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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวด

วิทยาศาสตร์ศึกษา การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพโดยยึดกระบวนทศัน์เชิง

ตีความ ซึ่งกลุม่เป้าหมายในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชัน้ปีที่ 3 ปี

การศึกษา 2558 จ านวน 12 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมมุมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (VNOS) 

ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยศึกษา  

ตามกรอบแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใน 8 องค์ประกอบ และวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยการตีความเพื่อจดักลุม่ค าตอบ 

 ผลการศึกษา พบว่า นกัศึกษาครูมีมมุมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน
ดงัต่อไปนี ้1) วิทยาศาสตร์มีขัน้ตอนที่ชัดเจนมีระเบียบแบบแผนและการทดลองคือ
กระบวนการที่ส าคญัที่สดุของการสบืเสาะทางวิทยาศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์ปฏิเสธความเช่ือมัน่ 
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ที่ไมส่ามารถพิสจูน์ได้ 3) กฎทางวิทยาศาสตร์คือข้อบงัคบั ข้อปฏิบตัิที่นกัวิทยาศาสตร์
ปฏิบตัิสืบต่อกันมาและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดงันัน้ จ าเป็นต้องมีการบรูณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เข้าสูห่ลกัสตูรเพื่อการเสริมสร้างศกัยภาพของนกัศึกษาครูและ
ครูผู้สอน ในโรงเรียน  
 
ค าส าคัญ : แนวคิดที่คลาดเคลือ่น, ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, นกัศกึษาครู 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study the teacher students’ misconception 
about the nature of science (NOS). A Qualitative research was used as 
research methodology to understand how the teacher students presented their 
NOS. This research used an interpretive paradigm as a research analytical 
framework. The research participants were 12 teacher students who were 
selected by purposive sampling. They had been enrolled to study in Science 
Teaching and were learning a Management Course. The Research 
instruments consisted 8 item open-ended questionnaires and a semi-structure 
interview. Data was categorized into categories of students’ misconception of 
NOS. 

The findings revealed the majority of students’ misunderstanding of 
NOS regarding the aspects of scientific method, theory and law and social 
and cultural. From the reflective and interview data, the student teachers 
presented their misconceptions  of NOS that indicated about law cannot 
change and eternal; science knowledge is gained through experiment only; 
scientific inquiry focused on experiment; science rejects faith not proof. 
Therefore, Nature of science is necessary to integrate into professional 
development program for developing the student teachers' NOS conception. 
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บทน า 
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature Of Science) เป็นเป้าหมายของการจัดการ 
ศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (สสวท., 2545) เพื่อให้ผู้ เรียนเป็นผู้ รู้วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาค่านิยม คุณค่าของมนุษย์ 
ในอนาคต (Murcia, K, 2005) ซึ่งนกัการศึกษาวิทยาศาสตร์หลายท่านเห็นพ้องให้มี 
การบรรจุธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ลงในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ดังจะเห็นได้ 
ในหลกัสตูรวิทยาศาสตร์ศกึษาในระดบันานาชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ แคนาดา
(McComas,1998)รวมถึงประเทศไทยที่มีการบรรจุธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไว้  
ในมาตรฐานและตวัชีว้ดัวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) สาระท่ี 8 ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แต่ในปัจจุบันการเ รียนการสอนธรรมชาติ  
ของวิทยาศาสตร์ ในปัจจบุนั ยงัมีข้อจ ากดั และไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะจดัการเรียนการสอน
ให้ผู้ เ รียนเข้าใจถึงลักษณะต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์ (Lederman, 2006) ซึ่งใน 
การจัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นัน้ หลายๆครัง้ที่ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ถกูลมืหรือไมไ่ด้ถกูเน้นระหว่างการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
(กุศลิน มสุิกุล, 2551) ซึ่งที่ผ่านมาครูและนกัเรียนยงัมีความเข้าใจที่ไม่ชดัเจนเก่ียวกบั
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สว่นหนึ่งอาจเป็นเพราะในสาระที่ 8 ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 รวมถึงส่วนส าคัญต่างๆตัวชีว้ัด เช่น “ตัง้
ค าถาม” “วางแผน” “ศึกษาค้นคว้า” “อธิบายเหตผุล” “เลือกอปุกรณ์” “บนัทึกข้อมูล” 
“อธิบายเหตผุล” และ “จดัแสดงผลงาน”มีแนวโน้มที่จะสือ่วา่ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ครูเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ (ลอืชา ลดาชาติ, ลฏาภา สทุธกลู และ ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2556) และครูมกั
สอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการบรรยาย ไม่มีการเน้น  ทักษะกระบวนการการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และไม่ได้จดัการเรียนการสอนที่สอดแทรกธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ให้แก่นกัเรียน (เทพกญัญา พรหมขตัิแก้ว, สนุนัท์ สงัข์อ่อง และ สมาน 
แก้วไวยทุธ, 2550) 
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การจัดการเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป็นเนือ้หาส่วนหนึ่ง
ของรายวิชา 1113409 การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Education Learning 
Management) ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่ง
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในชัน้ปีที่  4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังนัน้  
ในการออกแบบและพฒันาการจดัการเรียนรู้เพื่อการยกระดบัความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในอนาคตซึ่งเร่ิมต้นจากการพฒันานกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ ผู้วิจยัจึงท าการศึกษามมุมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเป็นข้อมูลพืน้ฐานส าหรับการออกแบบและพฒันาเนือ้หา
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในรายวิชา 1113409 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(Science Education Learning Management) 

ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ (Nature of Science) 
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นคุณค่าและข้อตกลงทางวิทยาศาสตร์รวมถึง
กระบวนการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีปฏิสมัพนัธ์หรือมีความเก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ประวัติ ปรัชญา จิตวิทยาและสังคมวิทยาของ
วิทยาศาสตร์ (AAAS, 1993 ; McComas, 1998 ; Lederman (1992 ; 2002 ; 2004) 
ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้ผู้ เรียนมี
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรามักมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เก่ียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Methods) ซึ่งในการท างานทางวิทยาศาสตร์นัน้สามารถท าได้หลากหลาย
วิธีไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้ (กุศลิน มสุิกุล, 2551) ซึ่งสว่นหนึ่ง
เกิดจากครูผู้สอนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ย่อมท าให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนตามมาในตวัผู้ เรียน (Abd-El-Khalick and Lederman, 
2000) และยงัมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความเข้าใจผิดที่มกัพบบ่อยเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์เช่น กฎทางวิทยาศาสตร์ถกูต้องและถือเป็นท่ีสดุ วิธีการทางวิทยาศาสตร์มี
เพียงหนึ่งวิธีและเป็นสากล หากมีหลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติมเร่ือยๆ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์นัน้จะถูกต้อง นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน
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วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ทกุสิ่ง การทดลองคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพียงวิธี
เดียว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไมต่า่งกนัและนกัวิทยาศาสตร์รักสนัโดษ (McComas, 
1998) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากวิธีทางวิทยาศาสตร์ตาม ล าดบัโดยมีขัน้ตอนท่ี
แน่นอน (พฤฒพร ลลิตานรัุกษ์ และ ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2554) ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการไม่มีส่วนในการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปัจจัยทางสังคมและ
วฒันธรรมไม่มีผลต่อการบนัทึกข้อมูลของนกัวิทยาศาสตร์ อีกทัง้ครูยังไม่เข้าใจแนว
ทางการจดัการเรียนรู้ที่บรูณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (ลฎาภา สทุธกลู, นฤมล ยุ
ตาคม และ บุญเกือ้ วชัรเสถียร, 2555) ดงันัน้ การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย นกัวิทยาศาสตร์ศึกษาจึงพยายามหาแนวทางและแนวคิดที่จะ
สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนวิธีการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งให้ผู้ เรียนสามารถ
เช่ือมโยงความรู้วิทยาศาสตร์กบัชีวิตประจ าวนั ให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในปรากฏการณ์
ตา่งๆ เข้าใจกระบวนการท างาน หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยั
ได้ยึดกรอบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานในการพฒันาความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และสามารถน าไปบูรณาการกับชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน  
(Lederman et al., 2002 ; McComas, 2004 ; Lederman, 2006) ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการศึกษา 
ใน 8 องค์ประกอบ คือ NOS 1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
NOS 2 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้  NOS 3 กฎและทฤษฎี 
เ ป็นความ รู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ แตกต่างกัน  NOS 4 การสืบเสาะหาความ รู้ 
ทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี NOS 5 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยการสังเกตและการอนุมานแตกต่างกัน NOS 6 ความคิดสร้างสรรค์และ 
การจินตนาการมีบทบาทต่อการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ NOS 7 
วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนษุย์ที่ถกูก ากบัหรือเหนี่ยวน าด้วยทฤษฎี และ 
NOS 8 วิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกบัมนษุย์ซึง่มีอิทธิพลมาจากสงัคมและวฒันธรรม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ก่อนการได้รับการศึกษารายวิชา  
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1113409 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (Science Education Learning 

Management) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

โดยยดึกระบวนทศัน์เชิงตีความ (Interpretive Paradigm) (โชคชยั ยืนยง, 2552) 
 กลุม่เปา้หมาย 
 กลุม่เปา้หมายในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ชัน้ปีที่ 3 สาขา

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัแห่งหนึ่งในเขตภาคใต้ ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 12 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  
 ในการวิจัยครั ง้นี  ้ผู้ วิจัยไ ด้แปลแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ (VNOS-C) ของ Lederman et al..(2002)เป็นฉบบัภาษาไทย ซึ่งเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด โดยปรับเปลีย่นข้อความและจ านวนข้อเพื่อความสอดคล้องกบั
องค์ประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และบริบทของประเทศ จ านวน 8 ข้อ 
(ตารางที่ 1) ซึง่สอดคล้องกบักรอบธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปบรูณาการ
กับชีวิตประจ าวันของผู้ เ รียน (Lederman et al., 2002 ; McComas, 2004 ; 
Lederman, 2006) จากนัน้น าแบบสอบถามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไปปรึกษา
ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และท าไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าความเข้าใจในแง่ของข้อความ 
ค าพดู ให้ตรงกบัระหวา่งผู้วิจยัและผู้ตอบแบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ 
น าแบบสอบถามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไปสอบใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  

โดยใช้เวลาในการท าแบบสอบถาม 90 นาที และสมัภาษณ์เพิ่มเติมส าหรับนกัศึกษา 
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ที่ไม่ตอบค าถามหรือตอบค าถามไม่ชัดเจนในภายหลงั โดยยึดถือกรอบของธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ 8 องค์ประกอบ 

การวิเคราะห์ข้อมลู  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยท าการอ่านข้อความที่ปรากฏในแบบสอบถาม  

ที่ละข้อ และวิเคราะห์ประเด็นที่นักศึกษาสะท้อนมุมมองตามกรอบธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และท าการลงรหัสข้อความแล้วจัดกลุ่มค าตอบที่มีการสื่อ
ความหมายเหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน จากนัน้รายงานผลแสดงความถ่ีของจ านวน
นกัศกึษา 

 
ตาราง 1 แสดงองค์ประกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในแบบสอบถาม 

 หลงัจากที่นกัวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและพฒันาทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ (เช่น ทฤษฎีอะตอม ของ John Dalton   หรือ
ทฤษฎีวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต ของ Jean Lamarck ) ให้
ทา่นตอบค าถามตอ่ไปนี ้
              2.1 ทฤษฎีเหล่านัน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
หรือไม ่(เลอืกตอบข้อ ก. หรือ ข. เพียงข้อเดียว) 

ก.  ทา่นเช่ือวา่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นัน้ไม่
สามารถเปลีย่นแปลงได้  ให้อธิบายว่าเพราะเหตใุดทฤษฎี
จึงไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้  และยกตวัอยา่งทฤษฎีเพื่อ 

NOS 2 

ข้อ
ที่ 

ค าถามธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
องค์ประกอบ 

NOS 

1 ในมมุมองของทา่น ทา่นคิดวา่ 
1.1 วิทยาศาสตร์  คืออะไร  
1.2 ศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์ (เช่น ฟิสิกส์ เคมี 

ชีววิทยา)  แตกต่างจากศาสตร์ในสาขาอื่นๆ (เช่น ศาสนา 
ปรัชญา) อยา่งไรจงอธิบาย 

NOS 1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ค าถามธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
องค์ประกอบ 

NOS 

2 สนบัสนนุค าตอบของทา่น 
ข.  หากท่านเช่ือว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

นัน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ให้อธิบายว่าเพราะเหตุใด
ทฤษฎีสามารถเปลีย่นแปลงได้  และยกตวัอยา่งทฤษฎีเพื่อ
สนบัสนนุค าตอบของทา่น 
              2.2  ท่านคิดว่า  เพระเหตุใด  เราจึงต้องเรียนรู้
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์   

NOS 2 

3 จากประสบการณ์ที่ท่านเคยได้เรียนรู้เ ร่ืองทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Theory) และกฎทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Law)  จงตอบค าถามตอ่ไปนี ้

3.1 ท่านคิดว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Theory) และกฎทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Law) มี
ความเหมือนหรือแตกตา่งกนัอย่างไร 

3.2 จากค ากล่าวที่ว่า “ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
สามารถเปลี่ยนแปลงได้    ส่วนกฎทางวิทยาศาสตร์ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้”  ท่านมีความเห็นด้วย หรือไม ่  
เพราะเหตใุด 

NOS 3 

4 จากค ากลา่วที่ว่า “ในการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
นักวิทยาศาสตร์ ต้องใช้การทดลองทุกค รั ง้ ”  ท่านมี
ความเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด  ยกตัวอย่างความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ประกอบ  เพื่อสนบัสนนุค าตอบของทา่น 

NOS 4 

 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

49 

ตาราง 1 (ต่อ) 
ข้อ
ที่ 

ค าถามธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
องค์ประกอบ 

NOS 

5 
 

“จากการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัไดโนเสาร์  นกัวิทยาศาสตร์
เช่ือกนัวา่ไดโนเสาร์ได้สญูพนัธ์ไปเมื่อ 65 ล้านปีก่อน  ซึ่งที่
ผา่นมานกัวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเร่ืองนีม้ีการตัง้สมมติฐาน
ที่หลากหลายเพื่ออธิบายสาเหตขุองการสญูพนัธ์นัน้  โดย
นกัวิทยาศาสตร์กลุม่หนึง่อธิบายวา่เกิดจากอกุกาบาต 
พุง่ชนโลก  แตน่กัวิทยาศาสตร์อีกกลุม่หนึง่อธิบายเกิดจาก
การระเบิดของภเูขาไฟที่รุนแรง ซึ่งนกัวิทยาศาสตร์ทัง้สอง
กลุ่มนีใ้ช้ข้อมูลจากการสังเกตเดียวกัน” จากข้อความ
ข้างต้น ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด  นกัวิทยาศาสตร์ทัง้สอง
กลุม่จึงสรุปค าอธิบายเก่ียวกบัการสญูพนัธ์ของไดโนเสาร์
ได้แตกตา่งกนั ทัง้ที่ใช้ข้อมลูจากการสงัเกตเดียวกนั 

NOS5 
NOS7 
NOS8 

 
 

6 “ในการด าเนินการทดลองหรือการสืบเสาะหาความรู้ของ
นักวิทยาศาสตร์  เพื่อพยายามที่จะหาค าตอบส าหรับ
ค าถามที่พวกเขาสงสยั  ท่านคิดว่าในระหว่างการทดลอง
หรือการสืบเสาะหาความรู้  นักวิทยาศาสตร์มีการใช้
ความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการหรือไม่ (เลือกตอบข้อ 
ก. หรือ ข. เพียงข้อเดียว) 
ก. เช่ือวา่นกัวิทยาศาสตร์มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือ
จินตนาการ เพราะเหตุใด  ยกตัวอย่างความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ประกอบเพื่อสนบัสนนุค าตอบของทา่น 
ข. เช่ือว่านกัวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือ
จินตนาการ เพราะเหตุใด  ยกตัวอย่างความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ประกอบเพื่อสนบัสนนุค าตอบของทา่น” 

NOS6 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
ข้อ
ที่ 

ค าถามธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ 
องค์ประกอบ 

NOS 

7 จากหนงัสือเรียนวิทยาศาสตร์ ท่านมกัจะพบตวัแทนของ
อะตอมที่นักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายไว้  เช่น “ภายใน
นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอน (เป็นอนุภาคที่มีประจุ
บวก) นิวตรอน (เป็นอนภุาคที่มีประจุเป็นกลาง) และมี
อิ เล็กตรอน (เป็นอนุภาคที่มีประจุลบ ) ที่ โคจรรอบๆ
นิ ว เ ค ลี ย ส ”  จ า ก ข้ อ ค ว า ม ข้ า ง ต้ น  ท่ า น คิ ด ว่ า 
นักวิทยาศาสตร์ มีวิธีการศึกษาเพื่อก าหนดหน้าตาของ
โครงสร้างอะตอม อยา่งไร   

NOS 2 
NOS 5 
NOS 6 
NOS 7 

8 นกัวิทยาศาสตร์ทา่นหนึง่ อธิบายเร่ืองราวเก่ียวกบัการเกิด
บัง้ไฟพญานาคลงบนสื่อออนไลน์  โดยยืนยนัแนวคิดที่ว่า
บัง้ไฟพญานาคเกิดขึน้จากฝีมือของมนษุย์ แต่หลงัจากนัน้
มีผู้คนจ านวนมากเข้ามาแสดงความไมเ่ห็นด้วยกบัแนวคิด
ที่นักวิทยาศาสตร์ท่านนีเ้สนอ และเกิดกระแสต่อต้าน
นกัวิทยาศาสตร์ท่านนีใ้นเวลาต่อมา จากข้อความข้างต้น 
ทา่นคิดวา่มีปัจจยัใดบ้างที่สง่ผลกระทบต่อการท างานของ
นกัวิทยาศาสตร์ จงอธิบาย 

NOS 8 

 
ผลการวิจัยอภปิรายผลการวิจยั  

จากการส ารวจมมุมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิดธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ทัง้ 8 องค์ประกอบ ได้ผลดงันี ้ 

1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical 
Evidence : NOS 1)  
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จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์  
ซึ่งปรากฏในข้อค าถามที่ 1 โดยมุ่งเน้นการแสดงออกเก่ียวกับมุมมอง บทบาทของ
วิทยาศาสตร์ตอ่การให้ค าอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งต้องอาศยัหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ ซึง่ท าให้วิทยาศาสตร์แตกต่างจากศาสตร์อื่นๆ พบว่า  นกัศึกษาจ านวน 8 คน 

แสดงมุมมองที่ว่า วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผ่น มีขัน้ตอน  
ที่ชัดเจน และปฏิเสธความเก่ียวข้องระหว่างวิทยาศาสตร์และความเช่ือที่ไม่สามารถ
พิสจูน์ (S7) 

“ วิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิ ธีการหรือ
กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนและขัน้ตอนที่ชดัเจน สามารถอธิบายส่ิงที่เราอยากรู้
ได้ มีเหตุผลน่าเชื่อถือ ซ่ึงขดัแย้งกบัศาสตร์อื่นๆที่เน้นความเชื่อ ค่านิยม ไม่สามารถ
พิสูจน์ได”้ (S7) 

 แต่ยังมีนักศึกษาจ านวน 4 คน กล่าวถึงมุมมองวิทยาศาสตร์คือ 
การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ในธรรมชาติ ซึ่งสามารถพิสจูน์โดยใช้หลกัฐาน ซึ่ง  
ท าให้วิทยาศาสตร์มีความแตกตา่งจากศาสตร์อื่นๆ (S3) 

“วิทยาศาสตร์เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติ ซ่ึงสามารถ
หาข้อพิสูจน์หรือหลกัฐานทีน่ าไปสู่การอธิบายได”้ (S3) 

2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Tentative : NOS 
2)  

   จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์  
ซึ่งปรากฏในข้อค าถามที่ 2 โดยมุ่งเน้นการแสดงออกถึงการพฒันาทฤษฎีหรือความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ความเป็นจริงเพียงชั่วขณะ ซึ่งเ กิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้  
อันเนื่องมาจากมีหลักฐานใหม่มาสนับสนุนหรือขัดแย้งกับแนวความคิดเดิม  
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และ  
การเปลี่ยนแปลงที่มาจากการตีความ การตรวจสอบในมุมมองต่างๆหรือช่วงเวลา  
ที่แตกตา่งกนั ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิด มมุมองทางสงัคมวฒันธรรมในขณะนัน้ 
พบว่า นักศึกษาจ านวน 6 คน แสดงมุมมองว่าทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์สามารถ
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เปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีทฤษฎีที่มีความสมเหตสุมผลกว่าซึ่งจะท าให้ทฤษฎีเก่าถกูปฏิเสธ
ไป (S3) 

“ทฤษฎีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีผู้ที่สามารถค้นคว้าและทดลอง 
ในเร่ืองเดียวกนัแต่ได้ผลแตกต่างกนัและผลนัน้เป็นที่ยอมรับว่าถูกต้อง ก็จะสามารถ
หกัลา้งกบัทฤษฎีก่อนหนา้ได้” (S3) 

แต่ยงัมีนกัศึกษาอีกจ านวน 2 คน เช่ือว่าทฤษฎีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ในการเชิงการพฒันาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ถ้ามีหลกัฐานชิน้ใหม่มาสนบัสนนุแนวคิด
เดิมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งน ามาสู่
นวตักรรมใหมอ่ยูเ่สมอซึง่มีผลตอ่การเกิดการเปลี่ยนแปลงของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(S9)   

“มนุษย์ก็เร่ิมมีการพัฒนาที่ล ้ า มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้มนุษย์
สามารถคน้ควา้เพ่ิมเติมได ้จึงท าใหท้ฤษฎีเปลีย่นแปลงไปจากเดิม” (S9) 

3. กฎและทฤษฎีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน (Theory 
and Law : NOS 3)  

   จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้อค าถามที่ 3 โดยมุ่งเน้นการแสดงออกถึงความสมัพนัธ์ระหว่างกฏทาง
วิทยาศาสตร์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความสมัพนัธ์กนัแต่มีความแตกต่างกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างที่แตกต่างกันซึ่งกฏทางวิทยาศาสตร์ จะบอกบริบทของ
ปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่เกิดขึน้อย่างมีระเบียบแบบแผนในสภาวะนัน้ ๆ เน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ส่วนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เป็นการอธิบาย
ปรากฏการณ์ในธรรชาติที่มีความเก่ียวโยงกนัอยา่งมีระบบเพื่อใช้อธิบายหรือคาดคะเน
การเกิดขึน้ของปรากฏการณ์นัน้ ซึ่งความถูกต้องของทฤษฎีอยู่บนพืน้ฐานของ
ความสามารถพิสจูน์ทดสอบได้ด้วยข้อมลูเชิงประจกัษ์ในช่วงเวลานัน้ ซึ่งเมื่อเวลาผ่าน
ไปหากมีการพิสจูน์ได้ว่าความรู้ใหม่มีความถูกต้องมากกว่า กฎและทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว
อาจต้องมีข้อยกเว้นหรือถกูยกเลิกไป พบว่า นกัศึกษาจ านวน 10 คน แสดงมมุมองว่า
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสอดคล้องกบัมมุมองธรรมชาติของ
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วิทยาศาสตร์ ในประเด็น NOS 2 โดยมีนกัศึกษาจ านวน 2 คน ที่กล่าวถึงประเด็น
ความหมายของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ วา่เป็นการให้ค าอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้
ในธรรมชาติ ซึ่งมีหลกัฐานสนบัสนุน (S7) แต่เป็นที่น่ากงัวลว่านกัเรียนกลุ่มนี ้จ านวน 
12 คน กลบัมีมมุมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนในประเด็นของกฎทาง
วิทยาศาสตร์วา่กฎทางวิทยาศาสตร์ คือข้อบงัคบั ข้อปฏิบตัิที่นกัวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิต่อ
กนัมา มีความเป็นนิรันดร์และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรือหกัล้างได้  

“ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใช้อธิบายส่ิงต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นสมมติฐาน ซ่ึง
อาจจะเกิดความผิดพลาดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป แต่กฎทางวิทยาศาสตร์เป็นส่ิงที่
ก าหนดไว้อย่างตายตวั ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ นกัวิทยาศาสตร์จึงต้อง
ปฏิบติัตาม” (S7)  

ซึง่ผู้วิจยัมองวา่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่ากฎทางวิทยาศาสตร์
มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบักฎเกณฑ์ในทางสงัคมศาสตร์ ซึง่กลา่วถึงระเบียบข้อปฏิบตัิ
ที่เป็นท่ียอมรับกนัของสงัคม 

4. การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี (Scientific 
Method : NOS 4)  

 จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้อค าถามที่ 4 โดยมุ่งเน้นการแสดงออกถึงลกัษณะของการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ ซึง่ไมไ่ด้ถกูจ ากดัอยูใ่นเฉพาะห้องทดลองหรือการทดลอง ซึง่โดยสว่นใหญ่
การท างานทางวิทยาศาสตร์นัน้ถูกมองเฉพาะการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ
แสวงหาความรู้เท่านัน้ แต่ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์นัน้สามารถท าได้หลากหลายวิธี พบวา่ นกัศกึษาจ านวน 8 คน มีการแสดง
มุมมองวิทยาศาสตร์ที่ว่าการทดลองคือกระบวนการส าคัญของการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์โดยปฏิเสธวิธีการอื่นๆ แตใ่ห้ความส าคญักบัหลกัฐานที่ได้จากการทดลอง
เพื่อน ามายืนยันการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใน
ประเด็น NOS 1 จ านวน 4 คน (S1)  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

54 

“ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ทีส่ามารถใหเ้หตผุลและสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 
ดงันัน้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงจ าเป็นตอ้งทดลองทกุครัง้” (S1) 

แต่ยังมีนักศึกษาจ านวน 2 คน มีมุมมองที่ต่างออกไปโดยเช่ือว่าการ
พฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไมจ่ าเป็นต้องอาศยัการทดลองเสมอไป โดยมีการแสดง
ให้เห็นถึงวิธีการอื่นๆในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (S12) ซึ่งสอดคล้องกบัธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ในประเด็น NOS 4  

“นกัวิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นตอ้งทดลองทกุครัง้ ซ่ึงอาจจะพฒันาความรู้โดย
การรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง หรือสงัเกต ศึกษาเป็นเวลานาน จนได้ข้อมูลที่
มัน่ใจและหลกัฐานทีน่่าเชื่อถือ” (S12) 

 
5. การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการสังเกตและการ

อนุมานแตกต่างกัน(Observation and Inference : NOS 5) 
    จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

ปรากฏในข้อค าถามที่ 5 โดยมุ่งเน้นการแสดงออกถึงความแตกต่างกันระหว่างการ
สงัเกตและการอนมุาน โดยการสงัเกตเป็นกิจกรรมที่นกัวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมข้อมลู
จากหลกัฐานเชิงประจักษ์โดยการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ ห ูตา จมกู ลิน้และการ
สมัผสั รวมถึงการใช้เคร่ืองมือที่ช่วยให้การสงัเกตได้ผลที่แม่นย าและน่าเช่ือถือขึน้ โดย
ไมม่ีการใสค่วามรู้สกึนกึคิด ความคิดเห็นของผู้สงัเกตลงไปในข้อมลู ผลการสงัเกตจึงอยู่
ในรูปแบบของค าบรรยาย ซึง่จะมีลกัษณะที่แตกต่างกบัการอนมุาน โดยการอนมุานจะ
เป็นการสร้างความหมายให้แก่ผลการสงัเกตหรือหลกัฐานเชิงประจักษ์โดยการอาศยั
การตีความจากผลการสงัเกตหรือหลกัฐานเชิงประจกัษ์ จึงท าให้การอนุมานมีการใส่
ความคิดเห็นของผู้อนมุานลงไปในข้อมลูด้วย อย่างไรก็ตามผลของการอนมุานก็ต้องมี
ความสอดคล้องกับลักษณะของผลการสังเกตด้วย ซึ่งในบางครัง้การอนุมานของ
นกัวิทยาศาสตร์ ไม่จ าเป็นจะต้องให้ผลที่ตรงกัน เนื่องจากมีปัจจัยต่างที่สง่ผลต่อการ
อนมุานของนกัวิทยาศาสตร์ พบว่า นกัศึกษา จ านวน 7 คน แสดงให้เห็นว่าปัจจยัที่ท า
ให้นกัวิทยาศาสตร์ให้ค าอธิบายที่แตกต่างกนั คือการให้ความส าคญักบัแนวความคิด
ของกลุม่ ขณะที่นกัศึกษา จ านวน  2 คน เช่ือว่าการตัง้สมมติฐานในการศึกษารวมทัง้
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ประสบการณ์ความรู้เดิมของนักวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งเหนี่ยวน าในการตัดสินใจของ
นกัวิทยาศาสตร์ (S5) ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในประเด็น NOS 7 
และ NOS 8 และไม่มีนกัศึกษาคนใดแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกบัธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ในประเด็น NOS 5  

 “บางที่เหตุผลที่ท าให้นกัวิทยาศาสตร์อธิบายส่ิงที่เหมือนกนัได้ต่างกัน 
อาจเป็นเพราะนักวิทยาศาสตร์ยึดมั่นความความคิดของตนเองซ่ึงสั่งสมจาก
ประสบการณ์” (S5)  

6. ความคิดสร้างสรรค์และการจินตนาการ  มีบทบาทต่อการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Creativity and Imagination : NOS 6 )  
      จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้อค าถามที่ 6 โดยมุ่งเน้นการแสดงออกถึงความส าคญัและบทบาทของ
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสืบเสาะหรือท างานทางวิทยาศาสตร์ โดย
จากผลการวิจัยที่ผ่านมามักพบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่านักวิทยาศาสตร์ไม่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน (McComas, 1998) ซึ่งเป็นการมองว่าวิทยาศาสตร์
นัน้มีความเป็นสากล เนื่องจากเป็นความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบหลายๆครัง้และมีความ
นา่เช่ือถือ ท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลือ่นวา่จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จึง
ไมม่ีบทบาทตอ่การสร้างความรู้ แตใ่นทางตรงกนัข้ามความรู้วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่
ถกูสร้างขึน้มาโดยนกัวิทยาศาสตร์ ดงันัน้การสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นการ
สร้างโดยการอธิบายเหตุผลเชิงตรรกะและความคิดเห็น จินตนาการ ขึน้อยู่กับการ
สงัเกตและอนมุานรวมถึง  การลงข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นกัศึกษาจ านวน 10 
คน แสดงมมุมองที่ไม่ชดัเจนเก่ียวกบัการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการ
สร้างสรรค์งานด้านวิทยาศาสตร์ โดยนกัศึกษาแสดงมมุมองที่นกัวิทยาศาสตร์ใช้ความ
คิดเห็นสว่นตวั (Individual) และมีความอคติ (Bias) ประกอบงานวิทยาศาสตร์ (S3, 
S12) ซึง่สอดคล้องกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในประเด็น NOS 7  

“การศึกษาบางอย่าง ก็ตอ้งใช้ความคิดความรู้สึกตวัเองร่วมดว้ย” (S3)  
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“การมีการทดลองมาอา้งอิงหรือการใช้เหตผุลส่วนตวัหรืออา้งอิงจากแหล่งข้อมูลอืน่ๆ” 
(S12) 

7. วิทยาศาสตร์คือกิจกรรมอย่างหน่ึงของมนุษย์ที่ ถูกก ากับหรือ
เหน่ียวน าด้วยทฤษฎี (Theory-laden : NOS 7)  

จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้อค าถามที่ 7 โดยมุ่งให้นกัศึกษาแสดงออกถึงบทบาทของการอนมุานและ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มกัขึน้อยู่กบัหลกัฐานหรือข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ของนกัวิทยาศาสตร์คน
อื่นๆซึง่ท าการศกึษาและเก็บข้อมลูในเร่ืองเดียวกนัหรือเร่ืองที่มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยง
กัน เพื่อเป็นแนวทางในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสร้างตวัแทน
ความคิดหรือแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึน้ จึงขึน้อยู่กับข้อมูลนัน้ๆ พบว่า 
นกัศึกษาจ านวน 6 คน มีมมุมองว่านกัวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาโดยอาศยัการทดลอง
ซ า้จนได้ผลที่พอใจและใช้จินตนาการของตนเองร่วมด้วย ซึง่สอดคล้องกบัธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ในประเด็น NOS 6 (S5) 

“นกัวิทยาศาสตร์ตอ้งมีการทดลองหลายครัง้ เพือ่ใหไ้ดข้้อมูลทีถู่กตอ้งมาก
กว่าเดิม นอกจากการทดลองแลว้นกัวิทยาศาสตร์อาจจะต้องมีจินตนาการในการสร้าง
แบบจ าลองโครงสร้างอะตอมข้ึนมา” (S5)  

และมีนักศึกษาจ านวน 1 คน แสดงมุมมองที่สมัพันธ์กับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ในประเด็น NOS1 ซึง่ระบวุา่การจินตนาการของนกัวิทยาศาสตร์ขึน้อยู่กบั
หลกัฐานท่ีนกัวิทยาศาสตร์มีในขณะนัน้ (S3) 

“จินตนาการจากหลักฐานที่ได้จากการทดลอง เพื่อน าไปทดสอบ
สมมติฐานทีต่ัง้ไว้” (S3)  

แตก็่มีค าตอบของนกัศกึษาอีกจ านวน 5 คน ท่ีไมส่ามารถจดักลุม่ได้ 
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8. วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่ งมีอิทธิพลมาจากสังคมและ
วัฒนธรรม (Social and Cultural : NOS 8) 

จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้อค าถามที่ 8 โดยมุง่เน้นการแสดงออกถึงมมุมองทางสงัคมและวฒันธรรมที่
มีผลกระทบตอ่มมุมองของวิทยาศาสตร์ในการพยายามพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งเป็นผลอนัเนื่องมาจากความแตกต่างของระบบของความคิดและความเช่ือในทาง
สงัคม วฒันธรรมและวิทยาศาสตร์ ซึ่งมกัจะมีอิทธิพลและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน 
พบว่า นกัศึกษาจ านวน  9 คน สามารถแสดงได้ว่ามุมมองทางสงัคมและวฒันธรรม 
เป็นปัจจยัที่สง่ผลกระทบตอ่การท างานทางด้านวิทยาศาสตร์ (S3)  

“ความคิด ความเชื่อ ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันแม้จะมีหลักฐาน
สนบัสนนุ แต่ก็สิทธ์ทีส่ิ่งเหล่านนีจ้ะส่งผลกระทบต่องานวิทยาศาสตร์” (S3)  

แต่ก็มีนกัศึกษาอีกจ านวน 3 คน กลา่วถึงความน่าเช่ือถือของหลกัฐานที่
อาจจะขาดความนา่เช่ือถือ จนสง่ผลให้เกิดการปฏิเสธแนวคิดที่ถกูเสนอขึน้ (S5) 

“การน าเสนอทีข่าดหลกัฐานและความน่าเชื่อถือ อาจจะมีผลท าใหแ้นวคิด
นัน้ถูกปฏิเสธไปในทีส่ดุ” (S5)  

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาครูยังมีมุมมองเก่ียวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ที่ยงัคลาดเคลื่อนอยู่ในหลายประเด็น ซึ่งอาจจะผลพวงมาจากการศึกษา
ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ซึ่งธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถูกเน้นใน
ระหว่างการเ รียนการสอนครูผู้ สอนเองก็ยัง ไม่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่ อนอยู ่        
(กุศลิน มุสิกุล, 2551) ซึ่งในการผลิตครูวิทยาศาสตร์ นักศึกษาครูควรได้รับ
ประสบการณ์เก่ียวกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่มากพอควร ซึ่ง Abd-El-
Khalick and Lederman (2000) ได้แนะน าวิธีการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ โดนใช้การสอนผ่านประวตัิการค้นพบความรู้วิทยาศาสตร์ (History 
of Science and Scientists) โดยเป็นวิธีการสอนที่ใช้เนือ้หาที่เก่ียวกับประวตัิการ
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาใช้ร่วมกับเนือ้หาที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในลกัษณะของการ
สบืเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือการท างานของวิทยาศาสตร์ แตก่ารสอนโดยวิธี
นีเ้หมาะสมที่จะน าไปใช้กบัเนือ้หาวิทยาศาสตร์ใบบางเนือ้หาและสง่เสริมความเข้าใจ
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ในบางประเด็นเท่านัน้ ซึ่งควรใช้ควบคู่การการสอนแบบ
บง่ชีธ้รรมชาติของวิทยาศาสตร์ (The  Explicit  Approaches)  

สรุปผลการวิจัย 
นกัศึกษาครูมีการแสดงมมุมองที่หลากหลายเก่ียวกบัประเด็นทางธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นและ พบว่า นกัศึกษาครูมีมมุมองที่
คลาดเคลื่อนในหลายประเด็น  โดยสามารถสรุปมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่
คลาดเคลือ่นได้ดงัตอ่ไปนี ้

 1. วิทยาศาสตร์มีขัน้ตอนท่ีชดัเจนและมีระเบียบแบบแผน 
 2. วิทยาศาสตร์ปฏิเสธความเช่ือที่ไมส่ามารถพิสจูน์ได้ 

3. กฎทางวิทยาศาสตร์เ ป็นสิ่งที่ตายตัว เ ป็นนิ รันด ร์และไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงได้ 
 4. กฎทางวิทยาศาสตร์ คือ ข้อบงัคบั ข้อปฏิบตัิที่นกัวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิสืบต่อ
กนัมา 

5. การทดลองคือกระบวนการท่ีส าคญัที่สดุของการสบืเสาะทางวิทยาศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     จากผลการวิจัย  การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา 1113409 การจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ (Science Education Learning Management) ควรมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สามารถบ่งชีห้รือเน้น
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (The Explicit Approaches) โดยเฉพาะใน
องค์ประกอบที่นกัศึกษายมัีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ เช่น NOS 3 กฎและ
ทฤษฎีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกนั และ NOS 4 การสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี 
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 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป  
      ในการวิจัยครัง้ถดัไป ควรมีการติดตามผลของพฒันาและการใช้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่บ่งชีธ้รรมชาติของวิทยาศาสตร์ (The Explicit Approaches) ในรายวิชา 
1113409 การจัดกา ร เ รียน รู้วิทยาศาสต ร์  (Science Education Learning 
Management)  
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