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บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ที่ ค ลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาในหมวด
วิทยาศาสตร์ ศึกษา การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยยึดกระบวนทัศน์เชิง
ตีความ ซึ่งกลุม่ เป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี เ้ ป็ นนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ ชันปี
้ ที่ 3 ปี
การศึ ก ษา 2558 จ านวน 12 คน โดยเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (VNOS)
ซึ่ ง เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ดและการสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ าง โดยศึ ก ษา
ตามกรอบแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ใน 8 องค์ประกอบ และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการตีความเพื่อจัดกลุม่ คาตอบ
ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาครู มีมมุ มองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ที่คลาดเคลื่อน
ดังต่อไปนี ้ 1) วิทยาศาสตร์ มีขนตอนที
ั้
่ชัดเจนมีระเบียบแบบแผนและการทดลองคือ
กระบวนการที่สาคัญที่สดุ ของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร์ ปฏิเสธความเชื่อมัน่
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ที่ไม่สามารถพิสจู น์ได้ 3) กฎทางวิทยาศาสตร์ คือข้ อบังคับ ข้ อปฏิบตั ิที่นกั วิทยาศาสตร์
ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ จาเป็ นต้ องมีการบูรณาการ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เข้ าสูห่ ลักสูตรเพื่อการเสริ มสร้ างศักยภาพของนักศึกษาครู และ
ครูผ้ สู อน ในโรงเรี ยน
คาสาคัญ : แนวคิดที่คลาดเคลือ่ น, ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ , นักศึกษาครู
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.
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 43

Keywords : Misconception, Nature of science, Student teachers
บทนา
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature Of Science) เป็ นเป้าหมายของการจัดการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย (สสวท., 2545) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ร้ ู วิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาค่า นิ ย ม คุณ ค่า ของมนุษ ย์
ในอนาคต (Murcia, K, 2005) ซึ่งนักการศึกษาวิทยาศาสตร์ หลายท่านเห็นพ้ องให้ มี
การบรรจุ ธ รรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ล งในหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ดัง จะเห็ น ได้
ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ศกึ ษาในระดับนานาชาติ เช่น สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ แคนาดา
(McComas,1998)รวมถึ ง ประเทศไทยที่ มี ก ารบรรจุ ธ รรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ไ ว้
ในมาตรฐานและตัวชี ้วัดวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สาระที่ 8 ธรรมชาติ
ของวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ ใ นปั จจุ บั น การเรี ยนการสอนธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ยังมีข้อจากัด และไม่ใช่เรื่ องง่ายที่จะจัดการเรี ยนการสอน
ให้ ผู้ เรี ย นเข้ าใจถึ ง ลัก ษณะต่ า ง ๆ ของวิ ท ยาศาสตร์ (Lederman, 2006) ซึ่ ง ใน
การจัดการเรี ยนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ นั น้ หลายๆครั ง้ ที่ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ถกู ลืมหรื อไม่ได้ ถกู เน้ นระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์
(กุศลิน มุสิกุล, 2551) ซึ่งที่ผ่านมาครู และนักเรี ยนยังมีความเข้ าใจที่ไม่ชดั เจนเกี่ยวกับ
ความเข้ าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ส่วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะในสาระที่ 8 ธรรมชาติ
ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ หลัก สูต ร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 รวมถึงส่วนสาคัญต่างๆตัวชี ว้ ัด เช่น “ตัง้
คาถาม” “วางแผน” “ศึกษาค้ นคว้ า” “อธิ บายเหตุผล” “เลือกอุปกรณ์ ” “บันทึกข้ อมูล”
“อธิบายเหตุผล” และ “จัดแสดงผลงาน”มีแนวโน้ มที่จะสือ่ ว่าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
เป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทาให้ ครู เกิดความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนในธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ (ลือชา ลดาชาติ, ลฏาภา สุทธกูล และ ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2556) และครูมกั
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ วิธีการบรรยาย ไม่มีการเน้ น ทักษะกระบวนการการ
แสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และไม่ได้ จดั การเรี ยนการสอนที่สอดแทรกธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ ให้ แก่นกั เรี ยน (เทพกัญญา พรหมขัติแก้ ว, สุนนั ท์ สังข์อ่อง และ สมาน
แก้ วไวยุทธ, 2550)
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การจัดการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป็ นเนื ้อหาส่วนหนึ่ง
ของรายวิชา 1113409 การจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ (Science Education Learning
Management) ตามหลัก สูต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต 5 ปี สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ว ไป ซึ่ ง
นัก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นเรี ย นในชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ดัง นัน้
ในการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้เพื่อการยกระดับความเข้ าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ของครูผ้ สู อนวิทยาศาสตร์ ในอนาคตซึ่งเริ่ มต้ นจากการพัฒนานักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ ผู้วิจยั จึงทาการศึกษามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ ในการเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับการออกแบบและพัฒนาเนื ้อหา
ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ใ นรายวิ ช า 1113409 การจัด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
(Science Education Learning Management)
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science)
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป็ นคุณค่าและข้ อตกลงทางวิทยาศาสตร์ รวมถึง
กระบวนการพัฒนาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีปฏิสมั พันธ์ หรื อมีความเกี่ยวข้ องกับ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละสัง คมวัฒ นธรรม ประวัติ ปรั ช ญา จิ ต วิ ท ยาและสัง คมวิ ท ยาของ
วิทยาศาสตร์ (AAAS, 1993 ; McComas, 1998 ; Lederman (1992 ; 2002 ; 2004)
ซึ่งมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความเข้ าใจธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง โดยทั่ว ไปแล้ ว เรามัก มี ค วามเข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อ นเกี่ ย วกับ ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ เ กี่ ย วกับ วิธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์
(Scientific Methods) ซึ่งในการทางานทางวิทยาศาสตร์ นนสามารถท
ั้
าได้ หลากหลาย
วิธีไม่ได้ จากัดเฉพาะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เท่านัน้ (กุศลิน มุสิกุล, 2551) ซึ่งส่วนหนึ่ง
เกิดจากครูผ้ สู อนมีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อน ย่อมทาให้ การจัด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เกิด
ความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนตามมาในตัวผู้เรี ยน (Abd-El-Khalick and Lederman,
2000) และยังมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับความเข้ าใจผิดที่มกั พบบ่อยเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ เช่น กฎทางวิทยาศาสตร์ ถกู ต้ องและถือเป็ นที่สดุ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มี
เพี ย งหนึ่ ง วิ ธี แ ละเป็ น สากล หากมี ห ลัก ฐานสนับ สนุน เพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ยๆ ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ นนั ้ จะถูกต้ อง นักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ในการทางาน
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วิทยาศาสตร์ สามารถอธิบายได้ ทกุ สิ่ง การทดลองคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพียงวิธี
เดียว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไม่ตา่ งกันและนักวิทยาศาสตร์ รักสันโดษ (McComas,
1998) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้ มาจากวิธีทางวิทยาศาสตร์ ตาม ลาดับโดยมีขนตอนที
ั้
่
แน่นอน (พฤฒพร ลลิตานุรักษ์ และ ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2554) ความคิดสร้ างสรรค์และ
จิ น ตนาการไม่ มี ส่ว นในการสร้ างความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ปั จ จั ย ทางสัง คมและ
วัฒนธรรมไม่มีผลต่อการบันทึกข้ อมูลของนักวิทยาศาสตร์ อีกทัง้ ครู ยังไม่เข้ าใจแนว
ทางการจัดการเรี ยนรู้ที่บรู ณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (ลฎาภา สุทธกูล, นฤมล ยุ
ตาคม และ บุญเกื ้อ วัชรเสถียร, 2555) ดังนัน้ การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย นักวิทยาศาสตร์ ศึกษาจึงพยายามหาแนวทางและแนวคิดที่จะ
สามารถแก้ ไขหรื อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ที่ม่งุ ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์ กบั ชีวิตประจาวัน ให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจในปรากฏการณ์
ต่างๆ เข้ าใจกระบวนการทางาน หาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั
ได้ ยึดกรอบที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานในการพัฒนาความเข้ าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และสามารถนาไปบูรณาการกับชีวิตประจาวันของผู้เรี ยน
(Lederman et al., 2002 ; McComas, 2004 ; Lederman, 2006) ซึ่งผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษา
ใน 8 องค์ประกอบ คือ NOS 1 ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์
NOS 2 ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ NOS 3 กฎและทฤษฎี
เป็ นความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น NOS 4 การสื บ เสาะหาความรู้
ทางวิท ยาศาสตร์ มีห ลากหลายวิธี NOS 5 การสืบเสาะหาความรู้ ทางวิท ยาศาสตร์
โดยการสั ง เกตและการอนุ ม านแตกต่ า งกั น NOS 6 ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละ
การจิ น ตนาการมี บ ทบาทต่ อ การสื บ เสาะหาความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ NOS 7
วิทยาศาสตร์ คือกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ถกู กากับหรื อเหนี่ยวนาด้ วยทฤษฎี และ
NOS 8 วิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ซงึ่ มีอิทธิพลมาจากสังคมและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ที่ ค ลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกั บ
ธรรมชาติ วิ ทยาศาสตร์ นักศึก ษาครู วิ ทยาศาสตร์ ก่อ นการได้ รับ การศึกษารายวิ ช า
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560
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1113409 การจัด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์

(Science

Education

Learning

Management)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ในครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ใช้ การวิจัยเชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research)
โดยยึดกระบวนทัศน์เชิงตีความ (Interpretive Paradigm) (โชคชัย ยืนยง, 2552)
กลุม่ เป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชันปี
้ ที่ 3 สาขา
วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในเขตภาคใต้ ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 12 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ แปลแบบสอบถามมุ ม มองธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ (VNOS-C) ของ Lederman et al..(2002)เป็ นฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด โดยปรับเปลีย่ นข้ อความและจานวนข้ อเพื่อความสอดคล้ องกับ
องค์ ประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และบริ บทของประเทศ จานวน 8 ข้ อ
(ตารางที่ 1) ซึง่ สอดคล้ องกับกรอบธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนาไปบูรณาการ
กับ ชี วิ ต ประจ าวัน ของผู้ เรี ย น (Lederman et al., 2002 ; McComas, 2004 ;
Lederman, 2006) จากนัน้ นาแบบสอบถามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ไปปรึ กษา
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และทาไป
ทดลองใช้ กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อทาความเข้ าใจในแง่ของข้ อความ
คาพูด ให้ ตรงกับระหว่างผู้วิจยั และผู้ตอบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์
นาแบบสอบถามธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ไปสอบใช้ กับ กลุ่ม เป้า หมาย
โดยใช้ เวลาในการทาแบบสอบถาม 90 นาที และสัมภาษณ์เพิ่มเติมสาหรับนักศึกษา
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560
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ที่ไม่ตอบคาถามหรื อตอบคาถามไม่ชัดเจนในภายหลัง โดยยึดถือกรอบของธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ 8 องค์ประกอบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ข้อ มูลผู้วิ จัย ทาการอ่า นข้ อความที่ ป รากฏในแบบสอบถาม
ที่ ละข้ อ และวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ที่ นัก ศึก ษาสะท้ อ นมุม มองตามกรอบธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ ที่กาหนดไว้ และทาการลงรหัสข้ อความแล้ วจัดกลุ่มคาตอบที่มีการสื่อ
ความหมายเหมือนกันไว้ ในกลุ่มเดียวกัน จากนันรายงานผลแสดงความถี
้
่ของจานวน
นักศึกษา
ตาราง 1 แสดงองค์ประกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ในแบบสอบถาม
ข้ อ
คาถามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ที่
1 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่า
1.1 วิทยาศาสตร์ คืออะไร
1.2 ศาสตร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์ (เช่น ฟิ สิกส์ เคมี
ชีววิทยา) แตกต่างจากศาสตร์ ในสาขาอื่นๆ (เช่น ศาสนา
ปรัชญา) อย่างไรจงอธิบาย
หลังจากที่นกั วิทยาศาสตร์ ได้ ศึกษาและพัฒนาทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ (เช่น ทฤษฎีอะตอม ของ John Dalton หรื อ
ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต ของ Jean Lamarck ) ให้
ท่านตอบคาถามต่อไปนี ้
2.1 ทฤษฎี เ หล่ า นั น้ สามารถเปลี่ ย นแปลงได้
หรื อไม่ (เลือกตอบข้ อ ก. หรื อ ข. เพียงข้ อเดียว)
ก. ท่านเชื่อว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ นนไม่
ั้
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ให้ อธิบายว่าเพราะเหตุใดทฤษฎี
จึงไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ และยกตัวอย่างทฤษฎีเพื่อ
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560
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ตาราง 1 (ต่ อ)
ข้ อ
ที่
2

3

4

คาถามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
สนับสนุนคาตอบของท่าน
ข. หากท่านเชื่อว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
นันสามารถเปลี
้
่ยนแปลงได้ ให้ อธิ บายว่าเพราะเหตุใด
ทฤษฎีสามารถเปลีย่ นแปลงได้ และยกตัวอย่างทฤษฎีเพื่อ
สนับสนุนคาตอบของท่าน
2.2 ท่านคิดว่า เพระเหตุใด เราจึงต้ องเรี ยนรู้
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
จากประสบการณ์ ที่ ท่ า นเคยได้ เ รี ย นรู้ เรื่ อ งทฤษฎี ท าง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Theory) และกฎทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Law) จงตอบคาถามต่อไปนี ้
3.1 ท่านคิดว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific
Theory) และกฎทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Law) มี
ความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
3.2 จากค ากล่า วที่ ว่ า “ทฤษฎี ท างวิ ท ยาศาสตร์
สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ส่ว นกฎทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ” ท่านมีความเห็นด้ วย หรื อไม่
เพราะเหตุใด
จากคากล่าวที่ว่า “ในการพัฒนาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ต้ องใช้ การทดลองทุ ก ครั ง้ ” ท่ า นมี
ความเห็นด้ วยหรื อไม่ เพราะเหตุใด ยกตัวอย่างความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบ เพื่อสนับสนุนคาตอบของท่าน
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ตาราง 1 (ต่ อ)
ข้ อ
คาถามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ที่
5 “จากการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ นักวิทยาศาสตร์
เชื่อกันว่าไดโนเสาร์ ได้ สญ
ู พันธ์ ไปเมื่อ 65 ล้ านปี ก่อน ซึ่งที่
ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเรื่ องนี ้มีการตังสมมติ
้
ฐาน
ที่หลากหลายเพื่ออธิบายสาเหตุของการสูญพันธ์ นนั ้ โดย
นักวิทยาศาสตร์ กลุม่ หนึง่ อธิบายว่าเกิดจากอุกกาบาต
พุง่ ชนโลก แต่นกั วิทยาศาสตร์ อีกกลุม่ หนึง่ อธิบายเกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟที่รุนแรง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ทงสอง
ั้
กลุ่ม นี ใ้ ช้ ข้ อ มูลจากการสัง เกตเดี ย วกัน ” จากข้ อ ความ
ข้ างต้ น ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด นักวิทยาศาสตร์ ทงสอง
ั้
กลุม่ จึงสรุ ปคาอธิบายเกี่ยวกับการสูญพันธ์ ของไดโนเสาร์
ได้ แตกต่างกัน ทังที
้ ่ใช้ ข้อมูลจากการสังเกตเดียวกัน
6 “ในการดาเนินการทดลองหรื อการสืบเสาะหาความรู้ ของ
นัก วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ พยายามที่ จ ะหาค าตอบสาหรั บ
คาถามที่พวกเขาสงสัย ท่านคิดว่าในระหว่างการทดลอง
หรื อ การสื บ เสาะหาความรู้ นัก วิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารใช้
ความคิดสร้ างสรรค์หรื อจินตนาการหรื อไม่ (เลือกตอบข้ อ
ก. หรื อ ข. เพียงข้ อเดียว)
ก. เชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ มีการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์หรื อ
จิ น ตนาการ เพราะเหตุ ใ ด ยกตั ว อย่ า งความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ ประกอบเพื่อสนับสนุนคาตอบของท่าน
ข. เชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์หรื อ
จิ น ตนาการ เพราะเหตุ ใ ด ยกตั ว อย่ า งความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ ประกอบเพื่อสนับสนุนคาตอบของท่าน”
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560
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ตาราง 1 (ต่ อ)
ข้ อ
คาถามธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ที่
7 จากหนังสือเรี ยนวิทยาศาสตร์ ท่านมักจะพบตัวแทนของ
อะตอมที่ นัก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ เช่ น “ภายใน
นิวเคลียสประกอบด้ วยโปรตอน (เป็ นอนุภาคที่มีประจุ
บวก) นิวตรอน (เป็ นอนุภาคที่มีประจุเป็ นกลาง) และมี
อิ เ ล็ ก ตรอน (เป็ นอนุ ภ าคที่ มี ป ระจุ ล บ) ที่ โ คจรรอบๆ
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 มีวิธีก ารศึกษาเพื่อกาหนดหน้ าตาของ
โครงสร้ างอะตอม อย่างไร
8

นักวิทยาศาสตร์ ทา่ นหนึง่ อธิบายเรื่ องราวเกี่ยวกับการเกิด
บังไฟพญานาคลงบนสื
้
่อออนไลน์ โดยยืนยันแนวคิดที่ว่า
บังไฟพญานาคเกิ
้
ดขึ ้นจากฝี มือของมนุษย์ แต่หลังจากนัน้
มีผ้ คู นจานวนมากเข้ ามาแสดงความไม่เห็นด้ วยกับแนวคิด
ที่ นัก วิ ท ยาศาสตร์ ท่ า นนี เ้ สนอ และเกิ ด กระแสต่ อ ต้ า น
นักวิทยาศาสตร์ ท่านนี ้ในเวลาต่อมา จากข้ อความข้ างต้ น
ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้ างที่สง่ ผลกระทบต่อการทางานของ
นักวิทยาศาสตร์ จงอธิบาย

องค์ ประกอบ
NOS
NOS 2
NOS 5
NOS 6
NOS 7

NOS 8

ผลการวิจัยอภิปรายผลการวิจยั
จากการสารวจมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ตามกรอบแนวคิดธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ ทงั ้ 8 องค์ประกอบ ได้ ผลดังนี ้
1. ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ต้ องใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical
Evidence : NOS 1)
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560
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จากการถอดความในแบบสอบถามมุ ม มองธรรมชาติ วิ ท ยาศาสตร์
ซึ่งปรากฏในข้ อคาถามที่ 1 โดยมุ่งเน้ นการแสดงออกเกี่ ยวกับมุมมอง บทบาทของ
วิทยาศาสตร์ ตอ่ การให้ คาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งต้ องอาศัยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ซึง่ ทาให้ วิทยาศาสตร์ แตกต่างจากศาสตร์ อื่นๆ พบว่า นักศึกษาจานวน 8 คน
แสดงมุม มองที่ ว่า วิท ยาศาสตร์ เ ป็ น การศึก ษาอย่างมี ร ะเบี ยบแบบแผ่น มี ขัน้ ตอน
ที่ชัดเจน และปฏิเสธความเกี่ยวข้ องระหว่างวิทยาศาสตร์ และความเชื่ อที่ไม่สามารถ
พิสจู น์ (S7)
“วิ ทยาศาสตร์ คื อ กระบวนการแสวงหาความรู้ ด้ ว ยวิ ธี การหรื อ
กระบวนการที ่มีระเบี ยบแบบแผนและขัน้ ตอนที ่ชดั เจน สามารถอธิ บายสิ่ งที ่เราอยากรู้
ได้ มี เหตุผลน่าเชื ่อถื อ ซึ่ งขัดแย้งกับศาสตร์ อื่นๆที ่เน้นความเชื ่อ ค่านิ ยม ไม่ สามารถ
พิ สูจน์ได้” (S7)
แต่ ยัง มี นัก ศึ ก ษาจ านวน 4 คน กล่า วถึ ง มุม มองวิ ท ยาศาสตร์ คื อ
การอธิ บายปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ ในธรรมชาติ ซึ่งสามารถพิสจู น์โดยใช้ หลักฐาน ซึ่ง
ทาให้ วิทยาศาสตร์ มีความแตกต่างจากศาสตร์ อื่นๆ (S3)
“วิ ทยาศาสตร์ เป็ นการอธิ บายปรากฏการณ์ ต่างๆในธรรมชาติ ซึ่ งสามารถ
หาข้อพิ สูจน์หรื อหลักฐานทีน่ าไปสู่การอธิ บายได้” (S3)
2. ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Tentative : NOS
2)
จากการถอดความในแบบสอบถามมุ ม มองธรรมชาติ วิ ท ยาศาสตร์
ซึ่งปรากฏในข้ อคาถามที่ 2 โดยมุ่งเน้ นการแสดงออกถึงการพัฒนาทฤษฎีหรื อความรู้
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ความเป็ นจริ ง เพี ย งชั่ ว ขณะ ซึ่ ง เกิ ด สามารถเปลี่ ย นแปลงได้
อั น เนื่ อ งมาจากมี ห ลั ก ฐานใหม่ ม าสนั บ สนุ น หรื อขั ด แย้ งกั บ แนวความคิ ด เดิ ม
การเปลี่ ย นแปลงเนื่ อ งจากความก้ าวหน้ าทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงที่มาจากการตีค วาม การตรวจสอบในมุมมองต่า งๆหรื อช่วงเวลา
ที่แตกต่างกัน ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงแนวความคิด มุมมองทางสังคมวัฒนธรรมในขณะนัน้
พบว่า นัก ศึกษาจ านวน 6 คน แสดงมุม มองว่า ทฤษฏี ทางวิ ทยาศาสตร์ สามารถ
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

52 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เปลี่ยนแปลงได้ ถ้ ามีทฤษฎีที่มีความสมเหตุสมผลกว่าซึ่งจะทาให้ ทฤษฎีเก่าถูกปฏิเสธ
ไป (S3)
“ทฤษฎี ส ามารถเปลี ่ย นแปลงได้ ถ้า มี ผู้ที่ ส ามารถค้น คว้า และทดลอง
ในเรื ่ องเดี ยวกันแต่ได้ผลแตกต่างกันและผลนัน้ เป็ นที ่ยอมรับว่าถูกต้อง ก็ จะสามารถ
หักล้างกับทฤษฎีก่อนหน้าได้” (S3)
แต่ยงั มีนกั ศึกษาอีกจานวน 2 คน เชื่อว่าทฤษฎีสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในการเชิงการพัฒนาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ถ้ามีหลักฐานชิ ้นใหม่มาสนับสนุนแนวคิด
เดิ มให้ มีค วามสมบูรณ์ ยิ่ง ขึน้ และความเจริ ญ ก้ า วหน้ าทางวิ ทยาศาสตร์ ซึ่ง น ามาสู่
นวัตกรรมใหม่อยูเ่ สมอซึง่ มีผลต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงของความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
(S9)
“มนุษ ย์ ก็ เ ริ่ มมี ก ารพัฒ นาที ่ ล้ า มี เ ทคโนโลยี ที่ ส ามารถช่ ว ยให้ ม นุษ ย์
สามารถค้นคว้าเพิ่ มเติ มได้ จึ งทาให้ทฤษฎีเปลีย่ นแปลงไปจากเดิ ม ” (S9)
3. กฎและทฤษฎีเป็ นความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ท่ ีแตกต่ างกัน (Theory
and Law : NOS 3)
จากการถอดความในแบบสอบถามมุม มองธรรมชาติวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้ อคาถามที่ 3 โดยมุ่งเน้ นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ ระหว่างกฏทาง
วิทยาศาสตร์ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ว่ามีความสัมพันธ์ กนั แต่มีความแตกต่างกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้ างที่แตกต่างกันซึ่งกฏทางวิทยาศาสตร์ จะบอกบริ บทของ
ปรากฏการณ์ ใ นธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึน้ อย่า งมี ร ะเบี ย บแบบแผนในสภาวะนัน้ ๆ เน้ น
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเหตุแ ละผล ส่ ว นทฤษฎี ท างวิ ท ยาศาสตร์ เป็ นการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ในธรรชาติที่มีความเกี่ยวโยงกันอย่างมีระบบเพื่อใช้ อธิบายหรื อคาดคะเน
การเกิ ด ขึ น้ ของปรากฏการณ์ นัน้ ซึ่ ง ความถู ก ต้ องของทฤษฎี อ ยู่ บ นพื น้ ฐานของ
ความสามารถพิสจู น์ทดสอบได้ ด้วยข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในช่วงเวลานัน้ ซึ่งเมื่อเวลาผ่าน
ไปหากมีการพิสจู น์ได้ ว่าความรู้ ใหม่มีความถูกต้ องมากกว่า กฎและทฤษฎีที่มีอยู่แล้ ว
อาจต้ องมีข้อยกเว้ นหรื อถูกยกเลิกไป พบว่า นักศึกษาจานวน 10 คน แสดงมุมมองว่า
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสอดคล้ องกับมุมมองธรรมชาติของ
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วิทยาศาสตร์ ในประเด็น NOS 2 โดยมีนกั ศึกษาจานวน 2 คน ที่กล่าวถึงประเด็น
ความหมายของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ว่าเป็ นการให้ คาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น
ในธรรมชาติ ซึ่งมีหลักฐานสนับสนุน (S7) แต่เป็ นที่น่ากังวลว่านักเรี ยนกลุ่มนี ้ จานวน
12 คน กลับมีมมุ มองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่คลาดเคลื่อนในประเด็นของกฎทาง
วิทยาศาสตร์ วา่ กฎทางวิทยาศาสตร์ คือข้ อบังคับ ข้ อปฏิบตั ิที่นกั วิทยาศาสตร์ ปฏิบตั ิต่อ
กันมา มีความเป็ นนิรันดร์ และไม่สามารถเปลีย่ นแปลงหรื อหักล้ างได้
“ทฤษฎี ทางวิ ท ยาศาสตร์ ใช้อ ธิ บายสิ่ งต่ างๆ ซึ่ งอาจเป็ นสมมติ ฐาน ซึ่ ง
อาจจะเกิ ดความผิ ดพลาดจนเกิ ดการเปลี ่ยนแปลงไป แต่กฎทางวิ ทยาศาสตร์ เป็ นสิ่ งที ่
กาหนดไว้อย่างตายตัว ไม่ สามารถแก้ไขหรื อปรับเปลี ่ยนได้ นักวิ ทยาศาสตร์ จึงต้อง
ปฏิ บตั ิ ตาม” (S7)
ซึง่ ผู้วิจยั มองว่าเกิดจากความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนว่ากฎทางวิทยาศาสตร์
มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั กฎเกณฑ์ในทางสังคมศาสตร์ ซึง่ กล่าวถึงระเบียบข้ อปฏิบตั ิ
ที่เป็ นที่ยอมรับกันของสังคม
4. การสืบเสาะหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ มีหลากหลายวิธี (Scientific
Method : NOS 4)
จากการถอดความในแบบสอบถามมุม มองธรรมชาติ วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้ อคาถามที่ 4 โดยมุ่งเน้ นการแสดงออกถึงลักษณะของการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ ซึง่ ไม่ได้ ถกู จากัดอยูใ่ นเฉพาะห้ องทดลองหรื อการทดลอง ซึง่ โดยส่วนใหญ่
การทางานทางวิทยาศาสตร์ นนั ้ ถูกมองเฉพาะการใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
แสวงหาความรู้ เท่า นัน้ แต่ใ นงานทางด้ า นวิ ทยาศาสตร์ ก ารสืบ เสาะหาความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ นนสามารถท
ั้
าได้ หลากหลายวิธี พบว่า นักศึกษาจานวน 8 คน มีการแสดง
มุม มองวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ว่ า การทดลองคื อ กระบวนการส าคัญ ของการสื บ เสาะทาง
วิทยาศาสตร์ โดยปฏิเสธวิธีการอื่นๆ แต่ให้ ความสาคัญกับหลักฐานที่ได้ จากการทดลอง
เพื่อนามายืนยันการทดลอง ซึ่งสอดคล้ อ งกับมุมมองธรรมชาติของวิ ทยาศาสตร์ ใ น
ประเด็น NOS 1 จานวน 4 คน (S1)
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“ความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์ เป็ นความรู้ทีส่ ามารถให้เหตุผลและสามารถมองเห็นได้ชดั เจน
ดังนัน้ ความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์ จึงจาเป็ นต้องทดลองทุกครัง้ ” (S1)
แต่ยัง มี นัก ศึก ษาจ านวน 2 คน มี มุม มองที่ ต่า งออกไปโดยเชื่ อ ว่า การ
พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้ องอาศัยการทดลองเสมอไป โดยมีการแสดง
ให้ เห็นถึงวิธีการอื่นๆในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (S12) ซึ่งสอดคล้ องกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ ในประเด็น NOS 4
“นักวิ ทยาศาสตร์ ไม่จาเป็ นต้องทดลองทุกครัง้ ซึ่ งอาจจะพัฒนาความรู้โดย
การรวบรวมข้อมู ลจากหลายๆแหล่ ง หรื อสังเกต ศึ กษาเป็ นเวลานาน จนได้ข้อมู ลที ่
มัน่ ใจและหลักฐานทีน่ ่าเชื ่อถือ” (S12)
5. การสืบเสาะหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ โดยการสังเกตและการ
อนุมานแตกต่ างกัน(Observation and Inference : NOS 5)
จากการถอดความในแบบสอบถามมุม มองธรรมชาติ วิ ทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้ อคาถามที่ 5 โดยมุ่งเน้ นการแสดงออกถึงความแตกต่างกันระหว่างการ
สังเกตและการอนุมาน โดยการสังเกตเป็ นกิจกรรมที่นกั วิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมข้ อมูล
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยการใช้ ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้ แก่ หู ตา จมูก ลิ ้นและการ
สัมผัส รวมถึงการใช้ เครื่ องมือที่ช่วยให้ การสังเกตได้ ผลที่แม่นยาและน่าเชื่อถือขึ ้น โดย
ไม่มีการใส่ความรู้สกึ นึกคิด ความคิดเห็นของผู้สงั เกตลงไปในข้ อมูล ผลการสังเกตจึงอยู่
ในรูปแบบของคาบรรยาย ซึง่ จะมีลกั ษณะที่แตกต่างกับการอนุมาน โดยการอนุมานจะ
เป็ นการสร้ างความหมายให้ แก่ผลการสังเกตหรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยการอาศัย
การตีความจากผลการสังเกตหรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ จึงทาให้ การอนุมานมีการใส่
ความคิดเห็นของผู้อนุมานลงไปในข้ อมูลด้ วย อย่างไรก็ตามผลของการอนุมานก็ต้องมี
ความสอดคล้ อ งกับ ลัก ษณะของผลการสัง เกตด้ ว ย ซึ่ง ในบางครั ง้ การอนุม านของ
นักวิทยาศาสตร์ ไม่จาเป็ นจะต้ องให้ ผลที่ตรงกัน เนื่องจากมีปัจจัยต่างที่สง่ ผลต่อการ
อนุมานของนักวิทยาศาสตร์ พบว่า นักศึกษา จานวน 7 คน แสดงให้ เห็นว่าปั จจัยที่ทา
ให้ นกั วิทยาศาสตร์ ให้ คาอธิบายที่แตกต่างกัน คือการให้ ความสาคัญกับแนวความคิด
ของกลุม่ ขณะที่นกั ศึกษา จานวน 2 คน เชื่อว่าการตังสมมติ
้
ฐานในการศึกษารวมทัง้
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ประสบการณ์ ความรู้ เดิม ของนักวิ ทยาศาสตร์ เป็ น สิ่งเหนี่ย วน าในการตัดสินใจของ
นักวิทยาศาสตร์ (S5) ซึ่งสอดคล้ องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ในประเด็น NOS 7
และ NOS 8 และไม่มีนกั ศึกษาคนใดแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้ องกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ในประเด็น NOS 5
“บางที ่เหตุผลที ่ทาให้นกั วิ ทยาศาสตร์ อธิ บายสิ่ งที ่เหมื อนกันได้ต่างกัน
อาจเป็ นเพราะนัก วิ ทยาศาสตร์ ยึ ด มั่ น ความความคิ ดของตนเองซึ่ ง สั่ง สมจาก
ประสบการณ์” (S5)
6. ความคิ ดสร้ างสรรค์ และการจิน ตนาการ มี บทบาทต่ อการสื บ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Creativity and Imagination : NOS 6 )
จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้ อคาถามที่ 6 โดยมุ่งเน้ นการแสดงออกถึงความสาคัญและบทบาทของ
จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ในการสืบเสาะหรื อทางานทางวิทยาศาสตร์ โดย
จากผลการวิจัยที่ผ่านมามักพบความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนว่านักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน (McComas, 1998) ซึ่งเป็ นการมองว่าวิทยาศาสตร์
นันมี
้ ความเป็ นสากล เนื่องจากเป็ นความรู้ ที่ผ่านการตรวจสอบหลายๆครัง้ และมีความ
น่าเชื่อถือ ทาให้ เกิดความเข้ าใจที่คลาดเคลือ่ นว่าจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์จึง
ไม่มีบทบาทต่อการสร้ างความรู้ แต่ในทางตรงกันข้ ามความรู้ วิทยาศาสตร์ เป็ นความรู้ ที่
ถูกสร้ างขึ ้นมาโดยนักวิทยาศาสตร์ ดังนันการสร้
้
างความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นการ
สร้ างโดยการอธิ บายเหตุผลเชิ งตรรกะและความคิด เห็น จิ นตนาการ ขึน้ อยู่กับการ
สังเกตและอนุมานรวมถึง การลงข้ อสรุ ปทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักศึกษาจานวน 10
คน แสดงมุมมองที่ไม่ชดั เจนเกี่ยวกับการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการในการ
สร้ างสรรค์งานด้ านวิทยาศาสตร์ โดยนักศึก ษาแสดงมุมมองที่นกั วิทยาศาสตร์ ใช้ ความ
คิดเห็นส่วนตัว (Individual) และมีความอคติ (Bias) ประกอบงานวิทยาศาสตร์ (S3,
S12) ซึง่ สอดคล้ องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ในประเด็น NOS 7
“การศึกษาบางอย่าง ก็ตอ้ งใช้ความคิ ดความรู้สึกตัวเองร่ วมด้วย” (S3)
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“การมีการทดลองมาอ้างอิ งหรื อการใช้เหตุผลส่วนตัวหรื ออ้างอิ งจากแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ”
(S12)
7. วิ ท ยาศาสตร์ คื อ กิ จ กรรมอย่ า งหนึ่ งของมนุ ษ ย์ ท่ ี ถู ก ก ากั บ หรื อ
เหนี่ยวนาด้ วยทฤษฎี (Theory-laden : NOS 7)
จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้ อคาถามที่ 7 โดยมุ่งให้ นกั ศึกษาแสดงออกถึงบทบาทของการอนุมานและ
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ข องนัก วิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง ในกระบวนการพัฒ นาความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ มกั ขึ ้นอยู่กบั หลักฐานหรื อข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ของนักวิทยาศาสตร์ คน
อื่นๆซึง่ ทาการศึกษาและเก็บข้ อมูลในเรื่ องเดียวกันหรื อเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยง
กัน เพื่อเป็ นแนวทางในการสืบเสาะหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และการสร้ างตัวแทน
ความคิดหรื อแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้ างขึ ้น จึงขึ ้นอยู่กับข้ อมูลนันๆ
้ พบว่า
นักศึกษาจานวน 6 คน มีมมุ มองว่านักวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาโดยอาศัยการทดลอง
ซ ้าจนได้ ผลที่พอใจและใช้ จินตนาการของตนเองร่วมด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ในประเด็น NOS 6 (S5)
“นักวิ ทยาศาสตร์ ตอ้ งมี การทดลองหลายครัง้ เพือ่ ให้ได้ข้อมูลทีถ่ ูกต้องมาก
กว่าเดิ ม นอกจากการทดลองแล้วนักวิ ทยาศาสตร์ อาจจะต้องมี จินตนาการในการสร้าง
แบบจาลองโครงสร้างอะตอมขึ้นมา” (S5)
และมีนักศึกษาจานวน 1 คน แสดงมุมมองที่สมั พันธ์ กับ ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ในประเด็น NOS1 ซึง่ ระบุวา่ การจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์ ขึ ้นอยู่กบั
หลักฐานที่นกั วิทยาศาสตร์ มีในขณะนัน้ (S3)
“จิ นตนาการจากหลัก ฐานที ่ ไ ด้ จ ากการทดลอง เพื ่ อ น าไปทดสอบ
สมมติ ฐานทีต่ งั้ ไว้” (S3)
แต่ก็มีคาตอบของนักศึกษาอีกจานวน 5 คน ที่ไม่สามารถจัดกลุม่ ได้
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8. วิ ทยาศาสตร์ เกี่ย วข้ อ งกับ มนุ ษ ย์ ซ่ ึง มีอิท ธิ พลมาจากสั งคมและ
วัฒนธรรม (Social and Cultural : NOS 8)
จากการถอดความในแบบสอบถามมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ปรากฏในข้ อคาถามที่ 8 โดยมุง่ เน้ นการแสดงออกถึงมุมมองทางสังคมและวัฒนธรรมที่
มีผลกระทบต่อมุมมองของวิทยาศาสตร์ ในการพยายามพัฒนาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็ นผลอันเนื่องมาจากความแตกต่างของระบบของความคิดและความเชื่อในทาง
สังคม วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ ซึ่งมักจะมีอิทธิ พลและส่งผลกระทบซึ่งกั นและกัน
พบว่า นักศึกษาจานวน 9 คน สามารถแสดงได้ ว่ามุมมองทางสังคมและวัฒนธรรม
เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อการทางานทางด้ านวิทยาศาสตร์ (S3)
“ความคิ ด ความเชื ่ อ ของแต่ ละบุค คลไม่ เ หมื อ นกัน แม้ จ ะมี ห ลัก ฐาน
สนับสนุน แต่ก็สิทธ์ ทีส่ ิ่ งเหล่านนีจ้ ะส่งผลกระทบต่องานวิ ทยาศาสตร์ ” (S3)
แต่ก็มีนกั ศึกษาอีกจานวน 3 คน กล่าวถึงความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่
อาจจะขาดความน่าเชื่อถือ จนส่งผลให้ เกิดการปฏิเสธแนวคิดที่ถกู เสนอขึ ้น (S5)
“การนาเสนอทีข่ าดหลักฐานและความน่าเชื ่อถือ อาจจะมี ผลทาให้แนวคิ ด
นัน้ ถูกปฏิ เสธไปในทีส่ ดุ ” (S5)
ผลการวิ จั ย พบว่ า นัก ศึ ก ษาครู ยั ง มี มุ ม มองเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ ที่ยงั คลาดเคลื่อนอยู่ในหลายประเด็น ซึ่งอาจจะผลพวงมาจากการศึกษา
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ ถูกเน้ นใน
ระหว่ า งการเรี ยนการสอนครู ผ้ ู สอนเองก็ ยั ง ไม่ ค วามเข้ าใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นอยู่
(กุ ศ ลิ น มุ สิ กุ ล , 2551) ซึ่ ง ในการผลิ ต ครู วิ ท ยาศาสตร์ นัก ศึ ก ษาครู ค วรได้ รั บ
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่มากพอควร ซึ่ง Abd-ElKhalick and Lederman (2000) ได้ แนะนาวิธีการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ โดนใช้ การสอนผ่านประวัติการค้ นพบความรู้ วิทยาศาสตร์ (History
of Science and Scientists) โดยเป็ นวิธีการสอนที่ใช้ เนื ้อหาที่เกี่ยวกับประวัติการ
ค้ นพบทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ ร่วมกับเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะในลักษณะของการ
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรื อการทางานของวิทยาศาสตร์ แต่การสอนโดยวิธี
นี ้เหมาะสมที่จะนาไปใช้ กบั เนื ้อหาวิทยาศาสตร์ ใบบางเนื ้อหาและส่งเสริ มความเข้ าใจ
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ได้ ในบางประเด็นเท่านัน้ ซึ่งควรใช้ ควบคู่การการสอนแบบ
บ่งชี ้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (The Explicit Approaches)
สรุ ปผลการวิจัย
นักศึกษาครู มีการแสดงมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นทางธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นและ พบว่า นักศึกษาครู มีมมุ มองที่
คลาดเคลื่อนในหลายประเด็น โดยสามารถสรุ ปมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ที่
คลาดเคลือ่ นได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. วิทยาศาสตร์ มีขนตอนที
ั้
่ชดั เจนและมีระเบียบแบบแผน
2. วิทยาศาสตร์ ปฏิเสธความเชื่อที่ไม่สามารถพิสจู น์ได้
3. กฎทางวิ ท ยาศาสตร์ เป็ นสิ่ ง ที่ ต ายตั ว เป็ นนิ รั น ดร์ และไม่ ส ามารถ
เปลีย่ นแปลงได้
4. กฎทางวิทยาศาสตร์ คือ ข้ อบังคับ ข้ อปฏิบตั ิที่นกั วิทยาศาสตร์ ปฏิบตั ิสืบต่อ
กันมา
5. การทดลองคือกระบวนการที่สาคัญที่สดุ ของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัย การจัดการเรี ยนรู้ ในรายวิชา 1113409 การจัดการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ (Science Education Learning Management) ควรมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ที่สามารถบ่งชี ้หรื อเน้ น
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (The Explicit Approaches) โดยเฉพาะใน
องค์ประกอบที่นกั ศึกษายัมีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ เช่น NOS 3 กฎและ
ทฤษฎีเป็ นความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ที่แตกต่างกัน และ NOS 4 การสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีหลากหลายวิธี
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2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
ในการวิจัยครัง้ ถัดไป ควรมีการติดตามผลของพัฒนาและการใช้ กิจกรรม
การเรี ยนรู้ ที่บ่งชี ้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (The Explicit Approaches) ในรายวิชา
1113409 การจั ด การเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ (Science Education Learning
Management)
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