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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจและพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จำานวน 14 คน การวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น
2 ตอน ในตอนที่ 1 ผู้วิจัยสำารวจความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบแบบ
ปลายเปิด และระบุลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียน 13 คน ไม่เข้าใจว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเป็นผลการอนุมานจากหลักฐานเชิงประจักษ์
ของนักวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการอนุมาน มีนักเรียน 9 คน ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 5 กิจกรรม ในตอนที่
2 ผู้วิจัยประเมินความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 9 คนนี้ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม ผล
การวิจัยพบว่า นักเรียน 5 คนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ขึ้น ผลการวิจัยนี้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้ง
คำาสำาคัญ : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

Abstract
This qualitative research aimed to explore and develop fourteen tenth grade students’
understandings the nature of science (NoS) in Saiburi “Cheang Pra Cha Karn” school. The research can be divided into two parts. In the first part, the researcher explored the students’
understandings of NoS using an open-ended questionnaire, and identified the aspect of NoS that
were majority of the students did not understand. The results indicated that thirteen students
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did not understand that scientific knowledge partly is a result of scientists’ inferences on
empirical evidences. The researchers thus organized five learning activities that aimed to
promote the students’ understanding of the inferential NoS of the fourteen students. There
were nine students who able to engage in all five activities. In the second part, the researchers examined these nine students’ understandings of NoS by using the same questionnaire.
The results indicated that there were five students who had more completed understandings
of NoS. The results of this research support the use of an explicit approach to NoS teaching.
Keywords : Nature of science, Science teaching and learning, Secondary education
บทนำา

เป้าหมายหลักของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้
วิทยาศาสตร์ (Scientifically literate persons) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545;
American Association for the Advancement of Science (AAAS), 1990) แม้ว่าแต่ละประเทศอาจมี
การกำาหนดคุณลักษณะของการเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันไป แต่คุณลักษณะอย่างหนึ่งที่ผู้รู้วิทยาศาสตร์
จำาเป็นต้องมีคือความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of science) ซึ่งเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเชื่อและค่านิยม ที่แฝงอยู่ในความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Lederman, 1992) มีความเชื่อกัน
ว่า ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในประเด็นหรือข้อ
ถกเถียงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (กาญจนา มหาลี และชาตรี ฝ่ายคำาตา, 2553)
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนยังมีความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ที่ไม่เพียงพอและคลาดเคลื่อน (กาญจนา มหาลี และชาตรี ฝ่ายคำาตา, 2553 ; สิรินภา กิจเกื้อกูล,
นฤมล ยุตาคม และอรุณี อิงคากุล, 2548 ; สุทธิดา จำารัส, นฤมล ยุตาคม และพรทิพย์ ไชยโส, 2552) ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้
มีการบรรจุธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เข้าเป็นส่วนหนึง่ ใน “มาตรฐานการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์”
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) มาประมาณ 1 ทศวรรษแล้ว ผลการวิจัยดังกล่าว
ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่น่าวิตก หากแต่ท้าทายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งครูวิทยาศาสตร์) เร่งหารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง นอกเหนือไปจาก
การจัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2546) ซึง่ เสนอให้ครูบรู ณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ “ในการเรียนวิทยาศาสตร์ทกุ รายวิชา ”
ในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีหลายวิธี อาทิ การจัดกิจกรรมที่สื่อ
ถึงลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้ง (Akerson, et al., 2000; Akerson & Volrich, 2006)
การเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้พดู คุยและทำางานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ (Morrison, et. al., 2009; Schwartz, et.
al., 2004) และการใช้ประวัตกิ ารพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ในอดีต (Irwin, 2000; Solomon, et al., 1992)
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วิธีการเหล่านี้สามารถเป็นทางเลือกแก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน และเนื่องจากผลการวิจัยของ Khishfe
& Lederman (2007) พบว่า การบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์หรือไม่นั้น อาจ
ไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ดังนั้น การทดลองจัดการเรียนการ
สอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบอื่นๆ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเข้า
ถึงนักวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใน
อดีต การจัดกิจกรรมที่สื่อถึงลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้ง โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้คิดและอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มาก
ที่สุด นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ Abd-El-Khalick & Lederman
(2000) ที่ระบุว่า การเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ไม่ใช่การเรียนรู้ทั้งด้าน
ทักษะและด้านเจตคติ ดังนั้น การคิดและอภิปรายจึงสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ได้อย่างดี
ลักษณะพืน้ ฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ทค่ี รูควรให้ความสำาคัญ มีดงั นี้ (1) ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
มีพื้นฐานมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเป็นผลการอนุมานจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ของนักวิทยาศาสตร์ (3) ความรู้ ประสบการณ์เดิม และค่านิยมของนักวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลต่อการ
ตีความและการอนุมานของนักวิทยาศาสตร์ (4) นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทุก
ขั้นตอนของการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (5) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ที่ขัดแย้งกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ และ/หรือ เมื่อมีการตีความหลักฐานเชิงประจักษ์ทม่ี ี
อยู่ด้วยมุมมองหรือทฤษฎีใหม่ และ (6) การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิด
ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมของคนในสังคม และในทางกลับกัน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถมี
อิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมของคนในสังคมได้เช่นเดียวกัน
ในการนี้ ผู้วิจัยจึงได้ก่อตั้งชุมนุม “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง โดย
ผู้วิจัยเลือกใช้กิจกรรมที่สื่อถึงลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้ง (รายละเอียดของกิจกรรม
ทั้งหมดอยู่ในเนื้อหาต่อไปของบทความ) กิจกรรมดังกล่าวถูกออกแบบให้ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาวิทยาศาสตร์
ใดๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์จำากัด สามารถเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ได้ง่ายขึ้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผลการวิจัยที่ได้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

76

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน “ก่อน” การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
รู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน “หลัง” การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
รู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีช่ อ่ื ว่า “การสืบเสาะตามธรรมชาติ” (Naturalistic inquiry) ของ Lincoln &
Guba (1985) ซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานว่า ความจริงของปรากฏการณ์ทางสังคมใดๆ เป็นสิ่งที่ปัจเจกบุคลล ผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นั้นได้สร้างขึ้น ความจริงดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลและสามารถมีได้หลายมิติ
ในการศึกษาเพื่อเข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ทางสังคมใดๆ ผู้วิจัยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมนั้น เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ด้วยวิธีการ
ต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูลนั้นด้วยกระบวนการตีความ (Erickson, 1985) ผลการวิจัยจึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ซึ่งบรรยายความจริงของปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นภายใต้มิติการตีความของผู้วิจัย
บริบทของการวิจัย
การวิจัยนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียน สายบุรี “แจ้งประชาคาร” ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำาอำาเภอใน
จังหวัดปัตตานี มีนักเรียน 518 คน (นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 309 คน และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 209 คน) หลักสูตรของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่เน้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ หลักสูตรที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยในแต่ละระดับชั้น มี 2 ห้องเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ 1 ห้องเรียนที่ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ รวมถึงกิจกรรม
ชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชุมนุม “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” ซึ่ง
ผู้วิจัยก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2553 เพื่อตอบสนองความสนใจวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
การดำาเนินกิจกรรมชุมนุม “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” ประจำาปีการศึกษา 2553 เกิดขึ้นในช่วงเดือน
มกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ (ดังแสดงในตารางที่ 1) โดยผู้วิจัยมีเวลาสอน
สัปดาห์ละ 3 คาบ คิดเป็นคาบสอนทั้งสิ้น 12 คาบ (600 นาที) ในสัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยสำารวจความเข้าใจของ
นักเรียนเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานต่างๆ ของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ผลการสำารวจที่ได้ถูกใช้เป็นข้อมูล
เพื่อการเลือกจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ภายในช่วงเวลาที่จำากัดดังกล่าว เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่ง
เป็นผลการอนุมานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ของนักวิทยาศาสตร์ ใน 4 สัปดาห์ต่อมา ผู้วิจัยจึงเลือกจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ที่สื่อถึงลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นี้ ในสัปดาห์ที่ 5 ผู้วิจัยสำารวจความเข้าใจ
ลักษณะพื้นฐานต่างๆ ของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อีกครั้ง
ตารางที่ 1 การดำาเนินกิจกรรมชุมนุม “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” ในแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์ที่
1
2
3

ช่วงเวลา
17 มกราคม พ.ศ. 2554
22 มกราคม พ.ศ. 2554
29 มกราคม พ.ศ. 2554

4
5

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
12 กุมภาพันธ์ 2554

กิจกรรม
การสำารวจความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
กิจกรรม “รอยอะไรเอ่ย?”
กิจกรรม “กล่องดำา”
กิจกรรม “ภาพอะไรอยูใ่ นซอง?”
กิจกรรม “การพบฟอสซิลที่ยิ่งใหญ่”
กิจกรรม “เห็นอะไรในภาพ?”
การสำารวจความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มี 5 กิจกรรม คือ (1) รอยอะไรเอ่ย? (2) กล่องดำา (3)
ภาพอะไรอยู่ในซอง? (4) การพบฟอสซิลที่ยิ่งใหญ่ และ (5) เห็นอะไรในภาพ? กิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรม
ที่ไม่ขึ้นกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ (Content-free activities) ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์จำากัด สามารถเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น กิจกรรมทั้งหมดได้รับการดัดแปลงจาก
กิจกรรมของ Lederman & Abd-El-Khalick (2000) ยกเว้นกิจกรรม “การพบฟอสซิลที่ยิ่งใหญ่” ซึ่งได้รับ
การดัดแปลงจากกิจกรรมของ Randak & Kimmel (1999) การดัดแปลงมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อความเหมาะ
สมกับบริบทของโรงเรียน เช่น การใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่แตกต่างไปจากที่สิ่งที่ผู้พัฒนากิจกรรมได้ระบุไว้ ตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
รอยอะไรเอ่ย? เพือ่ ให้นกั เรียน
1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างการสังเกตและ
อนุมาน
2. เข้าใจว่าทัง้ การสังเกตและการอนุมานมีบทบาท
สำาคัญในการพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์

กระบวนการ
1. ครูนาำ เสนอภาพ ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายรอยเดินของสัตว์ 2 ขนาด
2. ครูให้นกั เรียนบรรยายสิง่ ทีต่ นเองสังเกตจากภาพ และอนุมานสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ จากการสังเกตนัน้
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับความแตกต่างระหว่าง
การสังเกตและการอนุมาน
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ตารางที่ 2 (ต่อ) กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
กล่องดำา เพือ่ ให้นกั เรียน
1. ฝึกอนุมานในสิง่ ทีต่ นเองกำาลังสังเกต
2. เข้าใจว่าการอนุมานเป็นสิง่ จำาเป็นในการพัฒนา
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในกรณีทน่ี กั
วิทยาศาสตร์ไม่สามารถสังเกตสิง่ ทีต่ อ้ งการศึกษา
ได้โดยตรง
ภาพอะไรอยูใ่ น เพือ่ ให้นกั เรียน
ซอง?
1. เข้าใจข้อจำากัดของนักวิทยาศาสตร์ในการได้มาซึง่
ข้อมูลทีจ่ าำ เป็นต่อการพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์
2. เข้าใจความจำาเป็นในการสร้างเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้
นักวิทยาศาสตร์สามารถสังเกตสิง่ ทีศ่ กึ ษาได้ดขี น้ึ
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลสำาหรับการอนุมานทีแ่ ม่นยำาขึน้
การพบฟอสซิล เพือ่ ให้นกั เรียน
ทีย่ ง่ิ ใหญ่ 1. เข้าใจบทบาทของจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ของนักวิทยาศาสตร์ในการอนุมานสิง่ ที่
กำาลังศึกษา
2. เข้าใจว่าความรูท้ างวิทยาศาสตร์สว่ นหนึง่ เป็น
ผลการอนุมานของนักวิทยาศาสตร์ และสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้

เห็นอะไรใน
ภาพ?

กระบวนการ
1. ครูให้นกั เรียนสังเกตกล่องดำาทีถ่ กู ปิดผนึกไว้ เพือ่ อนุมานว่า
“อะไรอยูภ่ ายในกล่องดำา”
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับความแตกต่างระหว่าง
การสังเกตและการอนุมาน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับข้อจำากัดของนัก
วิทยาศาสตร์ในการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
1. ครูให้นกั เรียนสังเกตภาพทีอ่ ยูใ่ นซองทึบ ซึง่ มีการเจาะรูไว้เล็ก
น้อย เพือ่ อนุมานว่า “ภาพในซองคือภาพอะไร”
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับข้อจำากัดของนัก
วิทยาศาสตร์ในการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับการสร้างเครือ่ งมือเพือ่ ลด
ข้อจำากัดของนักวิทยาศาสตร์ในการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
1. ครูแจกภาพชิน้ ส่วนกระดูกของไดโนเสาร์ครัง้ ละ 4-5 ภาพ
ประมาณ 2-3 ครัง้ เพือ่ ให้นกั เรียนค่อยๆ ประกอบภาพเหล่านัน้ เข้า
ด้วยกัน และอนุมานว่า “ไดโนเสาร์มรี ปู ร่างอย่างไร”
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า การได้มาซึง่ หลักฐานใหม่สง่
ผลให้การอนุมานของนักเรียนเปลีย่ นแปลงไป เช่นเดียวกับความ
รูท้ างวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็นผลการอนุมานของนักวิทยาศาสตร์ ที่
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ เมือ่ มีหลักฐานใหม่
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า นักวิทยาศาสตร์ตอ้ งใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ อนุมานสิง่ ทีต่ นเองกำาลัง
ศึกษา
เพือ่ ให้นกั เรียน
1. ครูนาำ เสนอภาพต่างๆ ซึง่ แต่ละภาพสามารถถูกมองและตีความ
1. เข้าใจว่า ความรู้ ประสบการณ์เดิม และค่านิยม ได้แตกต่างกัน เช่น ภาพ 1 ภาพ อาจถูกมองว่าเป็น ภาพหญิงสาว
ของนักวิทยาศาสตร์มอี ทิ ธิพลต่อการอนุมานของนัก หรือ ภาพหญิงสูงวัย
วิทยาศาสตร์
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ภาพเดียวกันสามารถถูกมอง
2. เข้าใจว่าข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์เดียวกัน ได้แตกต่างกันไป ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั การตีความและประสบการณ์เดิม
สามารถนำาไปสูผ่ ลการอนุมานทีแ่ ตกต่างกันได้
ของผูม้ อง
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ข้อมูลหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์เดียวกันสามารถนำาไปสูผ่ ลการอนุมานทีแ่ ตกต่างกันได้
ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั การตีความและประสบการณ์เดิมของนักวิทยาศาสตร์
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นักเรียน
นักเรียนที่เข้าร่วมในการวิจัยนี้เป็นสมาชิกของชุมนุม “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” จำานวน 14 คน
(นักเรียนชาย 1 คน และนักเรียนหญิง 13 คน) นักเรียนทัง้ หมดได้รบั การคัดเลือกแบบจำาเพาะเจาะจง (Purposive
sampling) โดยใช้เกณฑ์ทว่ี า่ นักเรียนทุกคนสนใจและสมัครใจเข้าร่วมในการวิจยั นักเรียนทัง้ 14 คนเป็นนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในห้องเรียนทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในจำานวนนี้ มีนกั เรียน 9 คน
(นักเรียนคนที่ 1-9) ทีอ่ ยูใ่ น “โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์” ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผลการสอบถามนักเรียนทุกคนในเบือ้ งต้นระบุวา่ ไม่มนี กั เรียนคนใดทีเ่ คยได้ยนิ คำาว่า “ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์” มาก่อน และแต่ละคนมีการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์“ แตกต่างกันดังแสดง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” ของนักเรียนแต่ละคน
นักเรียนคนที่

เพศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย

การเข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ที่ 1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

สัปดาห์ที่ 2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

สัปดาห์ที่ 3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
x

สัปดาห์ที่ 4
x
/
x
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

สัปดาห์ที่ 5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
x
x
/

รวม
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

จากข้อมูลในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในจำานวนนักเรียนทั้งหมด 14 คน มีนักเรียน 9 คน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ครบทั้ง 5 กิจกรรม และมีนักเรียน 5 คน ที่ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวครบทั้งหมดได้ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากนักเรียนทั้ง 5 คน ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จึงไม่
ถูกนำามาวิเคราะห์เพื่อตอบคำาถามวิจัยข้อที่ 2
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การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ในสัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยสำารวจความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียน “ก่อน” การเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบแบบปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยแปลมาจาก “แบบ
ทดสอบมุมมองต่อธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ฉบับสำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น” ของ Florida State
University (2006) แบบทดสอบประกอบด้วยคำาถาม 7 ข้อ โดยคำาถาม 1 ข้อสามารถวัดความเข้าใจลักษณะ
พื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้มากกว่า 1 ลักษณะ อย่างไรก็ดี เนื่องจากไม่มีคำาถามใดที่วัดความ
เข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ผลการวิจัยนี้จึงไม่
ครอบคลุมลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ในสัปดาห์ที่ 5 ผู้วิจัยสำารวจความเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม ในการทำาแบบทดสอบแต่ละครั้ง นักเรียน
ทุกคนใช้เวลาประมาณ 60 นาที
หลังจากที่นักเรียนทำาแบบทดสอบในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(Stemler, 2001) ของคำาตอบของนักเรียนในแบบทดสอบ ในการนี้ ผู้วิจัยขีดเส้นใต้ข้อความในคำาตอบของ
นักเรียนที่สัมพันธ์กับลักษณะพื้นฐานต่างๆ ของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จากนั้น ผู้วิจัยตีความและเปรียบ
เทียบความหมายของข้อความเหล่านั้น เพื่อจัดกลุ่มข้อความที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น ใน
การวิเคราะห์ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับความจำาเป็นของหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยพิจารณาว่า นักเรียนแต่ละคนมีการระบุถึงความจำาเป็นของหลักฐานเชิงประจักษ์หรือไม่
และหากนักเรียนระบุถึงความจำาเป็นของหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยพิจารณาต่อไปว่า นักเรียนได้ระบุหรือไม่
ว่า ในสถานการณ์ที่กำาหนดไว้ในแบบทดสอบ หลักฐานเชิงประจักษ์คืออะไร วิธีการนี้ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถจัด
กลุ่มความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ
แม้ว่ามีข้อแนะนำาให้มีการสัมภาษณ์นักเรียนร่วมกับการใช้แบบทดสอบ (Lederman et al., 2002) แต่
ไม่มีการสัมภาษณ์นักเรียนคนใดเกิดขึ้นในการวิจัยนี้ ทั้งนี้เพราะช่วงเวลาการดำาเนินกิจกรรมชุมนุม “ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์” ที่จำากัด การแก้ปัญหาทำาได้เพียงแค่การบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระหว่างการจัดกิจกรรม
ตลอดช่วงเวลาของการวิจัย (เช่น สิ่งที่นักเรียนพูดคุยกันระหว่างทำากิจกรรม) ด้วยกล้องบันทึกภาพและเสียง
ซึ่งให้ข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นอกจากนี้ เพื่อตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของผลการวิจัยที่ได้ ผู้วิจัยได้ส่งผลการวิเคราะห์ทั้งหมดให้กับผู้เชี่ยวชาญ 1 คน ซึ่งมีประสบการณ์
การวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (ลฎาภา สุทธกูล, นฤมล ยุตาคม และบุญเกื้อ
วัชรเสถียร, 2554 ; Suttakun, 2011) เพื่อตรวจสอบผลการตีความข้อมูลของผู้วิจัย ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญเห็น
ด้วยกับการตีความของผู้วิจัย
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ผลการวิจัย
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน “ก่อน” การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูธ้ รรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์
ผลการวิเคราะห์คำาตอบของนักเรียนในแบบทดสอบแสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
ลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์บางลักษณะ เช่น นักเรียนเข้าใจว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีพื้น
ฐานมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความรู้ ประสบการณ์เดิม และ
ค่านิยมของนักวิทยาศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการสร้างหรือพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างหรือพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม มีนกั เรียนเพียง
ส่วนน้อยที่เข้าใจว่า การอนุมานจากหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นสิ่งที่จำาเป็นในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ความเข้าใจของนักเรียนในแต่ละลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์
นักเรียน 13 คน ระบุว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องมีพื้นฐานมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในจำานวน
นี้ มีนักเรียน 4 คนที่ระบุอย่างชัดเจนถึงความจำาเป็นของการมีอยู่ของหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่างคำาตอบของนักเรียนต่อคำาถามที่ว่า “นักวิทยาศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่า ไดโนเสาร์เคยมี
ชีวิตอยู่บนโลก ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต”
“(นั ก วิ ท ยาศาสตร์ รู้ ไ ด้ ) เพราะหลั ก ฐานโครงกระดู ก ของไดโนเสาร์ ที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ค้ น พบ”
(นักเรียนคนที่ 5)
“มีการค้นพบหลักฐานต่างๆ เช่น กระดูก รอยเท้า ฯลฯ แล้วเขา(นักวิทยาศาสตร์)สามารถหาอายุของ
ไดโนเสาร์ได้จากการตรวจคาร์บอนในกระดูก” (นักเรียนคนที่ 2)
ขณะที่นักเรียนอีก 9 คนไม่ได้ระบุโดยตรงถึงการมีอยู่ของหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ หากเพียงแต่กล่าวเป็นนัยถึงการมีอยู่ของกระดูกหรือฟอสซิลไดโนเสาร์ที่นักวิทยาศาสตร์ค้น
พบ ดังตัวอย่างคำาตอบของนักเรียนที่ว่า
“นักวิทยาศาสตร์ได้เจอกระดูกของไดโนเสาร์และได้นำาเศษกระดูกมาวิเคราะห์ ... ว่ากระดูกนี้มีมากี่ปี
แล้ว” (นักเรียนคนที่ 10)
“นักวิทยาศาสตร์ได้ขุดพบซากไดโนเสาร์ แล้วนำาไปวิจัยว่าซากหรือกระดูกนี้เป็นของสัตว์ชนิดใด
และมีอายุกี่ปี” (นักเรียนคนที่ 14)
มีนักเรียนเพียงคนเดียวที่ไม่ระบุถึงความจำาเป็นของหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนคนนี้กล่าวว่า “(นักวิทยาศาสตร์)สืบเรื่องราวประวัติหรือหาเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์
หรือถามคนที่อยู่ในยุคนั้น” (นักเรียนคนที่ 12)
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ความรู้ ประสบการณ์เดิม และค่านิยมของนักวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลต่อการสร้างหรือพัฒนาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์
ในการตอบคำาถามที่ว่า “เหตุใดความขัดแย้งทางความคิดในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ (ในสาเหตุที่ทำาให้
ไดโนเสาร์สูญพันธุ์) จึงเกิดขึ้นได้ ทั้งๆ ที่พวกเขาได้รับและมีข้อมูลเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เหมือน
กัน” มีนักเรียน 8 คนระบุได้ว่า ความขัดแย้งทางความคิดของนักวิทยาศาสตร์สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพราะ
นักวิทยาศาสตร์มีความคิดหรือประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้สามารถนำานักวิทยาศาสตร์ไป
สู่การมีสมมติฐานที่แตกต่างกัน ดังตัวอย่างคำาตอบของนักเรียนที่ว่า
“ความคิดของ(นักวิทยาศาสตร์)แต่ละคนไม่เหมือนกัน (ทำาให้นักวิทยาศาสตร์อาจได้ข้อสรุปที่แตกต่าง
กัน) ถึงแม้ว่าจะได้รับข้อมูลมาเหมือนกัน” (นักเรียนคนที่ 9)
“เขา(นักวิทยาศาสตร์)อาจมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน ความคิดจึงต่างกัน” (นักเรียนคนที่ 2)
ขณะที่นักเรียนอีก 6 คนให้คำาตอบที่สั้น หรือคลุมเครือ หรือตอบไม่ตรงคำาถาม
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเป็นผลการอนุมานของนักวิทยาศาสตร์
ในการตอบคำาถามที่ว่า “นักวิทยาศาสตร์รู้และมั่นใจในรูปร่างและลักษณะของไดโนเสาร์ได้อย่างไร” มี
นักเรียนเพียง 1 คน ที่ระบุว่า “(มี)การคาดเดาลักษณะของโครงกระดูกที่ค้นพบ และนำามาสร้างส่วนที่เหลือขึ้นมา
เอง จึงออกมาเป็นรูปร่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ... ในทางวิทยาศาสตร์ อาจจะพิสูจน์ได้ไม่หมด ในบางเรื่องก็ต้อง
ใช้จินตนาการช่วยสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมา” (นักเรียนคนที่ 14) คำาตอบนี้บอกเป็นนัยว่า นักเรียนคนที่ 14 เข้าใจว่า
นักวิทยาศาสตร์ต้องอนุมานสิ่งที่ตนเองกำาลังศึกษาโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่ ขณะที่นักเรียนอีกคน
หนึ่งระบุว่า “แค่กระดูกกับรอยเท้าอาจจะยังไม่พอสำาหรับการสรุปรูปร่างและลักษณะของไดโนเสาร์” (นักเรียน
คนที่ 2) นักเรียนคนนี้ดูเหมือนจะตระหนักว่า การมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอสำาหรับ
การสรุปเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากนี้ ไม่มีส่วนไหนในคำาตอบของนักเรียนคนใดที่สามารถระบุ
ถึงความเข้าใจว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเป็นผลการอนุมานของนักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
นักเรียนทุกคนที่ทำาแบบทดสอบก่อนเรียนระบุอย่างสอดคล้องกันว่า นักวิทยาศาสตร์จำาเป็นต้องใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม มีนกั เรียน 3 คนทีร่ ะบุวา่
นักวิทยาศาสตร์ใช้จนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทุกขัน้ ตอนของการทำางานทางวิทยาศาสตร์ แม้วา่ นักเรียน
กลุม่ นีไ้ ม่สามารถบรรยายหรือยกตัวอย่างได้อย่างชัดเจนว่า นักวิทยาศาสตร์ใช้จนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ในแต่ละขั้นตอนอย่างไร ขณะที่นักเรียนอีก 6 คนระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เพียงแค่ในตอนเริ่มต้นของการทำางานทางวิทยาศาสตร์ (นั่นคือ การตั้งคำาถามหรือกำาหนดสิ่งที่ต้องการศึกษา
หรือการวางแผนการทดลอง) ดังตัวอย่างคำาตอบของนักเรียนที่ว่า
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“(นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์) เพราะการที่จะคิดค้น(หรือ)ทดลองสิ่งใด
(นักวิทยาศาสตร์)จะต้องใช้จินตนการเพื่อ(ตั้ง)คำาถาม(เช่น) จะต้องทดลองอย่างไร และจะหาคำาตอบได้อย่างไร”
(นักเรียนคนที่ 9)
“เพราะการจินตนาการและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำาให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาสิ่งต่างๆได้ ... (เช่น)
นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการทดลองที่ใช้รังสีแอลฟายิ่งผ่าน
แผ่นทองคำา” (นักเรียนคนที่ 8)
มีนกั เรียน 5 คนทีใ่ ห้คาำ ตอบทีค่ ลุมเครือว่า นักวิทยาศาสตร์ใช้จนิ ตนาการในการศึกษาสิง่ ทีต่ นเองสนใจ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
นักเรียนทุกคนที่ทำาแบบทดสอบก่อนเรียนระบุอย่างสอดคล้องกันว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามความเข้าใจของนักเรียนแตก
ต่างกัน มีนักเรียน 3 คนที่เข้าใจว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้รับ
หรือมีหลักฐานใหม่ และ/หรือมีทฤษฎีใหม่ที่ขัดแย้งหรือไม่เข้ากันกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิม ความ
ขัดแย้งหรือความไม่เข้ากันระหว่างหลักฐานและ/หรือทฤษฎีใหม่กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิม จะเป็น
เสมือนตัวขับเคลื่อนให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ที่มีความสามารถในการบรรยาย
และอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดีขึ้น ดังตัวอย่างคำาตอบของนักเรียนที่ว่า
“(ความรู้ทางวิทยาศาสตร์)มีการเปลี่ยนแปลงได้ ... หากผู้ใดพบหลักฐานหรือข้อมูลที่ดีกว่าและน่าจะ
เป็นความจริงได้มากกว่าก็สามารถนำามาค้านข้อมูลเก่า(หรือความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิม)ได้ เช่น ยุคแรก
ที่เชื่อว่า โลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะแล้วต่อมาก็มีนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นมาค้านว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลาง”
(นักเรียนคนที่ 2)
“ในอนาคต ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจเปลี่ยนแปลง เพราะ...เมื่อมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังมาทดลอง
สิ่งที่ (นักวิทยาศาสตร์รุ่น)เก่าทดลองไว้) แต่สิ่งที่เขา (นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลัง) ทดลองเป็นสิ่งที่คนยอมรับ
มากกว่า (ความรู้ทาง)วิทยาศาสตร์จึงมีการเปลี่ยนแปลง เช่น รูปแบบโครงสร้างของอะตอมที่มีนักวิทยาศาสตร์
หลายคนคิดขึ้น” (นักเรียนคนที่ 4)
ขณะที่มีนักเรียน 4 คนที่แสดงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่างคำาตอบของนักเรียนที่ว่า
“(ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลง)ได้ เพราะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำาให้
เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา” (นักเรียนคนที่ 9)
“(ความรู้ทางวิทยาศาสตร์)มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งรอบตัวของเราต่างๆ นั้น ก็จะมี
การเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย” (นักเรียนคนที่ 1)
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ส่วนนักเรียนอีก 6 คนให้คำาตอบที่ไม่สมบูรณ์และคลุมเครือ โดยระบุเพียงแค่ว่า ในอนาคตจะมีความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ เกิดขึ้น ขณะที่มีนักเรียน 1 คนที่ไม่ตอบคำาถาม
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน “หลัง” การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีนักเรียน 5 คน (จาก 9 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนครบทั้ง
5 กิจกรรม) ที่มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการอนุมานของนักวิทยาศาสตร์ คำาตอบของ
นักเรียน 5 คนนี้มีการระบุอย่างชัดเจนว่า การอนุมานจากหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ทุกคนนี้ยังสามารถเชื่อมโยงลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เกี่ยว
กับการอนุมานของนักวิทยาศาสตร์ เข้าด้วยกันกับลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อื่นๆ เช่น
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ความรู้ ประสบการณ์เดิม และค่านิยมของนัก
วิทยาศาสตร์มีอิทธิพลต่อการสร้างหรือพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ ดังตัวอย่างคำาตอบของนักเรียน เช่น
“(ความรู้ทางวิทยาศาสตร์)เปลี่ยนแปลงได้ หาก(มีการ)ค้นพบหลักฐานใหม่ๆ (ซึ่ง)ขัดแย้งกับความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ... (อย่างไรก็ตาม) นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนมีมุมมองและความคิดที่แตกต่างกันออก
ไป ซึ่ง(พวกเขาเองก็)ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ถูกต้องแท้จริงได้ (พวกเขา) เพียงแค่ใช้การอนุมานจากหลักฐาน
ต่างๆที่สนับสนุนความคิด(ของตนเอง) ... การ(อนุมาน)สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (นักวิทยาศาสตร์)ต้องจินตนาการว่ามันน่า
จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เช่น (การ)จินตนาการว่ามีนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง และมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก(ของ
อะตอม) หรือ การจินตนาการการเกิดของจักรวาล” (นักเรียนคนที่ 8)
“(ความรู้ทางวิทยาศาสตร์)สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากพบทฤษฎีอื่นที่มีหลักฐานที่เป็นไปได้มากกว่า
... เช่น ตอนแรกที่(นักวิทยาศาสตร์)บอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ แต่ต่อมาก็มีการพัฒนา(ความ
รู้นั้น) ... (โดย)การหาหลักฐานเพิ่มเติม ... (จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์)บอกว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลาง แต่เป็น
ดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลาง ... (ความขัดแย้งทางความคิดดังกล่าวเป็น)เพราะมุมมองของ(นักวิทยาศาสตร์)
แต่ละคนอาจต่างกัน อยู่ที่จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ... และการอนุมาน(จากหลักฐานที่มีอยู่)ของ(นัก
วิทยาศาสตร์)แต่ละคน” (นักเรียนคนที่ 2)
“(ความรู้ทางวิทยาศาสตร์)สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะนักวิทยาศาสตร์มีหลายคน จึงย่อมมีหลาย
ความคิด ... จึงอาจจะสันนิษฐานไม่ตรงกัน ทั้งนี้อยู่ที่จินตนาการและความคิดสรรค์(ของนักวิทยาศาสตร์) ...
นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปดู(สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์)ได้ จึงต้อง
ใช้การอนุมานลักษณะและรูปร่าง(ของไดโนเสาร์)จากหลักฐานที่ได้ แต่(การอนุมานของนักวิทยาศาสตร์)อาจไม่
ตรงตามความเป็นจริงก็ได้ ... นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสอะตอมได้ จึงต้องจินตนาการ
รูปร่างของอะตอม” (นักเรียนคนที่ 6)
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ขณะที่นักเรียนอีกคนหนึ่ง ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงการอนุมานของนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ได้กล่าวเป็นนัยว่า “(นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าไดโนเสาร์เคยมีชีวิตอยู่บนโลก ณ ช่วงเวลา
หนึ่งในอดีต)จากหลักฐานและการสันนิษฐานจากสิ่งที่มีอยู่และคิดต่อยอด ... (อย่างไรก็ตาม) นักวิทยาศาสตร์
ไม่สามารถรู้ได้ว่า โครงสร้างภายนอก(ของไดโนเสาร์) เช่น ผิวหนัง เป็นอย่างไร ... นักวิทยาศาสตร์จึงต้องใช้
จินตนาการมาผสม ... และเนื่องจากความคิดของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงทำาให้เกิดความขัด
แย้ง(ทางความคิด)บ้างในบางครั้ง” (นักเรียนคนที่ 9) ข้อความบางส่วนในคำาตอบของนักเรียนคนนี้ เช่น การ
สันนิษฐานจากสิ่งหรือหลักฐานที่มีอยู่สอดคล้องกับการอนุมานของนักวิทยาศาสตร์
อย่างไรก็ตาม นักเรียนอีก 3 คนให้คำาตอบในแบบทดสอบที่ยากจะระบุได้ว่า นักเรียนเหล่านั้นเข้าใจ
ลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการอนุมานของนักวิทยาศาสตร์ ข้อความข้างล่างคือตัวอย่างคำาตอบ
ของนักเรียน
(นักวิทยาศาสตร์)รู้(ว่าไดโนเสาร์เคยมีชีวิตอยู่บนโลก ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต)เพราะมีการค้นพบ
โครงกระดูก ซึ่งน่าจะเป็น(โครงกระดูกของ)ไดโนเสาร์ เพราะ ... โครงกระดูกมีชิ้นใหญ่และมีอายุหลายร้อยปี
(นักเรียนคนที่ 4)
(นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าไดโนเสาร์เคยมีชีวิตอยู่บนโลก ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต)เพราะนักวิทยาศาสตร์ได้
หลักฐานของไดโนเสาร์ (ซึ่ง)อาจเป็นโครงกระดูกของไดโนเสาร์ (นักเรียนคนที่ 5)
นักเรียน 3 คนนี้มีแนวโน้มที่จะให้คำาตอบที่ไม่แตกต่างไปจากคำาตอบเดิมที่ตนเองเคยให้ไว้ในแบบ
ทดสอบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ นักเรียน
จำานวนหนึ่งมีความเข้าใจลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์บางลักษณะ กล่าวคือ นักเรียนส่วน
ใหญ่ (13 คน) เข้าใจว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่นักเรียนประมาณ
ครึ่งหนึ่งเข้าใจว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (7 คน) ความรู้ ประสบการณ์เดิม และค่านิยม
ของนักวิทยาศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการสร้างหรือพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (8 คน) และ นักวิทยาศาสตร์ใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างหรือพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (9 คน) อย่างไรก็ตาม มี
ลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์บางลักษณะ ที่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาด
เคลื่อน กล่าวคือ นักเรียน 13 คน ไม่เข้าใจว่า การอนุมานจากหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นสิ่งที่จำาเป็นในการพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาคำาตอบของนักเรียนอย่างละเอียด นักเรียนบางส่วนยังมีความเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน ตัวอย่างเช่น ในจำานวนนักเรียน 7 คนที่เข้าใจว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
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สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีนักเรียนเพียง 3 คนที่เข้าใจถูกต้องว่า การเปลี่ยนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกิด
ขึ้น เมื่อนักวิทยาศาสตร์มีหลักฐานใหม่ และ/หรือ มีการตีความหลักฐานเดิมด้วยมุมมองหรือทฤษฎีใหม่ ใน
ขณะที่นักเรียนอีก 4 คน เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า การเปลี่ยนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ทำานองเดียวกัน ในจำานวนนักเรียน 9 คน ที่เข้าใจว่า นักวิทยาศาสตร์ใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนเพียง 3 คน ที่เข้าใจถูกต้อง
ว่า นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทุกขั้นตอนของการทำางานทางวิทยาศาสตร์ ในขณะ
ที่นักเรียน 6 คนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพียงแค่ในตอน
เริ่มต้นของการทำางานทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น
แม้ว่านักเรียนแสดงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ไม่เพียงพอหลายลักษณะ แต่ด้วยช่วง
เวลาที่จำากัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ทุกลักษณะไม่สามารถทำาได้ ผู้วิจัยจึงเลือก
จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการอนุมาน ซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ที่มีจำานวนนักเรียนไม่เข้าใจมากที่สุด ในการนี้ มีนักเรียน 9 คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
รู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ครบทุกกิจกรรม โดยหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว นักเรียน
5 คน มีพัฒนาการในความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน นักเรียนกลุ่มนี้ระบุอย่างชัดเจนว่า
การอนุมานจากหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถเชื่อม
โยงลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นี้ เข้าด้วยกันกับลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
อื่นๆ อย่างไรก็ดี นักเรียนอีก 4 คน ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงพัฒนาการในความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์
ผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีทั้งส่วนที่คล้าย
และแตกต่างกัน โดยนักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจคล้ายคลึงกันว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานมาจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ แต่ไม่เข้าใจว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ใช่สิ่งที่มีความชัดเจนในตัวเองหรือสิ่งที่สามารถอธิบาย
ตนเองได้ ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จำาเป็นต้องตีความหรืออนุมานหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นในการสร้างหรือพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกัน ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อาจแตก
ต่างกันได้ ดังจะเห็นได้จาก มีนักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งที่เข้าใจว่า ความรู้ ประสบการณ์เดิม และค่านิยมของ
นักวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลต่อความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาขึ้น ในขณะที่นักเรียนอีกประมาณครึ่งหนึ่งไม่
เข้าใจลักษณะพื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นี้ ความคล้ายและความต่างเหล่านี้ส่งผลให้ความเข้าใจของ
นักเรียนแต่ละคนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีลักษณะเฉพาะตัว
Gordon (1984) ให้ข้อคิดเห็นที่สามารถอธิบายความคล้ายและความต่างของความเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยระบุว่า ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่
นักเรียนสร้างขึ้นเองจากประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนตัว ซึ่งมีที่มาอยู่ 2 แหล่งหลัก คือ 1) ประสบการณ์
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การเรียนรู้ในโรงเรียนของนักเรียน และ 2) สื่อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่นักเรียนได้รับ ดังนั้น จึงมีความ
เป็นไปได้ว่า ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่คล้ายกัน อาจเป็นผลมาจากประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่คล้ายกัน ขณะเดียวกันประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกโรงเรียน เช่น
การเสพข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตามสื่อต่างๆ อาจส่งผลต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ที่แตกต่างกัน ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกโรงเรียนเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนมีทั้งความ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่คล้ายกันและแตกต่างกัน
จากผลการวิจัยที่ระบุว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความจำาเป็นของหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังขาดความเข้าใจที่ว่า หลักฐานเชิงประจักษ์เหล่านั้น
จำาเป็นต้องได้รับการตีความและอนุมานจากนักวิทยาศาสตร์ เมื่อพิจารณาข้อคิดเห็นของ Gordon (1984) ร่วม
กับข้อเท็จจริงที่ว่า นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการวิจัยนี้ไม่เคยได้ยินคำาว่า “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” มาก่อน
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับการอนุมาน จึงอาจเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน
โรงเรียนของนักเรียน กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนเคยได้รับมาในอดีต อาจเน้น
การทดลองหรือการสาธิตเพื่อแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยปราศจากการ
เน้นย้ำาว่า นักวิทยาศาสตร์จำาเป็นต้องตีความและอนุมานหลักฐานเชิงประจักษ์เหล่านั้น การขาดการเน้นย้ำาดัง
กล่าวอาจทำาให้นักเรียนเข้าใจว่า หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นสิ่งที่มีความชัดเจนในตัวเอง
ผลการวิจัยนี้สนับสนุนผลการวิจัยอื่นๆ (Abd-El-Khalick, et. al., 1998; Akerson & Volrich,
2006; Akerson, et. al., 2000; Schwartz & Lederman, 2002; Schwartz, et. al., 2004) ที่ระบุว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้ง ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและอภิปราย
เกี่ยวกับ ลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สามารถช่วยให้นกั เรียนจำานวนหนึง่ มีความเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ทถ่ี กู ต้องได้ อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึง่ ผลการวิจยั นีก้ ส็ นับสนุนผลการวิจยั ของ Buaraphan
(2011) ที่ระบุว่า ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ยาก ดังจะเห็นได้จากมีนักเรียน
อีกจำานวนหนึ่งที่ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงพัฒนาการในความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ความ
ต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นผลมาจากความเชื่อทางด้านโลกทัศน์และญาณวิทยาที่ฝังแน่นของ
นักเรียน (Cobern, 2000) ดังนั้น การส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ อาจเป็นเรื่อง
ที่ต้องดำาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูธ้ รรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้ง สามารถ
ส่งเสริมให้นกั เรียนจำานวนหนึง่ (แม้ไม่ใช่นักเรียนทั้งหมด) มีพัฒนาการในความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบดังกล่าว จึงสามารถเป็นทางเลือกหนึ่ง
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สำาหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดังกล่าว เป็น
กิจกรรมที่ไม่ขึ้นกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ใดๆ กิจกรรมดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่เหมาะสมสำาหรับนักเรียนที่มีพื้น
ฐานความรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย หากแต่เหมาะสมสำาหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ อีก
ด้วย ในการนี้ ผูว้ จิ ยั เสนอว่า นอกเนือจากแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) การจัดกิจกรรมการรูธ้ รรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้งสามารถเป็น
ทางเลือกหนึง่ แก่ครู ในการส่งเสริมให้นกั เรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์
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