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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือสาํรวจความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 26 คน จากโรงเรียนของรัฐบาลแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร  ภาคตน้ ปีการศึกษา 
2557  โดยใชแ้บบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์คาํถามปลายเปิด  ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่เขา้ใจว่า
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คือส่ิงท่ีไดม้าจากการทดลองเท่านั้น  นักวิทยาศาสตร์พฒันาทฤษฎีข้ึนมาเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์
ต่างๆ และทฤษฎีถูกพฒันามาจากการทดลองซํ้าหลายคร้ัง หลกัฐานใหม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์น่าเช่ือถือเพราะผ่านการทดลองหรือพิสูจน์มาแลว้  นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการทาํงาน แต่นักเรียนไม่รู้ว่าใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างไร  นอกจากน้ีนักเรียนเขา้ใจว่า
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ตอ้งมาจากการทดลอง  และขอ้มูลจากการสงัเกตและลงขอ้สรุปคือส่ิงเดียวกนั    

ABSTRACT 
 This research aimed to survey twenty-six grade ten science-gifted students’ understandings of nature of science 
(NOS) in a public secondary school in Bangkok in first semester of academic year 2014. An open-ended questionnaire 
was used as a research tool. The results indicated that the majority of students understood that scientific theory was 
something which were from experiment; scientists developed scientific theory for explaining phenomena and it was made 
by doing experiment repeatedly; the new evidence resulted in changing of scientific knowledge; scientific knowledge was 
credible because it had been proven by experiment and, scientists used imagination and creative to do their work but 
students did not know how they work. Besides, the students understood that scientific knowledge was developed by 
experiment and data from observation and inference were the same thing. 
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Key Words:  Nature of science, Science-gifted student, Secondary education 
* นิสิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
*** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

1677



HMO30-2 
 

บทนํา 

การ รู้วิทยาศาสตร์  (Scientific literacy) เป็น
เป้ าหมายพ้ืนฐานของการศึกษาทางวิทยาศาสต ร์ 
(American Association for the Advancement of Science 
(AAAS), 1990)  คุณลักษณะอย่างหน่ึงของการเป็นผู ้รู้
วิทยาศาสตร์ก็คือเป็นผู ้ท่ี มีความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์  (Nature of science) ซ่ึ งเป็นความเข้าใจ
เก่ียวกบัลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การศึกษาในด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์  วิธีการท่ี
นักวิทยาศาสตร์ใช้พฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การ
ทาํงานหรือสงัคมของนกัวทิยาศาสตร์  และความสัมพนัธ์
ระห ว่ างวิท ยาศ าส ต ร์กับ สั งคม  (McComas, 1998)  
เน่ื องจากการท่ี บุคคลมีความ เข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสต ร์จะช่วยส่ งเส ริมให้ บุ คคลนั้ น เป็นผู ้ รู้
วิทยาศาสตร์  จึงทาํให้หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา องักฤษ นิวซีแลนด ์ออสเตรเลีย เป็นตน้ รวมถึง 
ป ระ เท ศ ไท ยให้ ค ว าม สํ าคัญ กับ ธ รรมช า ติ ข อ ง
วิทยาศาสตร์โดยการบรรจุธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ลง
ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์  ซ่ึ งประเทศไทยได้บรรจุ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ลงในมาตรฐานการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ในสาระท่ี 8: ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีส่วนช่วย
ให้ นั ก เรี ยน เรียน รู้ เน้ื อห าวิท ยาศ าสต ร์ได้อย่าง มี
ความหมาย  เขา้ใจถึงขอ้จาํกดัของวิทยาศาสตร์  มีเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  และสามารถนาํความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใชใ้นการตดัสินใจต่อประเด็นทางสังคม
ท่ี เก่ี ยวข้องกับวิทยาศาสต ร์ได้  (Driver et al., 1996) 
ประโยชน์ของการเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์น้ียงั
ได้รับการสนับสนุนจากผลการวิจยัอ่ืนๆ เช่น งานวิจยั

ของ  Lin, Chiu (2004) พบว่านักเรียนท่ี มีความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีแนวโนม้ท่ีจะแกปั้ญหาโดย
ใชค้วามเขา้ใจของตนเองท่ีมีต่อปัญหานั้น  งานวิจยัของ 
Khishfe (2012)  พบว่านกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งมกัจะให้เหตุผลท่ีถูกตอ้งเพื่อ
โตแ้ยง้ประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ได้
ดีกวา่นกัเรียนท่ีมีความเขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ท่ี
คลาดเคล่ือน  จากตวัอย่างผลการวิจยัเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่า
การเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มีส่วนช่วยส่งเสริม
ใหน้กัเรียนเป็นผูรู้้วทิยาศาสตร์  และช่วยพฒันาทกัษะอ่ืน
ให้กับนัก เรียนได้   ดังนั้ นการเข้าใจธรรมชาติของ
วทิยาศาสตร์จึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั  

ลักษณะพ้ืนฐานร่วมกันของธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์  ท่ีสังเคราะห์ได้จากเอกสารหรืองานวิจยั
ของ AAAS, 1990; Khalick et al., 1998; Lederman et al., 
2002; McComas, 2004  ประกอบด้วย 9 ลกัษณะ ได้แก่ 
(1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานมาจากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์  (2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปล่ียน 
แปลงได้  เม่ือมีหลักฐานใหม่ขัดแย้งกับความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เดิมและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้
ดีกว่า  และ/หรือ  มีการตีความหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์มี
อยู่ดว้ยมุมมองหรือทฤษฎีใหม่ (การเปล่ียนแปลงความรู้
ทางวิทยาศาสตร์)  (3) นัก วิทยาศาสตร์ใช้ความคิด 
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการในทุกขั้นตอนของการพฒันา
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ (บทบาทของความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการต่อวิทยาศาสตร์)  (4) การพฒันาความรู้
ทางวทิยาศาสตร์อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของความคิด ความเช่ือ 
ค่านิยม และวฒันธรรมของคนในสังคม และในทาง
กลบักนัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็มีอิทธิพลต่อความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยม และวฒันธรรมของคนในสังคมได้
เช่นกัน  (วิทยาศาสตร์ฝังตรึงอยู่ในระบบสังคมและ
วฒันธรรมและมีอิทธิพลต่อกัน)  (5) ความรู้คิดส่วน 
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บุคคล ประสบการณ์เดิม และค่านิยมของนกัวิทยาศาสตร์
มีอิทธิพลต่อการตีความและการลงขอ้สรุป  (6) กฎและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มีความสัมพนัธ์กนั แต่เป็นความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ต่างชนิดกนั  (7) วิธีการไดม้าซ่ึงความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี  และไม่ได้มีลําดับ
ขั้ น ตอน ท่ี แ น่ น อน  (วิ ธี ก ารได้ม า ซ่ึ งค วาม รู้ท าง
วิทยาศาสตร์)   (8) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาศยัการลง
ขอ้สรุปจากหลกัฐานท่ีไดจ้ากการสงัเกต  (การสงัเกตและ
ลงขอ้สรุป)  และ (9) วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คาํตอบ
ไดก้บัทุกคาํถาม (ขอ้จาํกดัของวทิยาศาสตร์) 

ในประเทศไทยมีรายงานการศึกษาความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ไดแ้ก่ งานวิจยัของ สุทธิดา จาํรัส และคณะ, 2552; 
ลือชา ลดาชาติ และลฎาภา สุทธกูล, 2555 แมว้่างานวิจยั
เหล่าน้ีจะศึกษาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ครอบคลุมหลายลักษณะ แต่กลุ่มท่ีศึกษาเป็นนักเรียน
แผนวิทยาศาสตร์  มีเฉพาะงานวิจยัของลือชา ลดาชาติ 
และลฎาภา สุทธกูล (2555)  ท่ีกลุ่มท่ีศึกษา 14 คนเป็น
นัก เรียนโครงการห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์ของ 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ซ่ึง
มีจํานวนกลุ่มท่ี ศึกษาน้อย   และศึกษาความเข้า  ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานมาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
(2) ความรู้คิดส่วนบุคคล ประสบการณ์เดิม และค่านิยม
ของนักวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลต่อการตีความและการลง
ขอ้สรุป (3) การสังเกตและลงขอ้สรุป (4) บทบาทของ
ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการต่อวทิยาศาสตร์  และ 
(5) การเปล่ียนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้ น
งานวิจัยน้ีจึงมีจุดประสงค์ต้องการศึกษาความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 6 ลกัษณะ กับนักเรียนห้อง 
เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  4  
จาํนวน 26 คน  ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการต่อ

ยอดงานวิจยั  ซ่ึงผูว้ิจยัจะนาํผลการศึกษาน้ีไปใชใ้นการ
ออกแบบการเรียนการสอนเร่ืองโครงสร้างอะตอมโดย
บูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ทั้ ง 6 ลักษณะ
ดงักล่าวต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เ พ่ื อ ศึ ก ษ าค ว าม เข้ า ใ จ ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 
วธีิการวจิยั 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจท่ีเน้นศึกษา
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
จาํนวน 26 คน ช่วงเดือนสิงหาคม ภาคต้น ปีการศึกษา 
2557  ซ่ึ งค รอบค ลุ ม ลักษณ ะของธรรมช า ติ ขอ ง
วิทยาศาสตร์ 6 ลกัษณะ ได้แก่ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  
การเปล่ียนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มีพ้ืนฐานมาจากหลักฐานเชิงประจักษ ์ 
บทบาทของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการต่อ
วิทยาศาสตร์  วิธีการได้มาซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และ การสงัเกตและลงขอ้สรุป  
 กลุ่มทีศึ่กษา 
 นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสต ร์และเทคโนโลยี  จํานวน  26 คน 
ประกอบด้วยนักเรียนชาย 9 คน และหญิง 17 คน จาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร  กลุ่มท่ีศึกษาไดม้าโดยการเลือกแบบ
จาํเพาะเจาะจง  ซ่ึงนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีเกรดเฉล่ีย
รวมสะสมในสมยัมธัยมศึกษาตอนตน้ตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 งานวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบวดัความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (แสดงในภาคผนวก)  ซ่ึง
ประกอบดว้ยคาํถามปลายเปิดจาํนวน 10 ขอ้ สอดคลอ้ง
กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  6 ลักษณะ   คําถาม
บางส่วนในแบบวดัถูกพฒันามาจากเคร่ืองมือ Views of 
Nature of Science C (VNOS-C) (Lederman et al, 2002)  
แบบวัดความ เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสต ร์ ท่ี
พฒันาข้ึนน้ีไดรั้บการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและ
ภาษาจากผู ้เช่ียวชาญ  จากนั้ นนําแบบวัดดังกล่าวไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนท่ี ไม่ใช่กลุ่มท่ีศึกษา  และนาํผลท่ี
ไดจ้ากการทดลองใช้ไปปรับปรุงแกไ้ขแบบวดัดงักล่าว  
ก่อนนาํเคร่ืองมือไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มท่ีศึกษา 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 นํ าแ บ บ วัด ค ว าม เข้ า ใ จ ธ ร รม ช า ติ ข อ ง
วิทยาศาสตร์ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์  ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  4  ช่วงเดือน
สิงหาคม ภาคตน้ ปีการศึกษา 2557  โดยให้เวลานกัเรียน
ทาํแบบวดัประมาณ 60 นาที ก่อนท่ีนักเรียนจะเร่ิมทํา
แบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัได้
ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องแบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์  และสร้างความไวว้างใจแก่นักเรียนว่าจะ
ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
ตอบแบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อยา่ง
เตม็ความสามารถ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัอ่านคาํตอบของนกัเรียนอยา่งคร่าวๆ เพ่ือ
พิจารณาคําตอบของนักเรียนในเบ้ืองต้น    จากนั้ น
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา  ลงรหัสท่ีเป็นตัวแทนความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในรอบแรก  ผูว้ิจยัอ่านคาํตอบ
ของนักเรียนอย่างละเอียดอีกคร้ังและตรวจสอบการลง
รหัสอีกรอบ   จากนั้ นนํารหัสมาจัดกลุ่มความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเปรียบเทียบความหมาย

คลา้ยคลึงของคาํตอบในกลุ่มเดียวกนั   นอกจากน้ีผูว้ิจยั
ไดใ้ช้เทคนิคการตรวจสอบสามเส้า  โดยให้อาจารยจ์าก
คณะศึกษา ศาสตร์ท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์จาํนวน 1 คน และเพ่ือนครูท่ีมีความรู้ 
เก่ี ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จํานวน  1 คน 
ตรวจสอบผลการจัดกลุ่มความเข้าใจธรรมชาติของ 
วิทยาศาสตร์   สุดท้ายหาค่าร้อยละในแต่ละกลุ่มความ
เขา้ใจธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ออกมา 
 
ผลการวจิยั 

 ความเข้าใจของนัก เรียนในแต่ละลักษณะ
พื้นฐานของธรรมชาติของวทิยาศาสตร์มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์ 
        1.1 ความหมายของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
 ความเขา้ใจของนกัเรียนในหวัขอ้น้ีแบ่งเป็น 10 
กลุ่ม  จํานวนคําตอบท่ีมากท่ีสุดห้าลําดับแรก  ได้แก่ 
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คือส่ิงท่ีไดม้าจากการทดลอง ร้อย
ละ 23  คือสมมติฐานและอธิบายคาํตอบในแง่ของการ
พฒันาสมมติฐานไปเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
19.3  คือความจริง ร้อยละ 15.4  คือข้อเท็จจริง ร้อยละ 
11.5  และส่ิงท่ีใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ร้อยละ 11.5   
 1.2 หน้าทีข่องทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์ 
 ความเขา้ใจของนกัเรียนแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ไดแ้ก่  
นกัวิทยาศาสตร์พฒันาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ข้ึนมาเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์หรือส่ิงต่างๆ  ร้อยละ 57.7  เพ่ือ
อา้งอิงเหตุการณ์ต่างๆ ร้อยละ 15.4  เพ่ือพิสูจน์ส่ิงท่ีสงสัย
ห รือสนใจ  ร้อยละ  7.7 เพ่ือค้นพบความ รู้ให ม่และ
นาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั ร้อยละ 7.7  และเหตุผลอ่ืนๆ 
ร้อยละ 11.5 
 1.3 ทีม่าของทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์ 
 นักเรียนทั้ งหมด  26 คน  ระบุว่าทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ได้มาจากวิธีการอะไร  โดยคําตอบของ
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นักเรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม จาํนวนคาํตอบท่ีมากท่ีสุดสาม
ลาํดับแรก คือ นักเรียนร้อยละ 46.2 เข้าใจว่านักวิทยา 
ศาสตร์พฒันาทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์โดยการทดลองหรือ
พิสูจน์ซํ้ าหลายคร้ังจนได้ขอ้สรุปและตั้งข้ึนเป็นทฤษฎี  
นกัเรียนร้อยละ 42.3 เขา้ใจว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ถูก
พัฒนามาจากการทดลองร่วมกับวิธีการอ่ืน เช่น  การ
สังเกต การตั้งสมมติฐาน เป็นตน้   และนักเรียนร้อยละ 
7.7  เขา้ใจวา่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ถูกพฒันามาจากการ
ตรวจสอบสมมติฐานหลายๆ คร้ัง 
 สรุปผลการวิเคราะห์ในหัวข้อทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์  พบว่าคําตอบของนักเรียนในประเด็น
ความหมายและท่ีมาของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  มกัจะ
ยดึติดกบัการทดลอง  โดยนกัเรียนส่วนใหญ่เช่ือวา่ทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์คือส่ิงท่ีไดม้าจากการทดลอง นักวิทยา 
ศาสตร์พฒันาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ข้ึนมาเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ  และทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ถูกพฒันา
มาจากการทดลองซํ้ าหลายคร้ังจนไดข้อ้สรุปเป็นทฤษฎี 
 2. การเปลี่ยนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.5 เขา้ใจว่าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปล่ียนแปลงได ้สาเหตุท่ีทาํให้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกิดการเปล่ียนแปลงมีค่อนขา้ง
หลากหลาย สามารถจัดกลุ่มคําตอบได้เป็น  10 กลุ่ม 
จาํนวนคาํตอบท่ีมากท่ีสุดหา้ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เกิดการเปล่ียนแปลงเพราะพบทฤษฎีหรือ
หลกัฐานใหม่ท่ีถูกต้องหรือน่าเช่ือถือมากกว่า ร้อยละ 
11.5   ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมากข้ึน อาจทาํให้
เกิดการคน้พบส่ิงใหม่ๆ  ซ่ึงอาจจะขดัแยง้กบัทฤษฎีเก่า
ได้ ร้อยละ 11.5  มีหลักฐานหรือทฤษฎีใหม่มาล้มล้าง
ทฤษฎีเก่า ร้อยละ 11.5  ทฤษฎีนั้นอาจจะมีขอ้บกพร่อง
ตั้งแต่แรกท่ีไม่ถูกคน้พบในเวลานั้น ร้อยละ 7.7    บางที
นกัวิทยาศาสตร์ไม่สามารถมองเห็นขอ้เทจ็จริงของมนัได ้
เช่น  มีขนาด เล็ก  เป็น ส่ิ งท่ีมองไม่ เห็น  ร้อยละ  7.7   
นอกจากน้ีมีนักเรียนร้อยละ 11.5  เข้าใจว่าความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้โดยใหเ้หตุผลวา่
นักวิทยาศาสตร์ได้ทาํการทดลองและพิสูจน์มาแล้วว่า
ถูกตอ้ง ร้อยละ 7.7  ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไดม้าจากการ
สรุปขอ้มูลท่ีเป็นความจริง ร้อยละ 3.8   
 สรุปผลการวิ เคราะห์ ในหัวข้อ น้ี  พบว่ามี
นกัเรียนร้อยละ 34.5 กล่าวถึงหลกัฐานใหม่หรือส่ิงใหม่ท่ี
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
 3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานมาจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
 นกัเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 96.2 เขา้ใจว่าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มีความน่าเช่ือถือ  สําหรับเหตุผลของ
ความน่าเช่ือถือของความ รู้วิทยาศาสตร์มี ค่อนข้าง
หลากหลาย  สามารถจดักลุ่มคาํตอบไดเ้ป็น 7 กลุ่มย่อย 
จาํนวนคาํตอบท่ีมากท่ีสุดสามลาํดบัแรก ได้แก่ ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์น่าเช่ือถือเพราะผ่านการทดลองหรือ
พิสูจน์มาแลว้ว่าถูกตอ้ง ร้อยละ 46.3  มาจากการทดลอง 
ร้อยละ 23.1 สามารถอธิบายได้ด้วยผลการทดลอง ร้อย
ละ 7.7   นอกจากน้ีมีนักเรียนหน่ึงคนท่ีเขา้ใจว่าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเช่ือถือเพราะบางคร้ังทดลองแลว้
ไดผ้ลท่ีผิดพลาด   
 สรุปผลการวิเคราะห์ในหัวข้อน้ี  พบว่าไม่มี
นักเรียนคนใดกล่าวถึงบทบาทของหลกัฐานท่ีมีผลต่อ
ความน่าเช่ือถือของความรู้ทางวิทยาศาสตร์  คาํตอบของ
นกัเรียนส่วนใหญ่ยึดติดกบัการทดลอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
คาํตอบในหัวข้อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  และนักเรียน
ส่วนใหญ่เช่ือว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์น่าเช่ือถือเพราะ
ผา่นการทดลองหรือพิสูจนม์าแลว้ 
 4. บทบาทของความคิ ดส ร้างสรร ค์ และ
จนิตนาการต่อวทิยาศาสตร์ 
 นั ก เรี ย น ทั้ ง ห ม ด  26 ค น  เข้ า ใ จ ว่ า นั ก 
วิทยาศาสตร์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการใน 
การทาํงาน โดยใหเ้หตุผลวา่บางอยา่งไม่สามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่ าห รือจับต้องไม่ได้ ร้อยละ  23.1  นัก 
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วิทยาศาสตร์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการแค่
บางขั้นตอน ร้อยละ 15.4   เพราะตอ้งคิดถึงสภาพความ
เป็นจริง ร้อยละ 7.7   เพราะจะทาํให้คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ได ้
ร้อยละ 7.7  เพราะจินตนาการสําคญักว่าความรู้ ร้อยละ 
7.7   มีนักเรียนเพียงสองคนท่ีให้เหตุผลอย่างถูกตอ้งว่า 
“ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะพัฒนาความรู้
วิทยาศาสตร์ได้ จาํเป็นตอ้งใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการร่วมด้วย” (นักเรียนรหัส  S13)  และ “บาง
ความคิดเราไม่สามารถท่ีจะทาํการทดลองได ้ เน่ืองจากมี
ตั้งแต่เร่ืองท่ีเล็กจนมองไม่เห็น และใหญ่เกินไปจนเกิน 
ความสามารถ  เช่น  อะตอมซ่ึงมีขนาดเล็กมาก  แต่
นักวิทยาศาสตร์ก็ใช้ข้อมูลท่ี มี จินตนาการออกมา” 
(นกัเรียนรหสั S04)  นอกจากน้ีมีนกัเรียนร้อยละ 23.1 ให้
เหตุผลอ่ืน และร้อยละ 7.7 ไม่ให้เหตุผล สําหรับตวัอยา่ง
ของการใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการมีนกัเรียน
ระบุดงัน้ี สร้างแบบจาํลองอะตอม ร้อยละ 34.6 ออกแบบ
การทดลอง ร้อยละ 7.7  และตั้งสมมติฐาน ร้อยละ 3.8  
 ถึงแมน้ักเรียนทุกคนเขา้ใจว่านักวิทยาศาสตร์
ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการในการทาํงาน แต่
มีนกัเรียนเกินคร่ึงไม่สามารถระบุไดว้า่ใชอ้ยา่งไร  อีกทั้ง
ไม่มีนกัเรียนคนใดเขา้ใจวา่การพฒันาความรู้วิทยาศาสตร์
ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในทุก
ขั้นตอนของการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 5. วิธีการได้มาซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 คาํตอบของนกัเรียนในหวัขอ้น้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ กลุ่มแรกนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2  เขา้ใจว่า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องมาจากการทดลอง โดยให้
เหตุผลว่าเพราะการทดลองจะทาํให้เห็นส่ิงต่างๆ ท่ีเป็น
ของจริง ร้อยละ 34.7   อาจจะทาํให้คน้พบส่ิงใหม่ๆ ร้อย
ละ 11.5  ทาํให้ไดค้วามรู้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ร้อยละ 7.7  
เหตุผลอ่ืน ร้อยละ 11.5   และไม่ระบุเหตุผล ร้อยละ 3.8  
ส่วนกลุ่มท่ีสองนกัเรียนร้อยละ 30.8  เขา้ใจวา่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไม่จาํเป็นต้องมาจากการทดลอง โดยให ้

เหตุผลว่าอาจจะมาจากวิธีการอ่ืนก็ได้ ได้แก่ อาจจะมา
จากการสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ร้อยละ 19.2  จาก
การใช้จินตนาการ ร้อยละ 3.8  และอาจจะมาจากการ
คาํนวณทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 3.8   ถึงแมน้ักเรียนจะ
เข้าใจว่าความรู้วิทยาศาสตร์ไม่จาํเป็นต้องมาจากการ
ทดลอง  แต่ดูเหมือนว่านกัเรียนบางส่วนในกลุ่มน้ีเช่ือว่า
แค่การสังเกตเพียงอย่างเดียวก็ทาํให้เกิดเป็นความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ได้ เช่น  “สังเกตเห็นพระอาทิตย์มีสีแดง 
แสดงว่าพระอาทิตยน่์าจะมีอุณหภูมิสูงและร้อนมาก” 
(นกัเรียนรหสั S10) 
 สรุปผลการวิ เคราะห์ในหัวข้อ น้ี   พบว่ามี
นกัเรียนเกินคร่ึงท่ีเช่ือว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตอ้งมา
จากการทดลอง  ซ่ึงความเช่ือดงักล่าวยงัพบเจอไดใ้นหัว
ขอ้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานมาจากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ ์และหวัขอ้ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ดว้ย 
 6. การสังเกตและลงข้อสรุป 
 คาํตอบของนกัเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่  กลุ่ม
แรกนักเรียนร้อยละ 38.5  เข้าใจว่าข้อมูลท่ีได้จากการ 
สังเกตและลงขอ้สรุปเหมือนกนั  โดยให้เหตุผลวา่เพราะ
ขอ้มูลท่ีลงขอ้สรุปก็มาจากการสังเกตอีกที ร้อยละ 23.1  
และไม่ให้เหตุผล ร้อยละ 15.4    กลุ่มท่ีสองนกัเรียนร้อย
ละ 50  เข้าใจว่าข้อมูลจากการสังเกตและลงข้อสรุป
แตกต่างกนั โดยใหเ้หตุผลวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตจะ
เป็นขอ้มูลท่ีแสดงรายละเอียดของส่ิงท่ีสงัเกต  แต่ขอ้มูลท่ี
ลงขอ้สรุปจะเป็นการประมวลผลขอ้มูลจากส่ิงท่ีสังเกต
ร้อย ละ 11.5  ขอ้มูลจากการสังเกตจะไม่ใส่ความคิดเห็น 
ส่วนขอ้มูลจากการลงขอ้สรุปจะตอ้งวิเคราะห์จากส่ิงท่ี
สังเกตอีกที ร้อยละ 7.7   นอกจากน้ียงัมีเหตุผลอ่ืนๆ ร้อย
ละ 26.9  เช่น “การสังเกตเป็นแค่การลงขอ้สรุปแค่ผิวเผิน 
เช่น ลกัษณะต่างๆ ของคนส่วนใหญ่ ส่วนการลงขอ้สรุป
เป็นการลงลึกในส่วนท่ีเราสังเกตมาให้ละเอียดยิ่งข้ึน” 
(นกัเรียนรหัส S07)   “การสังเกตเกิดจากการมองดว้ยตา 
แต่การลงขอ้สรุปเป็นการสรุปแค่ประเดน็สาํคญั อาจสรุป
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ไดจ้ากการมองหรือวิธีอ่ืนก็ได”้ (นกัเรียนรหัส S10) เป็น
ต้น    ถึงแม้นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจว่าข้อมูลจากการ
สังเกตและลงขอ้สรุปแตกต่างกนั  แต่มีนักเรียนร้อยละ 
26.9  ไม่สามารถอธิบายไดว้า่ขอ้มูลจากการสงัเกตและลง
ขอ้สรุปแตกต่างกนัอยา่งไร  
 สรุปผลการวเิคราะห์ในหวัขอ้น้ี  พบวา่นกัเรียน
ส่วนใหญ่เช่ือวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและลงขอ้สรุป
เหมือนกัน   และนักเรียนบางส่วนไม่สามารถอธิบาย
ความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากการสังเกตและลง
ขอ้สรุปได ้
 
สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 

 เม่ือพิจารณาผลการวิจัยทั้ งหมดในภาพรวม
แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจว่าทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์คือส่ิงท่ีได้มาจากการทดลอง  นักวิทยา 
ศาสตร์พฒันาทฤษฎีข้ึนมาเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ 
และทฤษฎีถูกพฒันามาจากการทดลองซํ้ าหลายคร้ังจนได้
ขอ้สรุปเป็นทฤษฎี  เขา้ใจว่าหลักฐานใหม่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงความรู้ทางวทิยาศาสตร์  เขา้ใจวา่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์น่าเช่ือถือเพราะผ่านการทดลองหรือพิสูจน์
มาแลว้วา่ถูกตอ้ง   เขา้ใจวา่นกัวทิยาศาสตร์ใชจิ้นตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน แต่ไม่ระบุว่า
นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
อยา่งไร  เขา้ใจว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตอ้งมาจากการ
ทดลองเพราะการทดลองจะทาํใหเ้ห็นส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นของ
จริง  เขา้ใจว่าขอ้มูลจากการสังเกตและลงขอ้สรุปคือส่ิง
เดียวกัน  และไม่เข้าใจว่าข้อมูลจากการสังเกตและลง
ขอ้สรุปแตกต่างกนัอยา่งไร  

 จากผลการวิจยัดงักล่าว พบว่าความเขา้ใจของ
นกัเรียนในบางลกัษณะสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุทธิดา 
จาํรัส และคณะ, 2552; ลือชา ลดาชาติ และลฎาภา สุทธ

กลู, 2555 ไดแ้ก่ เขา้ใจว่าหลกัฐานใหม่มีผลต่อการเปล่ียน 
แปลงของความรู้ทางวิทยาศาสตร์   นักวิทยาศาสตร์ใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงาน แต่ไม่รู้
วา่นกัวิทยาศาสตร์ใชจิ้นตนาการและความคิดสร้างสรรค์
อยา่งไร  ผลการวิจยัในบางลกัษณะสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสุทธิดา จาํรัส และคณะ, 2552; McComas, 1998  คือ
เขา้ใจว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์น่าเช่ือถือเพราะผ่านการ
ทดลองหรือพิสูจน์มาแลว้  และความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ต้องมาจากการทดลอง  การท่ีนักเรียนเขา้ใจเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะว่านักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์โดยทาํการทดลองเพียงอย่างเดียว ซ่ึงความ
เขา้ใจดังกล่าวส่งผลต่อความเช่ือของนักเรียนในหัวขอ้
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ดว้ย   ผลการวิจยัในหวัขอ้ทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์จะแตกต่างจากงานวิจยัอ่ืนตรงท่ีงานวจิยั
น้ีศึกษาเฉพาะทฤษฎีวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ไม่มี
การเปรียบเทียบกบักฎทางวิทยาศาสตร์  โดยศึกษาในแง่
ของทฤษฎีคืออะไร มีจุดมุ่งหมายอะไร และถูกพฒันาข้ึน
มาอย่างไร พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เขา้ใจว่าทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์คือส่ิงท่ีได้มาจากการทดลอง  นักวิทยา 
ศาสตร์พฒันาทฤษฎีข้ึนมาเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ 
และทฤษฎีถูกพฒันามาจากการทดลองซํ้าหลายคร้ังจนได้
ขอ้สรุปเป็นทฤษฎี  ส่วนผลการวิจยัในหัวขอ้การสังเกต
และลงขอ้สรุปจะแตกต่างจากงานวจิยัอ่ืนตรงท่ีงานวิจยัน้ี
ศึกษาความแตกต่างระหวา่งการสงัเกตและลงขอ้สรุป ซ่ึง
นกัเรียนเขา้ใจว่าขอ้มูลจากการสังเกตและลงขอ้สรุปคือ
ส่ิงเดียวกนั  และนกัเรียนบางส่วนไม่เขา้ใจว่าขอ้มูลจาก
การสังเกตและลงขอ้สรุปแตกต่างกนัอยา่งไร แต่งานวิจยั
ของสุทธิดา  จํารัส  และคณะ , 2552; ลือชา ลดาชาติ 
และลฎาภา สุทธกูล, 2555 ศึกษาในแง่ของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์อาศยัการลงขอ้สรุปจากหลกัฐานท่ีได้จาก
การสังเกต 
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 จากผลการสํารวจความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  4  พบว่าความเข้าใจของ
นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สอดคลอ้งกบัมุมมองธรรมชาติของ
วิท ยาศาสต ร์ของ  AAAS, 1990; Khalick et al., 1998; 
Lederman et al., 2002; McComas, 2004 นัก เรียน ส่วน
ใหญ่มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ท่ีคลาด 
เคล่ือน ไดแ้ก่  ทฤษฎีวิทยาศาสตร์คือส่ิงท่ีไดม้าจากการ
ทดลอง  ทฤษฎีถูกพฒันามาจากการทดลองซํ้ าหลายคร้ัง  
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์น่าเช่ือถือเพราะผ่านการทดลอง
หรือพิสูจน์มาแล้ว   ไม่ เข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์ใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งไร เพราะเหตุใด
จึงใช้  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องมาจากการทดลอง  
ขอ้มูลจากการสังเกตและลงขอ้สรุปคือส่ิงเดียวกนั  และ
ไม่เขา้ใจว่าขอ้มูลจากการสังเกตและลงขอ้สรุปแตกต่าง
กนัอย่างไร  ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนเหล่าน้ีของนกัเรียน
อ าจ เป็ น ผลม าจากประสบการณ์ ก าร เรี ยน รู้วิ ช า
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของนักเรียน   กล่าวคือการ
จดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนเคยไดรั้บ
มาในอดีต อาจจะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้เฉพาะเน้ือหา
วิทยาศาสตร์เป็นหลัก  แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในเน้ือหาท่ีเรียน   รวมถึง
กิจกรรมในห้องเรียนอาจจะเน้นแต่การทดลองทาง
วทิยาศาสตร์  ทาํใหน้กัเรียนส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ได้มาจากการทดลอง ซ่ึงจะเห็นได้จาก
คําตอบของนักเรียนส่วนใหญ่ท่ีมักจะยึดติดกับการ
ทดลองในหัวข้อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มีพื้นฐานมาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ และ
วธีิการไดม้าซ่ึงความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเร่ืองความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ทาํใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นท่ีครู
ควรจะบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เขา้ไปในการ
จดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย  เพ่ือพฒันา
นัก เรียนให้ เกิ ดการ เรียน รู้ เก่ี ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเน้ือหาวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกนั   ซ่ึง
ผูว้ิจยัขอเสนอแนะวา่ครูควรให้ความสาํคญักบัธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ในเน้ือหาวิทยาศาสตร์ท่ีสอน  ทั้งน้ีเพ่ือ
พฒันาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวทิยาศาสตร์และเป็นผูรู้้วทิยาศาสตร์ 
 
เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
 พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 [ออนไลน์] 2551 
 [อ้ า ง เ ม่ื อ  5 ม ก ร า ค ม  2557]. จ า ก 
 http://www.curriculum51.net/upload/cur-
 51.pdf 
ลือชา ลดาชาติ, ลฎาภา สุทธกูล.  การสํารวจและพฒันา
 ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
 นั ก เรี ยน ชั้ น มัธ ยม ศึ กษ า ปี ท่ี  4. ว ารส าร
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2555;
 4(2): 73-90. 
สุทธิดา จาํรัส, นฤมล ยุตาคม, พรทิพย  ์ไชยโส. ความ
 เขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
 4. วารสารวจิยั มข. 2552; 14(4): 360-374. 
Abd-El-Khalick FS, Bell RL, Lederman NG. The 
 Nature of Science and Instructional 
 Practice: Making the Unnatural Natural. 
 Science Education 1998; 82(4): 417-436. 
American Association for the Advancement of Science 
 (AAAS).  Project 2061: Science for all 
 Americans. New York: Oxford University 
 Press; 1990. 

1684



HMO30-9 
 

Driver R, Asoko H, Leach J, Mortimer E, Scott P. 
 Constructing Scientific Knowledge in the 
 Classroom. Educational Research 1996; 23(7): 
 5-12.  
Khishfe R. Relationship between Nature of Science 
 Understandings and Argumentation Skills: 
 A Role for Counterargument and Contextual 
 Factors. Journal of Research in Science 
 Teaching 2012; 49(4): 489-514. 
Lin HS, Chiu HL. Student’s Understandings of  the 
 Nature  of Science and their Problem-
 Solving  Strategies. International Journal of 
 Science  Education 2004; 26(1): 101-112. 
Lederman NG, Abd-El-Khalick FS, Bell RL, Schwartz 
 RS. View of Nature of Science Questionnaire: 
 Toward Valid and  Meaningful Assessment of 
 Learners' Conceptions of Nature of Science. 
 Journal of Research in Science Teaching 
 2002; 39(6): 497-521. 
McComas WF. The Principal Elements of the Nature of 
 Science: Dispelling the Myths. The Nature of 
 Science in Science Education. Netherlands: 
 Kluwer Academic Publishers; 1998. 
McComas WF. Keys to Teaching the Nature of Science. 
 The Science Teacher 2004; 71(9): 24-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1685




