
Journal of Graduate School, Pitchayatat 11(1): January-June 2016 29

การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีประสบการณ์ในการสอนและขนาดโรงเรียนต่างกัน

Nature of Science and Philosophy of Science as Perceived by Junior High School Sci-

ence Teachers with Different Teaching  Experiences and School Sizes

จิราพร นิลพันธ์*1  และ ชาติไทย  แก้วทอง**2 

1รร. อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
2,3คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

E-mail: nidji5296@gmail.com

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคล่ือน 

เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน 140 คน  

ที่มีประสบการณ์ในการสอน (1-5 ปี, 6-10 ปี และ 11 ปี ขึ้นไป) และขนาดโรงเรียน (ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก) แตกต่างกัน 

จากโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 จงัหวดัร้อยเอด็ ปีการศกึษา 2557 

ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 3 ตอน 

คือ การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 35 ข้อ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 10 ข้อและการรับรู้ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ 

F-test (Two-way MANOVA และ ANOVA)

 ผลการศึกษาพบว่า ครูวิทยาศาสตร์โดยรวมและจ�าแนกตามประสบการณ์และขนาดโรงเรียนจ�านวนน้อยที่สุดถึง 

มากที่สุด มีการรับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นรายข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วยมากที่สุดจ�านวน 19-33 ข้อ  

ครูวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มจ�านวนน้อยถึงปานกลางมีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทั้ง 10 ข้อ อยู่ในระดับ

เห็นด้วยและจ�านวนน้อยถึงมากที่สุดมีการรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ระดับเห็นด้วยทั้ง 20 ข้อ ครูวิทยาศาสตร์ที่มี

ประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ต่างกัน มีการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับธรรมชาติ

วทิยาศาสตร์และการรบัรูป้รชัญาวทิยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกนั แต่  ครวูทิยาศาสตร์ทีส่อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่มกีารรบัรูธ้รรมชาติ

วิทยาศาสตร์มากกว่าครูวิทยาศาสตร์ท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ แต่ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมี

การรบัรูท้ีค่ลาดเคลือ่นเกีย่วกบัธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ และการรบัรูป้รชัญาวทิยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกนั นอกจากนีไ้ม่มปีฏสิมัพนัธ์

ระหว่างขนาดโรงเรียนและประสบการณ์การสอนต่อการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์

ค�าส�าคัญ: ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์

Abstract
 This research aimed to study and compare the perceptions of the nature of science, misperceptions 

of the nature of science and perception of the philosophy of science of 140 junior high science teachers  

as a whole and as classified by teaching experience (1-5, 6-10, and 10 years and over) of those who worked 

at junior high schools under the Office of Secondary Educational Service Area, Zone 27 in Roi Et province in 

the academic year 2014, and school size (extra-large, large, medium and small). They were selected by  

using the stratified random sampling technique. Rating-scale questionnaire was used for data collection 

which consisted of 3 subscales : perceptions of the nature of science with 35 items, misperceptions of the 
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nature of science with 10 items, and perceptions of the philosophy of science with 20 items. The collected 

data were analyzed using percentage, mean, standard deviation; the F-test (Two-way MANOVA and ANOVA) 

was employed for the test of hypothesis. 

 The major findings revealed that the small to the largest number of science teachers as a whole 

and as classified according to teaching experience and school size showed perceptions of the nature of 

science in 19-33 items at the agreed to the strongly agreed level. The small to the medium number of all 

groups of science teachers indicated misperceptions of all 10 items, and showed perceptions of the  

philosophy of science in all 20 items at the agreed level. The science teachers with different teaching  

experiences did not show different perceptions of the nature of science, misperceptions of the nature of 

science and perceptions of the philosophy of science. However, the science teachers working at the  

large-sized schools indicated more perceptions of the nature of science than those teachers working at the 

extra-large sized schools. However, the science teachers working at different schools sizes did not show  

different misperceptions of the nature of science and perceptions of the philosophy of science. In addition, 

there were no statistical interactions of these two independent variables on perceptions of the nature of 

science, misperceptions of the nature of science, and perceptions of the philosophy of science.
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บทน�า

 ในปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปว่าวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์และสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วยพฒันามนษุย์

ให้มีความสามารถในการใช้ เหตุผล การตัดสินใจ (Bybee 

and other 1991) มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถใน

การแก้ปัญหาและความสามารถทางสติปัญญา (Renner 

and Marek 1990) สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เกิดประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต ตลอดจนแก้ปัญหาของ

บุคคล สังคม และประเทศ  ได้อย่างเหมาะสม (ไพฑูรย์  

สุขศรีงาม 2534; Yager 1988) น่ัน คือ วิทยาศาสตร ์

ช่วยท�าให้มนุษย์มีความแตกฉานทางวิทยาศาสตร์ ดังน้ัน 

ทุกประเทศจึงได้ให้ความส�าคัญในการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร ์ตั้ งแต ่ ระดับอนุบาลจนถึ งอุดมศึกษา   

(Lederman 1986; Bybee and other 1991; Yager 

1993) ความแตกฉานทางวทิยาศาสตร์ โดยมคีวามสามารถ

ในการคิดและกระท�าอย่างมีเหตุผล (Collette 1973)  

การที่เน้นการมีความรอบรู้ก็เน่ืองจากมีความเชื่อว่าการมี

ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์จะครอบคลุมในด้านการพัฒนา

เจตคติที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ และมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่จ�าเป็น 

ซึ่งการที่จะพัฒนาบุคคลให้มีลักษณะดังกล่าวจะต้องสอน

วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์  

(Nature of Science; NOS) โดยเน้นการสบืเสาะทีใ่ช้ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ (Raghubir 1979; Tamir 

1983) โดยในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์นั้นผู้เรียน 

ต้องอาศัยกรอบความคิดและข้อตกลงที่มีอยู่ก่อนแล้วเป็น

เครื่องชี้น�า (Palmer 1979; Welch 1981;  Abimbola 

1983; Hewson and Hewson 1988 )

 ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้น 

ครูต ้อง เข ้ า ใจธรรมชาติวิทยาศาสตร ์และปรัชญา

วทิยาศาสตร์อย่างถกูต้อง จงึจะสอนให้นกัเรยีนมคีวามเข้าใจ

ธรรมชาตวิทิยาศาสตร์และปรชัญาวทิยาศาสตร์ได้ เนือ่งจาก

ครูที่เข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องจะเป็น

แนวทางให้ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมและเจตคตเิกีย่วข้องกบัวทิยา

วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมได้ (Abell and Smith 1994)  

และจะเกดิผลดต่ีอครแูละนกัเรยีนหลายประการเช่น (1) ครู

สามารถที่จะพัฒนายุทธศาสตร์การสอนที่เหมาะสมได้ด้วย

ตนเอง (Belleh and Malik 1977) ท�าให้นักเรียนพัฒนา 

ทั้งด้านความสามารถทางสติปัญญาและเจตคติที่เกี่ยวข้อง

กับวิทยาศาสตร์ (Speece 1983) (2) ครูสามารถเป็น 

แบบอย่างในการน�าความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร ์

ไปใช้ในการแก้ปัญหา ในชีวิตประจ�าวันได้ (Bybee and 

other 1991) ท�าให้นักเรียนเข้าใจมโนมติและหลักการ 

ทางวิทยาศาสตร์ เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มี
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ความส�าคัญต ่อการพัฒนาความรู ้  เชิงวิทยาศาสตร ์  

สามารถน�าเอาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช ้ในชีวิต 

ประจ�าวันได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ (Yager 

1993) (3) ครูสามารถเป็นแบบอย่างทั้งทางด้านพฤติกรรม

และเจตคติ ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนในด้านวิธีการท�างาน

ของวทิยาศาสตร์ (Abell and Smith 1994) ท�าใหน้ักเรียน

มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล (Bybee 

and other 1991) ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ

ญาณวทิยา ของวทิยาศาสตร์ (Epistemology of Science) 

(วรัญญา  จีระวิพูลวรรณ 2556) ความเข้าใจปรัชญา

วทิยาศาสตร์ จะท�าให้เข้าใจว่า ความรูว้ทิยาศาสตร์ถกูสร้าง

ได้อย่างไร ความรู ้วิทยาศาสตร์กลายเป็นความรู ้เชิง

วิทยาศาสตร์ได้อย่างไร และความรู ้เชิงวิทยาศาสตร ์

ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและความหมายได้อย่างไร 

(ไพฑูรย์ สุขศรีงาม 2534) ซ่ึงเป้าหมายของปรัชญา

วทิยาศาสตร์ คอืการอธบิายให้เข้าใจในหลกัการวทิยาศาสตร์ 

(Harre 1972) โดยการใช้ข้อค้นพบใหม่ๆ แก้ปัญหาปรัชญา

รุ ่นเก ่า ช ่วยวิ เคราะห ์แนวคิดพื้นฐานของหลักการ

วทิยาศาสตร์ทีห่ลากหลาย และธรรมชาตขิองเป้าหมายงาน

เชิงวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย (Brody 1970) ปรัชญาวิทยาศาสตร์มีบทบาท

ชี้น�าเกี่ยวกับการก�าหนดเน้ือหาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

(Novak 1981) การประยุกต์ใช้ปรัชญา วิทยาศาสตร ์

ในเนื้อหา ความรู้ และประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์จะ

ช่วยให้ครยูกระดบัการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ได้  

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยท่ัวไปยึด

ปรัชญากลุ่ม Logical-empiricism ใช้วิธีการสืบเสาะ 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเน้นการให้

นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงกับสิ่งแวดล้อม หรือจากการ

ท�าปฏิบัติการ แล้วน�าข้อมูลที่ได ้มาท�าการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ จนได้ความรู้ใหม่เกิดขึ้น (ไพฑูรย์  สุขศรีงาม 

2534) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติท�าให้เกิด

ความสนุกมากขึ้น เด็กรับรู้ว่าวิทยาศาสตร์ส�าคัญอย่างไร 

เด็กมีความรู ้ว่านักวิทยาศาสตร์ท�างานอย่างไร ซึ่งอาจ

กระตุ ้นให้เด็กอยากเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น 

(Hodson 1988) 

 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ของครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า

ครูยังขาดความเข้าใจลักษณะธรรมชาติวิทยาศาสตร์ใน

หลายประเด็นที่ส�าคัญเช่น เข้าใจว่าความรู้วิทยาศาสตร ์

ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ วิธีการแสวงหาความรู ้ทาง

วทิยาศาสตร์มขีัน้ตอนตายตวั เป็นต้น (ทศัน ีพฒุนอก;ปรียา 

บุญญสิริ และ สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม 2555) แม้จะมีงาน

วิจัยจ�านวนมากส�ารวจความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์

ของครู แต่งานวิจัยในประเทศไทยที่ผ่านมาส่วนใหญ ่

เป็นเพียงการตรวจสอบว่าครูมีความเข้าใจธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ประเด็นต่างๆ หรือไม่ และยังไม่มีงานวิจัย 

ที่ ศึ กษาเกี่ ยวกับปรัชญาวิทยาศาสตร ์  ซึ่ งปรัชญา

วิทยาศาสตร์จะน�าไปสู่ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 

จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาว่า ครูวิทยาศาสตร์จะมีการรับรู้

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์หรือไม่

อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ซึ่งการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้นถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญที่จะท�าให้นักเรียน 

มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

 ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษา

เรื่องดังกล่าวและสนใจที่จะส�ารวจการรับรู ้ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร ์รวมทั้ งปรัชญาวิทยาศาสตร ์  ของครู

วิทยาศาสตร์ที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ว่าเป็น

อย ่ างไร  และแตกต ่างกันหรือไม ่ เมื่ อจ� าแนกตาม

ประสบการณ์ในการสอนและขนาดโรงเรียน ซึ่งข้อสนเทศ

ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ 

ผู้เรียนเกิดความแตกฉานทางวิทยาศาสตร์ และความเข้าใจ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครู

วิทยาศาสตร์ประจ�าการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการรับรู ้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์  

การรับรู ้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์  

และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์โดยส่วนรวม

และจ�าแนกตามประสบการณ์ในการสอนและขนาดโรงเรยีน

 2. เ พื่ อ เ ป รี ยบ เที ยบก า ร รั บ รู ้ ธ ร ร มช าติ

วิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์

ที่มีประสบการณ์ในการสอนและสอนในโรงเรียนขนาด 

ต่างกัน

 3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยว

กับธรรมชาติวิทยาศาสตร ์ของครูวิทยาศาสตร ์ที่มี

ประสบการณ์ในการสอนและสอนในโรงเรียนขนาดต่างกัน
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 ก ารวิ จั ยครั้ ง นี้  เ ป ็ นการวิ จั ย เชิ ง ส� า ร วจ                           

(Servey Research)     

 1. ประชากรที่ใช ้ในการศึกษาครั้งนี้ เป ็นครู

วิทยาศาสตร ์ ท่ีสอนรายวิชาวิทยาศาสตร ์ ในระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จ�านวน 219 คน จาก 59 โรงเรียน  

ในปีการศึกษา 2557 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจ�าแนกตาม

ประสบการณ์ในการสอนและขนาดโรงเรียน ก�าหนดขนาด

โดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด 

2545)  และใช้วธิกีารสุม่แบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 

Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่สอนใน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จ�านวน 140 คน จาก 43  โรงเรยีน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบวัด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และปรัชญา

วิทยาศาสตร์ เป็นแบบ Rating Scale 

  2.1 จากการรวบรวมกรอบแนวคิดลักษณะ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์จาก 

ผู้วิจัยหลายท่าน แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที ่1 ข้อมลูส่วนตวัของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา

ตอนต้น

 ตอนที่ 2 การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 45 ข้อ 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ จ�านวน 35 ข้อ

  2. ความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ จ�านวน 10 ข้อ

 ตอนที่ 3 การรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ

  2.2 น�าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัได้สร้างข้ึนส่งให้

อาจารย์ทีป่รึกษาเพือ่ตรวจสอบความถกูต้อง ความสมบรูณ์ 

และรับการเสนอแนะแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้อง 

  2.3 น�าแบบสอบถามส่งให้ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 

3 ท่าน พจิารณาตรวจสอบความถกูต้อง สมบรูณ์ของเนือ้หา 

ท�าการปรับปรุงและแก้ไขค�าถามตามท่ีเสนอแนะของ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

  2.4 ผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้ไปหา

คุณภาพ โดยน�าไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 

คน โดยจ�าแนกตามประสบการณ์ในการสอนและขนาด

โรงเรยีน แล้วน�าคะแนนทีไ่ด้ไปหาคณุภาพโดยหาค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อและค่าความเชือ่มัน่ ได้ค่าอ�านาจ การจ�าแนก

อยู่ระหว่าง 0.22 ถึง 0.76 ซึ่งเป็นค่าที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(.05 r
38
 = .296) และค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .86-.94    

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลตาม

ล�าดับขั้นตอนดังนี้

  3.1 ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เพือ่ขอหนงัสอืขออนญุาตและขอความร่วมมอื

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการด�าเนินการท�า

วิทยานิพนธ์

  3.2 น�าหนังสือขออนุญาตและขอความ 

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่|

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร ้อยเอ็ด แล้วมอบ

แบบสอบถามให้โรงเรยีนด�าเนนิการให้โดยผูว้จิยัจะมารบัคนื

ภายใน 3 สัปดาห์

  3.3 น�าแบบสอบถามที่ ได ้รับกลับคืนมา

ท�าการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการตอบ

ข้อมูลในแบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามทุกฉบับตอบ

สมบูรณ์

  3.4 จัดท�าคู ่มือลงรหัสแบบสอบถาม และ

ท�าการลงรหัสแบบสอบถามเพื่อความสะดวกในการกรอก

ข้อมูลลงในโปรแกรมส�าเร็จรูป ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วจิยัน�าเสนอการวเิคราะห์ข้อมลูตามล�าดบั ดงันี้

 1. น�าแบบสอบถามมาตรวจคะแนนของแต่ละข้อ 

และแต่ละด้านและทัง้ฉบบั โดยตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์

ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด 2535)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ตรวจให้  5 คะแนน

เห็นด้วย    ตรวจให้  4 คะแนน

ไม่แน่ใจ                 ตรวจให้  3 คะแนน

ไม่เห็นด้วย             ตรวจให้  2 คะแนน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง    ตรวจให้  1 คะแนน

 2. น�าเอาความถี่จากข้อ 2 ไปหาค่าเฉลี่ยโดยยึด

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วย 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
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 3. น�าคะแนนจากข้อ 2 ไปหาค่าร้อยละ โดย

ก�าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของจ�านวนร้อยละของ

ครูที่แสดงการรับรู ้เก่ียวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และ

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ในระดับต่างๆ ดังนี้

 ค ่าร ้อยละ 0.01-20.99 หมายถึง ครูสอน

วิทยาศาสตร์จ�านวนน้อยที่สุด

 ค่าร้อยละ 21.00-40.99 หมายถึง ครูสอน

วิทยาศาสตร์จ�านวนน้อย

 ค่าร้อยละ 41.00-60.99 หมายถึง ครูสอน

วิทยาศาสตร์จ�านวนปานกลาง

 ค่าร้อยละ 61.00-80.99 หมายถึง ครูสอน

วิทยาศาสตร์จ�านวนมาก

 ค่าร้อยละ 81.00-100.00 หมายถึง ครูสอน

วิทยาศาสตร์จ�านวนมากที่สุด

 4. น�าคะแนนจากข้อ 3 มาวิเคราะห์ข้อตกลง 

เบื้องต ้นของการวิ เคราะห์ความแปรปรวนสองทาง 

แบบพหุนาม (Two-way MANOVA) และการวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) เกี่ยวกับ 

การแจกแจงเป็นโค้งปกติของประชากร (Normality)  

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และ

ปรชัญาวทิยาศาสตร์ ความเป็นเอกพนัธุข์องความแปรปรวน 

(Homogeneity of Variance) ของประชากร และ 

ความเป็นเอกพันธุ ์ของวาเรียนซ์-โควาเรียนซ์ เมทริกซ์  

(Homogeneity of Variance–Covariance Matrices)  

ซึ่งพบว่าข้อมูลสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น

 5. น�าคะแนนที่ได้จากข้อ 5 มาวิเคราะห์หาค่า

ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test (Two-way

 จากผลวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้  ดังนี้     

 1. ครูวิทยาศาสตร์โดยรวมและจ�าแนกตาม

ประสบการณ์และขนาดโรงเรียนจ�านวนน้อยที่สุดถึงมาก

ที่สุด มีการรับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นรายข้อ

อยู่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วยมากที่สุดจ�านวน 19-33 ข้อ 

 ครูวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มจ�านวนน้อยถึงปานกลาง

มีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 

ทัง้ 10 ข้อ อยูใ่นระดบัเหน็ด้วย และจ�านวนน้อยถงึมากทีส่ดุ

มีการรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ระดับเห็นด้วยท้ัง  

20 ข้อ 

 2. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอน

วิทยาศาสตร์ต่างกัน มีการรับรู ้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์  

การรับรู้ที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และ

การรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน    (ตารางที่ 1 

และ 3)     

 3. ครวูทิยาศาสตร์ทีส่อนในโรงเรยีนขนาดต่างกนั

มกีารรบัรูธ้รรมชาตวิทิยาศาสตร์ต่างกนั (ตารางที ่1 และ 2) 

โดยครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีการรับรู้

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์มากกว่าครูวิทยาศาสตร์ที่สอนใน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ แต่ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนใน

โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการรับรู้ที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับ

ธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ และการรบัรูป้รชัญาวทิยาศาสตร์ ไม่

แตกต่างกัน (ตารางที่ 2 และ 3)        

 4. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดโรงเรียนและ

ประสบการณ์การสอนต่อการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 

การรบัรูท้ีค่ลาดเคลือ่นเกีย่วกบัธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ และ

การรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (ตารางที่ 1 และ 3)
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ตารางที่ 1 การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน 

  และมีประสบการณ์สอนต่างกัน (Two-way MANOVA)

6 

 5. น าคะแนนที่ได้จากข้อ 5 มาวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ F-test (Two-way 

MANOVA และ Two-way ANOVA) 
จากผลวิ เคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้   ดั งนี้    

 1.  ครูวิทยาศาสตร์ โดยรวมและจ าแนกตาม
ประสบการณ์และขนาดโรงเรียนจ านวนน้อยที่สุดถึงมาก
ที่สุด มีการรับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นราย
ข้ออยู่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วยมากที่สุดจ านวน     
19-33 ข้อ  
 ครูวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มจ านวนน้อยถึงปานกลางมี
การรับรู้ที่คลาดเคล่ือนเก่ียวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทั้ง 
10 ข้อ อยู่ในระดับเห็นด้วย และจ านวนน้อยถึงมากที่สุด
มีการรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ระดับเห็นด้วยทั้ง 
20 ข้อ  
 2. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอน
วิทยาศาสตร์ต่างกัน มีการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์

และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์  ไม่แตกต่างกัน    
(ตารางที ่1 และ 3)      
 3. ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนขนาดต่างกันมี
การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ต่างกัน (ตารางที่ 1 และ 
2) โดยครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่มีการ
รับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์มากกว่าครูวิทยาศาสตร์ที่
สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ แต่ครูวิทยาศาสตร์ที่
สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน (ตารางที ่2 และ 3)         
 4. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดโรงเรียนและ
ประสบการณ์การสอนต่อการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (ตารางที่ 1 และ 3)

Multivariate Tests 
Source of 
Variation 

Test Statistic Value F Hypothesis 
df 

Error 
df 

p Partial Eta 
Squared 

ขนาดโรงเรียน Pillai's Trace 
Wilks' Lambda 
Hotelling's Trace 
Roy's Largest Root 

.109 

.894 

.116 

.081 

2.459 
2.450b 
2.442 
3.476c 

6.000 
6.000 
6.000 
3.000 

256.000 
254.000 
252.000 
128.000 

.025* 

.025* 

.026* 

.018* 

.054 

.055 

.055 

.075 
ประสบการณ์ Pillai's Trace 

Wilks' Lambda 
Hotelling's Trace 
Roy's Largest Root 

.005 

.995 

.005 

.005 

.171 
.170b 
.169 
.306c 

4.000 
4.000 
4.000 
2.000 

256.000 
254.000 
252.000 
128.000 

.953 

.953 

.954 

.737 

.003 

.003 

.003 

.005 
ปฏิสัมพันธ์ Pillai's Trace 

Wilks' Lambda 
Hotelling's Trace 
Roy's Largest Root 

.137 

.867 

.149 

.112 

1.563 
1.565b 
1.567 
2.392c 

12.000 
12.000 
12.000 
6.000 

256.000 
254.000 
252.000 
128.000 

.103 

.102 

.102 
.032* 

.068 

.069 

.069 

.101 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มี    
               ขนาดต่างกันและมีประสบการณ์สอนต่างกัน (Two-way MANOVA) 

 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

      *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 2 การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน 

  และมีประสบการณ์สอนต่างกัน (One - way ANOVA)

7 

 
ตารางที ่2 การเปรียบเทียบการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มี  

ขนาดต่างกันและมีประสบการณ์สอนต่างกัน (One - way ANOVA) 
 

Univariate Tests 
การรับรู ้ Source of Variation SS df MS F p Partial Eta 

Squared 

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 
ขนาดโรงเรียน 
ความคลาดเคล่ือน 

894.319 
10412.654 

3 
128 

298.106 
81.135 

.135 .019* .046 

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
ขนาดโรงเรียน 
ความคลาดเคล่ือน 

432.123 
11916.852 

3 
128 

144.041 
93.100 

1.547 .206 .036 

 
     *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .025 
 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบการรับรู้ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มี

ขนาดโรงเรียนต่างกันและมีประสบการณ์สอนต่างกัน (Two- way Manova) 
 

Univariate Tests 
การรับรู ้ Source of 

Variation 
SS df MS F p Partial Eta 

Squared 

การรับรู้ทีค่ลาดเคลื่อน
เก่ียวกับธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ 

ขนาดโรงเรียน 
ประสบการณ์สอน 
ปฏิสัมพันธ์ 
ความคลาดเคล่ือน 

28.957 
104.929 
278.872 
2866.373 

3 
2 
6 

128 

9.652 
52.464 
46.479 
22.394 

.431 
2.343 
2.076 

.731 

.100 

.060 

.010 

.035 

.089 

 

      *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .025
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ตารางที่ 3 การรับรู้ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียน 

  ต่างกันและมีประสบการณ์สอนต่างกัน (Two- way Manova)

7 

 
ตารางที ่2 การเปรียบเทียบการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มี  

ขนาดต่างกันและมีประสบการณ์สอนต่างกัน (One - way ANOVA) 
 

Univariate Tests 
การรับรู ้ Source of Variation SS df MS F p Partial Eta 

Squared 

ธรรมชาติวิทยาศาสตร ์
ขนาดโรงเรียน 
ความคลาดเคล่ือน 

894.319 
10412.654 

3 
128 

298.106 
81.135 

.135 .019* .046 

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 
ขนาดโรงเรียน 
ความคลาดเคล่ือน 

432.123 
11916.852 

3 
128 

144.041 
93.100 

1.547 .206 .036 

 
     *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .025 
 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบการรับรู้ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มี

ขนาดโรงเรียนต่างกันและมีประสบการณ์สอนต่างกัน (Two- way Manova) 
 

Univariate Tests 
การรับรู ้ Source of 

Variation 
SS df MS F p Partial Eta 

Squared 

การรับรู้ที่คลาดเคลื่อน
เก่ียวกับธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ 

ขนาดโรงเรียน 
ประสบการณ์สอน 
ปฏิสัมพันธ์ 
ความคลาดเคล่ือน 

28.957 
104.929 
278.872 
2866.373 

3 
2 
6 

128 

9.652 
52.464 
46.479 
22.394 

.431 
2.343 
2.076 

.731 

.100 

.060 

.010 

.035 

.089 

 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญา

วิทยาศาสตร์

 จากการศึกษาพบว่า ครูวิทยาศาสตร์มีการรับรู้

เกีย่วกบัธรรมชาตวิทิยาศาสตร์และปรชัญาวทิยาศาสตร์อยู่

ในระดับเห็นด้วย ซึ่งโดยเฉพาะธรรมชาติวิทยาศาสตร์ผล

การศึกษาสอดคล้องเทียบเคียงกับผลการศึกษาที่พบว่าครู

วิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยรวม

และทัง้ 4 ด้าน คอื ข้อตกลงเบือ้งต้นเกีย่วกบัธรรมชาต ิด้าน

ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ด้านวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ และ

ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 

อยู่ในระดับมาก (ชัยวัฒน์ พลธรรม 2542; สุริพล คันธา 

2539; นันทิยา  เพ็ชรฉคุป 2541; สุภารัตน์ พรหมบุรมย์  

2542; พรสิทธิ์ กั้วนามน 2543) จากการที่ครูวิทยาศาสตร์

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ทกุกลุม่มกีารรบัรูห้รอืความเข้าใจ

เกีย่วกบัธรรมชาตวิทิยาศาสตร์และปรชัญาวทิยาศาสตร์อยู่

ในระดับมากดังกล่าวมาแล้วน้ันอาจมีสาเหตุส�าคัญหลาย

ประการดังนี้ ประการแรกความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ธรรมชาตวิทิยาศาสตร์และปรชัญาวทิยาศาสตร์ทีไ่ด้มาจาก

ครั้งที่ครูวิทยาศาสตร์ศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการผลิตครู

ในกลุม่สาขาวชิาเกีย่วกบัศาสตร์การสอน และกลุม่สาขาวชิา

เกี่ยวกับศาสตร์ด้านความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะกล่าวถึงการ

สร้างความรูข้องนกัวทิยาศาสตร์ ข้อจ�ากดัของวทิยาศาสตร์ 

ตลอดจนมบีางส่วนเกีย่วข้องกบัธรรมชาตวิทิยาศาสตร์และ

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ประการท่ีสองครูวิทยาศาสตร์สร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทั้งสองด้วยตนเอง จากการ

มปีระสบการณ์ตรงในการสอนวทิยาศาสตร์ทีส่อดคล้องกบั

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์คือการสอนแบบสืบเสาะซึ่งเป็นไป

ตามทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist Theory) 

(Nodding 1980) และประการสุดท้ายความรู้ความเข้าใจ

ได้มาจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่หน่วยงานระดับชาติ

เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นผู้จัด จากการ

ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต�ารา หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์  ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์

 2. การรับรู ้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ 

 จากการศึกษาพบว่า ครูวิทยาศาสตร์มีการรับรู้

คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทั้ง 10 ข้อ ซึ่ง

สอดคล้องกบักรอบแนวคดิของ (McComas 1990) ทีว่่าครู

และนักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร์จ�านวน 10 ข้อ

 การที่ครูวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มมีความเข้าใจหรือ

การรับรู้ที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์นั้น

อาจมีสาเหตุส�าคัญสามประการได้แก่ ประการแรกการ

จดัการศกึษาเล่าเรยีนในสถาบนัการผลติครขูาดความชดัเจน

หรือทิศทางที่ถูกต้องตามแนวความเชื่อเกี่ยวกับการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์ ตลอดจนอาจารย์ที่สอนวิธีสอน

วิทยาศาสตร ์และอาจรวมถึงอาจารย ์ที่สอนเนื้อหา

วิทยาศาสตร์มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติ

วทิยาศาสตร์อยูก่่อนแล้ว ทีม่ส่ีวนท�าให้นกัศกึษาครซูึง่ต่อมา

เป็นครปูระจ�าการทีม่คีวามเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นดงักล่าวด้วย 

ประการที่สอง ครูวิทยาศาสตร์อาจสร้างความเข้าใจที่ 

คลาดเคล่ือนด้วยตนเองตามทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู ้  

(Nodding 1980) ในขณะที่มีประสบการณ์ตรงในการ

จดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์แบบสบืเสาะ และประการ

สุดท้ายเอกสารต�ารา หนังสือที่ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนั้น
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อาจเขยีนธรรมชาตวิทิยาศาสตร์และปรชัญาวทิยาศาสตร์ที่

คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ท�าให้ผู้อ่านสร้างความ

เข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้

 3. จากการศึกษาพบว่าครูวิทยาศาสตร์ที่มี

ประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ต่างกัน มีการรับรู้

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์  

ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องเทียบเคียงกับผลการศึกษา 

ที่พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 

แตกต ่างกัน มีความเข ้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร ์ 

ไม่แตกต่างกัน (สารัช บุญเมืองแสน 2540; สะอาด  

เนาวราช 2542) การทีค่รวูทิยาศาสตร์ซ่ึงประสบการณ์สอน

ต่างกันมีการรับรู้ท้ังสามเรื่องไม่ต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่า

ประสบการณ์สอนไม่มีผลต่อการรับรู้ดังกล่าว ทั้งนี้อาจ

เนื่องจากความรู ้ความเข้าใจทั้งสามเรื่องดังกล่าว ครู

วิทยาศาสตร์ได้รับมาจากสถาบันการผลิตครูเหมือนกัน  

จากการสร้างความรูค้วามเข้าใจจากการมปีระสบการณ์ตรง

ในการสอนแบบสบืเสาะเหมอืนกนั และได้มาจากการศกึษา

ค้นคว ้าด ้วยตนเอง เช ่น การเข ้าร ่วมอบรมสัมมนา  

การอ่านเอกสารต�ารา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีเจตคต ิ

เชิงวิทยาศาสตร์ในเรื่องการอยากรู้อยากเห็น

 4. จากการศึกษาพบว่าครูวิทยาศาสตร์ที่สอนใน

โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์

แตกต่างกนั โดยครวูทิยาศาสตร์ทีส่อนในโรงเรยีนขนาดใหญ่

มีการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์มากกว่าครูวิทยาศาสตร์ที่

สอนในโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษ ซึง่สอดคล้องเทยีบเคยีงผล

การศึกษาที่พบว่า ครูเคมีที่สอนในโรงเรียนขนาดต่างกัน  

มีความแตกต่างกันในเรื่องปัญหาในการสอนวิชาเคมี และ

ด้านการปรับปรุงการสอนแตกต่างกัน (สัมฤทธ์ิ สมนาม 

2540) ครูฟิสิกส์ที่สอนในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีปัญหา 

การสอนฟิสิกส์โดยรวมด้านเนื้อหาวิชา-แบบเรียนและคู่มือ

คร ูด้านกจิกรรมการสอนและด้านย่อยด้านรปูภาพแตกต่าง

กนั (ไชยรตัน์ สรุยิคปุต์ 2542) การทีผ่ลวจิยัปรากฏดงักล่าว

อาจเนื่องจากครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขนาดใหญ่ส�าเร็จ

การศกึษาจากสถาบนัการผลติครซูึง่มกีระบวนการเรยีนการ

สอนที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงจากการเน้นครูเป็นศูนย์กลาง

ในการเรียน ซึ่งสถาบันการผลิตครูในยุคปัจจุบันเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางในการเรียน นอกจากน้ีครูในโรงเรียนขนาด

ใหญ่พิเศษส่วนใหญ่มีอายุมาก มีประสบการณ์ในการสอน

นาน ขาดความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ความเข้าใจ

ในการสอนแบบสบืเสาะ จงึมคีวามรูค้วามเข้าใจวทิยาศาสตร์

ในระดับหนึ่งค่อนข้างคงที่ ส่วนครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

ขนาดใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า มีความ

กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จึงสามารถ

สร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่มากกว่า

ส่วนการที่พบว่าครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนที่มีขนาด

ต ่างกันมีการรับรู ้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่าง

กัน อาจเนื่องจากการรับรู้ดังกล่าวได้มาจากประสบการณ์

เรียน ในสถาบันการผลิตครู ประสบการณ์ตรงจากการสอน 

ตลอดจนการศึกษาค้นคว้า จึงมีส่วนท�าให้ครูมีความเข้าใจ

ดังกล่าวในระดับที่เพียงพอเท่าๆ กัน จึงไม่แตกต่าง

สรุปผลการวิจัย

 ครูวิทยาศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น  

โดยรวมและจ�าแนกตามประสบการณ์การสอนและขนาด

โรงเรยีน จ�านวนน้อยถงึมากมกีารรบัรูธ้รรมชาตวิทิยาศาสตร์

และปรชัญาวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัมาก โดยประสบการณ์

การสอนไม่มอีทิธพิลต่อการรบัรูธ้รรมชาตวิทิยาศาสตร์และ

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ แต่ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียน

ขนาดใหญ่มีการรับรู ้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์มากกว่าครู

วิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และครู

วิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มจ�านวนน้อยถึงปานกลางมีการรับรู้ท่ี

คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการศึกษาการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 

และปรัชญาวิทยาศาสตร์ ของครูวิทยาศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดกิจกรรมเพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียน 

ดังนี้

 1. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติครแูละหน่วย

งานทีเ่กีย่วข้องกบัการอบรมพฒันาสมรรถภาพของครทูัง้ใน

ระดับจังหวัด เขตการศึกษา หรือภาค และระดับประเทศ 

จะต้องรีบหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาที่ถูกต้องเกี่ยว

กับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์

 2. สถาบันการผลิตครูซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญ

ที่สุดหน่วยงานแรกที่จะท�าให้นักศึกษาครูมีความรู้ความ

เข ้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร ์และปรัชญา
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วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องจึงควรจัดเน้ือหาของธรรมชาติ

วิทยาศาสตร ์และปรัชญาวิทยาศาสตร ์สอดแทรกไว ้ 

ทุกรายวิชาให้นักศึกษาได้เล่าเรียนตลอดจนอาจารย์ที่สอน

วิชาวิทยาศาสตร์จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้

ความเข้าใจธรรมชาตวิทิยาศาสตร์และปรชัญาวทิยาศาสตร์

ให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีของ

นักศึกษาครู

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ ความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับธรรมชาติ และ

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ระหว่างครูและนักเรียน 

 2. ควรศึกษาการรับรู ้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 

ความคลาดเคลื่ อนเ ก่ียวกับธรรมชาติและปรัชญา

วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูว่ามีความเข้าใจมากน้อย 

เพียงใด
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