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บทคดัย่อ 

งานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนน้ีตอ้งการท่ีจะคน้หาเทคนิคการสอนในแนวทางการจดัการเรียนรู้ธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์แบบชดัแจง้ร่วมกบัประวติัศาสตร์วทิยาศาสตร์ในการพฒันามุมมองธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 
กลุ่มท่ีศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 27คนขอ้มูลเก็บรวบรวมผ่านอนุทินสะท้อนความคิดของครู
วิดีโอเทปการสอน และใบกิจกรรมของนักเรียน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยถูกเพ่ือทําความเข้าใจข้อมูล 
ผลการวิจยัพบวา่เทคนิคการสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนเกิดมุมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์คือ 1) การใชกิ้จกรรมการเรียนรู้
ให้นักเรียนไดส้ร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากขอ้มูล/หลกัฐานดว้ยตนเอง 2) การใชกิ้จกรรมให้นักเรียนไดใ้ชท้กัษะ
และอภิปรายเปรียบเทียบทกัษะการสังเกตและทกัษะการลงความเห็นขอ้มูล 3) การใชกิ้จกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และ
อภิปรายเปรียบเทียบวา่นักวิทยาศาสตร์สร้างทฤษฎีและกฎไดอ้ยา่งไร และ 4) การใชกิ้จกรรมให้นกัเรียนเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างของกฎและทฤษฎีท่ีอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติในเร่ืองเดียวกนั  

 
ABSTRACT 

This classroom action research intent to explore good teaching practices in an explicit reflective integrated 
with historical scientific approach in developing the students’ view of nature of science (NOS). The participants were 
27 eleven grade students. The data was collected through teacher’s journal, videos of classroom instruction, and 
students’ worksheets. An inductive analysis method was used for making sense of the data. The results revealed that 
teaching techniques that could promote the students’ view of nature of science are: 1) the use of learning activities 
that allow the students to construct scientific knowledge from data/evidence by themselves; 2) the use of activities 
that provide opportunities for the students to practice and discuss the difference between observation skill and 
inference skill; 3) the use of activities that give chances for the students to learn and discuss how scientists construct 
theory and law; and 4) the use of activities that provide opportunities for the students to compare and contrast 
between theory and law that explain the same natural phenomena. 
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บทนํา 
 วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกยคุปัจจุบนั 
นกัเรียนจะสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดดี้และเติบโต
เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพเม่ือเป็นผูรู้้วิทยาศาสตร์ (Scientific 
literate person) (National Research Council[NRC], 1996) 
และการจะเป็นผูรู้้วิทยาศาสตร์ได้นั้ น อย่างน้อยท่ีสุด
นักเรียนตอ้งมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
(Nature of Science) (NRC, 1996) ซ่ึ งมุมมองธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์คือความเขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร 
วิทยาศาสตร์ทําหน้าท่ีอย่างไร นักวิทยาศาสตร์ทาํงาน
ร่วมกนัอยา่งไร วทิยาศาสตร์กบัสังคมมีความเก่ียวขอ้งกนั
อย่ างไร  และอะไรท่ี ไม่ ใช่ วิทยาศาสตร์  เป็ นต้น 
(Lederman et al., 2002, McComas et al., 2002: 4) ก ล่ าว
โดยสรุปธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คือ ลกัษณะเฉพาะ
ของวิทยาศาสตร์ ซ่ึงอธิบายมุมมองท่ีวิทยาศาสตร์มีต่อ
โลก และมุมมองท่ีมนุษยมี์ต่อวทิยาศาสตร์  
 การมี มุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
นบัเป็นเป้าหมายสําคญัประการหน่ึงของการจดัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติเช่น
ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร 
เดนมาร์ ก  และส เปน (McComas, 2002: xii)สํ าห รับ
ประเทศไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 3)
กาํหนดไวใ้นเป้าหมายการสอนวิทยาศาสตร์ว่า “[การ
จดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์มีเป้าหมายเพ่ือใหผู้เ้รียน] เขา้ใจ
ขอบเขต ธรรมชาติ และขอ้จาํกดัของวิทยาศาสตร์” และ
กาํหนดในสาระท่ี 8 ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544) โดยหลกัสูตรเสนอแนะให้
ครูวิทยาศาสตร์บูรณาธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เขา้กบั
การสอนวิทยาศาสตร์สาระอ่ืนทุกสาระและในทุก
ระดบัชั้น 

การมี มุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
นับเป็นส่ิ งสํ าคัญ  เพราะช่วยให้นักเรียนทราบว่า
นักวิทยาศาสตร์สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างไร มีกระบวนการทํางานอย่างไร ธรรมชาติของ

ความรู้ท่ีค้นพบหรือสร้างข้ึนเป็นอย่างไร และคาํถาม
ลกัษณะใดท่ีวิทยาศาสตร์ตอบได ้(สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2547: 2) ซ่ึ งความเข้าใจน้ีจะช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้แนวคิดวิทยาศาสตร์ได้ดีข้ึน เพ่ิมทักษะ
การตัดสินใจ ทําให้วิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจและ
ส่ งเส ริ มการจัดการเรี ยน รู้ วิ ท ยาศาสต ร์ ของค รู 
(McCommas et al., 2002) นอกจากน้ีมุมมองธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ช่วยใหน้กัเรียนสามารถพฒันาตนเองให้
ทาํงานทางวิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
เกิดความรักและพอใจในงานทางวิทยาศาสตร์ สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการศึกษาชาติ ท่ีตอ้งการพฒันาคนไทยให้
เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข”(สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2547: 3) 

แม้ว่ าธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จะเป็น
เป้าหมายสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ แต่ในทาง
ปฏิบติั พบว่าการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในชั้น
เรียนมีขอ้จาํกดัอยูม่ากเห็นไดจ้ากงานวิจยัหลายช้ินท่ีช้ีวา่ 
นกัเรียนจาํนวนมากมีมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
คลาดเคล่ือน  (Clough, 1995; Lederman, 1992; Meyling, 
1997; Rowell and Cawthron, 1982; Rubba et al., 1981 
cited in McComas, 2002: 27-28) โดยเฉพาะในประเด็น
ทฤษฎีและกฎทางวิทยาศาสตร์  นักเรียนเข้าใจว่า
สมมติฐานจะพฒันาเป็นทฤษฎี และทฤษฎีจะพฒันาเป็น
กฎเม่ือทฤษฎีไดรั้บการพิสูจน์และไดรั้บการยอมรับมาก
ข้ึน(Ryan and Aikenhead, 1992 cited in McComaset et al., 
2002: 9-10) กฎมีความน่าเช่ือถือมากกว่าทฤษฎีเพราะกฎ
ไม่ มี การเป ล่ี ยนแปลงในขณะท่ี ทฤษ ฎีสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ (สุทธิดา และคณะ, 2552)และประเด็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนเข้าใจว่า
นักวิทยาศาสตร์ใชเ้พียงการทดลองเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Ryan and Aikenhead, 1992 cited 
in McComas et al. 2002: 9-10)ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เป็นผลจากการอนุมาน (ลือชา และคณะ, 2555) เป็นตน้  

ประกอบกบัประสบการณ์ของผูว้ิจัยในฐานะ
ครูตรวจสอบมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนท่ีตนเองสอนก่อนเรียนพบว่า นักเรียนมีมุมมอง
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์คลาดเคล่ือนหลายประเด็น 
โดยเฉพาะ1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีพ้ืนฐานมาจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์2) ความแตกต่างระหวา่งการสังเกต
และการลงความเห็นขอ้มูล และ 3) ความแตกต่างระหวา่ง
กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 97) เข้าใจคลาดเคล่ือนว่ากฎคือความจริงใน
ธรรมชาติ กฎเป็นส่ิงท่ีจะคงอยูต่ลอดไปไม่เปล่ียนแปลง 
ทุกอย่างตอ้งเป็นไปตามกฎ แต่ทฤษฎีเป็นส่ิงท่ีสามารถ
ลบล้างเปล่ียนแปลงได้เม่ือมีข้อมูลใหม่ภายหลังหรือ
ทฤษฎีเม่ือไดรั้บการพิสูจน์จนแน่ชดัแลว้จะพฒันาไปเป็น
กฎนอกจากน้ีนักเรียนหลายคนไม่สามารถระบุความ
แตกต่างระหวา่งวทิยาศาสตร์และศาสตร์สาขาอ่ืนได ้

จากท่ีมาและความสําคัญดังกล่าว ผู ้วิจัยใน
ฐานะครูจึงมีความสนใจท่ีจะคน้หาเทคนิคการสอนเพ่ือ
พฒันามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
โดยจากการตรวจเอกสารพบว่าการจัดการเรียนรู้
ธรรมชาติ วิ ท ยาศาสต ร์แบบชัดแจ้ง  (Explicit and 
Reflective Approach) ร่วมกบัประวติัศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
(Historical Scientific Approach) ช่ ว ยพั ฒ น ามุ ม ม อ ง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ (Lin et al., 
2010) โดยใช้ กิ จกรรมแสดงบทบาทสมม ติ เป็ น
นกัวิทยาศาสตร์ในอดีต (Cakici and Baiyer, 2012) การใช้
แผนผงัประวติัศาสตร์ (Lin et al, 2010) หรืออภิปรายถึง
ข้อผิดพลาดในการค้นพบท่ีผ่ านมา (Allchin, 2012) 
อยา่งไรก็ดีงานวิจยัท่ีผ่านมา เป็นกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ท่ีจดัในภาคฤดูร้อน มิไดเ้ป็นการบูรณาการธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนปกติ อีกทั้ ง
มิไดใ้หข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัเทคนิคการสอนท่ีช่วยพฒันา
มุมมองธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 
 
คาํถามวจิัย 

เทคนิคการสอนอะไรในการจัดการเรียนรู้
ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งร่ วมกับ
ประวติัศาสตร์วทิยาศาสตร์ท่ีช่วยพฒันามุมมองธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
มุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนหมายถึงความเขา้ใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปี ท่ี  5 ท่ี ผู ้วิ จัย รับผิ ดชอบสอนในธรรมชาติ ของ
วิทยาศาสตร์  โดยนักเรียนสามารถอธิบาย บรรยาย
ลักษณะ หรือยกตัวอย่างประเด็นต่างๆ ในธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของ Lederman et al. 
(2002)ซ่ึงมี 8 ประเด็น คือ 1) หลกัฐานเชิงประจกัษ ์2)การ
สั งเกตและการลงความเห็น  3) กฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ 4) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการใน
วิทยาศาสตร์ 5) การถูกเหน่ียวนําโดยความรู้และทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ 6) อิทธิพลของสังคมและวฒันธรรมท่ีมี
ต่อวิทยาศาสตร์ 7) มายาคติต่อวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
และ8) ความเป็นพลวตัของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดย
วดัไดจ้ากใบกิจกรรมของนกัเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

เทคนิคการสอน หมายถึง วิธีการท่ีผูว้ิจัย ซ่ึง
เป็นครูผูส้อนวิชาชีววิทยาไดอ้อกแบบการจดัการเรียนรู้ 
สําหรับใชใ้นกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งร่วมกับ
ประวติัศาสตร์วิทยาศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วย
ใหน้กัเรียนมีมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ อยา่งไรก็
ดี งานวิจยัน้ีจะนาํเสนอเฉพาะเทคนิคการสอนธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ 4 เทคนิค ท่ีผูว้ิจยัไดค้น้พบจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้จาํนวน 8 กิจกรรม โดยจะยกตวัอย่าง
บางกิจกรรมในการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 3 
ประเด็นหลกัท่ีพบว่านักเรียนจาํนวนมากมีความเขา้ใจ
คลาดเคล่ือน ไดแ้ก่ 1) ประเด็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์มี
พ้ืนฐานมาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์กล่าวคือความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มี พ้ืนฐานหรือเกิดข้ึนมาจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสร้างขอ้สรุปจากหลกัฐานท่ี
ไดจ้ากการสังเกตทั้งทางตรงและทางออ้ม 2) ประเด็นการ
สังเกตและลงความเห็นและความมีตวัตนตามทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์  กล่าวคือการสั งเกตเป็นการบรรยาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไดจ้ากปราสาทสัมผสั ส่วนการ
ลงความเห็นเป็นการลงขอ้สรุปหรือนิยามปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีไม่สามารถสัมผสัไดโ้ดยตรงแต่มีหลกัฐานท่ี
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ตรวจสอบและวดัได  ้และ 3) ประเด็นกฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ กล่าวคือ ความแตกต่างระหว่างหน้าท่ีและ
คุณลกัษณะของกฎและทฤษฎี และท่ีมาของกฎและทฤษฎี  

การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
แบบชัดแจ้งร่วมกับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ หมายถึง 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนไดล้ง
มือสํารวจตรวจสอบ ตีความหมายขอ้มูล และสร้างองค์
ความ รู้ด้ วยตน เอง  ตามแนวทางการค้นพบของ
นักวิทยาศาสตร์ในอดีต  (McKinney and Michalovic, 
2004) และการหยิบยกเร่ืองราวการค้นพบความรู้ของ
นักวิทยาศาสตร์หรือกรณีตัวอย่างทางสังคมเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์ ข้ึนมาอภิปรายในชั้นเรียนเพ่ือเช่ือมโยงไป
ยงัธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์คืออะไร 
นักวิทยาศาสตร์ทํางานอย่างไร (Clough and Olson, 
2004) และเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้อภิปรายสะท้อน
มุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ หรือหลงักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใน
การสอนจะให้ความสําคญักบัการเรียนรู้ธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์เท่ากบัเน้ือหาวทิยาศาสตร์ 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

รูปแบบการวจิัย  
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ และเป็น
ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ เร่ือง การวิจยัปฏิบติัการเพ่ือ
พฒันามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยผูว้ิจยัดาํเนินการตามวงจรการ
วิ จั ยป ฏิ บั ติ ก ารข อ ง  McNiff and Whitehead (2006) 
ประกอบด้วย  5 ขั้ น  คือ  สั งเกต  (Observe) สะท้อน
ความคิด  (Reflect) ลงมือปฏิบั ติ  (Act) ประเมินผล 
(Evaluate) ปรับปรุงการปฏิบัติ (Modify) โดยแต่ละขั้น
ดาํเนินการต่อเน่ืองเป็นวงจร ซ่ึงงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย 
8 วงจร ตามจาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้ 8 แผน 

กลุ่มทีศึ่กษา 
 กลุ่มท่ีศึกษา คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน 27 คน เป็นนักเรียนชาย 10 

คน และนักเรียนหญิง 17 คนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพฯท่ีเรียนวิชาชีววิทยาเสริม 
ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2557 โดยการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
 

 เคร่ืองมือวจิัยการเกบ็รวบรวมข้อมูลและการ
วเิคราะห์ข้อมูล 

เค ร่ืองมือในการวิจัย  คือ  อนุ ทินสะท้อน
ความคิดของครู วิดีโอเทปการสอน และใบกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนท่ีสะท้อนมุมมองธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์เก็บขอ้มูลในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
2557 โดยจดัการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบ
ชดัแจง้ร่วมกบัประวติัศาสตร์วทิยาศาสตร์จาํนวน 8 แผน 
แผนละ 1-2 คาบเรียน ท่ีบูรณาการกบัเน้ือหาวิชาชีววทิยา
ใชเ้วลาทั้งหมด 14 คาบเรียน อดัวิดีโอเทปการสอน เม่ือ
สอนจบแต่ละแผน ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากใบกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน และเขียนอนุทินสะท้อนความคิด
ของตนเอง (ครู) ใน 4 ประเด็นคือ 1) ส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัจริง
ในชั้ น เรียน2) ส่ิ งท่ี ส่ งเส ริมการเรียน รู้ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 3) ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ แนวทางแกไ้ข และ4) 
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากทั้งสามแหล่งมา
วเิคราะห์แบบอุปนยั(Inductive analysis) (Lombard et al., 
2006) และสร้างความน่าเช่ือถือของผลการวิจยัโดยการ
ทํา  Inter-coder reliability (Lombard et al., 2006)คื อให้
เพ่ือนผูว้ิพากษ์ (เพ่ือนครูท่ีทาํวิจัยเร่ืองธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์เช่นกนั) อ่านใบกิจกรรมของนักเรียนและ
อนุทินสะทอ้นความคิดของครูอยา่งอิสระเพ่ือคน้หาว่า
นกัเรียนมีมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อยา่งไรและ
ผูว้ิจัยมีเทคนิคการสอนอย่างไร จากนั้ นนําผลท่ีได้มา
อภิปรายร่วมกนัเพ่ือหาขอ้สรุปของมุมมองธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน  และเทคนิคการสอนท่ีดี 
จากนั้ นจึงนําข้อค้นพบไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของการสร้าง
ขอ้สรุปอีกคร้ัง  
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ผลการวจิัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนัยจากอนุทิน

สะท้อนความคิดของครู วิดีโอเทปการสอน และใบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนพบวา่เทคนิคการสอนใน
การจดัการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชดัแจง้
ร่วมกบัประวติัศาสตร์วิทยาศาสตร์ท่ีช่วยให้นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มี
ดงัน้ี 

ประเดน็ที ่1 ความรู้ทางวทิยาศาสตร์มพืีน้ฐานมาจาก
หลกัฐานเชิงประจักษ์ 
 เทคนิคที่ 1 การใช้กิจกรรมให้นักเรียนได้สร้าง
ความรู้วิทยาศาสตร์จากข้อมูล/หลักฐานด้วยตนเองใน
การสอนวทิยาศาสตร์เพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ในประเด็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์มี
พ้ืนฐานมาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ซ่ึงหมายถึงความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มี พ้ืนฐานหรือเกิดจากการสังเกต
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสร้างขอ้สรุปจากหลกัฐานท่ี
ได้จากการสังเกตทั้ งทางตรงและทางอ้อม (Lederman  
et al., 2002) ครูควรจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ได้ลงมือเก็บข้อมูลหรือหลักฐานด้วยตนเอง เช่น การ
ทดลอง การสาํรวจ เป็นตน้ หรือหากครูมีเวลาจาํกดั อาจ
ใช้วิธีให้ข้อมูลผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ใน
อดีต (นบัเป็นการใชป้ระวติัศาสตร์วิทยาศาสตร์) จากนั้น
ครูกระตุ้นให้นักเรียนวิ เคราะห์ข้อมูลท่ีได้ สร้าง
ความหมายและสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลหรือหลกัฐานนั้น
ด้วยตน เองและเม่ื อได้ข้อส รุปห รือความ รู้ท าง
วิ ท ยาศ าสต ร์ แล้ว  ค รู จึ งใช้ ก ารสอนธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์แบบชดัแจง้โดยใช้คาํถามนาํอภิปรายเพ่ือ
ช่วยให้นกัเรียนสะทอ้นความคิดยอ้นกลบัไปยงัวิธีการท่ี
พวกเขาได้มาซ่ึงข้อสรุปหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์
นั้ นๆเช่น  แผนท่ี  2 เร่ืองสารพัน ธุกรรม  ผู ้วิ จัยใช้
ประวติัศาสตร์การคน้พบความรู้ทางวิทยาศาสตร์เร่ือง
ส ารพัน ธุ กรรม  โดยให้ ข้ อ มู ลและหลักฐ าน ท่ี
นักวิทยาศาสตร์หลายท่านพบจากการทดลองเร่ืองสาร
พนัธุกรรม เช่น เฟรดริช มิเชอร์, โรเบิร์ต ฟอยล์แกน, 

เฟรเดอริก กริฟฟิท ฯลฯ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
สร้างแนวคิดเร่ืองสารพนัธุกรรมจากขอ้มูลท่ีไดแ้ลว้จึง
อภิปรายร่วมกันเพ่ือช้ีให้เห็นมุมมองธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ในดา้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีพ้ืนฐานมา
จากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์โดยใชค้าํถามวา่   
 ครู:  จากท่ีเราทาํกิจกรรมวนัน้ี เราได้ขอ้สรุปว่า
‘DNA เป็นสารพนัธุกรรม’ขอ้สรุปน้ีไดม้าไดอ้ยา่งไร 
 นัก เรียน :  นักวิทยาศาสตร์ทดลองและเจอ
หลกัฐาน บอกวา่สารพนัธุกรรมคือ DNA (เลขท่ี17) 
 ครู:  นกัวิทยาศาสตร์แต่ละคนใชว้ิธีการใดบา้งใน
การไดม้าซ่ึงขอ้มูล หลกัฐาน หรือขอ้คน้พบเหล่าน้ี 
 นักเรียน:  ย่อย Nucleus ของเซลล์ด้วยเอนไซม ์
pepsin (เลขท่ี  2) พัฒนาสีฟุคซินย้อมติด DNA ให้สีแดง 
(เลขท่ี   21) ผสมเช้ือสายพันธ์ุ R ฉีดเข้าไปในหนูทดลอง 
(เลขท่ี 17) แยกสารสกดัของเช้ือสายพนัธ์ุ S นาํมายอ่ยสลาย 
RNA, DNA และ Protein (เลขท่ี 26) 
 ครู:  ดงันั้น แนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีไดเ้รียนในวนัน้ี
สร้างข้ึนมาจากขอ้มูลหรือหลกัฐานใดบา้ง 
 นกัเรียน:  สารท่ีมีธาตุ N และ P เป็นองคป์ระกอบ
ในนิวเคลียส (เลขท่ี  28) ย้อมเซลล์ได้สีแดงหนาแน่นท่ี
โครโมโซม (เลขท่ี 27) เช้ือสายพนัธ์ุ R ถูกเปล่ียนรูปเป็นสาย
พันธ์ุ S ทําให้หนูเป็นปอดบวมตาย (เลขท่ี 17) ย่อยสลาย 
DNA แลว้ไม่เกิด Transformation (เลขท่ี25) 
 ครู: ดงันั้นจากท่ีเราทาํกิจกรรมในวนัน้ี นกัเรียนจะ
เห็นว่า องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูกสร้างข้ึนจากขอ้มูล
หลักฐานท่ีนักวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมได้ และส่ิงน้ีเป็น
ลักษณะสํ าคัญอย่างห น่ึ งของวิทยาศาสตร์  ท่ี ทําให้
วิทยาศาสตร์แตกต่างจากศาสตร์สาขาอ่ืน  และเราเรียก
ลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์ว่ า  “ธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์”  

      (วดิีโอการสอนแผนท่ี 2 วนัท่ี 18 มิ.ย. 2557) 
และเพื่อให้นกัเรียนสามารถติดตามและเขา้ใจ

การเกิดข้ึนขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีพ้ืนฐาน
มาจากหลกัฐานเชิงประจักษ์ได้ชัดเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจัยได้
สร้างใบกิจกรรมเพ่ือให้นกัเรียนวาดรูปนกัวิทยาศาสตร์
กระบวนการทดลอง และขอ้คน้พบของนกัวิทยาศาสตร์
แต่ละท่านดงัแสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งใบกิจกรรมของนกัเรียนเลขท่ี 9 

 

และเม่ือจบการสอน ผูว้ิจยัและเพ่ือนผูว้ิพากษไ์ดว้ิเคราะห์
ใบกิจกรรมของนักเรียน และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่  
(23 คน ร้อยละ 85) ตอบไดว้่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มี
พ้ืนฐานมาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 
 

ประเดน็ที ่2 ความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการลง
ความเห็นข้อมูล  
 เทคนิคที่ 1 การใช้กิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้
ทักษะและอภิปรายเปรียบเทียบทักษะการสังเกตและ
ทักษะการลงความเห็นข้อมูลในการสอนวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้นักเรียนมีมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใน
ประเด็นความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการลง
ความเห็นขอ้มูล ซ่ึงหมายถึงการสังเกตเป็นการบรรยาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีไดจ้ากปราสาทสัมผสั ส่วนการ
ลงความเห็นเป็นการลงขอ้สรุปหรือนิยามปรากฏการณ์
ธรรมชาติท่ีไม่สามารถสัมผสัไดโ้ดยตรงแต่มีหลกัฐานท่ี
ตรวจสอบและวดัได้ (Lederman et al.,2002) ครูควรจัด
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนไดฝึ้กทกัษะการสังเกต
และทกัษะการลงความเห็นขอ้มูลก่อนจากนั้นจึงใชก้าร
สอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์แบบชดัแจง้โดยใชค้าํถามนาํ
อภิปรายเพ่ื อช่วยนักเรียนในการสะท้อนความคิด
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งทกัษะทั้งสอง เช่น แผน
ท่ี1 เร่ืองการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม ซ่ึงกิจกรรมฝึก
ทักษะการสังเกตและการลงความเห็นขอ้มูลแบ่งเป็น 2 
ส่วนท่ีจดัต่อเน่ืองกนั ส่วนท่ี 1 ผูว้ิจยัให้นักเรียนสังเกต
การปฏิสนธิของเสปิร์มท่ีเจาะเซลลไ์ข่ของแม่นทะเลและ
ของมนุษย ์(ฝึกทกัษะการสังเกต) จากนั้นให้นักเรียนลง

ความเห็นข้อมูลเร่ืองการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม  
(ฝึกทักษะการลงความเห็นขอ้มูล) ส่วนท่ี 2 ให้นักเรียน
สังเกตการแยกของโครโมโซมขณะสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุ
จากวิดีโอและแผนภาพ (ฝึกทักษะการสังเกต) แล้วนํา
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัรูปแบบการแยก
ของยนีตามกฎของเมนเดลเพ่ือนาํไปสู่การลงความเห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งยีน โครโมโซม และเซลลสื์บพนัธ์ุ 
(ฝึกทกัษะการลงความเห็นขอ้มูล) ซ่ึงเป็นการสืบเสาะหา
ความรู้ตามแนวทางของนักวิทยาศาสตร์ในอดีต ได้แก่  
ชัตตัน ซ่ึงค้นพบทฤษฎีโครโมโซมในการถ่ายทอด
ลกัษณะทางพนัธุกรรมแลว้จึงใหน้กัเรียนอภิปรายร่วมกนั
เพ่ือช้ีมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านความ
แตกต่างระหว่างการสังเกตและการลงความเห็นข้อมูล 
โดยมีแนวคาํถามว่า 1) การสังเกตกับการลงความเห็น
เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 2) ลกัษณะของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสังเกตเป็นอย่างไร 3) ลกัษณะขอ้ความท่ีเป็นการลง
ความเห็นเป็นอยา่งไร 4) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตกบัการ
ลงความเห็นแตกต่างกนัอย่างไร 5) ทกัษะการสังเกตกบั
ทักษะการลงความเห็นข้อมูลแตกต่างกันอย่างไรและ  
6)ใน ก ารส ร้ างอ งค์ ค ว าม รู้ ท างวิ ท ย าศ าส ต ร์ 
นกัวทิยาศาสตร์ตอ้งใชท้กัษะเหล่าน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
 จากนั้ นเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ในด้านน้ีแจ่มชัด ผูว้ิจัยจะสรุปว่า “จากท่ี
นักเรียนทาํกิจกรรมในวนัน้ี จะเห็นว่า องค์ความรู้ทาง
วิท ยาศาสต ร์ ถู กส ร้ างข้ึ นจากข้อ มู ลหลักฐาน ท่ี
นักวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมได้ผ่านการใช้ทักษะการ
สังเกต จากนั้นจึงใชท้กัษะการลงความเห็นขอ้มูลเพ่ือทาํ
การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป ซ่ึงความแตกต่าง
ระหว่างทักษะทั้ งสองน้ี  นับเป็นลักษณะเฉพาะของ
วิทยาศาสตร์ หรือเป็น “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์”  
อีกประการหน่ึงและเพ่ือให้นักเรียนเห็นความแตกต่าง
ระหวา่งส่ิงท่ีไดจ้ากการสังเกตและการลงความเห็น ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างใบกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนบนัทึกดงัตวัอยา่งใน
ภาพท่ี 2 ดา้นล่าง  
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ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งใบกิจกรรมของนกัเรียนกลุ่ม 3  

 

 จากภาพท่ี  2 ผู ้วิจัยใช้ค ําถามข้อท่ี  1 เพ่ือให้
นักเรียนบันทึกขอ้มูลท่ีได้จากการดูวิดีโอ (การสังเกต) 
และคาํถามขอ้ท่ี 2 เพ่ือให้นกัเรียนลงความเห็นหรือสร้าง
ขอ้สรุปจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต จากภาพจะพบว่า
นกัเรียนสามารถแยกความแตกต่างระหวา่งการสังเกตและ
ลงความเห็นข้อมูลได้ โดยข้อท่ี  1 นักเรียนบันทึก
ขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการสังเกตดว้ยตาโดยไม่ใส่ความเห็น 
และขอ้ท่ี 2 นักเรียนลงความเห็นไดว้่า “ยีนจากพ่อแม่สู่
ลูกมีการถ่ายทอดผา่นเสปิร์มและเซลลไ์ข่” 
 

ประเดน็ที ่3 ความแตกต่างระหว่างกฎและทฤษฎทีาง
วทิยาศาสตร์  

เทคนิคที่ 1 การใช้กจิกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
และอภิปรายเปรียบเทียบว่านักวิทยาศาสตร์สร้างทฤษฎี
และกฎได้อย่างไรในการสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือใหน้กัเรียน
เขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ในประเดน็ความแตกต่าง
ระหว่างกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงหมายถึง กฎ
และทฤษฎีนั้นเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์คนละประเภท
กนั และทาํหนา้ท่ีแตกต่างกนัในการอธิบายปรากฏการณ์
ธรรมชาติ กฎเป็นขอ้สรุปทั่วไปท่ีอธิบายรูปแบบ หรือ
แนวโน้ ม  ข้อ เท็ จจริ งในธรรมชาติ  และบรรยาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีสังเกตไดใ้นธรรมชาติ ขณะท่ี
ทฤษฎีเป็นคาํอธิบายกลไกท่ีทาํให้เกิดปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติ นั้ น ๆ  ห รื ออ ธิ บ ายกลไก ท่ี ทํ าให้ เกิ ด
ความสัมพนัธ์นั้นๆ ในธรรมชาติ (Lederman et al.,2002)
ครูควรจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิธีการท่ีนกัวิทยาศาสตร์ไดม้าซ่ึงกฎและทฤษฎี รวมทั้งมี
การใชค้าํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนอภิปรายเปรียบเทียบท่ีมา
ของความรู้วิทยาศาสตร์ทั้งสองประเภทเช่นแผนท่ี 1 เร่ือง 
การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม ผูว้ิจยัใชป้ระวติัศาสตร์
การคน้พบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใหน้กัเรียนสืบคน้

และอภิปรายร่วมกนัเป็นกลุ่มถึงวิธีการท่ีเกรเกอร์ โยฮนั 
เมนเดล สร้างกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม และ
วิธีการท่ีวอลเตอร์ ชตัตนัสร้างทฤษฎีโครโมโซมในการ
ถ่ายทอดพันธุกรรม จากนั้ นใช้การสอนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง โดยมีคาํถามนําให้นักเรียน
อภิปรายร่วมกนัและบนัทึกลงในใบกิจกรรม ดงัตวัอยา่ง
คาํถามดา้นล่าง 

คาํถาม:เกรเกอร์ โยฮนั เมนเดลมีวิธีการอย่างไรท่ี
ทาํใหไ้ดม้าซ่ึงกฎการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

คาํตอบ:  ดูลกัษณะต่างๆ ของถัว่ลนัเตา จากการเกิด 
F1,F2 ของถัว่ลนัเตา  (กลุ่ม 2 เลขท่ี 3, 10, 13, 14) ไดม้าจากการ
ผสมพนัธ์ุถัว่ลนัเตา และสังเกตลกัษณะของถัว่ และไดพ้บว่า
บางลกัษณะในรุ่นพ่อแม่จะปรากฏออกมาในรุ่นลูกเสมอ จึง
ไดต้ั้งเป็นกฎข้ึนมา (กลุ่ม 1 เลขท่ี 6, 7, 18, 28) 

คาํถาม: วอลเตอร์ ชตัตนั คน้พบทฤษฎีโครโมโซม
ในการถ่ายทอดพนัธุกรรมไดอ้ยา่งไร 

คาํตอบ:   ศึกษาจากโครโมโซม สังเกตกระบวนการ
แยก และคน้พบว่ายีนอยู่ในโครโมโซม (กลุ่ม 2 เลขท่ี 3, 10, 
13, 14) สังเกตการแบ่งแยกในโครโมโซมในกระบวนการแบ่ง
เซลล์ทั้ ง Meiosis และ Mitosis โดยสังเกตตั้งแต่กระบวนการ
เกิดข้ึนจนจบ (กลุ่ม 3 เลขท่ี 11, 15, 22, 25) 

คาํถาม:  นักเรียนคิดว่า การคน้พบกฎของเมนเดล 
และทฤษฎีของชตัตนั เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 
 คําตอบ: ต่างกันค่ะ เมนเดลดูแค่ลักษณะการ
ถ่ายทอด ชตัตนัศึกษาโครโมโซมและพบยนี (เลขท่ี 10) 
 เมนเดลยงัไม่รู้จักโครโมโซม จึงแทนด้วยคาํว่า
เวคเตอร์ ซ่ึงเวคเตอร์นั้น หมายถึง โครโมโซม (กลุ่ม 4 เลขท่ี 
16, 17, 21, 26) เหมือนกัน  คือการถ่ายทอดลักษณะทาง
พนัธุกรรม (กลุ่ม 5 เลขท่ี 4, 20, 23, 24) 
 จากการวิเคราะห์คําตอบของนักเรียนในใบ
กิจกรรม พบว่า นักเรียนร้อยละ 88 เข้าใจว่าเกรเกอร์  
โยฮนั เมนเดล และวอลเตอร์ ชตัตนั ต่างก็ศึกษาเร่ืองการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกัน และใน
การศึกษานั้ นนักวิทยาศาสตร์ทั้ งสองตอ้งใช้การสังเกต 
การจดบนัทึกและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้าง
องคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีเรียกวา่กฎหรือทฤษฎี 
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เทคนิคที่ 2 การใช้กจิกรรมให้นักเรียน
เปรียบเทยีบความเหมือนและความต่างของกฎและทฤษฎี
ทีอ่ธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติในเร่ืองเดยีวกนั 

ในการสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในประเด็นความแตกต่าง
ระหว่างกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  ครูควรจัด
กิจกรรมท่ี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้วิ เคราะห์และ
เปรียบเทียบเน้ือหาหรือคาํอธิบายของกฎและทฤษฎีท่ี
อธิบายเน้ือหาวิทยาศาสตร์ในเร่ืองเดียวกัน  เพ่ือให้
นกัเรียนเห็นหนา้ท่ีและคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของกฎ
และทฤษฎี และความสัมพนัธ์ระหว่างกฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์เช่นแผนท่ี  1 เร่ือง การถ่ายทอดยีนและ
โครโมโซม ผูว้ิจัยใช้ประวติัศาสตร์การค้นพบทฤษฎี
โครโมโซมในการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมของ
วอลเตอร์  ชัตตัน โดยให้นักเรียนสังเกตรูปแบบการ
แยกกนัของโครโมโซมจากวิดีโอและแผนภาพการแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซิส ตามวิธีการคน้พบของวอลเตอร์ ชตั
ตนั เปรียบเทียบกบัรูปแบบการแยกกนัของแฟคเตอร์ตาม
เน้ือหาในกฎของเมนเดล จากนั้ นใช้การสอนธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจง้ โดยตั้งคาํถามให้นักเรียน
อภิปรายร่วมกันว่า “นักเรียนคิดว่ากฎของเมนเดลและ
ทฤษฎีของชตัตนัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร อะไรคือขอ้
แตกต่างระหว่างกฎของเมนเดลและทฤษฎีของชัตตนั” 
และเพื่อให้นักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างความรู้ทั้ง
สองประเภท ผูว้ิจัยสร้างใบกิจกรรมให้นักเรียนบันทึก
ขอ้สรุปจากการอภิปรายของกลุ่มดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3ตวัอยา่งคาํตอบของนกัเรียนกลุ่ม 1 

หลงัจากวิเคราะห์ใบกิจกรรม พบว่านักเรียน
ทั้งหมดสามารถแยกความแตกต่างระหว่างการศึกษาของ
เมนเดลและชตัตนัได ้ และระบุความสัมพนัธ์และความ
แตกต่างระหว่างกฎและทฤษฎีได ้ โดยนักเรียนเขา้ใจว่า
การคน้พบของวอลเตอร์ ชตัตนั คน้พบยีนในโครโมโซม 
และ “กระบวนการแยก” ของยนีในโครโมโซม ท่ีสัมพนัธ์
กบักฎการแยกของเมนเดล โดยท่ีวอลเตอร์ ชตัตนัไม่ได้
ศึกษา (ลกัษณะ) การรวมกลุ่มเหมือนเมนเดลสอดคลอ้ง
กับคาํตอบท่ีได้จากการอภิปรายในชั้นเรียนท่ีแสดงให้
เห็นวา่นกัเรียนเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งกฎและทฤษฎี
ดงับทสนทนา 

ครู:  นักเรียนคิดว่า กฎกบัทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
แตกต่างกนัไหม แตกต่างกนัอยา่งไร? 

นักเรียน:แตกต่างกัน กฎเป็นหลกัการท่ีแสดงให้
เห็นวา่ ปรากฏการณ์เป็นไปในรูปแบบใด ทฤษฎีเป็นหลกัการ
ท่ีบอกเหตุผลของปรากฏการณ์  

(วดีีโอการสอนแผนท่ี 1 วนัท่ี 10 มิ.ย.57) 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
งานวจิยัน้ีพบวา่เทคนิคการสอนในแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง
ร่วมกับประวติัศาสตร์วิทยาศาสตร์ท่ีช่วยให้นักเรียนมี
มุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใน ประเดน็ท่ี 1 ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มีพ้ืนฐานมาจากหลกัฐานเชิงประจกัษคื์อ 
การใช้ กิ จกรรมให้ นั กเรี ยนได้ส ร้ างแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์จากข้อมูล/หลักฐานด้วยตนเอง ประเด็นท่ี 2 
ความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการลงความเห็น
ขอ้มูล คือ การใช้กิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะและ
อภิปรายเปรียบเทียบทักษะการสังเกตและทักษะการลง
ความเห็นข้อมูล ประเด็นท่ี 3 ความแตกต่างระหว่างกฎ
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  คือ การใช้กิจกรรมให้
นั ก เรี ยนได้ เรี ยน รู้ และอ ภิ ปรายเป รี ยบ เที ยบ ว่ า
นักวิทยาศาสตร์สร้างทฤษฎีและกฎได้อย่างไร และการใช้
กิจกรรมให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและต่างของ
กฎและทฤษฎีท่ีอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติในเร่ือง
เดียวกัน ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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McKinney แ ล ะ  Michalovic (2004) ท่ี พ บ ว่ าก าร จั ด
กิจกรรมให้นักเรียนสร้างตารางธาตุโดยนักเรียนทาํการ
สํารวจและเปรียบเทียบคุณสมบติัของธาตุแต่ละธาตุ จดั
กลุ่มและสร้างตารางธาตุดว้ยตนเอง ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจ
แนวคิดเก่ียวกับตารางธาตุและมีความเข้าใจเชิงลึกใน
มุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านหลักฐานเชิง
ประจกัษแ์ละสอดคลอ้งกบั Charles และ Dodick (2010) ท่ี
ให้ นั ก เรี ยน ฝึกทักษะการสั งเกตภาพรอยเท้ านก 
(Footprints Puzzle) และทกัษะลงความเห็นในเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนก่อน จากนั้ นจึงอภิปรายมุมมองธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ ร่วมกัน ซ่ึ ง Charles และ Dodick (2010) 
พบวา่กิจกรรมลกัษณะน้ีสามารถพฒันามุมมองธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ด้านความแตกต่างระหว่างการสังเกต
และการลงความเห็นได ้

อย่างไรก็ตามขอ้คน้พบของงานวิจยัน้ีในดา้น
ความแตกต่างระหว่างกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
นับเป็นเร่ืองใหม่ท่ียงัไม่มีงานวิจัยท่ีค้นพบก่อนหน้า 
สาํหรับงานวิจยัท่ีมีคือ Burgin และ Sadler (2013) ซ่ึงสอน
โดยให้นักเรียนทาํวิจยัของตนเองโดยพยายามใช้ทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ในการทาํวจิยัจากนั้นครูจะใชถ้ามคาํถาม
อภิปรายกบันกัเรียนในแง่ท่ีวา่งานของนกัเรียนใชท้ฤษฎี
อะไรบ้าง ทฤษฎีดงักล่าวมีบทบาทต่องานของนักเรียน
อย่างไร และทฤษฎีคืออะไร ซ่ึงเป็นการเน้นให้นักเรียน
ไดเ้ห็นคุณลกัษณะและหนา้ท่ีของทฤษฎี  

สาเหตุท่ีเทคนิคการสอนท่ีพบในงานวิจยัน้ีช่วย
ให้นักเรียนมีมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน
อาจเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ลกัษณะน้ีเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบท่ีนักวิทยาศาสตร์สร้างองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และได้
อภิปรายสะท้อนความคิดเก่ี ยวกับธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง โดยมีคาํถามนาํใหคิ้ด รวมทั้งเป็น
กิจกรรมท่ีนักเรียนไดว้ิเคราะห์ร่วมกนัเป็นกลุ่มนักเรียน
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองทั้ งของ Piaget และ Vygotsky ท่ี
อธิบายว่ากระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม 

(social construction) ก า ร เรี ย น รู้ เกิ ด จ า ก ก า ร รั บ
ประสบการณ์ใหม่  และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(Gredler, 1997 cited in Cakir, 2008) เช่นในชั้ น เรี ยน ท่ี
นักเรียนไดรั้บประสบการณ์ใหม่จากกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือการสอน การมีปฏิสัมพนัธ์กบักิจกรรม เพ่ือน และครู 
เพ่ืออภิปรายร่วมกนัในมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
และเม่ือนักเรียนมีมุมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
คลาดเคล่ือน เช่น ความแตกต่างระหวา่งกฎและทฤษฎี ครู
ใช้เทคนิคท่ีช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดโดยจัด
สถานการณ์ท่ีแนวคิดเดิมของนักเรียนไม่สอดคลอ้งกบั
ข้ อ มู ลห ลั กฐ าน ท่ี เป็ น อยู่  (Posner et al., 1982 cited 
inZirbel, 2004) เช่น การให้นักเรียนวิเคราะห์ท่ีมาของกฎ
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงทาํให้นักเรียนเกิดความ
ขดัแยง้เก่ียวกับลกัษณะของกฎท่ีขดักบัความเขา้ใจเดิม
ของตนท่ีวา่ ทฤษฎีเม่ือใชไ้ปนานๆ จะเปล่ียนเป็นกฎ และ
เม่ือได้เรียนรู้มุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใหม่ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานมากข้ึน นกัเรียนจะเกิดความเขา้ใจ
ในเร่ืองกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน (Tekkaya, 
2002; Hewson and Thorley, 1989 cited in Cakir, 2008)  

ดังนั้ นงานวิจัยน้ี เสนอแนะว่า การสอนให้
นักเรียนมีมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จะตอ้งเน้น
ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลหรือ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ หรือให้นักเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์
กบัขอ้มูล/หลกัฐานท่ีนักวิทยาศาสตร์ในอดีตใช้ในการ
สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากนั้นจึงใชค้าํถามนาํ
เพ่ือกระตุน้ให้นกัเรียนคิดเปรียบเทียบประเด็นต่างๆ ของ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเกิดความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ดว้ยตนเองรวมทั้งอาจมีใบกิจกรรมเพ่ือ
ช่วยนกัเรียนในการจดัระบบความคิด  
 

กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.) ระยะท่ี 3 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีท่ีไดส้นบัสนุนทุนการวจิยัน้ี 
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