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บทคัดย่อ
ประเทศไทยได้สง่ เสริมให้นักเรียนทําการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มาเป็ นเวลานาน แต่งาน
วิจยั ทีศ่ กึ ษาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ยงั คงมีน้อย
ดังนัน้ การวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 74
คน เกีย่ วกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ซึง่ ประกอบด้วยคําถามปลายเปิ ดจํานวน 8 ข้อ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการตีความและจัดกลุ่มคําตอบ
ของนักเรียน ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจธรรมชาติของการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์บางลักษณะ (เช่น ความแตกต่างระหว่างการสํารวจทางวิทยาศาสตร์และการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์กนั ระหว่างคําถามทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
และผลของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์) อย่างไรก็ดี นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจเกีย่ วกับความเป็ นอัตวิสยั ที่
แฝงอยู่ในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การวิจยั นี้ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
คําสําคัญ: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การรูว้ ทิ ยาศาสตร์
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Abstract
Thailand has been supporting students to do scientific inquiry for a long time, but
research investigating students’ understandings about nature of scientific inquiry is still rare.
Therefore, this research aimed at studying 74 lower-secondary students’ about nature of
scientific inquiry. The researchers collected data using a questionnaire, which consists of 8
open-ended questions. The researchers analyzed the data through interpreting and categorizing
the students’ answers. The results showed that most of the students did not understand some
aspects of nature of scientific inquiry (e.g., differences between scientific exploration and
scientific experimentation, relation among a scientific question, processes of scientific inquiry,
and results of scientific inquiry). However, most of the students understood about subjectivity
inherently embedded in scientific inquiry. This research gives suggestions about facilitating
students to understand nature of scientific inquiry.
Keywords: Nature of science, Scientific inquiry, Scientific literacy
บทนํา
ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทัวโลก
่
ได้กาํ หนดให้ “การรูว้ ทิ ยาศาสตร์” (scientific literacy) เป็ นเป้ าหมายหลักของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้กบั พลเมืองของตนเอง (Bingle and Gaskell, 1994; Hurd, 1998; Kolsto, 2001; Laugksch,
2000; OECD, 2013; Yuenyong and Narjaikaew,

2009) โดยทัวไปแล้
่
ว “การรูว้ ทิ ยาศาสตร์” หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการทําความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทป่ี รากฏในชีวติ ประจําวันได้อย่างมีความหมาย (Fives et al., 2014)
ในการนี้ หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เห็น
ตรงกันว่า “การสืบเสาะหาความรู”้ (inquiry) เป็ น
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ี
จะนําพาพลเมืองของตนเองสูก่ ารบรรลุเป้ าหมาย
ดังกล่า ว (Abd-El-Khalick et al., 2004; Bureau
of Academic Affairs and Educational Standards, 2010) ด้วยเหตุน้ี นักวิจยั จึงทุ่มเทเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ี
เน้นการสืบเสาะหาความรู้ (Anderson, 2002; Minner et al., 2010; Supasorn, 2011)
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
โดยการสืบเสาะหาความรูม้ พี น้ื ฐานมาจากความ
คิดทีว่ า่ วิทยาศาสตร์เป็ นทัง้ ความรูแ้ ละกระบวนการ ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างสิน้ เชิง (Ketsing and Roadrangka, 2011) นักเรียน
จึงควรได้เรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ “ที่เน้ นการเชื่อมโยงความรูก้ บั กระบวนการ” (Bureau of Academic Affairs and Educational Standards, 2010)
เช่นเดียวกับกระบวนการทีน่ ักวิทยาศาสตร์ใช้ใน
การพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (Ketsing and
Roadrangka, 2011) ความคิดนี้สอดรับกับทฤษฎี
การเรียนรูร้ ่วมสมัยที่ว่า การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
จะเกิดขึน้ ได้อย่างมีความหมาย ก็ต่อเมื่อนักเรียน
ได้ลงมือปฏิบตั ิ มีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม และ
อภิปรายกับร่วมกับผู้อ่นื ทัง้ นี้เพื่อตอบคําถามที่
ตนเองสนใจใคร่รู้ (Bybee et al., 2006) โดยนักเรียนควรมีโอกาสได้ทบทวนความคิดของตนเอง
บนพืน้ ฐานของข้อมูลจากการลงมือปฏิบตั ิ การมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม และการอภิปรายร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ นี้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้อย่างหลากหลายและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ (Posner
et al., 1982)
การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์โดยการสืบเสาะ
หาความรูไ้ ม่เพียงช่วยให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาความ
เข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ฝึ กทักษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตร์ บ่มเพาะจิตวิทยาศาสตร์ และ
สร้า งเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ (Bybee et al.,
2006) แต่ยงั ช่วยให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ (Faikhamta, 2008) ทัง้ หมดนี้มสี ว่ น
ช่วยให้นักเรียนสามารถมีส่วนร่วม แสดงความ
คิดเห็น และตัดสินใจเกีย่ วกับประเด็นข้อถกเถียง
ทางสังคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้
อย่างรอบรูแ้ ละเหมาะสม (Pongsophon, 2009)
เนื่ อ งจากลัก ษณะเหล่า นี้ เป็ น สิง่ สํา คัญ ของการ
เป็ น “ผู้รู้วทิ ยาศาสตร์” (OECD, 2013) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะ
หาความรูจ้ งึ กลายเป็ นภาพแห่งความสําเร็จของ
การปฏิรปู การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ในยุคปั จจุบนั (Anderson, 2002)
อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรูย้ งั ไม่เป็ น
ที่แพร่หลายมากนักในทางปฏิบตั ิ (Dahsah and
Faikhamta, 2008; Ladachart and Roadrangka
2008; Promprasit et al., 2008; Tipkaew and
Pongsophon, 2012) ครูห ลายคนยัง ขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ (Musikul, 2007)
ครูจํา นวนหนึ่ ง สับ สนระหว่า ง “การสืบ เสาะหา
ความรู”้ และ “การค้นคว้าหาความรู”้ (Bongkotphet and Roadrangka, 2010) ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุ
ให้เกิดความเข้าใจทีว่ า่ การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ (Liangkrilas and Yutakom, 2010) คือ
“(การทีค่ รู)ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ... จากแหล่ง
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ ข่าว เว็บ ... (แล้ว)เอา
มารวมกัน มีการนํ าเสนอหน้ าชัน้ เรียน (หรือ)ให้
ทํา เป็ น รายงานรูป เล่ ม ... (จากนัน้ ) ครูจ ะสอน
เพิม่ เติมจากที(่ นักเรียน)ค้นมา”
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ในขณะเดียวกัน ครูจํานวนหนึ่งเข้าใจ
เพียงว่า การสืบเสาะหาความรูค้ อื การให้นกั เรียน
ได้ลงมือปฏิบตั ิ ถึงแม้ว่าครูเหล่านี้ใช้กิจกรรมที่
เปิ ด โอกาสให้นั ก เรีย นได้ล งมือ ปฏิบ ตั ิ แต่ ก าร
ปฏิบ ัติ นั น้ ก็ เ ป็ นเพีย งการปฏิบ ัติต ามขัน้ ตอน
ตามที่มกี ารกําหนดไว้ก่อนล่วงหน้ า โดยปราศจากความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั นิ ัน้ อย่างแท้จริง (Ketsing and Roadrangka, 2010) ดังเช่น
ที่ Pongsophon (2009) ได้บนั ทึกการปฏิบตั กิ าร
สอนของครูคนหนึ่งไว้วา่
“บ่อยครัง้ นักเรียนทําการทดลองอย่างไม่
มีเป้ าหมาย ครูก็ไม่ได้ช้แี นะว่า (นักเรียน)ทํา
การทดลองไปเพื่อ อะไร ไม่ ไ ด้ม ีก ารอธิบ าย
เกีย่ วกับการทดลอง นักเรียนไม่ได้ถูกกระตุน้ ให้
เกิดคําถาม (และ)ไม่ไ ด้ร บั โอกาสให้ฝึ ก คิด วิธ ี
แสวงหาคําตอบ ... (นักเรียน)ไม่ได้รบั ประสบการณ์ เช่นเดีย วกับ(ที่)นักวิทยาศาสตร์จริง ๆ
ได้รบั นักเรียนได้ผล(การทดลองตามทีป่ รากฏ
ในหนังสือเรียนหรือตามที่ครูคาดหวัง ไว้) ครู
พอใจ นักเรียนก็พอใจ แต่นักเรียนไม่รูว้ ่า ตน
ได้เรียนรูอ้ ะไร”

ด้ว ยเหตุ น้ี นัก เรีย นส่วนใหญ่ จึงมีผ ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับที่ “ยัง
ไม่น่าพอใจ” (NIETS, 2010) และขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Chaiyen et al., 2007;
Nakthong et al., 2007) นอกจากนี้ นักเรียนจํานวนไม่น้อยขาดความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ (Ladachart et al., 2013) ดังเช่ น ที่ Mahalee and Faikhamta (2010) พบว่ า
ร้อ ยละ 71 ของนั ก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1
จํานวน 110 คน ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ Chamrat et al. (2009) ก็พ บ
เช่นกันว่า ประมาณร้อยละ 53 ของนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จํานวน 135 คน เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ นักเรียน
เหล่านี้เข้าใจคล้ายกันว่า การทดลองที่มขี นั ้ ตอน
แน่ นอนตายตัวเป็ นวิธกี ารเดียว (หรือวิธกี ารที่ดี
ทีส่ ดุ ) ของการได้มาซึง่ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
หลายฝ่ ายจึง พยายามสร้า งความชัด เจนและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้
ตัวอย่างเช่น Ketsing and Roadrangka (2010)
กล่าวว่า การสืบเสาะหาความรู้ “ไม่ใช่เพียงการ
ทําตามขัน้ ตอนของวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์” แต่
ทัง้ ครูแ ละนั ก เรีย นต้อ ง “เข้า ใจอย่ า งลึก ซึ้ง ถึง
เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังวิธีการหรือขัน้ ตอนเหล่านัน้ ” Supasorn (2011) เลือ กใช้คํา ว่า “การสืบ เสาะทางวิทยาศาสตร์” แทนการใช้คําว่า “การสืบเสาะหาความรู”้ ทัง้ นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตีความที่
คลาดเคลื่อนโดยครู พร้อมทัง้ เสนอแนะด้วยว่า
ครูค วรมุ่ ง เน้ น ให้นั ก เรีย นใช้ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อตอบคําถามทีต่ นเองสนใจ แทน
“การทดลองแบบดัง้ เดิม...ตามทีค่ ่มู อื บอก (ซึ่ง)มี
ความท้าทายทางสติปัญญาค่อนข้างน้อย” Pongsophon (2009) เลือกใช้ประโยคสัน้ ๆ เพือ่ เรียกร้องอย่างกระชับแต่ได้ใจความว่า ครูควรจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ “อย่างทีว่ ทิ ยาศาสตร์
เป็ น” สาระสําคัญของข้อเสนอแนะเหล่านี้ คือ การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรสอดคล้อง
กับกระบวนการทํางานทางวิทยาศาสตร์และการ
ได้มาซึง่ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง
จากผลการวิจยั ที่แสดงว่า แม้ประเทศ
ไทยได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มาเป็ นเวลานานนับทศวรรษ (Ketsing and Roadrangka, 2011) แต่การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยงั ไม่สะท้อน
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ภาพความเป็ นจริงของกระบวนการได้มาซึง่ ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นข้อจํากัดต่อการพัฒนา
นักเรียนให้เป็ นผูร้ ูว้ ทิ ยาศาสตร์ อย่างไรก็ดี คําถามหนึ่งทีน่ ่าสนใจแต่ยงั ไม่ได้รบั การศึกษามากนัก
คือ “นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างไร” คําถามนี้มคี ุณค่าในแง่
ของการให้ข้อ มูล ที่จ ะชี้ใ ห้เ ห็น ถึง ข้อ จํา กัด ของ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในอดีตที่
ผ่านมา (ดังที่ปรากฏกับนักเรียน) และจะให้ขอ้ มูลที่จําเป็ นในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนโดยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบคําถามวิจยั ดังกล่าว
ธรรมชาติ ของการสืบเสาะทางวิ ทยาศาสตร์
ด้วยความตระหนักว่า การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ยงั ไม่สะท้อนกระบวนการ
ทํางานทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง นักวิจยั จํานวนมากจึงพยายามหาแนวทางในการส่งเสริม
ให้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สะท้อน
ลักษณะสําคัญของการทํางานทางวิทยาศาสตร์
มากขึน้ ในการนี้ Hodson (1988) เล็งเห็นว่า สิง่
สํา คัญ ที่ข าดหายไปจากหลัก สูต รวิท ยาศาสตร์
ทัวไป
่ คือ ลักษณะทางปรัชญาของการได้มาซึ่ง
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ นอกจากการ
เน้นความรูท้ างวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว หลักสูตรวิทยาศาสตร์
ทัวไปยั
่ งไม่เน้นให้นกั เรียนได้เรียนรูว้ า่ นักวิทยาศาสตร์ทาํ งานและพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์
กันอย่างไร อะไรทําให้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ม ี
ความน่าเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับ และอะไรคือสิง่
ที่นักวิทยาศาสตร์ให้คุณค่าและยึดถือในการทํางานทางวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ นักวิจยั จึงเห็นควรให้
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (รวมทัง้ การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์) เน้นลักษณะทางปรัชญา
ของการได้มาซึ่งความรูท้ างวิทยาศาสตร์มากขึน้
ซึ่ง ต่ อ มาเป็ นที่รู้ก ัน ในชื่อ ที่ว่ า “ธรรมชาติข อง
วิทยาศาสตร์” (nature of science) โดย Lederman (1992) ได้นิยามคํานี้วา่ เป็ น “ความเชื่อและ
ค่านิยม” (beliefs and values) ทีแ่ ฝงอยูใ่ นความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการได้มาซึง่ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
เนื่องจากความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์เป็ นคุณลักษณะสําคัญของการ
เป็ นผูร้ วู้ ทิ ยาศาสตร์ นักวิจยั จึงได้รว่ มกันกําหนด
ลักษณะสําคัญของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ไว้
6 ประการ ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ทเ่ี หมาะสมกับ นั ก เรีย นในระดับ การศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน
( Abd-El-Khalick et al., 1998; Akerson et al.,
2000; Akerson and Volrich, 2006; Schwartz
and Lederman, 2002; Schwartz et al., 2004)
โดย Ladachart et al. (2013) ได้สรุปไว้ดงั นี้
1. ความรูท้ างวิทยาศาสตร์มพี น้ื ฐานมา
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ แม้หลักฐานเชิงประจักษ์เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการพัฒนา
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
2. นักวิทยาศาสตร์จําเป็ นต้องตีความ
และลงข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนัน้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งจึงเป็ นผลจาก
การลงข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์
3. นัก วิท ยาศาสตร์ม ีค วามรู้ มุ ม มอง
และประสบการณ์เดิมที่มอี ทิ ธิพลต่อการตีความ
และการลงข้อสรุปของตนเอง ดังนัน้ นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนอาจตีความและลงข้อสรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ชน้ิ เดียวกันได้แตกต่างกัน

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (2559)
4. นักวิทยาศาสตร์ใช้จนิ ตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ในทุกขัน้ ตอนของการพัฒนา
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์จงึ มีได้หลากหลาย และอาจไม่เป็ นไปตามลําดับขัน้ ตอนทีแ่ น่นอน
5. แม้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์มคี วาม
น่าเชื่อถือ แต่ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เป็ นสิง่ ชัว-่
คราวทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงได้ ซึ่งจะเกิดขึน้ เมื่อ
นักวิทยาศาสตร์มหี ลักฐานเชิงประจักษ์ใหม่ทข่ี ดั -

แย้งกับความรูท้ างวิทยาศาสตร์เดิม และ/หรือเมื่อ
นักวิทยาศาสตร์ตีความและลงข้อสรุปหลักฐาน
เชิงประจักษ์เดิมด้วยมุมมองหรือทฤษฎีใหม่
6. การพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์
อยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของความคิด ความเชื่อ ค่านิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม และในทางกลับกัน ความรูท้ างวิทยาศาสตร์กส็ ามารถมีอทิ ธิพล
ต่อความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมของ
คนในสังคมได้เช่นกัน

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติของความรูท้ างวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการบรรยายลักษณะสําคัญของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
อย่ า งไรก็ดี เนื่ อ งจากลัก ษณะสํา คัญ
ของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ข้างต้นเป็ นการ
บรรยายภาพรวมทัง้ ในแง่ของ “ธรรมชาติของความรูท้ างวิทยาศาสตร์” (เช่น ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
มีพน้ื ฐานมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และความรูท้ างวิทยาศาสตร์เป็ นสิง่ ชัวคราวที
่
ส่ ามารถเปลีย่ นแปลงได้) และในแง่ของ “ธรรมชาติของการสืบเสาะวิทยาศาสตร์” (เช่น นักวิทยาศาสตร์จําเป็ น
ต้องตีความและลงข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และนักวิทยาศาสตร์ใช้จนิ ตนาการและความ
คิด สร้า งสรรค์ใ นการพัฒ นาความรู้ท างวิท ยาศาสตร์) ดังในภาพที่ 1 Lederman et al. (2014)
จึงได้สรุปลักษณะสําคัญของ “ธรรมชาติของการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” ให้มคี วามชัดเจนมาก
ยิง่ ขึน้ ดังนี้
1. เนื่ อ งจากการสืบเสาะทางวิทยา-

ศาสตร์มไี ด้หลายประเภท เช่น การทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ การสํารวจทางวิทยาศาสตร์ การหา
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปร การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์จงึ ไม่
จําเป็ นต้องเป็ นไปตามลําดับขัน้ ตอนทีแ่ น่นอน
2. แม้ก ารสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ม ี
ได้หลายประเภท แต่การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
ทัง้ หมดเริม่ ต้นด้วยคําถามทางวิทยาศาสตร์
3. กระบวนการของการสืบ เสาะทาง
วิทยาศาสตร์จะเป็ นไปตามลักษณะของคําถามที่
นักวิทยาศาสตร์ไ ด้ตงั ้ ขึ้น ตัวอย่างเช่น คํา ถาม
บางข้ออาจนําไปสูก่ ารสํารวจทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
เกิดขึน้ ในบริบทจริงทีป่ ราศจากการจัดกระทําหรือ
ควบคุมตัวแปรใด ๆ ในขณะทีค่ าํ ถามบางข้ออาจ
นํ าไปสู่การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้น
ภายใต้เงื่อนไขของการจัดกระทําและควบคุมตัว
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แปรต่าง ๆ
4. แม้นักวิทยาศาสตร์ใช้กระบวนการ
เดียวกันในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ แต่ผล
ของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์อาจไม่เหมือนกัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั กรอบแนวคิดทางทฤษฎีของ
นักวิทยาศาสตร์แต่ละคน และวิธกี ารทีน่ ักวิทยาศาสตร์แต่ละคนใช้ในการจัดการกับข้อมูลแปลกปลอมทีเ่ กิดขึน้
5. กระบวนการของการสืบ เสาะทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การกําหนดตัวแปร การวัดค่า
ของตัวแปร การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการตีความหมายของข้อมูล สามารถมีอทิ ธิพลต่อผลของการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ทจ่ี ะเกิดขึน้
6. ไม่ว่าการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
จะเป็ นประเภทใดและมีกระบวนการอย่างไรก็ตาม
ผลของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ต้องสอดคล้องกับข้อมูลทีน่ กั วิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมได้
7. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ส ิ่งเดียว
กับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็ นสิง่ ที่นักวิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมได้
ทัง้ หมด ในขณะที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็ น
สิง่ ทีผ่ า่ นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ นักวิทยาศาสตร์นํ า มาใช้ล งข้อ สรุป และตอบคํา ถามทาง
วิทยาศาสตร์
8. นักวิทยาศาสตร์สร้างคําอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์บนพืน้ ฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และความรูท้ างวิทยาศาสตร์ทม่ี อี ยู่
เนื่องจากงานวิจยั หลายเรื่องก่อนหน้านี้
ได้ศกึ ษาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์” ในภาพรวม (Chamrat et al.,
2009; Kijkuakul et al., 2005; Ladachart and Suttakun, 2012; Mahalee and Faikhamta, 2010)
การวิจยั นี้จงึ มีจุดหมายอย่างเจาะจงเพือ่ ศึกษาความ
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เข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ “ธรรมชาติของการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” ตามลักษณะสําคัญของ
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ทงั ้ 8 ข้อข้างต้น
วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนเกีย่ วกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ผู-้
วิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสอบถามทีป่ ระกอบด้วยคําถามปลายเปิ ด และนํ าคําตอบของนัก เรีย นมาตีค วาม วิเ คราะห์ และจัด
กลุ่มตามความหมายทีเ่ หมือนหรือคล้ายกัน รายละเอียดของวิธกี ารวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
นักเรียนผูใ้ ห้ขอ้ มูล
นักเรียนผูใ้ ห้ขอ้ มูลในงานวิจยั นี้เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1–3) จํานวน
74 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมีผ ลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นวิท ยาศาสตร์โดยเฉลีย่ ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ ทัง้ ของระดับเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษา ระดับ ภาค และระดับ ประเทศ
นัก เรีย นเหล่ า นี้ ป ระกอบด้ว ยนัก เรีย นชัน้ ม.1
จํานวน 27 คน (ชาย 15 คน และหญิง 12 คน)
นัก เรีย นชัน้ ม.2 จํา นวน 26 คน (ชาย 15 คน
และหญิง 11 คน) และนักเรียนชัน้ ม.3 จํานวน
21 คน (ชาย 12 คน และหญิง 9 คน) ส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวทีม่ ฐี านะปานกลางและอาศัยอยูก่ บั
ญาติผู้สูงอายุ ทัง้ นี้เพราะพ่อและแม่ไปทํางานที่
ต่างจังหวัด โรงเรียนแห่งนี้จดั การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 (Bureau of Academic Affairs
and Educational Standards, 2010) และใช้หนังสือ

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (2559)
เรียนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเ ป็ น หลัก นัก เรีย นในแต่ ล ะชัน้ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 3 คาบต่ อสัปดาห์
และเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 คาบต่อ
สัปดาห์ โดยมีผู้วจิ ยั คนที่ 2 เป็ นผู้สอน รูปแบบ
ของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดย
ทัวไปเป็
่
นการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แบบมีโครงสร้า ง (structured inquiry) ร่วมกับ การบรรยาย
ซึ่ง นัก เรีย นได้ป ฏิบ ัติต ามขัน้ ตอนต่ า ง ๆ ตาม
กิจ กรรมที่ป รากฏในหนัง สือ เรีย น และร่ว มกัน
อภิปรายเกี่ยวกับเหตุผลของการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนเหล่านัน้ ผู้สอนได้สอดแทรกการอภิปราย
เกีย่ วกับลักษณะต่าง ๆ ของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ นักเรียนทุกคนจึงเคยผ่านการเรียนรู้
เกีย่ วกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มาบ้างแล้ว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ยั ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วจิ ยั ได้แปลแบบสอบถามของ
Lederman et al. (2014) เป็ นภาษาไทย แบบสอบถามประกอบด้วยคําถามปลายเปิ ด จํานวน
8 ข้อ ซึ่งมุ่งวัดความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
ลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติของการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ ดังในตาราง 2 เนื่องจากนักเรียน
จํานวนหนึ่ง (โดยเฉพาะนักเรียนชัน้ ม.1) อาจยัง
ไม่คุน้ เคยกับคําว่า “การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์”
คําถามในแบบสอบถามนี้จงึ ใช้คําว่า “การศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์” แทน โดยคําถามแต่ละข้อมีดงั นี้
1. ชายคนหนึ่ ง มีค วามสนใจเรื่อ งนก
มาก เขาเฝ้ ามองนกหลายชนิด ซึง่ กินอาหารแตกต่างกันไป เขาสังเกตเห็นว่า นกทีก่ นิ อาหารคล้ายกันมักมีลกั ษณะของปากทีค่ ล้ายกัน ตัวอย่างเช่น
นกที่กินถัวเปลื
่ อกแข็งมักมีปากสัน้ และแข็ง ใน
ขณะที่นกกินแมลงมักมีปากที่ยาวและเรียว เขา

จึงเกิดความสงสัยว่า ลักษณะของปากนกเกี่ยวข้องกับประเภทของอาหารทีน่ กกินหรือไม่ เขาจึง
เริม่ ต้นเก็บข้อมูลเพื่อตอบคําถามนี้ และในที่สุด
เขาก็ได้ขอ้ สรุปว่า “ลักษณะของปากนกและอาหาร
ทีน่ กกินมีความเกีย่ วข้องกัน”
1.1 การศึ ก ษาของชายคนนี้ เ ป็ น
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ เพราะเหตุใด
1.2 การศึกษาของชายคนนี้เป็ นการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ เพราะเหตุใด
2. นักเรียนคิดว่า การศึกษาทางวิทยาศาสตร์สามารถมีได้มากกว่า 1 ประเภทหรือไม่
ถ้า ใช่ โปรดระบุการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ม า
อย่างน้อย 2 ประเภท พร้อมทัง้ ระบุวา่ แต่ละประเภทเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร แต่ถ้าไม่ใช่
โปรดอธิบายว่า เหตุใดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
จึงได้เพียงประเภทเดียว
3. เมื่อเพื่อนของนักเรียน 2 คน ต้อง
ตอบคํา ถามที่ว่า “การศึก ษาทางวิท ยาศาสตร์
จําเป็ นต้องเริม่ ต้นด้วยคําถามทางวิทยาศาสตร์
เสมอไปหรือ ไม่ ” เพื่อ นคนหนึ่ ง ตอบว่ า “ใช่ ”
ในขณะที่เพื่อนอีกคนหนึ่ งตอบว่า “ไม่ใ ช่” นัก เรียนเห็นด้วยกับเพือ่ นคนใด และเพราะเหตุใด
4. ถ้า นัก วิท ยาศาสตร์ห ลายคนมีคํา ถามเดียวกัน และทําการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
เดียวกัน นัก วิทยาศาสตร์เหล่านี้จําเป็ นต้อ งได้
ข้อสรุปเหมือนกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
5. นักเรียนคิดว่า “ข้อมูล” กับ “หลักฐาน”
แตกต่างกันหรือไม่ โปรดอธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบคําตอบ
6. นักวิทยาศาสตร์ 2 กลุ่ม กําลังเดินทางไปยังทีท่ าํ งานของตนเอง ในระหว่างนัน้ พวกเขาก็สงั เกตเห็นว่า รถคันหนึ่งกําลังวิง่ ไปบนถนน
ด้วยยางทีแ่ บน พวกเขาทัง้ หมดเกิดคําถามขึน้ มา
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ว่า ยางแต่ ล ะยี่ห้อ สามารถทนต่ อ การวิ่ง ไปบน
ถนนได้เท่ากันหรือไม่ โดยนักวิทยาศาสตร์กลุม่ ที่
1 ทําการทดลองกับยาง 3 ยีห่ อ้ บนพืน้ ถนนแบบ
เดียวกัน ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 2 ทํา
การทดลองกับ ยาง 1 ยี่ห้อ บนพื้น ถนน 3 ชนิ ด
โปรดระบุและให้เหตุผลว่า วิธกี ารของนักวิทยาศาสตร์กลุม่ ใด “ดีกว่า” กัน
7. ตารางข้อมูลข้างล่าง (ตาราง 1) แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของพืชใน 1
สัปดาห์ และจํานวนนาทีทพ่ี ชื ได้รบั แสงในแต่ละวัน
ตาราง 1 ข้อมูลประกอบคําถามข้อที่ 7 ในแบบสอบถาม
เวลาทีพ่ ชื ได้รบั แสงใน
แต่ละวัน (นาที)
0
5
10
15
20
25

ความสูงของพืช
(เซนติเมตร/ 1 สัปดาห์)
25
20
15
5
10
0

7.1 จากข้อมูลในตาราง นักเรียนเห็นด้วยกับข้อสรุปใด
ก. พืชทีไ่ ด้รบั แสงมากจะมีความ
สูงมาก และพืชทีไ่ ด้รบั แสงน้อยจะมีความสูงน้อย
ข. การเจริญเติบโตของพืชไม่
เกีย่ วข้องกับปริมาณแสงทีพ่ ชื ได้รบั
7.2 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเห็นด้วย
กับข้อสรุปนี้
7.3 ข้อมูลในตารางเป็ นไปตามที่นักเรียนคาดหวังหรือไม่ เพราะเหตุใด
8. นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งขุดพบกระดูกของไดโนเสาร์จํานวนหนึ่ง พวกเขาพยายาม
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ต่อ กระดูก เหล่า นี้ เพื่อดูว่า ไดโนเสาร์ม ีรูป ร่า ง
อย่างไร พวกเขาพบว่า กระดูกไดโนเสาร์เหล่านี้
สามารถต่อกันได้ 2 แบบ ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนกัน
ทุกประการ ยกเว้นการต่อกระดูกแบบที่ 1 มีกระดูกขาหน้าเล็กและมีกระดูกขาหลังใหญ่ ส่วนการ
ต่อกระดูกแบบที่ 2 มีกระดูกขาหน้ าใหญ่ และมี
กระดูกขาหลังเล็ก [คําถามข้อนี้มกี ารแสดงภาพ
การต่อกระดูกทัง้ 2 แบบ ให้นกั เรียนพิจารณาด้วย
ตัวเอง โดยปราศจากข้อความทีบ่ รรยายลักษณะ
ของภาพ แต่เนื่องจากปั ญหาเรื่องลิขสิทธิ ์ของภาพ
ผู้วจิ ยั จึงขอสงวนการแสดงภาพในรายงานวิจยั
ฉบับ นี้ ซึ่ง ผู้อ่ า นสามารถสืบ ค้น ได้จ ากเอกสาร
ประกอบงานวิจยั ของ Lederman et al. (2014)]
8.1 โปรดระบุเหตุ ผ ลอย่า งน้ อ ย 2
ข้อ ทีอ่ ธิบายว่า เหตุใดนักวิทยาศาสตร์สว่ นใหญ่
จึงคิดว่า การต่อกระดูกแบบที่ 1 “ดีกว่า” การต่อ
กระดูกแบบที่ 2
8.2 อะไรเป็ นสิง่ ที่นักวิทยาศาสตร์
เหล่านี้ควรใช้ในการอธิบายว่า การต่อกระดูกแบบที่ 1 “ดีกว่า” การต่อกระดูกแบบที่ 2
8.3 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศกึ ษาเรื่อง
ใด ๆ ก็ตาม สิง่ ใดทีน่ กั วิทยาศาสตร์ตอ้ งใช้ในการ
อธิบายข้อสรุปของตนเอง
ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามให้นักเรียนแต่ละ
คนทําในเดือนธันวาคมของภาคเรียนที่ 2 ในปี การ
ศึกษา 2556 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ในการนี้ ผูว้ จิ ยั ขอให้นกั เรียนเขียน
ชื่อตัวเองลงในแบบสอบถาม ทัง้ นี้เพื่อให้แน่ใจว่า
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนครบทุกคน
อย่างไรก็ตาม ผู้วจิ ยั เน้ นยํ้ากับนักเรียนว่า คํา ตอบในแบบสอบถามจะไม่สง่ ผลใด ๆ ต่อคะแนน
วิช าวิทยาศาสตร์ท่ีนักเรียนกํา ลังเรียนอยู่ โดย
นักเรียนสามารถสอบถามผูว้ จิ ยั ได้ หากนักเรียน

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (2559)
ตาราง 2 ลักษณะของธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ทค่ี าํ ถามแต่ละข้อมุง่ วัด
ข้อคําถาม
1
1.1 – 1.2
2
3
4
5
6
7

7.1 – 7.2
7.3

8

8.1 – 8.3

ลักษณะของธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มไี ด้หลากหลาย และไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นไปตามลําดับขัน้ ตอน
ทีแ่ น่นอน
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ทงั ้ หมดเริม่ ต้นด้วยคําถามทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เดียวกันอาจไม่ให้ผลของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ทเ่ี หมือนกัน
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์จะเป็ นไปตามลักษณะของคําถามทีน่ กั วิทยาศาสตร์
ตัง้ ขึน้
ผลของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ตอ้ งสอดคล้องกับข้อมูลทีน่ กั วิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมได้
กระบวนการสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ส ามารถมีอิท ธิพ ลต่ อ ผลของการสืบ เสาะทาง
วิทยาศาสตร์ทจ่ี ะเกิดขึน้
นักวิทยาศาสตร์สร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์บนพืน้ ฐานของหลักฐานและความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ทม่ี อี ยู่

ไม่เข้าใจคําถามแต่ละข้อ แต่ไม่มนี ักเรียนคนใด
สอบถามผู้วจิ ยั เกี่ยวกับคําถามในแบบสอบถาม
ในรายงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั อ้างถึงนักเรียนเจ้าของคําตอบแต่ละคนโดยใช้ตวั อักษร S แล้วตาม
ด้ว ยหมายเลย 1–74 (เช่ น S1–S74) ทัง้ นี้ เ พื่อ
รักษาจริยธรรมในการวิจยั โดยป้ องกันไม่ให้เกิด
ปั ญหากับนักเรียนในภายหลัง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเริม่ ต้นจากการอ่าน
คํา ตอบของนัก เรีย นทีล ะคนในคํา ถามทีล ะข้อ
เพื่อ พิจ ารณาว่า นัก เรีย นแต่ ล ะคนเข้า ใจแต่ ล ะ
ลักษณะของธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์อย่างไร จากนัน้ ผู้วจิ ยั จึงจัดคําตอบของ
นักเรียนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ตามความหมายของแต่ละ
คําตอบ แม้ว่า นักเรียนในแต่ละระดับมีป ระสบการณ์ ก ารเรียนรู้ในโรงเรีย นไม่เท่า กัน แต่นัก เรียนส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ทค่ี ล้ายกัน (การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

แบบมีโครงสร้างร่วมกับการบรรยาย) ผูว้ จิ ยั จึงไม่
มีเจตนาเปรียบเทียบความเข้าใจเกีย่ วกับ “ธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” ของนักเรียนในแต่ละระดับชัน้ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงคละและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของนักเรียนทุกคนรวมกัน ในการ
นี้ ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 (ซึง่ ไม่รจู้ กั นักเรียนคนใดเลย) ให้
หมายเลขกับนัก เรียนแต่ล ะคน และจัด กลุ่ม คํา
ตอบของนักเรียนเหล่านัน้ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 จึง
ส่งผลการจัดกลุ่มข้อมูลเบือ้ งต้นให้กบั ผูว้ จิ ยั คนที่
2 (ซึ่งไม่ทราบหมายเลขที่ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 กําหนด
ไว้) ตรวจสอบ การกําหนดหมายเลขในระหว่างการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลนี้เป็ นไปเพื่อลดอคติทผ่ี วู้ จิ ยั อาจมี
ต่อนักเรียนแต่ละคน จากนัน้ ผู้วจิ ยั ทัง้ 2 คน ตีความ อภิปราย และหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับ
การจัดกลุม่ คําตอบของนักเรียนอีกครัง้ ตามลําดับ
ความสอดคล้องกับธรรมชาติของการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ท่ี Lederman et al. (2014) ได้บรรยาย
ไว้ จากนัน้ จึงคิดค่าร้อยละของคําตอบของนัก 307

เรียนในแต่ละกลุ่มและนํ าเสนอเป็ นผลการวิจยั ใน
แต่ละลักษณะสําคัญของธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์คาํ ตอบของ
นักเรียนโดยการจัดกลุ่มตามความสอดคล้องกับ
แต่ละลักษณะสําคัญของธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
1. การสืบเสาะทางวิ ทยาศาสตร์มีได้
หลากหลาย และไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นไปตามลําดับ
ขัน้ ตอนที่แน่ นอน
การวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนใน
คําถามข้อที่ 2 ซึง่ ถามนักเรียนว่า “การศึกษาทาง
วิท ยาศาสตร์สามารถมีไ ด้ม ากกว่า 1 ประเภท
หรือ ไม่ ” พร้อ มทัง้ ให้นั ก เรีย นยกตัว อย่ า งการ
ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ คําถามนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดความเข้าใจที่ว่า การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มไี ด้หลายประเภท และไม่
จําเป็ น ต้องเป็ น ไปตามลํา ดับขัน้ ตอนที่แ น่ น อน
พบว่า นักเรียนทัง้ หมดตอบตรงกันว่า การศึกษา
ทางวิท ยาศาสตร์ม ีไ ด้ม ากกว่า 1 ประเภท แต่
นัก เรีย นเหล่า นี้ ม ีค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ ประเภท
ของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน
เล็กน้อย ดังในภาพที่ 2
นักเรียนประมาณร้อยละ 64.86 (กลุ่ม
ที่ 1) ระบุวา่ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์มไี ด้มากกว่า
1 ประเภท แต่ไม่สามารถยกตัวอย่างการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ได้มากกว่า 1 ประเภทได้ นักเรียนบางคนระบุ เพียงว่า “การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ส ามารถทํา ได้ห ลากหลาย (S12)” โดย
ปราศจากการระบุประเภทของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ ในขณะทีน่ กั เรียนบางคนอ้างถึง “การ
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ภาพที่ 2 ความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ลกั ษณะที่ 1
ทดลอง” ซึ่ง เป็ น การสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์
ประเภทหนึ่งร่วมกับวิธกี ารอื่น ๆ เช่น การสืบค้น
ข้อมูล การสังเกต การคํานวณ การสร้างแบบจําลอง ซึ่งไม่ใช่ประเภทของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ นี้เพราะวิธีการเหล่านี้เป็ นเพียงส่วน
หนึ่งของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (NRC, 1996)
เช่น ตัวอย่างคําตอบของนักเรียนทีว่ า่ “มีมากกว่า
1 แบบ เช่ น การทดลองและการสังเกต (ซึง่ )มี
ความแตกต่างกัน เพราะการทดลองใช้เครือ่ งมือ
ทางวิทยาศาสตร์ ส่วนการสังเกต...ไม่ใช้เครือ่ งมือ (S15)” และ “มีมากกว่า 1 ประเภท เช่น การ
เก็บข้อมูล การสังเกต การทดลอง การค้น คว้า
(ซึง่ )แตกต่างกันไป... (S60)” นักเรียนเหล่านี้จงึ
อาจยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง “ประเภท
ของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์” และ “วิธกี ารเก็บ
รวบรวมข้อมูล”
นักเรียนประมาณร้อยละ 35.14 (กลุ่ม
ที่ 2) สามารถยกตัวอย่างการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไ ด้ม ากกว่า 1 ประเภท ซึ่งส่ว นใหญ่ คือ
การทดลองทางวิทยาศาสตร์และการสํารวจทาง
วิทยาศาสตร์ แต่นักเรียนเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า การสืบเสาะทางวิทยา-

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (2559)
ศาสตร์ทงั ้ 2 ประเภทแตกต่า งกันอย่า งไร เช่น
ตัวอย่างคําตอบของนักเรียนทีว่ า่ “การศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์มหี ลายแบบ เช่น การสํารวจ ... การ
ทดลอง (ซึง่ )แตกต่างกัน เพราะแต่ละแบบมีการ
จดหรือสํารวจแตกต่างกัน (S42)” “การศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์มมี ากกว่า 1 ประเภท เช่น การสํารวจ การทดลอง (S53)” และ “มีมากกว่า 1 ประเภท (เช่น ) 1. การสํารวจ 2. การทดลอง แต่ละ
ประเภทแตกต่างกัน คือ การสํารวจจะศึกษาโดย
ไม่ต้อ งทดลอง (S72)” ซึ่ง คํา ตอบเหล่ า นี้ ไ ม่ไ ด้
อธิบายว่า การทดลองทางวิทยาศาสตร์จําเป็ น
ต้องกําหนด จัดกระทํา และควบคุมตัวแปรต่าง ๆ
ในขณะที่ก ารสํา รวจทางวิท ยาศาสตร์เ ป็ น การ
ศึกษาสิง่ ต่าง ๆ ตามสภาพจริง นักเรียนเหล่านี้
จึงอาจยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง “การ
สํารวจทางวิทยาศาสตร์” และ “การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์”
ความสับ สนระหว่า ง “การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์” และ “การสํารวจทางวิทยาศาสตร์” ปรากฏชัดมากขึน้ ในระหว่างการวิเคราะห์
คําตอบของนักเรียนในคําถามข้อที่ 1.2 ซึ่งถาม
นักเรียนว่า การศึกษาลักษณะของปากนกและ
อาหารที่นกกิน “เป็ นการทดลองทางวิทยาศาสตร์
หรือไม่” โดยนักเรียนประมาณร้อยละ 41.89 ระบุ
ว่า การศึกษานี้เป็ นการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ทัง้ นี้ เ พราะการศึก ษานี้ “(มี) การสังเกตและจด
บันทึก (S1)” “มีการสังเกตและ...รวบรวมข้อมูล
(S66)” และ “(มีการ)มองดูเกีย่ วกับปากนกและ
อาหาร (S65)” เป็ นต้ น ในขณะที่นั ก เรีย นอี ก
ประมาณร้อยละ 56.76 ตอบได้ว่า การศึกษานี้
ไม่ใ ช่ก ารทดลองทางวิท ยาศาสตร์ แต่ ไม่ม ีนักเรียนคนใดทีใ่ ห้เหตุผลโดยการกล่าวถึงการขาดหาย
ของการจัดกระทําและควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ด้วย

เหตุ น้ี ไม่ ม ีนั ก เรีย นคนใดเลย (กลุ่ ม ที่ 3) ที่
สามารถทัง้ ยกตัว อย่า งการสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ได้มากกว่า 1 ประเภท และอธิบายความ
แตกต่างของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แต่ละ
ประเภทได้อย่างชัดเจน
เนื่องจากนักเรียนทุกคนเข้าใจว่า การ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มไี ด้มากกว่า 1 ประเภท
นักเรียนทุกคนจึงตอบคําถามข้อที่ 1.1 ตรงกันว่า
การศึก ษาลักษณะของปากนกและอาหารที่น ก
กิน “เป็ นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์” โดยนัก เรียนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 91.89 ให้เหตุผล
โดยการระบุวา่ การศึกษานี้มกี ารสังเกต เก็บและ
จดบันทึกข้อมูล และสรุปผลการศึกษา เช่น ตัวอย่างคํา ตอบของนักเรียนที่ว่า “เป็ นการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ เพราะเขามีการสังเกต การรวบรวม(ข้อมูล) การวิเคราะห์(ข้อมูล) การสรุป (S56)”
และ “เป็ นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เพราะมี
การสังเกตและมีการเก็บข้อมูล (S73)” ในขณะที่
นักเรียนส่วนน้อย (ร้อยละ 8.11) ไม่ได้อ้างถึงการ
เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เนื่องจากไม่มนี ักเรียน
คนใดที่อ้า งถึง การปฏิบ ัติต ามลํ า ดับ ขัน้ ตอนที่
แน่ นอนในการตอบคําถามข้อที่ 1.1 ดังนัน้ การ
ปฏิบตั ติ ามลําดับขัน้ ตอนทีแ่ น่นอนจึงไม่ใช่เกณฑ์
ทีน่ ักเรียนเหล่านี้ใช้ในการตัดสินว่า การศึกษาใด ๆ
เป็ นหรือไม่เป็ นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่มแี นวโน้ มที่จะใช้ “การเก็บรวบรวมข้อมูล” เป็ นเกณฑ์ในการตัดสินว่า การศึกษา
ใดเป็ นหรือไม่เป็ นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
2. การสืบเสาะทางวิ ทยาศาสตร์ทงั ้ หมดเริ่ มต้นด้วยคําถามทางวิ ทยาศาสตร์
การวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนใน
คํา ถามข้อ ที่ 3 ซึ่ง ถามนัก เรีย นเกี่ย วกับ ความ
จําเป็ นของคําถามทางวิทยาศาสตร์ในฐานะจุด309
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เริม่ ต้นของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ผลการ เกิดจากการทีน่ ักเรียนมองการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยมุมมองที่ง่ายและผิวเผินเกินไป จาก
วิจยั แสดงในภาพที่ 3
ผลการวิจ ยั ในหัวข้อที่ผ่านมาเกี่ยวกับประเภท
50
44.59
43.24
ของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ นักเรียนจํา40
นวนหนึ่งเข้าใจว่า การสังเกตเป็ นประเภทหนึ่ง
30
ของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ ๆ ทีก่ ารสังเกต
20
12.16
เป็ นเพียงส่วนหนึ่งหรือวิธกี ารหนึ่งของการสืบ10
เสาะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการสังเกตสิง่ ต่าง ๆ
0
สามารถเกิดได้โดยบังเอิญ นักเรียนหลายคนจึง
กลุม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2
กลุม่ ที่ 3
เข้าใจไปว่า การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์สามารถ
กลุ่มคําตอบ
ภาพที่ 3 ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการ เกิดขึน้ ได้ดว้ ยความบังเอิญโดยปราศจากคําถาม
ทางวิท ยาศาสตร์ นั ก เรีย นเหล่ า นี้ จํ า เป็ นต้อ ง
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ลกั ษณะที่ 2
แยกแยะว่า การสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์เ ป็ น
นักเรียนประมาณร้อยละ 44.59 (กลุ่ม กระบวนการที่นั ก วิท ยาศาสตร์พ ยายามตอบ
ที่ 2) เข้าใจว่า การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไม่จํา- คําถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ซึ่ง
เป็ นต้องเริม่ ต้นด้วยคําถามทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ - จะนํ า ไปสู่ ข้อ สรุ ป หรือ ความรู้ ใ หม่ ท างวิท ยานี้เพราะการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อาจเริม่ ต้น ศาสตร์ กระบวนการนี้ต้องอาศัยความตัง้ ใจ ซึ่ง
จากการทีน่ กั วิทยาศาสตร์ได้สงั เกตปรากฏการณ์ ไม่อ าจเกิดขึ้น ได้เองโดยบังเอิญ ในขณะที่ก าร
บางอย่าง “โดยบังเอิญ” และนํ าผลการสังเกตนัน้ สังเกตอาจเกิดขึน้ ด้วยความตัง้ ใจหรือความบังเอิญ
ไปพัฒนาเป็ นความรูท้ างวิทยาศาสตร์ได้ ดังตัว- ก็ได้ ซึ่งจะนําไปสูค่ วามสงสัยและ/หรือข้อมูลทาง
อย่างคําตอบของนักเรียนที่ว่า “(การศึกษาทาง) วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ขอ้ สรุปหรือความรู้ท่เี ป็ นผล
วิทยาศาสตร์ไม่จําเป็ นต้องตัง้ คําถาม ...เป็ นการ จากการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดย Lederman
บังเอิญก็ได้ การทีน่ ักวิทยาศาสตร์บงั เอิญเห็นสิง่ et al. (2014) ได้ชแ้ี จงไว้ ดังนี้
ต่าง ๆ โดยไม่ได้ตงั ้ คําถาม (S1)” “ไม่จาํ เป็นเสมอ
“มันมีเหตุผลที่(เรา)จะคิดว่า การสังเกต
ไป(ทีก่ ารศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตอ้ งเริม่ ต้นด้วย
จุดประกายให้เกิดความสนใจก่อนทีค่ ําถามจะ
คําถามทางวิทยาศาสตร์) เพราะ(นักวิทยาศาสตร์)
เกิดขึน้ ... อย่างไรก็ตาม มันสําคัญที(่ เรา)จะต้อง
ไม่จําเป็ นจะต้องคําถาม (ซึง่ )อาจจะบังเอิญก็ได้
แยกแยะวิท ยาศาสตร์อ อกจากการเดิน และ
การทีน่ ักวิทยาศาสตร์บงั เอิญค้นพบสิง่ ต่าง ๆ (S8)”
สังเกตสิง่ ต่าง ๆ บนโลกใบนี้ ... การชมเกมเบสบอลไม่ใ ช่ ว ิท ยาศาสตร์ ... ไม่ม ี( ใคร)ปฏิเ สธ
และ “ไม่ใช่ เพราะ(การศึกษาทางวิทยาศาสตร์)
ความสํา คัญ ของการสัง เกต... แต่ การสัง เกต
ไม่ได้เริม่ ต้นจากคําถามทางวิทยาศาสตร์เสมอไป
โดยปราศจาก...สิ่ง ที่ช้ีนํ า การสัง เกต...ไม่ ใ ช่
เช่น ความรู้บางอย่างก็ไม่ได้(มา)จากการสงสัย
วิทยาศาสตร์ ... หากการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
แต่มาจากความบังเอิญ (S59)” เป็ นต้น
จะ “เริม่ ต้น” เกิดขึน้ ได้ มันต้องมีคาํ ถาม ...”
ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนเช่นนี้อาจ
310
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วิ ทยาศาสตร์ตงั ้ ขึน้
การวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนใน
คํา ถามข้อ ที่ 6 ซึ่งให้นัก เรีย นเปรีย บเทีย บการ
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์ 2 กลุ่มว่า การทดลองแบบใดสามารถตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์
ทีว่ ่า “ยางแต่ละยีห่ อ้ สามารถทนต่อการวิง่ ไปบน
ถนนได้เท่ากันหรือไม่” ได้ดกี ว่ากัน โดยนักวิทยาศาสตร์กลุม่ ที่ 1 ทําการทดลองกับยาง 3 ยีห่ อ้ บน
พืน้ ถนนแบบเดียวกัน ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 2 ทําการทดลองกับยาง 1 ยีห่ อ้ บนพืน้ ถนน
3 ชนิด คําถามข้อนี้ต้องการวัดความเข้าใจของ
นักเรียนว่า การออกแบบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ จะเป็ นไปตามลักษณะของคําถามที่
นักวิทยาศาสตร์ตงั ้ ขึน้ ผลการวิจยั แสดงในภาพที่ 4

ร้อยละของนักเรียน

นักเรียนประมาณร้อยละ 43.24 (กลุ่ม
ที่ 3) เข้าใจถูกต้องว่า คําถามทางวิทยาศาสตร์
เป็ นสิง่ จําเป็ นในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนเหล่า นี้ ใ ห้เ หตุ ผ ลว่า หากไม่ม ีคํา ถามทาง
วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์กไ็ ม่อาจทําการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ได้ เพราะนักวิทยาศาสตร์
จะไม่รวู้ า่ ตนเองต้องตอบคําถามอะไร ดังตัวอย่าง
คําตอบของนักเรียนที่ว่า “เห็นด้วยกับคนทีต่ อบ
ว่า ใช่ เพราะการศึก ษา(ทางวิทยาศาสตร์)ต้อง
เกิดจาก(ความ)อยากรูอ้ ยากเห็น (ความ)อยากรู้
ให้ชดั เจน เพราะการตัง้ คําถามเป็ นการตัง้ ปั ญหา
ขึน้ มา ถ้าไม่มคี าํ ถาม ...(นักวิทยาศาสตร์)จะสามารถ
ตอบ จะสามารถรู้ได้อย่างไร (S12)” “ใช่ เพราะ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์จําเป็ นต้องเริม่ ต้นจาก
คําถามก่อน เราจึงทําการทดลองหรือสังเกต การ
ทีเ่ ราอยากจะรูอ้ ะไร เราต้องมีความสงสัยก่อน แล้ว
เราจึงจะสามารถค้นคว้าและสรุปได้ (S23)” และ
“ใช่ เพราะถ้า คนเราเกิด ความสงสัย ในเรือ่ งใด
(เรา)ก็จะหาคําตอบในเรือ่ งนัน้ ยกตัวอย่างเช่น
ถ้า(เรา)สงสัยว่า นํ้ าเป็ นปั จจัยหนึง่ ในการเจริญ
เติบโตของพืชหรือไม่ (เรา)ก็ทดลองปลูกพืช 2
ต้น ต้นหนึง่ รดนํ้า อีกต้นหนึง่ ไม่รดนํ้า และสังเกต
ผลทีเ่ กิดขึ้น (S53)” คําตอบเหล่านี้แสดงให้เห็น
ว่า นักเรียนเข้าใจว่า คําถามทางวิทยาศาสตร์ม ี
บทบาทสําคัญในการเป็ นจุดเริม่ ต้นของการออกแบบการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนส่วนน้อย (กลุ่มที่ 1) ประมาณ
ร้อยละ 12.16 ไม่ตอบหรือให้คําตอบที่คลุมเครือ
เช่ น “ไม่ไ ด้ เพราะไม่เ ห็น ด้ว ยกับ เพือ่ นคนใด
(S13)” “ใช่ เพราะคําถามเริม่ ต้นจากคําถามทาง
วิทยาศาสตร์ (S28)”
3. กระบวนการสื บเสาะทางวิ ทยาศาสตร์จะเป็ นไปตามลักษณะของคําถามที่นัก-
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ภาพที่ 4 ความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ลกั ษณะที่ 3
นักเรียนส่ว นใหญ่ป ระมาณร้อยละ
59.46 (กลุ่ ม ที่ 3) ตอบได้ ว่ า การทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 1 ดีกว่าการทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 2 โดยนักเรียนเหล่านี้ให้
เหตุผลอย่างชัดเจนว่า การทดลองของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 1 สามารถตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์ไ ด้ ในขณะที่ก ารทดลองของนัก วิท ยา311
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ศาสตร์กลุ่มที่ 2 ไม่สามารถตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่างคําตอบของนักเรียนทีว่ า่ “นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที ่ 1 เพราะได้รู้ถึงการทดลอง
ของยาง 3 ยีห่ อ้ ว่า ยีห่ อ้ ไหนดีกว่ากัน (S10)” “กลุ่ม
ที ่ 1 เพราะอยากรูย้ างรถยนต์ ไม่ได้อยากรูค้ วาม
ทนของพื้น ถนน เพราะฉะนั น้ กลุ่ ม ที ่ 1 ดีก ว่ า
(S57)” และ “นักวิทยาศาสตร์กลุ่มที ่ 1 เพราะเป็ น
การทดสอบยางแต่ละยีห่ อ้ ไม่ได้ทดสอบพื้นถนน
(S72)” คําตอบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียน
เหล่านี้เข้าใจว่า การออกแบบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ จําเป็ นต้องตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ การออกแบบและกระบวนการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ จึงต้องเป็ นไปตามลักษณะ
ของคําถามทางวิทยาศาสตร์ และมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์นนั ้
ในขณะเดียวกัน นักเรียนอีกประมาณ
ร้อยละ 32.43 (กลุ่มที่ 2) ตอบได้ว่า การทดลอง
ของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 1 ดีกว่าการทดลอง
ของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 2 แต่นักเรียนเหล่านี้
ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า เหตุใดการทดลองของ
นัก วิท ยาศาสตร์ก ลุ่ม ที่ 1 จึงดีก ว่า ดังตัว อย่า ง
คําตอบของนักเรียนทีว่ า่ “กลุม่ ที ่ 1 (ดีกว่า) เพราะ
ทําได้ถกู วิธี (S9)” “กลุม่ ที ่ 1 เพราะยางแต่ละยีห่ อ้
แต่ละรุ่น...ไม่เหมือนกัน และลายยางรถยนต์ไม่
เหมือนกัน (S18)” และ “(กลุ่มที ่ 1 ดีกว่า) เพราะ
นัก วิท ยาศาสตร์ก ลุ่ ม ที ่ 1 สามารถทดลองครัง้
เดียวพร้อมกัน 3 ยีห่ ้อ จึงเป็ นวิธที ดี ่ กี ว่า (S61)”
นัก เรีย นเหล่า นี้ ไ ม่ไ ด้ต อบอย่า งชัด เจนว่า การ
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 1 สามารถตอบ
คําถามทางวิทยาศาสตร์ได้ตรงประเด็นกว่าการ
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์กลุม่ ที่ 2
นักเรียนส่วนน้อยอีกประมาณร้อยละ
8.11 (กลุม่ ที่ 1) กลับตอบว่า การทดลองของนัก312

วิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 2 ดีกว่าการทดลองของนักวิทยาศาสตร์กลุม่ ที่ 1 โดยนักเรียนเหล่านี้ให้เหตุผลว่า การทดลองของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 2
ช่วยในการทดสอบพืน้ ถนน ทัง้ ๆ ที่คําถามทาง
วิทยาศาสตร์กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่า นักวิทยาศาสตร์ตอ้ งการทดสอบความทนของยาง ดังตัวอย่างคําตอบของนักเรียนที่ว่า “กลุ่มที ่ 2 เพราะ
จะได้ทดลองถนนว่า มันเกีย่ วข้องหรือไม่ (S5)”
“กลุ่มที ่ 2 เพราะถนนบางทีท่ ําไม่เหมือนกัน บาง
ถนนใช้วสั ดุไม่เหมือนกัน และมีหลุม (S11)” และ
“วิธกี ารของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที ่ 2 เพราะพื้นผิวของถนนจะมีแรงเสียดทานต่อยางรถ ... ถ้ามี
แรงเสียดทาน ก็อาจทําให้ยางรถแบนขึ้นมาได้
(S12)” คําตอบเหล่านี้แสดงว่า นักเรียนอาจยังไม่
เข้าใจว่า การศึกษาทางวิทยาศาสตร์จําเป็ นต้อง
ตอบคําถามทีน่ กั วิทยาศาสตร์ตงั ้ ขึน้
4. กระบวนการสื บเสาะทางวิ ทยาศาสตร์เดียวกันอาจไม่ให้ผลของการสืบเสาะ
ทางวิ ทยาศาสตร์ที่เหมือนกัน
การวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนใน
คําถามข้อที่ 4 ซึ่งถามนักเรียนว่า “ถ้านักวิทยาศาสตร์หลายคนมีคาํ ถามเดียวกัน และเก็บข้อมูล
ด้วยวิธกี ารเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้จําเป็ นต้องได้ขอ้ สรุปเหมือนกันหรือไม่” คําถามข้อ
นี้มงุ่ วัดความเข้าใจของนักเรียนเกีย่ วกับความเป็ น
อัตวิสยั ที่แฝงอยู่ในการทํางานทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์
แต่ ล ะคนมีค วามแตกต่ า งกัน ในแง่ข องภูม ิห ลัง
ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ทางทฤษฎี การ
ตีความข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั
แสดงในภาพที่ 5
นักเรียนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 93
(กลุม่ ที่ 3) เข้าใจดีวา่ แม้นกั วิทยาศาสตร์หลายคน
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ภาพที่ 5 ความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ลกั ษณะที่ 4
มีคําถามเดียวกัน และเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารเดียวกัน แต่นกั วิทยาศาสตร์เหล่านัน้ ไม่จาํ เป็ น ต้องได้
ข้อสรุปที่เหมือนกันเสมอไป นักเรียนเหล่านี้ให้
เหตุผลโดยการอ้างถึงการที่นักวิทยาศาสตร์แต่ละ
คนมีความรู้ ความคิด และประสบการณ์ท่แี ตกต่างกัน ดังตัวอย่างคําตอบของนักเรียนทีว่ ่า “ไม่
เพราะนักวิทยาศาสตร์(แต่ละ)คนมีความคิดไม่
เหมือนกัน นักวิทยาศาสตร์บางคนมีความรูน้ ้อย
กว่านักวิทยาศาสตร์คนอืน่ ๆ (S26)” “ไม่ เพราะ
(นั ก วิท ยาศาสตร์แ ต่ ล ะคน)คงมีค วามรู้( และ)
ประสบการณ์มากน้ อยและแตกต่างกัน ทุกคนมี
ความรู้( และ)ความคิด เห็น แตกต่ า งกัน (S40)”
และ “ไม่ เพราะต่างคนต่างมองเห็นไม่เหมือนกัน
คนหนึง่ อาจจะสรุปได้อกี แบบหนึง่ แต่อกี คนหนึง่
อาจจะสรุปต่าง ... คนเราสรุปแตกต่างกันได้ (S65)”
คําตอบเหล่า นี้ แสดงให้เห็น ว่า นักเรียนเหล่า นี้
เข้าใจดีว่า ธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ มักมีความเป็ นอัตวิสยั ของนักวิทยาศาสตร์แฝงอยูเ่ สมอ
นักเรียนส่วนน้ อยประมาณร้อยละ

4.05 (กลุ่มที่ 2) ไม่เข้าใจความเป็ นอัตวิสยั ของนักวิทยาศาสตร์ท่แี ฝงอยู่ในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ นั ก เรีย นเหล่ า นี้ คิด ว่ า หากนั ก วิท ยาศาสตร์หลายคนมีคําถามเดียวกันและเก็บข้อมูล
ด้วยวิธกี ารเดียวกันแล้ว นักวิทยาศาสตร์เหล่านัน้ ต้อ งได้ข้อ สรุป เดีย วกัน ดัง ตัว อย่า งคํา ตอบ
ของนักเรียนที่ว่า “ได้ เพราะคําถามเหมือนกัน
และวิธีเดียวกัน โอกาส(ที)่ ข้อสรุปจะเหมือนกัน
เป็ น ไปได้ ม าก (S21)” “สรุ ป เหมือ นกัน (นั ก วิท ยาศาสตร์) จะได้ข้อ มูล แบบเดีย วกัน (S62)”
“เหมือนกัน เพราะ(นักวิทยาศาสตร์)จําเป็ นต้อง
สรุปเหมือนกัน และ...คิดได้อย่างเหมือนกันและ
สรุปเหมือนกัน (S70)”
ในขณะทีน่ กั เรียนอีกประมาณร้อยละ
2.70 (กลุม่ ที่ 1) ตอบคําถามข้อนี้ไม่ชดั เจน
5. กระบวนการสื บเสาะทางวิ ทยาศาสตร์สามารถมีอิทธิ พลต่อผลของการสืบเสาะ
ทางวิ ทยาศาสตร์ที่จะเกิ ดขึน้
การวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนใน
คําถามข้อที่ 7.3 ซึ่งถามนักเรียนว่า ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเวลาทีพ่ ชื ได้รบั แสงและ
ความสูง ของพืช (ตาราง 1) เป็ น ไปตามความ
คาดหวังของนักเรียนหรือไม่ เนื่ องจากข้อมูลนี้
เป็ นข้อมูลที่ขดั แย้งกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ที่ว่า แสงเป็ นปั จจัยที่จําเป็ นในการเจริญเติบโต
ของพืช แต่ข้อมูล นี้ ก ลับไม่ไ ด้แ สดงว่า เมื่อพืช
ได้รบั แสงมาก พืชจะเจริญเติบโตได้ดี ด้วยความ
ขัดแย้งระหว่างข้อมูลและความรู้ทางวิทยาศาสตร์
คําถามข้อนี้จงึ มุ่งวัดว่า หากนักเรียนประสบกับ
ข้อมูลแปลกปลอมที่แตกต่างไปจากความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนจะตัง้ ข้อสงสัยได้หรือไม่ว่า
ข้อมูลนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็ นผลมาจากกระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ทผ่ี ดิ พลาด ผลการวิจยั
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ภาพที่ 6 ความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ลกั ษณะที่ 5
นักเรียนประมาณร้อยละ 58.11 (กลุ่ม
ที่ 3) ระบุว่า ข้อมูลในตาราง 1 ไม่เป็ นไปตามที่
ตนเองคาดหวังไว้ ทัง้ นี้เพราะข้อมูลนัน้ ไม่สอดคล้องกับความเข้าใจของตนเองที่ว่า หากพืชได้
รับแสงมาก พืชจะเจริญเติบโตได้ดี โดยนักเรียน
เหล่ า นี้ ไ ม่ไ ด้อ ธิบ ายสาเหตุ ข องความไม่ส อดคล้อ งนัน้ ดัง ตัว อย่า งคํา ตอบของนัก เรีย นที่ว่า
“ไม่ เพราะพืชต้องการแสงเพือ่ จะเกิดการเจริญ
ของพืช เพือ่ ทีพ่ ชื จะได้เจริญเติบโตเต็มที ่ เมือ่ พืช
ไม่ไ ด้ร บั แสง (พืช )จะไม่ส ามารถเติบ โตขึ้น ได้
เพราะพืชต้องใช้แสงในการผลิตอาหาร... (S15)”
“ไม่ เพราะพืชต้องการแสงเพือ่ การสังเคราะห์แสง
ในการเจริญเติบโต แต่ถา้ (พืช)ไม่ได้รบั แสง พืชก็
จะตาย (S20)” และ “ไม่เ ป็ น ไปตามทีค่ าดหวัง
เพราะผมคิดว่า พืชทีไ่ ด้รบั แสงมากจะมีการเจริญ
เติบโตมาก แต่(พืช)กลับไม่เจริญเติบโต (S71)”
กล่าวคือ ไม่มนี ักเรียนคนใดทีต่ งั ้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ท่จี ะมีความผิดพลาดในกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนทัง้ หมดมี
แนวโน้มทีจ่ ะมองว่า ข้อมูลในตาราง 1 มีความถูกต้องสมบูรณ์ ดังนัน้ นักเรียนเหล่านี้จงึ ไม่ได้มอง
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ย้อนกลับไปในแง่ท่ีว่า ข้อมูลเป็ น ผลที่เกิด จาก
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และได้รบั อิทธิพล
มาจากกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนประมาณร้อยละ 36.49 (กลุ่ม
ที่ 2) ระบุว่า ข้อมูลในตาราง 1 เป็ นไปตามทีต่ นเองคาดหวังไว้ นักเรียนกลุ่มนี้ มกั ลงข้อสรุปไป
ตามความรูท้ างวิทยาศาสตร์ว่า ความสูงของพืช
ขึน้ อยู่กบั ปริมาณแสงที่พชื ได้รบั ทัง้ ๆ ที่ขอ้ มูล
ในตาราง 1 ไม่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น ข้อ สรุ ป นี้ เ ลย ดัง
ตัวอย่างคําตอบของนักเรียนที่ว่า “เป็ น(ไปตาม
ความคาดหวัง ) เพราะพืช ต้อ งการรับ แสงแดด
(พืช)จึงจะมีการเจริญเติบโต (S10)” “เป็ นไปตาม
ความคาดหวัง เพราะแสงแดดมีผลต่อการเจริญ
เติบโตของพืช (S31)” และ “(เป็ นไปตามที)่ คาดหวัง เพราะพืช บางชนิ ด ไม่ ไ ด้ ร ับ แสงก็ เ จริญ
เติบโตได้ (S74)” นักเรียนเหล่านี้มแี นวโน้มที่จะ
มองว่า ข้อมูลในตาราง 1 มีความถูกต้องสมบูรณ์
แต่ลงข้อสรุป ที่ไ ม่สอดคล้องกับข้อมูล (รายละเอียดเกี่ย วกับการลงข้อสรุป ที่ไ ม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลอยูใ่ นหัวข้อถัดไป)
ในขณะที่นักเรียนอีกประมาณร้อยละ
5.41 ให้คําตอบที่ขดั แย้งในตัวเอง ตัวอย่างเช่น
นัก เรีย นคนหนึ่ ง ระบุ ว่า “ไม่( เป็ น ไปตามความ
คาดหวัง) เพราะ(ข้อมูล)ดีอยู่แล้ว (S5)” ส่วนนักเรียนอีกส่วนหนึ่งไม่ตอบหรือให้คําตอบที่ไม่ชดั เจน เช่น “เพราะอาจทําให้พชื ได้รบั แสงในแต่ละ
วัน เราต้องไปดูว่าของพืชและแสง เพราะว่า 5 นาที
มันเป็นของพืชและแสง (S50)”
6. ผลของการสื บ เสาะทางวิ ท ยาศาสตร์ต้องสอดคล้ องกับข้อมูลที่ นักวิ ทยาศาสตร์เก็บรวบรวมได้
การวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนใน
คําถามข้อที่ 7.1 และ 7.2 ซึ่งให้นักเรียนลงข้อ-

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (2559)

ร้อยละของนักเรียน

สรุปจากข้อมูลในตาราง 1 เกีย่ วกับความสัมพันธ์
ระหว่างระหว่างเวลาทีพ่ ชื ได้รบั แสงและความสูง
ของพืช ทัง้ นี้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนทีว่ ่า ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ ต้องสอดคล้อ งและตัง้ อยู่บ นพื้น ฐานของข้อ มูล จากการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั แสดงในภาพ
ที่ 7
60
50
40
30
20
10
0

44.59
29.73

22.97

2.70
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ที่ 4
กลุ่มคําตอบ

ภาพที่ 7 ความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ลกั ษณะที่ 6
เมื่อนักเรียนประสบกับข้อมูลแปลกปลอมทีไ่ ม่สอดคล้องกับความรูท้ างวิทยาศาสตร์
นักเรียนประมาณร้อยละ 44.59 (กลุ่มที่ 2) เลือก
ที่จะลงข้อสรุปตามความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (ข้อ
ก) แทนที่จะลงข้อสรุปไปตามข้อมูลในตาราง 1
(ข้อ ข) ดัง ตัว อย่ า งคํ า ตอบของนั ก เรีย นที่ว่ า
“ข้อสรุป ก. เพราะเมือ่ พืชได้รบั แสงมาก ...พืชจะ
เจริญเติบโตได้ดี (และ)เพราะพืชต้องการแสงใน
การผลิตอาหารและการเจริญเติบโต (S15)” “ข้อสรุป ก. เพราะถ้าสมมติว่า การเจริญเติบโตของ
พืชไม่เกีย่ วข้องกับปริมาณแสงทีพ่ ชื ได้รบั พืชก็
จะไม่โต (พืช)ไม่เจริญเติบโต (S39)” และ “ข้อสรุป ก. เพราะแสงทําให้พชื เจริญเติบโต ถ้าพืช
ไม่ได้รบั แสง พืชก็อาจเจริญเติบโตช้า (S73)” ผล
การวิจยั นี้สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Ladachart
et al. (2015) ที่ช้ีใ ห้เ ห็น ว่า นัก เรีย นชัน้ มัธ ยม-

ศึกษาปี ท่ี 3 ประมาณร้อยละ 52 มักลงข้อสรุปที่
คลาดเคลื่อนหรือเกินไปจากข้อมูลหรือหลักฐาน
นักเรียนเหล่านี้ยงั ไม่เข้าใจว่า การลงข้อสรุปเพื่อ
ให้ได้ผลของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ
จําเป็ นต้องสอดคล้องและตัง้ อยู่บ นพื้น ฐานของ
ข้อมูลจากการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์นนั ้
ในขณะที่นักเรียนประมาณร้อยละ
29.73 (กลุม่ ที่ 3) เลือกทีจ่ ะลงข้อสรุปทีส่ อดคล้อง
กับข้อมูลในตาราง 1 แทนทีจ่ ะลงข้อสรุปตามความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ แต่นกั เรียนเหล่านี้ไม่ได้อา้ งถึง
ข้อมูลในตาราง 1 ดังตัวอย่างคําตอบของนักเรียน
ทีว่ ่า “ข้อสรุป ข. เพราะการเจริญเติบโตของพืชมี
หลายปั จจัย (S5)” “ข้อสรุป ข. ถ้าพืชได้รบั แสง
มากเกินไป (พืช)อาจเกิดการเหีย่ วและตายลงได้
(พืช)ควรได้รบั แสงพอสมควรทีพ่ ชื ต้องการ (S30)”
และ “ข้อสรุป ข. เพราะพืชจะโตเร็วเพือ่ หาแสงแดด และพืชทีอ่ ยู่กลางแดดจะไม่ค่อยสูง เพราะ
(ปริม าณแสง)ไม่ค่อ ยเกีย่ วกับ ความสูง (S56)”
คําตอบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนเหล่านี้ลง
ข้อสรุป บนพื้นฐานของความคิดหรือเหตุ ผลอื่น
โดยปราศจากการพิจารณาข้อมูลในตาราง 1 ดังนัน้ แม้ขอ้ สรุปของนักเรียนเหล่านี้สอดคล้องกับ
ข้อมูลในตาราง1 แต่ไม่ได้หมายความว่า นักเรียน
เหล่ านี้ เข้าใจว่า การลงข้อสรุ ปจําเป็ นต้องสอดคล้องและตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลจากการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนประมาณร้อยละ 22.97 (กลุ่มที่
4) เลือกที่จะลงข้อสรุปบนพื้นฐานของข้อมูลใน
ตาราง 1 ทัง้ ๆ ทีข่ อ้ มูลนัน้ ไม่สอดคล้องกับความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนเหล่านี้มกี ารอ้างถึงข้อมูลในตาราง 1 เพื่อสนับสนุ นการลงข้อสรุป
ของตนเอง ดังตัวอย่างคําตอบของนักเรียนที่ว่า
“ข้อสรุป ข. เพราะว่า ข้อสรุป ก. (ทีก่ ล่าวว่า) พืช
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เก็บรวบรวมได้ในระหว่างการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ มีได้หลายรูปแบบ (เช่น ตัวเลข คํา
บรรยาย ภาพถ่าย เสียง ตัวอย่างทางกายภาพ)
ในทางตรงกันข้าม หลักฐานคือผลจากกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ... ซึง่ ผูกโยงกับ(หรือตอบ)
คําถามทางวิทยาศาสตร์”
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ผลการวิจยั แสดงในภาพที่ 8
ร้อยละของนักเรียน

ได้รบั แสงมากจะมีความสูงมาก แต่จากตารางแล้ว
แสงมากยิง่ ทําให้พชื ไม่สงู เลย (S14)” “ข้อสรุป ข.
เพราะจากการสังเกต(ข้อมูลในตาราง 1) พืช ที ่
ได้รบั แสงมาก แต่ความสูงของพืชกลับน้อย แต่พชื
ทีไ่ ม่ได้รบั แสงเลย กลับมีความสูงมากขึ้น (S37)”
และ “ข้อสรุป ข. การเจริญเติบโตของพืชไม่เกีย่ วข้องกับปริมาณแสงทีพ่ ชื ได้รบั เพราะถ้าพืชได้รบั
แสงมากจะสูงมาก แต่ในตาราง ถ้า(พืช)ได้รบั แสง
มาก ความสูง...จะไม่เพิม่ ขึ้นเสมอไป และจะไม่
สูง ขึ้น เสมอไป ดัง นั น้ (ความสูง ของพืช )จึง ไม่
เกีย่ วข้องกับปริมาณแสง (S65)” นักเรียนกลุ่มนี้
จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าใจว่า การลงข้อสรุปเพื่อให้ได้
ผลของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ จําเป็ น
ต้องตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูลจากการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์นนั ้
นักเรียนทีเ่ หลือ (ร้อยละ 2.70) ไม่ตอบ
หรือให้คาํ ตอบทีไ่ ม่ชดั เจน
7. ข้อมูลทางวิ ทยาศาสตร์ไม่ ใช่ สิ่ ง
เดียวกับหลักฐานทางวิ ทยาศาสตร์
การวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนใน
คํา ถามข้อ ที่ 5 ซึ่ง ถามนัก เรีย นเกี่ย วกับ ความ
แตกต่า งระหว่า ง “ข้อมูล” กับ “หลัก ฐาน” โดย
ข้อมูลคือสิง่ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์เก็บรวบรวมได้จาก
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ส่วนหลักฐานคือสิง่
ทีน่ กั วิทยาศาสตร์ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
นําไปใช้เพื่อตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์ ดังเช่น
ที่ Lederman et al. (2014) ได้อธิบายไว้วา่
“ข้อมูลคือผลจากการสังเกตทีน่ ักวิทยาศาสตร์
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ภาพที่ 8 ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ลกั ษณะที่ 7
นักเรียนส่ว นใหญ่ป ระมาณร้อยละ
77.03 (กลุม่ ที่ 3) เข้าใจว่า ข้อมูลและหลักฐานไม่
ใช่สงิ่ เดียวกัน แต่ไม่มนี ักเรียนคนใดเลยที่สามารถ
บอกความแตกต่างและระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลและหลักฐานได้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนคน
หนึ่งบอกว่า “ข้อมูล(เป็ นสิง่ ทีเ่ รา)สามารถสอบถามได้ก ับผู้ค น แต่ห ลัก ฐานเป็ น สิง่ ของที(่ เรา)
สามารถมองเห็นได้ชดั เจนหรือ(เป็ น)วัตถุในเหตุการณ์ต่าง ๆ (S25)” นักเรียนอีกคนหนึ่งตอบว่า
“ข้อมูลบางครัง้ อาจไม่จริงหรือจริงก็ได้ แต่หลักฐานต้องเป็นจริงเท่านัน้ (S45)” ในขณะทีน่ กั เรียน
อีกคนหนึง่ ระบุว่า “ข้อมูล...จะมีมาก หลักฐานจะ
มีน้ อ ย (S58)” ส่ว นนัก เรีย นอีก คนหนึ่ ง มองว่ า
“ข้อมูลน่ าจะเป็ นตัวอักษรหรือตัวหนังสือทีเ่ ป็ น
สัญลักษณ์ แต่หลักฐานควรเป็ นชิ้นหรือวัตถุอะไร
บางอย่าง (S74)” ดังนัน้ นักเรียนกลุ่มนี้มองความ
แตกต่างระหว่างข้อมูลและหลักฐานในแง่ของแหล่ง
ที่มา ระดับความน่ าเชื่อถือ ปริมาณ หรือลักษณะ
ทางกายภาพ เป็ นต้น
นักเรียนประมาณร้อยละ 21.62 (กลุม่
ที่ 2) เข้าใจว่า ข้อมูลและหลักฐานคือสิง่ เดียวกัน

ดังนัน้ นักเรียนเหล่านี้จงึ ไม่ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลและหลักฐาน ดังตัวอย่างคําตอบของนักเรียนที่ว่า “ไม่ต่างกัน เพราะข้อมูล
และหลักฐานไม่มขี อ้ แตกต่างกันเลย (S16)” “ไม่
แตกต่างกัน เพราะข้อมูลและหลักฐานล้วนเป็ น
คําอธิบายเหมือนกันและมีความหมายเหมือนกัน
(S43)” และ “เหมือนกัน เพราะถ้าไม่มขี อ้ มูล ก็ไม่
มีหลักฐาน (S61)” นักเรียนเหล่านี้จึงยังไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างข้อมูลและหลักฐาน
นักเรียนทีเ่ หลือประมาณร้อยละ 1.35
ให้คาํ ตอบทีไ่ ม่ชดั เจน
8. นักวิ ทยาศาสตร์สร้างคําอธิ บาย
ทางวิ ทยาศาสตร์บนพื้นฐานของหลักฐานและ
ความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์
การวิเคราะห์คาํ ตอบของนักเรียนใน
คําถามข้อที่ 8 ซึง่ ให้นกั เรียนเปรียบเทียบและอธิบายการต่อกระดูกของไดโนเสาร์วา่ ระหว่างการ
ต่อกระดูกแบบที่ 1 (ซึ่งกระดูกขาหลังใหญ่กว่า
กระดูกขาหน้ า) กับการต่อกระดูกแบบที่ 2 (ซึ่ง
กระดูกขาหน้ าใหญ่กว่ากระดูกขาหลัง) การต่อ
กระดูกแบบใด “ดีกว่า” กันและเพราะเหตุใด คําถาม
ข้อนี้มุ่งวัดความเข้าใจของนักเรียนว่า การสร้าง
คําอธิบายเกีย่ วกับโครงสร้างของไดโนเสาร์จาํ เป็ น
ต้องอาศัยทัง้ หลักฐานและความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ผลการวิจยั แสดงในภาพที่ 9
นักเรียนประมาณร้อยละ 67.57 (กลุ่ม
ที่ 3) ระบุว่า การต่อกระดูกแบบที่ 1 ดีกว่าการต่อ
กระดูกแบบที่ 2 โดยนักเรียนเหล่านี้ให้เหตุผลบน
พื้นฐานของหลักฐานร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่างคําตอบของนักเรียนทีว่ า่ “แบบที ่ 1 เพราะขา...จะต้องใหญ่...และมีกล้ามเนื้อที ่
แข็งแรง (ไดโนเสาร์)จึงมีแรงล่าสัตว์ ขาต้องใหญ่
กว่าแขน ถ้าขาเล็ก (มัน)จะยากต่อการทรงตัว (S7)”

ร้อยละของนักเรียน

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (2559)
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กลุม่ ที่ 3

ภาพที่ 9 ความเข้าใจเกีย่ วกับธรรมชาติของการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ลกั ษณะที่ 8
“แบบที ่ 1 เพราะนํ้ าหนักจะต้องลงไปทีข่ าหลัง ...
ขาหลังจึงต้องใหญ่กว่าขาหน้า (S35)” และ “แบบ
ที ่ 1 เพราะ(ไดโนเสาร์)จะสะดวกในการเคลือ่ นทีก่ ว่า
ถ้าขาหลังเล็กกว่า (ไดโนเสาร์)จะเคลือ่ นทีย่ ากกว่า
(S53)” คําตอบของนักเรียนเหล่านี้แสดงถึงความ
เข้าใจที่ว่า การสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์
ต้องอาศัยทัง้ หลักฐานและความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ในที่น้ี ห ลัก ฐานก็คือ ลัก ษณะของกระดู ก ส่ ว น
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
เรือ่ ง แรง นํ้าหนัก และสมดุลของแรง
นักเรียนประมาณร้อยละ 31.08 (กลุ่ม
ที่ 2) แม้ระบุได้วา่ การต่อกระดูกแบบที่ 1 ดีกว่าการ
ต่อกระดูก แบบที่ 2 แต่นักเรียนเหล่า นี้ไม่ได้ใ ห้
เหตุผลโดยการอ้างถึงหลักฐานหรือความรูท้ างวิทยาศาสตร์ คําตอบส่วนใหญ่ คือ การต่อกระดูกแบบ
ที่ 1 ถูกต้องหรือสอดคล้องกับภาพโครงกระดูก
ไดโนเสาร์ทน่ี ักเรียนเหล่านี้เคยเห็นมา ในขณะที่
การต่อกระดูกแบบที่ 2 เป็ นภาพที่นักเรียนเหล่านี้
ไม่คนุ้ เคย ดังตัวอย่างคําตอบทีว่ า่ “แบบที ่ 1 เพราะ
กระดูกไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ขาหน้าจะเล็กกว่าขา
หลัง (S16)” “แบบที ่ 1 เพราะเคยเห็นในหนังสือ
(S49)” และ “แบบที ่ 1 เพราะ...เป็ นการต่อทีถ่ ูกต้องมากทีส่ ดุ (S60)” ในขณะทีน่ กั เรียนอีกส่วนหนึ่ง
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ไม่ได้เหตุผลใด ๆ แต่บอกว่า การต่อกระดูกแบบที่
1 ดี ก ว่ า การต่ อ กระดู ก แบบที่ 2 เท่ า นั ้น ดัง
ตัว อย่ า งคํ า ตอบที่ว่ า “แบบที ่ 1 โครงสร้างของ
กระดูก(ได้)มาตรฐานกว่าโครงสร้างแบบที ่ 2 (S4)”
ดังนัน้ นักเรียนกลุ่มนี้จึงอาจยังไม่เข้าใจว่า การ
สร้า งคํา อธิบ ายทางวิท ยาศาสตร์ต้อ งอาศัย ทัง้
หลักฐานและความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ส่วนนัก เรียนที่เหลืออีก ส่วนน้ อยประมาณร้อยละ 1.35 ให้คาํ ตอบทีไ่ ม่ชดั เจน
สรุป อภิ ปรายผล และการนําไปใช้
ผลการวิจยั โดยสรุปมีดงั ต่อไปนี้
1. แม้ นั ก เรี ย นทุ ก คนเข้ า ใจว่ า การ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มไี ด้หลายประเภท แต่
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถยกตัวอย่างประเภท
ของการสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ไ ด้ นัก เรีย น
ประมาณร้อ ยละ 35.14 ระบุ ถึง การสํา รวจทาง
วิท ยาศาสตร์แ ละการทดลองทางวิท ยาศาสตร์
แต่นักเรียนเหล่านี้ก็ไม่สามารถอธิบายได้อย่าง
ชัด เจนว่ า การสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ท ัง้ 2
ประเภทแตกต่างกันอย่างไร
2. นักเรียนประมาณเกือบครึง่ (ร้อยละ
44.59) เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไม่จาํ เป็ นต้องเริม่ ต้นด้วยคําถามทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนเหล่านี้ให้เหตุผลว่า การศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์สามารถเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ
ในขณะที่นักเรียนอีกประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ
43.24) เข้า ใจถู ก ต้อ งว่า การศึก ษาทางวิท ยาศาสตร์ตอ้ งเริม่ ต้นด้วยคําถามทางวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนประมาณร้อยละ 59 มีแนวโน้มที่จะเข้าใจว่า การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
จะเป็ นไปตามลัก ษณะของคํ า ถามทางวิท ยาศาสตร์ นักเรียนเหล่านี้สามารถเลือกการทดลอง
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ที่สามารถตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์ได้ และ
ยังอธิบายเหตุผลของการเลือกนัน้ ได้อย่างถูก ต้องด้วย อย่างไรก็ตาม นักเรียนประมาณร้อยละ
32.43 แม้เลือกการทดลองทีส่ ามารถตอบคําถาม
ทางวิทยาศาสตร์ได้ แต่ไม่สามารถอธิบายเหตุผล
ของการเลือกนัน้ ได้อย่างชัดเจน
4. นักเรียนเกือบทุกคน (ประมาณร้อยละ
93.24) เข้าใจดีวา่ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ม ี
อัตวิสยั ของนักวิทยาศาสตร์ปะปนอยู่ ในขณะที่
นักเรียนเพียงส่วนน้ อย (ประมาณร้อยละ 4.05)
ไม่เข้าใจลักษณะสําคัญของธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์น้ี
5. ในการประสบกับข้อมูลแปลกปลอม
ทีแ่ ตกต่างไปจากความรูท้ างวิทยาศาสตร์ แม้นกั เรียนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 58.11 ตระหนัก
ถึงความแปลกปลอมนัน้ แต่กลับไม่ได้ตงั ้ ข้อสงสัย
เกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลนัน้ ซึ่งแสดง
ว่า นักเรียนเหล่านี้อาจยังไม่เข้าใจว่า กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์สามารถมีอทิ ธิพลต่อ
ผลของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ในขณะทีน่ กั เรียนอีกประมาณร้อยละ 36.49 ไม่ตระหนักถึง
ความแปลกปลอมนัน้
6. นักเรียนประมาณร้อยละ 74.32 (44.59
+ 29.73) ไม่ได้ลงข้อสรุปตามข้อมูล หากแต่ลง
ข้อสรุปตามความรู้เดิมของตนเองเป็ นหลัก ซึ่ง
สะท้อนว่า นักเรียนเหล่านี้ยงั ไม่เข้าใจว่า ผลของ
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ต้องตัง้ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล ในขณะทีน่ กั เรียนประมาณร้อยละ
22.97 ลงข้อสรุปตามข้อมูล แม้ขอ้ มูลนัน้ อาจไม่
สอดคล้องกับความรูท้ างวิทยาศาสตร์หรือความรู้
เดิมของตนเอง ซึง่ สะท้อนว่า นักเรียนเหล่านี้เข้าใจว่า ผลของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ตอ้ งตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อมูล
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7. นักเรียนส่ว นใหญ่ป ระมาณร้อยละ
77.03 เข้าใจว่า ข้อมูลและหลักฐานแตกต่างกัน
แต่นักเรียนเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลและหลัก ฐานได้ นักเรียนอีก
ประมาณร้อยละ 21.62 ไม่เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลและหลักฐาน
8. นักเรียนส่ว นใหญ่ป ระมาณร้อยละ
67.57 เข้าใจว่า การสร้า งคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ต้อ งอาศัย ทัง้ หลัก ฐานและความรู้ท าง
วิทยาศาสตร์ ในขณะทีน่ กั เรียนอีกประมาณร้อยละ
31.08 มีแนวโน้มทีจ่ ะละเลยหลักฐานและ/หรือความรู้
ทางวิทยาศาสตร์
ผลการวิจ ัย เหล่ า นี้ ส ะท้อ นว่า แม้นัก เรียนเหล่านี้เคยผ่านประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดย
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มาบ้าง แต่ประสบการณ์การเรียนรูน้ ้ีอาจยังไม่ได้เน้นลักษณะสําคัญ
ของธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
อย่างเด่นชัด นักเรียนจํานวนหนึ่งจึงยังไม่เข้าใจ
บางลัก ษณะสํา คัญ ของการสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น แม้นักเรียนอาจเคยทําการ
สืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ห ลายประเภท โดยเฉพาะการสํารวจทางวิทยาศาสตร์และการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ แต่หากนักเรียนไม่ได้สะท้อน
ความคิดว่า การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แต่ละ
ประเภทแตกต่างกันอย่างไร นักเรียนก็อาจไม่เข้าใจความแตกต่ างระหว่างการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์แต่ละประเภท ในทํานองเดียวกัน หากนักเรีย นไม่ ไ ด้ส ะท้อ นคิด เกี่ย วกับ ความแตกต่ า ง
ระหว่างการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และวิธกี าร
เก็บรวบรวมข้อมูล นักเรียนก็อาจสับสนว่า การ
สังเกตคือการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ประเภท
หนึ่ง นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนบางครัง้
อาจส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของการ

สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน “โดยไม่ได้
ตัง้ ใจ” ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากครูให้นกั เรียน
ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ในหนังสือเรียน โดย
ปราศจากการกล่าวถึงหรือเน้นยํา้ คําถามทางวิทยาศาสตร์ท่อี ยู่เบื้องหลังของขัน้ ตอนเหล่านัน้ นักเรียนก็อาจเข้าใจไปว่า การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ไม่จําเป็ นต้องมีคําถามทางวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ การนําเสนอประวัตกิ ารพัฒนาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ท่ผี วิ เผินเกินไป (เช่น การนํ าเสนอว่า เซอร์ ไอแซก นิวตัน ค้นพบแรงโน้มถ่วง
ของโลกจากการสังเกตการตกของลูกแอปเปิ ล
เพียงเท่านัน้ ) ก็อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเกิด
ขึน้ ได้โดยบังเอิญ
ความสัมพันธ์ระหว่าง (1) คําถามทาง
วิทยาศาสตร์ (2) กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และ (3) ผลของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เป็ น สิ่ง ที่ค รูต้อ งให้ค วามสํา คัญ ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั นี้ชใ้ี ห้เห็นว่า นักเรียนจํานวน
ไม่น้อยยังคงเลือกการทดลองที่ตอบไม่ตรงคําถามทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนยังไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคําถามทาง
วิทยาศาสตร์และกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนจํานวนมากเลือกที่จะลงข้อสรุป
ที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูล และไม่มกี ารตัง้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่าง
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่า นัก เรีย นยัง ไม่เ ข้า ใจความสัม พัน ธ์ร ะหว่า ง
กระบวนการและผลของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สิง่ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การให้นกั เรียน
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ตามขัน้ ตอนต่าง ๆ อาจ
ไม่ ไ ด้ส่ง เสริม ให้นั ก เรีย นเข้า ใจความสัม พัน ธ์
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ระหว่าง (1) คําถามทางวิทยาศาสตร์ (2) กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และ (3) ผลของการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ นี้เพราะนักเรียนอาจ
จดจ่ออยูก่ บั การปฏิบตั ใิ ห้ตรงตามขัน้ ตอนและให้
ได้ผ ลตามที่ปรากฏในหนังสือเรียนมากเกิน ไป
ซึ่งทําให้นักเรียนละเลยเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ระหว่าง (1) คําถามทางวิทยาศาสตร์ (2) กระบวนการสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ และ (3) ผลของ
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การ
ให้นกั เรียนปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนเดียวกันอาจมีขอ้ ดี
ในแง่ข องการช่วยให้นักเรียนเข้า ใจว่า แม้นัก เรียนสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยวิธกี ารเดียวกัน แต่ ผลของการสืบเสาะทางวิท ยาศาสตร์ไ ม่
จําเป็ นต้องเหมือนกัน
ด้ว ยเหตุ น้ี นอกจากการจัด การเรีย น
การสอนโดยการให้นัก เรีย นได้ทํา การสืบ เสาะ
ทางวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนควรได้รบั ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ เ กี่ ย วกับ ธรรมชาติ ข องการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่ง Abd-El-Khalick
and Lederman (2000) ได้เ สนอไว้ว่า แนวทาง
หนึ่งที่มปี ระสิทธิภาพในการส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์กค็ อื การเน้นให้
นักเรียนได้สะท้อนคิดและอภิปรายเกีย่ วกับลักษณะ
สําคัญของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดขึน้
ในระหว่างทีน่ กั เรียนกําลังทําการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างที่นักเรียนกําลัง
ออกแบบและสืบเสาะเพื่อตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ ครูควรอภิปรายกับนักเรียนด้วยว่า
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์จะช่วยในการตอบ
คํา ถามนั น้ ได้ห รือ ไม่ แ ละอย่า งไร ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้
นักเรียนเข้าใจว่า กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์จะเป็ นไปตามลักษณะของคําถามทางวิทยาศาสตร์ ในทํานองเดียวกัน เมื่อนักเรียนได้เก็บ
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รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และลงข้อสรุปแล้ว
(ซึ่ง นัก เรีย นแต่ ล ะคนหรือ แต่ ล ะกลุ่ม อาจได้ไ ม่
เหมือนกัน) ครูควรอภิปรายกับนักเรียนด้วยว่า
ข้อสรุปเหล่านัน้ ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลหรือ
ไม่ อย่างไร ทัง้ นี้เพื่อให้นกั เรียนเข้าใจว่า ข้อสรุป
หรือ ผลของการสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ต้อ ง
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของข้อมูล ในขณะเดียวกัน หลังจากที่นักเรียนวิเคราะห์ขอ้ มูลและได้หลักฐานที่
ช่วยในการตอบคําถามทางวิทยาศาสตร์แล้ว ครู
สามารถอภิปรายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
ข้อมูลและหลักฐานได้เช่นกัน การอภิปรายเกีย่ วกับ ลัก ษณะสํา คัญ ของการสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์จ ะช่วยให้นักเรียนเข้า ใจลักษณะต่า ง ๆ
เกี่ย วกับ ธรรมชาติข องการสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ได้ดียงิ่ ขึ้น และจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
กระบวนการทํา งานของนัก วิท ยาศาสตร์อ ย่า ง
แท้จริงมากขึน้
สิง่ สําคัญที่ต้องได้รบั การเน้นยํ้าไว้ในที่
นี้ คือ ความเข้าใจธรรมชาติของการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ผลพลอยได้ท่นี ักเรียนจะเรียนรู้
ได้เองจากการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ แม้นักเรียนได้ทําทัง้ การสํารวจทางวิทยาศาสตร์และการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ได้หมายความว่า
นักเรียนจะเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
การสํารวจทางวิทยาศาสตร์และการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ในทํานองเดียวกัน แม้นักเรียนได้
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นตัวเลข เช่น ข้อมูลระดับนํ้า
ทะเลในแต่ละวัน จนกระทังนั
่ ก เรียนได้กราฟที่
เป็ นหลักฐานสํา คัญ ที่บ่งบอกว่า นํ้ าทะเลจะขึ้น
และลงอย่างละ 2 ครัง้ ในรอบ 1 วัน แต่กไ็ ม่ใช่สงิ่ ทีจ่ ะ
รับประกันได้ว่า นักเรียนจะเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลและหลัก ฐาน ความเข้าใจธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์จะเกิดขึน้
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