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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคล่ือน 

เกีย่วกบัธรรมชาตวิทิยาศาสตร์และปรชัญาวทิยาศาสตร์ของครวูทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จ�านวน  121  คน ทีม่เีพศ

และประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ (1-5 ปี, 6-10 ปี และ 11 ปี ขึ้นไป) แตกต่างกัน จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 มหาสารคาม ปีการศึกษา 2557  โดยได้มาจากการใช้วิธีการสุ่มแบบ 

แบ่งชัน้ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเก็บข้อมลู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ซึง่แบ่งเป็น 3 ด้าน คอื 1. การรบัรูธ้รรมชาติ

วทิยาศาสตร์ 35 ข้อ 2. การรบัรูท้ีค่ลาดเคลือ่นเกีย่วกบัธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ จ�านวน 10 ข้อ  และ 3. การรบัรูป้รชัญาวทิยาศาสตร์ 

จ�านวน 20 ข้อ สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมตุฐิานใช้ F–test 

(Two–way MANOVA และ ANOVA) 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ครวูทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาโดยรวมและจ�าแนกเพศและประสบการณ์ในการสอนวทิยาศาสตร์จ�านวนมากถงึ

มากทีส่ดุมกีารรบัรูธ้รรมชาตวิทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัเหน็ด้วยถงึเหน็ด้วยมากทีสุ่ด จ�านวน 31 ข้อ ครวูทิยาศาสตร์ทกุกลุ่มจ�านวน

ปานกลางถึงมากท่ีสุดมีการรับรู ้ท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์อยู ่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วยมากที่สุด  

จ�านวน 9 ข้อ และมีการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วยมากที่สุด จ�านวน 10 ข้อ

 2. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู ้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู ้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน  

 3. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอน 1-5 ปี มีเฉพาะการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์

มากกว่าครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 6-10 ปี แต่มีการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าครูที่มีประสบการณ์ 

ในการสอน 11 ปีขึ้นไป

 4. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศและประสบการณ์ในการสอนต่อการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรทั้งสองต่อการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 

ค�าส�าคัญ: ธรรมชาติวิทยาศาสตร์  ปรัชญาวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อน

Abstract
 This research aimed at studying and comparing perceptions of the nature of science, misperceptions 

of the nature of science (Nos) and perceptions of philosophy of science (Pos) of 121 junior high science 

teachers with different genders and teaching experiences (1-5, 6-10 and 11 years and over) who worked at 

junior high schools under the Office of Secondary Education Service Area, Zone 26, in Maha Sarakham  

province in the academic year 2014. They were selected using the stratified random sampling technique. 
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The questionnaire was used for data collection which consisted of 3 subscales: perceptions of the nature 

of science with 35 items, misperceptions of the nature of science with 10 items, and perceptions of the 

philosophy of science with 20 items. The collected data were analyzed by using percentage, mean,  

standard deviation; and for testing hypothesis, the F-test (Two-way MANOVA and ANOVA) was employed.

 The major findings revealed as follows:

 1. The large to the largest number of science teachers as a whole and as classified according to 

gender and teaching experience showed perceptions of the nature of science in 31 items at the agreed to 

the strongly agreed level. The medium number of all groups of science teachers indicated misperceptions 

of the nature of science in 9 items at the agreed to the strongly agreed level and showed perceptions of 

the philosophy of science in 10 items at the strongly agreed level.

 2. The science teachers with different genders did not evidence different perceptions of the nature 

of science, misperceptions of the nature of science and perceptions of the philosophy of science. 

 3. The science teachers with 1-5 years of teaching experience showed only more misperceptions 

of the nature of science than those science teachers with 6-10 years of teaching experience and showed 

less perceptions of the philosophy of science than those science teachers with 11 years or over of teaching 

experience.

 4. There was a statistical interaction of these two independent variables only the philosophy of 

science. Misperceptions of the nature of science. However, there were interactions of these two variables 

on the nature of science and the misperceptions of the nature of science.
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บทน�า

 เนื่องจากวิทยาศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนา

ประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเกษตร 

ด้านอตุสาหกรรม ฯลฯ ตลอดจนการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วยให้มนษุย์ได้พฒันาวธิคีดิ ทัง้ความคดิ

เป็นเหตุเป็นผล (ไพฑูรย์  สุขศรีงาม 2530) พัฒนาการคิด

สร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์วิจารณ์  มีทักษะส�าคัญในการ

ค้นคว้าหาความรู ้มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ีหลากหลายและ

ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ (Zeidler 1984) ดังนั้นการ

ที่จะพัฒนาให้มนุษย์มีคุณลักษณะดังกล่าวต้องอาศัยการ

จัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อที่มนุษย์มีการได้เรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ โดยเน้นการจัดการเรียนเพื่อพัฒนาการรู้

วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซึ่งบุคคลที่มีการรู้

วิทยาศาสตร์จะสามารถมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติ

และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น และน�าความรู้ไปใช้อย่างมี

เหตุผลสร้างสรรค์ มีคุณธรรม (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551) การมีความเข้าใจ 

เกีย่วกบัธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ (Nature of Science: NOS) 

อย ่างเข ้าใจและใช ้ประโยชน์ได ้ มีส ่วนส่งเสริมการ 

มีความสามารถและนิสัยในการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อตอบ

สนองความต้องการส่วนบุคคลและทางสังคมในการด�ารง

ชีวิตที่บ้าน ที่ท�างานและในชุมชนสามารถมองเห็นคุณค่า

ของการเกิดปฏิสัมพันธ ์ทางวิทยาศาสตร ์กับสังคม  

เห็นคุณค่าของบทบาทการรู้วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ 

สร้างคุณค่าหรือค่านิยมและการกระท�าที่สามารถพัฒนา

ศักยภาพมนุษย ์ ให ้ มี จิ ตวิทยาศาสตร ์หรื อ เจตคต ิ

เชงิวทิยาศาสตร์ (Sadler and Zaidler 2004) อย่างไรกต็าม

การจะสอนให้นักเรียนมีการรู้วิทยาศาสตร์ได้ จะต้องจัด 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตร ์  คือการสอนสืบเสาะที่ ใช ้ทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงจะพัฒนาความสามารถ

ทางสติปัญญา และเจตคติที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ 

(Raghubir 1979; Tamir 1983; ไพฑูรย์  สุขศรีงาม  

2534) ในด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  

ครูวิทยาศาสตร์ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 

(Nature of Science: NOS) และปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

(Philosophy of Science: POS) ที่ถูกต้องและเพียงพอจึง

จะสามารถสอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
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วิทยาศาสตร์และนักเรียนเกิดการรู้วิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งการ

ท�าให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง

มีประโยชน์หลายประการ เช่นความเข้าใจธรรมชาติของ

วทิยาศาสตร์จะช่วยให้นกัเรยีนเกดิการพฒันาทกัษะทางสติ

ปัญญาสามารถประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ 

(Meichtry 1993) นกัเรยีนจะทราบถงึขอบเขตและข้อจ�ากดั

ของกระบวนการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยสามารถ

มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจอย่างสมเหตสุมผล (Bybee 1991) 

หรือประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา  

อีกทั้ งผู ้ เรียนจะมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช ้

วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ และตระหนักถึงคุณค่า 

และความจ�าเป็นของการศกึษาวทิยาศาสตร์ (Driver 1996; 

Hand and other 1999) ที่ผ่านมามีการศึกษาความเข้าใจ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจ�านวนมาก และพบว่า

นักเรียนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในด้านต่างๆ ของ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เช่น กฎและทฤษฎี วิทยาศาสตร์กับ

สังคมและวัฒนธรรม (สุทธิดา จ�ารัส; นฤมล ยุตาคม และ 

พรทิพย์ ไชยโส 2552) การสังเกตและลงข้อสรุป ความคิด

สร้างสรรค์และจินตนาการในวิทยาศาสตร์ (Khishfe and 

Abd-El-Khalick 2002) เป็นต้น ซึ่งการที่นักเรียนจะเข้าใจ

ด้านต่างๆ เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ได้ จ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่ครูต้องจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการให้สอดคล้อง

กับธรรมชาติวิทยาศาสตร์เข้าไปในบทเรียน (กาญจนา  

มหาลี และชาตรี ฝ่ายค�าตา 2553) 

 ส�าหรบัการเข้าใจธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ทีถ่กูต้อง

ของครวูิทยาศาสตร ์มีประโยชน์หลายประการ เช่น หากครู

มีความเข ้ า ใจธรรมชาติ วิทยาศาสตร ์และปรัชญา

วทิยาศาสตร์ทีถู่กต้องกจ็ะสามารถเป็นแบบอย่างทัง้การคดิ

และการกระท�าเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมแก่นักเรียน  

ซึ่ งส ่ งผลให ้นักเรียนเกิดความเข ้าใจธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (Zeidler and Lederman 

1989) รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ (Abell and 

Smith 1994) ในการเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์กับ

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องจะช่วยให้ครูวิทยาศาสตร์

สามารถสอนให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา

ต่างๆในสังคมได้ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และการสืบเสาะหาความรู้ หรือสอนให้นักเรียนเกิดความ

แตกฉานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (Lederman 

and Zeidler 1987; Bybee 1991) เป็นต้น 

 การเข้าใจปรัชญาวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องจะมี

ประโยชน์ต่อครู เช่นมีประโยชน์ในด้านการช่วยให้ครู

วิทยาศาสตร์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็น 

พื้นฐานในการพิจารณาว ่านักเรียนควรเรียนสิ่ ง ใด  

(McComas 2000)  ครูควรจัดการเรียนการสอนอย่างไร 

ให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้

ปรัชญาวิทยาศาสตร์เพื่อน�าเนื้อหา ความรู้ ประวัติศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียน

การสอนของครูวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  (Smith 

1980) ครูสามารถเป็นแบบอย่างทั้งการคิดและการกระท�า

เชิงวิทยาศาสตร์ (Abell and Smith 1994) ท�าให้ครูมี

เจตคติที่ดี ต่อการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ จึงสามารถ

สอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 

(Akindehin 1998) ซ่ึงจะสามารถพัฒนาความแตกฉานฅ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้  

(Ausubel and Robinson 1969)

 จากผลการศึกษาและงานวิจัยในประเทศไทย 

พบว่าส่วนมากมีการศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า และแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  

ด้านข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติ ด้านความรู้เชิง

วิทยาศาสตร์ ด ้านวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ และด้าน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม  

โดยพบว่า ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดย

ส่วนรวม และจ�าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน 

มีความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยรวม และเป็น 

รายด้านอีก 2 ด้านคือ ด้านวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ และ 

ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 

อยู่ในระดับดีมาก แต่มีความเข้าใจด้านข้อตกลงเบื้องต้น 

ของธรรมชาติและด้านความรู้เชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ

ปานกลาง (ชัยวัฒน์ พลธรรม 2540) ครูวิทยาศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายโดยส่วนรวม จ�าแนกตามเพศ 

ประสบการณ์ในการสอนและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่สอน 

มีความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยรวม เป็นรายด้าน  

4 ด้าน และด้านย่อยทั้ง 12 ด้านอยู ่ในระดับดีมาก  

(สารัช บุญเมืองแสน 2540) ครูวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคลโดยส่วนรวมและจ�าแนกตามเพศ และ

ประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์มีความเข ้าใจ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยรวม และเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน 

และด้านรายย่อย 10 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก และมีความ

เข้าใจอกีสองด้านย่อย คอื สม�า่เสมอ และความสมบรูณ์และ

ความเรียบง่าย อยู่ในระดับปานกลาง (ทรงพล พนาลิกุล 

2544)
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 อย่างไรก็ตามในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้ได้

ประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน พบว่ามีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ

สมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์หลายประการ โดยเฉพาะ

เพศและประสบการณ์ในการสอนพบว่าครูวิทยาศาสตร์ 

ชายและหญิง มีความแตกต่างในด้านความเชื่อเกี่ยวกับ

ความสามารถในการสอน (พิสมัย งามเจริญ 2536;  

ธรรมศักดิ์  แก้วกัลยา 2536; เชล พรหมศรี 2537; พีระพล 

สุราสา 2536) ด้านความรู้ความสนใจวิทยาศาสตร์ และ 

การยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Welch 1981) ในส่วน

ประสบการณ์ในการสอนพบว่า ครูวิทยาศาสตร์ที่มี

ประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความแตกต่างในด้าน

ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการสอนวิชาฟิสิกส์ 

(พิสมัย งามเจริญ 2536) และสมรรถภาพด้านทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (อุทุมพร ตุ่ยชัย 2529; 

สุรินทร์ เธียรถาวร 2524; สุตินันท์ หอมจันทร์ 2534)

 จากความส�าคัญของวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ และม ี

ความแตกฉานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม 

ซึง่จะส่งผลต่อการจดัการเรยีนการสอนของครวูทิยาศาสตร์

และการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยนั้น เป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัย

สนใจศึกษาการรับรู ้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญา

วิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ว่ามีมากน้อยเพียงใด มีลักษณะเป็นอย่างไร และมีความ 

แตกต่างในเรื่องเพศและประสบการณ์ในการสอนหรือไม่  

ซึง่สารสนเทศทีไ่ด้จะเป็นแนวทางในการอบรมพฒันาทัง้ครู

วทิยาศาสตร์และการผลติครวูทิยาศาสตร์ให้เหมาะสมยิง่ขึน้ 

รวมทัง้เป็นประโยชน์ในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน

ของครูวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

 1. เพือ่ศกึษาการรบัรูธ้รรมชาตวิทิยาศาสตร์ การ

รับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และการ

รับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์โดยรวมและ

จ�าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการสอน

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

วิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์

ที่มีเพศและประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน

 3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยว

กับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีเพศและ

ประสบการณ์ในการสอนแตกต่างกัน  

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

Research) 

	 กลุ่มตัวอย่าง

 ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

มหาสารคาม ในปีการศึกษา 2557 จ�านวน 121 คน จาก 

24 โรงเรียน ก�าหนดขนาดโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  

(Stratified Random Sampling) จากประชากรครู

วิทยาศาสตร์ จ�านวน 162 คนจาก 35 โรงเรียน

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบวัด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และปรัชญา

วิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้

  ตอนที่  1 ข ้อมูลส่วนตัวของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น

  ตอนที่ 2 การรับรู ้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์  

35 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

  ตอนที่ 3 การรับรู ้ที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับ

ธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 

  ตอนที ่4 การรบัรูป้รชัญาวทิยาศาสตร์  20 ข้อ 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   

 2. น�าเครือ่งมอืทีส่ร้างและพฒันาขึน้ปรบัแก้ตาม

ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา และน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จ�านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และ 

ความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหาและโครงสร้าง  

 3. น�าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับครู

วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 จงัหวดัมหาสารคาม 

ที่ไม่ใช่กลุ่มอย่าง จ�านวน 30  คน  

 4. การหาคุณภาพเครื่องมือ 

 โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 

ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 1–5  ปี,  6–10 ปี,  11 ปี 

ขึ้นไป จ�านวน 30 คน จ�าแนกเป็นกลุ ่มละ 10 คน  

ประกอบด้วย

 1. ค่าจ�าแนก (Discrimination Power) ของ

แบบสอบถามเป็นรายข้อและทั้งฉบับ โดยใช้เทคนิค  

Item-total Correlation เกณฑ์อ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 

0.31-0.71 ซ่ึงเป็นค่าที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ (0.5 r38 = 

.296) 
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 2. ค ่ าความเชื่ อมั่ น  (Re l iab i l i ty )  ของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ α-coefficient ของ  

Cronbach ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.82-0.92 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลตาม

ล�าดับขั้นตอนดังนี้

  3.1 ประสานงานกับทางมหาวิทยา ลัย

มหาสารคาม เพือ่ขอหนงัสอืขออนญุาตและขอความร่วมมอื

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการด�าเนินการท�า

วิทยานิพนธ์

  3.2 น�าหนังสือขออนุญาตและขอความ 

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม แล้วมอบ

แบบสอบถามให้โรงเรยีนด�าเนนิการให้โดยผูว้จิยัจะมารบัคนื

ภายใน 2 สัปดาห์

  3.3 น�าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาท�า 

การตรวจสอบความถกูต้อง ความครบถ้วนในการตอบข้อมลู

ในแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามทุกฉบับตอบสมบูรณ์

  3.4 จัดท�าคู ่มือลงรหัสแบบสอบถาม และ

ท�าการลงรหัสแบบสอบถามเพื่อความสะดวกในการกรอก

ข้อมูลลงในโปรแกรมส�าเร็จรูป ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัน�าเสนอการวเิคราะห์ข้อมลูตามล�าดบั ดงันี้

น�าแบบสอบถามตอนที ่2 มาตรวจความถีข่องการตอบแล้ว

น�าไปหาค่าร้อยละโดย

  1.1 ก�าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย 

ค่าร้อยละ 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

  1.2 ก�าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย

พร้อมทั้งคะแนนการตอบดังนี้

 ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายถงึ ไม่เหน็ด้วยมากท่ีสดุ

 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วย

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ไม่แน่ใจ

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วย

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด

 2. น�าความถี่การตอบแต่ละตัวเลือกในแต่ละข้อ

ของครูวิทยาศาสตร ์ตรวจและจ�าแนกตามเพศและ

ประสบการณ์การสอนของแต่ละคนไปหาค่าคะแนน 

การตอบและหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

แต่ละด้าน 

 3. น�าคะแนนจากข้อ 3 ไปทดสอบสมมุติฐาน 

ตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ ANOVA ในเรื่อง 

การแจกแจงโค้งปกติ (Normality) และความเป็นเอกพันธุ์

ของความแปรปรวนประชากร (Homogeneity of  

Variance) 

 4. น�าคะแนนที่ได้ไปทดสอบความแตกต่างของ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ความคลาด

เคล่ือนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และปรัชญา

วิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่มีเพศและประสบการณ์

ในการสอนต่างกันโดยใช้ F–test (Two-way ANOVA)

 จากผลวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้  ดังนี้

 1. การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์

 ครูวิทยาศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น 

โดยรวมและจ�าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการสอน

วิทยาศาสตร์ จ�านวนปานกลาง (ร้อยละ 41.11- 43.65) มี

การรบัรูธ้รรมชาตวิทิยาศาสตร์โดยรวมอยูใ่นระดบัเหน็ด้วย 

(  = 4.19-4.23)  และ ครูวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มจ�านวนมาก

ถึงมากที่สุด (ร้อยละ 61.70–94.44) มีความคิดเห็นด้วย 

มากที่สุด (  = 4.53-4.94 ) จ�านวน 14-16 ข้อ โดยม ี

ข้อที่ครูวิทยาศาสตร์ทุกกลุ ่มเห็นด้วยมากที่สุดตรงกัน 

จ�านวน 16 ข้อ 

 2. การรับรู ้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โดยรวมและจ�าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการสอน

วิทยาศาสตร์ จ�านวนน้อยถึงปานกลาง (ร้อยละ 38.33-

44.63) มีการรับรู ้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเห็นด้วย (  = 4.16-4.26) และ 

ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จ�านวนปานกลางถึงมากที่สุด  

(ร้อยละ 55.56–94.44) มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด  

(  = 4.53–4.89) จ�านวน 1-4 ข้อ โดยมข้ีอทีค่รวูทิยาศาสตร์

ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดตรงกัน จ�านวน 2 ข้อ 
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 3. การรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์

 ครวูทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นโดยรวม

และจ�าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการสอน

วิทยาศาสตร์จ�านวนน้อย (ร้อยละ 28.33–34.31) มีการรับ

รู ้ปรัชญาวิทยาศาสตร์อยู ่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วย 

มากที่สุด (  = 3.46-3.64) และครูวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่ม

จ�านวนปานกลางถึงมากที่สุด (ร้อยละ 53.19–89.55)  

มีความเห็นด้วยมากท่ีสุด (  = 4.51–4.88)  จ�านวน  

4-8 ข้อ โดยมีข้อที่ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นด้วย 

มากที่สุดตรงกัน จ�านวน 5 ข้อ 

 4. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู ้

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1 และ 4)

 5. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอน

ต่างกัน มีการรับรู ้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน 

(ตารางที ่1, 3 และ 4) โดยครวูทิยาศาสตร์ทีม่ปีระสบการณ์

ในการสอน 1-5 ปี มีการมีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์มากกว่าครูที่มีประสบการณ์ใน 

การสอน 6-10 ปี แต่มกีารรบัรูป้รชัญาวทิยาศาสตร์น้อยกว่า

ครูที่มีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป

 6. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับประสบการณ์ใน

การสอนต่อการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (ตารางที่ 1 และ 

2) แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองต่อการรับรู้

ธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ และการรบัรูท้ีค่ลาดเคลือ่นเกีย่วกับ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (ตารางที่ 2 และ 4)

ตารางที่	1  การเปรยีบเทยีบการรบัรูธ้รรมชาตวิทิยาศาสตร์และปรชัญาวทิยาศาสตร์ของครวูทิยาศาสตร์ทีม่เีพศและประสบการณ์ 

  สอนต่างกัน (Two-way MANOVA)

7 

ข้อ โดยมีข้อที่ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุด
ตรงกัน จ านวน 5 ข้อ  
 4. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์
ไม่แตกต่างกัน (ตารางที ่1 และ 4) 
 5. ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการ
สอนต่างกัน มีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ และการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์แตกต่าง
กัน (ตารางที ่1, 3 และ 4) โดยครูวิทยาศาสตร์ที่มี 
 

 
ประสบการณ์ในการสอน 1-5 ปี มีการมีการรับรู้ที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์มากกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอน 6-10 ปี แต่มีการรับรู้ปรัชญา
วิทยาศาสตร์น้อยกว่าครูที่มีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป 
 6. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับประสบการณ์
ในการสอนต่อการรับรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ (ตารางที่ 1 
และ 2) แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองต่อการ
รับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และการรับรู้ที่คลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (ตารางที่ 2 และ 4)

 

Multivariate Tests 
Source of 
Variation 

Test Statistic Value F Hypothesis 
df 

Error 
df 

p Partial Eta 
Squared 

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

.049 

.951 

.051 

.051 

2.934 

2.934 

2.934 

2.934 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

114.000 
114.000 
114.000 
114.000 

.057 

.057 

.057 

.057 

.049 

.049 

.049 

.049 
ประสบการณ ์ Pillai's Trace 

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

.098 

.903 

.108 

.107 

2.947 
2.998 

3.047 
6.153 

4.000 
4.000 
4.000 
2.000 

230.000 
228.000 
226.000 
115.000 

.021* 

.019* 

.018* 

.003* 

.049 

.050 

.051 

.097 
ปฏิสัมพันธ์ Pillai's Trace 

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

.126 

.874 

.144 

.143 

3.877 
3.976 

4.074 

8.219 

4.000 
4.000 
4.000 
2.000 

230.000 
228.000 
226.000 
115.000 

.005* 

.004* 

.003* 

.000* 

.063 

.065 

.067 

.125 

ตารางที่ 1 การเปรยีบเทียบการรบัรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่มีเพศและประสบการณ์    
           สอนต่างกัน (Two-way MANOVA) 

 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่	2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่มี   

  ประสบการณ์สอนต่างกัน (One - way ANOVA)

8 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ธรรมชาติวทิยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่มี    
               ประสบการณ์สอนตา่งกัน (One - way ANOVA) 

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

Squared 

ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร ์

ปฏิสัมพันธ์ 
ความคลาดเคลื่อน 

28.086 
943.749 

5 
115 

5.617 
8.207 

.684 .636 .029 

ปรัชญา
วิทยาศาสตร ์

ปฏิสัมพันธ์ 
ความคลาดเคลื่อน 

331.281 
1038.074 

5 
115 

66.256 
9.027 

7.304 <.001* .242 

 

       *มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .025   

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบการรบัรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สอน
ต่างกัน (One - way ANOVA) 

       

   *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .025   
 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบการรบัรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตรท์ี่มีเพศและประสบการณ์    
               ในการสอนต่างกัน (Two - way ANOVA) 

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

Squared 
เพศ 

ประสบการณ์สอน 
ปฏิสัมพันธ์ 

ความคลาดเคลื่อน 

.515 
26.656 
3.056 

461.902 

1 
2 
2 

115 

.515 
13.328 
1.528 
4.017 

.128 
3.318 
.380 

 

.721 
.040* 
.684 

.001 

.055 

.007 

 

     *มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
  

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

Squared 

ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร ์

ประสบการณ์สอน 
ความคลาดเคลื่อน 

14.120 
943.749 

2 
115 

7.060 
8.207 

.860 .426 .015 

ปรัชญา
วิทยาศาสตร ์

ประสบการณ์สอน 
ความคลาดเคลื่อน 

91.172 
1038.074 

2 
115 

45.586 
9.027 

5.050 .008* .081 

 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .025  

		ตารางที่	3 การเปรียบเทียบการรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ ์

  สอนต่างกัน (One - way ANOVA)

8 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ธรรมชาติวทิยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่มี    
               ประสบการณ์สอนตา่งกัน (One - way ANOVA) 

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

Squared 

ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร ์

ปฏิสัมพันธ์ 
ความคลาดเคลื่อน 

28.086 
943.749 

5 
115 

5.617 
8.207 

.684 .636 .029 

ปรัชญา
วิทยาศาสตร ์

ปฏิสัมพันธ์ 
ความคลาดเคลื่อน 

331.281 
1038.074 

5 
115 

66.256 
9.027 

7.304 <.001* .242 

 

       *มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .025   

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบการรบัรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สอน
ต่างกัน (One - way ANOVA) 

       

   *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .025   
 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบการรบัรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตรท์ี่มีเพศและประสบการณ์    
               ในการสอนต่างกัน (Two - way ANOVA) 

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

Squared 
เพศ 

ประสบการณ์สอน 
ปฏิสัมพันธ์ 

ความคลาดเคลื่อน 

.515 
26.656 
3.056 

461.902 

1 
2 
2 

115 

.515 
13.328 
1.528 
4.017 

.128 
3.318 
.380 

 

.721 
.040* 
.684 

.001 

.055 

.007 

 

     *มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
  

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

Squared 

ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร ์

ประสบการณ์สอน 
ความคลาดเคลื่อน 

14.120 
943.749 

2 
115 

7.060 
8.207 

.860 .426 .015 

ปรัชญา
วิทยาศาสตร ์

ประสบการณ์สอน 
ความคลาดเคลื่อน 

91.172 
1038.074 

2 
115 

45.586 
9.027 

5.050 .008* .081 

 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .025  

ตารางที่	4	 การเปรยีบเทยีบการรบัรูท้ีค่ลาดเคลือ่นเกีย่วกบัธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ของครวูทิยาศาสตร์ทีม่เีพศและประสบการณ์    

  ในการสอนต่างกัน (Two - way ANOVA)

8 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ธรรมชาติวทิยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่มี    
               ประสบการณ์สอนตา่งกัน (One - way ANOVA) 

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

Squared 

ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร ์

ปฏิสัมพันธ์ 
ความคลาดเคลื่อน 

28.086 
943.749 

5 
115 

5.617 
8.207 

.684 .636 .029 

ปรัชญา
วิทยาศาสตร ์

ปฏิสัมพันธ์ 
ความคลาดเคลื่อน 

331.281 
1038.074 

5 
115 

66.256 
9.027 

7.304 <.001* .242 

 

       *มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .025   

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบการรบัรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สอน
ต่างกัน (One - way ANOVA) 

       

   *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .025   
 

ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบการรบัรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตรท์ี่มีเพศและประสบการณ์    
               ในการสอนต่างกัน (Two - way ANOVA) 

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

Squared 
เพศ 

ประสบการณ์สอน 
ปฏิสัมพันธ์ 

ความคลาดเคลื่อน 

.515 
26.656 
3.056 

461.902 

1 
2 
2 

115 

.515 
13.328 
1.528 
4.017 

.128 
3.318 
.380 

 

.721 
.040* 
.684 

.001 

.055 

.007 

 

     *มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
  

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

Squared 

ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร ์

ประสบการณ์สอน 
ความคลาดเคลื่อน 

14.120 
943.749 

2 
115 

7.060 
8.207 

.860 .426 .015 

ปรัชญา
วิทยาศาสตร ์

ประสบการณ์สอน 
ความคลาดเคลื่อน 

91.172 
1038.074 

2 
115 

45.586 
9.027 

5.050 .008* .081 

 *มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. การรับรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญา

วิทยาศาสตร์

 จากการศึกษาพบว่า ครูวิทยาศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นโดยรวมและจ�าแนกตามเพศและ

ประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ จ�านวนปานกลาง  

มีการรับรู ้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์อยู ่ในระดับเห็นด้วย  

และครูวิทยาศาสตร์จ�านวนน้อย มีการรับรู ้ปรัชญา

วิทยาศาสตร์อยู ่ในระดับเห็นด้วยถึงเห็นด้วยมากที่สุด  

ซึ่งบางส่วนสอดคล้องเทียบเคียงกับผลการศึกษาที่พบว่า  

ค รู วิทยาศาสตร ์ โดยรวมและจ� าแนกตามเพศและ

ประสบการณ์ในการสอนวิทยาศาสตร์มีความเข ้าใจ

ธรรมชาตวิทิยาศาสตร์เป็นรายด้าน 4 ด้าน อยูใ่นระดบัมาก 

(สารัช บุญเมืองแสน 2540; ทรงพล พนาลิกุล 2544)  

ครูวิทยาศาสตร์โดยรวมและจ�าแนกตามเพศ มีความเข้าใจ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นรายด้าน 4 ด้าน และรายด้าน

ย่อย 9 ด้าน อยู่ในระดับมาก (นันทิยา เพ็ชรฉคุป 2541)  

ครูวิทยาศาสตร์โดยรวมและจ�าแนกตามเพศ มีความเข้าใจ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นรายด้าน 2 ด้าน และรายด้าน

ย่อย 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (ชัยวัฒน์ พลธรรม 2540) 

 การทีค่รวูทิยาศาสตร์มกีารรบัรูท้ีถ่กูต้องเกีย่วกบั

ธรรมชาตวิทิยาศาสตร์และปรชัญาวทิยาศาสตร์ดงักล่าวมา

แล้วนั้น สะท้อนให้เห็นถึงการได้มาซ่ึงความเข้าใจดังกล่าว

มาจากแหล่งส�าคัญ 3 แหล่ง ดังนี้ ประการที่หนึ่ง ความรู้

ความเข้าใจได้รับมาตั้งแต่การศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการ

ผลิตครูโดยมีกลุ ่มวิชาท่ีส่งเสริมความเข้าใจสองกลุ่มคือ  

กลุ่มศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์และกลุ่มศาสตร์การสอน

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงช่วยให้นักศึกษาครูได้พัฒนา

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหาความรู้วิทยาศาสตร์ 

ของนักวิทยาศาสตร์ ข้อจ�ากัดของวิทยาศาสตร์ ตลอดจน

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์บางส่วน 

ประการที่สอง ครูวิทยาศาสตร์สามารถสร้างความรู ้ 

ความเข้าใจดังกล่าวได้ด้วยตัวเองตามทฤษฏีสร้างสรรค์

ความรู้ (Constructivism) (Duffy and Cunningham 

1996) จากการมปีระสบการณ์ตรงในการสอนวทิยาศาสตร์

ใ ห ้ ส อดคล ้ อ ง กั บ ธ ร รมช าติ วิ ท ย าศ าสต ร ์ ต า มที่                                

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเสนอแนะไว้ นั่นคือ การสอนแบบ 

สืบเสาะ (Pomeroy 1993) และประการสุดท ้าย  

ครวูทิยาศาสตร์สามารถศกึษาค้นคว้าเพิม่เตมิด้วยตนเองได้

โดยการเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์จัดขึ้น การศึกษา

ค้นคว้าจากเอกสาร หนงัสอืและต�าราทีเ่กีย่วข้องกบัการสอน

วิทยาศาสตร ์ ธรรมชาติ วิทยาศาสตร ์และปรัชญา

วิทยาศาสตร์ 

 2. การรับรู ้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์

 จากการศึกษาพบว่า ครูวิทยาศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นโดยรวมและจ�าแนกตามเพศและ

ประสบการณ์ในการสอนวทิยาศาสตร์ จ�านวนน้อยมกีารรบั

รู้ที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ

เห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ (McComas 

2000) ทีว่่าครแูละนกัเรยีนมคีวามเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นเก่ียว

กับธรรมชาติวิทยาศาสตร์

 การทีค่รวูทิยาศาสตร์ทกุกลุม่มกีารรบัรูห้รอืเข้าใจ

เกีย่วกบัธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ทีค่ลาดเคล่ือนหรอืไม่ถกูต้อง 

อาจมสีาเหตมุาจาก ประการทีห่นึง่การจดัการเรยีนการสอน

วิทยาศาสตร์ในสถาบันการผลิตครูมีการจัดกิจกรรม 

ไม่ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

รวมทั้งครูอาจารย์ที่สอนวิธีสอนวิทยาศาสตร์และเนื้อหา

วิทยาศาสตร์ อาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์มาก่อนแล้ว จึงมีส่วนท�าให้นักศึกษา

ครซูึง่จะเป็นครปูระจ�าการต่อไปมคีวามเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่น

เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ตามไปด้วย ประการที่สอง 

ความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 

ดังกล่าวอาจเกิดจากครูวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาเองในขณะ

ที่ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร ์แบบสืบเสาะ ซ่ึงอาจ 

ไม่สอดคล้องกบัหลกัการเรยีนการสอนทีถ่กูต้อง ซึง่เกดิจาก

ความรู ้ความเข้าใจที่ผิดพลาดต่อไป ประการสุดท้าย  

ความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์

อาจได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต�ารา หรือ

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ ซ่ึงน�าเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไม่สมบูรณ์ถูกต้อง 

ท�าให้ครูวิทยาศาสตร์สร้างความเข้าใจที่คลาดเคล่ือน 

เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ตามไปด้วย

 3. จากการศึกษาพบว่าครูวิทยาศาสตร์ชายและ

ครูวิทยาศาสตร์หญิงมีการรับรู ้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์  

การรบัรูท้ีค่ลาดเคลือ่นเกีย่วกบัธรรมชาตวิทิยาศาสตร์ และ

ปรชัญาวทิยาศาสตร์ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัผลการ

ศึกษาที่พบว่าครูวิทยาศาสตร์ที่มีเพศต่างกันมีความเข้าใจ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน (สะอาด เนาวะราช 

2542; ชัยวัฒน์ พลธรรม 2540; อารีรัตน์ จงชิดกลาง 2543) 
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การที่ค รู วิทยาศาสตร ์ที่ มี เพศมีการรับรู ้ ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ การรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ และปรัชญาวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน  

ไม่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยที่พบว่า เพศหญิงและ 

เพศชายมีลักษณะส�าคัญท่ีแตกต่างกันหลายประการ  

(Erickson and Erickson 1984) การท่ีครูท้ังสองเพศมี 

การรบัรูแ้ละเข้าใจไม่แตกต่างทัง้ 3 เรือ่งนี ้สะท้อนให้เหน็ว่า 

ความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ครูวิทยาศาสตร์ได้รับมาจาก

แหล่งความรู้ความเข้าใจ 3 แหล่ง เหมือนกัน คือสถาบัน 

การผลิตครู จากประสบการณ์ตรงในการสอน และ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

 4. จากการศึกษาพบว่าครูวิทยาศาสตร์ที่มี

ประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีการรับรู ้ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกัน แต่มีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อน 

เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์และการรับรู ้ปรัชญา

วิทยาศาสตร์แตกต่างกัน โดยครูที่มีประสบการณ์ 1-5 ปี  

มีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์

มากกว่าครูที่มีประสบการณ์ 6-10 ปี แต่มีการรับรู้ปรัชญา

วิทยาศาสตร์น้อยกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ 11 ปีข้ึนไปนั่น 

การที่ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยม ี

การรับรู ้ที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์

มากกว่าครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนมาก 

และมกีารรับรูป้รชัญาวทิยาศาสตร์น้อยกว่าครวูทิยาศาสตร์

ที่มีประสบการณ์ในการสอนมาก อาจเน่ืองมาจาก ครูที่มี

ประสบการณ์ในการสอนน้อย อาจมีความไม่มั่นใจใน 

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะอย่างถูกต้อง จึงมี 

การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากการอ่านเอกสารวิชาการ

ต่างๆ ซึ่งบางครั้งเอกสารเหล่านั้น มีการน�าเสนอธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนหรือน�าเสนออย่างไม่ชัดเจน 

ท�าให้ครูสร้างความเข้าใจเองท่ีคลาดเคลื่อนมากกว่าครูที่มี

ประสบการณ์มาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปรัชญา

วิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งสะท้อน 

ให ้เห็นถึง ขบวนการวิธีการท่ีนักวิทยาศาสตร ์ใช ้ใน 

การหาความรู ้  จึงมีส ่วนท�าให ้ครูวิทยาศาสตร ์ ที่ มี

ประสบการณ์มากกว่า มีประสบการณ์ในการจัดการเรียน

การสอนแบบสืบเสาะ ท่ีสอดคล้องกับกรอบแนวคิด 

เชิงปรัชญาวิทยาศาสตร์ได้มากกว่า จึงสามารถสร้าง 

ความเข้าใจได้มากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย

ข้อเสนอแนะ

 1. หน ่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ งกั บก า รพัฒนา

สมรรถภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด  

เขต และระดับประเทศ ควรหาแนวทางที่ เหมาะสม  

ในการพฒันาความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง เกีย่วกบั ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ีอาจใช้วิธีการ

อบรมสัมมนาและหรือการเขียนเอกสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

เรื่องดังกล่าวให้ครูใช้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตัวเอง

 2. สถาบันการผลิตครู ควรจัดเน้นปฏิบัติการ 

หรอืทกัษะในแบบฝึกหดัรายวชิาธรรมชาตวิทิยาศาสตร์และ

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ให้นักศึกษาครูได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อ

จะม่ันใจว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ 

ออกไปเป็นครูประจ�าการ นอกจากนี้อาจจัดอบรมสัมมนา

วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง  

	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ให้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติ

วทิยาศาสตร์ ความเข้าใจทีค่ลาดเคล่ือนเกีย่วกบัความเข้าใจ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และปรัชญาวิทยาศาสตร์ของครู

วิทยาศาสตร์และนักเรียน เพื่อจะได้ข้อมูลเปรียบเทียบ

ระหว่างครูและนักเรียนกลุ ่มตัวอย่างไหนเข้าใจถูก-ผิด  

เพื่อเกิดการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ถูกทางมากขึ้น

 2. ให ้ ศึกษานักศึกษาครูที่ ผ ่ านมาการฝ ึก

ประสบการณ์สอนมาก่อนแล้ว เพื่อจะได้ทราบว่ามีความ

เข้าใจที่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อนอย่างไรหรือไม่ 

กิตติกรรมประกาศ

 ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  

ดร.ชาติไทย แก้วทอง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  

อติชาติ  รองศาสตราจารย ์จี ระพรรณ สุขศรี งาม  

อาจารย์สิทธิชัย บุษหมั่น อาจารย์ไพฑูรย์ สุขศรีงาม และ

อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง ที่ได้กรุณาให้ค�าปรึกษา

แนะน�าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ 

เป็นอย่างดยีิง่ รวมทัง้ผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทีช่่วยท�าให้งานวจิยั

ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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