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ธรรมชาติของวิทยาศาสตรเปนเปาหมายหลักที่สําคัญของวิทยาศาสตรศึกษา
ในหลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย ดังนัน้ ครูวทิ ยาศาสตรจงึ ตองมีความเขาใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรอยางถองแท รวมทั้งสามารถถายทอดความเขาใจดังกลาวเพื่อให
นักเรียนเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร กลาวคือมีความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อ
สอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร (Pedagogical content knowledge for teaching
nature of science, PCK for teaching NOS) ทั้งนี้เนื่องจาก PCK for teaching
NOS มีบทบาทสําคัญและเปนแนวคิดใหมในการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร ดังนั้น
บทความนี้ จึ ง ขออธิ บ ายและขยายความเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด นี้ เ พื่ อ ให ค รู แ ละนั ก การ
ศึกษาวิทยาศาสตรมคี วามเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดนีแ้ ละสามารถนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนเพือ่ พัฒนาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนในชัน้ เรียนตอไป

Abstract

Nature of science (NOS) has become a central goal of science
education in many countries including Thailand. Science teachers should
be provided with opportunities to develop not only their understanding
of NOS, but also their ability to transform NOS understanding to be
easily interpreted by students in a classroom context which is referred
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to as pedagogical content knowledge for teaching NOS (PCK for teaching
NOS). Since PCK for teaching NOS plays a crucial role and it is a very new
conceptual framework in science teacher education, the objective of
this article is therefore to clarify and explain PCK for teaching NOS as a
conceptual model for both science teacher and science teacher educators
which can help them apply in teaching NOS in classroom settings.
คําสําคัญ: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร, ความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอน, ความรูในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอนเพื่อการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร
Keywords: nature of science, pedagogical content knowledge for teaching
nature of science

บทนํา
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรหรือ Nature of Science (NOS) เปนประเด็น
ที่ไดรับความสนใจมากในวงการวิทยาศาสตรศึกษาทั้งในและตางประเทศ เนื่องจาก
ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร ถื อ ว า เป น องค ป ระกอบหนึ่ ง ของการรู วิ ท ยาศาสตร
(Scientific literacy) หากนักเรียนมีความเขาธรรมชาติของวิทยาศาสตรแลวก็จะ
ชวยสงเสริมการเรียนรูดานอื่นๆ ตามดวย เชน นักเรียนจะมีความเขาใจเนื้อหา
วิทยาศาสตรไดดขี นึ้ รวมทัง้ มีเจตคติทดี่ ตี อ วิทยาศาสตรและมีเจตคติทางวิทยาศาสตร
(McComas, Almazroa and Clough, 1998) ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรเริม่ ได
รับความสนใจจากกลุม ปรัชญาวิทยาศาสตรและนักวิทยาศาสตรศกึ ษาเมือ่ ประมาณหลาย
สิบปที่ผานมา สําหรับในตางประเทศนั้นนักวิทยาศาสตรศึกษาไดมีความพยายามและ
ใชกลยุทธเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร เชน บรรจุธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรเปาหมายหลักลงไปในหลักสูตร พัฒนากิจกรรมที่สิ่งเสริมความเขาใจ
ธรรมชาติของนักเรียน รวมทั้งการทําวิจัยเพื่อศึกษาแนวคิดและความเขาใจของครูและ
นักเรียน แตอยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทย แมวา ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร
จะถูกบรรจุไวในเปาหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรมาหลายสิบปเชนเดียวกัน แตความ
ชัดเจนและเห็นอยางเปนรูปธรรม เมื่อประเด็นดังกลาวถูกบรรจุอยูสาระที่ 8 ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร พุทธศักราช 2544 นับจากนัน้ มาครูและนักเรียนเริม่ รูจ กั คําวาธรรมชาติของ
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วิทยาศาสตร แตอยางไรก็ตามงานวิจยั ทัง้ ในประเทศและตางปรเทศพบวาในปจจุบนั
นักเรียนยังมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรอยูในระดับที่ยังไมนาพอใจ
มากนัก สาเหตุที่สําคัญเกิดจากการครูยังมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร
ไมชัดเจนมาก เชน เขาใจวาวิทยาศาสตรเปนเพียงความรูทางวิทยาศาสตรเทานั้น
โดยไมไดคํานึงถึงกระบวนการไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีคือ
วิทยาศาสตรประยุกต ความรูทางวิทยาศาสตรคือความจริงแทและสามารถตอบ
คําถามไดทุกคําถาม วิธีการทางวิทยาศาตรเปนวิธีเดียวที่จะทําใหไดมาซึ่งความรู
กฎอยูเ หนือทฤษฎี วิธกี ารทางวิทยาศาสตรตอ งเปนขัน้ ตอนตายตัว และวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสังคม ไมมคี วามสัมพันธกนั (Abd-El-Khalick and BouJaoude 1997;
Akerson and Donnelly, 2008; Buaraphan, 2009; Lalitanurak and Faikhamta,
2011; Lederman 1992) เปนตน
ในบางกรณีครูอาจมีความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรเปน
อยางดี แตกย็ นื ยันไมไดวา นักเรียนจะมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรทดี่ ดี ว ย
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการทีค่ รูจะสามารถจัดการเรียนรูเ พือ่ ใหนกั เรียนเกิดการเรียนรูด งั กลาว
ได การเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรอยางเดียวคงไมเพียงพอ ดังนัน้ คําถามทีต่ าม
มาก็คอื ครูตอ งมีความรูอ ะไรบางทีจ่ าํ เปนตองใชในการถายทอดเนือ้ หาธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรใหกับนักเรียน บทความนี้จึงขอเสนอความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อ
สอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร (Pedagogical content knowledge for teaching
nature of science) หรือ PCK for teaching NOS ซึง่ เปนความรูท สี่ าํ คัญมากสําหรับครู
วิทยาศาสตรเพือ่ ใชในการจัดการเรียนรูใ หนกั เรียนเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดย
ผูเขียนไดวิเคราะหและสังเคราะหบทความวิชาการ บทความวิจัย รวมทั้งประสบการณ
ของผูเขียนที่สอนรายวิชาธรรมชาติของวิทยาศาสตรในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของธรรมชาติของวิทยาศาสตรโดยสังเขป
และนําเสนอ PCK for teaching NOS โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
เมื่อกลาวถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร บางคนอาจคิดวาเปนศาสตรที่ศึกษา
เกี่ยวกับธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม และอาจคิดวาเปนวิทยาศาสตรที่เนนการศึกษาสิ่ง
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มีชีวิต ซึ่งถือวาเปนความเขาใจคลาดเคลื่อน นักวิทยาศาสตรศึกษาไดใหความหมาย
ของธรรมชาติของวิทยาศาสตรไวหลายความหมาย เชน McComas, Almazroa and
Clough (1998) เสนอวา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร คือ การผสมผสานการศึกษา
ทางสังคมของวิทยาศาสตรในหลายดาน เชน ดานประวัติการไดมาซึ่งความรูทาง
วิทยาศาสตร สังคมวิทยา และปรัชญาทางวิทยาศาสตร เพื่ออธิบายวาวิทยาศาสตรคือ
อะไร นักวิทยาศาสตรมีกระบวนการทํางานอยางไร นักวิทยาศาสตรทํางานเปนกลุม
สังคมไดอยางไร และสังคมมีปฏิกิริยาอยางไรตอวิทยาศาสตร นอกจากนี้ Johnston
และ Southerland (2002) อธิบายวาธรรมชาติของวิทยาศาสตรคือ คําอธิบายที่ใช
อธิบายเกี่ยวกับสาระของวิทยาศาสตร โดยสรุปแลว ธรรมชาติของวิทยาศาสตร หมาย
ถึง การศึกษาเกีย่ วกับความรูท างวิทยาศาสตร วิธกี ารทีน่ กั วิทยาศาสตรไดมาซึง่ หาความรู
การทํางานหรือสังคมของนักวิทยาศาสตร และคุณคาของวิทยาศาสตรตอสังคม จาก
นิยามนีแ้ สดงใหเห็นวาธรรมชาติของวิทยาศาสตรไมไดใหความสําคัญในดานองคความรู
ทางวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว แตกใ็ หความสําคัญกับกระบวนการไดมาซึง่ ความรูท าง
วิทยาศาสตร ทักษะทีใ่ ชในการสืบเสาะหาความรู และความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร
กับเทคโนโลยีและสังคม
หากเปรียบเทียบความหมายและประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนัก
วิทยาศาสตรศึกษาในระดับนานาชาติ (American Association for the Advancement of Science (AAAS), 1989; McComas, Almazroa and Clough, 1998)
กับมาตรฐานการเรียนรูในสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ
ประเทศไทย (Ministry of Education, 2008) จะพบวามาตรฐานการเรียนรูของ
ประเทศไทยไดบรรจุประเด็นเกี่ยวกับองคความรูทางวิทยาศาสตร กระบวนการไดมา
ซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร รวมทั้งความสัมพันธของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม
โดยระบุรายละเอียดของธรรมชาติของวิทยาศาสตรไววา
“ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหา
ความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่
แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลา
นัน้ ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิง่ แวดลอมมีความเกีย่ วของสัมพันธกนั ”
(Ministry of Education, 2008: 5)
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แตอยางไรก็ตาม เมือ่ วิเคราะหตวั ชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ กนกลาง กลุม สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร (Ministry of Education, 2008) แลวพบวาตัวชี้วัดสวนใหญ
จะเนนเฉพาะกระบวนการไดมาซึง่ ความรูท างวิทยาศาสตรหรือกระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรเทานั้น ยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นความรูทางวิทยาศาสตรและ
ความสัมพันธของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม ยกตัวอยางเชน
1. ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ ที่จะศึกษาตามที่
กําหนดให และตามความสนใจ
2. วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา คาดการณ
สิ่งที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ
3. เลือกอุปกรณและวิธีการสํารวจตรวจสอบที่ถูกตองเหมาะสม ใหไดผลที่
ครอบคลุมและเชื่อถือได
4. บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะหและตรวจสอบผลกับ
สิ่งที่คาดการณไว นําเสนอผลและขอสรุป
5. สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบตอไป
6. แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบายลงความเห็นและสรุปสิง่ ทีไ่ ดเรียนรู
7. บั น ทึ ก และอธิ บ ายผลการสํ า รวจตามความเป น จริ ง มี เ หตุ ผ ลและมี
ประจักษพยานอางอิง
8. นําเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายดวยวาจา และเขียนรายงานแสดง
กระบวนการ และแสดงผลงานใหผูอื่นเขาใจ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจเป น สากลรวมทั้ ง เหมาะสมกั บ บริ บ ทของ
ประเทศไทย ผูเขียนขอยกตัวอยางและอธิบายประเด็น (aspects) ของธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรซึ่งมีสําคัญกับครูวิทยาศาสตร โดยผูเขียนไดสรุปใจความเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรในบางประเด็นที่บรรรจุในมาตรฐานการเรียนรูของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (American Association for the Advancement of Science (AAAS),
1989) พรอมกันนี้ไดยกตัวอยางและขยายความในประเด็นตางๆ เพิ่มเติมเพื่อใหผูอาน
เขาใจมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. โลกเปนเรื่องที่สามารถเขาใจได
วิทยาศาสตรคอื การพยายามทําความเขาใจเกีย่ วกับสิง่ ของปรากฏการณ
หรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในจักรวาล ซึ่งนักวิทยาศาสตรพยายามสรางแบบแผน
(patterns) ของการเกิดปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหเกิดความเขาใจใน
ปรากฏการณนั้น วิทยาศาสตรมีความเปนสากลและเปนระบบเดียวไมวาอยูที่ใดใน
จักรวาล ดังนั้นปรากฏการณใดๆ ที่เกิดขึ้นจะอยูภายใตกฎพื้นฐานเดียวกัน ยกตัวอยาง
เชน กฎการเคลือ่ นทีข่ องนิวตันทีก่ ลาวถึงแรงโนมถวงซึง่ เปนการอธิบายการเคลือ่ นทีห่ รือ
การตกลงของวัตถุ กฎนี้ถือเปนแบบแผนที่นักวิทยาศาสตรก็ใชอธิบายการเคลื่อนที่ของ
วัตถุทงั้ บนโลก บนดวงจันทรหรือบนดาวเคราะหอนื่ ๆ เหมือนกัน การใชกฎหรือแบบแผน
ที่เหมือนกันนี้ไมไดหมายความวาปรากฏการณที่เกิดขึ้นจะเหมือนกัน เพียงแตใชกฎ
เดียวกันอธิบายปรากฏการณ เชน คาแรงโนมถวงบนโลกและดวงจันทรจะแตกตางกัน
แตก็ใชกฎเดียวกันอธิบายความสัมพันธของแรงโนมถวงกับมวลและความเรง (F = mg)
เปนตน
2. ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได
ความรูทางวิทยาศาสตรไดมาจากเปนกระบวนการสืบเสาะหาความรู
ซึ่งอาศัยการสังเกตปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางละเอียดรอบคอบ โดยความรู
ดังกลาวสามารถนํามาอธิบายปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ความรูท างวิทยาศาสตรถอื วาไมใช
ความจริงสัมบูรณ (Absolute truth) นักวิทยาศาสตรไมสามารถทราบไดวาความรูทาง
วิทยาศาสตรที่ตนสรางขึ้นนั้นเปนความจริงแทหรือไม ดังนั้นความรูทางวิทยาศาสตร
ดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อมีความรูใหมคัดคานกับความรูเดิม โดยความรูใหม
นั้นสามารถอธิบายไดกวางขวาง ครอบคลุมมากกวา ในทางวิทยาศาสตรแลวจะมีการ
ตรวจสอบและการพัฒนาทฤษฎีอยูเสมอ บางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีเกา
เปนทฤษฎีใหม หรือการพัฒนาทฤษฎีใหมโดยใชพื้นฐานจากทฤษฎีเกา ยกตัวอยางเชน
ทฤษฎีอะตอม โดยเริ่มตนจากทฤษฎีอะตอมของดอลตันที่กลาววาอะตอมเปนหนวยที่
เล็กทีส่ ดุ แบงแยกไมไดแลว แตเมือ่ ทอมสันไดศกึ ษาและคนพบหลักฐานเพิม่ ขึน้ ก็ไดสราง
ทฤษฎีอะตอมของตนขึ้นและไดกลาววาอะตอมประกอบดวยประจุบวกและประจุลบ
อีกตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชดั คือ ในสมัยกอนคนเชื่อวาโลกแบน แตเมื่อมีการคนพบและ
มีหลักฐานมาอธิบายมากขึ้น แนวคิดดังกลาวก็เปลี่ยนไปโดยเชื่อวาโลกกลม เปนตน
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3. กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรมีหนาที่แตกตางกัน
จากงานวิจัยพบวานักเรียนและครูจะเขาใจคลาดเคลื่อนในประเด็นกฎ
และทฤษฎีมาก โดยเขาใจวาทฤษฎีเปนความรูทางวิทยาสตรที่ไดจากการตรวจสอบ
สมมติฐาน แลวเมื่อทําการทดลองพิสูจนแลวทฤษฎีจะสามารถกลายเปนกฎได และกฎ
เปนความรูท างวิทยาศาสตรทเี่ ปลีย่ นแปลงไมได ซึง่ ความเปนจริงแลวกฎและทฤษฎีเปน
ความรูท างวิทยาศาสตรเหมือนกัน แตมหี นาทีแ่ ตกตางกัน และกฎทางวิทยาศาสตรไมได
อยูเหนือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือกฎก็ไมจําเปนตองมาจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตรศึกษาเสนอวา กฎ (law) คือ หลักการอยางหนึ่งที่เขียนอยูในรูปของ
ความสัมพันธของระหวางสิง่ 2 สิง่ หรือมากกวา โดยสวนใหญนยิ มเขียนในรูปของสมการ
เชน กฎของนิวตันขอที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางแรงกับความเรง คือเมื่อความเรง
มากก็จะมีแรงมาก เขียนเปนสมการไดเปน F = ma อีกตัวอยางหนึ่งคือ กฎของบอยล
กลาวถึงความสัมพันธระหวางปริมาตรและความดันของแกส คือ เมื่อปริมาตรของ
แกสมากขึ้น ความดันจะนอยลง (V = k (1/P)) ซึ่งกฎไดจากการทดลองหรือทดสอบ
หลายๆ ครั้ง มีพยานหลักฐานเชิงประจักษแลวอุปมานเปนขอสรุปที่แสดงความสัมพันธ
ของสิ่งที่ถูกทดสอบ โดยสวนใหญ หลายคนจะเขาใจคลาดเคลื่อนวากฎเปนความรูทาง
วิทยาศาสตรที่อยูในระดับสูงสุด ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได และไดมาจากการทฤษฎี
ซึ่งในความเปนจริงแลวกฎสามารถเปลี่ยนแปลงไดและไมไดมาจากทฤษฎี แตมีหนาที่
แตกตางจากทฤษฏี ทฤษฎี (theory) เปนคําอธิบายทีใ่ ชอธิบายกฎ หลักการหรือขอเท็จจริง
และใชทาํ นายปรากฏการณตา งๆ โดยสวนใหญทฤษฎีจะเปนคําอธิบายและตอบคําถาม
วาทําไมจึงเปนเชนนัน้ เชน ทฤษฎีจลนของแกส (kinetic theory) ใชอธิบายกฎของแกส
(gas law) เมื่อปริมาตรของแกสมากขึ้น ความดันจะนอยลง (V = k (1/P)) สามารถ
อธิบายโดยทฤษฎีของแกสวาเหตุใดเมื่อปริมาตรมากขึ้น ความดันจึงนอยลง ทฤษฎีการ
ชนอธิบายวา หากแกสมีปริมาตรมากขึน้ ทําใหอนุภาคของแกสกระจายตัวหางกัน ทําให
โอกาสการชนกันและการชนผนังนอยลง จึงทําใหเกิดแรงชนนอยลง สงผลใหอัตราสวน
ระหวางแรงกับพื้นที่นอยลงและเปนผลใหความดันนอยลงไปดวย นอกจากนี้ทฤษฎีมี
อํานาจในการทํานายปรากฏการณ เชน หากใหความรอนกับแกส X ในถังที่ปดฝาสนิท
จะเกิดอะไรขึน้ ก็จะสามารถทํานายไดโดยใชทฤษฎีการชนของแกส เมือ่ แกสไดรบั ความ
รอน อนุภาคของแกสจะไดรบั พลังงานมากขึน้ ทําใหอนุภาคเคลือ่ นทีเ่ ร็วขึน้ สงผลใหแรง
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ทีเ่ กิดจากการชนมากขึน้ ดวย จึงทําใหความดันของแกสมากขึน้ ดังนัน้ ความดันของแกส
X นีจ้ ะมากขึน้ ในการสรางทฤษฎี นักวิทยาศาสตรกต็ อ งอาศัยขอมูลทีไ่ ดจากการสังเกต
หรือทดลองดวย เพือ่ อุปมานหรือสรางจินตนาการขึน้ ทีส่ ามารถอธิบายผลการสังเกตหรือ
การทดลองนั้นๆ ใหได อยางไรก็ตามบางทฤษฎีก็เกิดขึ้นจากความคิดหรือจินตนาการ
ของนักวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว เพียงแตไดรบั การยอมรับ เนือ่ งจากสามารถอธิบาย
และทํานายปรากฏการณตางๆ ไดครั้งนักวิทยาศาสตรก็ใชความคิดสรางสรรคของตน
สรางทฤษฎีขึ้นมา
4. วิทยาศาสตรตองการหลักฐาน
วิทยาศาสตรแตกตางจากศาสตรอนื่ เพราะวิทยาศาสตรอธิบายปรากฏการณ
ตางๆ บนพื้นฐานของหลักฐาน ใชสมมติฐาน และมีทฤษฎีพื้นฐาน หลักการและเหตุผล
ซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรที่ใชอธิบายเหลานั้นมีวิธีการไดมาจากการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตร โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตรเริ่มตนศึกษาหรือสืบเสาะ
หาความรูจ ากการสังเกตปรากฏการณ แตนกั วิทยาศาสตรอาจมีความเห็นทีแ่ ตกตางกัน
ในเรือ่ งราวของปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ตลอดจนมีวธิ กี ารศึกษาคนควาทีแ่ ตกตางกัน เชน
การสังเกต การทดลอง การสํารวจ เปนตน ดังนั้นการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร
ไมไดอาศัยการสังเกตเพียงอยางเดียว และไมมีขั้นตอนวิธีการที่แนนอนตายตัวและไม
สามารถยืนยันไดวาวิธีการตางๆ จะถูกตองเสมอไป ยกตัวอยางเชน นักวิทยาศาสตร
ศึกษาเกี่ยวกับการจําแนกสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตรเหลานั้นไมไดจัดกระทํากับตัวแปร
หรือทําการทดลองหรือทดสอบ เพียงแตสังเกตและจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตแลวสรุปเปน
ความรูขึ้น ความถูกตองและความนาเชื่อถือของความรูทางวิทยาศาสตรขึ้นอยูกับการ
อางอิงหลักฐานที่ไดจากการสังเกตปรากฏการณทางธรรมชาติ โดยหลักฐานอาจไดมา
จากการสังเกต และการวัดซึ่งทําในสถานการณจริง เชน ธรรมชาติในปา ธรรมชาติใต
ทะเลหรือการสรางสถานการณทเี่ ปนธรรมชาติขนึ้ ในหองปฏิบตั กิ าร นักวิทยาศาสตรจะ
ใชประสาทสัมผัสในการสังเกต ไดแก ตา ลิ้น หู จมูก และกายสัมผัส แตอยางไรก็ตาม
ขอมูลอาจไมสามารถไดมาโดยตรงจากการสังเกตเนื่องจากอิทธิพลของปจจัยตางๆ นัก
วิทยาศาสตรจงึ พยายามพัฒนาเครือ่ งมือและเทคนิคทีด่ ขี นึ้ มาใชในการสังเกต เชน การใช
กลองจุลทรรศน การใชเทอรมอมิเตอร เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการรับรูผ า นประสาท
สัมผัสซึง่ ชวยขยายประสาทสัมผัส และเครือ่ งมือทีส่ ามารถบันทึกคุณสมบัตขิ องสิง่ ตางๆ
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ที่แตกตางจากสิ่งที่มนุษยสามารถรับรูได เชน สนามแมเหล็ก การสังเกตปรากฏการณ
ตองอาศัยความอดทน และขอคนพบตางๆ ของนักวิทยาศาสตรจะตองไดรับการตรวจ
สอบหลักฐานจากบุคคลอื่น และไดรับการยอมรับจากหลักฐานดังกลาว ในบางครั้งนัก
วิทยาศาสตรสามารถควบคุมตัวแปรตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐาน เชน การควบคุม
อุณหภูมิ ความดัน แสง แตบางครั้งที่นักวิทยาศาสตรไมสามารถควบคุมสถานการณ
หรือตัวแปรตางๆ ได เชน การศึกษาการโคจรของดวงดาว การศึกษาลักษณะของ
สิง่ มีชวี ติ การศึกษาพฤติกรรมของสัตว ดังนัน้ หลักฐานทีไ่ ดมานัน้ ไมจาํ เปนตองไดมาจาก
การทดลองเทานั้น
5. วิทยาศาสตรเปนการผสมผสานระหวางเหตุผลกับจินตนาการ
การตั้งสมมติฐานและทฤษฎีเปนขั้นตอนเกิดขึ้นจากการใชจินตนาการ
และความคิดสรางสรรคมาผสมผสานกับความรูที่มาจากหลักการและเหตุผล ดังนั้น
ความรูทางวิทยาศาสตรไมไดเกิดจากการที่นักวิทยาศาสตรไปหยิบความรูที่มีอยูแลวใน
ธรรมชาติ แตเกิดจากการสรางความรูที่เกิดขึ้นจากตัวนักวิทยาศาสตรเอง โดยอาศัย
เหตุผลและจินตนาการของนักวิทยาศาสตร ดังนั้นนักวิทยาศาสตรบางคนอาจมีความ
คิดเห็นหรือเหตุผลตอปรากฏการณตา งๆ ทีต่ า งกัน หรืออาจไมเห็นดวยเกีย่ วกับหลักฐาน
หรือขอสรุปตางๆ ที่สรางขึ้นและบางครั้งขอสรุปนั้นอาจไมเปนที่ยอมรับ ดังนั้นนัก
วิทยาศาสตรจงึ ตองเชือ่ ถือและยอมรับในหลักการและเหตุผลทีเ่ ชือ่ มโยงกับหลักฐานและ
ขอสรุปทีส่ รางขึน้ เมือ่ นักวิทยาศาสตรพฒ
ั นาทฤษฎีทมี่ อี ยูเ ดิมเพือ่ นําไปใชใหมากขึน้ และ
ใหเปนทีย่ อมรับ นักวิทยาศาสตรตอ งใชหลักการและเหตุผล และการตรวจสอบหลักฐาน
แตอยางไรก็ตามหลักฐานนั้นยังไมเพียงพอ เพราะหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพียงอยาง
เดียวไมไดทาํ ใหเกิดความหมายใดๆ หากไมมจี นิ ตนาการของนักวิทยาศาสตรตอ สิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้นในโลกและนํามาเขียนอธิบายเปนผลงานอยางสรางสรรคและสามารถตรวจสอบได
จินตนาการและความคิดสรางสรรคเปนจึงสิ่งที่จําเปนในการนํามาใชในการอธิบายหรือ
ใหความหมายสิ่งที่คนพบ
6. นักวิทยาศาสตรพยายามที่จะบงชี้และหลีกเลี่ยงอคติ
ดังที่กลาวมาแลววาการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัย
จินตนาการและประสบการณเดิมของนักวิทยาศาสตร ดังนัน้ เมือ่ มีการอางอิงวาบางอยาง
วาเปนสิ่งที่ถูกตอง นักวิทยาศาสตรจะพิจารณาหลักฐานตางๆ ที่มาสนับสนุน แตการได
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มาซึ่งหลักฐานอาจมีอคติเกิดขึ้นในขั้นตอนของการเก็บขอมูล การอธิบาย การรายงาน
ผลการตีความ การเลือกพิจารณาขอมูล เชื้อชาติเพศ อายุ คุณธรรมจริยธรรม การเมือง
โดยความมีอคติอาจเกิดจากตัวบุคคลทีท่ าํ การสังเกต การสํารวจตรวจสอบ การเลือกกลุม
ตัวอยาง วิธีการ หรือเครื่องมือที่ใช ดังนั้นนักวิทยาศาสตรจึงตองพยายามคนหาสาเหตุ
ของการเกิดอคติและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการมีอคติ ซึ่งการหลีกเลี่ยงการเกิดอคติ
วิธีการหนึ่งทําไดโดยการสังเกต ทดสอบหรือทดลองหลายๆ ครั้ง และทําการศึกษา
ในเรื่องเดียวกันแตมีกลุมผูที่ศึกษาหลายกลุม
7. วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมทางสังคมที่สลับซับซอน
วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับการทํางานในหลายหลายสาขา วิธีการ เชื้อ
ชาติ และเพศ โดยดําเนินงานภายใตหลักการสากลที่เปนที่ยอมรับ เชน วิทยาศาสตรไม
ไดจํากัดเฉพาะผูชายหรือผูหญิงโดยเฉพาะ แตทุกคนสามารถมีสวนรวมในวิทยาศาสตร
ดังนัน้ มนุษยทกุ คนสามารถมีสว นรวมและสามารถนําความรูไ ปประยุกตใชไดตลอดเวลา
ซึง่ บุคคลทีน่ าํ ความรูท างวิทยาศาสตรไปใช เชน นักวิทยาศาสตร วิศวกรนักคณิตศาสตร
นักฟสิกส โดยการนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชก็เพื่อประกอบการทํางานเฉพาะ
ทาง วิทยาศาสตรมีบทบาทในสังคมมากมาย เชน นักวิทยาศาสตรเขามาทํางานใน
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล วงการธุรกิจ และอุตสาหกรรม หนวยงานของรัฐบาล องคกร
วิจยั อิสระ และสมาคมทางวิทยาศาสตรตา งๆ นักวิทยาศาสตรอาจทํางานตามลําพัง หรือ
กลุมเล็กๆ หรือเปนสมาชิกในกลุมนักวิจัยขนาดใหญ โดยนักวิทยาศาสตรอาจทํางานใน
หองเรียน หองทํางาน หองปฏิบตั กิ ารทดลองและในภาคสนามตัง้ แตอวกาศจนถึงใตสมุทร
เมื่อนักวิทยาศาสตรศึกษาและไดขอมูลแลวจะเผยแพรขอมูลเพื่อเปดโอกาสใหสังคม
นักวิทยาศาสตรหรือนักวิทยาศาสตรคนอื่นๆ วิพากษวิจารณเพื่อจะไดมาซึ่งการพัฒนา
ความรูที่มีความนาเชื่อถือตอไป
8. วิทยาศาสตรไดถูกจัดระบบอยูในเนื้อหาวิชาสาขาตางๆ และมีการ
ดําเนินการในสถาบันตางๆ
วิทยาศาสตรถูกแบงออกเปนสาขาวิชาตางๆ เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา
ดาราศาสตร เปนตน ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ใหงา ยตอการศึกษา แตในความเปนจริงแลววิทยาศาสตร
ในสาขาตางๆ มีความเกี่ยวของสัมพันธกันไมสามารถแยกจากกันไดอยางชัดเจน สาขา
วิชาฟสิกสอาจจะเขาไปเกี่ยวของกับสาขาเคมี สาขาดาราศาสตร และสาขาธรณีวิทยา
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ในขณะที่สาขาเคมีอาจเขาไปเกี่ยวของกับสาขาชีววิทยา เปนตน นอกจากนี้ยังมีสาขา
วิชาใหมๆ ทางวิทยาศาสตรกําลังเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นใหม เชน ฟสิกสดาราศาสตร และ
ชีววิทยาสังคม ซึ่งสาขาวิชาดังกลาวมีขอบเขตวิชาตอเนื่องกับสาขาวิชาอื่นๆ มากขึ้น
และกําลังจะเจริญกาวหนาและแบงแยกออกเปนวิชายอยๆ ที่ชัดเจนมากขึ้นและจะ
กลายเปนสาขาวิชาหลัก
9. การดําเนินงานทางวิทยาศาสตรตองมีจรรยาบรรณ
นักวิทยาศาสตรตองทํางานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลหรือการบันทึกขอมูล ความซื่อสัตย ความใจกวาง การมีใจ
ยอมรับการตรวจสอบการวิพากษวิจารณของนักวิทยาศาสตรดวยกัน แตในบางครั้งนัก
วิทยาศาสตรก็มีเรื่องของการแขงขันเขามาเกี่ยวของ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีปจจัยอื่นๆ
เขามาเกี่ยวของ เชน การใหรางวัล การตีพิมพ การเมือง และสังคม นักวิทยาศาสตร
บางคนไมเปดเผยขอมูลหรือและทําการบิดเบือนผลจากการคนควาวิจยั การกระทําเชน
นี้เปนการกระทําที่ขัดขวางความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตร และจะถูกตําหนิอยาง
รุนแรงจากสังคมนักวิทยาศาสตร
10. นั ก วิ ท ยาศาสตร เข า ร ว มในกิ จ กรรมสาธารณะทั้ ง ในฐานะที่ เ ป น
ผูเชี่ยวชาญและเปนพลเมือง
นั ก วิ ท ยาศาสตร มี บ ทบาททั้ ง เป น ผู เชี่ ย วชาญและพลเมื อ ง เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณขึ้นในสังคม นักวิทยาศาสตร สามารถนําเอาความรูความเขาใจและทักษะใน
การวิเคราะหมาใชเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจหรือชวยเหลือสังคมใหเขาใจเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นได เชน ในประเด็นความขัดแยงการสรางทอสงแกสหรือโรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียร นักวิทยาศาสตรจะใหขอมูลดานวิทยาศาสตรในฐานะผูเชี่ยวชาญในการ
ตัดสินใจสรางโรงงานดังกลาว นอกจากนี้นักวิทยาศาสตรยังชวยประเมินผลที่อาจเกิด
ขึ้นจากนโยบายที่รัฐบาลกําหนดขึ้น เชน ผลจากการสรางเขื่อนมีตอระบบนิเวศอยางไร
นักวิทยาศาสตรสามารถพิสจู นและยืนยันความเปนไปไดในเรือ่ งราวตางๆ และพยายาม
แยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็นอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตามนักวิทยาศาสตรไม
สามารถระบุหรือชี้ชัดสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด เนื่องจากวาเหตุการณในสังคมนั้นซับซอน
นักวิทยาศาสตรหรือความรูทางวิทยาศาสตรเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นในการตัดสินใจ
สําหรับอีกบทบาทหนาที่ของนักวิทยาศาสตรคือการเปนพลเมืองของสังคม ซึ่งนัก
วิทยาศาสตรก็เหมือนคนทั่วไปที่บางครั้งอาจมีอคติ มีความรูสึกตางๆ
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ความรูใ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนเพือ่ สอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร (PCK for teaching
NOS)
ความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge, PCK)
ถูกนิยามขึ้นโดย Lee Shulman (1986) ซึ่งเขาอธิบายวาความรูดังกลาวเกิดจาก
การบูรณาการระหวางความรูใ นเนือ้ หา (Content knowledge) และความรูเ กีย่ วกับ
วิธีสอน (Pedagogy) เขาดวยกัน นั่นหมายความวาการที่ครูจะสอนอะไรก็ตาม
ความรูในเนื้อหาอยางเดียวคงไมเพียงพอ ยกตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนก็คือ เรามักจะ
เห็นอาจารยหรือครูบางทานที่เกง มีความรูมาก แตสอนแลวนักเรียนไมเขาใจ ทําให
นักเรียนยิง่ เรียนแลวยิง่ งงกวาเดิม ทัง้ นีเ้ พราะมีความรูใ นเนือ้ หาแตไมไดบรู ณาการกับ
วิธีสอน ในทางตรงขาม อาจารยหรือครูบางทานก็มีวิธีสอนมีกิจกรรมใหนักเรียนทํา
มากมาย แตกิจกรรมนั้นขาดความเขมขนของเนื้อหา นักเรียนไมเขาใจในเนื้อหาเชน
กัน ทัง้ นีเ้ พราะครูมคี วามรูใ นวิธสี อนอยางดี แตขาดความรูใ นเนือ้ หา ความรูใ นเนือ้ หา
ผนวกวิธสี อนมีความเฉพาะเจาะจงกับเนือ้ หาทีส่ อนและวิธสี อนเนือ้ หานัน้ (Abell, 2008;
Berry, Loughran and van Driel, 2008; Bucat, 2004; Nilsson and Loughran,
2011) ยกตัวอยางเชน ครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตรอาจใชวิธีสอนแตกตางจากการสอน
วิชาพลศึกษา เพราะเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรแตกตางจากเนื้อหาวิชาพลศึกษา และแม
ในวิชาวิทยาศาสตรเองก็ตาม ครูที่สอนวิชาเคมีอาจใชวิธีสอนที่แตกตางจากการสอน
วิชาชีววิทยา และในวิชาเคมี วิธีสอนที่ใชสอนเรื่องโมลอาจแตกตางจากวิธีสอนที่ใชสอน
เรื่องสมดุลเคมี เปนตน
ความรูใ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนไมไดจาํ กัดเพียงแคพจิ ารณาวาครูมคี วามรูใ นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูและใชวิธีสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนเทานั้น แตยังพิจารณา
ความรูเ กีย่ วกับหลักสูตร ความรูเ กีย่ วกับแนวคิดและความรูข องนักเรียน ความรูเ กีย่ วกับ
วิธีสอน ความรูเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู และความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล โดย
คําถามที่สะทอนความรูในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของครู ไดแกคําถามตอไปนี้
1. ครูมีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน บทบาทของนักเรียน การ
สอนของครู และบทบาทของครูอยางไร สอดคลองกับแนวคิดหรือทฤษฎีการเรียนรูใด
2. ครูวิเคราะหเปาหมายเรียนรูวิทยาศาสตรจากหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรสถานศึกษาหรือไม อยางไร
วารสารวิจัย มข. 2 (2) : เมษายน-มิถุนายน 2555

244

KKU Research Journal

3. ครูกาํ หนดจุดประสงคการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรสอดคลองกับเปาหมายการ
เรียนรูวิทยาศาสตรในหลักสูตรหรือไม อยางไร
4. ครูเลือกสาระการเรียนรูที่จะสอนโดยพิจารณาจากสาระการเรียนรูที่
นักเรียนมาแลวและจะเรียนตอไปหรือไม อยางไร
5. ครูศกึ ษาและตรวจสอบความรูเ ดิมของนักเรียนกอนเรียนหรือไม อยางไร
6. ครูใชวิธีสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและพัฒนาการของนักเรียนหรือไม
อยางไร
7. ครูใชสื่อการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน เวลา และกิจกรรมหรือไม
8. ครูวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน
หรือไม
9. ครูวัดและประเมินผลการเรียนรูสอดคลองจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
แนวคิดเกีย่ วกับความรูใ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนนีไ้ ดถกู นํามาปรับใชกบั การสอน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ทั้งนี้มองวาธรรมชาติของวิทยาศาสตรเปรียบเหมือนกับ
เนือ้ หาเฉพาะ (subject-specific content) ซึง่ เทียบเคียงไดกบั เนือ้ หาเคมี ชีววิทยา หรือ
ฟสกิ ส เพราะมีแนวคิด หัวขอ และศัพทเฉพาะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร ดังนัน้ การ
สอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรจึงถือวาเปนเรื่องเฉพาะเจาะจงเชนกัน ยกตัวอยางเชน
การทีจ่ ะสอนใหนกั เรียนเขาใจวาวิทยาศาสตรแตกตางจากเทคโนโลยีอยางไร ครูอาจมีวธิ ี
สอนแตกตางจากการสอนใหนกั เรียนเขาใจวากฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน
อยางไร โดยแนวคิดดังกลาวเริม่ ตนจาก Abd-El-Khalick and Lederman (2000) ทีไ่ ด
เสนอในงานวิจยั วาครูทจี่ ะสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรควรมีความรูใ นเนือ้ หาผนวกวิธี
สอนเพือ่ สอนธรรมชาติวทิ ยาศาตร (Pedagogical content knowledge for teaching
the nature of science) หรือ PCK for teaching NOS ตอมานักวิทยาศาสตรศึกษา
ทานอื่น เชน Haunscin, Lee and Akerson (2011) และ Faikhamta and Clarke
(2012) ก็ไดศกึ ษาและวิจยั เพือ่ ขยายแนวคิดดังกลาวอยางตอเนือ่ ง ในทีน่ ผี่ เู ขียนขอเสนอ
รูปแบบ PCK for teaching NOS ซึ่งขยายรูปแบบดังกลาวจาก Haunscin, Lee and
Akerson (2011) และใชรูปแบบ PCK for teaching science ของ Magnusson,
Krajcik and Borko (1999) เปนฐาน ซึ่งแสดงดังภาพและรายละเอียดดังนี้
KKU Res J 2 (2) : Apirl-June 2012
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Figure 1 A Model of PCK for teaching NOS
1. ความเชือ่ เกีย่ วกับการสอนวิทยาศาสตร (Orientations to teaching
science)
ความเชือ่ เกีย่ วกับการสอนวิทยาศาสตรหมายรวมถึงความเชือ่ ของครูเกีย่ ว
กับการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรของนักเรียน การสอนของครู และความเชือ่ เกีย่ วกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ความเชื่อเกี่ยวกับการสอนถือวาเปนเรื่องเฉพาะเจาะจงสําหรับแตละ
บุคคลวามีความเชื่อแบบใด เชน การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบเปลี่ยนแปลงมโน
วารสารวิจัย มข. 2 (2) : เมษายน-มิถุนายน 2555
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มติ การสอนแบบคนพบ การสอนโครงงาน การสอนแบบสืบเสาะหาความรู การสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูแ บบกึง่ โครงสราง และความเชือ่ ดังกลาวจะสงผลและมีอทิ ธิตอ ความรู
องคประกอบอืน่ ของ PCK for teaching NOS ยกตัวอยางเชน หากครูมคี วามเชือ่ เกีย่ วกับ
การสอนแบบบรรยาย ครูจะเชือ่ วานักเรียนเปรียบเสมือนผาขาว ทีค่ รูสามารถเติมความรู
ใหนกั เรียนได ครูจงึ มีบทบาทสําคัญในการถายโอนความรูท คี่ รูมอี ยูไ ปยังนักเรียนผานการ
อธิบาย ดังนั้นเมื่อครูสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร ครูอาจใชการอธิบายและการบอก
นักเรียน โดยไมไดคํานึงถึงความรูเดิมของนักเรียนวาเขาใจธรรมชาติอยางไร นักเรียนไม
ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม และไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ในทางตรงขาม หากครู
มีความเชื่อการสอนแบบเปลี่ยนแปลงมโนมติ ครูจะเชื่อวานักเรียนมีความรูเดิมมากอน
ซึ่งความรูเดิมนั้นอาจสอดคลองหรือไมสอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตรศึกษา
ครูมบี ทบาทหนาทีค่ อยจัดกิจกรรมและอํานวยความสะดวกเพือ่ ปรับเปลีย่ นแนวคิดเดิม
ของนักเรียนใหสอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตรศกึ ษา ครูจงึ เริม่ กิจกรรมโดยการ
หาความรูเดิมของนักเรียน จัดกิจกรรมใหนักเรียนลงมือปฏิบัติและอภิปรายประเด็น
เกีย่ วกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร เพือ่ เปรียบเทียบความรูเ ดิมและความรูใ หมทนี่ กั เรียน
ไดเรียนรู เปนตน
2. ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรที่เกี่ยวของกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร
(Knowledge of Science Curriculum related to the Nature of Science)
ความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร
ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับสื่อและอุปกรณที่เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร และ
ความรูเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรในหลักสูตร โดยองค
ประกอบแรกนั้นหมายถึงความรูความเขาใจของครูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในหนังสือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรทบี่ รรจุประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรไว รวมทัง้ หลักสูตรแกน
กลางหรือหลักสูตรสถานศึกษา คูมือครู หนังสือเรียน คูมือการปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู
อืน่ ๆ ซึง่ ความรูด งั กลาวถือวาเปนความรูท สี่ าํ คัญในการใชเพือ่ วางแผนการจัดกิกรรมการ
เรียนรู เพราะครูตอ งทราบวามีสอ่ื หรืออุปกรณใดบางทีส่ ามารถใชเพือ่ สงเสริมใหนกั เรียน
เขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรได ยกตัวอยางเชน หากครูทราบวาในหนังสือเรียนมี
ประวัตินักวิทยาศาสตรบรรจุเปนเนื้อหาสาระไว ครูจะสามารถหยิบยกและใชประเด็น
ดังกลาวเพื่อใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับประวัตินักวิทยาศาสตรซึ่งอาจนําไปสู
ความรูความเขาใจเกี่ยวการทํางานและลักษณะของนักวิทยาศาสตรได
KKU Res J 2 (2) : Apirl-June 2012
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องคประกอบที่สองคือความเขาใจของครูเกี่ยวกับเปาหมายและจุดประสงคการสอน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่ปรากฎอยูในหลักสูตรในแตระดับชั้นที่สอน ทั้งนี้ครูตอง
พิจารณาทัง้ หลักสูตรในแนวนอนและแนวตัง้ หากพิจารณาจุดประสงคการสอนเกีย่ วกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรในแนวนอน ครูจะตองพิจารณาวาลักษณะของธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร (NOS aspect) ในปการศึกษาที่สอนนั้นมีอะไรบางที่นักเรียนตอง
เรียนรู และหากพิจารณาหลักสูตรในแนวตั้ง ครูจะตองพิจารณาวาในปที่ผานมาหรือ
ภาคการศึกษาที่ผานมา ลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตรมีอะไรบางที่นักเรียน
ตองเรียนรู และในปตอไปนักเรียนตองเรียนรูอะไรบาง การพิจาณาเปาหมายและจุด
ประสงคในหลักสูตรก็เพื่อพิจารณาวาอะไรเปนประเด็นที่สําคัญหรือประเด็นเดนที่ควร
นํามาสอนนักเรียน การเขาใจประเด็นเหลานี้จะชวยใหครูสามารถทราบลวงหนาหรือ
วางแผนลวงหนาวาจะใชเวลามากนอยเพียงใดในการสอนในแตละลักษณะของธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร จะสอนในประเด็นนัน้ ลึกมากนอยเพียงใด และจะเลือกสอนกีป่ ระเด็น
จากหลักสูตร นอกจากนี้ยังชวยใหครูไมตองเสียเวลาสอนประเด็นที่ซํ้าซอน และทําให
รูวาตนเองสอนประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรไดครอบคลุมหรือไม และมากนอย
เพียงใด
3. ความรูเกี่ยวกับแนวคิดและการเรียนรูของนักเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร (Knowledge of Student Conceptions and Learning in
Nature of Science)
ความรูเ กีย่ วกับแนวคิดและการเรียนรูข องนักเรียนเกีย่ วกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรประกอบดวยความรูเ กีย่ วกับแนวคิดกอนเรียนรูธ รรมชาติของวิทยาศาสตร
และความรูเกี่ยวกับการเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน สําหรับองค
ประกอบแรกหมายถึงความเขาใจของครูเกี่ยวกับความรูเดิมของนักเรียนวาเปนอยางไร
สอดคลองกับแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่เปนที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร
หรือไม อยางไร ซึง่ การทีค่ รูมคี วามเขาใจดังกลาวจะสามารถชวยใหครูทราบพืน้ ฐานของ
นักเรียนและสามารถชวยใหสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ หกบั นักเรียนตอไปได
ซึง่ จากงานวิจยั ดานวิทยาศาสตรศกึ ษาทัง้ ในและตางประเทศ (เชน Abd-El-Khalick and
Lederman, 2000; Chamrat, Yutakom and Chaiso, 2009; Kijkuakul, Yutakom
and Engkagul, 2005; Sangthong, Faikhamta and Yutakom, 2010) พบวาผูเ รียน
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มีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรมาก ซึ่งจะขอยกตัวอยาง
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่พบบอยดังตอไปนี้
1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคือสิ่งเดียวกัน
2. วิทยาศาสตรสามารถตอบคําถามไดทุกคําถาม
3. วิทยาศาสตรคือความรูทางวิทยาศาสตรที่อธิบายปรากฏการณทาง
ธรรมชาติเทานั้นไมเกี่ยวของกับวิธีไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร
4. ความรูทางวิทยาศาสตรมีอยูแลวในธรรมชาติ นักวิทยาศาสตรเพียงแต
คนควาหรือดึงความรูนั้นมา
5. ความรูวิทยาศาสตรไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
6. กฎไดมาจากทฤษฎีที่ไดรับการพิสูจนมาแลว
7. กฎเปนความรูทางวิทยาศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไมได
8. การไดมาซึง่ ความรูท างวิทยาศาสตรไมตอ งอาศัยจินตนาการหรือความรู
เดิมของนักวิทยาศาสตร
9. ความคิดสรางสรรคและจินตนาการไมใชสว นหนึง่ ของการสรางองคความรู
วิทยาศาสตรอยางไร
10. กระบวนการทางวิทยาศาสตร (scientific process) ที่ใชในการไดมาซึ่ง
ความรูมีเพียงวิธีเดียวคือวิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific methods)
11. วิธีการทางวิทยาศาสตรเปนวิธีที่มีขึ้นตอนตายตัว คือ สังเกต กําหนด
ตั้งสมมติฐาน ทดลอง สรุปผลการทดลอง ตามลําดับ
12. นักวิทยาศาสตรสามารถทําการศึกษาไดอยางอิสระโดยสังคมไมมอี ทิ ธิพล
ตอการตัดสินศึกษาสิ่งนั้น
ดังนั้นหากครูเขาใจและทราบวานักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเชนนี้ก็
จะสามารถหาวิธีหรือกลยุทธเพื่อปรับแนวคิดของนักเรียนใหเขาใจประเด็นนั้นมากขึ้น
สําหรับองคประกอบที่สองคือความรูเกี่ยวกับการเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรของ
นักเรียน หมายถึงความเขาใจของครูเกี่ยวกับความแตกตางเกี่ยวกับความสามารถและ
การเรียนรูของผูเรียนเมื่อเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยครูตองมีความเขาใจวา
นักเรียนแตละคนมีวธิ กี ารเรียนรูธ รรมชาติทแี่ ตกตางกัน บางคนสามารถเรียนรูธ รรมชาติ
ของวิทยาศาสตรจากการลงมือสืบเสาะหาความรูแ ลวอภิปรายเกีย่ วกับประเด็นธรรมชาติ
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ของวิทยาศาสตร แตบางคนอาจจะชอบและเรียนรูไ ดดหี ากไดอา นและศึกษาประวัตขิ อง
นักวิทยาศาสตร เปนตน ดังนั้นหากครูทราบความสามารถและการเรียนรูของนักเรียน
แลวก็จะสามารถหากลยุทธการสอนที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรูธรรมชาติวิทยา
ศาสตรได ดังจะกลาวไปหัวขอถัดไป
4. ความรู เ กี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ ก ารสอน (Knowledge of Teaching
Strategies)
ความรูเ กีย่ วกับกลยุทธการสอนประกอบดวยความรูเ กีย่ วกับกลยุทธการ
สอนสําหรับธรรมชาติของวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ (subject-specific) และความรูเ กีย่ วกับ
กลยุทธการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรในแตละประเด็นที่เฉพาะเจาะจง (Topic or
aspect-specific) ความรูเกี่ยวกับกลยุทธการสอนสําหรับธรรมชาติของวิทยาศาสตร
โดยเฉพาะหมายถึงความรูข องครูเกีย่ วกับกระบวนการหรือลําดับขัน้ ตอนทัง้ หมดในการ
สอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร ครูควรมีความสามารถบรรยายและแสดงกลยุทธการ
สอนเพื่อถายทอดแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร ซึ่งโดยทั่วไปแลวกลยุทธ
การสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่ไดรับการยอมรับวาสามารถสงเสริมใหนักเรียนมี
ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรมากขึ้นจะสอดคลองกับการเรียนรูตามแนวคิด
การสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivist-based learning) ซึ่งไดแกวิธีสืบ
เสาะหาความรูผนวกกับการสะทอนความคิดอยางชัดเจน (Reflective and explicit
inquiry) โดยนักวิทยาศาสตรศึกษาไดทําวิจัยและยันยันวาวิธีดังกลาวสามารถชวยให
นักเรียนเกิดความเขาใจธรรมชาติไดดี (Akerson, Abd-El-Khalick, and Lederman,
2000) และเชือ่ วาหากสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรโดยการผานกระบวนการสืบเสาะ
เพียงอยางเดียวนัน้ ไมเพียงพอ บางครัง้ ครูอาจคิดวาการใหนกั เรียนไดสบื เสาะหาความรู
จะทําใหนักเรียนไดเรียนรูการทํางานของนักวิทยาศาสตรและเขาใจกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไปอยางอัตโนมัติ ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือลงมือสืบสวนสอบสวน แตขาดการ
สะทอนความคิดอยางชัดเจนในประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร ซึ่งวิธีดังกลาวนี้
เรียกวาการสืบเสาะแบบเปนนัย (Implicit inquiry) ตัวอยางของวิธีสืบเสาะหาความรู
ผนวกกับการสะทอนความคิดอยางชัดเจน เชน หากครูตอ งการใหนกั เรียนมีความเขาใจ
วาวิทยาศาสตรตองการหลักฐาน ครูอาจนําประเด็นดังกลาวไปบูรณาการกับการสอน
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250

KKU Research Journal

เนื้อหาวิทยาศาสตรเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง เชน การตรวจสอบคุณภาพของนํ้า แลวให
นักเรียนสืบเสาะหาความรูเพื่อไดขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของนํ้า แลวครูอาจถามคําถาม
เพื่อกระตุนใหเกิดการสะทอนความคิดในประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหชัดเจน
เชน นักเรียนมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าอยางไร นักเรียนคิดวาวิธีการที่นักเรียนใชมี
ความนาเชือ่ ถือมากนอยเพียงใด นักเรียนมีหลักฐานใดบาง นักเรียนไดทาํ อะไรบางเหมือน
นักวิทยาศาสตร นักเรียนคิดวานักวิทยาศาสตรใชวิธีใดบางเพื่อคนอื่นเชื่อในผลการ
สืบเสาะของเขา เปนตน นอกจากนีก้ ารสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรสามารถทําไดโดย
การสอนผานประวัติการคนพบความรูวิทยาศาสตร (Historical approach) (Lin and
Chen, 2002) ซึง่ เปนการใชเรือ่ งราวของนักวิทยาศาสตร ชีวประวัตขิ องนักวิทยาศาสตร
หรือการคนพบความรูท างวิทยาศาสตรมาใชเปนตัวขับเคลือ่ นและใชสอนรวมกับเนือ้ หา
ทางวิทยาศาสตรทเี่ กีย่ วของเพือ่ ใหผเู รียนเขาใจลักษณะการทํางานและการคนพบความ
รูท างดานวิทยาศาสตร ไดเห็นวาความรูว ทิ ยาศาสตรสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปไดเมือ่
มีการศึกษาคนควาขอมูลเพิม่ เติมและมีหลักฐานเชิงประจักษทนี่ า เชือ่ ถือ เปนตน วิธกี าร
สอนนี้ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะประเด็นการคนหาความรูทางวิทยาศาสตร ยกตัวอยาง เชน ในกรณีที่สอน
เนื้อหาเรื่องโครงสรางอะตอมซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโครงสรางตางๆ ไดถูก
พัฒนาจากทฤษฎีและแบบจําลองที่สรางขึ้นโดยนักเคมีหลายทาน ดังนั้น ครูสามารถใช
ประวัตขิ องนักวิทยาศาสตรแตละทานและกระบวนการสืบเสาะและสรางทฤษฎีดงั กลาว
มาอภิปรายและสะทอนความคิดในหองเรียน สิ่งสําคัญคือครูตองเตรียมคําถามเพื่อให
นักเรียนไดสะทอนความคิดเกี่ยวกับประเด็นธรรมชาติจากประวัติของนักวิทยาศาสตร
สําหรับองคประกอบทีส่ องคือความรูเ กีย่ วกับกลยุทธการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร
ในแตละประเด็นที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงความสามารถของครูในการนําเสนอประเด็น
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรในแตละประเด็น (aspect) เชน ประเด็นเกี่ยวกับความ
สัมพันธของวิทยาศาสตรกับสังคม ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร ประเด็น
เกี่ยวกับความแตกตางระหวางกฎกับทฤษฎี เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากแตละประเด็นก็มี
แตกตางกัน แมวาจะอยูภายใตธรรมชาติของวิทยาศาสตรก็ตาม ดังนั้นครูก็ยอมตองมี
ความรูในการนําเสนอที่แตกตางกัน ครูอาจใชวิธีการนําเสนอแตกตางกันไป เชน การ
ยกตัวอยาง การอุปมาอุมัย การสาธิต การใชแบบจําลอง การทดลอง การใชตัวอยาง
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ชีวิประวัตินักวิทยาศาสตร การแสดงละครวิทยาศาสตร ยกตัวอยางเชน ในการนําเสนอ
หรือถายทอดความรูใ หกบั นักเรียนในประเด็นเกีย่ วกับวิธกี ารทางวิทยาศาสตรครูอาจใช
การสอนโดยผานการแสดงละครสะทอนชีวประวัตขิ องนักวิทยาศาสตร แตสาํ หรับกากร
สอนประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธของวิทยาศาสตรและสังคม ครูอาจใชวิธยี กตัวอยาง
ก็ไดเหตุการณการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรกไ็ ดแลวอภิปรายรวมกับนักเรียนเพือ่ เชือ่ มโยง
ใหเห็นวาวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับสังคมอยางไร
5. ความรู เ กี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ธ รรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร (Knowledge of Assessment in Nature of Science)
ความรู เ กี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ธ รรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับมิติของการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมขาติของ
วิทยาศาสตร และวิธีวัดและประเมินการเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน
องคประกอบแรกหมายถึงความเขาใจของครูวาในธรรมชาติของวิทยาศาสตรนักเรียน
ตองเขาใจหรือเรียนรูมีอะไรบางในระดับชั้นที่ตนสอนอยู เพราะประเด็นธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรมีหลายประเด็น แตละประเด็นอาจมีความเหมือนและความแตกตางกัน
การวัดและประเมินผลก็อาจจะแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน ในตัวชีว้ ดั ที่ 8 ของสาระการ
เรียนรูในสาระที่ 8 ระดับชั้น ม. 1 – 3 ระบุวา
“บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสํารวจตรวจสอบคนควาเพิ่มเติม
จากแหลงความรูตางๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือไดและยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรูที่
คนพบ เมื่อมีขอมูลและประจักษพยานใหมเพิ่มขึ้นหรือโตแยงเพิ่มขึ้น” (Institute for
Teaching Science and Technology, 2003)
ดังนั้นสิ่งที่ครูจะตองพิจารณาก็คือตองวิเคราะหตัวชี้วัดนี้วามีประเด็น
ธรรมชาติอะไรบาง มีกี่ประเด็นที่นักเรียนตองเรียนรู ซึ่งหากวิเคราะหจากตัวอยางแลว
พบวามีหนึง่ ประเด็นคือ ความรูท างวิทยาศาสตรเปลีย่ นแปลงได เปนตน ความรูเ กีย่ วกับ
มิตขิ องการเรียนรูเ กีย่ วกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรมคี วามคลายคลึงกับความรูเ กีย่ วกับ
เปาหมายและจุดประสงคการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรมาก แตสิ่งที่แตกตางกัน
คือครูตองพยายามเชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับมิติของการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรกับความรูเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับวิธีวัดและประเมินการเรียนรูธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ความเขาใจดังกลาวจะชวยใหครูสามารถตัดสินใจกําหนดจุดประสงค
วารสารวิจัย มข. 2 (2) : เมษายน-มิถุนายน 2555
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การเรียนรูใ นแผนการจัดการเรียนรู และทราบวาจะวัดและประเมินความเขาใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรของนักเรียนอยางไร และสอดคลองกับองคประกอบยอยที่สองที่ครู
ตองทราบวาวิธีวัดและประเมินการเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรมีอะไรบางและวัด
อยางไร
นั ก วิ ท ยาศาสตร ศึ ก ษาได พ ยายามพั ฒ นาวิ ธี วั ด และประเมิ น การ
เรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน ซึ่งจากอดีตจนถึงปจจุบันมีเครื่องมือ
หลายชนิดทีน่ าํ มาใชวดั ความเขาใจลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร เชน Paper and
Pencil Test ซึ่งมีหลายรูปแบบเชน การเลือกคําตอบ ถูก ผิด เห็นดวยไมเห็นดวย
หรือเปนแบบที่มีตัวเลือกใหเลือกมากกวา 2 ตัวเลือก แตไมมีการแสดงเหตุผลประกอบ
การเลือกตอบ หรืออาจเปน Paper and Pencil Test ทีม่ ลี กั ษณะเปนขอคําถามปลาย
เปด เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดและเปนขอมูลในเชิงลึกวานักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรอยางไร นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่เปนประเภท
ปลายเปด (Open-ended) ที่เรียกวา View of Nature of Science Questionnaire
(V-NOS) (Lederman, 2002) ที่มีลักษณะเปนขอความปลายเปดและใหผูตอบคําถาม
เปนตน อยางไรก็ตาม เครื่องมือแตละชนิดนี้ก็มีทั้งจุดเดนและจุดดอย แตสิ่งที่ควรคํานึง
ถืงในการวัดและประเมินการเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนก็คือการวัด
และประเมินผลนักเรียนดานความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตรไมควรเปนลักษณะ
ของขอสอบแบบตัวเลือกทีเ่ ปนความคิดรวบยอดหลักตรงตัว เนือ่ งจากจะทําใหนกั เรียน
เรียนรูโ ดยการทองจํา แตควรประเมินผลโดยการขยายแนวคิดโดยการใหตวั อยางใหมเพือ่
ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน และการวัดและประเมินตองสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู มิติของการเรียนรู รวมทั้งเหมาะสมกับวัยของนักเรียนดวย
การนําความรูใ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนเพือ่ สอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรสกู ารปฏิบตั ิ
(PCK for teaching NOS in Practice)
รูปแบบของความรูใ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนเพือ่ สอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร
ที่นําเสนอไปแลวใน Figure 1 และรายละเอียดในหัวขอที่ผานมานั้นจะเห็นวาความรู
ดังกลาวประกอบดวย 5 องคประกอบ ซึง่ หากสังเกตจะเห็นลูกศรเชือ่ มโยงแตละองคประกอบ
นั่นหมายถึงความรูแตละองคประกอบไมไดแยกออกจากกัน ในทางตรงกันขามแตละ
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องคประกอบมีความเชื่อมโยงกัน เพราะรูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบ Transformative
model คือทุกองคประกอบตองสัมพันธกนั ทัง้ หมดในองครวม ตองบูรณาการกันทัง้ หมด
แลวเปนอันหนึ่งอันเดียวแลวนํามาใชในการสอนหรือการปฏิบัติจริง โดยการบูรณาการ
ดังกลาวจะนําไปสูค าํ ถามทีส่ ามารถเปนแนวทางใหครูสามารถดําเนินการสอนอยางเปน
รูปธรรมตามลําดับดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบความเขาใจของตนเองเกีย่ วกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร และ
ทําความเขาใจเกีย่ วกับความหมายและลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหถอ งแทกอ น
จะสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรเปรียบเหมือน
ความรูใ นเนือ้ หา (content knowledge) ทีจ่ ะตองทําความเขาใจ หากครูผสู อนไมเขาใจ
ลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรแลวก็จะสงผลทําใหไมสามารถออกแบบกิจกรรม
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร การทําความเขาใจดังกลาว
สามารถทําไดโดยศึกษาจากบทความนี้ดังแสดงดานบน หรือบทความอื่น งานวิจัยทาง
ดานวิทยาศาสตรศึกษา เปนตน
2. ทบทวนความเชื่ อ ของตนเองว า ตนเองมี ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การสอน
วิทยาศาสตรอยางไร ตนเองเชื่อวานักเรียนเกิดการเรียนรูอยางไร สอดคลองกับแนวคิด
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันหรือไม อยางไร
3. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรวา ลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่
บรรจุอยูใ นสาระการเรียนรูห รือตัวชีว้ ดั ในระดับชัน้ ทีต่ นจะตองสอนมีอะไรบาง นักเรียน
เรียนรูล กั ษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรอะไรบางกอนทีจ่ ะเรียนรูใ นระดับชัน้ ทีต่ นสอน
และหลังจากนั้นนักเรียนจะเรียนรูลักษณะธรรมชาติอะไรบาง
4. วิเคราะหและดึงสาระการเรียนรูใ นขอ 3 มากําหนดจุดประสงคการเรียนรู
พิจารณาวาลักษณะธรรมชาติวิทยาศาสตรอะไรบางที่ตองสอน พิจารณาความเชื่อมโยง
ลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียนวิทยาศาสตร นั่น
หมายถึงการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรควรบูรณาการกับเนือ้ หาวิทยาศาสตร แมวา
งานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา (Khishfe and Abd-El-Khalick, 2006) พบวาผลการ
สอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรแบบบูรณาการกับเนื้อหาและไมบูรณากับเนื้อหามีผล
ไมแตกตางกัน แตผูเขียนขอเสนอวาหากบูรณาการกับเนื้อหาวิทยาศาสตรนาจะชวย
ใหเนื้อหาวิทยาศาสตรมีความสมบูรณขึ้นและยังชวยใหครูไมตองเพิ่มภาระงานจากการ
เตรียมบทเรียนเพิ่ม
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5. ตรวจสอบความรู เ ดิ ม ของผู เรี ย นเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตรทตี่ อ งการสอนหรือทีร่ ะบุในจุดประสงคการเรียนรู โดยการตรวจสอบความรู
เดิมนีส้ ามารถทําไดหลากหลาย เชน การถามตอบ การอภิปราย การใชแบบทดสอบ การ
ใชแบบสอบถาม การสังเกตจากการทํากิจกรรม เปนตน
6. เลือกกลยุทธการสอนหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรูท เี่ หมาะสมกับเนือ้ หา
สาระของวิทยาศาสตรและลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร เชน การสืบเสาะหาความรู
การปรั บ เปลี่ ย นมโนมติ การสื บ สวนสอบสวน เป น ต น ทั้ ง นี้ ค วรเป น กิ จ กรรมที่
หลากหลาย และเนนการใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไดใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
7. เลือกสื่อการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของวิทยาศาสตรและ
ลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ทั้งนี้ควรเปนกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคลองกับ
ความสามารถและการเรียนรูของนักเรียน
8. เชื่อมโยงลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ไดสะทอนความคิดอยางชัดเจน (Explicit and reflective approach) (Buaraphan,
2011; Khishfe and Abd-El-Khalick, 2002) เวลาในการอภิปรายประเด็นธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรเพื่อใหนักเรียนไดพิจารณาธรรมชาติของวิทยาศาสตร ผานบทสนทนา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครูอาจใชคําถามนําเพื่อใหเกิดการสะทอนความคิด เชน
นักเรียนไดเรียนรูอ ะไร นักเรียนไดปฏิบตั อิ ะไรบางเหมือนนักวิทยาศาสตร นักเรียนยืนยัน
ไดอยางไรวา ผลการทดลองของนักเรียนถูกตอง หลักฐานใดที่จําเปน วันนี้นักเรียนได
เรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร เปนตน
9. วัดและประเมินผลการเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตร ซึ่งการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูดังกลาวตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และสอดคลอง
กับวัยและความสามารถของนักเรียน นอกจากนี้การวัดและประเมินผลตองมีความ
หลากหลาย ครูอาจใชการถามตอบ การอภิปราย การใชแบบสอบถาม การสังเกตจาก
การทํากิจกรรม การเขียนอนุทนิ เปนตน อยางไรก็ตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนควรจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ไมจําเปนตองทําใน
ขั้นตอนสุดทาย ครูสามารถวัดและประเมินการเรียนรูนักเรียนไดระหวางเรียนได
ตลอดเวลา
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บทสรุป
ก อ นเขี ย นบทความนี้ ผู เขี ย นได ต ระหนั ก ว า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร ข อง
ประเทศไทยยั ง ไม ไ ด บ รรจุ ร ายละเอี ย ดหรื อ เนื้ อ หาเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตรเพื่อใหครูใชศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร
วิธสี อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร สวนใหญเปนสาระการเรียนรูแ ละมาตรฐานการเรียนรู
เทานัน้ อีกทัง้ ในสาระการเรียนรูด งั กลาวไมครอบคลุมประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร
ดังที่หลักสูตรในตางประเทศหรือนักวิทยาศาสตรศึกษายอมรับกัน เพราะหากวิเคราะห
จริงๆ แลวจะเห็นวาในหลักสูตรวิทยาศาสตรของประเทศไทยในปจจุบนั มุง เนนประเด็น
การสืบเสาะหาความรูท างวิทยาศาสตร (science as an inquiry) เทานัน้ ผูเ ขียนจึงเริม่ ตน
ดวยการเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่ออธิบายความหมายและลักษณะของธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรและความรูที่จําเปนตองใชสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร ซึ่งก็คือความรู
ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสําหรับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร (PCK for teaching
NOS) ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก ความเชือ่ เกีย่ วกับการสอนวิทยาศาสตร ความรู
เกีย่ วกับหลักสูตรวิทยาศาสตร ความรูเ กีย่ วกับแนวคิดและการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ความรู
เกี่ยวกับกลยุทธการสอน ความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยองคประกอบทั้งหมดมีความสัมพันธกันและตองบูรณาการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพือ่ ใชถา ยทอดความรูเ กีย่ วกับธรรมชาติวทิ ยาศาสตรใหกบั นักเรียน บทความนีอ้ าจชวย
ใหครูและนักวิทยาศาสตรศึกษาไดแนวคิดบางสวนเพื่อไปใชพัฒนาความเขาใจและการ
สอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรของครู และผลสุดทายคือพัฒนาความเขาใจนักเรียนตอไป
อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นอีกมากมายทีต่ อ งการใหนกั วิทยาศาสตรศกึ ษาและนักพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรพจิ ารณาและพัฒนาขึน้ มาคือ คูม อื หรือตัวอยางกิจกรรมทีส่ ะทอน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรทเี่ ปนรูปธรรม ซึง่ คูม อื และตัวอยางกิจกรรมดังกลาวนัน้ ควรจะ
อยูบ นพืน้ ฐานของผลการวิจยั ผลการวิจยั ดังกลาวจะสามารถสงเสริม PCK for teaching
NOS ของครูได นอกจากนีส้ ถาบันผลิตครูควรจะบรรจุประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร
ลงในหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตรหรือวิทยาศาสตรศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งอาจารยผูสอนควรพัฒนาใหนิสิตนักศึกษาที่จะจบออกไปเปนครู
วิทยาศาสตรในอนาคตมี PCK for teaching NOS ทั้งนี้จะนําไปสูการพัฒนานักเรียน
ใหเกิดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรและสุดทายจะนําไปสูเปาหมายสําคัญของ
การศึกษาวิทยาศาสตรคือทําใหนักเรียนเปนผูรูวิทยาศาสตรตอไป
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