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การวิจัยนี้มีความมุ่ งหมายเพื่ อ   1) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ของ

นักวิทยาศาสตรอิ์สลามในด้านความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  2)  ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความ
เขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนจากการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  และ 
3)  เพื่อสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม กลุ่มท่ีศึกษาเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหน่ึงในจังหวัดยะลา
จ านวน 30  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกตามสะดวก  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูประกอบด้วย   แบบสอบถาม
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้งเกี่ยวกับความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  และ
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ท าการวิเคราะหข์้อมูลด้วย
สถิติพืน้ฐานได้แก่ ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีไดเ้รียนรูด้ว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  มี
คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรห์ลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  
.05  โดยหลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจท่ีสอดคลอ้งกับมติ
ประชาคมทางวิทยาศาสตร์ (Informed view) ทุกคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร  ์ 2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรอิ์สลามประกอบด้วย  ครู  กิจกรรมการเรียนรู  ้ และสื่อการเรียนรู  ้ และ 3) แนวทางการจัด การเรียนรู้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   ประกอบด้วย 3.1) การใช้บริบทท่ี
สอดคลอ้งกับสังคมและวฒันธรรมอิสลามมาใช้ในการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  3.2) การเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเพื่อสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใช้ค  าถามท่ีเฉพาะเจาะจงกับคุณลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และสะท้อนการท างานของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามภายใต้บริบทของสังคม   วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา
อิสลาม  3.3)  การใหนั้กเรียนไดท้ าการทดลองปฏิบัติเสมือนนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  และ 3.4) การจัดการเรียนรูด้้วยสื่อ
การเรียนรูท่ี้หลากหลายสะทอ้นการท างานทางวิทยาศาสตร ์ สอดคลอ้งกับสงัคมและวฒันธรรมอิสลาม 
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The purposes of this study are as follows: (1) to study the effects of using the history of Islamic 

scientists in understanding of nature of science; (2) to study the factors affecting the changing of 
understanding of the nature of science from using history of Islamic scientists; and (3) to synthesis  the 
nature of science teaching guidelines for students in Islamic private schools. The participants included thirty 
seventh grade students in an Islamic private school in Yala province,who were selected by convenience 
sampling. The research tools included the nature of science questionnaire, a semi -structured interview about 
the understanding of the nature of science, and a semi-structured interview about the factors affecting 
change in the understanding of the nature of science. In order to analyze the data and content of the 
analysis, including percentage, mean, standard deviation, and  t-test for dependent samples were used. The 
research results were as follows: (1) the results revealed that after learning by using the history of Islamic 
scientists, the students increased understanding of nature of science significantly at a .05 level of 
significance. After learning, most of the students had an informed view of understan ding in all aspects of 
nature of science; (2) the factors affecting  the change in understanding of the nature of science from using 
the history of Islamic scientists including; teachers, learning media, and learning activities; and (3) the nature 
of science teaching guidelines for students in Islamic private schools included; (3.1)using context consistent 
with Islamic society and culture in science learning; (3.2) giving opportunities for students to discuss and 
reflect the nature of science by using questions specific to nature of science and reflected Islamic scientists 
working in the context of Islamic society, culture, and beliefs; (3.3)allowing students to perform practical 
experiments on Islamic scientists; and 3.4) using a variety of media in teachin g and learning, and reflected 
the work of scientists, and consistent with the Islamic society and culture.  
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ครัง้นี ้

ขอขอบคุณผูบ้ริหาร  คณะครู  เจ้าหน้าที่  และนักเรียนโรงเรียนบ ารุงศาสน์วิทยา  ที่ให้
ความช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดีในการศึกษาน าร่องและการเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
วิจยั 

ขอขอบคณุมิตรภาพจากกลัยาณมิตรในศนูยวิ์ทยาศาสตรศึกษา  มศว  และขอขอบคณุทุก                  
ความช่วยเหลือ  การอ านวยความสะดวกจากเจา้หนา้ที่ศนูยวิ์ทยาศาสตรศึกษา  มศว.  ทุกท่าน  ที่มี
ใหผู้วิ้จยัเสมอมา 

ขอขอบคณุมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ที่ใหทุ้นสนับสนุนการวิจัยและขอขอบคุณบัณฑิต
วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ใหทุ้นในการน าเสนอผลงานวิจยัในครัง้นี ้

สดุทา้ยนีผู้วิ้จยัขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่  ผูใ้หก้ าเนิด  ใหก้ารเลีย้งด ู แนะน าสั่ง
สอน  และใหก้ าลังใจในการศึกษาในระดับปริญญาเอกเสมอมา  ขอขอบคุณลูก ๆ และเพื่อนผูเ้ป็น
ก าลงัใจอนัล า้ค่าของผูวิ้จยั 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง  
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์  เป็นปรชัญาแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของธรรมชาติ  

ความรูข้องวิทยาศาสตร ์ ลกัษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร ์ วิธีการไดม้าซึ่งความรูท้างวิทยาศาสตร์
โดยการสืบคน้หาความรู ้ รวมไปถึงสังคม  ความเชื่อ  ค่านิยมที่มีอยู่ในความรูท้างวิทยาศาสตร ์
(Lederman,  1992, p. 331; Lederman, Abdul-El-Khalick, Bell, & Schwartz, 2002, p. 498) 
หากนักเรียนไดร้บัการส่งเสริมใหม้ีความเขา้ใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่เหมาะสมจะช่วยให้
นกัเรียนไดเ้รียนรูเ้นือ้หาวิทยาศาสตรอ์ย่างมีความหมายมีความเขา้ใจ  มีความสนใจ  มีเจตคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร ์ และสามารถสรา้งองค์ความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ด้เป็นอย่างดี (Driver, John, 
Robin, & Scott, 1996, p. 16-18; McComas, Clough, & Almazroa, 2000, p. 11-14)  ยิ่ งไป
กว่านัน้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรย์ังเป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่ส่งผลใหน้ักเรียนเป็นผูรู้วิ้ทยาศาสตร ์
(Scientifically  literate  person) (พงษ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, 2552, น. 164)  ซึ่งหมายถึง  ผูท้ี่มี
ความสามารถในการส่ือสาร  วิพากษ์ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกบัวิทยาศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน  
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากวิทยาศาสตรไ์ด้ (AAAS, 
1993, p. 296)  จากความส าคญัของความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ าใหห้ลายประเทศได้
บรรจุธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ป็นเป้าหมายส าคญัในหลกัสตูรวิทยาศาสตร ์(Lederman, 1992, 
p. 331; McComas & Olson, 1998, p. 41)  รวมทั้งประเทศไทย   ซึ่ งได้ระบุ ไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช  2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ สาระที่ 8  
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านกระบวนการเรียนรู้  เน้น
กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ กระบวนการแกปั้ญหา  ธรรมชาติและขอ้จ ากัดของวิทยาศาสตร ์ 
เจตคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม (สสวท., 2546, น. 4)  แม้ในปัจจุบันมีการปรบัปรุง
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศักราช 2551  สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ ในปี
พุทธศักราช  2560  แต่ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์็ยังคงเป็นเป้าหมายหนึ่งของการจัด 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2560, น. 3) 

ถึงแม้ว่าความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการ
เรียนรูวิ้ทยาศาสตรส์  าหรบัประเทศไทย  แต่ผลจากการวิจยัในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า  นกัเรียน
ยงัมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ไม่เพียงพอและคลาดเคลื่อน (กาญจนา มหาลี และ 
ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2553, น. 796; สุทธิดา จ ารัส, นฤมล ยุตาคม, และ พรทิพย์ ไชยโส, 2552,       
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น. 360)  โดกันน์และอับดุลคอลิก (Dogan & Abd-El-Khalick, 2008, p. 1102) ได้ศึกษาวิจัย 
ปัจจยัที่ส่งผลต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนพบว่า  สงัคม  วฒันธรรมและ
ครูมีผลต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ส าหรบัปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมของ
นักเรียน  คัง ชามัน และนอห ์(Kang,  Scharmann, & Noh, 2005, p. 332) ได้ชีว่้า  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  และ 4  ในประเทศเกาหลีมีความเขา้ใจความหมายของ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรด์ีกว่านกัเรียนในประเทศตะวนัตก  สาเหตเุนื่องจากอิทธิพลของวฒันธรรม
ภาษา  ส าหรบันกัเรียนในประเทศตะวนัตกค าว่า  ทฤษฎี  ในชีวิตประจ าวนัหมายถึง  การคาดเดา
ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริง  นักเรียนตะวันตกจึ งเข้าใจว่า  ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรค์ือ  
แนวคิดที่ยังไม่ไดร้บัการพิสจูน ์ นอกจากนีจ้ากการวิจัยของเดงก ์ไช่ย ์ไซย ์และลิน (Deng, Chai, 
Tsai, & Lin, 2014, p. 856) ไดป้ระเมินความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชาวจีน 
(กวางโจว) ระดับชั้นมัธยมศึกษาพบว่า  นักเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นบาง
คณุลกัษณะไดด้ีกว่านกัเรียนตะวนัตก  ซึ่งเป็นผลมาจากวฒันธรรมของจีนที่ไดร้บัอิทธิพลของลทัธิ
มารก์ซิสต ์(Marxism)  ซึ่งมีหลกัการว่า  โลกมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ  ความจริงหรือความรูไ้ดม้า
จากการปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์้อหนึ่งคือ  ความรู้
วิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้  ในขณะที่นักเรียนชาวตะวันตกมีความเขา้ใจธรรมชาติที่
คลาดเคลื่อนมากในคณุลกัษณะนี ้ แมจ้ะไดร้บัการเรียนรูใ้นหลกัสตูรวิทยาศาสตรท์ี่ดีก็ตาม 

จากผลการวิจัยดังกล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว่้า  สังคมและวฒันธรรมมีผลต่อความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันท าให้นักเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรแ์ตกต่างกนั  โดยเฉพาะศาสนาซึ่งเป็นปัจจยัที่มีผลอย่างมากต่อความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ์(Wan, Wong, & Zhan, 2013, p. 1134) ส าหรบัภาคใตข้องประเทศไทยมีสังคม
และวัฒนธรรมแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน ๆ  กล่าวคือ  ประชากรมากกว่ารอ้ยละ 85 นับถือศาสนา
อิสลาม (ส านักบริหารยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้,  2557, น. 1) มีความเชื่อใน
พระองคอ์ัลลอฮเ์พียงผูเ้ดียวและเชื่อว่า  ทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลพระองคเ์ป็นผูส้รา้งและ
วางกฎระเบียบทั้งหมด  จากประสบการณก์ารสอนของผูวิ้จยัในบริบทเช่นนีพ้บว่า  เมื่อนักเรียนได้
เรียนรูก้ารไดม้าซึ่งความรูวิ้ทยาศาสตรเ์พื่ออธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติ  นกัเรียนก็จะ
เข้าใจตามความเชื่อทางศาสนา  นอกจากนี้จากการส ารวจของผู้วิจัยเกี่ยวกับ  ความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 1,549 คน  ด้วยแบบวัด 
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  พบว่า  นกัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรค์ลาดเคลื่อน  
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เช่น  นักเรียนเข้าใจว่า  วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนตายตัว  ความรู้วิทยาศาสตรไ์ม่
จ าเป็นตอ้งอาศยัความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ  กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรไ์ม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได ้ ปรากฏการณต์่าง ๆ ที่เกิดขึน้บนโลกเป็นเรื่องที่ไม่สามารถท าความเขา้ใจไดโ้ดย
อาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ นอกจากนีจ้ากผลการส ารวจของผูวิ้จยัเกี่ยวกบัความคิดเห็นของครู
วิทยาศาสตรใ์นดา้นการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์้วยการสัมภาษณ์ครู
วิทยาศาสตรจ์ านวน 6  คน  ที่สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวัดยะลาจ านวน    
3  โรงเรียนพบว่า  ครูอธิบายความหมายธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ม่ถูกต้องและไม่สามารถ
อธิบายความส าคัญของธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชดัเจน  มีการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติ
ของวิทยาศาสตรแ์บบไม่ชัดแจง้  โดยเนน้ให ้นักเรียนไดท้ดลองและลงมือปฏิบตัิจริงเท่านัน้  ไม่ได้
บ่งชีห้รืออภิปรายคณุลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งในบทเรียนใหน้ักเรียนเขา้ใจ  
นอกจากนีค้รูยังขาดความเขา้ใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นชั้นเรียน
วิทยาศาสตร ์(โรซวรรณา  เซพโฆลาม, พินิจ  ข าวงษ์, ชนินันท ์พฤกษ์ประมูล, และ อับดุลนาเซร ์
ฮายีสาเมาะ, 2560, น. 127)  ซึ่งปัญหาเหล่านีจ้ะส่งผลต่อนกัเรียน 

แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรถ์ูกตอ้งก็คือ  การจัดการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกบับริบทของนกัเรียน  โดย
น าเรื่องราวที่เกี่ยวขอ้งกบัสงัคม  วฒันธรรมและศาสนาของนกัเรียนมาใชใ้นการจัดการเรียนรู ้  ซึ่ง
ฟูอาด  มาสเตอรแ์ละเอเคอรส์นั (Fouad, Master, & Akerson, 2015, p. 1133) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ
ว่า  ควรน าประวัติของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามที่แสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพ  การท างานของ
นกัวิทยาศาสตร ์ การไดม้าซึ่งความรูท้างวิทยาศาสตร ์ สงัคมและวฒันธรรมของนกัวิทยาศาสตร์
ในบริบทที่ เป็น อิสลาม  ประกอบกับการอธิบายและแสดงให้นัก เรียนเห็นแนวคิดของ
นักวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบันเทียบกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรใ์นอดีต  จะส่งผลให้นักเรียนมี    
ความเขา้ใจว่าความรูข้องวิทยาศาสตรไ์ม่มีความคงทน  สามารถเปลี่ยนแปลงไดเ้มื่อมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์  นอกจากนีค้วรใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงดว้ย    

การจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใช้ประวัติของนักวิทยาศาสตรเ์ป็น                 
การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติของวิทยาศาสตรแ์ละการท างานของนักวิทยาศาสตรค์วบคู่กับ
เนื ้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง  โดยสอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เข้าไปใน
กระบวนการเรียนรู ้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์(Abd-EL-Khalick & Lederman, 2000, p. 1058; Irwin, 2000, p. 7-8; Khishfe & 
Abd-EL-Khalick, 2002, p. 552) แนวคิดวิทยาศาสตร์ (Galili & Hazen, 2000, p. 4 ; Monk & 
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Osborne, 1997, p. 409) และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์ (Allchin, 2013, p. 367)  อีกทั้งยังช่วย
ปรบัเปลี่ยนมมุมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนได ้(Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002, 
p. 552)  วิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตรส์ามารถท าไดห้ลากหลายวิธี
และสามารถน าไปใชไ้ดต้ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลยั  (Stinner, McMillan, Merz, Jilek, 
& Klassen, 2003, p. 619-622)  ไม่ว่าจะเป็น  บทความสัน้ (Vignette)  เรื่องราวทางวิทยาศาสตร ์
(Science  stories)  กรณีศึกษาประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์(Historical  of  science  case  
studies) และการเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ (Scientific  narratives)  แต่จากความเห็นของ
นักวิชาการและผลงานวิจัยหลายฉบับเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรด์ว้ย
ประวัติของวิทยาศาสตรพ์บว่า  การจัดการเรียนรูป้ระวัติของวิทยาศาสตรด์ว้ยกรณีศึกษาของ
ประวตัิของวิทยาศาสตรช์่วยส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนไดด้ีกว่า
วิธีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตรอ่ื์น ๆ (Kim & Irving, 2010, p. 187; Irwin, 
2000, p. 23; Lin & Chen, 2002, p. 778-779; Wolfensberger & Canella, 2015, p. 874)  
นักเรียนได้ทดลองทางวิทยาศาสตรท์ี่มีลักษณะคล้ายคลึงกับนักวิทยาศาสตร ์อันจะส่งผลให้
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ (Kim & Irving, 
2010, p. 196-197; Lin & Chen, 2002, p. 778-779)  นอกจากนีน้ักเรียนไดศ้ึกษาการพัฒนาของ
แนวคิดทางวิทยาศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร ์ ท าให้นักเรียนเขา้ใจและเห็นการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดของนักวิทยาศาสตรแ์ละแสดงใหเ้ห็นถึงการท างานของนักวิทยาศาสตร ์(Kim & Irving, 
2010, p. 211)  แต่ด้วยข้อจ ากัดของประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามแต่ละคนไม่มี
รายละเอียดให้เห็นการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตรใ์นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแสดงให้เห็น        
การอธิบายเรื่องราวทางวิทยาศาสตรไ์ด้เป็นหลาย ๆ ตอน  จึงท าให้ไม่สามารถใช้วิธีการจัด                
การเรียนรูด้้วยวิธีบทความสั้น (Vignette)  เรื่องราวทางวิทยาศาสตร ์(Science  stories)  และ  
การเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร ์(Scientific  narratives)  ซึ่งเป็นการจดัการเรียนรูท้ีม่ีการเล่าเรื่องราว
หรือเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตรเ์พียงเรื่องราวเดียวและแสดงวิวัฒนาการทางความคิดของ
นกัวิทยาศาสตรห์ลายท่าน  แต่ส าหรบัวิธีกรณีศึกษาประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรส์ามารถศึกษา
ประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรเ์พียงท่านเดียวเพื่อเป็นกรณีศึกษาได ้

อย่างไรก็ตามแมก้ารจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรด์ว้ยกรณีศึกษาของประวัติ
ของวิทยาศาสตรจ์ะช่วยส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  แต่คิมและ
เออรวิ์ง (Kim & Irving,  2010, p. 211) ลินน์และเคน (Lin & Chen, 2002, p. 778-779) ได้ให้
ขอ้เสนอแนะว่า ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรูค้วรเปิดโอกาสใหน้ักเรียนร่วมกนัสะทอ้นและอภิปราย
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตรค์วบคู่กันไป  นอกจากนีก้ลาเซอรฟิ์ลล ์(Glasersfeld, 1993, p. 23-24) 
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า  การจดัการเรียนรูค้วรเริ่มตน้ดว้ยการสรา้งสถานการณ์ปัญหา  เพื่อ
เปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเองเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา  เมื่อนักเรียนเขา้ใจ
และเรียนรูวิ้ธีการแกปั้ญหา  จะสะทอ้นใหน้กัเรียนเล็งเห็นถึงการท างานของนักวิทยาศาสตรแ์ละ
เข้าใจคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ม่ว่าจะเป็น  ความรู้ของวิทยาศาสตรส์ ามารถ
เปลี่ยนแปลงได ้ ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งอาศยัความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ  สงัคมและ
วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของวิทยาศาสตร์ (Allchin, 2013, p. 366-367; Moutinho, 
Torres, Fernandes, & Vasconcelos, 2015, p. 1874; Sousa, 2014, p. 153-154)  ยิ่ งไปก ว่า
นั้นยังท าให้นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงขึ ้น (Akinoglu & Tandogan, 2007, p. 79; 
Ferreira & Trudel, 2012, p. 23)  และท าใหน้ักเรียนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาผ่าน
การเรียนรูโ้ดยน าตนเอง (Barrows & Tamlyn, 1980, p. 12; Hmelo-silver,  2004, p. 235)   

ถึงแมว่้างานวิจยัต่างประเทศจะมีการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรโ์ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์ ส าหรบัประเทศไทยก็ยงัไม่มีการประยุกตใ์ชใ้น
บริบทของกลุ่มที่ศึกษาที่เป็นมุสลิม  นอกจากนีจ้ากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกบัผลการจัดการเรียนรู้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์ว้ยกรณีศึกษาทางประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรย์งัไม่พบการอธิบาย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ และดว้ยงานวิจัยที่จะ
ศึกษานีม้ีความเฉพาะของกลุ่มที่ศึกษาซึง่มีอิทธิพลของความเชื่อทางศาสนา  สงัคมและวฒันธรรม
ค่อนขา้งมากท าใหผู้วิ้จัยสนใจที่จะศึกษาขอ้มูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนจากหน่วยการเรียนรูท้ี่ผูวิ้จยัพัฒนาขึน้  อับดุล
คอลิกและเอเคอรส์ัน (Abd-El-Khalick & Akerson, 2004, p. 806-808) ไดอ้ธิบายว่า การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรม์ีความส าคัญต่อ         
การออกแบบการจัดการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์หเ้หมาะสมกับ
บริบทของนักเรียน  ปัจจยัจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างการจัดการเรียนรูก้ับความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน  ซึ่งเมื่อไดท้ราบปัจจัยจะเป็นประโยชนก์บันกัวิทยาศาสตรศ์ึกษาใน
การพฒันาการจดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรใ์นประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรบับริบทของ
นกัเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลามใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวจึงท าให้ผู ้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลของ     
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามต่อความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรแ์ละปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
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นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเนือ้หา  เรียนรูวิ้ทยาศาสตร์
อย่างไร  ซึ่งเป็นบทเรียนเริ่มตน้ของการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
โดยแต่ละเนือ้หาประกอบไปดว้ยองคค์วามรูท้ี่เชื่อมโยงกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่างชัดเจน  
ซึ่งง่ายต่อการสอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ขา้ไปในบทเรียน  ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จัย
ไดศ้ึกษาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนและปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ากหน่วยการเรียนรูท้ี่ผูวิ้จัยพัฒนาขึน้   ส าหรบัหน่วยการ
เรียนรูด้ว้ยจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามในเนือ้หาตามหลักสูตร
แกนกลาง  พทุธศกัราช  2551   

ค าถามของการวิจัย 
1. การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามมีผลต่อความเขา้ใจ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์ับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในจังหวัด
ยะลาอย่างไร 

2. ในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามมีปัจจยัใดที่มีผล
ใหน้กัเรียนมีเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง 

3. แนวทางการจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรบันกัเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์
อิสลามในดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนจากการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม 

3. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจากปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

 



 7 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน 
2. ท าใหท้ราบปัจจัยที่มีผลต่อเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง

นกัเรียนจากการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม 
3. ท าให้ครูวิทยาศาสตรท์ี่จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือ

โรงเรียนรัฐบาลที่มีบริบทของศาสนาอิสลามได้แนวทางการจัดการเรียน รู้ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรส์  าหรบันกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

4. น าผลจากการศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละปัจจัยที่มีผลต่อ                              
การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนมาสังเคราะหแ์นวทางการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรธ์รรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรบันักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใหมี้
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มท่ีศึกษา 

กลุ่มที่ศึกษาที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในจงัหวดัยะลา  จ านวน  30  คน  ก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา  2561   ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบตามสะดวก  (Convenience  sampling)  โดยเป็น
หอ้งเรียนที่ผูวิ้จัยท าการสอน  ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีจ านวน  1  ห้อง
เท่านัน้   

ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ   
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม 

2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ 
2.1  ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์  
2.2  ปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
2.3  แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรับนักเรียนใน

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจัย 

เนื ้อหาที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้จัดอยู่ในรายวิชา  วิทยาศาสตร ์ หน่วยการเรียนรู ้ 
เรียนรู้วิทยาศาสตรก์ับนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตามหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551  แผนการจัดการเรียนรู้  5 แผน  จ านวน           
15 คาบ  ซึ่งประกอบด้วย คือ 1) ใช่วิทยาศาสตรห์รือไม่    2) ปริศนาในห้องมืด  3) ท าไมเรา
มองเห็นวัตถุที่อยู่ในน ้าเบนไปจากแนวเดิม  4)  ผู ้ช่วยส าคัญของญาบิร  อิบนุฮัยยาน  และ            
5)  ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร   

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์อิสลาม  หมายถึง                  

กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
ประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร(์Historical  of  science  case  studies)  ซึ่งเริ่มตน้ดว้ยปัญหา
ทางวิทยาศาสตรข์องประวัติศาสตร ์ โดยนกัเรียนจะตอ้งศึกษาประวตัิของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
เหตกุารณห์รือแนวคิดทางวิทยาศาสตรใ์นประวตัิศาสตรท์ีแ่สดงความขดัแยง้กนัและท าการทดลอง
เสมือนนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ได้แก่  ญาบิร  อิบนุฮัยยาน  อิบนุอัลฮัยษัม  และอัลฟารีซีย ์ 
รวมทั้งนกัเรียนและครูร่วมกันสะทอ้นและบ่งชีธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่างชดัแจง้  ครอบคลุม
คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์7  คุณลักษณะ  ประกอบดว้ย 1) วิทยาศาสตรส์ามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติได้ 2) ความรูท้างวิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ 
3)  ความรู้ทางวิทยาศาสตรต์้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได้  4)  วิธีการทาง
วิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัว  5)  สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อ       
การท างานของนักวิทยาศาสตร์  6)  วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐานของ การสังเกตและการลง
ความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกัน และ 7) วิทยาศาสตรอ์าศัยจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ 
ส าหรับชื่ อของหน่ วยการเรียน รู้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้ใช้ชื่ อ ว่า   “เรียน รู้วิทยาศาสตร์กับ
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม” ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู ้ จ านวน  5  แผนดงันี ้ 

แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1  ใช่วิทยาศาสตรห์รือไม่  
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 2  ปริศนาในหอ้งมืด  
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 3  ท าไมเรามองเห็นวตัถุที่อยู่ในน า้เบนไปจากแนวเดิม 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 4  ผูช้่วยส าคญัของญาบิร  อิบนุฮยัยาน 
แผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 5  ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร   

ส าหรับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามมี
รายละเอียดดงันี ้
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ข้ันสร้างความสนใจ  
ครูกระตุ้นความสนใจนักเรียนด้วยค าถามที่เป็นปัญหาของนักวิทยาศาสตร ์ 

ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกับเนือ้หาในบทเรียน  หรือใหน้กัเรียนอ่านประวัติศาสตรท์างวิทยาศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกับบทเรียน  เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจการท างานทางวิทยาศาสตรแ์ละ  
การใชช้ีวิตของนกัวิทยาศาสตรแ์ต่ละท่านในบริบทอิสลาม    

ข้ันค้นหาค าตอบ 
นกัเรียนศึกษาประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามและอภิปรายร่วมกนัทั้ง

ชั้นเรียน  โดยครูมีค  าถามในการอภิปราย  ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบใน
ประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามที่นกัเรียนไดศ้ึกษา  นกัเรียนท าการทดลองหรือครูสาธิต
การทดลองเสมือนนักวิทยาศาสตรใ์นประวัติศาสตร์  โดยมีครูท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าและอ านวย
ความสะดวก  ซักถามนกัเรียนเกี่ยวกับขอ้สงสยัของการทดลองที่ยังไม่เขา้ใจ  ซึ่งหลงัจากเสร็จสิน้
การทดลอง  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง     

ข้ันขยายความรู้และความคิด 
นกัเรียนศึกษาการเสนอความคิดเห็นของนกัวิทยาศาสตรท์ี่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์

ที่แตกต่างกัน  เหตุการณ์ในประวัติศาสตรท์ี่แสดงใหเ้ห็นถึงความขัดแยง้  หรือความคิดเห็นที่ไม่
ตรงกนัของนกัวิทยาศาสตร ์ ซึ่งอยู่ในประวตัิศาสตรท์ี่น ามาใชใ้นการจัดการเรียนรู้  โดยครูกระตุน้
ใหน้กัเรียนอภิปรายดว้ยการถามค าถาม  

ข้ันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและเชื่อมโยงแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ที่ ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์  โดยครูสนับสนุนเพิ่มเติ มในแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการใหน้กัเรียนเรียนรู ้

ข้ันสรุปแนวคิดวิทยาศาสตรแ์ละสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดทางวิทยาศาสตรแ์ละสะทอ้นธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรอ์ย่างชดัแจง้ที่พบในประวตัิของนกัวิทยาศาสตร ์   
2. ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ หมายถึง  ความสามารถทางสติปัญญา

ของนักเรียนในการอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร ์ 7  คุณลักษณะคือ                                    
1) วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติได ้ 2) ความรูท้างวิทยาศาสตร์
สามารถเปลี่ยนแปลงได ้ 3)  ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมีหลกัฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได้  
4)  วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัว  5)  สังคมและวัฒนธรรมมี
อิทธิพลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตร  ์ 6)  วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานของการสังเกตและ
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การลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกัน   และ 7) วิทยาศาสตรอ์าศัยจินตนาการและความคิด
สรา้งสรรค ์ ซึ่งเครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินจะประกอบดว้ย  แบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ์ ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  คือ  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  
เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย  และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ส าหรับข้อความที่ให้นักเรียนแสดง   
ความคิดเห็นเป็นสถานการณท์ี่สามารถวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยปรบัปรุงจาก
แบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรห์ลายฉบับ  ซึ่งประกอบดว้ย  1) Views  of  nature  
of  science C (V-NOS-C)  2)  The  student  understanding  of  science  and  scientific  
inquiry (SUSSI) และ 3)  The  Views  on  science  and  scientific  inquiry (VOSSI)  ประกอบ
กับการสัมภาษณ์นักเรียนด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ ซึ่งเป็นขอ้ค าถามจากแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ผูวิ้จัย
สรา้งขึน้  โดยวัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 7  คุณลักษณะคือ 1) วิทยาศาสตร์
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติได้  2) ความรู้ทางวิทยาศาสตรส์ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้  3)  ความรู้ทางวิทยาศาสตรต์้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได้           
4)  วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัว  5)  สังคมและวัฒนธรรมมี
อิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร ์6)  วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐานของการสังเกตและ
การลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกัน  และ 7) วิทยาศาสตรอ์าศัยจินตนาการและความคิด
สรา้งสรรค ์  

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
หมายถึง  องคป์ระกอบหรือสิ่งที่ท าใหน้ักเรียนเกิดความเขา้ใจที่ถูกตอ้งชัดเจนเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรต์ามมติประชาคมทางวิทยาศาสตร์จากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการจัด        
การเรียนรู้โดยประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามในรูปแบบของหน่วยการเรียนรู ้ ซึ่ง
เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินคือ  แบบสมัภาษณน์ักเรียนเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นประเด็น  “สิ่งใดในการจัดการเรียนรูท้ี่ท าให้นักเรียน
เปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์”  
ทั้งนี ้ในการสัมภาษณ์นักเรียนมีเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบเจาะจง   โดยพิจารณาจากผล          
การวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ประเมินกลุ่มที่
ศึกษาและมีการคัดเลือกนักเรียนโดยอาศัยเหตุผล 2 ประการคือ 1) ระดับความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรก์่อนการจัดการเรียนรูข้องกลุ่มที่ศึกษาเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกัน และ 2) ระดับ
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องกลุ่มที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นไดช้ดัเจน  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

สังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ วัฒนธรรมที่
แตกต่างกนัท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกนั   โดยเฉพาะศาสนา
ซึ่งเป็นปัจจยัที่มีผลอย่างมากต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ แนวทางหนึ่งที่จะท าให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ถูกตอ้งก็คือ  การจัดการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกับ
บริบทของนักเรียน  โดยน าเรื่องราวที่เกี่ยวขอ้งกบัสังคม  วัฒนธรรมและศาสนาของนักเรียนมาใช้
ในการจดัการเรียนรู ้ ดงันัน้ในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิของนกัวิทยาศาสตร ์ ซึ่งเป็นแนวทาง
หนึ่งในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ึงควรเลือกประวัติของ
นกัวิทยาศาสตรท์ี่สอดคลอ้งกบับริบท สงัคม และวฒันธรรมของนกัเรียน   

จากการศึกษาที่ผ่านมาการจัดการเรียนรูป้ระวัติของวิทยาศาสตรด์ว้ยกรณีศึกษาของ
ประวตัิของวิทยาศาสตร ์ เป็นการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรช์่วยส่งเสริมความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนได ้ ดงันัน้การจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรด์ว้ย
ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามในบริบทของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามที่เรียนศาสนาควบคู่ไปกับการเรียนวิทยาศาสตรย์่อมจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ดด้ียิ่งขึน้ 

ในกลุ่มที่ศึกษานีม้ีความเชื่อทางศาสนา  สงัคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลค่อนขา้งมากต่อ
ความเชื่อและการเรียนรู้  ท าให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่ มีผลต่อ         
การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนจากหน่วยการเรียนรู้ที่
ผูวิ้จัยพัฒนาขึน้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรท์ี่ส่งเสริม  
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์หเ้หมาะสมกับบริบทของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในอนาคต  จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ท าใหไ้ดก้รอบแนวคิดใน
การวิจยัดงัภาพประกอบ 1 
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     ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. หลงัเรียนนกัเรียนกลุ่มที่ศึกษามีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์กุคณุลกัษณะ

แตกต่างจากก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์อง
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม 

1. ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
2. ปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง             

ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
3. แนวทางการจดัการเรยีนรูธ้รรมชาติของ

วิทยาศาสตรส์  าหรบันกัเรียนในโรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิ้จัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง  ซึ่งไดน้ าเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปนี ้

1.ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
1.1  ความหมายของธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
1.2  องคป์ระกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
1.3  การจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตร ์
1.4  ผลของศาสนาและวฒันธรรมที่มีต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
1.5  ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลาม 
1.6  การวดัและประเมินผลความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
1.7  ปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
1.8  กระบวนการศึกษาและวิธีการวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัที่ส่งผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
2.ธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  

2551 
3. การจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์

3.1 วิธีการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใช้ประวัติศาสตรข์อง
วิทยาศาสตร ์

3.2 ประโยชนข์องการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์
4. นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม 

4.1  นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม 
4.2  ประวัติและคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์

อิสลาม 
5. การพฒันาหน่วยการเรียนรู ้

5.1  ความหมายของหน่วยการเรียนรู ้
5.2  องคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู ้
5.3  แนวคิดการพฒันาหน่วยการเรียนรู ้
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1. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

1.1 ความหมายของธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ หมายถึง  การผสมผสานการศึกษาทางสังคมของ

วิทยาศาสตรใ์นหลายดา้น  ไม่ว่าจะเป็น  ประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์  ปรชัญาวิทยาศาสตร ์ 
สังคมทางวิทยาศาสตร ์และจิตวิทยา  เพื่ออธิบายว่า  วิทยาศาสตรค์ืออะไร  นักวิทยาศาสตรม์ี
กระบวนการท างานอย่างไร  นักวิทยาศาสตร์ท างานเป็นกลุ่มสังคมอย่างและสังคมมี                 
การตอบสนองต่อความพยายามในการศึกษาคน้ควา้ของนกัวิทยาศาสตรอ์ย่างไรบา้ง  (Clough &  
Olson,  2008, p. 143; McComas,  2002, p. 4) ส่วนลีเดอร์แมน  (Lederman, 1992, p. 331; 
2002, p. 498)  ไดอ้ธิบายว่า  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ป็นปรชัญาแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ความรูข้องวิทยาศาสตร ์ ลกัษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร ์ วิธีการไดม้าซึ่งความรูวิ้ทยาศาสตร ์ ซึ่ง
เกิดจากการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ของ
วิทยาศาสตรก์ับสังคม นอกจากนี้  กุศลิน  มุสิกุล (2551, น. 66)  ได้อธิบายว่า  ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรเ์ป็นลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตรท์ี่ท าใหวิ้ทยาศาสตรแ์ตกต่างจากศาสตรอ่ื์น ๆ  
เป็นค่านิยม  ขอ้สรุป  แนวคิดหรือค าอธิบายที่บอกความหมายของวิทยาศาสตร ์ กระบวนการ
ท างานของวิทยาศาสตร ์ ความสมัพนัธข์องงานดา้นวิทยาศาสตรก์บัสงัคม  แนวคิดหรือค าตอบที่
ผสมผสานกลมกลืนอยู่ในวิทยาศาสตร ์ ความรูท้างวิทยาศาสตร ์ การพัฒนาความรูวิ้ทยาศาสตร ์ 
รวมถึงการมองในเชิงปรชัญาเกี่ยวกับการก าเนิดธรรมชาติ  วิธีการและขอบเขตของญาณวิทยา
และในเชิงสงัคมวิทยา 

จากความหมายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ได้กล่าวมา  สามารถสรุปได้ว่า   
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ หมายถึง  การศึกษาความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละลกัษณะเฉพาะของ
วิทยาศาสตรใ์นหลายดา้นไม่ว่าจะเป็น  ประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์ ปรชัญาทางวิทยาศาสตร ์ 
และสงัคมทางวิทยาศาสตร ์ เพื่ออธิบายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร ์ เช่น  วิทยาศาสตร์
คืออะไร  กระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตรเ์ป็นอย่างไร  ความสมัพนัธข์องวิทยาศาสตรก์ับ
สงัคมเป็นอย่างไร 

1.2  องคป์ระกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
 องค์ประกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตรอ์งค์กรทางการศึกษาและนักวิชาการมี

มมุมองที่สอดคลอ้งและแตกต่างกันออกไป   สมาคมอเมริกันเพื่อความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร ์ 
หรือ American  Association  for  the  Advancement  of  Science (AAAS, 1993, Online) มี
ความเห็นว่า  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรป์ระกอบดว้ย  3  องคป์ระกอบคือ                                                                                   
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1. ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัโลกทศันท์างวิทยาศาสตร ์ (Scientific  
world  view) เป็นการอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อและทัศนคติพืน้ฐานของนักวิทยาศาสตรเ์กี่ยวกับ
สิ่งที่นักวิทยาศาสตรท์ าและมุมมองเกี่ยวกับงานทางดา้นวิทยาศาสตรว่์าเป็นอย่างไร  ทั้งนีส้ิ่งที่
ศึกษาก็ เพื่ อท าความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ  ที่ เกิดขึ ้นในโลก  อัน
ประกอบดว้ย  1) โลกเป็นเรื่องที่สามารถท าความเขา้ใจได ้ 2)  ความรูท้างวิทยาศาสตรส์ามารถ
เปลี่ยนแปลงได ้ 3)  ความรูท้างวิทยาศาสตรม์ีความไม่คงทน  และ 4)  วิทยาศาสตรไ์ม่สามารถให้
ค าตอบที่สมบูรณแ์ก่ค  าถามทุกค าถามได ้ 

2.  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกับการสืบเสาะหาความรู ้ (Scientific  
inquiry)  เป็นการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่หลากหลายในการแสวงหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์ 
ประกอบดว้ย 1)  วิทยาศาสตรต์้องการหลักฐาน  2)  วิทยาศาสตรเ์ป็นการผสมผสานระหว่าง
เหตผุลกับจินตนาการ  3)  วิทยาศาสตรใ์หค้  าอธิบายและค าท านาย  4)  นกัวิทยาศาสตรพ์ยายาม
ที่จะบ่งชีแ้ละหลีกเลี่ยงอคติ  และ 5)  วิทยาศาสตรไ์ม่มีเรื่องของอ านาจหรือเผด็จการ 

3.  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกับกิจการทางวิทยาศาสตร ์ (Scientific  
enterprise)  เป็นการอธิบายว่า  วิทยาศาสตรเ์ป็นกิจกรรมที่ด  าเนินการโดยมนุษย์แต่ละบุคคล  
สงัคม  และองคก์รเขา้มาเกี่ยวขอ้ง   วิทยาศาสตรใ์นฐานะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย ์ ซึ่ง
ขึน้อยู่กับประสบการณ์  การฝึกฝน  ความเชื่อ  และความรู้สึกนึกคิดของคน  ประกอบด้วย          
1)  วิทยาศาสตรเ์ป็นกิจกรรมทางสังคมที่สลับซับซ้อน  2)  วิทยาศาสตรไ์ด้  ถูกจัดระบบอยู่ใน
เนื ้อหาวิชาสาขาต่าง ๆ และมีการด าเนินการในสถาบันต่าง ๆ  3)  วิทยาศาสตรม์ีหลักการทาง
จริยธรรมในการควบคมุและด าเนินการ  และ  4)  นกัวิทยาศาสตรเ์ขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะทัง้ใน
ฐานะผูเ้ชี่ยวชาญและพลเมือง 

มักค์โคมัสและโอลซัน (McComas & Olson, 1998, p. 44-51) ได้ศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ และไดเ้สนอว่า  องคป์ระกอบธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรป์ระกอบดว้ย  4  องคป์ระกอบคือ 

1. องคป์ระกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์า้นปรชัญา  เป็นการอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณต์่าง ๆ  ที่เกิดขึน้ในธรรมชาติ  ความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ม่คงที่  สามารถเปลี่ยนแปลง
ได ้ และความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งการหลกัฐานเชิงประจกัษ์และจินตนาการ 

2. องคป์ระกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์า้นประวัติศาสตร ์ เป็นการอธิบาย
เกี่ยวกบัประวตัิการท างาน  จริยธรรมและการตดัสินใจของนกัวิทยาศาสตร ์  
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3. องคป์ระกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์า้นจิตวิทยา  เป็นการอธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของนักวิทยาศาสตร ์ เช่น  ความคิดสรา้งสรรค์  การหลีกเลี่ยงอคติกับทุกสิ่งที่
สงัเกต  เปิดรบัแนวคิดใหม่ ๆ  ซื่อสตัย ์ เป็นตน้  

4. องค์ประกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์า้นสังคมศาสตร์  เป็นการอธิบาย
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรม์ีความเกี่ยวพันกันทั่วโลก  ผลของวิทยาศาสตรท์ าให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยี   สงัคมและประวตัิศาสตรม์ีผลต่อการพฒันาความรูท้างวิทยาศาสตร ์  

สมาคมค รู วิทย าศาสตร์แห่ ง ช าติ  ห รือ   The  National  Science  Teacher  
Associations (NSTA, 2000, Online) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์วด้งันี ้

1. ความรูท้างวิทยาศาสตรน์่าเชื่อถือและมีความไม่คงทน  ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของ
หลักฐาน เชิงประจักษ์  มีการตรวจสอบเพื่อดูความสอดคล้องของแนวคิดนั้นกับหลักฐานนั้น
ประกอบกนั 

2. วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั    
3. ความคิดสรา้งสรรคม์ีความส าคญัและเป็นองคป์ระกอบหนึ่งในการสรา้งความรู้

ทางวิทยาศาสตร ์
4. วิทยาศาสตร ์คือ  การอธิบายปรากฏการณ์หรือเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ ้นใน

ธรรมชาติ  โดยอาศยัขอ้คน้พบต่าง ๆ  ที่ไดใ้นการสรา้งความรูท้างวิทยาศาสตร ์
5. กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกัน  กฎไดม้าจากการสิ่งที่สังเกตหรือ

สิ่งที่รบัรูไ้ดใ้นธรรมชาติ  สรา้งความสัมพันธ์จากสิ่งที่สังเกตในธรรมชาติ  แต่ทฤษฎีเป็นการให้
ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ทฤษฎีไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกฎได ้ ถึงแมจ้ะมี
หลกัฐานมาสนบัสนุนก็ตาม 

6. ผลงานทางวิทยาศาสตรส์ามารถสรา้งโดยคนทั่วโลก 
7. สงัคมและวฒันธรรม  มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาความรูท้างวิทยาศาสตร ์
8. ประวตัิของวิทยาศาสตรแ์สดงใหเ้ห็นถึงวิวัฒนาการและการปฏิวตัิ ทฤษฎีเก่าก็

จะถูกแทนที่ดว้ยทฤษฎีใหม่  เมื่อมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์  การตีความที่ชดัเจนและน่าเชื่อถือ 
9. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกันและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน  

ความรูท้างวิทยาศาสตรช์่วยท าใหม้นุษยเ์ขา้ใจธรรมชาติและผลกัดนัใหน้ าความรูไ้ปใชใ้นการสรา้ง
และพฒันาเทคโนโลยี   

ลี เดอร์แมน  และคน อ่ืน  ๆ  (Lederman et al., 2002, p. 499-502)  ได้อธิบ าย
องคป์ระกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ว ้ 8  ประเด็นดงันี ้ 
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1. ความรูท้างวิทยาศาสตรอ์าศัยหลกัฐานเชิงประจกัษ์  (The  empirical  nature  
of  scientific  knowledge)  ซึ่งได้มาจากกระบวนการสืบเสาะอย่างมีระเบียบแบบแผน  มี       
การสังเกตร่วมกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตรท์ี่น่าเชื่อถือและมีการลงข้อสรุป  พิสูจน์
ตรวจสอบความรูท้างวิทยาศาสตรท์ี่คน้พบ  เพื่อท าความเขา้ใจและอธิบายปรากฏการณธ์รรมชาติ
ต่าง ๆ ของโลก 

2. การสงัเกตและการลงความเห็นในทางวิทยาศาสตร ์(Observation, inference  
in  science)  การสังเกตเป็นการบรรยายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึน้โดยอาศัย
การรบัรูผ้่านประสาทสัมผัสของมนุษย์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ  ส่วนการลงความเห็นเป็นการใหค้วามหมาย  ตีความ  กับขอ้มูลที่ไดม้าจากการสงัเกต  
โดยการลงความเห็นจะขึน้อยู่กบัความเชื่อหรือแนวคิดของแต่ละบุคคล  ซึ่งพิจารณาจากหลาย ๆ 
มมุมองของแต่ละบุคคลร่วมกนัและส่งผลใหไ้ดม้าซึ่งการแปลความที่ถูกตอ้งมากยิ่งขึน้  

3. กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์(Scientific  theories  and  laws) กฎและ
ทฤษฎีแตกต่างกนั  กล่าวคือ  กฎ (Law) เป็นการบรรยายเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งที่สงัเกต
ได้หรือหลักการอย่างหนึ่งที่เขียนอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ของระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่า  
เช่น  กฎของบอยล์  กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและความดันของแก๊ส  คือ  เมื่อ
ปริมาตรของแก๊สมากขึน้  ความดนัจะนอ้ยลง  ซึ่งกฎไดจ้ากการทดลองหรือทดสอบหลาย ๆ ครัง้  
มีพยานหลกัฐานเชิงประจกัษ์แลว้อปุมานเป็นขอ้สรุปที่แสดงความสมัพนัธข์องสิ่งที่ถูกทดสอบ  แต่
ทฤษฎี (Theory)  เป็นการอธิบายหลักการหรือขอ้เท็จจริงและใชท้ านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  โดย
ส่วนใหญ่ทฤษฎีจะเป็นค าอธิบายและตอบค าถามว่าท าไมจึงเป็นเช่นนัน้  โดยอาศยัขอ้มลูที่ไดจ้าก
การสังเกตหรือการทดลองนั้น ๆ ใหไ้ด ้ เช่น  ทฤษฎีจลนข์องแก๊ส (Kinetic theory)  ใชอ้ธิบายกฎ
ของแก๊ส (Gas law) อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  หรือปรากฏการณต์่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัความรอ้น  
การถ่ายเทความรอ้นและพลงังานความรอ้น  เป็นตน้ 

4. ความรูท้างวิทยาศาสตรต์้องอาศัยความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ (The  
creative  and  imaginative  nature  of  scientific  knowledge)  วิทยาศาสตรต์อ้งการหลักฐาน
เชิงประจักษ์การพัฒนาความรูท้างวิทยาศาสตรน์อกเหนือจากการอาศัยการสังเกตและการลง
ความเห็นปรากฏการณธ์รรมชาติต่าง ๆ  แลว้ยงัรวมไปถึงการใชค้วามคิดสรา้งสรา้งและจินตนาการ
ของมนุษยร์่วมดว้ย  เพื่อใชอ้ธิบาย  ท านายปรากฏการณต์่าง ๆ  หรือสรา้งทฤษฎีขึน้มา 

5. ความเป็นอัตนัยของความรูท้างวิทยาศาสตร ์(The  theory-laden  in  nature  
of  scientific  knowledge) วิทยาศาสตรไ์ดร้ับอิทธิพลและถูกขับเคลื่อนโดยกฎหรือทฤษฎีทาง
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วิทยาศาสตร ์ ซึ่งไดร้บัการยอมรบัในเวลานั้น  กล่าวคือ  การตั้งค าถามวิธีการสืบเสาะหาค าตอบ  
การตีความหมายของขอ้มลู  มกัถูกเหนี่ยวน ากบักฎและทฤษฎีดงักล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ ท าให้
วิทยาศาสตรก์้าวหน้าไปภายใต้แนวคิดเดิมยกเวน้มีการตีความหมายของขอ้มูลจากมุมมองที่
แตกต่างจากเดิม  ซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี ้ว่า  ความเป็นอัตนัย  รวมถึงค่านิยม  ความเชื่อส่วน
บุคคล  ประสบการณเ์ดิม  ซึ่งคอยก ากบัสิ่งที่นกัวิทยาศาสตรศ์ึกษาและวิธีการใช  ้

6. สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อความรู้วิทยาศาสตร ์ (The  social  and  
cultural  embeddedness  of  scientific  knowledge)  วิทยาศาสตรเ์ป็นกิจการที่ด  าเนินการโดย
มนุษย ์ ดงันัน้จึงไดร้บัอิทธิพลจากสงัคมและวัฒนธรรม  ซึ่งนกัวิทยาศาสตรผ์ูน้ัน้เป็นสมาชิกอยู่ใน
สงัคม  ค่านิยม  และความคาดหวงัของวฒันธรรมจะเป็นตวัก าหนดสิ่งที่นกัวิทยาศาสตรศ์ึกษา  วิธี
การศึกษา  การตีความหมายข้อมูลและสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับ  ดังนั้ นความรู้ทาง
วิทยาศาสตร ์ สงัคมและวฒันธรรม  จึงมีความสมัพนัธก์นัและมีผลกระทบซึ่งกนัและกนั 

7. วิธีการได้มาซึ่งความรูท้างวิทยาศาสตร ์ (Myth  of  the  scientific  method)  
วิธีการได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตรค์นส่วนใหญ่มักมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า  วิธีการทาง
วิทยาศาสตรม์ีขัน้ตอนตายตวั  เหมือนดงัต าราที่ไดก้ าหนดล าดบัขัน้ตอนวิธีท าไวแ้ลว้รวมทัง้จะตอ้ง
ใช้เพียงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific  method)  เท่านั้นในการค้นคว้าหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร ์ การคน้ควา้หาความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ม่ไดใ้ชเ้พียงวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านัน้  แต่
ยังรวมไปถึงการสังเกตการเปรียบเทียบ  การวัด  การทดสอบ  การพิจารณา  การสรา้งแนวคิด  
การสรา้งสมมติฐาน การสรา้งทฤษฎีและการอธิบายดว้ยหลกัการและเหตผุลที่น่าเชื่อถือ 

8. ความไม่คงทนของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (The  tentative  nature  of  
scientific  knowledge)  ความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ด้มาจากกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ ซึ่ง
อาศยัการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้  โดยความรูจ้ะน ามาอธิบายปรากฏการณ์  ความรู้
ทางวิทยาศาสตรถ์ือว่าไม่ใช่ความจริงสัมบูรณ์  (Absolute  truth)  นักวิทยาศาสตรไ์ม่สามารถ
ทราบได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ตนสร้างขึ ้นเป็นความจริงหรือไม่   ดังนั้นความรู้ทาง
วิทยาศาสตรด์ังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงไดเ้มื่อความรูใ้หม่คดัคา้นความรูเ้ดิม  โดยความรูใ้หม่
นั้นสามารถอธิบายไดก้วา้งขวาง  ครอบคลุมมากกว่า  หรือมีขอ้มูล  หลักฐานเชิงประจักษ์เพียง
พอที่จะสนบัสนุนความรูน้ัน้  โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบดว้ยหลกัการและเหตผุลอย่างชัดเจน  ซึ่ง
ลว้นเป็นความไม่คงทนของความรูท้างวิทยาศาสตร ์  

สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท., 2551, น. 4-5)  ไดบ้รรจุประเด็น
เกี่ยวกับ องค์ความรูท้างวิทยาศาสตร ์ กระบวนการได้มาซึ่งความรูท้างวิทยาศาสตร ์ รวมทั้ง
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ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตรไ์วใ้นมาตรฐานการเรียนรูใ้นสาระที่ 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  โดยระบุรายละเอียดของธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์วว่้า  “ใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตร ์ ในการสืบเสาะหาความรู ้ การแกปั้ญหา  รูว่้าปรากฏการณท์าง
ธรรมชาติที่เกิดขึน้ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน  สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ ภายใตข้อ้มูล
และเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานัน้ ๆ  เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี  สังคม และส่ิงแวดลอ้มมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ”  ซึ่งสามารถสรุปประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ดังนี ้                
1) ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติที่เกิดขึน้เป็นเรื่องที่สามารถท าความเขา้ใจได ้ 2) ความรูท้าง
วิทยาศาสตรม์ีความไม่คงทน  3) ความรูท้างวิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ 4) ความรูท้าง
วิทยาศาสตรต์อ้งมีหลักฐานเชิงประจกัษ์ และตรวจสอบได ้ 5) ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งอาศัย
ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ  6)  วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอน
ตายตัว  7) สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร์  8) วิทยาศาสตร ์                            
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการสงัเกตและการลงความเห็น ซึ่งมีความแตกต่างกนั  และ  9) วิทยาศาสตร ์                     
และเทคโนโลยีเกี่ยวขอ้งกนัและมีผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ                             

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตรส์ามารถ
สงัเคราะหค์ณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ดด้งันี ้
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ตาราง 1 คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบจากการอธิบายของนักวิทยาศาสตรศึกษา
และองคก์รทางการศึกษา  

คุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์

AAAS 
(1993) 

McComas 
(1998) 

NSTA 
(2000) 

Lederman 
(20002) 

สสวท. 
(2551) 

1. ปรากฏการณต่์าง ๆ ทางธรรมชาติที่
เกิดขึน้เป็นเรือ่งทีส่ามารถเขา้ใจได ้

 - - -  

2. ความรูท้างวทิยาศาสตรมี์ความไม่
คงทน 

     

3. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถ
เปลี่ยนแปลงได ้

     

4. ความ รู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องมี
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้

     

5. ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งอาศัย
ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ 

     

6. วิธีการทางวิทยาศาสตรมี์
หลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั 

 -    

7. กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
แตกต่างกัน  

 -   - 

8. สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อ
การท างานของนกัวิทยาศาสตร ์

     

9. นักวิทยาศาสตรพ์ยายามที่จะบ่งชี ้
และหลีกเลี่ยงอคติ  

  - - - 

10. วิทยาศาสตรไ์ม่สามารถอธิบายได้
ทุกอย่าง  

 - - - - 

11.วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐานของ
การสังเกตและการลงความเห็นซึ่งมี
ความแตกต่างกัน 

 - -  - 

12.วทิยาศาสตรมี์ประวติัศาสตรท์ี่
แสดงใหเ้ห็นถึงวิวฒันาการ                        
การพฒันา และการปฏวิติั 

-   - - 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

คุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์

AAAS 
(1993) 

McComas 
(1998) 

NSTA 
(2000) 

Lederman 
(20002) 

สสวท. 
(2551) 

13. การท างานของนกัวิทยาศาสตร์
ตอ้งยึดหลกัคณุธรรม  จรยิธรรม  
ซื่อสตัย ์และยอมรบัการตรวจสอบ
ของนกัวิทยาศาสตรด์ว้ยกนั 

  - - - 

14. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เกี่ยวขอ้งกนัและมีผลกระทบต่อสิ่ง
ต่าง ๆ                             

   -  

 

จากตาราง 1 คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบจากการอธิบายของ
นกัวิทยาศาสตรศ์ึกษาและองคก์รทางการศึกษา  พบว่า  คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่
มีความเห็นสอดคลอ้งกนัโดยส่วนใหญ่ คือ  1) ความรูท้างวิทยาศาสตรม์ีความไม่คงทน  2) ความรู้
ทางวิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ 3) ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมีหลักฐานเชิงประจกัษ์
และตรวจสอบได้  4) ความรู้ทางวิทยาศาสตรต์้องอาศัยความคิดสรา้งสรรค์และจินตนาการ        
5) วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัว  6) กฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรแ์ตกต่างกัน  7) สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร ์ 
และ 8) วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเกี่ยวขอ้งกันและมีผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ  ส่วนคุณลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่น าเสนอเพียงนกัวิชาการบางท่าน  ประกอบดว้ย 1) นักวิทยาศาสตร์
พยายามที่ จะบ่ งชี ้และหลีก เลี่ยงอคติ   2) วิทยาศาสตร์ไม่ สามารถอธิบายได้ทุกอย่าง                              
3) วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพื ้นฐานของการสังเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกัน                   
4) วิทยาศาสตรม์ีประวัติศาสตรท์ี่แสดงใหเ้ห็นถึงวิวัฒนาการ การพัฒนา และการปฏิวัติ  และ                  
5) การท างานของนักวิทยาศาสตร์ต้องยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์ และยอมรับ                       
การตรวจสอบของนกัวิทยาศาสตรด์ว้ยกนั  และสรุปไดว่้า  องคป์ระกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ประกอบดว้ย  3  ดา้น  คือ   

1. โลกทัศนข์องวิทยาศาสตร ์ เป็นการอธิบายลักษณะและความเป็นตัวตนของ
วิทยาศาสตร ์ แบ่งเป็นองคป์ระกอบย่อยดงันี ้
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1.1 วิทยาศาสตร์  เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ ้นใน
ธรรมชาติ  โดยมีการตรวจสอบและไดค้วามรูท้ี่น่าเชื่อถือได ้

1.2 ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งการหลกัฐานเชิงประจกัษ์เพื่อสนบัสนุนขอ้
คน้พบ 

1.3 ความรูท้างวิทยาศาสตรม์ีความไม่คงทนและสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อ
มีหลกัฐานใหม่ที่น่าเชื่อถือ  ถูกตอ้ง  สามารถลบลา้งหลกัฐานเก่า 

1.4  ความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเกี่ยวขอ้งกนั 
1.5 กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกัน  โดยกฎเป็นการแสดง

ความสัมพนัธร์ะหว่างสิ่งสองสิ่งที่ไดม้าจากการสงัเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ส่วนทฤษฎีเป็น
การใหค้  าอธิบายปรากฏการณท์างธรรมชาติที่เกิดขึน้ 

2. การสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์ เป็นการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่
หลากหลายในการหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์ แบ่งเป็นองคป์ระกอบย่อยดงันี ้

2.1  กระบวนการไดม้าซึ่งความรูท้างวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มี
ขัน้ตอนตายตัว  เช่น  การวัด  การสงัเกต   การทดลอง  การลงความเห็น  การใชเ้ครื่องมือต่าง ๆ  
การเปรียบเทียบ  การพิจารณา  การสร้างแนวคิด  การสรา้งสมมติฐาน การสรา้งทฤษฎีและ                 
การอธิบายดว้ยหลกัการและเหตผุลที่น่าเชื่อถือ 

2.2 ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งอาศยัความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ 
2.3 ความรูท้างวิทยาศาสตรอ์าศัยการลงความเห็นจากหลักฐานที่ไดจ้าก

การสงัเกต 
3. กิจการทางวิทยาศาสตร ์ เป็นการอธิบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเ์ป็นกิจกรรม

อย่างหนึ่งของมนุษย ์ แบ่งเป็นองคป์ระกอบย่อยดงันี ้
3.1 วิทยาศาสตร์จึงอยู่ภายใต้ระบบสังคมมนุษย์  ท าให้สังคมและ

วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์ ดงันัน้การด าเนินงานทางวิทยาศาสตรใ์น
สถาบนัต่าง ๆ หรอืองคก์รที่เกี่ยวขอ้งจึงตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบของความรูท้างวิทยาศาสตร ์

3.2 วิทยาศาสตรเ์ป็นกิจกรรมการท างานของมนุษยซ์ึ่งท าภายใตส้งัคมและ
วฒันธรรม  ดังนั้นการท างานของนักวิทยาศาสตรต์อ้งยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย ์และ
ยอมรบัการตรวจสอบของนกัวิทยาศาสตรด์ว้ยกนั 

จากการส ารวจของผูวิ้จยัเกี่ยวกบัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน                    
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1,549 คน  ดว้ยแบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา  พบว่า  
นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรค์ลาดเคลื่อน  นักเรียนเข้าใจว่าวิธีการทาง
วิทยาศาสตรม์ีขั้นตอนตายตัว  ความรูวิ้ทยาศาสตรไ์ม่จ าเป็นตอ้งอาศัยความคิดสรา้งสรรคแ์ละ
จินตนาการ  กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรไ์ม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้บนโลกเป็นเรื่องที่ไม่สามารถท าความเข้าใจได้โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวขา้งตน้จึงท าใหใ้นการวิจัยในครัง้นีผู้วิ้จัยจึงสนใจที่ศึกษาและส่งเสริมความ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์                      
4  คณุลกัษณะที่นกัเรียนมีความเขา้ใจคลาดเคลื่อน  ซึ่งประกอบดว้ย 1) วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ี
หลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัว  2) วิทยาศาสตรต์้องอาศัยจินตนาการและความคิด
สรา้งสรรค ์ 3) กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกัน และ 4) วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบาย
ปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติได ้    

1.3 การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรน์อกจากจะมีความส าคัญในฐานะที่เป็น

เป้าหมายการศึกษาวิทยาศาสตรข์องประเทศต่าง ๆ แล้ว  ยังจะช่วยให้บุคคลสามารถแสวงหา
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  ตระหนกัถึงคณุค่าของวิทยาศาสตร ์ อีกทั้งเขา้ใจขอ้จ ากดัของวิทยาศาสตร์
และผลกระทบของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีต่อสังคม  (Lederman, 1992, p. 331-336) 
นอกจากนีย้งัส่งผลต่อการเรียนเนือ้หาทางวิทยาศาสตร ์ ความเขา้ใจ  ความสนใจ  การตัดสินใจ  
การสร้างความรูท้างวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร ์(McComas, 2002, p. 11-14)  
ดังนั้นแนวทางการจัดการเรียนรูท้ี่จะช่วยให้นักเรียนเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรค์วรเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติร่วมกับเพื่อน  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้
(Lederman, 1992, p. 331-336)  มีการระบุ ห รือบ่ งชี ้แนวคิดธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร ์                    
(Bell & Lederman, 2003, p. 352-377; Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002, p. 551) หรือด้วย                       
การอภิปรายประวัติของวิทยาศาสตรแ์ละการท างานของนักวิทยาศาสตร ์( Irwin, 2000, p. 5-7; 
Reid-Smith, 2010, p. 1-4)  การจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ไดร้บัความสนใจทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษาพบว่ามี  2  วิ ธีคื อ  (Abd-EL-Khalick & Lederman, 2000, p. 665-666; 
Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002, p. 551-553) 

การจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่างไม่ชัดแจ้งหรือเป็นนัย (Implicit  
approach  to  NOS  teaching)  เป็นการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่มุ่งเนน้ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ ใหน้ักเรียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเองจากการสืบเสาะหาความรู ้ ฝึก
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การปฏิบัติและการท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร ์ เช่น  การทดลอง การส ารวจตรวจสอบ  การท า
โครงงาน  เป็นตน้  โดยไม่ไดบ้่งชีห้รือหยิบยกประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรต์่าง ๆ มาอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน  และครูคาดหวังว่านักเรียนจะมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ดโ้ดย
อตัโนมัติเมื่อผ่านการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรโ์ดยใชก้ิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว (Abd-EL-Khalick & 
Lederman, 2000, p. 665; Akerson, Abd-EL-Khalick, &  Lederman, 2000, p. 296-297; 
Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002, p. 551) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย               
ต่าง ๆ  พบว่า  การจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่างไม่ชัดแจง้หรือเป็นนัยสามารถ
พัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนได้ไม่มากนัก (Abd-EL-Khalick & 
Lederman, 2000, p. 665; Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002, p. 551; Schwartz, Lederman, 
& Crawford,  2004, p. 610-645) 

1.การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้ง (Explicit  
approach  to  NOS teaching) เป็นการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่บ่งชีธ้รรมชาติ
ของวิทยาศาสตรอ์ย่างชัดเจนจากกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยเนน้ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ซึ่งเป็นผล
เนื่องมาจากการไดร้บัการอภิปรายสะทอ้นความคิดร่วมกนัระหว่างครูกบันักเรียน  การจดักิจกรรม
การเรียนรู้จะจัดด้วยวิธีการใดก็ได้  แต่ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีการสอน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่างชดัเจน (Abd-EL-Khalick & Lederman, 2000, p. 666; Akerson 
et al., 2000 , p. 297 ; Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002 , p. 554 ; Schwartz et al., 2004 ,                     
p. 612-614)  การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้อ้งมีการวางแผน  ก าหนดวตัถุประสงค ์ การเรียนรู้และ
ประเมินผลเกี่ยวกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่การจดัการเรียนรูใ้นลกัษณะเช่นนี ้
จะใชก้ิจกรรมการสืบเสาะหาความรูเ้ป็นฐาน (Lederman, Schwartz, Abd-EL-Khalick, & Bell, 
2001, p. 137; Schwartz & Lederman, 2002, p. 207; Schwartz et al., 2004, p. 610-614)                    
จากเอกสารและงานวิจัยพบว่า  การจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบชัดแจง้  เป็น
วิธีการที่ช่วยพัฒนาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนไดด้ี (Abd-EL-Khalick &  
Lederman, 2000,   p. 666; Akerson et al., 2000, p. 297; Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002, 
p. 554; Liangkrilas, 2009, p. 35-36; Schwartz et al.,  2004, p. 610) 

นอกเหนือจากการจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีทัง้สองดงักล่าวขา้งตน้แลว้  คิซเฟรแ์ละอบัดุล
คาลิก (Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002, p. 552) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่จะช่วย
ปรับปรุงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรอี์กวิธีหนึ่งคือ  การจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของ
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วิทยาศาสตรโ์ดยใช้ประวัติของวิทยาศาสตร ์(Historical  approach  to  NOS  teaching)  เป็น
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติของวิทยาศาสตร ์ (History  of  science : HOS) และการท างาน
ของนักวิทยาศาสตรค์วบคู่กับเนื ้อหาทางวิทยาศาสตรท์ี่ เกี่ยวข้องสอดแทรกธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรเ์ขา้ไปในกระบวนการเรียนรู ้  เพื่อพัฒนาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
นกัเรียน  (Abd-EL-Khalick & Lederman, 2000, p. 1058; Forato, Martin, & Pietrocola, 2012, 
p. 658-659; Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002, p. 552; Kim & Irving,  2010, p.188-189; 
Irwin, 2000 , p. 7 -8 ; Maurines & Beaufils, 2013 , p. 1444 -1145 ; Yip, 2006 , p. 157 )   
นักวิชาการหลายท่านไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า  การจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใช้
ประวัติของวิทยาศาสตร์ยากที่ จะท าให้นัก เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื ้อหาวิทยาศาสตร ์ 
ประวัติศาสตรแ์ละธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั  การจัดการเรียนรูใ้นลกัษณะเช่นนีเ้พียง
อย่างเดียวจะไม่เพียงพอที่จะพัฒนาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ ดังนั้นควรมีการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใช้ประวัติของ
วิทยาศาสตรร์่วมกับการจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบชดัเจน (Abd-EL-Khalick & 
Lederman, 2000 , p. 1057-1058; Monk & Osborne, 1997 , p. 405; Nur &  Fitnat, 2015 ,                  
p. 40 ; Rudge & Howe, 2009 , p. 575 -576 ; Tolvanen, Janssons, Vesterinen, & Aksela, 
2014, p.1605)  

จากความเห็นของนกัวิชาการศึกษาหลายท่านสรุปไดว่้า  การจดัการเรียนรูธ้รรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ์ ประกอบดว้ย  2  วิธี  คือ 1) การจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่าง
ไม่ชัดแจ้งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสืบเสาะหาความรู้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์ โดยไม่มีการระบุหรือบ่งชีธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ 2) การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่างชัดแจ้ง  เป็นการจัด               
การเรียนรูท้ี่บ่งชีห้รือระบุธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับเนื ้อหาอย่างชัดเจนและเปิด
โอกาสให้นักเรียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ส่วนการจัดการเรียนรู้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใชป้ระวตัิของวิทยาศาสตร ์ เป็นการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิของ
วิทยาศาสตรแ์ละการค้นพบความรูข้องนักวิทยาศาสตรร์่วมกับเนื ้อหาวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้ง   
เพื่อพัฒนาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  ซึ่งจัดอยู่ในการจัดการเรียนรู้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่างไม่ชดัแจง้ 

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี ้ผู ้วิจัยสนใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรแ์บบชัดแจ้งร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์              
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อันเนื่องมาจากการวิจัยในครัง้นีต้ ้องอาศัยประวัติของนักวิทยาศาสตรใ์นการจัดการเรียนรู ้ แต่
อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยก็เป็นที่ทราบดีว่า  หากน าการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติโดยใชป้ระวัติ
ของวิทยาศาสตร์เพียงรูปแบบเดียวยังไม่ เพียงพอที่จะพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียน  ดงันัน้จึงตอ้งน าการจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบชดัแจง้
ควบคู่กับการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์ เพื่อใหน้ักเรียนมีความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่างถูกตอ้ง 

1.4 ผลของศาสนาและวัฒนธรรมท่ีมีต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
 วัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบพื ้นฐานที่ส  าคัญของมนุษย์และเป็ นแบบแผนใน                  

การด าเนินชีวิตของคนในสังคม  โดยจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละสังคม  
(Goode, 1984, p. 56)  สังคมจะด ารงอยู่ไม่ได้หากขาดวัฒนธรรม  ท านองเดียวกันก็จะไม่มี
วัฒนธรรมหากปราศจากสังคม (Gidden,  1997,  p. 18) ในประเทศหนึ่งนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้
ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมเดี่ยวเพียงอย่างเดียว  แต่ยังประกอบด้วย  วัฒนธรรมย่อย ๆ อีก
มากมาย  ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะของตนเองแตกต่างกนัออกไปตามคณุลกัษณะของประชากรที่อาศัย
อยู่ในประเทศนั้น (บัญญัติ  ยงย่วน, 2551, น. 93)  จากการวิจยัของคงัและคนอ่ืน ๆ (Kang et al.  
2005, p. 332) ไดช้ีว่้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ 4  ในประเทศ
เกาหลีมีความเขา้ใจความหมายของทฤษฎีทางวิทยาศาสตรด์ีกว่านักเรียนในประเทศตะวันตก  
สาเหตุเนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมภาษา  ส าหรบันักเรียนในประเทศตะวันตกค าว่า  ทฤษฎี  
ในชีวิตประจ าวันหมายถึง  การคาดเดาที่ยังไม่ไดร้บัการพิสูจนว่์าเป็นจริง  นักเรียนตะวันตกจึง
เขา้ใจว่า  ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรค์ือ  แนวคิดที่ยงัไม่ไดร้บัการพิสจูน ์ นอกจากนีจ้ากการวิจัยของ
เดงกแ์ละคนอ่ืน ๆ (Deng et al., 2014, p. 856) ไดป้ระเมินความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชาวจีน (กวางโจว) ระดบัชั้นมัธยมศึกษาพบว่า  นักเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรใ์นบางคุณลักษณะไดด้ีกว่านกัเรียนตะวนัตก  ซึ่งเป็นผลมาจากวฒันธรรมของจีนที่
ได้รับอิทธิพลของลัทธิมารก์ซิสต์ (Marxism)  ซึ่งมีหลักการว่า  โลกมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ    
ความจริงหรือความรูไ้ดม้าจากการปฏิบตัิ  ซึ่งสอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ข้อหนึ่งคือ  ความรู้วิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้  ในขณะที่นักเรียนชาวตะวันตกมี                 
ความเข้าใจธรรมชาติที่คลาดเคลื่อนมากในคุณลักษณะนี้  แม้จะได้รบัการเรียนรูใ้นหลักสูตร
วิทยาศาสตรท์ี่ดีก็ตาม 

จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า  สังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อ                    
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ตกต่างเช่นเดียวกัน  ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนามมุมอง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนในวฒันธรรมหนึ่งจึงไม่ส่งผลต่อนกัเรียนที่อยู่ในวฒันธรรม
อ่ืน (Deng et al., 2014, p. 860)  ส าหรบักลุ่มที่ศึกษาที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนทางภาคใต้
ของประเทศไทย  ซึ่งมีวัฒนธรรมที่เป็นศาสนาอิสลาม  โดยมีความเชื่อถือในพระเจา้องค์เดียว    
นั่นคือ  อลัลอฮ ์ ผูท้รงสรา้ง  ทรงวางกฎระเบียบและบริหารทุกสรรพส่ิงในสากลจักรวาล  จึงน่าจะ
มีผลต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนเช่นเดียวกัน ทั้งนี ้จากการวิจัยที่
เกี่ ยวข้องของนัก วิชาการหลายท่าน  (Haidar & Balfakih, 1999, p.1; Aflao, 2013, p. 635)  
พบว่า  ศาสนาและวฒันธรรมมีผลต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน  นกัเรียน
มีความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อน  ซึ่งเขา้ใจว่า  ความรูข้องมนุษยเ์กิดจากพระเจา้เป็นผูม้อบให ้ ดังนั้น
ความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ม่ไดเ้กิดจากมนุษย ์  และไม่มีผูใ้ดที่รอบรูน้อกเหนือจากพระองคอ์ลัลอฮ์
เท่านั้น  พระองค์เป็นผู้สร้างโลก  (Haidar & Balfakih, 1999, p. 22)  โดกันน์และอับดุลคาลิก 
(Dogan & Abd-el-khalick, 2008, p. 1100-1101)  พบว่า  นัก เรียนทางตะวันตกของตุรกีมี  
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรม์ากกว่านักเรียนทางตะวันออกของตุรกี  เป็นผลมาจาก
ประเทศตุรกีเชื่อมโยงระหว่างทวีปยุโรปและเอเซีย  นักเรียนทางตะวันตก (จังหวัดมามาราและ    
เอเจียน) มีอาณาเขตใกล้กับประเทศยุโรป  อาทิเช่น  บัลกาเรียและกรีซ  ก็จะได้รบัอิทธิพลของ
วัฒนธรรมทางตะวันตกเป็นส่วนใหญ่   ซึ่งจะมีลักษณะที่ เน้นความเป็นอิสระทางความคิด  
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  ส่งผลใหก้ารจดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรเ์นน้นักเรียนเป็นศูนยก์ลาง  
เรียนรูแ้ละสืบค้นหาความรูด้้วยตนเอง  ท าการทดลอง  เรียนรูก้ารท างานของนักวิทยาศาสตร ์  
ในขณะที่นักเรียนทางตะวันออก (จังหวดัอานาโทเลีย)  มีอาณาเขตใกลก้ับประเทศอิหร่าน  อิรกั  
และซีเรีย  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางตะวันออกกลาง  มีความเคร่งครดัทางศาสนาอิสลาม  การจดัการ
เรียนรูใ้หค้วามส าคญัความรูท้างศาสนามากกว่าทางโลก  ส่งผลใหก้ารเรียนรูวิ้ทยาศาสตรเ์ป็นไป
ในลกัษณะการท่องจ า  การบรรยาย  เพื่อใหน้กัเรียนไดร้บัความรูเ้ท่านัน้  นอกจากบริบททางสงัคม
และวัฒนธรรมจะมีผลต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนแล้ว  ยังมีผลต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรด์ว้ย  ยกตัวอย่างเช่น  ครูวิทยาศาสตรซ์ึ่งนับถือศาสนา
อิสลามในประเทศอียิปต์ไม่ยอมรับกับการจัดการเรียนรู้ที่ต้องใช้การอธิบายโดยใช้ประวัติ              
การคน้พบทางวิทยาศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรช์าวตะวนัตก  เหตุผลเกิดจากความรู้สึกของครูที่
ต่อต้านชาวตะวันตกเกี่ยวกับการคน้พบของนักวิทยาศาสตร ์ ชาวตะวันตกมักจะกล่าวว่า  ผู ้ที่
คน้พบความรู้และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตรส์่วนใหญ่มาจากนักวิทยาศาสตรช์าวตะวันตก  
ทัง้ที่ ๆ นกัวิทยาศาสตรอิ์สลามก็มีส่วนในการคน้พบหรืออาจจะเป็นผูเ้ริ่มตน้คิดคน้สิ่งประดิษฐ์ทาง
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วิทยาศาสตร ์ แต่กลับไม่ถูกเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตรใ์ห้ผู ้คนทั่วโลกรับรู ้
(Mansour, 2011, p. 34)               

ฟูอาดและคนอ่ืน ๆ (Fouad et al., 2015, p. 1133) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใชป้ระวตัิของนักวิทยาศาสตรช์าวตะวนัตกและตะวนัออกใน
เนื ้อหาเรื่อง  สสาร  ส าหรบัชาวตะวันออกเป็นนักวิทยาศาสตรอิ์สลามซึ่งมีชื่อว่า  ญาบิร  อิบนุ                 
ฮยัยาน  โดยเล่าการท างานของเขาโดยย่อ  ฟูอาดและเอเคอรส์นัใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทาง
ในการจดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรท์ี่ส่งเสริมใหน้กัเรียนที่มีบริบทและวฒันธรรมอิสลามมีความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ มีแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตรเ์พิ่มขึน้และสนใจในอาชีพที่
เกี่ยวขอ้งกบัวิทยาศาสตรว่์า  ครูวิทยาศาสตรค์วรน าประวตัิของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามที่แสดงให้
เห็นถึงบุคลิกภาพ  การท างานของนักวิทยาศาสตร ์ การไดม้าซึ่งความรูท้างวิทยาศาสตร ์ สังคม
และวัฒนธรรมของนักวิทยาศาสตรใ์นบริบทที่เป็นอิสลาม  ประกอบกับการอธิบายและแสดงให้
นกัเรียนเห็นแนวคิดของนักวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบนัเทียบกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรใ์นอดีต   อัน
จะส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจว่าความรู้ของวิทยาศาสตร์ไม่มีความคงทน  สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดเ้มื่อมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์  นอกจากนีค้วรใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงดว้ย   

1.5 ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรช์่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีค วามเข้าใจ

วิทยาศาสตร ์(National  research  council, 1996, p. 200) และเป็นเป้าหมายของส าคัญของ 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์ ส าหรบัการวิจัยครัง้นีก้ลุ่มที่ศึกษาที่ใชใ้นการวิจัยเป็นนกัเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   ซึ่งนบัถือศาสนาอิสลาม  งานวิจยัในต่างประเทศหลายฉบบัที่
ศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามได้
ชีใ้หเ้ห็นว่า  นกัเรียนมีความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เขา้ใจเกี่ยวกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ในประเด็นต่าง ๆ ที่ส  าคัญ  อาทิเช่น  วิธีการทางวิทยาศาสตรไ์ม่มีขั้นตอนตายตัว (Haidar & 
Balfakih, 1999, p. 16-17) กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกัน (Haidar & Balfakih, 
1999, p. 13; Dogan & Abd-el-khalick, 2008, p. 1083) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ (Chong, 2005, p. 61; Kilic, Sungur, Cakiroglu, & Tekkaya, 2005, p. 131; 
Dogan & Abd-el-khalick, 2008, p. 1083) นอกจากนีช้องก์ (Chong, 2005, 82) ไดพ้บประเด็น
อ่ืน ๆ คือ ความรูวิ้ทยาศาสตรต์อ้งอาศัยจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์   วิทยาศาสตรก์ับ
คณุธรรมและจริยธรรม รวมทั้งลกัษณะและความรูข้องวิทยาศาสตร ์ ส่วนโดกนัดแ์ละอบัดลุคอลิก 
(Dogan & Abd-el-khalick, 2008, p. 1092-1095)  ได้พ บประ เด็ นค วามสัม พั น ธ์ ระห ว่าง
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แบบจ าลองทางวิทยาศาสตรก์ับสภาพที่แท้จริง (Reality)  จากงานวิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามดังกล่าว
ขา้งตน้สามารถสรุปรายละเอียดดงัตาราง 2 

ตาราง 2 ความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนที่นบัถือศาสนา
อิสลาม 

คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกีย่วกบัธรรมชาตขิอง
วิทยาศาสตร ์

วิธีการทางวิทยาศาสตรไ์ม่มีขัน้ตอนตายตวั - วิ ธีการทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ ได้มาจากต าราเรียน

วิทยาศาสตร ์ (Haidar & Balfakih.  1999: 16) 

- วิธีการทางวิทยาศาสตร์อาศัยความละเอียด  รอบคอบ 

ปราศจากอคติและล าเอียง  ดงันัน้ วิทยาศาสตรค์ือการทดลอง

ตามขัน้ตอนอย่างเคร่งครดั (Haidar & Balfakih, 1999, p.16) 

- ความรูข้องมนุษยเ์กิดจากพระเจา้เป็นผูม้อบให ้ดงันัน้ความรู้

ทางวิทยาศาสตรไ์ม่ได้เกิดจากมนุษย์  (Haidar & Balfakih, 

1999,  p. 16-17) 

กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์ - สมมติฐานเปลี่ยนแปลงเป็นทฤษฎีไดห้ากไดร้บัการพิสจูน ์ 

และทฤษฎีสามารถพฒันาไปเป็นกฎไดเ้มื่อไดร้บัการพิสูจนว่์า

เป็ น จ ริ ง   (Dogan & Abd-el-khalick,  20 0 8 , p. 1 09 2 ; 

Haidar & Balfakih, 1999, p. 13) 

ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ - ความ รู้ทาง วิทยาศาสตร์ไม่ สามารถ เปลี่ ยนแปลงได ้                              
(Chong, 2005, p. 61; Kilic et al., 2005, p. 131) 

ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งอาศยั
จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์

- ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คือการค้นพบไม่ เกี่ยวข้องกับ
จินตนาการ  (Chong, 2005, p. 82) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตรก์บัสภาพที่แทจ้ริง (Reality) 

- แบบจ าลองทางวิทยาศาสตรล์อกเลียนแบบจากของจริง 
(Dogan & Abd-el-khalick, 2008, p.1092-1095) 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกีย่วกบัธรรมชาตขิอง
วิทยาศาสตร ์

ลกัษณะและความรูข้องวิทยาศาสตร ์
 

- วิทยาศาสตรค์ือการพิสจูนใ์นสิ่งที่ตอ้งการรูท้ัง้ทฤษฎี  กฎและ
ความรูท้างวิทยาศาสตร ์(Chong, 2005, p. 82) 
- วิชาฟิสิกส ์ เคมี และชีววิทยา เป็นประเภทความรูท้ี่แตกต่าง
กนั (Chong, 2005, p. 82) 

วิทยาศาสตรก์บัคณุธรรมและจริยธรรม - วิทยาศาสตรไ์ม่เกี่ยวขอ้งกบัคณุธรรมจริยธรรม (Chong, 
2005, p. 82) 

 
จากสภาพดังกล่าวขา้งต้นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งเกิดจากครูวิทยาศาสตร ์ ซึ่ง            

นบัถือศาสนาอิสลามมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรย์งัไม่ชัดเจนมากนกั (Alswelmyeen 
& Alolimmat,  2013, p. 18; Dogan & Abd-el-khalick, 2008, p. 1083; Halai & Hodson, 
2004, p.103; Shah, 2009, p. 307; Mihladiz & Dogan, 2014, p. 3476)  อั ซ วี ล มั ย ยี น แล ะ                 
อลัอูลิมมัต  (Alswelmyeen & Alolimmat, 2013, p. 18)  ไดศ้ึกษาเกี่ยวกบัความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรข์องครูวิทยาศาสตรใ์นประเทศจอรแ์ดน  พบว่า  ประสบการณ์และความรูท้าง
วิชาการที่แตกต่างกนัมีผลต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องครู   ส่วนครูวิทยาศาสตร์
ในประเทศอียิปต์ไม่ยอมรับกับการสอนที่ต้องใช้การอธิบายโดยใช้ประวัติการค้นพบทาง
วิทยาศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรช์าวตะวันตก (Mansour, 2011, p. 34)  ครูส่วนใหญ่ เน้น              
การบรรยาย  ท่องจ า  ปราศจากความเข้าใจ (Dewitt & Siraj,  2010, p. 169; Iqbal, Azam, & 
Rana, 2009, p. 33; Shah,  2009, p. 307)  ขาดการสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์(Dewitt & 
Siraj,  2010, p. 169; Mihladiz & Dogan, 2014, p. 3481)  ยิ่งไปกว่านั้นในประเทศปากีสถานก็
พบว่า  ไม่มีการบรรจุเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นหลักสูตรที่ผลิตครูวิทยาศาสตร ์ แต่ เน้น
เกี่ยวกบัวิธีการจดัการเรียนรูแ้ละแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์ (Halai, 2010, p. 171-172)  สอดคลอ้ง
กบักลุ่มประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตพบว่า  หลกัสตูรฝึกสอนของครู  เนน้แนวคิดทางวิทยาศาสตร ์ 
ไม่มีการสอนเกี่ยวกับปรชัญาและสังคมวิทยาทางวิทยาศาสตร ์(Haidar, 1999, p. 807; Salih & 
Khine, 2014, p. 63) ฮัยดาและบัลฟากิฮ์  โดกันน์และอับดุลคอลิกและอฟาโล (Aflalo, 2013,                
p. 623; Dogan & Abd-el-khalick, 2008, p. 1083; Haidar & Balfakih, 1999, p. 2) มีความเห็น
สอดคลอ้งกันว่า  ศาสนาและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง



 31 
 
นกัเรียน  อย่างไรก็ตามจากความเห็นของนกัวิชาการในกลุ่มประเทศที่มีนักเรียนนบัถืออิสลามได้
ใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัวิธีการส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์หก้ับนกัเรียนว่า  ครู
ควรมีการจดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรท์ี่สะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์หช้ดัเจน (Halai, 2010, 
p. 177; Salih & Khine, 2014, p. 219; Shah, 2009, p. 313)  เพิ่ม วิชาหรือประเด็น เกี่ ยวกับ     
การจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นหลักสูตรครูฝึกสอน (Alswelmyeen & Alolimmat, 
2013, p. 15; Dewitt & Siraj, 2010, p. 169; Jain, Lim, & Abdullah, 2013, p. 210; Samara, 
2015, p. 301)  

จากความเห็นและงานวิจยัของนกัวิชาการสรุปไดว่้า  นกัเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลาม
โดยส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นประเด็นต่าง ๆ  คือ  วิธีการทาง
วิทยาศาสตรไ์ม่มีขั้นตอนตายตัว  กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกัน  ความรู้ทาง
วิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้  ความรูวิ้ทยาศาสตรต์้องอาศัยจินตนาการและความคิด
สรา้งสรรค ์ วิทยาศาสตรก์ับคุณธรรมและจริยธรรม  ลักษณะและความรูข้องวิทยาศาสตร์  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตรก์ับสภาพที่แท้จริง  ซึ่งปัจ จัยที่ส่งผลต่อ                  
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย                   
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องครู  หลักสูตรวิทยาศาสตร ์ ศาสนาและวฒันธรรมของ
นักเรียน  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู ้วิจัยสนใจที่ศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนักเรียนในประเทศไทย  ซึ่งมีบริบทเดียวกัน  อีกทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ                  
การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนดว้ย 

1.6 การวัดและประเมินความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
 การวดัและประเมินความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์  ตลอดช่วงเวลา  40  ปีที่

ผ่านมานักการศึกษาไดพ้ยายามที่จะสรา้งและพัฒนาเครื่องมือที่ใชว้ดัความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์  โดยช่วงแรกของการสร้างเครื่องมือได้รบัการพัฒนามาจากการประเมินมุมมอง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  มีลักษณะเป็น   paper  and  pencil  NOS  กล่าวคือ  
เครื่องมือมีลักษณะเป็นแบบบังคับให้เลือก (Forced - choice)  แบบเห็นด้วย /ไม่ เห็นด้วย 
(Agree/disagree)  การใหร้ะดับคะแนนเป็นช่วงคะแนน (Likert-type) และแบบเลือกตอบหลาย
ตวัเลือก (Multiple  choice)   ตัวอย่างเช่น   The test  on  understanding  science,  Nature  of  
science test, Conception of  scientific  theories  test  เป็นต้น  ในช่วงการพัฒนาเครื่องมือ
หลายปีที่ผ่านมามีการถกเถียงกนัของนกัการศึกษาเกี่ยวกบัเครื่องมือเหล่านี ้  ในประเด็นความตรง
และความน่าเชื่อถือมากนอ้ยเพียงใด  ซึ่งภายหลังมีการพัฒนาเครื่องมือเป็นค าถามปลายเปิด 
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(Open-ended  questionnaires) และมีการสัมภาษณ์ร่วมดว้ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลเชิงลึกยิ่งขึน้  
เหมาะส าหรบัผูต้อบที่มีทักษะการอ่านและเขียนอธิบายไดเ้ป็นอย่างดี  เครื่องมือวัดและประเมิน
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายรูปแบบและมีขอ้จ ากดัแตกต่างกันไป   ทั้งนี ้
ขึน้อยู่กับลักษณะและบริบทของผู้ตอบและประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ต้องการวัด 
(Lederman et al.,  2002, p. 497-503) ลี เดอร์แมน (Lederman, 2007, p. 862)  ได้รวบรวม
เครื่องมือวดัและประเมินความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์วด้งัตารางต่อไปนี ้
 
ตาราง 3 เครื่องมือวดัและประเมินความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
 

ปี ผู้สร้างเครื่องมือ เครื่องมือ 
1954 
1958 
1959 
1961 
1962 
1966 

 
1967 
1967 

 
1968 
1968 
1969 
1970 
1974 
1975 
1976 
1978 
1980 
1981 

Wilson 
Stice 
Allen 
Cooley & Klepfer 
BSCS 
Swan 
 
Welch 
Science  literacy  research  
center 
Schwirian 
Kimball 
Korth 
Moore & Sutman 
Hungerford & Walding 
Hillis 
Rubba 
Fraser 
Fraser 
Cotham & Smith 

Science  attitude  questionnaire  (SAQ) 
Facts  about  science  test  (FAST)   
Science  attitude  scale  
Test  on  understanding  science  (TOUS) 
Processes  of  science  test 
Inventory  of  science  attitudes, interests  and 
appreciations 
Science  process  inventory (SPI) 
Wisconism  inventory  of  science  processes 
(WISP) 
 
Science  support  scale 
Nature of  science  scale  (NOSS) 
Test  on  the  social  aspects  of  science (TSAS) 
Science  attitude  inventory (SAI) 
Science  inventory (SI) 
View  of  science  test  (VOST) 
Nature  of  scientific  knowledge  scale (NSKS) 
Test-of  science  related  attitudes (TOSRA)  
Test  of  enquiry  skills  (TOES) 
Conception  of  scientific  theories  test  (COST) 



 33 
 
ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ปี ผู้สร้างเคร่ืองมือ เคร่ืองมือ 
1982 
1987 
1990 
1992 

 
1995 
1998 

 
2000 
2002 
2004 
2006 

 
2013 

Ogunniyi 
Aikenhead & Ryan 
Lederman & Malley 
Meichtry 
 
Nott & Wellington 
Abd-El-Khalick, Bell, & 
Lederman 
Abd-El-Khalick & Lederman 
Lederman & Khishfe 
Lederman & Ko 
Liang et al. 
 
Reid-Smith 

Language  of  science (LOS) 
Views  on  science  technology-society  (VOSTS) 
Views  of  nature  of  science A  (VNOS-A) 
Modified  nature  of  scientific  knowledge  scale 
(MNSKS) 
Critical  incidents 
Views  of  nature  of  science  B  (VNOS-B) 
 
Views  of  nature  of  science  C  (VNOS-C) 
Views  of  nature  of  science  D  (VNOS-D) 
Views  of  nature  of  science  E  (VNOS-E) 
Student  understanding  of  science  and  scientific  
inquiry (SUSSI) 
The Views on science and scientific inquiry (VOSSI) 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรม์ีมากมายและ
หลากหลาย  เครื่องมือแต่ละประเภทมีขอ้ดีและข้อจ ากัดแตกต่างกัน  ทั้งนี ้ในการน ามาใช้ตอ้ง
ค านึงถึงจุดประสงคข์องการวิจัย  กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัย  ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่
ตอ้งการวัดกบันักเรียน  รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการวิจัย  ส าหรบัการวิจยัในครัง้นีผู้วิ้จัย
พยายามสรา้งใหเ้หมาะสมกบัระดบัชัน้ของกลุ่มที่ศึกษา  ซึ่งเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  จึง
ใชแ้บบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  คือ  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย   ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นดว้ย  และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  โดยมีลักษณะเป็น
แบบสอบถาม Likert  scale  และเนื่องด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรด์ว้ยแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรน์ีต้อ้งแปลคะแนนเฉล่ียเพื่อ
จัด กลุ่ มความเข้าใจธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ ผู ้ วิจัยจึ งอาศัย เกณฑ์ของนันทวุฒิ                      
นิยมวงษ์ (2558, น. 77-78)  ส าหรบัคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่จะวัดความเขา้ใจ
ของนกัเรียนประกอบดว้ย  7  คณุลกัษณะคือ  1) วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ 
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ทางธรรมชาติได ้ 2) ความรูท้างวิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ 3)  ความรูท้างวิทยาศาสตร์
ตอ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้ 4)  วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มี
ขั้นตอนตายตัว  5)  สังคมและวัฒนธรรมมี อิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร์                            
6)  วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานของการสงัเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกัน  และ 
7) วิทยาศาสตรอ์าศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์   

เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น  ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยหลายคณุลกัษณะ  จึงท าใหแ้บบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่
จะใชป้ระเมินกลุ่มทีศ่ึกษา ครัง้นีต้อ้งปรบัปรุงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกบับริบทของกลุ่มที่ศึกษาโดย
ใชแ้บบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรห์ลายชนิดประกอบดว้ย  1)  แบบวดัความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พัฒนาโดย อับดุลคอลิกและลีเดอร์แมน Views  of  nature  of  
science  C  (VNOS-C) (Lederman et al., 2002, p. 508-511)  2) แบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรข์องเลียงและคนอ่ืน ๆ มีชื่อว่า  The  student  understanding  of  science  
and  scientific  inquiry (SUSSI) (Liang et al., 2006, p. 28-29) และ 3) แบบวัดความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พัฒนาขึน้โดยไรด์ สมิทธ์  มีชื่อว่า  The  Views  on  science  and  
scientific  inquiry (VOSSI) (Reid-Smith, 2013, p. 62)  ทั้งนี ้เพื่อให้ได้ขอ้มูลในเชิงลึกเกี่ยวกับ
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  นอกจากแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรแ์ลว้ผูวิ้จัยใชก้ารสัมภาษณ์นักเรียนด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งเกี่ยวกับ 
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนโดยปรับปรุงข้อค าถามให้สอดคล้องกับ
แบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้   

1.7 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์ แนวทางหนึ่งที่จะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์็คือ                   
การจดัการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรซ์ึ่งมีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น  
การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบชัดแจ้ง  การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรแ์บบชดัแจง้และสะทอ้นความคิดและการจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดย
ใช้ประวัติของนักวิทยาศาสตร ์ นอกจากนี้แล้วการศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง                  
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะท าให้นักวิชาการน าปัจจัย
ดังกล่าวส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์   อับดุลคอลิก                         
แล ะ เอ เค อร์สั น  (Abd-El-Khalick & Akerson, 2004, p. 787)  ได้ ศึ ก ษ าปั จ จั ยที่ มี ผล ต่ อ                               
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การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์้วยการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรแ์บบชัดแจง้และสะทอ้นความคิดเพื่อพัฒนามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
นกัศึกษาฝึกสอน  พบว่า  ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจของนักเรียน   ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรแ์บบชดัแจง้และสะทอ้นความคิด  สรา้งแรงบนัดาลใจใหน้กัเรียนมีความสนใจ  เขา้ใจ
และเห็นความส าคญัของธรรมชาติของวิทยาศาสตรน์ าไปสู่ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 
2) ความรูค้วามเขา้ใจของนักเรียนที่ไดจ้ากการเรียนรู ้ เมื่อนักเรียนไดเ้รียนรูด้ว้ยการจดัการเรียนรู้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบชัดแจง้และสะท้อนความคิด  โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้
อาศยัการอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์ การไดม้าซึ่ง
ความรูวิ้ทยาศาสตรอ์ย่างชดัเจนและใหน้กัเรียนสะทอ้นความคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ากสิ่ง
ที่ไดเ้รียนรู ้ ท าใหน้กัเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจในแนวทางที่ถูกตอ้ง  และ 3)  โลกทศัน ์
ความเชื่อทางศาสนา  สงัคมและวฒันธรรมของนักเรียน  ผลจากการจัดการเรียนรูท้ าใหน้ักเรียน
สามารถแยกแยะระหว่างความเชื่อกับวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ              
โดกันน์และอับดุลคาลิก (Dogan & Abd-El-khalick, 2008, p. 1100-1101) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  พบว่า  สังคมและวฒันธรรมของ
นักเรียนมีอิทธิพลต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์  นักเรียนทางตะวันตกของตุรกีมี  
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรม์ากกว่านักเรียนทางตะวันออกของตุรกี  เป็นผลมาจาก
ประเทศตุรกีเชื่อมโยงระหว่างทวีปยุโรปและเอเซีย  นักเรียนทางตะวันตก (จังหวัดมามาราและ               
เอเจียน)  มีอาณาเขตใกลก้ับประเทศยุโรป  อาทิเช่น  บัลกาเรียและกรีซ  ก็จะได้รบัอิทธิพลของ
วฒันธรรมทางตะวันตกเป็นส่วนใหญ่  ในขณะที่นักเรียนทางตะวันออก (จังหวัดอานาโทเลีย) มี
อาณาเขตใกล้กับประเทศอิหร่าน  อิรกั  และซีเรีย  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางตะวันออกกลาง   ส่วน
คอสต้า (Costa, 1995, p. 314-315)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโลกของครอบครัว  เพื่อน  
โรงเรียน  และวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน  พบว่า  ความสมัพนัธด์งักล่าวขา้งตน้มีอิทธิพลต่อชีวิตของ
นักเรียน  เมื่อสังคมและวัฒนธรรมของครอบครัวและการเรียนวิทยาศาสตรข์องนักเรียนมี
ความสมัพนัธก์นั การเปลี่ยนแปลงระหว่างสงัคมของการเรียนวิทยาศาสตรใ์นโรงเรียนและสงัคมใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนจะเกิดขึ ้น  แต่ถ้าสองวัฒนธรรมมีความแตกต่างค่อนข้างมาก                  
การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่จะเกิดขึน้กับนักเรียนมีแนวโนม้เป็นไป
ไม่ได ้ 
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ลีเดอร์แมนและดรูเกอร์  (Lederman & Druger, 1985, p. 657-660)  ได้ศึกษา
ปัจจยัของชั้นเรียนที่เกี่ยวขอ้งกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  
ซึ่งพบว่า  ชั้นเรียนที่นกัเรียนมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ป็นชัน้เรียนที่มี
ครูสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรียนใหม้ีความเป็นกนัเองและอบอุ่น  ในกิจกรรมการเรียนรู้ครูมีการตั้ง
ค าถาม  โดยเป็นค าถามที่เน้นการสืบค้น  การแก้ปัญหา  แนวคิดวิทยาศาสตร์  มีกิจกรรม               
การสาธิต  การทดลองทางวิทยาศาสตร ์ ครูมีเกร็ดความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับบทเรียน  นอกจากนี้
พฤติกรรมของครูที่มีอารมณ์สนุกสนาน  คอยดูแลอ านวยความสะดวกและสนับสนุนเพิ่มเติมสิ่งที่
เรียนรูใ้หน้ักเรียน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในบทเรียน  ลีเดอรแ์มนและ   
เซดเลอร์ (Lederman & Zeidler, 1989, p. 775)  ได้ศึกษาผลของภาษาของครูต่อแนวคิด
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน  พบว่า  ภาษาของครูที่ใชใ้นการสื่อสารเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรม์ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  นอกจากนี ้                            
ลี เดอร์แมน (Lederman, 1999, p. 925)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง                    
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องครูกบัชั้นเรียนพบว่า  แนวคิดวิทยาศาสตรข์องครูไม่มี
อิทธิพลต่อชัน้เรียน  แต่สิ่งส าคัญที่เป็นปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนักเรียนในชัน้เรียนคือ  ระดับประสบการณ์การสอนของครู  ความตั้งใจของครู  
เป้าหมายการสอนของครูและการรบัรูข้องนกัเรียน   

จากการวิจัยของนักวิชาการหลายท่านพบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี                
การส่งเสริมความเขา้ใจธรรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  ลี เดอร์แมนและคิซเฟร ์(Lederman & 
Khishfe, 2006, p. 395)  ไดศ้ึกษาผลของการจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่างชดัแจง้
กบัการจัดการเรียนรูท้ี่ไม่มีการสอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตรต์่อความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนักเรียน  พบว่า  นักเรียนที่ได้รบัการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตร์
อย่างชัดแจง้มีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจสอดคลอ้งกับมติ
ประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(Informed  view)  ส่วนนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ ไม่มี                  
การสอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตรม์ีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ัดอยู่ในกลุ่ม
ความเข้าใจในระยะปรับเปลี่ยน (Transitional  view)  ทั้งนี ้จากเอกสารและงานวิจัยของ
นักวิชาการหลายท่าน (Abd-EL-Khalick & Lederman, 2000, p. 666; Akerson et al., 2000,          
p. 297; Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002, p. 554; Liangkrilas, 2009, p. 35-36; Schwartz  
et al., 2004, p. 610) พบว่า  การจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบชัดแจง้  เป็นวิธีการ
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ที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนได้ดี   นอกเหนือจากการ            
จัดการเรียนรูด้ังกล่าวข้างตน้แลว้  คิซเฟรแ์ละอับดุลคาลิก (Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002,   
p. 552) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนรูท้ี่จะช่วยปรบัปรุงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรอี์ก
วิธีหนึ่งคือ  การจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใชป้ระวตัิของวิทยาศาสตร ์(Historical  
approach  to  NOS  teaching)  เป็นการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติของวิทยาศาสตร ์ (History  
of  science : HOS) และการท างานของนักวิทยาศาสตรค์วบคู่กับเนื ้อหาทางวิทยาศาสตรท์ี่
เกี่ยวขอ้งสอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ขา้ไปในกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อพฒันาความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  (Abd-EL-Khalick & Lederman, 2000, p. 1058; Forato 
et al., 2012, p. 658-659; Irwin, 2000, p. 7-8; Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002, p. 552; Kim 
& Irving, 2010, p. 188-189; Maurines & Beaufils, 2013, p. 1444-1145; Yip, 2006, p. 157) 

จากการศึกษาการวิจัยของนักวิชาการหลายท่านท าให้ทราบว่า  ปัจจัยที่ มีผลต่อ                           
การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ประกอบ  3  ปัจจัยคือ  1)  ปัจจัยของ
นกัเรียน  2)  ปัจจยัของครู  และ  3)  ปัจจัยของกิจกรรมการเรียนรู ้ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดดัง
ตาราง  4    
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ตาราง 4 ปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน 

ปัจจัย องคป์ระกอบ 
ปัจจยัของนกัเรียน - แรงจูงใจของนกัเรียน  (Abd-El-Khalick & 

Akerson,  2004, p. 787) 
- ความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรยีนที่ไดจ้ากการเรียนรู ้                   
(Abd-El-Khalick & Akerson,  2004, p. 787) 
- การรบัรูข้องนกัเรยีน (Lederman, 1999, p. 925)  
- โลกทศัน ์ความเชื่อทางศาสนา  สงัคมและ
วฒันธรรมของนกัเรยีนสงัคม (Abd-El-Khalick & 
Akerson, 2004, p. 787; Dogan & Abd-El-khalick, 
2008, p. 1100-1101) 

ปัจจยัของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนของค รูให้มี                   
ความเป็นกันเองและอบอุ่น  ในกิจกรรมการเรียนรูม้ี
การตั้งค าถาม  โดยเป็นค าถามที่ เน้นการสืบค้น                   
การแก้ปัญหา  แนวคิดวิทยาศาสตร ์ มีการสาธิต                   
การทดลองทางวิทยาศาสตร ์ พฤติกรรมของครูที่มี
อารมณ์สนุกสนาน  การเปิดโอกาสใหน้ักเรียนแสดง
ความคิดเห็น  คอยดูแลอ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนเพิ่มเติมในบทเรียนใหน้กัเรียน (Lederman 
& Druger, 1985, p. 657-660) 
- ภาษาของครูที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับธรรมชาติ
ขอ ง วิท ย าศ าสต ร์ (Lederman & Zeidler, 1989,                      
p. 775)  
- ระดบัประสบการณก์ารสอนของครู  ความตัง้ใจของ
ครู  เป้าหมายการสอนของครู  (Lederman, 1999,          
p. 925)  
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ตาราง  4  (ต่อ) 
 

ปัจจัย องคป์ระกอบ 
ปัจจยัของกิจกรรมการเรียนรู ้ - การจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบ     

ชดัแจง้  (Abd-EL-Khalick & Lederman, 2000,                      

p. 666; Akerson et al., 2000, p. 297; Khishfe &                         

Abd-EL-Khalick, 2002, p. 554; Schwartz et al.,  

2004, p. 610; Liangkrilas, 2009, p. 35-36) 

-  การจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใช้
ประวตัิของวิทยาศาสตร ์(Historical  approach  to  
NOS  teaching) (Abd-EL-Khalick & Lederman,  
2000, p. 1058; Forato et al.,  2012, p. 658-659; 
Irwin, 2000, p. 7-8; Khishfe & Abd-EL-Khalick, 
2002, p. 552; Kim & Irving, 2010, p. 188-189; 
Maurines & Beaufils, 2013, p. 1444-1145;                        
Yip, 2006, p. 157) 

 
จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนประกอบดว้ย  3  ปัจจยัคือ ปัจจยัของนกัเรียน  ปัจจยัของครู  และปัจจัย
ของกิจกรรมการเรียนรู้  อย่างไรก็ตามในงานวิจัยที่มีความเฉพาะในบริบทซึ่งมีอิทธิพลของ                
ความเชื่อทางศาสนาจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
นักเรียน   แต่ส าหรบัการวิจัยที่ศึกษาดว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติของวิทยาศาสตรด์ว้ย
กรณีศึกษาทางประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตรพ์บว่า  ยังไม่พบการอธิบายผลการเปลี่ยนแปลง
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลาม   ดงันัน้ผูวิ้จยัจึงสนใจที่
จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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1 .8 กระบ วนการศึกษ าและวิ ธีก ารวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ปั จ จัย ท่ี ส่ งผลต่ อ                             
การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

จากการศึกษาวิจัยของอับดุลคอลิกและเอเคอรส์ัน (Abd-El-Khalick & Akerson, 
2004, p. 787-797) เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรด์ว้ยการจัด การเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบชัดแจง้และสะทอ้นความคิด
เพื่อพัฒนามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักศึกษาฝึกสอน  ซึ่งมีกระบวนการศึกษาโดย
พิจารณาจาก 2 แหล่งขอ้มูลคือ  1)  อนุทินสะทอ้นความคิด (Reflection  paper)  เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ใชใ้นการวิจัยเพื่อใหน้ักเรียนได้สะทอ้นความคิดเพิ่มเติมจากการอภิปรายในห้องเรียนใน
ประเด็นต่าง ๆ  ทั้งในส่วนของเนือ้หาวิทยาศาสตร ์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละการจดักิจกรรม
การเรียนรู ้ ตลอดจนขอ้สงสยัหรือประเด็นที่นักเรียนตอ้งการทราบเพิ่มเติม  และ 2)  การประเมิน
มุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนใช ้ VNOS-B ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้ ซึ่ง 
VNOS-B เป็นแบบสอบถามมุมมองเกี่ยวกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตรพ์ัฒนาขึน้โดยลีเดอรแ์มน
และคนอ่ืน ๆ (Lederman et al., 2001, p. 504-508)  ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดให้
นกัเรียนตอบค าถาม  ซึ่งมักใชร้่วมกับการสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้งเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกและท าให้
สามารถอธิบายขอ้ค าถามที่ผูต้อบไม่เขา้ใจได ้  

น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นข้อมูลในการคัดเลือกนัก เรียนเพื่ อใช้ใน                  
การสมัภาษณ ์  ส าหรบัการคดัเลือกกลุ่มที่ศึกษาเป็นลกัษณะแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
โดยอาศัยเหตุผล 2  ประการคือ 1) ระดับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์่อนการจัด                
การเรียนรูข้องกลุ่มที่ศึกษาเหมือนกันหรือใกลเ้คียงกัน  และ  2) ระดับความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องกลุ่มที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นไดช้ดัเจน  ส าหรบัคณุลกัษณะธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรแ์ละค าถามที่จะใชใ้นการสัมภาษณ์การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรน์ัน้ใหพ้ิจารณาจากค าตอบของนกัเรียนที่เป็นกลุ่มที่ศึกษาในแบบสอบถามวดัมมุมอง
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่แสดงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่
คลาดเคลื่อนเหมือนกนั  นอกจากนีใ้หน้กัเรียนแสดงความคิดเหน็ว่า  ส่ิงใดในการจดัการเรียนรูแ้ละ
อะไรท าใหเ้ราเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นคุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรน์ี ้  ส่ิงที่ส  าคัญในการสัมภาษณ์ควรบันทึกเสียง  เพื่อเป็นประโยชนใ์นการวิเคราะห์
ข้อมูลต่ อไป   ในระห ว่างการวิ เค ราะห์ข้อมู ลสร้างหั วข้อ  (Themes)  ห รือก าหนดรหัส                      
เพื่อแทนปัจจยัที่ขดัขวางการพัฒนาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  หลงัจาก
นัน้ถอดเทปการสมัภาษณ์ค าต่อค า  โดยแบ่งความคิดเห็นของกลุ่มที่ศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัปัจจัย
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ที่ก าหนดไวเ้พื่อน าขอ้มูลไปประกอบในการวิเคราะหข์อ้มูลร่วมกับข้อมูลที่ไดจ้ากอนุทินสะทอ้น
ความคิดโดยจัดกลุ่มค าตอบหรือการแสดงความคิดเห็นที่มีความหมายเดียวกันไวด้้วยกันและ
ตีความอธิบายปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน   

จากกระบวนการศึกษาและวิธีการวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง                    
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัวิชาการเป็นการวิจยัเชงิคณุภาพอาศยัการสมัภาษณ์
นักเรียน  โดยใช้ผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์                  
(VNOS-B) และอนุทินสะท้อนความคิด  ส าหรับการวิจัยในครั้งนี ้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ                        
การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม  ซึ่งศึกษาปัจจยัเชน่เดียวกนักบังานวิจยัของนกัวิชาการดงันัน้ผูวิ้จยัจึงเลือกใชก้ระบวนการ
ศึกษาและวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลของอับดุลคอลิกและเอเคอรส์ัน (Abd-El-Khalick & Akerson, 
2004, p. 783-787)  โดยใชก้ารสัมภาษณ์ดว้ยแบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ทั้งนีใ้นการสมัภาษณน์กัเรียนมีลกัษณะเลือกกลุ่มที่ศึกษา
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใชใ้นการสมัภาษณ์  โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ประเมินกลุ่มที่ศึกษา                  
แต่เนื่องด้วยกลุ่มที่ศึกษาที่ วิจัยในครั้งนี ้มีปัญหาเรื่อง การเขียนภาษาไทย  ผู ้วิจัยจึงไม่ได้ให้
นกัเรียนเขียนอนุทินสะทอ้นความคิด 

2. ธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  
2551 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรที่จัดท าขึน้
โดยมุ่งเนน้นักเรียนเป็นส าคัญ  พัฒนานักเรียนใหม้ีคุณภาพดา้นความรู ้ ทักษะที่จ าเป็นส าหรบั 
การด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเ้พื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  (ฆนัท  ธาตุทอง,  2559, น. 264)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐานจึงได้
ก าหนดให้นักเรียนเรียนรู้   8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, น. 8) ด้วย                 
การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายของการวิจยัเพื่อพัฒนาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ดงันั้นสาระการเรียนรูท้ี่เกี่ยวขอ้งคือ  สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ 
สาระที่ 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มาตรฐาน  ว 8.1  : ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตรใ์นการสืบเสาะหาความรูก้ารแก้ปัญหา  รูว่้าปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึน้ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แนน่อน  สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มลูและ
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ  เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดลอ้มมี
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ความเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2551, น. 14-15)  ส่วน
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรเ์พื่ อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู ้วิทยาศาสตร ์ 
คุณลักษณะส าคัญที่สะท้อนการรูวิ้ทยาศาสตรข์องนักเรียน  คือ  การมีแนวคิดวิทยาศาสตร ์ มี
ทกัษะกระบวนการ  มีจิตวิทยาศาสตรแ์ละมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ สามารถน า
แนวคิดวิทยาศาสตร ์ ทักษะกระบวนการ  และจิตวิทยาศาสตรม์าใชป้ระโยชนใ์นการด ารงชีวิต
รวมทัง้พฒันาคณุภาพชีวิตและสื่อสารสู่ผูอ่ื้น  (สสวท., 2546, น. ง; AAAS, 1993, p. 293) 

ในการวิจัยครั้งนี ้ได้จัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  เรียนรู้วิทยาศาสตรก์ับ
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ซึ่งเป็นบทเรียนเริ่มตน้ของการจัดการเรียนรูใ้นระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  
เมื่อเรียนจบในหน่วยการเรียนรูน้ีแ้ลว้นกัเรียนควรจะสามารถอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร ์ 
อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ อธิบายลักษณะส าคัญของนักวิทยาศาสตร ์ ออกแบบ               
การทดลองและทดสอบที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้และสรุปวิธีการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ซึ่งผลจาก                
การเรียนรูน้ีจ้ะท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นหลายคณุลกัษณะไม่ว่าจะ
เป็น  นกัเรียนสามารถไดเ้ขา้ใจว่า วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ
ได ้ ความรูท้างวิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมีหลักฐานเชิง
ประจกัษ์และตรวจสอบได ้ วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั  สงัคม
และวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐานของ 
การสังเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกัน  และวิทยาศาสตรอ์าศัยจินตนาการและ
ความคิดสรา้งสรรค ์

3. การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใช้ประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์
3.1 วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร์ 

สตินเนอร ์ และคนอ่ืน ๆ  (Stinner et al.,  2003, p. 619-622)  ได้กล่าวว่า  วิธีการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตรส์ามารถท าไดห้ลากหลายวิธีและน าไปใชไ้ด้
ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลยั  ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. บทความสั้น (Vignette) เป็นการบรรยายเหตุการณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของวิทยาศาสตรอ์ย่างสั้น  และมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 
พัฒนาโดยวันเดอรซ์ีและโรชช์และได้ตั้งชื่อเรียกว่า  Interactive  historical  vignettes (IHVs)  
กล่าวคือ  เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่สรุปเรื่องราวประวตัิของวิทยาศาสตรอ์ย่างสั้น ๆ (Short  stories) 
เกี่ยวกับกิจการของวิทยาศาสตรแ์ละการใชช้ีวิตของนกัวิทยาศาสตร ์ ประมาณ  10-15  นาที ดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย  เช่น  การเล่าเรื่องราว  การแสดงละคร   เป็นตน้  และอภิปรายกันระหว่าง
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นักเรียนและครูเกี่ยวกับประวัติของนักวิทยาศาสตรแ์ละธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
ส่งผลให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันและเรียนรูถ้ึงวิวัฒนาการทาง
ความคิดของนกัวิทยาศาสตร ์ แนวคิดทางวิทยาศาสตร ์  รวมทัง้ส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ (Wandersee & Roach, 1995, p. 365-366, 1998, p. 290-299;  Wandersee & 
Griffard, 2002, p. 34-39) ซึ่งขั้นตอนการจดัการเรียนรูม้ีรายละเอียดดังนี ้ (Clary & Wandersee, 
2006, p. 154-156; Nur & Fitnat,  2015, p. 41-44; Wandersee & Roach, 1995, p. 366-367) 

1. ก ระตุ้น ค วามสน ใจนัก เรีย นด้วยการตั้ งค าถาม เชื่ อม โย งกับ
นกัวิทยาศาสตรท์ี่จะน าไปใชใ้นบทเรียน  

2. ครูเล่าเรื่องราวหรือใหน้กัเรียนอ่านบทสนทนาของนกัวิทยาศาสตร ์ โดย
ในระหว่างนีจ้ะมีการตัง้ค  าถามนกัเรียนอภิปรายร่วมกนัระหว่างครูและนกัเรียนเกีย่วกบัแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรแ์ละกิจการทางวิทยาศาสตร ์

3. ครูด าเนินการเล่าเรื่องราวและเมื่อถึงเรื่องราวที่ขัดแย้งกัน (Conflict)               
ครูจะหยุดเล่าเรื่องราว  เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ านายสิ่งที่จะเกิดขึน้ต่อไป  

4. ครูสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์ว้ยการตั้งค าถามใหน้กัเรียนตอบ  
เช่น  จากเรื่องราวที่ได้ศึกษา  คณุลักษณะที่ดีของนักวิทยาศาสตรม์ีอะไรบา้ง  บทความเราได้
เรียนรูม้ีอธิบายเกี่ยวกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่างไร  เป็นตน้ 

จากผลการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี ้สามารถดึงดูด                
ความสนใจนกัเรียนในหอ้งเรียนดว้ยประวตัิศาสตรเ์หตกุารณ์  สงัคมและวฒันธรรมที่น่าสนใจของ
นกัวิทยาศาสตร ์และเป็นวิธีการที่ท าใหน้กัเรียนไดม้ีความรูวิ้ทยาศาสตร ์ สามารถเชื่อมโยงระหว่าง
แนวคิดวิทยาศาสตรใ์นอดีตและปัจจุบันและส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
(Chan, 2005, p. 1-2; 2008, p. 1; Clary & Wandersee, 2006, p. 157; Nur & Fitnat, 2015,              
p. 47) อย่างไรก็ตามจากการวิจัยของนูรและฟิตนัต (Nur & Fitnat, 2015, p. 47) ได้พบว่า  
นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในบางประเด็น  ในประเด็นกฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร ์ นกัเรียนยังมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ  ส่วนชารล์  (Chan, 
2005, p. 8-9) ได้ศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์ับนักศึกษาในวิทยาลัยพบว่า  
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ประเด็นความรูท้างวิทยาศาสตรต์้องอาศัยความคิดสรา้งสรรค์และจินตนาการกับความรูท้าง
วิทยาศาสตรต์้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได้ไม่สัมพันธ์กัน  และนักเรียนขาด                
ความเขา้ใจในประเด็นความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งอาศยัความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ 
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จากความเห็นของนกัการศึกษาและผลงานวิจยัเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
บทความสั้น (Vignette) หรือที่เรียกว่า  Interactive  historical  vignettes (IHVs) สรุปไดว่้า เป็น
การจัดการเรียนรูอ้ธิบายเกี่ยวกับประวตัิของนักวิทยาศาสตรใ์นดา้นกิจการทางวิทยาศาสตรข์อง
นกัวิทยาศาสตร ์ โดยอาศัยการเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตรค์วบคู่กบัการอภิปรายระหว่างครูกับ
นกัเรียน  เมื่อถึงเรื่องราวที่ขัดแยง้กนั (Conflict)  ครูจะหยุดเล่าเรื่องราว เพื่อใหน้ักเรียนไดท้ านาย
สิ่งที่จะเกิดขึน้ต่อไปและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์้วยการตั้งค าถามจากเรื่องราวที่
นกัเรียนไดฟั้ง  ส าหรบัจุดเด่นการจดัการเรียนรูเ้ป็นวิธีการที่เนน้กิจการทางวิทยาศาสตรท์ี่แสดงให้
เห็นถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตร ์นกัเรียนไดท้ านายสิ่งที่จะเกิดขึน้ในเรื่องราว
ต่อไปข้างหน้าด้วยการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการคิด                     
การตดัสินใจ  การท างานกลุ่มร่วมกนัและเวลาในการจดัการเรียนรูไ้ม่มากจนเกินไป  (10-15 นาที) 
ก็สามารถท าให้นัก เรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้  ส่วนข้อจ ากัดคือ                 
เป็นวิธีที่ไม่สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นทุกประเด็น  อีกทั้งเป็น                  
การเล่าเรื่องราวเฉพาะกิจการทางวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรเ์ท่านัน้  ซึ่งท าใหน้กัเรียนไม่ได้
เรียนรูใ้นองคป์ระกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นดา้นโลกทศันข์องวิทยาศาสตรแ์ละการสืบ
เสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร ์ วิธีการนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะเนือ้หาวิทยาศาสตรท์ี่อธิบายเกี่ยวกบักิจการ
ทางวิทยาศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรเ์ท่านัน้  ผูเ้ขียนเรื่องราวประวตัิของวิทยาศาสตรต์อ้งมีขอ้มูล
มากพอที่จะแสดงใหน้กัเรียนจุดขดัแยง้และธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

2. เร่ืองราวทางวิทยาศาสตร ์(Science  stories) 
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร ์ เป็นเรื่องราวที่อธิบายประวัติการท างาน   บุคลิกภาพ                    

การคน้พบของนักวิทยาศาสตร ์ ท าใหน้กัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถเชื่อมโยงความคิด
กับ แนวคิ ด วิทยาศาสตร์ (Egan, 1985, p. 398 -399; Lauritzen & Michael, 1992, p. 6-7; 
William, 2002, p. 11) การจัดการเรียน รู้นี ้ประกอบด้วย เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ของ
นกัวิทยาศาสตรใ์นแต่ละท่าน 

การจัดการเรียนรูด้ว้ยเรื่องราวทางวิทยาศาสตรจ์ะประกอบดว้ย  เรื่องราวหลาย
เรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ (Kruse, 2010, p. 79-88; Reid-Smith, 2010, p. 5; Tao, 2002,                          
p. 101) ทั้งนีก้็ขึน้อยู่กับแนวคิดวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการน าไปใชใ้นการจัดการเรียนรูข้องนักเรียน  
ดงัเช่น  เรตต ์สมิตท ์ (Reid-Smith, 2010, p. 5) จดัการเรียนรูเ้กี่ยวกบัพนัธุศาสตรแ์ละวิวฒันาการ  
ไดน้ าเรื่องราวของเมนเดลและดารวิ์น  เทาว ์(Tao, 2002, p. 101–102) จดัการเรียนรูเ้นน้ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ์  ไดน้ าเรื่องราวของการคน้พบเพนนิซลิน  การคน้พบโรคไขท้รพิษ  การคน้พบกฎ
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ของนิวตนั และการคน้พบวิธีการรกัษาแผลในกระเพาะอาหาร  ส าหรบัขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้
ด้วยเรื่องราวทางวิทยาศาสตรส์รุปได้ดังนี ้ (Reid-Smith, 2010, p. 27-30; Tao, 2002, p. 101-
102)   

1. ครูให้ขอ้มูลพืน้ฐานเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร ์ ซึ่งประกอบด้วย  ภาพ  
สถานที่ท างานของนกัวิทยาศาสตรแ์ละใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปราย 

2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านประวตัิการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์ อภิปราย
และตอบค าถามจากใบงาน  โดยลักษณะค าถามเป็นข้อค าถามที่สะท้อนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์โดยมีครูใหค้  าแนะน า 

3. ครูใหน้ักเรียนน าเสนอค าตอบจากการตอบค าถาม  อภิปราย  โต้แย้ง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกนัทัง้ชัน้เรียน 

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดทางวิทยาศาสตรท์ี่ไดจ้ากการอ่าน
เรื่องราวทางประวตัิศาสตร ์                    

นอกจากนี้  ครูซ (Kruse, 2010, p. 79-88)  มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูเ้รื่องราว
ทางวิทยาศาสตรด์งันี ้

1. นักเรียนอ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร ์อภิปรายร่วมกันและตอบ
ค าถามจากใบงานที่ไดม้อบหมาย  โดยลักษณะค าถามเป็นข้อค าถามที่สะทอ้นธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์   

2. ครูใหน้ักเรียนน าเสนอค าตอบจากการตอบค าถาม  อภิปราย  โต้แย้ง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกนัทัง้ชัน้เรียน 

3. ครูอธิบายและสะท้อนให้นักเรียนเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่
เกี่ยวขอ้งกบัทุกเรื่องราวทางวิทยาศาสตรท์ี่น าเสนอ 

4. ค รูและนัก เรียนร่วมกันสรุปและเชื่ อม โยงระห ว่างแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรก์บัเรื่องราวทางประวตัิศาสตร ์   

ผลการวิจัยของครูซ  (Kruse, 2006, p. 219) พบว่า  การจัดการเรียนรู้ด้วย
เรื่องราวทางวิทยาศาสตรไ์ม่สามารถพัฒนาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ดค้รบทุก
คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ เช่น  ในคุณลักษณะวิทยาศาสตรต์้องอาศัยความคิด
สรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ  กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกนั  เช่นเดียวกนักบัไรด ์สมิทธ ์
(Reid-Smith.  2013: 181-184) พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเขา้ใจธรรรมชาติของ
วิทยาศาสตรไ์ม่แตกต่างกัน  แต่กลุ่มทดลองมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์ีกว่า      
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กลุ่มควบคุมเพียง  3  ประเด็น  คือ  1) สังคมและวัฒนธรรมมี อิทธิพลต่อวิทยาศาสตร ์                 
2) วิทยาศาสตรต์้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  และ 3) กฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรแ์ตกต่างกนั  แต่โดยภาพรวมพบว่า การจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีนีส้ามารถช่วยใหน้กัเรียน
มีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ หากใชเ้รื่องราวทางวิทยาศาสตรท์ี่ยากเกินไปจะส่งผลต่อ
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  ส่วนผลการวิจัยของเทาว์ (Tao,  2002,           
p. 114-115)  พบว่า  นักเรียนสนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตรเ์พียง 1-2 เรื่อง  ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ส่งผลใหม้ีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์พียงบางประเด็น
เท่านั้น  เทาว์และครูซ (Tao, 2002, p. 97; Kruse, 2010, p. 106) มีความเห็นที่สอดคลอ้งกันว่า  
ในการจัดการเรียนรูค้วรใหเ้น้นให้นักเรียนไดอ้ภิปรายและกระตุน้ใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็น  
นอกจากนีค้รูซ (Kruse, 2010, p. 106) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า  ควรเลือกประวัติศาสตรท์ี่มี
แนวคิดวิทยาศาสตรแ์ละเป็นประวตัิศาสตรท์ี่น่าสนใจ  

จากความเห็นของนักการศึกษาและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรด์ว้ยเรื่องราวทางวิทยาศาสตร ์(Science  stories)  สรุปไดว่้า  เป็น                   
การจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรด์ว้ยการใหน้กัเรียนศึกษาและอภิปรายกันภายในกลุ่ม
เกี่ ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ อธิบายการท างาน  การค้นพบ  บุ คลิกภาพของ
นกัวิทยาศาสตร ์ โดยเรื่องราวทางประวตัิศาสตรน์ัน้ประกอบไปดว้ยเรื่องราวของนกัวิทยาศาสตรท์ี่
เชื่อมโยงกับบทเรียนและสะทอ้นถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยในแต่ละเรื่องราวที่ใหน้กัเรียน
ศึกษาแตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กับประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการใหน้ักเรียนเขา้ใจ  
การจัดการเรียนรูด้ว้ยวิธีการนีช้่วยส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน    
ช่วยเชื่อมโยงประวัติศาสตรก์ับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์  แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยของ
นัก วิชาการหลายท่าน (Kruse,  2010, p. 219; Reid-Smith, 2013, p. 181-183; Tao, 2002,                   
p. 97)  พบว่า  การจดัการเรียนรูด้ว้ยเรื่องราวทางวิทยาศาสตรไ์ม่สามารถที่จะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ดค้รบทุกคณุลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ตอ้งเนน้ใหน้กัเรียน
ไดอ้ภิปรายในชัน้เรียนมากยิ่งขึน้   

3. กรณีศึกษาทางประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์(History  of  science  case  
studies) เป็นการอธิบายประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรท์ั้งหมดที่เกี่ยวขอ้งในบทเรียน (Tolvalen 
et al.,  2014, p. 107)  ส่วนสตินเนอรแ์ละคนอ่ืน ๆ  (Stinner et al., 2003, p. 620-621)  ได้ให้
ความหมายของกรณีศึกษาทางประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรว่์า  เป็นการจดัการเรียนรูท้ีใ่ชบ้ริบท
ทางประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรใ์นการอธิบายแนวคิดวิทยาศาสตรโ์ดยเน้นบทบาทกับ
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นกัเรียนใหเ้รียนรูด้ว้ยตนเองและลงมือปฏิบตัิจริง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนั  โดยภายในกลุ่ม
ประกอบด้วยนักเรียน  3  คน  นักเรียนจะได้รับมอบหมายวางแผนเกี่ยวกับกรณีศึกษาของ
นักวิทยาศาสตร ์ ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตรจ์ะ
ประกอบไปดว้ย  3  ส่วนคือ 

1. บริบททางประวัติศาสตร ์(Historical context)  นักเรียนตอ้งน าเสนอแนวคิด
ทางวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวกบัประวตัิศาสตรแ์ละเชื่อมโยงกบับทเรียนที่จะศึกษา 

2. การทดลองทางวิทยาศาสตรแ์ละสาระส าคัญ/แนวคิดหลัก (The  experiment  
and  main  ideas)   นักเรียนตอ้งทดลองเสมือนนักวิทยาศาสตรท์ี่เป็นกรณีศึกษา  ถ้าเป็นไปได้
ควรมีการสาธิตใหเ้พื่อนร่วมชัน้เรียนไดเ้รียนรูร้่วมกนั 

3. ความเกี่ยวขอ้งของการรูวิ้ทยาศาสตรแ์ละการสอนวิทยาศาสตร ์(Implications  
for  scientific  literacy  and   the  teaching  of  science)   นัก เรียนสามารถตอบค าถาม
เกี่ยวกับแนวคิดวิทยาศาสตรใ์นบทเรียน   แนวคิดทางวิทยาศาสตรท์ี่ได้จากการทดลองทาง
วิทยาศาสตร ์ การเชื่อมโยงแนวคิดทางวิทยาศาสตรท์ี่ไดเ้รียนรูก้ับเนือ้หาอ่ืน ๆ ในบทเรียน โดย
อาศยัการอภิปราย  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนัภายในกลุ่ม 

ส าหรบัแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรูด้ว้ยกรณีศึกษาประวัติศาสตร์
ของวิทยาศาสตรม์ีดงันี ้(Stinner et al., 2003, p. 621)   

1. ครูควรก าหนดเกี่ยวกบัแนวคิดทางวิทยาศาสตรท์ี่จะตอ้งการใหน้กัเรียน
เกิดการเรียนรูใ้นชัน้เรีย 

2. การจัดการเรียนรูค้วรใหน้ักเรียนไดร้บัประสบการณ์จากการเรียนรูแ้ละ
สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ เรียนรู้กับชี วิตประจ าวันของนั กเรียน ตลอดจนอาศัยประวัติของ
นกัวิทยาศาสตรใ์นการอธิบาย  อย่างไรก็ตามส าหรบัประวตัิของนักวิทยาศาสตรท์ี่จะใหน้กัเรียนได้
ศึกษาก็ควรค านึงถึงระดบัชัน้เรียนของนกัเรียนดว้ย 

3.ประวัติศาสตร์ของนัก วิทยาศาสตร์ที่ จะน ามาใช้ในกรณี ศึกษา
ประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรค์วรมีลกัษณะดงันี ้

3.1 เป็น เรื่องราวหลายๆ ตอน  หรืออาจจะเป็น เรื่องราวที่ อยู่ ใน
ประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์ 

3.2 เนน้แนวคิดทางวิทยาศาสตร ์
3.3 แสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพ  การท างานของนักวิทยาศาสตรห์รือ             

การน าเสนอแนวคิดวิทยาศาสตรร์ะหว่างนักวิทยาศาสตร์   2  คน ที่มีความเห็นตรงกันขา้มกัน
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หรือไม่ตรงกัน หรือเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งกันทางความคิด  การท างานของ
นกัวิทยาศาสตรใ์นประวตัิศาสตรห์นึ่ง ๆ 

4. แนวคิดทางวิทยาศาสตรท์ี่ต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ    
ควรเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตรท์ี่มีอยู่ในบทเรียน  ทั้งนีห้ากแนวคิดวิทยาศาสตรท์ี่อธิบายผ่าน
ประวัติศาสตรส์ามารถเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในปัจจุบันจะท าให้การเรียนรู้
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

5. ปัญหาที่จะน าเข้าสู่บทเรียน  ควรเป็นปัญหาที่น่าสนใจ  สามารถ
เชื่อมโยงกบับริบทของนกัเรียน 

6. ครูควรจัดบรรยากาศในการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน                 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  อภิปราย  สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตรก์ับแนวคิดวิทยาศาสตร ์ 
แกปั้ญหาและสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูไ้ด ้

ลินและเชนและคิมและเออรวิ์งมีความเห็นที่สอดคลอ้งกนัว่า (Lin & Chen, 2002, 
p. 778-779; Kim & Irving, 2010, p. 196-197)  ใน แต่ ละกิ จกรรมการเรียน รู้ก รณี ศึ กษ า
ประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตรจ์ะสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตรผ์สมผสานกับแนวคิด
วิทยาศาสตร ์ เน้นให้นักเรียนไดอ้ภิปราย  การโตแ้ยง้และทดลองทางวิทยาศาสตรท์ี่มีลักษณะ
คลา้ยคลึงกับนักวิทยาศาสตรแ์ละมอบหมายงานใหน้ักเรียน  ส าหรบัการจัดการเรียนรูท้ี่พบจาก
การวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน  (Kim & Irving, 2010, p.196-197; Irwin, 2000, p. 12-14;  
Lin & Chen, 2002, p. 778-779; Wolfensberger & Canella, 2015, p. 872 -873) สรุปขั้นตอน
การจดัการเรียนรูด้งันี ้

1) ค รูกระตุ้นความสนใจนัก เรียนด้วยค าถามที่ เป็น ปัญ หาของ
นกัวิทยาศาสตร ์ ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบัเนือ้หาในบทเรียน  หรือใหน้กัเรียนอ่านประวัติศาสตรท์าง
วิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบับทเรียน  

2) นักเรียนศึกษาและอภิปรายประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้งกบับทเรียน  พรอ้มตอบค าถามและสืบคน้ขอ้มลูร่วมกนัภายในกลุ่ม  โดยมีครูท าหนา้ที่ให้
ค  าแนะน าและอ านวยความสะดวก 

3) นักเรียนท าการทดลองหรือครูสาธิตการทดลองเสมือนนกัวิทยาศาสตร์
ในประวัติศาสตร ์โดยครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับข้อสงสัยของการทดลองที่ยังไม่เข้าใจ  ให้
ค  าแนะน าและอ านวยความสะดวก 
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4) นักเรียนศึกษาการเสนอความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตรท์ี่มีแนวคิด
วิทยาศาสตรท์ี่แตกต่างกัน  เหตุการณ์ในประวัติศาสตรท์ี่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งหรือ                 
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกนัของนกัวิทยาศาสตร ์ ซึ่งอยู่ในประวตัิศาสตรท์ี่น ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู ้  
ทัง้นีจ้ะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ในขณะที่ครูตอ้งกระตุน้ใหน้ักเรียนไดอ้ธิบาย
และสะทอ้นคณุลกัษณะธรรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

5) นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและเชื่อมโยงแนวคิด
ทางวิทยาศาสตรท์ี่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร ์ โดยครูสนับสนุนเพิ่มเติมในแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการใหน้กัเรียนเรียนรู ้

6) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และสะท้อน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่างชดัแจง้ที่พบในประวตัิของนกัวิทยาศาสตร ์ 

ผลจากการวิจัยของคิมและเออรวิ์ง  ลินและเชน  และโวลเฟนสเบอรเ์กอรแ์ละ              
คานาเบลล่า (Kim & Irving, 2010, p. 187; Lin & Chen, 2002, p. 778-779; Wolfensberger & 
Canella, 2015,p. 874) พบ ว่า  นัก เรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในทุ ก
คุณลักษณะธรรมชาติวิทยาศาสตรไ์ม่ว่าจะเป็น  ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ 
ความรูวิ้ทยาศาสตรต์อ้งมีหลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได ้ กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
แตกต่างกัน  สังคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์ และวิทยาศาสตร์
อาศัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ผลจากการอภิปรายและสะท้อนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ เป็นแนวทางพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร ์ สามารถ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรผ์่านการท างานของนักวิทยาศาสตร ์ คิมและเออรวิ์ง (Kim & 
Irving, 2010, p. 187)  พบว่า  นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ได้
ดีกว่ากลุ่มควบคมุ  โดยเฉพาะคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นประเด็นวิทยาศาสตรต์อ้ง
อาศยัความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ  กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกนั  ความรูท้าง
วิทยาศาสตรไ์ด้มาจากการสังเกตและการลงความเห็น  ในทางตรงกันข้ามผลการวิจัยของ                
เออรวิ์น (Irwin, 2000, p. 23) พบว่า  แนวคิดทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนกลุ่มทดลองและ                
กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน  เวลาที่น้อยเกินไปของในการอภิปรายของกลุ่มควบคุมส่งผลให้
งานวิจยัเป็นเช่นนี ้ เมื่อพิจารณาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ นกัเรียนกลุ่มควบคมุได้
เรียนรูก้ารท างานของนักวิทยาศาสตร ์ ส่งผลให้ได้เล็งเห็นคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัวิทยาศาสตร ์ นกัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ การเรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์
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โดยให้ครูสาธิตการทดลองเสมือนการทดลองของนักวิทยาศาสตรใ์นประวัติศาสตรท์ าให้เกิด              
การเรียนรูวิ้ทยาศาสตรอ์ย่างมีความหมายและนกัเรียนไดม้ีความรูท้างวิทยาศาสตรด์ว้ย 

อย่างไรก็ตามแมก้ารจดัการเรียนรูด้ว้ยกรณีศึกษาของประวตัิของวิทยาศาสตรจ์ะ
ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ แต่คิมและเออรวิ์ง (Kim & Irving, 
2010, p. 211) ลินน์และเคน (Lin & Chen, 2002, p. 778-779) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนและอภิปรายธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป  นอกจากนี้กลาเซอร์ฟิลล์ (Glasersfeld, 1993, p. 23-24) ได้ให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า  การจัดการเรียนรูค้วรเริ่มตน้ดว้ยการสรา้งสถานการณ์ปัญหา  เพื่อเปิด
โอกาสใหน้ักเรียนไดแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเองเพื่อหาแนวทางแกปั้ญหา  เมื่อนักเรียนเขา้ใจและ
เรียนรูวิ้ธีการแกปั้ญหา  จะสะทอ้นใหน้ักเรียนเล็งเห็นถึงการท างานของนกัวิทยาศาสตรแ์ละเขา้ใจ
คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ม่ว่าจะเป็น  ความรูข้องวิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลง
ได ้ ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งอาศยัความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ  สงัคมและวฒันธรรมมี
อิทธิพลต่อการท างานของวิทยาศาสตร ์(Allchin,  2013, p. 366-367; Sousa, 2014, p. 153-154; 
Moutinho et al.,  2015, p. 1874)  ยิ่งไปกว่านั้นยังท าให้นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตรส์ูงขึ ้น 
(Akinoglu & Tandogan, 2007, p. 79; Ferreira & Trudel, 2012, p. 23)  และท าให้นักเรียนได้
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาผ่านการเรียนรูโ้ดยน าตนเอง (Barrows & Tamlyn, 1980,               
p. 12; Hmelo-silver, 2004, p. 235)    

จากความเห็นของนักวิชาการและผลงานวิจัยหลายฉบับเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรด์ว้ยวิธีกรณีศึกษาของประวัติของวิทยาศาสตร ์ สรุปไดว่้า  เป็น
การจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรช์่วยส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ข อ งนั ก เรี ย น  (Kim & Irving, 2010, p. 187; Lin & Chen, 2002, p. 773; Irwin, 2000, p. 5; 
Wolfensberger & Canella  2015, p. 865)  โดย เริ่มต้นจาก ปัญ หาของนัก วิทยาศาสตร ์ 
เหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับประวตัิศาสตร ์ หรือค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัประวัติศาสตร ์ เพื่อใหน้ักเรียน
ได้ตอบค าถาม  และนักเรียนศึกษาอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกรณีศึกษาของประวัติศาสตรข์อง
นกัวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบับทเรียนและศึกษาเหตกุารณท์างประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตร์
ที่แสดงความขดัแยง้กนัหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตรท์ี่แตกต่างกนัของนกัวิทยาศาสตร ์ รวมทัง้ท า
การทดลองทางวิทยาศาสตรเ์สมือนนักวิทยาศาสตรห์รือครูสาธิตการทดลองใหก้ับนักเรียนและ
สะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์ับนักเรียนผ่านการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน   ซึ่งผลจาก           
การอภิปรายท าใหน้ักเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ส าหรบัจุดเด่นที่น่าสนใจใน           
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การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี ้คือ  เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตร์ที่แสดงความขัดแย้งกันหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันของ
นกัวิทยาศาสตร ์ ซึ่งแสดงใหเ้ห็น  การโตแ้ยง้  การอภิปราย การไดม้าซึ่งความรูข้องวิทยาศาสตร ์
ท าให้นักเรียนเข้าใจการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์  นักเรียนได้ท า                 
การทดลองและลงมือปฏิบตัิจริงหรือการสาธิตการทดลองเสมือนการท างานของนกัวิทยาศาสตรใ์น
ประวตัิศาสตร ์ ท าใหน้กัเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดวิทยาศาสตรก์ับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และช่วยใหน้กัเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ ยิ่งไปกว่านัน้การจดัการเรียนรูน้ีเ้นน้ทุก
องค์ประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ส่วนข้อจ ากัดที่พบของวิธีการนี ้คือ  ต้องเลือก
ประวัติศาสตรท์ี่สามารถท าให้นักเรียนท าการทดลองและสาธิตการทดลองใหน้ักเรียนได ้ ตอ้ง
พิจารณาและสืบคน้ประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรท์ี่แสดงใหเ้ห็นแนวคิดของนกัวิทยาศาสตรท์ี่
แตกต่างกนั  เพื่อน ามาเป็นกรณีศึกษา 

4.การเล่าเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร ์(Scientific  narratives) 
การเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร ์ (Scientific  narratives) เป็นการจดัการเรียนรู้

โดยใช้ประวัติศาสตรท์ี่มีการเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตรเ์พียงเรื่องราวเดียว                 
ซึ่งภายในของเรื่องราวนั้นประกอบไปดว้ยประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรห์ลายๆ ตอน  และในแต่
ละตอนจะเป็นเรื่องราวที่เป็นปัญหาของวิทยาศาสตรใ์นเรื่องราวนั้น  ท าใหน้ักเรียนเรี ยนรู้ดว้ย            
กลุ่มย่อย  เพื่อประโยชนใ์นการคน้หาความรูข้อ้มูลร่วมกนั  ซึ่งจะส่งผลใหน้ักเรียนไดพ้ัฒนาทกัษะ
การแก้ปัญหาดว้ยเหตุและผล  ส่งเสริมใหน้ักเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ เมื่อ
นกัเรียนเขา้ใจปัญหาและเรียนรูวิ้ธีการแกปั้ญหา  จะสะทอ้นให้นกัเรียนเล็งเห็นถึงการท างานของ
นักวิทยาศาสตร ์ ทั้งนี ้ในระหว่างการจัดการเรียนรูไ้ด้สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่าง
ชัดเจน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดของวิทยาศาสตร์และธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์(Rudge &  Howe, 2004, p. 56-57; 2009, p. 574-575;  & Howe, 2009, p. 402-
403) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับวิธีการเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตรไ์ดอ้ธิบายขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรูด้งันี ้(Rudge &  Howe, 2004, p. 52-57; Howe, 2009, p. 402-403) 

1. ครูสรุปย่อเกี่ยวกบัเรื่องราวประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวกับ
บทเรียน  โดยใชเ้วลาประมาณ  15  นาที 

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอ่านและศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตรข์อง
นกัวิทยาศาสตร ์ พรอ้มทัง้สรุป อภิปรายประวตัิศาสตรท์ี่ไดจ้ากการอ่านร่วมกนั   
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3. นกัเรียนอ่านเรื่องราวทางประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอี์กฉบบั  ซึ่ง
เป็นปัญหาที่ครูออกแบบขึน้มา  โดยเรียบเรียงจากประวัติศาสตรเ์ดิม  นักเรียนร่วมกันอภิปราย 
และครูจะตัง้ค  าถามที่สะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ เพื่อใหน้กัเรียนตอบค าถามเช่นเดิม 

4.นัก เรียนทั้ งชั้น เรียนอภิป ราย เรื่ อ งราวทางป ระวัติ ศาสตร์ของ
นกัวิทยาศาสตรท์ัง้ชัน้เรียน   

5. ครูสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ากบทเรียนทัง้หมด และเชื่อมโยง
กบัแนวคิดทางวิทยาศาสตรก์บัประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรท์ี่ไดศ้ึกษา 

จากผลการวิจัยของรุซชแ์ละเฮาวแ์ละเฮาว ์ (Rudge &  Howe,  2004, p. 52-57; 
Howe, 2004, p. 3; 2009, p. 402-403)  พบว่า  นักเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ในทุกคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ไม่ว่าจะเป็นประเด็น  ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถ
เปลี่ยนแปลงได ้ ความรูวิ้ทาศาสตรต์อ้งการหลกัฐานเชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบได ้ กฎ
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกนั  และวิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐานการสงัเกตและการลง
ความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกนั  ส าหรบัจุดเด่นของวิธีการจดัเรียนรูน้ีค้ือ  การสรุปย่อเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์ เพื่อใหน้ักเรียนพืน้ฐานของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันได้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในภาพรวมอย่างตรงกันทั้งชั้นเรียน  เชื่อมโยงธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรโ์ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ส าหรับข้อจ ากัดคือ  ครูต้องมีความสามารถในการเขียน
เรื่องราวใหน้่าสนใจและตอ้งเขา้ใจวิธีการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ย 

จากการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตรพ์บว่า  
แต่ละวิธีมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไป  ส าหรับการวิจัยในครั้งนี ้ผู ้วิจัยเลือกวิธี
กรณีศึกษาประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์ ดว้ยเหตผุล  3  ประการคือ   

1. เป็นวิธีการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้การลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งผลจากการวิจัย
เกี่ยวกับวิธีกรณีศึกษาประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์(Kim & Irving, 2010, p. 196-197; Lin & 
Chen,  2002, p. 778-779)  ไดพ้บว่า  นักเรียนไดท้ดลองทางวิทยาศาสตรท์ี่มีลักษณะคลา้ยคลึง
กบันกัวิทยาศาสตรม์ากกว่าวิธีการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรอ่ื์น ๆ  อนัจะส่งผล
ใหน้ักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์ และเนื่องดว้ย
กลุ่มที่ศึกษาที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลาม  ฟูอาดและคนอ่ืน ๆ (Fouad 
et al., 2015, p. 1133) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า  การจดัการเรียนรูค้วรน าประวตัิของนกัวิทยาศาสตร์
อิสลามที่แสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพ  การท างานของนักวิทยาศาสตร ์ การได้มาซึ่งความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์ สังคมและวัฒนธรรมของนักวิทยาศาสตรใ์นบริบทที่เป็นอิสลาม  ประกอบกับ                 
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การอธิบายและแสดงใหน้กัเรียนเห็นแนวคิดของนักวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบันเทียบกบัแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรใ์นอดีต  ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ทั้งนี ้ควรให้
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงดว้ย   

2.เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับการใช้ประวัติศาสตรข์อง
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  อนัเนื่องมาจากขอ้จ ากดัของประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามแต่
ละคนไม่มีรายละเอียดใหเ้ห็นการพฒันาแนวคิดทางวิทยาศาสตรใ์นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแสดงให้
เห็นการอธิบายเรื่องราวทางวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นหลาย ๆ ตอน  จึงท าใหไ้ม่สามารถใชวิ้ธีการจดัการ
เรียนรูด้ว้ยวิธีบทความสั้น (Vignette)  เรื่องราวทางวิทยาศาสตร ์(Science  stories)  และการเล่า
เรื่องทางวิทยาศาสตร ์(Scientific  narratives)  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรูท้ี่มีการเล่าเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์เพียงเรื่องราวเดียวและแสดงวิวัฒนาการทางความคิดของ
นกัวิทยาศาสตรห์ลายท่าน  แต่ส าหรบัวิธีกรณีศึกษาประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรส์ามารถศึกษา
ประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรเ์พียงท่านเดียวเพื่อเป็นกรณีศึกษาได ้

3.กรณีศึกษาประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตรย์ังไม่มีการประยุกต์ใช้ใน
บริบทของนกัเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลาม  กล่าวคือ  ถึงแมว่้างานวิจยัต่างประเทศจะมีการจดัการ
เรียนรูท้ี่ส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรแ์ลว้ก็
ตาม  ส าหรบัประเทศไทยนั้นก็ยังไม่มีการประยุกตใ์ช้ในบริบทของกลุ่มที่ศึกษาที่ นับถือศาสนา
อิสลาม 

ส าหรบัขัน้ตอนการจดัการเรียนรูก้รณีศึกษาประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์ ซึ่งจะ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามครัง้นี ้มีขั้นตอน     
การจดัการเรียนรูไ้ดด้งันี ้

ข้ันสร้างความสนใจ  
ครูกระตุน้ความสนใจนกัเรียนดว้ยค าถามที่เป็นปัญหาของนกัวิทยาศาสตร ์ 

ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกับเนือ้หาในบทเรียน  หรือใหน้กัเรียนอ่านประวัติศาสตรท์างวิทยาศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกับบทเรียน  เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจการท างานทางวิทยาศาสตรแ์ละ            
การใชช้ีวิตของนกัวิทยาศาสตรแ์ต่ละท่านในบริบทอิสลาม    

 ข้ันค้นหาค าตอบ 
นักเรียนศึกษาประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามและอภิปราย

ร่วมกันทั้งชั้นเรียน  โดยครูมีค าถามในการอภิปราย  ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่
พบในประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามที่นกัเรียนไดศ้ึกษา  นักเรียนท าการทดลองหรือครู
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สาธิตการทดลองเสมือนนักวิทยาศาสตรใ์นประวัติศาสตร์  โดยมีครูท าหน้าที่ให้ค  าแนะน าและ
อ านวยความสะดวก  ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับขอ้สงสัยของการทดลองที่ยงัไม่เขา้ใจ  ซึ่งหลังจาก
เสร็จสิน้การทดลอง  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง     

ข้ันขยายความรู้และความคิด 
นักเรียนศึกษาการเสนอความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตรท์ี่มีแนวคิด

วิทยาศาสตรท์ี่แตกต่างกัน  เหตุการณ์ในประวัติศาสตรท์ี่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้ง   หรือ                    
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกนัของนกัวิทยาศาสตร ์ ซึ่งอยู่ในประวตัิศาสตรท์ี่น ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้  
โดยครูกระตุน้ใหน้กัเรียนอภิปรายดว้ยการถามค าถาม  

ข้ันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
นกัเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและเชื่อมโยงแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ที่ ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์  โดยครูสนับสนุนเพิ่มเติมในแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการใหน้กัเรียนเรียนรู ้

ข้ันสรุปแนวคิดวิทยาศาสตรแ์ละสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดทางวิทยาศาสตรแ์ละสะทอ้นธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตรอ์ย่างชดัแจง้ที่พบในประวตัิของนกัวิทยาศาสตร์     
3.2 ประโยชนข์องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร์  

 การจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์ เป็นการจัดการเรียนรูโ้ดย
ใชป้ระวตัิของวิทยาศาสตรแ์ละการท างานของนกัวิทยาศาสตรค์วบคู่กบัเนือ้หาทางวิทยาศาสตรท์ี่
เกี่ยวข้อง  โดยสอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เข้าไปในกระบวนการเรียนรู้   ซึ่งเป็น                     
การจดัการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์(Abd-EL-Khalick 
& Lederman, 2000, p. 1058; Irwin, 2000, p. 7-8; Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002, p. 552; 
Mathew 1994, p. 50; Solomon, Duveen, & Scot, 1992, p. 409) แนวคิดวิทยาศาสตร ์(Monk 
& Osborne, 1997, p. 409; Galili & Hazan, 2000, p. 4) มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์(Allchin, 
2013, p. 367; Sousa, 2014, p. 155) อีกทั้งช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนได ้(Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002, p. 552)   

นอกจากนีแ้มทธิว (Matthew, 1994, p. 50) ไดก้ล่าวว่า  การส่งเสริมให้นักเรียนได้
เขา้ใจถึงประวตัิของวิทยาศาสตรก์่อใหเ้กิดประโยชนอี์กมากมายดงันี ้

1. ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจมโนทศันแ์ละวิธีการทางวิทยาศาสตรเ์พิ่มขึน้ 
2. ช่วยเชื่อมโยงพัฒนาการทางด้านความคิดของนักเรียนกับพัฒนาการทาง

แนวคิดของวิทยาศาสตร ์
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3. ประวัติของวิทยาศาสตรม์ีความส าคัญในตัวเอง  เหตุการณ์ส าคัญใน                     
การค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เช่น  ทฤษฎีของดารวิ์น   การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร ์                     
การคน้พบของเพนิชลิน  เป็นตน้  และเรื่องอ่ืน ๆ  ควรจะใหน้กัเรียนเกิดความคุน้เคย 

4. ประวตัิของวิทยาศาสตรจ์ าเป็นต่อการเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
5. ประวัติของวิทยาศาสตรช์่วยลบลา้งความเชื่อว่า  วิธีการทางวิทยาศาสตรเ์ป็น

วิธีการที่ดีที่สุด (Scientism)  และลักษณะการยึดถือความคิดของตนเป็นหลัก (Dogmatism) ซึ่ง
มกัพบในหนงัสือเรียนและหอ้งเรียนวิทยาศาสตร ์ 

6. ประวัติของวิทยาศาสตรท์ าให้เห็นตัวอย่างการใช้ชีวิตของนักวิทยาศาสตร์                 
แต่ละท่าน  ท าใหวิ้ทยาศาสตรเ์ป็นนามธรรมนอ้ยลงและน่าสนใจมากขึน้ 

7. ประวัติของวิทยาศาสตรจ์ะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อและสาขา            
ต่าง ๆ ของวิทยาศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั  รวมทัง้วิชาอ่ืน ๆ ดว้ย   

จากความเห็นของนักวิชาการหลายท่านเกี่ยวกบัประโยชนข์องการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใชป้ระวตัิของวิทยาศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์ สรุปไดว่้า  การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์อง
วิทยาศาสตร ์ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ แนวคิดของ
วิทยาศาสตร ์เจตคติต่อวิทยาศาสตร ์มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตรแ์ละวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ 
นอกจากนี้ท าใหก้ารเรียนรูวิ้ทยาศาสตรข์องนักเรียนน่าสนใจมากยิ่งขึน้  สามารถเชื่อมโยงกับ
วิทยาศาสตรใ์นสาขาอ่ืน ๆ ได ้ 

4. นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม 
4.1 นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี บทบาทส าคัญ ในการพัฒนาประเทศให้มี                        
ความเจริญก้าวหนา้อย่างมีคณุภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2551, น. 1) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นทรพัยากรที่ล  า้ค่า  เพราะท าให้มนุษย์มีความรู้ 
ความเขา้ใจในบทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อตนเอง  สังคม และประเทศชาติ (สสวท., 2546,              
น. 6)  การด ารงชีวิตในปัจจุบันเราต้องพบกับสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร ์ มีนักวิทยาศาสตร์
จ านวนมากมายที่สรา้งความเจริญก้าวหนา้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทั้งชาวตะวันตกและ
ตะวันออกกลาง  ส าหรับในการวิจัยนี ้ได้ศึกษานักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ซึ่ งสามารถแบ่ง
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลามตามสาขาวิชาไดด้งันี ้(อิบรอแฮม  หะยีสาอิ, 2554, น. 8-57; อาลี เสือสมิง, 
2556, น. 172-284; Faruqi, 2006, p. 393-397; Falagas, Zarkadoulia, & Samonis, 2006,                  
p. 1583-1584; Islam, 2011, p. 41-52) 
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1. ดาราศาสตร ์  
เป็นวิชาที่ ว่าด้วยดาว (Astronomy)  เรียกในภาษาอาหรับว่า “อิลมุล -                

ฟะลัก”  ซึ่งค าว่า “ฟะลกั”  หมายถึง  วงโคจรหรือทางโคจรของดวงดาว  และเรียกนกัดาราศาสตร์
ในภาษาอาหรบัว่า “ฟะละกีย ์(Astronomer)”  (อาลี  เสือสมิง, 2556, น. 233)  นกัดาราศาสตรท์ี่มี
ความเลื่องลือในอารยธรรมอิสลามมีดงันี ้

1.1 อลัคอวาริซมี (Al-khawarizmi) 
1.2 อลัฟัรฆอนี (Al-farkhani) 
1.3 อตัฎูซี (Al-tusi) 
1.4 อลัศฟีู (Al-sufi) 

2.การแพทย ์
2.1 อิบนุซีนา (Ibnu sina) 
2.2 อรั-รอซีย ์(Al-razi) 

3.เคมี 
3.1 ญาบิร  อิบนุ  ฮยัยาน (Jabir  ibn  hayyan) 
3.2 อรั-รอซีย ์(Al-razi) 
3.3 อลัฆินดีย ์(Al-kindi) 

4.  ฟิสิกส ์
4.1  อิบนุอลัฮยัษัม (Ibn al-haytham) 
4.2  อลัฟารีซีย ์(Al-farisi) 
4.3  อลัฏูซีย ์ (Al-tusi) 
4.4  อลัญาซารีย ์(Al-jazari) 
4.5  อิบนุฟิรนาซ (Ibn-firnas) 

นอกจากนีย้ังมีนักวิทยาศาสตรอิ์สลามท่านอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ดว้ยเอกสารและ
งานวิจัยที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการท างานทางวิทยาศาสตร์  การได้มาซึ่งความรู้
วิทยาศาสตร ์ และบุคลิกภาพทางวิทยาศาสตรท์ี่ชดัเจนของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามมีจ านวนนอ้ย  
ผู ้วิจัยจึงเลือกนักวิทยาศาสตรท์ี่มีรายละเอียดที่สามารถอธิบายคุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรไ์ดอ้ย่างชัดเจน  และด้วยในงานวิจัยนี ้ศึกษาในเรื่อง  เรียนรูวิ้ทยาศาสตรอ์ย่างไร  
ดังนั้นนักวิทยาศาสตรอิ์สลามที่มีความเหมาะสมกับบทเรียนและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึง
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ประกอบไปด้วย ญาบิร  อิบนุฮัยยาน (Jabir  ibn  hayyan) อิบนุอัลฮัยษัม (Ibn  alhaytham)  
และอลัฟารีซีย ์(Al-farisi) 

4.2 ประวัติและคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์
อิสลาม  

1. ญาบิร  อิบนุฮัยยาน (Jabir  ibn  hayyan)   
ญาบิร  อิบนุฮัยยาน (Jabir  ibn  hayyan)  มีชื่อจริงว่า  อบูมูซา  ญาบิร  อิบนุ  

ฮัยยาน  อัลอัซดีย ์(Abu  musa  jabir  ibn  hayyan  al-azdi)  บางคนก็เรียกว่า  อัลฮารอนี และ 
อัลซูฟี  ชาวยุโรปจะรูจ้ักกันในนาม  เก๊บเบอร ์(Geber)  เขาถือก าเนิดในปีคริสตศักราช 721  ณ 
เมืองฏูซ  ซึ่งปัจจุบันอยู่บนพืน้ที่ประเทศอิหร่าน  ในช่วงสมัยของราชวงศ์อับบาซียะห์  ซึ่งเป็น
ราชวงศ์หนึ่งในการปกครองของอารยธรรมอิสลาม  ทั้งนีบ้ิดาของญาบิรประกอบอาชีพเภสัชกร 
(Al-hassani,  1993, p. 308; Fouad et al., 2015, p. 1118; Holmyard, 1923, p. 46-47; Ibnu 
nizar, 2013, p. 281)  มีบทบาททางการเมืองและเป็นบุคคลหนึ่งที่ใหก้ารสนับสนุนและเผยแพร่
ความคิดของราชวงศอ์ับบาซียะห์  ซึ่งเป็นราชวงศท์ี่เคลื่อนไหวในการล้มลา้งราชวงศอ์ุมาวียะห ์
(Al-hassani, 1993, p. 308; Fouad et al.,  2015, p. 1118; Holmyard, 1923, p. 46-47; Ibnu 
nizar,  2013, p. 281)  ญาบิรสนใจที่จะเขา้ร่วมการเมือง  แต่กลับถูกบิดาปฏิเสธและส่งเสริมให้
เขาศึกษาหาความรู ้ (Ibnu nizar, 2013, p. 282)  เมื่อราชวงศอ์ุมาวียะหล์่วงรูถ้ึงภัยคุกคามจาก
การเผยแพร่ความคิดดังกล่าว   บิดาของญาบิรจึงถูกจับกุมและสังหารในที่สุดจึงท าใหค้รอบครวั
ของญาบิรตอ้งลีภ้ยัไปยังนครกูฟะฮ ์  ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มตน้ท าใหเ้ขาไดร้บัการศึกษากับ
อิหม่ามยะฟาร อซัซาดิก (Imam  Jafar  Al-sadiq)  อนัมีความเชี่ยวชาญทางเคมีและดาราศาสตร ์
(Amr & Tbakhi, 2007, p. 53; Holmyard, 1926, p. 46)  อิหม่ามได้สอนวิชาทางศาสนา  ภาษา  
และปรชัญา  ส าหรบัวิชาเคมีญาบิรไดเ้ล่าเรียนเกี่ยวกบัแนวคิดทางเคมีของนกัปราชญ์จีนและกรีก
พร้อมทั้งฝึกหัดกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ควบคู่กัน  นอกจากนี้อิหม่ามได้มอบต าราคาราติซ (Kitab  
qaratis) ซึ่งเป็นต าราที่อธิบายเกี่ยวกับความรู้ทางเคมี (Holmyard, 1923, p. 46; Ibnu nizar, 
2013,  p. 286-287) เขามุ่ งมั่ นตั้งใจและอดทนในการศึกษาด้วยตนเองจนเกิดท าให้เกิด                    
ความเชี่ยวชาญในสาขาเคมี  (Ibnu nizar, 2013, p. 287)   

ดว้ยค าสั่งเสียของอิหม่ามยะฟาร  อัซซาดิก  ซึ่งเนน้ใหเ้ขาใชค้วามรูท้ี่ไดเ้รียนรูใ้น
แนวทางที่เป็นประโยชนแ์ละสั่งสอนใหแ้ก่ศิษยผ์นวกกับความสนใจในเคมีเป็นอย่างมาก ( Ibnu 
nizar, 2013, p. 288-289) ท าใหเ้ขาไดส้รา้งหอ้งทดลองปฏิบัติการทางเคมีของตนเองรวมทัง้สรา้ง
เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง  ส าหรบัการทดลองแรกเกิดจากความสงสัยในแนวคิดของอริสโตเติล
ที่ว่าดว้ย  “ทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้จะประกอบกันขึน้จาก น า้  ลม  ดิน  และไฟ  และทุก ๆ สิ่งจะมี
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คุณสมบัติเฉพาะทั้งสี่  คือ  ความร้อนความแห้ง  ความชื ้น  และความเย็น”  เขาเริ่มต้นด้วย                   
การทดลองเตรียมสารประกอบที่ท าใหป้รอทเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งสีแดง  ซึ่ง
อปุกรณ์ในการทดลองประกอบดว้ย  ขวดก้นกลม (Glass  vessels) กระเบือ้งเคลือบดินเผาของ
ช าวซี เรีย  (A  syrian  earthenware  vessel) และ เตา เผา  (The  furnace)  ส่ วน ส ารเค มี
ประกอบดว้ย  ปรอท (Hg) และซลัเฟอร ์(S)  ส าหรบัการทดลองของเขาอธิบายไดว่้า  น าผงปรอท
ใส่ลงไปในขวดกน้กลมในปริมาณที่พอเหมาะ  หลงัจากนัน้น าผงซลัเฟอรใ์นปริมาณเล็กนอ้ยเทลง
ไปในกระเบือ้งเคลือบดินเผาน าผงปรอทที่เตรียมไวเ้ทเขาลงไปในหมอ้กระเบือ้งเคลือบดินเผาแลว้
คนใหเ้ขา้กนั  น าหมอ้ดงักล่าววางบนเตาเผาพรอ้มปิดฝาแลว้ท าใหเ้ตาเผามีความรอ้นสงู  หลงัจาก
นัน้เปิดฝาหมอ้และตั้งทิง้ไว ้ เทสารประกอบออกมาและจะเห็นปรอทเปลี่ยนเป็นหินสีแดงคลา้ยสี
ของเลือด (Freely, 2015, p.117; Holmyard, 1923, p. 57)  เมื่อมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยผนวกกับ
ความพยายามของนกัวิทยาศาสตรใ์นการแสวงหาความรูท้างวิทยาศาสตรค์น้พบว่า  สารประกอบ
ที่ญาบิรคน้พบจากการทดลองก็คือ  เมอรค์ิวริกซลัไฟด ์(HgS) หรือที่เรียกกันว่า  สินแร่ซินนาบาร ์
(Cinnabar)ไดม้าจากผลิตภัณฑข์องปฏิกิริยารีดักชันโดยมีสารตั้งตน้เป็นเมอรค์ิวริกออกไซดก์ับ
ซลัไฟด ์ หากสมัผสัหรือสดูดมไอของมนัเขา้ไปอาจเกิดเป็นพิษได ้ จากการทดลองดงักล่าวชีใ้หเ้ห็น
ว่า  ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้  

นอกจากนีญ้าบิรยังท าการทดลองเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรดห์รือเกลือ
แกง  ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย ขวดปริมาตร (Flask  bottom) ส่วนสารเคมี
ประกอบด้วยที่ญาบิรอธิบายคือ  Litharge (ปัจจจุบันคือ PbO : เลด(II) ออกไซด)์  น ้าสม้สายชู
หมัก (Wine vinegar) ปริมาตร  4  ปอนด์  โซดา (Soda) ปริมาตร 1 ปอนด์ และน ้าบริสุท ธ์ิ  
ปริมาตร 4 ปอนด ์ วิธีการทดลองเริ่มตน้ดว้ยการเตรียมสารละลาย  2  ชนิด  ชนิดแรกเตรียมโดย  
น าสารประกอบเลด (II) ออกไซดบ์ดใหล้ะเอียดจนเป็นผงและเทลงไปในขวดปริมาตร แลว้เติม
น า้สม้สายชูหมกัคนสารทัง้สองใหเ้ป็นเนือ้เดียวกนั  ส าหรบัชนิดที่สอง  น าโซดาและน า้บริสทุธ์ิเทลง
ในขวดปริมาตร ซึ่งจะไดส้ารละลายโซดา  หลังจากนั้นน าสารละลายทั้งสองชนิดที่เตรียมไวไ้ปให้
ความรอ้นจนสารละลายเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาตรน าสารละลายชนิดแรกกรองอย่างละเอียด
จะเหลือเพียงสารประกอบเลด (II) ออกไซด ์แลว้น าเติมสารละลายโซดาลงไปในสารประกอบเลด 
(II) ออกไซด ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสารละลายจะมีลกัษณะสีใสและมีสารสีขาวตกตะกอนที่
ก้นขวด  เทน ้าออกจนหมดคงเหลือเพียงสารที่ตกตะกอนซึ่งสารดังกล่าวก็คือ  เกลือ  มีลักษณะ
คลา้ยหิมะ (Holmyard, 1923, p. 57)  จากการทดลองดังกล่าวญาบิรไดแ้สดงเทคนิคทางเคมีไม่
ว่าจะเป็นการกรอง (Filtration) และการเปลี่ยนสถานะของเหลวเป็นไอ (Vaporization) การเผา
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ไหม้ของสารด้วยอุณหภูมิสูงในอากาศและการตกผลึก (Crystallization) และการละลาย 
(Dissolves) จ ากการเตรียมสารละลาย โซ เดี ยมคลอไรด์ห รือ เกลื อแก งของญ าบิ รนี ้ 
นักวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบันคน้พบว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการเตรียมเกลือเช่นเดียวกัน  ซึ่งเกิดจาก
ปฏิกิริยาของโลหะออกไซด์กับกรด  จากการท างานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  ความรู้ทาง
วิทยาศาสตรต์อ้งมีหลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได ้ วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐานของ               
การสงัเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกนั  

ญาบิรท าการทดลองเรื่อง  กรด  และเขาเป็นนกัวิทยาศาสตรค์นแรกของอิสลามที่
คน้พบกรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid) กรดไนตริก(Nitric  acid) และกรดไนโตรมิวรีอาทิก (Nitro  
muriatic  acid) (อิบรอเฮม หะยีสาอิ. 2554: 17; Amr & Tbakhi, 2007, p. 53; Habashi, 2005, 
p. 16; Holmyard, 1923, p. 57; Saeed, 1992, p. 263-264; Schlosser, 2011, p. 4) ส าห รับ
กรดซัลฟิวริกหรือกรดก ามะถนั   ซึ่งค านีห้ากในอดีตจะเรียกว่า  น า้มันของกรดก ามะถัน (Oil  of  
vitriol)  ซึ่งญาบิรได้อธิบายการเตรียมสารละลายนีว่้า  แสงสีเหลืองที่ส่องสว่างคลา้ยกับแสงบน
ดาวอังคาร  มันเริ่มต้นจากก ามะถัน  ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงคือ  เป็นของแข็งเมื่อได้รับ                    
ความรอ้นจะท าให้ของแข็งกลายเป็นไอ   เมื่อน าไปเผาจะหลอมเหลวเกิดควันไฟของก ามะถัน  
และเมื่อน าไปละลายใน น ้าสีแดงจะท าให้ไม่มีสี” ค าอธิบายของญาบิรที่ว่า “น ้าสีแดง” ท าให้
นักวิทยาศาสตรเ์กิดข้อสงสัยและมองว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงของญาบิร (Pseudo geber) ดว้ย
ความสงสยัและอยากรูอ้ยากเห็นของนักวิทยาศาสตรช์าวกรีกในสมัยนั้นจึงไดท้ าการศึกษาจนได้
ค าตอบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสารละลายคอปเปอร ์ นอกจากนี้นักวิทยาศาสตรย์ังท า                
ความเขา้ใจเกี่ยวกับค าอธิบายใน การทดลองของญาบิรจนไดค้้นพบว่า  เป็นขั้นตอนการเตรียม
สารละลายกรดซัลฟิวริก (Sulfuric  acid) (Mousavi, 2012, p. 392; Newman, 1993, p. 789) 
อย่างไรก็ตามการเตรียมสารละลายในแต่ละขัน้ตอนที่เขาไดอ้ธิบายนั้นแสดงใหเ้ห็นถึงเทคนิคทาง
เคมีไม่ว่าจะเป็นการระเหิด (Sublimation) การหลอมเหลว (Melting) และการเผาไหมข้องสารดว้ย
อุณหภูมิสูงในอากาศ (Calcination)  การท างานของนักวิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องอาศัย                    
การทดลองเท่านั้น  วิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอน
ตายตัว  การค้นพบของนักวิทยาศาสตรใ์นอดีตเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาแนวคิดของ
นกัวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบนั   

ส าหรบัการเตรียมสารละลายกรดไนตริกของญาบิร  เขาไดใ้ชเ้ทคนิคทางเคมีที่
แตกต่างจากสารละลายกรดซลัฟิวริก  โดยอุปกรณท์ี่ใชใ้นการทดลองเป็นอุปกรณ์ที่ญาบิรไดส้รา้ง
ขึน้มาเองเพื่อใช้ส าหรับกลั่น  ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Alembic  (Djebbar, Hosson, & Jasmin, 2009, 
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p.153; Fairley, 1907, p. 571; Scholosser, 2011, p. 4; Sendur, Polat, Toku, & Kazanci, 
2014, p. 13) ดงัภาพประกอบ 18  ส่วนสารเคมีประกอบดว้ย  สารละลายไอรอ์อนหรือคอปเปอร์
ซัลเฟต (Fairley, 1907, p. 570; Saeed,  1992, p. 263)  ปริมาตร  1  ปอนด์  โพแทสเซียม                
ไนเตรต (ดินประสิว) ปริมาตร 1 ปอนด์ครึ่ง  อะลูมีเนียมซัลเฟต (Alum) ปริมาตร  ¼  ปอนด ์                   
ไฮเดรตไอรอ์อน (II) ซลัเฟต และแอมโมเนียมคลอไรด ์ ปริมาตร1  ปอนด ์(Saeed, 1992, p. 263)                   
ส่วนขั้นตอนการทดลองคือ เปิดฝาครอบแล้วเติมสารละลายที่เตรียมไว้ตามปริมาตรดังกล่าว
ข้างต้นลงไปใน Alembic แล้วปิดฝาครอบให้ความร้อน  ซึ่งท าให้สารละลายผสมกันได้รับ                   
ความรอ้นระเหยกลายเป็นไอ  หลังจากนั้นไอดังกล่าวก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวหรือเกิด        
การควบแน่น  เรียกของเหลวนีว่้า  กรดไนตริก (Nitric  acid) ซึ่งจะละลายกบัโลหะไดด้ี  หากน ามา
ผสมกับแอมโมเนียมคลอไรด์ในปริมาตร  ¼ ปอนด์ จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า  น ้าทอง (Aqua 
regia) (Fairley, 1907, p. 570-571; Saeed, 1992, p. 263) จากการทดลองของญาบิรไดอ้ธิบาย
เทคนิ คการกลั่ น  (Distillation) การเปลี่ ยนสถานะของเหลวเป็น ไอ (Vaporization) และ                           
การควบแน่น (Condensation) นกัวิทยาศาสตรน์ าขอ้มลูดงักล่าวเป็นพืน้ฐานในการพฒันาแนวคดิ
ทางเคมีจนในปัจจุบันวิธีการนีก้็คือ    การกลั่นแบบธรรมดา (Simple  distillation)  ญาบิรอาศัย
ความคิดสรา้งสรรค์และจินตนาการในการสรา้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตรม์าใช้ในการทดลอง  
เพื่ อหาหลักฐานเชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้  การท างานของเขาชี ้ให้เห็น ว่า                        
การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตรไ์ม่มีขั้นตอนตายตัว  วิทยาศาสตรต์้องอาศัยความคิด
สรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ อีกทัง้ตอ้งอาศยัหลกัฐานเชิงประจกัษ์และสามารถตรวจสอบได  ้
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 อปุกรณส์ าหรบัการทดลองการกลั่นมีชื่อว่า “Alembic” 

ที่ ม า :  Djebbar, A.; Hosson, C., & Jasmin, D. (2009). The discoveries in 
Islamic countries. p.153. 
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จากการทดลองการกลั่นจะเห็นไดว่้า  ญาบิรไดส้รา้งอปุกรณ์ที่มีชื่อว่า  Alembic  
ซึ่งมนัสามารถแยกสารบริสทุธ์ิออกจากสารผสมดว้ยความรอ้น เม่ือสารผสมมีสถานะเป็นของเหลว
ไดร้บัความรอ้นแลว้จะเปลี่ยนสถานะเป็นไอ  และเกิดการควบแน่นโดยไอจะเปลี่ยนสถานะก๊าซ
กลบัไปเป็นของเหลว   เช่น  การสกดัน า้มนัหอมระเหยจากดอกไม ้ ใบไม ้ ราก  เป็นตน้  (Djebbar 
et al., 2009, p. 151; Mansuri, 2011, p. 2)  ส าหรับรายละเอียดของแต่ละส่วนของ Alembic 
สามารถอธิบายดงัภาพประกอบ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 หนา้ที่แต่ละส่วนของ Alembic 

ที่ ม า :  Djebbar, A.; Hosson, C., & Jasmin, D. (2009). The discoveries in 
Islamic countries. p.163. 

จากภาพประกอบ 3  หมายเลขที่ 1 คือ  ฝาปิด (Lid) เป็นบริเวณที่ปล่อยไอของ
สาร  หมายเลขที่ 2  ซึ่งมีลักษณะคล้ายคอห่านหรือจงอยปาก เป็นบริเวณเติมสารที่จะท าให้
บริสุทธ์ิหรือสกัด  และหมายเลขที่ 3  อุปกรณ์ที่ให้ความรอ้น (Heater) จาก Alembic (Djebbar              
et al., 2009, p.163)  นักวิทยาศาสตรอิ์สลามที่มีความเชี่ยวชาญทางเคมีท่านอ่ืนไม่ว่าจะเป็น                      
อัรรอซีย์ (Al-razi) อัลฆิณดีย์  (Al-kindi) และอิบนุซีนา (Ibn-sina) (Fairley, 1907, p. 570-573; 
Schlosser, 2011, p. 3-7) จนมาถึงนกัวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบนั ไดพ้ยายามสรา้งอปุกรณก์ารกลั่น

หมายเลขที่ 1 

หมายเลขที่ 2 

หมายเลขที่ 3 
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ที่มีความซับซอ้น และสามารถสกัดสารบริสุทธ์ิไดม้ากกว่า 1 ชนิดดังภาพประกอบ 4  5 และ 6  
ตามล าดบั 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 อปุกรณส์ าหรบัการกลั่นของอรัรอซีย ์(Al-razi) 

ที่มา:  Schlosser, S. (2011). Distillation –from bronze age till  today.                                      
In Proceedings of the 38th international conference of Slovak society of chemical 
engineering.  p. 5. 
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ภาพประกอบ 5 อปุกรณส์ าหรบัการกลั่นของอิบนซุีนา (Ibn-sina) 

ที่มา:  Schlosser, S. (2011). Distillation –from bronze age till today.                               
In Proceedings of the 38th international conference of Slovak society of chemical 
engineering. p.7. 
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ภาพประกอบ 6 อปุกรณส์ าหรบัการกลั่นในปัจจุบนั 

ที่มา:  OresomeResource. (2012). Fractional distillation of crude oil.  Retrieved 
from  http://www.oresomeresources.com/resources_view/resource/ lesson_ 
fractional_distillation_of_crude_oil_year_12.                       
 

จากภาพประกอบ 4  5 และ 6  จะเห็นได้ว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มี                   
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทคโนโลยีเขา้มาอ านวยความสะดวก  อย่างไรก็ตามอปุกรณท์ี่ญาบิรไม่ไดม้ี
เพียงอุปกรณ์การกลั่น   ด้วยความพยายามและสนใจทางเคมีเขายังคิดค้นอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตรอ่ื์น ๆ ดงัภาพประกอบ 7 

 

 

 

 

 

http://www.oresomeresources.com/resources_view/resource/
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1) เตาส าหรบัการกรองและการระเหิด                      2)  เตาส าหรบัการกลั่น   

 

 

 

 

     

                3)  อ่างน า้ควบคมุความรอ้น                4)  เตาเผาสาร 

ภาพประกอบ 7 อปุกรณท์ดลองทีญ่าบิรสรา้งขึน้เพื่อใชใ้นการทดลองทางเคม ี

ที่มา:  Holmyard, E. J. (1928). The works of Geber.  p. 83-111 

ภาพประกอบ 7  เป็นอปุกรณท์ี่ญาบิรสรา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการทดลองทางเคมี  ท าให้
เห็นถึงความพยายามในการแสวงหาความรูวิ้ทยาศาสตรแ์ละความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ
ร่วมดว้ย   อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาประดิษฐ์คิดคน้ก็เป็นฐานขอ้มูลใหก้บันกัวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบัน   
จากการทดลองเตรียมสารละลายกรดต่าง ๆ  ท าใหเ้ขาได้สรุปว่า  องคป์ระกอบหลักของโลหะ
ประกอบดว้ยปรอทและซลัเฟอร ์(ก ามะถนั) จ านวนเล็กนอ้ย ทัง้นีป้ริมาณซลัเฟอรจ์ะมีปริมาณมาก
หรือนอ้ยในโลหะหนึ่ง ๆ ก็ขึน้อยู่กบัสภาพของดินและความรอ้นจากแสงอาทิตยท์ี่พบโลหะบริเวณ
นั้น (Danowski, 2007, p. 3; Holmyard, 1923, p. 56) ทั้งนี ้สิ่งที่ญาบิรได้อธิบายนั้นสนับสนุน
แนวคิดของของอริสโตเติลที่ว่าดว้ย  “ทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนีจ้ะประกอบกนัขึน้จาก น า้  ลม  ดิน  และ
ไฟ  และทุก ๆ ส่ิงจะมีคณุสมบตัิเฉพาะทัง้สี่  คือ  ความรอ้น  ความแหง้  ความชืน้  และความเย็น” 
ขอ้มูลของอริสโตเติลเป็นพืน้ฐานส าคัญให้ญาบิรในการพัฒนาแนวคิดทางเคมีไดช้ัดเจนยิ่งขึน้ 
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( อิ บ ร อ เฮ ม  ห ะ ยี ส า อิ , 2554, น . 18; Danowski, 2007, p. 3; Holmyard, 1923, p. 56)                     
การท างานเหล่านี ้แสดงให้เห็นว่า วิทยาศาสตรต์้องอาศัยจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ 
สงัคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์

อย่างไรก็ตามการเตรียมสารละลาย  เทคนิคทางเคมีและอุปกรณ์ทั้งหมดที่                 
ญาบิรสรา้งขึน้แสดงให้เห็นว่า  เขาให้ความส าคัญกับการทดลองในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น                     
การสังเกต  การออกแบบการทดลองและสรุปผลการทดลอง  อีกทั้งพิถีพิถันกับการเตรียมสาร                 
เพื่อปฏิบัติการทางเคมีอย่างละเอียดรอบคอบ  ซึ่งพิจารณาจากการระบุปริมาตรของสารใน                  
การทดลองโดยอาศัยมาตราวัด  (ปอนด์)  (Holmyard, 1923, p. 55; Mansuri, 2011, p. 2;   
Macleod & Wishinsky, 2013, p. 22; Saeed, 1992,  p. 263-264) ด้ ว ย ค ว าม เชื่ อ มั่ น ต่ อ           
การทดลองเขาจึงได้สั่ งสอนลูกศิษย์เสมอว่า “สิ่งส าคัญล าดับแรกส าหรับการเรียนรู้เคมีคือ               
การลงมือปฏิบัติจริงและทดลอง  หากใครที่ละเลยการกระท าเหล่านั้น  ผูน้ั้นก็ย่อมไม่บรรลุถึง                  
การเรียนรูเ้คมีที่แทจ้ริง  ดงันัน้จงหมั่นแสวงหาความรู ้ ฝึกปฏิบตัิและท าการทดลอง” (อาลี เสือสมิง
, 2553, น .122-123; Holmyard, 1923, p. 57; Mansuri,  2011, p. 2; Tschanz, 2016, p. 20) 
นอกเหนือจากการทดลองทางเคมีญาบิรยงัไดเ้ขียนหนงัสือจ านวนมากมายและหลากหลายสาขา
ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย ์ คณิตศาสตร ์ ปรชัญา  ตรรกวิทยา  บทกวี  และหนังสือที่เขียนมาก
ที่สดุคือ เคมี ซึ่งพบว่า มีจ านวนมากกว่า  500  เรื่อง  อาทิเช่น  Kitab al-hajar  เป็นต าราที่อธิบาย
เกี่ยวกับหิน  Kitab al-tadbir  เป็นต าราที่อธิบายเกี่ยวกับหลักของเคมี  Kitab al-wasiya  เป็น
ต าราที่อธิบายเกี่ยวกับความลับของเคมี  และ Kitab al-rahmah เป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับ
สสาร  เป็นต้น (อิบรอเฮม  หะยีสาอิ , 2554, น. 20-21; Holmyard, 1923, p. 56-57; Saeed, 
1992, p. 263-266) ความยิ่งใหญ่ในวิชาเคมีและผลงานทางวิชาการมากมายท าใหไ้ดร้บัการขนาน
นามว่าเป็น  “บิดาแห่งเคมีของชาวอาหรับ” (The  father  of  Arabic  chemistry) และเขาได้
เสียชีวิตในปีคริสตศักราช 815 (อาลี เสือสมิง, 2553;  น. 119-123;  2556, น. 303-306; Amr & 
Tbakhi, 2007, 53; Islam, 2011, p. 50; Mousavi, 2012, p. 392) ส าหรบัการท างานของญาบิร
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์งัตาราง 5 
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ตาราง 5 คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบจากประวตัิของญาบิร  อิบนุฮยัยาน 

  คุณลักษณะธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร ์  ญาบิร  อิบนุฮัยยาน      
                            (Jabir  ibn  hayyan)      
             

1. วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆทางธรรมชาติได ้       - 
2. ความรูท้างวิทยาศาสตรส์ามารถเปลีย่นแปลงได ้                  
3. ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้                 
4. วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั                                                     
5. กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกนั          -    
6. สงัคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์              
7. วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานของการสงัเกตและการลงความเหน็                                                           
ซึ่งมีความแตกต่างกนั 
8. วิทยาศาสตรอ์าศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์          
9. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเกี่ยวขอ้งกนัและมีผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ       -  

  

จากตาราง 5  แสดงคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบจากประวัติ
ของญาบิร  อิบนุฮัยยาน  ซึ่งประกอบไปดว้ย ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้  ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได้   วิธีการทางวิทยาศาสตร์มี
หลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัวสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของ
นักวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนพื ้นฐานของการสังเกตและการลงความเห็นซึ่งมี                    
ความแตกต่างกนั  และวิทยาศาสตรต์อ้งอาศยัอาศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรคร์่วมดว้ย   

2. อิบนุอัลฮัยษัม (Ibn al-haytham)  
อิบนุอัลฮัยษัม  (Ibn al-haytham) มีชื่อจริงว่า  อบูอาลี  อัลฮาซัน  อิบนุฮาซัน                           

อิบนุอลัฮยัษัมชาวตะวนัตกจะรูจ้กักนัในนาม  อลัฮาเซ็น (Alhazen) หรือ  อิเบน แฮ็ธเธม ถือก าเนิด
ใน นครบัสเราะฮ ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นพืน้ที่ในประเทศอิรกั  ในปีคริสตศักราช 965  (อิบรอเฮม หะยี
สาอิ, 2554, น. 79-80; อาลี เสือสมิง, 2556, น. 273-274; Abdulrani, 2011, editorial; Amr & 
Tbakhi, 2007, p. 464; Gorini, 2003, p. 53; Masic, 2008, p. 183)  เขาไดเ้ริ่มตน้ชีวิตในยุคทอง
ของอารยธรรมอิสลาม  ซึ่งเป็นยุคในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่  8  ถึงปลายคริสตศตวรรษที่  15                  
อิบนุอัลฮัยษัม  ไดศ้ึกษาผลงานของนักปราชญ์ชาวอาหรบั  เช่น  อิบนุซีนา  ญาบิร  อิบนุฮยัยาน  
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อัลคุวาริชมีย ์ อัรรอซีย ์ เป็นต้น  และนักปราชญ์ชาวกรีก   เช่น  อริสโตเติล  กาลิโนส  ปโตเลมี  
อพอลโลนิอสุ  อคลีดิส  เป็นตน้  ซึ่งเป็นผูรู้ท้างดา้นดาราศาสตร ์ เรขาคณิต  คณิตศาสตร ์ ปรชัญา  
จิตวิทยา  อีกทัง้มีความช านาญเฉพาะในเรื่องจกัษุแพทยแ์ละฟิสิกส ์ เพื่อเป็นขอ้มลูในการคน้ควา้
และทดลองทางวิทยาศาสตรใ์นวิชาฟิสิกส์และทาง  การแพทย ์ อิบนุอัลฮัยษัมไม่เคยประกอบ
อาชีพแพทย ์ แต่เขาก็สนใจศึกษาคน้ควา้เกี่ยวกบัความรูท้างประสาทสมัผสัเป็นหลกัและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ของวิชาการแพทย ์ จนมีความช านาญเฉพาะในเรื่องจักษุแพทยแ์ละฟิสิกสไ์ดร้บัการขนาน
นามว่า “บิดาแห่งจักษุ (Father of  optics)  นอกจากนีเ้ขายังไดเ้ขียนต าราที่มีชื่อว่า อัลมานาซิร 
(Al-manazir)  ซึ่งอธิบายเรื่องของแสง  การทดลองเกี่ยวกับแสง  คุณสมบัติของแสงและ                         
การมองเห็นของมนุษย ์ ต าราเล่มนีไ้ดถู้กแปลเป็นภาษาละตินโดยมีชื่อว่า  Opticae  thesaurus  
alhazeni (Mihas, 2002, p. 311; Shuriye,  2011, p. 61) ภายในประกอบด้วยเนื ้อหา  7  บท  
สามบทแรกอธิบายเกี่ยวกบัตาและการมองเห็น  บทที่สี่ถึงหกอธิบายเกี่ยวกบัการสะทอ้นแสง  และ
บทสุดทา้ยอธิบายเกี่ยวกบัการหักเหแสง  ต าราเล่มนีม้ีความส าคัญและเป็นรากฐานของแนวคิด
เรื่องแสงและการมองเห็นในวงการฟิสิกส ์ ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดคน้โดยอิบนุอัลฮยัษัม
ซึ่งมีชื่อเรียกกนัว่า  หอ้งมืด (Camera  obscura)  สามารถพัฒนาเป็นนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์
ในปัจจุบนั (Mihas, 2002, p. 311; Romero,  2016, p. 24; Unal & Elcioglu,  2009, p. 326)    

แรงบนัดาลใจที่ท าใหอิ้บนุอลัฮยัษัมสนใจศึกษาเรื่องแสงและการมองเห็น  เริ่มต้น
จากวันหนึ่งเขาไดน้ั่งในหอ้งมืดและสงัเกตเห็นแสงส่องที่ผนงั  เขาเกิดความสงสยักับแสงที่ปรากฏ
ขึน้จึงเขา้ไปสังเกตใกล ้ๆ และพบว่า ไม่ใช่ล  าแสง  แต่เป็นภาพของวตัถุที่อยู่ดา้นนอกของหอ้งและ
มีลักษณะเป็นภาพกลบัหัวจากภาพจริง  จึงเป็นค าถามส าหรบัอิบนุอลัฮยัษัมว่า “ปรากฏการณ์นี ้
เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร” เขาพยายามหาค าตอบ  สิ่งที่พบคือ แสงที่เห็นมาจากรูขนาดเล็กของผนังหอ้ง  
เขาลองน ามือปิดและเปิดบริเวณรู  ซึ่งไดผ้ลที่แตกต่างกนัเมื่อเปิดรูจะเห็นภาพปรากฏและหากปิดรู
ก็จะไม่เห็นภาพปรากฏ ณ  เวลานัน้อิบนุฮยัษัมจึงเขา้ใจว่า  แสงตอ้งไปตกกระทบกบัวตัถุนอกหอ้ง
และเดินทางผ่านรูจึงท าใหเ้กิดภาพ  เมื่อเราเปิดตาแสงเขา้ตาท าใหเ้ราเห็นภาพ  อย่างไรก็ตามเขา
ก็ยังสงสัยอีกว่า “แลว้ในหอ้งมืดเรามองเห็นไดอ้ย่างไร” (Romero, 2016, p. 20-22) เขาพยายาม
อธิบายสิ่งที่ไดพ้บเจอใหก้ับนักวิชาการแต่ผูค้นเหล่านีก้็ยังมีความเชื่อในแนวคิดของอคลีดิสและ 
ปโตเลมีที่ว่า  ดวงตาของคนเราไดส้่องแสงออกไปกระทบวตัถุ  (Kibnis, 1998, p. 184; Lindberg, 
1967, p. 321-322; Salih, Al-amri, El-gomati, & Mohamed, 2005, p. 2; Simon, 2006, p. 89-
90)  อิบนุอลัฮยัษัมกลบัไม่ยอมรบัในแนวคิดเหล่านัน้เขาตอ้งการพิสูจนเ์พื่อใหไ้ดแ้นวคิดที่ถูกตอ้ง  
ท าใหเ้ขาเริ่มตน้ท าการศึกษาและสรา้งหอ้งทดลองที่มีชื่อว่า  Pinhole  camera หรือที่เรียกกันว่า 
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Camera  obscura  ซึ่งมาจากภาษาละตินโดยค าว่า “Camera”  แปลว่า  หอ้ง  ส่วน “Obscura” 
แปลว่า มืด  เมื่อน าค าทั้งสองมารวมกนัก็คือ หอ้งมืด  ซึ่งเป็นหอ้งอนัเป็นจุดเริ่มตน้ความรูพ้ืน้ฐาน
ของการสรา้งกลอ้งถ่ายรูปในปัจจุบัน (Romero, 2016, p. 24-25) และกลอ้งจุลทรรศน ์(Zewail, 
2010, p. 1191) โดยภายในหอ้งจะมืดและเจาะรูขนาดเล็ก (Tiny hole)  ณ  ต าแหน่งหนึ่งของหอ้ง  
เขาวางเทียนหลายตวัไวน้อกหอ้งและท าการสังเกตจ านวนของล าแสงและภาพที่ปรากฏขึน้ในหอ้ง
บริเวณผนังดา้นตรงกันขา้มกับรูที่เจาะไว ้  ปรากฏภาพของเทียนที่มีลักษณะกลับหัว (Romero,  
2016, p. 26-27; Zewail, 2010, p. 1192) ดงัภาพประกอบ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 ผลการทดลองในหอ้งมืด (Camera obscura) 

 ที่มา:  Fizyka , Z. (1910). Camera obscura. Retrieved from 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camera_obscura_1.jpg. 
 

อิบนุอัลฮัยษัมท าการทดลองอีกครัง้โดยวางสิ่งกีดขวางกั้นไวร้ะหว่างเทียนและรู  
เมื่อแสงจากเทียนผ่านรู  พบว่า  ไม่เห็นล าแสง  เขาได้ท าการเปลี่ยนแปลงเทียนที่มีลักษณะ
แตกต่างกันวางเรียงกัน เพื่อสังเกตว่า  ผลการทดลองจะเหมือนเดิมหรือไม่  สิ่งที่ปรากฏคือ เห็น
ล าแสงขนานกัน (Salih et al.,  2005, p. 2) จากการทดลองท าให้อิบนุอัลฮัยษัมอธิบายได้ว่า  
เป็นไปไม่ไดท้ี่คนเราจะมองเห็นในที่มืด  หากแต่แสงตกกระทบเขา้ตาของเราเท่านัน้ถึงจะท าใหเ้รา
มองเห็นในที่มืด  เราไม่สามารถมองเห็นในบริเวณแหล่งก าเนิดแสง  เพราะตาของเราจะพร่า                 
เมื่อแสงส่องผ่านรูของห้องมืด  เราก็จะเห็นแสงสว่างตรงผนังหอ้งนั้น (Unal & Elcioglu, 2009,                

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camera_obscura_1.jpg


 70 
 
p. 326)  อย่างไรก็ตามจากการทดลองและสงัเกตหลายครัง้ท าใหเ้ขาไดข้อ้สรุปว่า  “แสงเดินทาง
เป็นเสน้ตรง  และแสงไม่ไดเ้กิดจากดวงตาที่ส่องกระทบวตัถุ  แต่วตัถุนัน้ ๆ ต่างหากที่ส่องแสงเขา้สู่
ดวงตาของเรา”  ซึ่งตรงกันขา้มแนวคิดของอคลีดิสและปโตเลมีที่ว่า ดวงตาของคนเราไดส้่องแสง
ออกไปกระทบวัตถุ  (Kibnis, 1998, p. 184; Lindberg, 1967, p. 321-322; Salih et al., 2005,      
p. 2; Simon, 2006, p. 89-90)  

หลังจากนั้นเขาก็ท าการทดลองเกี่ยวกับการหักเหแสงด้วยล าแสงและไดส้รา้ง
เครื่องมือวดัการหักเหของแสง  ซึ่งใชไ้ดเ้ฉพาะการหกัเหของแสงที่ผ่านน า้เท่านัน้  ดงัภาพประกอบ 
9 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

ภาพประกอบ 9 เครื่องมือวดัการหกัเหของแสงของอิบนุอลัฮยัษัม 

ที่มา: Mihas , P. (2008, August). Developing ideas of refraction, Lenses and  
rainbow through the use of historical resources. Science & Education, 17(7), 760. 

 

 

มมุตกกระทบ เท่ากบั 30O รงัสีตกกระทบ 

พืน้ผิวน า้ 

ต าแหน่งของแสงเกิดการหกัเหแสง 
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อิบนุอัลฮัยษัมทดลองซ า้แล้วซ  า้อีกและพิถีพิถันในการออกแบบการทดลอง                             
จากภาพประกอบ 9  อุปกรณ์ในการทดลองประกอบด้วย  แก้วน ้าซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลม  
ดินสอและไม้บรรทัด  เขาพยายามปรบัล าแสงใหข้นานกันโดยการเปิดต าแหน่ง UHF และรูตรง
บริเวณ R  เขาเคลื่อนดินสอใหข้นานกบัไมบ้รรทดั ซึ่งแช่อยู่ในน า้ตรงต าแหน่ง CI  เพื่อแสดงใหเ้ห็น
การหักเหของแสงหลังจากที่แสงเดินทางผ่านอากาศตกกระทบลงสู่ผิวน ้า  ผลการทดลองของ                  
อิบนุอัลฮัยษัมไม่ได้แสดงเป็นตารางชัดเจนเหมือนปโตเลมี  อย่างไรก็ตามมีนักวิจัยที่พยายาม
ศึกษาการท างานทางวิทยาศาสตรข์องอิบนุฮัยษัมซึ่งมีชื่อว่า  ไวลด ์ เขาไดศ้ึกษาเกี่ยวกับประวัติ
ของนกัวิทยาศาสตรเ์กี่ยวกบัแสงและการมองเห็นไดก้ล่าวว่า “วีเตลโล  ซึ่งเป็นนกัวิทยาศาสตรท์่าน
หนึ่งพยายามอธิบายแนวคิดของอิบนุอลัฮยัษัมใหช้ดัเจนยิ่งขึน้จนไดม้าซึ่งสมการทางคณิตศาสตร์
ที่สามารถอธิบายการหักเหของแสง  (Wilde, 1838, as cited in Mihas, 2008, p. 759) ซึ่งผล               
การทดลองพบว่าการหักเหของแสงจากแก้วไปสู่อากาศของอิบนุอัลฮัยษัมใกลเ้คียงกับปโตเลมี
มาก กล่าวคือ  ที่มุมตกกระทบ 30O มุมหักเหแตกต่างกันเพียง ½ O เท่านั้น  (Ghione,  2016,               
p. 7; Wilde, 1838, as cited in Mihas, 2008, p. 759) จากการทดลองและสังเกตอิบนุอัลฮัยษัม
อธิบายในเชิงกลศาสตรว่์า  “วัตถุทุกชนิดมีการเคลื่อนที่และการเคลื่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีแรงตา้นทานเขา้มาเกี่ยวขอ้ง  ถา้แรงตา้นทานของวตัถุชนิดที่สองมีมากกว่าชนดิที่หนึ่งกจ็ะท า
ให้วัตถุชนิดที่สองเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับวัตถุชนิดที่หนึ่ง และนี่คือ ลักษณะของ                   
ก า รหั ก เห ข อ งแ ส ง ” (Bettany, 1995, p. 249; Lindberg, 1983, as cited in Mihas, 2008,                      
p. 761; Shuriye, 2011, p. 63)  คุณสมบัติอีกขอ้หนึ่งก็คือ  การหักเหของแสงท าใหเ้รามองเห็น
ภาพของวัตถุหนึ่งตรงกันขา้มกับความเป็นจริง อาทิเช่น  การมองวัตถุที่อยู่ในน า้หรือแก้ว เราจะ
เห็นวัตถุมีขนาดใหญ่กว่าของจริง (Romero, 2016,   p. 35)  โดยทั่วไปเมื่อแสงเดินทางจาก
ตวักลางหนึ่งไปพบรอยต่อระหว่างตวักลางสองชนิด  แลว้แสงที่เดินทางกลบัไปยงัตวักลางเดิมนั้น 
จะท าให้เกิดการสะท้อนแสงและซึ่งรังสีที่ขนานและอยู่ใกล้เส้นแกนมุขส าคัญของกระจก                     
จะเรียกว่า Paraxial ray  รงัสีนีส้ะทอ้นผ่านจุดโฟกัส (F) ท าใหเ้กิดภาพ (Mihas,  2002, p. 313-
314) จะเห็นไดว่้าการท างานของนักวิทยาศาสตรไ์ม่จ าเป็นตอ้งอาศัยการทดลองเท่านั้น  วิธีการ
แสวงหาความรูท้างวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั  ความรูวิ้ทยาศาสตรต์อ้ง
อาศัยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  การค้นพบของนัก วิทยาศาสตรใ์นอดีตเป็นข้อมูล
พืน้ฐานในการพฒันาแนวคิดของนกัวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบนั     

จากการศึกษาและทดลองเรื่องของแสง  ซึ่ งมี ผลต่อการมองเห็นท าให้                          
อิบนุอลัฮยัษัมไดศ้ึกษาแนวคิดของฮูไนน ์ อิบนุอิซอาค (Hunayn  ibn  ishaq)  (Eastwood, 1986,  
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p. 415; Khan, 2015, p. 38; Shoja, Agutter, & Shane Tubbs, 2015, p. 4) และรอซีย ์(Razi) ซึ่ง
ไดอ้ธิบายกายวิภาคของตา (Khan, 2015, p. 38; Shoja et al, 2015, p. 4) ประกอบกบัการสงัเกต
และการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตรข์องอิบนุอัลฮัยษัม  ดังข้อความหนึ่งที่ได้เขียน ไว้ใน
ต ารอัลมานาซิรฺว่า “หากสังเกตจากลักษณะของกระจกตา (Cornea) ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลว  
ส่วนนีน้่าจะเป็นบริเวณที่ใหแ้สงทะลผุ่านและเป็นศนูยก์ลางของตาที่ท าใหเ้กิดการมองเห็น” (Unal 
& Elcioglu, 2009, p. 328) จากความพยายามมุ่งมานะในการศึกษาของอิบนุอัลฮัยษัมท าให้
สามารถอธิบายกายวิภาคและสรีรวิทยาของตาไดอ้ย่างละเอียด  ซึ่งการคน้พบของเขาสามารถ
น ามาใชอ้ธิบายส่วนประกอบของตากับแนวคิดวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบันได ้ อาทิเช่น  กระจกตา 
(Cornea) เลนส์ตา ( lens) เรตินา (Retina)  เป็นต้น  (Bettany, 1995, p. 248; Gorini, 2003,                 
p. 54; Masic, 2008, p. 186; Tbakkhi & Amr, 2007, p. 464-465) ดงัภาพประกอบ 10 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

ภาพประกอบ 10 ส่วนประกอบของตาและการเชื่อมโยงไปยงัเสน้ประสาท 

ที่มา: Romero, L. (2016). Ibn al-haytham the man who discovered how to see.  
p. 28.  
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จากไดอะแกรมในภาพประกอบ  10  ขา้งตน้  นักวิทยาศาสตรพ์ยายามอธิบาย
แนวคิดของอิบอลัฮัยษัมโดยเทียบเคียงกบัแนวคิดส่วนประกอบของตาในปัจจุบนัดงัภาพประกอบ 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 การเปรียบเทียบส่วนประกอบของตาระหว่างแนวคิดของอิบนุอลัฮยัษัมกบั
แนวคิดวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบนั 

ที่มา:  Unal, N. & Elcioglu, O. (2009, March). Anatomy of the eye from the view 
of ibn al-haytham (965-1039) the founder of modern optics. Saudi Medical Journal,  
30(3), 327. 
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จากภาพประกอบ 11  แสดงส่วนประกอบของตา  ซึ่งแนวคิดของอิบนุอัลฮัยษัม
เป็นภาพ a  และแนวคิดในปัจจุบันเป็นภาพ b ทั้งหมดมี 17 หมายเลข  โดยหมายเลข 1  คือ
เปลือกตาล่าง (Lower eyelid) หมายเลข  2  คือกระจกตา (Cornea)  หมายเลข 3  คือ รูม่านตา 
(Pupil)  หมายเลข 4  คือ เปลือกตาบน (Upper  eyelid)  หมายเลข 5  คือ ลูกตา (Eyeball)  
หมาย เลข 6  คื อ  สารน ้าในลูกตา (Albugineous humor)   หมายเลข 7  คื อ  เลนส์ตา 
(Crystalline humor)  หมายเลข 8  คือ  วุน้ตา (Vitreous humor)  หมายเลข 9   คือ เยื่อหุม้เลนส ์
(The  membrane  surrounding crystalline  humor)  หมายเลข 10  คือ  เสน้ประสาทรูปกรวย 
(Conic nerve)  หมายเลข 11 คือ  เยื่ อหุ ้มลูกตา (The  conjunctive  sphere  surrounding  
eyeball)  หมายเลข 12  คือ  เบ้าตา  หมายเลข 13   คือ  เรตินา (Retina)  หมายเลข 14  คือ 
เส้ น ป ระส าท ต า  (Optic  nerves) ห ม าย เล ข  1 5   คื อ  จุ ด รวม ข อ ง เส้น ป ระส าท ต า                                    
(The combination  point  of  the  optic  nerves)  หมายเลข 16  คือ เสน้ประสาทตาจากสมอง 
(The optic  nerve  from  the  brain) และหมายเลข 17  คือ  สมองส่วนหนา้ (Front part  of  the 
brain)   

นอกจากนีเ้ขาไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงสรีรวิทยาที่เกี่ยวขอ้งกบัการมองเห็นภาพในต ารา 
อลัมานาซิร  ดงัภาพประกอบ 12 

  

 

 

 

 

        

ภาพประกอบ 12 สรีรวิทยาที่เกี่ยวขอ้งกบัการมองเห็นภาพ 

ที่มา:  Simon, G. (2006, April). The gaze in ibn al-haytham. The Medieval History 
Journal, 9(1), p. 94. 
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จากภาพประกอบ 12 แสดงถึงสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นภาพ  โดย
ต าแหน่ง N เป็นเสน้ประสาทตา ,  pp. แทนดว้ย รูม่านตา,  O แทนดว้ย ศนูยก์ลางของตา, II’ แทน
ดว้ย ม่านตา, C แทนดว้ย  เลนสต์า, AB แทนดว้ย วัตถุ  Aa,Bb แทนดว้ย บริเวณที่แสงทะลุผ่าน 
(ส่วนใหญ่บริเวณกระจกตาและด้านหน้าของเลนส์ตา)  และ a’b’ แทนด้วย ประสาทสัมผัสที่
เกี่ยวขอ้งกับการมองเห็นภาพ  รวมถึงวุน้ตา (Vitreous  humor) และประสาทตา (Optic  nerve)  
ขา้งหลงัของเลนสต์ามีลกัษณะราบหรือโคง้นูน  เมื่อแสงตกกระทบวตัถุแลว้จะเกิดการสะทอ้นเขา้สู่
ตาทางเลนสต์า  โดยแสงที่สะทอ้นนั้นจะขนานกับแกนของตา  ท าใหเ้กิดภาพบริเวณขา้งหลงัของ
เลนสต์า (ซึ่งปัจจุบันบริเวณนีค้ือ เรตินา)  แลว้ส่งขอ้มูลของวัตถุที่มองเห็นผ่านเสน้ประสาทไปสู่
สมอง  สมองจะท าการแปลขอ้มลูเป็นภาพของวตัถุนัน้ ๆ (Eastwood, 1986, p. 428-429; Simon, 
2006, p. 94-95)  จะเห็นไดว่้า   การท างานของนักวิทยาศาสตรไ์ม่จ าเป็นต้องอาศัยการทดลอง
เท่านั้น  วิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัว  
วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานการสงัเกตและการลงความเห็นซึ่งแตกต่างกนั 

จากแนวคิดเกี่ยวกับแสงและการมองเห็นอีกทั้งสิ่งประดิษฐ์ของอิบนุอัลฮัยษัม
ดังกล่าวมาข้างต้น   เขาได้อาศัยหลักการของวิทยาศาสตรไ์ม่ว่าจะเป็น  การสังเกต  การลง
ความเห็น  การตั้งสมมุติฐาน  การทดลอง   การรวบรวมขอ้มูลจากการทดลอง  และการสรุปผล
การทดลอง  ผนวกกบัความเป็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรผ์่านการท างานของเขา  จึงจดัไดว่้าเขา
เป็นนกัวิทยาศาสตรอ์าหรบัที่มีความคิดริเริ่มวิธีการทางวิทยาศาสตร ์(Abdulrani, 2011, editorial; 
Amr & Tbakhi, 2007, p. 465; Gorini, 2003, p. 54; Masic, 2008, p.184-185; Rayan, 2014, 
p. 322; Shuriye, 2011, p. 60-61)  และสิ่งส าคัญที่ท าใหอิ้บนุอัลฮยัษัม  สามารถใชห้ลกัการทาง
วิทยาศาสตรไ์ด้อย่างโดดเด่น  คือ ความเป็นนักคณิตศาสตรแ์ละนักปรัชญา  ในส่วนของ
คณิตศาสตรน์ั้นไดช้่วยให้เขาสามารถวิเคราะหปั์ญหาและอา้งเหตุผลการวิเคราะห์ได้อย่างเป็น
ระบบ  ส่วนปรัชญานั้นช่วยให้เขามีความลึกซึง้ในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  จากการท างาน
ของอิบนุอลัฮยัษัมสามารถสรุปคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ดด้งัตาราง 6 
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ตาราง 6 คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบจากประวตัิของอิบนุอลัฮยัษัม  

  คุณลักษณะธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร ์          อิบนุอัลฮัยษัม       
                                (Ibn al-haytham)      

1. วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆทางธรรมชาติได ้       
2. ความรูท้างวิทยาศาสตรส์ามารถเปลีย่นแปลงได ้                  
3. ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้                 
4. วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั                                                     
5. กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกนั          -    
6. สงัคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์        -       
7. วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานของการสงัเกตและการลงความเหน็                                                           
ซึ่งมีความแตกต่างกนั 
8. วิทยาศาสตรอ์าศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์          
9. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเกี่ยวขอ้งกนัและมีผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ       -  

 
จากตาราง 6  แสดงคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบจากประวตัิของ 

อิบนุอลัฮยัษัม ซึ่งประกอบไปดว้ย  วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติ
ได้  ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้  ความรู้ทางวิทยาศาสตรต์้องมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และตรวจสอบได้  วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัว  
สงัคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของการสงัเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกนั  และวิทยาศาสตรอ์าศยัจินตนาการและ
ความคิดสรา้งสรรค ์  

3. อัลฟารีซีย ์ (Al-farisi) 
อัลฟารีซีย์ (Al-farisi)  มีชื่อจริงว่า  กามาล อัล-ดิน  ฮาซัน  อิบนุ อาลี  อิบนุ                 

ฮาซัน อัลฟารีซีย ์(Kamal al-din hasan ibu ali  ibn hasan  al-farisi) ถือก าเนิดในนครเตฮะราน  
ประเทศอิหร่าน  เขาเริ่มตน้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนตับฮิซ  ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอาเซอรไ์บจานและ
ไดร้บัการสอนจากครูที่มีความเชี่ยวชาญทางดาราศาสตรม์ีชื่อว่า ฆตุป์ อลัดิน อัซฌีรอซีย ์ (Qutb  
al-din  al-shirazi) (Agargun,  1994, p.162; Khan, 2016, p. 31; Kirchner & Amirshani, 
2016, p. 15; Mahmood, 2013, p. 12) ครูท่านนี้เป็นลูกศิษยข์อง นาซิร  อัลดิน  อัลทูซีย ์(Nasir  
al-din  al-tusi) โด่งดังในสาขาคณิตศาสตรแ์ละดาราศาสตร ์(Kirchner; & Amirshani, 2016,                   
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p. 16)  จุดเริ่มต้นที่ท าให้อัลฟารีซีย์มีความสนใจในสาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตรเ์กิดจาก               
การได้ศึกษาแนวคิดของอิบนุซีนาและนักปราชญ์ชาวกรีก  รวมทั้งการเล่าเรียนและการได้รับ
ค าแนะน าที่ดีจากครูฆุตป์ อัลดิน อัซฌีรอซีย์  (Al-khalili, 2015, p. 121; Corradi, 2016, p. 51; 
Djebbar et al., 2009, p. 55-56; Mahmood, 2013, p.12)  อลัฟารีซียไ์ดร้บัมอบหมายงานจากครู
ใหไ้ปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรุง้กินน า้และต าราอัลมานาซิร (Kitab al-manasir) (Burns, 2010, p. 8; 
Khan, 2016, p. 31; Mahmood, 2013, p.12; Mihas, 2008, p. 766) ซึ่งภายในต าราดังกล่าว
ประกอบดว้ยแนวคิดและการท างานของอิบนุอัลฮัยษัมที่อธิบายปรากกฎการณ์ทางธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับแสงเป็นจ านวนมาก  หลังจากที่เขาได้อ่านต าราดังกล่าวก็เกิดข้อสงสัยมากมาย
เกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรื่องรุง้กินน า้  อิบนุอัลฮัยษัมอธิบายว่า  “รุ้งกินน า้เกิด
จากการหักเหของแสงผ่านก้อนเมฆแลว้สะท้อนแสงเขา้ตาของเรา”  โดยทดลองกับกระจกโค้ง                
(Al-khalili, 2015, p. 121; Burns, 2010, p. 8; Corradi, 2016, p. 51; Mahmood, 2013, p.12; 
Mihas, 2008, p. 759; Topdemir, 2007, p. 77)  ซึ่งผลการทดลองแสดงดงัภาพประกอบ 13   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 ผลการทดลองของอิบนุอลัฮยัษัม 

ที่มา:  Topdemir, H.G. (2007). Kamal al-din al-farisi,s explanation of the rainbow.  
Humanity & Social Sciences Journal, 2(1), 78. 
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จากภาพประกอบ 13  อัลฟารีซียพ์ยายามตีความค าอธิบายของอิบนุอัลฮัยษัม
ดงันี ้1) รงัสีที่ตกกระทบบนกระจกโคง้จะตอ้งขนานกับแกนมุขส าคัญ แต่ท าไมตรงต าแหน่ง S จึง
ปรากฏเป็นรงัสีที่อยู่นอกกระจก   2) การเกิดมุมหักเหจะเกิดจากรงัสีที่เบี่ยงเบนจากแกน (HDS)  
ไปนอกกระจกและต าแหน่งของมมุหกัเหจะปรากฏนอกกระจกเช่นกนั (ต าแหน่ง S) ซึ่งมมุที่เกิดขึน้
จะต้องเป็นสองเท่าของมุมเบี่ยงเบน (BMN)  3) การหักเหหลายครั้งนั้น  รงัสีตกกระทบจะเกิด               
การเบี่ยงเบนจากแกนมากว่าต าแหน่งแรกที่เกิดการหกัเหของแสง (ต าแหน่ง S) และ 4) จะมีเพียง
รงัสีเดียวเท่านัน้เกิดการหกัเหของแสงตรงต าแหน่ง S  เมื่อแสงตกกระทบขนานกบัแกนกระจกและ
ศูนย์กลางของแกนจะมีระยะทางเป็น ¼ ของเสน้ผ่าศูนยก์ลางของกระจก  จากการท างานทาง
วิทยาศาสตรข์องอัลฟารีซียแ์สดงใหเ้ห็นว่า การท างานของนักวิทยาศาสตรต์อ้งยึดหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  ซื่อสัตย ์และยอมรบัการตรวจสอบของนักวิทยาศาสตรด์ว้ยกัน  อาศยัการสังเกตและ
การลงความเห็นในการไดม้าซึ่งความรูท้างวิทยาศาสตร ์

อลัฟารีซียร์วบรวมขอ้มูลที่เขาสงสัยจากการอ่านต าราอัลมานาซิรและเขียนเป็น
ต าราวิจารณ์ เกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่าว ซึ่ งมีชื่อว่า Tanqih al-manazir  (Burn, 2010, p. 8; 
Corradi, 2016, p. 51; Ghione, 2016, p. 7; Kirchner & Amirshani, 2016, p. 16; Khan, 2015, 
p. 44; 2016, p. 31)  อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองของอิบนุอัลฮัยษัม  นอกจากการตีความ
จากการทดลองโดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรแ์ลว้  อัลฟารีซียพ์ ยายาม
อธิบายปรากฏการณเ์รื่องรุง้กินน า้ดว้ยการทดลองซ า้อีกครัง้ (Mahmood, 2013, p.12; Topdemir, 
2007, p. 78) ซึ่งอปุกรณท์ี่ใชใ้นการทดลองประกอบดว้ยแกว้น า้ที่มีลักษณะเป็นทรงกลมเสมือนว่า
เป็นหยดน า้ฝน  หรือที่เรียกว่า  “Model  of  a  rain  drop”  วางในต าแหน่งที่แสงอาทิตยส์่องผ่าน
ในห้องมืด (Camera  obscura) และสังเกตผลที่ปรากฏขึ ้น (Al-khalili, 2015, p. 121; Burns, 
2010, p. 8; Corradi, 2016, p. 51; Ghione, 2016, p. 8; Khan,  2016, p. 31; Mahmood, 
2013, p. 12; Topdemir, 2007, p. 79) ซึ่งผลการทดลองดงัภาพประกอบ 14  
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ภาพประกอบ 14 ผลการทดลองของอลัฟารีซีย ์

ที่มา:  Topdemir, H. G. (2007). Kamal al-din al-farisi,s explanation of the rainbow. 
Humanity & Social Sciences Journal, 2(1), 80. 

จากผลการทดลองดังภาพประกอบ 14  อัลฟารีซีย์อธิบายว่า  เมื่อแสงที่อยู่ใน
อากาศเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางจะเกิดการสะท้อนแสงและการหักเหของแสงตามล าดับดังนี ้                         
1) การหักเหของแสง 2 ครัง้  2)  การหักเหของแสง 2 ครัง้และการสะท้อนของแสง  1  ครัง้ และ                 
3) การสะท้อนแสง 2 ครัง้และการหักเหของแสง 2  ครัง้  ท็อบดีเมียร ์(Topdemir, 2007, p. 80)  
ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ไดศ้ึกษาการทดลองของอลัฟารีซียพ์ยายามอธิบายผลการทดลองใหช้ดัเจนยิ่งขึน้
โดยแยกใหเ้ห็นถึงการหกัเหของแสงและการสะทอ้นของแสง  ดงัภาพประกอบ 15  16 และ 17 
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ภาพประกอบ 15 การหกัเหของแสง 2 ครัง้ บนแกว้ทรงกลม 

ที่มา : Topdemir, H. G. (2007). Kamal al-din al-farisi,s explanation of the rainbow.  
Humanity & Social Sciences Journal, 2(1), 81. 
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ภาพประกอบ 16 การหกัเหของแสง 2 ครัง้ และการสะทอ้นของแสง 1 ครัง้ บนแกว้ทรงกลม 

ที่มา: Topdemir, H. G. (2007). Kamal al-din al-farisi,s explanation of the rainbow. 
Humanity & Social Sciences Journal, 2(1), 81. 
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ภาพประกอบ 17 การสะทอ้นของแสง 2 ครัง้ และการหกัเหของแสง 2 ครัง้ บนแกว้ทรงกลม 

ที่มา : Topdemir, H. G. (2007). Kamal al-din al-farisi,s explanation of the rainbow. 
Humanity; & Social Sciences Journal, 2(1), 81. 

จากภาพประกอบ 17  อธิบายไดว่้า  เมื่อแสงเคลื่อนที่ในอากาศ (ต าแหน่ง L) ผ่าน
แก้ว ซึ่งตัวกลางทั้งสอง (แก้วและอากาศ)  มีความหนาแน่นที่ต่างกันท าใหเ้กิดการหักหของแสง 
รงัสีที่หกัเหก็จะเป็นรงัสีตกกระทบผ่านจากตวักลางที่เป็นแกว้ (ต  าแหน่ง E) ไปยังอากาศก็จะเกิด
การหักเหของแสงขึน้อีกครัง้หนึ่งตรงต าแหน่ง T  แต่จะเกิดการหกัเหของแสงเพียงบางส่วนเท่านั้น
เนื่องจากอยู่ดา้นในของแกว้ เสมือนเป็นผิวดา้นในของหยดน า้ฝน  ภาพประกอบ 14  อธิบายไดว่้า  
เมื่อเกิดการหักเหของแสง 2  ครัง้ ตรงต าแหน่ง E ก็จะเกิดการสะท้อนของแสงตรงต าแหน่ง  K  
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ส่วนภาพประกอบ 15  อธิบายไดว่้า  เกิดการหกัเหของแสง 2 ครัง้ และการสะทอ้นของแสง 1 ครัง้ 
อาศยัการอธิบายจากภาพประกอบ 13 และ 14  มีการสะทอ้นของแสงเกิดขึน้อีกครัง้ภายในผิวของ
แก้วทรงกลมจากต าแหน่ ง K  ไปยังต าแหน่ง M  ท าให้เกิดการสะท้อนของแสง 2 ครั้ง และ         
การหกัเหของแสง 2 ครัง้   

จากการทดลองนีอ้ลัฟารีซียอ์ธิบายเรื่องรุง้กินน า้ไดว่้า  เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้
หลงั    จากฝนตกและเมื่อแสงแดดส่องผ่านน า้ฝนในอากาศก็จะเกิดการหกัเหของแสงและสะทอ้น
ของแสงหลายครั้ง (Burns, 2010, p. 8; Kirchner & Amirshani, 2016, p.15; Mahmood, 2013, 
p.12; Topdemir,  2007, p. 82)  ซึ่งแสงแดดที่ตกกระทบตรงผิวดา้นบนของหยดน า้ฝน (ดา้นนอก
ของแก้ว) และเกิดการหักเหของแสง 2  ครัง้ และสะทอ้นของแสง 1  ครัง้ เรียกปรากฏการณ์นีว่้า  
รุ ้งปฐมภูมิ (Primary  rainbow) หลังจากนั้นเมื่อแสงกระทบด้านล่างของหยดน ้าฝนจะเกิด                      
การหักเหของของแสง 2  ครัง้ และสะทอ้นของแสง 1  ครัง้  เรียกปรากฏการณ์นีว่้า  รุง้ทุติยภูมิ 
(Secondary  rainbow) (Al-khalili, 2015, p.121; Ghione, 2016, p. 8; Kirchner & Amirshani, 
2016, p. 16; Topdemir, 2007, p. 82) ส่วนล าดับของสี (The  order  of   the  colour   of  the  
rainbow) ที่ปรากฏอัลฟารีซียอ์ธิบายว่า สีของรุง้ปฐมภูมิและทุติยภูมินั้นแตกต่างกัน  (Ghione, 
2016, p. 8; Kirchner, 2015, p. 16; Topdemir, 2007, p. 82)  โดยสีของรุง้ปฐมภูมิจะสว่างกว่า
รุง้ทุติยภูมิ (Ghione, 2016, p. 8; Kirchner, 2015, p. 9) ส่วนสีของรุง้กินน ้าประกอบดว้ย  สีแดง 
เหลือง  เขียว  และน า้เงิน (Kirchner, 2015, p. 9) 

จีโอเน (Gione, 2016, p. 8) ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการทดลอง
ของอัลฟารีซีย์ได้สร้างแบบจ าลองทางเรขาคณิต ซึ่งพัฒนามาจากอุปกรณ์ที่อัลฟารีซีย์ใช้ใน                  
การสงัเกตปรากฏการณรุ์ง้กินน า้ดงัภาพประกอบ 18 และ 19 
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ภาพประกอบ 18 แบบจ าลองทางเรขาคณิตแสดงการทดลองของอลัฟารีซีย ์

ที่มา:  Ghione, F. (2016, October). The optics section of museum of the history 
of  Arabic sciences in muscat. Lettera Matematica, 4(3), 70. 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19 ผลการทดลองจากแบบจ าลองทางเรขาคณิตแสดงการทดลองของอลัฟารีซีย ์

ที่มา:  Ghione, F. (2016, October). The optics section of museum of the history 
of  Arabic sciences in muscat.  Lettera Matematica,  4(3), 71. 

จีโอเนได้น าแบบจ าลองทางเรขาคณิตที่สร้างขึ ้น  ดังภาพประกอบ 19  ท า                  
การทดลองในลกัษณะเช่นเดียวกันกบัอลัฟารีซียพ์บว่า รุง้ปฐมภูมิจะเกิดขึน้ที่มมุตกกระทบเท่ากับ 
50๐ เกิดการหักเหของแสงและสะท้อนของแสง 2 ครัง้  ในขณะเดียวกันรุ้งทุติยภูมิเกิดขึน้ที่มุม                 
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ตกกระทบเท่ากับ 67๐ เกิดการหักเหของแสง 2 ครั้งและการสะท้อนของแสง 2 ครั้ง (Ghione, 
2016, p. 8)  แนวคิดของอัลฟารีซียส์ามารถน าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์เรื่อง รุง้กินน า้  จนถึง
ปัจจุบันนี ้  ดังนั้นแนวคิดของอิบนุอัลฮัยษัมจึงถูกลบล้างไปซึ่งแสดงให้เห็ นถึงว่า  ความรู้
วิทยาศาสตรไ์ม่คงทนและสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อมีหลกัฐานใหม่ที่น่าเชื่อถือ  ถูกตอ้ง  สามารถ
ลบลา้งหลกัฐานเก่า   นอกจากนีจ้ากการการท างานของอลัฟารีซียย์งัแสดงใหเ้ห็นว่า  วิทยาศาสตร์
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในธรรมชาติได้  ความรู้ทาง วิทยาศาสตรต์้องมี
หลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได้  ซึ่งวิธีการได้มาหลากหลายแนวทางและไม่มีขั้นตอน
ตายตวั  วิทยาศาสตรต์อ้งอาศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์  

อลัฟารีซียเ์ป็นนักวิทยาศาสตรค์นหนึ่งที่มีความทุ่มเทและมมุานะ  ในระหว่างที่มี
ชีวิตเขาวิจัยและพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ ผลงานที่โดดเด่นของเขา
ประกอบดว้ยการอธิบายปรากฏการณรุ์ง้กินน า้และคน้พบทฤษฎีของตวัเลข (Theory  of  number) 
หลังจากที่ เขาได้เสียชี วิตในคริสตศักราช 1320  ทฤษฎีดังกล่าวได้เป็นแนวทางให้กับ                            
นกัคณิตศาสตรใ์นการต่อยอดความรูท้างคณิตศาสตรต์่อไปจนถึงปัจจุบัน (Agargun & Flasher, 
1994, p. 162; Burns, 2010, p. 8; Mahmood, 2013, p. 12) จากการท างานอัลฟารีซีย์สามารถ
สรุปคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ดด้งัตาราง 7 
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ตาราง 7 คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบจากประวตัิของอลัฟารีซีย ์

  คุณลักษณะธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร ์            อัลฟารีซีย ์      
                    (Al-farisi)                                      

1. วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆทางธรรมชาติได ้       
2. ความรูท้างวิทยาศาสตรส์ามารถเปลีย่นแปลงได ้                  
3. ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้                 
4. วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั                                                     
5. กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกนั          -    
6. สงัคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์        -       
7. วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานของการสงัเกตและการลงความเหน็         
ซึ่งมีความแตกต่างกนั             
8. วิทยาศาสตรอ์าศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์          
9. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเกี่ยวขอ้งกนัและสง่ผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ       -      

 

จากตาราง 7 แสดงคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบจากประวัติ
ของอัลฟารีซีย์  ซึ่งประกอบไปด้วย  วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ทาง
ธรรมชาติได ้ ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมีหลกัฐาน
เชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้ วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตัว  
วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนพื ้นฐานของการสังเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกัน                      
และวิทยาศาสตรอ์าศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับประวัติของญาบิร  อิบนุ                 
ฮยัยาน  อิบนุอลัฮยัษัม  และอลัฟารีซีย ์ สามารถสรุปคณุลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
แต่ละคนไดด้งันีต้าราง 8 
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จากตาราง 8  แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบจาก
ประวัติของญาบิร  อิบนุฮัยยาน  อิบนุอัลฮัยษัม  และอัลฟารีซีย์  ซึ่งสรุปได้ว่า  คุณลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบจากประวตัิของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามทุกท่านมี  5  คณุลกัษณะ  
ซึ่งประกอบดว้ย  1) ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ 2)  ความรูวิ้ทยาศาสตรต์อ้งมี
หลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได้  3)  วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มี
ขัน้ตอนตายตวั  4)  วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานการสงัเกตและลงความเห็น  ซึ่งมีความแตกต่าง
กนั  และ  5)  วิทยาศาสตรอ์าศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์  

ส่วนคุณลักษณะไม่พบจากประวัติของนักวิทยาศาสตรท์ุกท่านประกอบด้วย                
2  คุณลักษณะคือ 1)  กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกัน  และ  2) คุณลักษณะ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ  ส าหรับคุณลักษณะ
วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติไดพ้บจากประวัติอัลฟารีซีย ์ และ
คุณลักษณะสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตรพ์บจากประวัติ
ของญาบิร  อิบนุฮยัยานเท่านัน้  

5. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
5.1 ความหมายของหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู ้ มีชื่อเรียกในภาษาไทยไดห้ลายค า  เช่น  หน่วยการเรียนการสอน  
หน่วย การสอน  หน่วยการเรียน  ทั้งนีน้ักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายที่สอดคลอ้งและ
แตกต่างกันออกไป  วัฒนา ระงบัทุกข ์(2545, น. 130) , และดวงเดือน  อ่อนน่วม (2548, น. 29)  
ไดอ้ธิบายว่า  หน่วยการเรียนรู้  หมายถึง  ความรูท้ี่ครบวงจรในเรื่องหนึ่ง  ซึ่งเกิดจากการจ าแนก
เนือ้หาความรูข้องแต่ละสาระหรือรายวิชาออกเป็นเรื่อง   ส่วนพรพิมล พรพีรชนม ์(2550, น. 223) 
และนพเก้า ณ พัทลุง (2551, น. 55) ได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า  หน่วยการเรียนรู้เป็น                        
การก าหนดรายการสาระการเรียนรูข้องรายวิชาที่แบ่งออกเป็นหน่วยย่อย ๆ  นอกจากนีเ้บญจมาศ  
อยู่เป็นแกว้ (2547, น. 14) ไดใ้หค้วามหมายของหน่วยการเรียนรูว่้าหมายถึง  จ านวนเนือ้หาของ
บทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนจบไดใ้นตัว  ซึ่งอาจจะมีมากกว่า  1  บทเรียน  มีแบบฝึกหดัและ
แบบทดสอบประกอบกบัการเรียน 

ส่วนสิทธิชัย  วิชัยดิษฐ์ (2553, น. 6)  ได้ให้ความหมายของหน่วยการเรียนรู้ว่า
หมายถึง  ชุดที่ประกอบดว้ยเนือ้หาสาระ  ประสบการณ์การเรียนรู ้ และสื่อการจัดการเรียนรู ้ ซึ่ง
ถูกสรา้งขึน้เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้องนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้
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จากการให้ความหมายของนักวิชาการหลายท่านสรุปได้ว่า  หน่วยการเรียนรู ้ 
หมายถึงชุดของสาระการเรียนรูห้นึง่  ซึ่งประกอบดว้ยเนือ้หาสาระที่แบ่งออกเป็นหน่วยย่อย ๆ  โดย
นกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดค้รบวงจรในสาระการเรียนรูน้ัน้ 

5.2 องคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรูส้ามารถเขียนได้หลายรูปแบบ  ส าหรบัองค์ประกอบของหน่วย              

การเรียนรูม้ีนักวิชาการหลายท่านและองค์กรทางการศึกษาไดแ้สดงความเห็นที่สอดคลอ้งและ
แตกต่างกนัดงันี ้

ยุพดี เส้นขาว  (2547, น. 98)  ได้อธิบายว่า  องคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 1)  สภาพปัญหาและความจ าเป็น  2)  เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู ้ 3)  หลกัการ
ของหน่วยการเรียนรู้ 4)  เนือ้หาสาระของหน่วยการเรียนรู ้ 5)  กิจกรรมการเรียนรู ้  6) สื่อการ
จดัการเรียนรู ้  และ 7) การวดัและประเมินผล   

นพเก้า  ณ  พัทลุง (2551, น . 55)  ได้อธิบายว่า  ส าหรับหน่วยการเรียนรู้มี
องค์ประกอบเช่น เดียวกันกับหลักสูตรรายวิชา  ประกอบด้วย  1) ชื่อหน่วยการเรียน รู ้   
2)  จุดมุ่งหมายการเรียนรู ้3) เนือ้หาสาระ 4) กิจกรรมการเรียนรู ้และ 5) การประเมินผล   

อารยา  ปาละโชติ (2551, น. 156) ไดอ้ธิบายว่า  องคป์ระกอบต่าง ๆ ในหน่วย
การเรียนรู ้ ไดแ้ก่ 1)  สภาพปัญหาและความจ าเป็น  2)  เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู ้ 3) ระดับ
ช่วงชัน้  4)  เนือ้หาสาระ  5)  กิจกรรมการจดัการเรียนรู ้ 6)  สื่อ/อปุกรณป์ระกอบการเรียนรู ้ และ  
7)  การวดัและประเมินผล 

สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ  (2553, น. 216-221)  ไดอ้ธิบายว่า  องคป์ระกอบของหน่วย
การเรียนรู้ประกอบด้วย  1)  ที่มาและความส าคัญ   2) จุดมุ่งหมายของหน่วยการเรียน รู ้  
3)  ตัวชี ้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 4)  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5)  เนื ้อหาสาระ    
6)กิจกรรมการเรียนรู ้  7) ส่ือการจดัการเรียนรู ้  และ  8)  การวดัและประเมินผล 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553, น. 45-46)  องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ซึ่งตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสาระส าคัญหรือความคิด
รวบยอดในหน่วยการเรียนรูน้ัน้ ๆ  ดงันัน้ชื่อหน่วยการเรียนรูค้วรมีลกัษณะดงันี ้

1.1  น่าสนใจ   อาจเป็นประเด็นปัญหา  ขอ้ค าถามหรือขอ้โตแ้ยง้ที่ส  าคญั 
1.2  สอดคลอ้งกบัชีวิตประจ าวนัและสงัคมของนกัเรียน 
1.3  เหมาะสมกบัวยั  ความสนใจและความสามารถของนกัเรียน  
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2. มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้วัด  ที่น ามาจัดท าหน่วยการเรียนรู้ต้องมี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรูร้่วมกันได้  ซึ่งอาจมาจากกลุ่มสาระ            
การเรียนรูเ้ดียวกนัหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู ้ มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั  สามารถอยู่ในหน่วย
การเรียนรูม้ากกว่าหนึ่งหน่วยการเรียนรูไ้ด ้ เพื่อใหน้กัเรียนไดร้บัการพฒันาใหบ้รรลตุามมาตรฐาน
การเรียนรู/้ตวัชีว้ดั 

3. สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด 
สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอดได้จากการวิเคราะห์แก่นความรู้แต่ละ

มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดัรวมถึงสาระการเรียนรูท้ีน่กัเรียนจะไดร้บัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดัในหน่วยการเรียนรู ้

4. สาระการเรียนรู ้
สาระการเรียนรูท้ี่น ามาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามมาตรฐาน 

การเรียนรู/้ตวัชีว้ดั  ประกอบดว้ย  สาระการเรียนรูแ้กนกลางและสาระการเรียนรูท้อ้งถิ่น (ถา้มี) 
5. สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 
สมรรถนะส าคัญของนักเรียนวิเคราะห์ได้จากหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช  2551  ซึ่งเป็นผลมาจากการน ามาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชีว้ดัมา
จดักิจกรรมการเรียนรู ้ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัทกัษะ/กระบวนการตามธรรมชาติของวิชา 

6. คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
คณุลกัษณะอนัพึงประสงควิ์เคราะหจ์ากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551  เขตพืน้ที่การศึกษา  สถานศึกษา  และกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการน ามาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดัมาจดักิจกรรมการเรียนรู ้

7. ชิน้งาน/ภาระงาน 
ชิน้งาน/ภาระงานที่ก าหนดตอ้งสะทอ้นถึงความสามารถของนกัเรียนจาก

การใชค้วามรู้และทักษะที่ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้วัด  โดยผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู ้ ชิน้งาน/ภาระงาน  จะเป็นสิ่งที่ครูครูก าหนดให ้ หรือครูครูและนกัเรียนร่วมกัน
ก าหนดขึน้เพื่อใหน้ักเรียนไดล้งมือปฏิบัติในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ นอกจากนีค้วรแสดงใหเ้ห็นถึง
พัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นร่องรอยหลักฐานแสดงว่า  นักเรียนมีความรูแ้ละ
ทกัษะบรรลมุาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดัที่ก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู ้  
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8. การวดัและประเมินผล 
การวัดและประเมินผล  ประกอบดว้ย  การวัดและประเมินผลระหว่าง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ และการวัดและประเมินผลเมื่อสิน้สุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ใน             
การก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล  ตลอดจนเกณฑ์การประเมินต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐาน             
การเรียนรู้/ตัวชี ้วัดที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้  ครูและนักเรียนควรร่วมกันสร้างเกณฑ์                   
การประเมินชิน้งาน/ภาระงานหรือการปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินคณุภาพนกัเรียน 

9. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการน าเทคนิค /วิธีการจัดการเรียนรู้  ซึ่งจะน า

นกัเรียนไปสู่การสรา้งชิน้งาน/   ภาระงาน  เกิดทกัษะ (สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน)  กระบวนการ
ตามธรรมชาติของวิชา  และคณุลักษณะอันพึงประสงคใ์หบ้รรลตุามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  
ซึ่งก าหนดไวใ้นหน่วยการเรียนรู ้

10. เวลาเรียน/จ านวนชั่วโมงเรียน 
เวลาการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นแต่ละหน่วยการเรียนรูจ้ะตอ้งวิเคราะห์

ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับจ านวนมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้วัดที่
ปรากฏในหน่วยการเรียนรูจ้ากโครงสรา้งรายวิชา 

จากความเห็นของนักวิชาการและองคท์างการศึกษาเกี่ยวกับองคป์ระกอบของ
หน่วยการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น  พบว่า  มีบางขั้นตอนที่ เหมือนกันแต่บางขั้นตอนก็มี                      
ความแตกต่างกนั  ดงันัน้ผูวิ้จยัไดเ้ปรียบเทียบองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรูต้ามความเห็นของ
นักวิชาการและองคก์รทาง  การศึกษา  ตลอดจนองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรูท้ี่ผูวิ้จัยจะ
น าไปใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ ซึ่งแสดงไวด้งัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 9 การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรูท้ี่พบจากความเห็นของนกัวิชาการและ
องคก์รทางการศึกษา 

 
 
องคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรู้ 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ - ✓ - ✓ - ✓ 
สภาพปัญหาและความจ าเป็น ✓ - ✓ ✓ - ✓ 
จุดมุ่งหมายของหน่วยการเรียนรู ้ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ 
หลกัการของหน่วยการเรยีนรู ้ ✓ - - - - - 
เนือ้หาสาระ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ระดบัช่วงชัน้ - - ✓ - - - 
กิจกรรมการเรียนรู ้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
สื่อการจดัการเรยีนรู ้ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 
การวดัและประเมนิผล ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง - - - ✓ ✓ ✓ 
สาระการเรียนรู ้ - - - - ✓ - 
สมรรถนะส าคญัของนกัเรยีน - - - - ✓ - 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ - - - - ✓ - 
ชิน้งาน/ภาระงาน - - - - ✓ - 
เวลาเรียน/จ านวนชั่วโมงเรยีน - - - - ✓ - 

 
จากตาราง 9  แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู ้ ซึ่งพบจาก

ความเห็นของนักวิชาการและองคก์รทางการศึกษา  ส าหรบัการวิจัยในครัง้นี ้องคป์ระกอบของ
หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย  1)  ชื่อหน่วยการเรียนรู้   หมายถึง  ชื่อที่สะท้อนให้เห็นถึง                     
การจัดการเรียนรูแ้ละตัวชี ้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง  พุทธศักราช  2551  2)  สภาพปัญหาและ
ความจ าเป็น  หมายถึง  สภาพที่แสดงใหเ้ห็นที่มาของปัญหาและความจ าเป็นในการพฒันาหน่วย
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การเรียนรู ้ 3) จุดมุ่งหมายของหน่วยการเรียนรู ้ หมายถึง  เป้าหมายที่ตอ้งการพัฒนาหน่วยการ
เรียนรู ้ ส าหรบัการวิจยัครัง้นีต้อ้งการส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  ดงันัน้พฤติกรรมการเรียนรูท้ี่ตอ้งการใหเ้กิดตามจุดมุ่งหมายของหน่วย
การเรียนรูน้ีค้ือ  พฤติกรรมการเรียนรูพุ้ทธพิสัย (Cognitive  domain) 4)  ตัวชีว้ัดและสาระการ
เรียนรูแ้กนกลาง  หมายถึง  ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง  สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ 
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มาตรฐาน ว 8.1  : ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตรใ์นการสืบเสาะหาความรูก้ารแก้ปัญหา  รูว่้าปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึน้ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แนน่อน  สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มลูและ
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ  เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี  สังคม  และสิ่งแวดลอ้มมี
ความเกี่ยวขอ้งสัมพันธ์กนั 5)  เนือ้หาสาระ  หมายถึง  เนือ้หาที่จะไปใชใ้นการจดัการเรียนรูใ้นแต่
ละหน่วยการเรียนรู ้ ซึ่งในการจัดการเรียนรูค้รัง้นีเ้ป็นเนือ้หา  เรื่อง  เรียนรูวิ้ทยาศาสตรอ์ย่างไร    
6) กิจกรรมการเรียนรู ้  หมายถึง  กิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูต้ามจุดมุ่งหมายที่
วางไว้  ส าหรับการวิจัยในครั้งนี ้ผู ้วิจัยเลือกใช้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม   7) สื่อการจัดการเรียนรู้  หมายถึง ใบความรู้  ใบงานและอุปกรณ์                
การทดลองทางวิทยาศาสตร ์ และ 8)  การวดัและประเมินผล  หมายถึง  สิ่งที่จะน ามาใชใ้นการวัด
และประเมินนกัเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรูใ้นหน่วยการเรียนรูท้ี่ผูวิ้จัยพฒันาขึน้  ส าหรบั
การวิจยัในครัง้นีเ้ครื่องมือที่ใชใ้นการวัดและประเมินผลประกอบดว้ย  แบบสอบถามความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ การสัมภาษณ์ดว้ยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งเกี่ยวกับความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์และการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง              
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยแบบสัมภาษณ์ เกี่ ย วกับ ปัจจัยที่มี ผลต่ อ                          
การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ส่วนหลักการของหน่วยการเรียนรูจ้ัดอยู่
ในองคป์ระกอบของจุดมุ่งหมายของหน่วยการเรียนรู ้  ส าหรบัสาระการเรียนรู ้ สมมรรถนะส าคัญ
ของนักเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ชิน้งาน/ภาระงาน  และเวลาเรียน/จ านวนชั่วโมงเรียน  
จะระบุไวใ้นแต่ละแผนการจดัการเรียนรูข้องหน่วยการเรียนรูท้ี่ผูวิ้จยัพฒันาขึน้   

5.3 แนวคิดการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรูเ้ป็นขั้นตอนที่ส  าคัญของการน าหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียน  

ส าหรบัการพัฒนาหน่วยการเรียนรู ้ สิ่งที่ควรค านึงล าดับแรกคือ  หน่วยการเรียนรูท้ี่จะออกแบบ
ตอ้งเป็นหน่วยการเรียนรูท้ี่อิงมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตร  ซึ่งครูครูสามารถพิจารณาเลือก
ออกแบบได้หลายวิธี  แต่ควรครอบคลุมขั้นตอนการออกแบบ  3  ขั้นตอน  ประกอบด้วย   
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1)  การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู ้2)  หลักฐานการเรียนรู ้  และ 3) กิจกรรมการเรียนรู ้ ส าหรบั
การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของมาตรฐาน              
การเรียนรู้/ตัวชี ้วัดที่สามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้  รวมทั้งการจัดกิจกรรม                    
การเรียนรูใ้นหน่วยการเรียนรูต้อ้งสามารถน าพานักเรียนใหเ้กิดสมรรถนะส าคญัของนกัเรียนและ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดด้ว้ย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 45)  นกัวิชาการหลายท่านได้
เสนอขัน้ตอนในการพฒันาหน่วยการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งและแตกต่างกนัดงันี ้

กระทรวงศึกษาธิการ (2553, น. 47) ไดอ้ธิบายขั้นตอนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
ดงันี ้

1. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 
1.1 ควรท าความเข้าใจกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  

พุทธศักราช 2551  จุดเน้นคุณภาพนักเรียน  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของเขตพื ้นที่การศึกษา  
หลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  และองค์ประกอบที่ส  าคัญของหน่วย                
การเรียนรู ้

1.2 ควรรูว่้าในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่จะจดัการเรียนรูน้ัน้ประกอบไป
ด้วยมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี ้วัดจ านวนเท่าไร  สาระการเรียนรู้ที่ได้จากค าอธิบายรายวิชา  
สมรรถนะส าคัญของนักเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตร  และธรรมชาติของกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

1.3 ควรรู้วิธีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  ซึ่งสามารถจัดท าได้หลาย
ลักษณะ  แต่ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้วัดเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนานักเรียน  
หน่วยการเรียนรูส้ามารถออกแบบได ้ 2  วิธีคือ 

วิธีที่  1  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  เริ่มจากการวิเคราะห์มาตรฐาน                 
การเรียนรู/้ตวัชีว้ดั 

วิธีที่ 2  ออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ เริ่มตน้จากการก าหนดประเด็นหรือ 
หวัเรื่อง  จากสภาพปัญหาหรือสิ่งที่นกัเรียนสนใจ 

หน่ วยการเรียน รู้มี องค์ป ระกอบส าคัญ ดั งนี ้   1)  ชื่ อหน่ วยการเรีย น รู ้                              
2)  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี ้วัด 3)  สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด  4)  สาระการเรียน รู ้                               
5)  สมรรถนะส าคญัของนกัเรียน 6)  คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 7)  ชิน้งาน/ภาระงาน  8)  การวัด
และประเมินผล  9)  กิจกรรมการเรียนรู ้ และ  10) เวลาเรียน/จ านวนชั่วโมง  ดงันัน้หลกัการส าคัญ
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ของการออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ คือ  ทุกองคป์ระกอบของหน่วยการเรียนรูต้อ้งเชื่อมโยงสมัพนัธ์
กบัมาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั    

2. วางแผนและจดัท าหน่วยการเรียนรู ้
เมื่อมีความรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าหนว่ยการเรียนรูแ้ลว้  ในขัน้ต่อมาเป็น

การวางแผนการจดัท าหน่วยการเรียนรู ้ ครูครูตอ้งน าตวัชีว้ดัในกลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่รบัผิดชอบมา
พิจารณาว่า   ในแต่ละตวัชีว้ดัเมื่อน ามาจดัการเรียนรู ้ นกัเรียนควรรูอ้ะไรและท าอะไรได ้ ควบคู่กับ
การวิเคราะหส์มรรถนะส าคญัของนกัเรียนว่าจะน าพาใหน้กัเรียนเกิดสมรรถนะส าคญัของนกัเรียน
ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551  และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
กรณีที่วิเคราะหแ์ลว้ไม่ปรากฏคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัตัวชีว้ดัในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน  2551 อย่างชัดเจน  สามารถวิเคราะหเ์พิ่มเติมได้จากคุณลักษณะที่เป็นจุดเนน้ของ 
เขตพืน้ที่การศึกษาสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู ้ จัดท าหน่วยการเรียนรูด้ังภาพประกอบ 
20   
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ภาพประกอบ 20 การออกแบบหน่วยการเรียนรูวิ้ธีที่ 1  และวิธีที่ 2 

ที่มา:  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2553). แนวทางการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสูตรแกนกลาง  
พทุธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพช์ุมนุมสหกรณก์ารเกษตร  

3. ตรวจสอบคณุภาพของหน่วยการการเรียนรู ้
4. จดัการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรูท้ี่สรา้งไว ้
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อารยา  ปาละโชติ (2551, น. 49 – 52), สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ์  (2553, น. 58), และ     
จารีพร  ผลมูล (2558, น. 73-74) ได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า  ขั้นตอนการพัฒนาหน่วย                     
การเรียนรูป้ระกอบดว้ย 

1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการที่จะน ามาใชพ้ัฒนาหน่วยการเรียนรู้  เช่น  
รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ เป็นต้น  ซึ่งสืบคน้จากหนังสือ  
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

2. ศึกษาหลกัสตูรการศึกษาพืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551  ในระดบัชัน้ที่จะน าไปใช้
ในการพฒันาหน่วยการเรียนรู ้

3. คัดเลือกเนื ้อหาที่น ามาใชใ้นการพัฒนาหน่วยการเรียนรู ้ เพื่อน ามาก าหนด
หน่วยการเรียนรู ้ พรอ้มตัง้ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

4. น าเนื ้อหามาจัดเรียงล าดับการด าเนินเรื่องให้มีความสอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนั  พรอ้มทัง้ก าหนดระยะเวลาในการจดัการเรียนรู ้

5. ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู ้
6. สรา้งกิจกรรมการเรียนรูใ้นแผนการจดัการเรียนรูทุ้กหน่วยการเรียนรู ้  
7. ตรวจสอบคณุภาพของหน่วยการเรียนรูท้ี่พฒันาขึน้ 
8. จดัการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรูท้ี่สรา้งไว ้

จากความเห็นของนักวิชาการและองคก์รทางการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้สามารถสรุปได้ว่า   การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ต้องออกแบบให้อิงมาตรฐาน
เช่นเดียวกับหลักสูตร  แต่ควรครอบคลุมขั้นตอนการออกแบบ  3  ขั้นตอน  ประกอบด้วย                         
1)  การก าหนดเป้าหมาย การเรียนรู้   2)  หลักฐานการเรียนรู้   และ  3) กิจกรรมการเรียนรู ้ 
ส าหรบัขัน้ตอนการพฒันาหน่วยการเรียนรูท้ี่จะน าไปใชใ้นการวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย   

1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่จะน ามาใชใ้นการพฒันาหน่วยการเรียนรู ้
2) ศึกษาและท าความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

พทุธศกัราช  2551  พิจารณาตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
3) คดัเลือกเนือ้หาที่น ามาใชใ้นการพฒันาหน่วยการเรียนรู ้ และก าหนดหน่วยการ

เรียนรู ้ พรอ้มตัง้ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
4) จดัเรียงเนือ้หาและก าหนดระยะเวลาในการจดัการเรียนรู ้
5) ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้
6) สรา้งกิจกรรมการเรียนรูไ้วใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้
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7) ตรวจสอบคณุภาพของหน่วยการเรียนรู ้
8) จดัการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรียนรูท้ี่สรา้งไว ้
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้มุ่ งส่ งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ นัก เรียน                               
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  โดย
ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้   

ขัน้ตอนที่ 1  การศึกษาและวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 
ขัน้ตอนที่ 2  การวิ เค ราะห์ วิ ธีก ารจัดก ารเรีย น รู้โดยใช้ป ระวัติ ศ าสต ร์ขอ ง

นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม   
ขัน้ตอนที่ 3  การสรา้งและพฒันาเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ขัน้ตอนที่ 4  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ขัน้ตอนที่ 5  การวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผล 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะหข้์อมลูพืน้ฐาน 
ขัน้ตอนนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัเป้าหมาย  หลกัการจัด

เรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศักราช  2551  รวมถึงสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรูด้้วย               
การจัดการเรียนรูโ้ดยประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์  บริบทของกลุ่มที่ศึกษา  ตลอดจนความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา  ซึ่งผล
การศึกษาและวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานดงักล่าวไดข้อ้สรุปดงันี ้

1. เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู ้
วิทยาศาสตร ์ ส าหรบัคณุลักษณะส าคญัซึ่งสะทอ้นการรูวิ้ทยาศาสตรข์องนกัเรียนประกอบไปดว้ย  
การมีแนวคิดวิทยาศาสตร ์ มีทักษะกระบวนการ  มีจิตวิทยาศาสตรแ์ละมีความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ์ สามารถน าแนวคิดวิทยาศาสตร ์ ทกัษะกระบวนการ  และจิตวิทยาศาสตรม์าใช้
ประโยชนใ์นการด ารงชีวิต  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสื่อสารสู่ผู ้อ่ืน  (สสวท ., 2546, น. ง;  
AAAS, 1993, p. 293)  ส าหรับมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
พทุธศักราช  2551  สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรไ์ดก้ าหนดสาระการเรียนรู ้ มาตรฐานและตัวชีว้ัด
ที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยการเรียนรูเ้รื่อง  เรียนรูวิ้ทยาศาสตรก์บันกัวิทยาศาสตรอิ์สลามไวใ้น  สาระที่ 8  
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน , 2551,                   
น. 14-15) 

2. จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ าให้
ทราบว่า  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ป็นการผสมผสานกันของความรู้ต่าง ๆ  ซึ่งประกอบดว้ย   
ประวตัิของวิทยาศาสตร ์ ปรชัญาวิทยาศาสตร ์ จิตวิทยาและสงัคมวิทยาเขา้ดว้ยกนั  เพื่ออธิบาย
ประเด็นต่าง ๆ ของวิทยาศาสตรใ์นหลายแง่มุม   เช่น  วิทยาศาสตรค์ืออะไร  ท าอะไรได้บ้าง   
นกัวิทยาศาสตรท์ างานอย่างไร  และสงัคมมีการตอบสนองต่อความพยายามในการศึกษาคน้ควา้
ของนักวิทยาศาสตรอ์ย่างไรบ้าง  เป็นต้น (McComas et al., 2000, p. 4; Lonsbury & Ellis, 
2002, p. 3; Clough & Olson, 2008, p.143)  หากนักเรียนได้รบัการส่งเสริมให้มีความเขา้ใจใน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่เหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เนือ้หาวิทยาศาสตรอ์ย่างมี
ความหมาย  มีความเข้าใจ  มีความสนใจ  มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์ และสามารถสรา้ง        
องค์ความรูท้างวิทยาศาสตรไ์ด้เป็นอย่างดี (Driver et al., 1996, p.16-18;  McComas,  2002,                     
p. 11-14)  ผลจากการวิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังพบว่า  นักเรียนยังมีความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรท์ี่ไม่เพียงพอและคลาดเคลื่อน (กาญจนา มหาลี และ ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2553,              
น. 796; สุทธิดา จ ารสั และคนอ่ืน ๆ., 2552, น. 360)  ปัจจัยหนึ่งเกิดจากสังคมและวัฒนธรรม 
(Kang et al., 2005, p. 332; Deng et al., 2014, p. 856) โดยเฉพาะศาสนาซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผล
อย่างมากต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์(Wan et al., 2013, p. 1134) 

3. กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยครัง้นีไ้ดแ้ก่  นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ซึ่งมีบริบททางสังคมและวฒันธรรมแตกต่างจากภูมิภาค                
อ่ืน ๆ  กล่าวคือ  มีความเชื่อในพระองค์อัลลอฮ์เพียงผูเ้ดียวและเชื่อว่า  ทุกสิ่งทุกอย่างในสากล
จกัรวาลพระองคเ์ป็นผูส้รา้งและวางกฎระเบียบทั้งหมด  จากประสบการณ์การสอนของผูวิ้จัยใน
บริบทเช่นนี ้พบว่า  เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้การได้มาซึ่งความรู้วิทยาศาสตรใ์นการอธิบาย
ปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติ  นกัเรียนก็จะเขา้ใจตามความเชื่อทางศาสนา 

4. จากการส ารวจของผู้วิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา จ านวน                         
1,549 คน  พบว่า  นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 
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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหว์ิธกีารจดัการเรียนรู้โดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์
อิสลาม   

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตร์
ด้วยประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร์  ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์อง
วิทยาศาสตร ์ ซึ่งพบว่าสามารถท าไดห้ลากหลายวิธีและสามารถน าไปใชจ้ัดการเรียนรูไ้ดต้ั้งแต่
ระดบัอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลยั  ไม่ว่าจะเป็น  บทความสัน้ (Vignette)  เรื่องราวทางวิทยาศาสตร ์
(Science  stories)  กรณีศึกษาประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์(Historical  of  science  case  
studies) และการเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ (Scientific  narratives) (Stinner et al., 2003,                     
p. 619-622)   

2. วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์อง
วิทยาศาสตรแ์ต่ละวิธี  รวมทั้งความเป็นไปไดใ้นการน ามาใชก้บัประวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์
อิสลาม  ซึ่งแต่ละวิธีมีจุดเด่นและจุดดอ้ยแตกต่างกัน  ผลจากการวิเคราะหผ์ู ้วิจัยไดเ้ลือกใชวิ้ธี
กรณีศึกษาประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรด์ว้ยเหตผุล  3  ประการดงันี ้ 

2.1 เป็นวิธีการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้การลงมือปฏิบตัิจริง  ซึ่งผลจากการวิจยัเกี่ยวกบัวิธี
กรณีศึกษาประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ (Lin & Chen, 2002, p. 778-779; Kim & Irving, 
2010, p. 196-197)  ได้พบว่า  นักเรียนได้ทดลองทางวิทยาศาสตรท์ี่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
นกัวิทยาศาสตรม์ากกว่าวิธีการจดัการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรอ่ื์น ๆ  อนัจะส่งผลให้
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร ์ และเนื่องดว้ย  
กลุ่มที่ศึกษาที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลาม  ฟูอาดและคนอ่ืน ๆ (Fouad 
et al., 2015, p. 1133) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า   การจดัการเรียนรูค้วรน าประวัติของนักวิทยาศาสตร์
อิสลามที่แสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพ  การท างานของนักวิทยาศาสตร ์ การได้มาซึ่งความรูท้าง
วิทยาศาสตร ์ สังคมและวัฒนธรรมของนักวิทยาศาสตรใ์นบริบทที่เป็นอิสลาม  ประกอบกับ                
การอธิบายและแสดงใหน้กัเรียนเห็นแนวคิดของนักวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบันเทียบกบัแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรใ์นอดีต  ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ทั้งนี ้ควรให้
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงดว้ย   

2.2 เป็นวิธีการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัการใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์
อิสลาม  อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดของประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามแต่ละคนไม่มี
รายละเอียดให้เห็นการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตรใ์นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแสดงให้เห็น                    
การอธิบายเรื่องราวทางวิทยาศาสตรไ์ด้เป็นหลาย ๆ ตอน  จึงท าให้ไม่สามารถใช้วิธีการจัด                   
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การเรียนรูด้้วยวิธีบทความสั้น (Vignette)  เรื่องราวทางวิทยาศาสตร ์(Science  stories)  และ              
การเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร ์(Scientific  narratives)  ซึ่งเป็นการจดัการเรียนรูท้ีม่ีการเล่าเรื่องราว
หรือเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตรเ์พียงเรื่องราวเดียวและแสดงวิวัฒนาการทางความคิดของ
นกัวิทยาศาสตรห์ลายท่าน  แต่ส าหรบัวิธีกรณีศึกษาประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรส์ามารถศึกษา
ประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตรเ์พียงท่านเดียวเพื่อเป็นกรณีศึกษาได ้

2.3 กรณีศึกษาประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตรย์ังไม่มีการประยุกตใ์ชใ้นบริบทของ
นกัเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม  กล่าวคือ  ถึงแมว่้างานวิจัยต่างประเทศจะมีการจัดการเรียนรูท้ี่
ส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตรแ์ล้วก็ตาม  
ส าหรบัประเทศไทยนัน้ก็ยงัไม่มีการประยุกตใ์ชใ้นบริบทของกลุ่มที่ศึกษาที่นบัถือศาสนาอิสลาม   

3. จากการศึกษาและวิเคราะหข์ั้นตอนการจัดการเรียนรูก้รณีศึกษาประวัติศาสตรข์อง
วิทยาศาสตร ์ ซึ่งจะน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามมี
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูด้งันี ้

ข้ันสร้างความสนใจ  
ครูกระตุ้นความสนใจนักเรียนด้วยค าถามที่เป็นปัญหาของนักวิทยาศาสตร ์ 

ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกับเนือ้หาในบทเรียน  หรือใหน้กัเรียนอ่านประวัติศาสตรท์างวิทยาศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกับบทเรียน  เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจการท างานทางวิทยาศาสตรแ์ละ              
การใชช้ีวิตของนกัวิทยาศาสตรแ์ต่ละท่านในบริบทอิสลาม    

ข้ันค้นหาค าตอบ 
นกัเรียนศึกษาประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามและอภิปรายร่วมกนัทั้ง

ชั้นเรียน  โดยครูมีค  าถามในการอภิปราย  ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบใน
ประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามที่นกัเรียนไดศ้ึกษา  นกัเรียนท าการทดลองหรือครูสาธิต
การทดลองเสมือนนักวิทยาศาสตรใ์นประวัติศาสตร์  โดยมีครูท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าและอ านวย
ความสะดวก  ซักถามนกัเรียนเกี่ยวกับขอ้สงสยัของการทดลองที่ยังไม่เขา้ใจ  ซึ่งหลงัจากเสร็จสิน้
การทดลอง  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง     

ข้ันขยายความรู้และความคิด 
นกัเรียนศึกษาการเสนอความคิดเห็นของนกัวิทยาศาสตรท์ี่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์

ที่แตกต่างกัน  เหตุการณ์ในประวัติศาสตรท์ี่แสดงใหเ้ห็นถึงความขัดแยง้  หรือความคิดเห็นที่ไม่
ตรงกนัของนกัวิทยาศาสตร ์ ซึ่งอยู่ในประวตัิศาสตรท์ี่น ามาใชใ้นการจัดการเรียนรู้  โดยครูกระตุน้
ใหน้กัเรียนอภิปรายดว้ยการถามค าถาม  
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ข้ันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและเชื่อมโยงแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ที่ ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์  โดยครูสนับสนุนเพิ่มเติมในแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการใหน้กัเรียนเรียนรู ้

ข้ันสรุปแนวคิดวิทยาศาสตรแ์ละสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดทางวิทยาศาสตรแ์ละสะทอ้นธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรอ์ย่างชดัแจง้ที่พบในประวตัิของนกัวิทยาศาสตร ์   

ข้ันตอนท่ี 3 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้ คือ   หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  เรียนรูวิ้ทยาศาสตรก์ับ

นัก วิทยาศาสตร์อิสลามและเครื่อ งมื อที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมูล   ประกอบด้วย   
1)  แบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 2)  แบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเกี่ยวกับ
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  และ 3) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ                       
การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ซึ่งผู ้วิจัยไดส้รา้งและหาคุณภาพของ
เครื่องมือต่าง ๆ  ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

3.1 หน่วยการเรียนรู้เร่ือง  เรียนรู้วิทยาศาสตรก์ับนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม 
 หน่วยการเรียนรูเ้รื่อง  เรียนรูวิ้ทยาศาสตรก์ับนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ประกอบไป

ดว้ยแผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม                           
จ านวน  5  แผน  ใชร้ะยะเวลาในการจดัการเรียนรูจ้  านวน  15  คาบ  ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูน้ี ้
ผูวิ้จยัสรา้งและหาคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรูใ้นหน่วยการเรียนรูเ้รื่อง  เรียนรูวิ้ทยาศาสตร์
กบันกัวิทยาศาสตรอิ์สลามตามขัน้ตอนดงันี ้

1. น าขอ้มูลจากการศึกษาและวิเคราะหม์าตรฐานการเรียนรูห้ลักสตูรแกนกลาง
การศึกษา   ขั้นพืน้ฐาน  พุทธศักราช  2551 สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ตลอดจนตัวชีว้ัดสาระ
การเรียนรู ้ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับแผนการจัดการเรียนรูด้ว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรอิ์สลามคือ สาระที่ 8  :  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มาตรฐาน                       
ว 8.1  เพื่อก าหนดในแต่ละแผนการจดัการเรียนรูใ้นหน่วยการเรียนรู ้ เรื่อง  เรียนรูวิ้ทยาศาสตรก์ับ
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  

2. ศึกษาและคดัเลือกประวัติของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามที่สามารถน าไปใชส้รา้ง                           
หน่วยการเรียนรู้จากหนังสือ  เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง  โดยค านึงถึงการทดลองของ
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นักวิทยาศาสตร ์ คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามและระดับ              
ชัน้เรียนของกลุ่มที่ศึกษา 

3. ระบุองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่
เหมาะสมกบัประวัติของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามที่คดัเลือกไว ้ ซึ่งประกอบไปดว้ย  1) ญาบิร  อิบนุ
ฮยัยาน  2) อิบนุอลัฮยัษัม  และ 3) อลัฟารีซีย ์ เพื่อน ามาก าหนดและตัง้ชื่อแผนการจดัการเรียนรู ้

4. น าเนือ้หาวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งกับบทเรียนและประวตัิของนักวิทยาศาสตร์
อิสลามมาจัดเรียงล าดับการด าเนินเรื่องให้มีความสอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ แนวคิด
หลัก  คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ต้องการวัด  พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาใน                      
การจดัการเรียนรู ้ ซึ่งมีรายละเอียดมีดงันี ้
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ตาราง 10 แผนการจัดการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู้และแนวคิดหลักที่เกี่ยวขอ้งกับหน่วย                
การเรียนรู ้ เรื่อง  เรียนรูวิ้ทยาศาสตรก์บันกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม 

 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ แนวคิดหลัก 

1. ใช่วิทยาศาสตร์

หรือไม่ 

1.  ใชท้กัษะการสังเกต  การลง
ความเห็น  การทดลองใน                
การหาค าตอบและสามารถ
อธิบายเป็นความรูต่้าง ๆ จาก
สถานการณท์ี่ก าหนดใหไ้ด ้ 

1. 2.  อธิบายความหมายของ
วิทยาศาสตร ์

2. 3.  จ าแนกค าอธิบายที่เป็น
วิทยาศาสตรแ์ละไม่ใช่
วิทยาศาสตร ์ 

3. 4.  อธิบายคุณลกัษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์น  
4  คุณลกัษณะดงันี ้

4.      4.1 วิทยาศาสตรส์ามารถ
อธิบายปรากฏการณต่์าง ๆ 
ทางธรรมชาติได ้

 4.2  ความรูว้ิทยาศาสตร์
ตอ้งมีหลกัฐานเชิงประจักษ์
และสามารถตรวจสอบได ้

 4.3  วิธีการทาง
วิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธี
และไม่มีขัน้ตอนตายตวั 
 4.4 วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บน

พืน้ฐานการสังเกตและการลง
ความเห็นซึ่งมีความแตกต่าง
กัน 

วิทยาศาสตรเ์ป็นความรูเ้ก่ียวกับโลกและธรรมชาติ
หรือความรู้ที่อธิบายส่ิงที่เกิดขึ ้นในธรรมชาติ  ซึ่ง
สามารถอธิบายไดโ้ดยอาศัยหลักฐานและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีขั้นตอน  จนสามารถอธิบาย
สาเหตุที่ท าให้เกิดปรากฎการณ์ใดปรากฎการณ์
หนึ่งได้อย่างเป็นเหตุและผล  เช่น ปรากฎการณ์
จันทรุปราคา  คนสมัยโบราณอธิบายว่า เกิดจาก
ราหูอมจันทร์  แต่ในทางวิทยาศาสตร์สามารถ
อธิบายไดว้่า  ปรากฎการณ์รุง้กินน า้  คนไทยสมัย
โบ ราณ อธิบ ายว่า เป็ น ส่ิงศั ก ด์ิ สิท ธิ์ ที่ เกิ ดจาก                  
การแสดงอิ ทธิ ฤทธิ์ ของเท วดา  เพื่ อ เราได้ชม                  
ความสวยงาม  แต่ในทางวิทยาศาสตร์สามารถ
อธิบายได้ว่า  เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้หลังจาก 
ฝนตกและเกิดจากการหักเหของแสงแดดผ่าน
ละอองน ้าในอากาศ  ท าให้แสงแดดเกิดการหักเห
แยกเป็น สีต่าง ๆ 7 สี (ม่วง  คราม  น ้าเงิน  เขียว  
เหลือง  สม้  และแดง)  ซึ่งจะเห็นไดว้่า  ความเข้าใจ
ของคนสมัยก่อน   ความเชื่อหรือ ส่ิงที่คาดคะเน  
ศรทัธาหรือเล่าต่อ ๆ กันมา  ไม่สามารถหาหลักฐาน
หรือประจักษ์พยานมาพิสูจน์ห รืออธิบายด้วย
หลกัการและเหตุผลได ้ จึงไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร ์ 
ในขณะที่วิทยาศาสตรส์ามารถศึกษาหาหลักฐาน
และอธิบายไดบ้นพืน้ฐานของความเป็นจริงดว้ยเหตุ
และผลที่ชดัเจนจึงจดัเป็นวิทยาศาสตร ์
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ แนวคิดหลัก 

2. ปริศนาในหอ้งมืด 1. ใชท้กัษะการสงัเกต การลง
ความเห็น การทดลองในการหา
ค าตอบและสามารถอธิบาย
เป็นความรูต่้าง ๆ จาก
สถานการณท์ี่ก าหนดใหไ้ด ้
2. อธิบายความหมายของ 
การสงัเกต  
3. อธิบายความส าคญัของ                  
การสงัเกตต่อการศึกษาหา
ความรูท้างวิทยาศาสตร ์
4. อธิบายคุณลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์               
4  คุณลกัษณะดงันี ้

4.1 ความรูว้ิทยาศาสตร์
สามารถเปล่ียนแปลงได ้

4.2  ความรูว้ิทยาศาสตร์
ตอ้งมีหลกัฐานเชิงประจักษ์
และสามารถตรวจสอบได ้

4.3  วิธีการทาง
วิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธี
และไม่มีขัน้ตอนตายตวั 

4.4  วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บน
พืน้ฐานการสังเกตและการลง
ความเห็นซึ่งแตกต่างกัน  

วิทยาศาสตรเ์ป็นความรูเ้ก่ียวกับโลกและธรรมชาติ  
ซึ่งสามารถอธิบายไดด้ว้ยหลักฐานและเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์  ดั งนั้นการได้มาซึ่ งความ รู้ทาง
วิ ท ย า ศ า สต ร์ต้ อ งอ า ศั ย ก ระ บ วน ก า รท า ง
วิทยาศาสตร์  ซึ่ งจะมีขั้นตอนห รือวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  ส าห รับ จุ ด เ ร่ิม ต้นส าคัญ ของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือ  การสังเกต                    
อันเนื่องมาจากการสังเกตจะท าให้เราสามารถ
มองเห็นปัญหา  ระบุปัญหาและตั้งปัญหา  ซึ่งเป็น
ส่ิงที่จะน าไปสู่การหาค าอธิบายหรือความรูต่้าง ๆ 
ได ้  
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ แนวคิดหลัก 

3. ท าไมเรามองเห็น

วตัถุที่อยู่ในน า้เบนไป

จากแนวเดิม 

1.  ใชท้กัษะการสังเกต                       
การทดลองในการหาค าตอบ
และสามารถอธิบายเป็นความรู้
ต่าง ๆ จากสถานการณท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้
2. อธิบายลกัษณะส าคัญของ
นกัวิทยาศาสตร ์
3. อธิบายกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรไ์ด ้ 
4. อธิบายคุณลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์     
4 คุณลักษณะดงันี ้

4.1  ความรูว้ิทยาศาสตร์
สามารถเปล่ียนแปลงได ้

4.2 ความรูท้างวิทยาศาสตร์
ตอ้งมีหลกัฐานเชิงประจักษ์และ
ตรวจสอบได ้

4.3 วิธีการทางวิทยาศาสตร์
มีหลากหลายวิธีและไม่มี
ขัน้ตอนตายตัว 

4.4 วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บน
พืน้ฐานการสังเกตและการลง
ความเห็น  ซึ่งแตกต่างกัน 
 
 

ในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร ์ นกัวิทยาศาสตร์
จะต้องพยายามตั้งค าอธิบายหรือค าตอบของ
ปัญหาไวล่้วงหน้า  เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบ
หรือการพิสูจน์  ซึ่งเรียกลักษณะเช่นนี ้ว่า  การตั้ง
สมมุติฐาน  จากนั้นท าการทดลองเพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน  ซึ่งก่อนท าการทดลองนักวิทยาศาสตร์
ตอ้งวางแผน  โดยการออกแบบการทดลอง  เลือก
วัสดุอุปกรณ์  ศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือ
การทดลอง  จากนั้นจึงสรา้งค าอธิบายและสรุปผล
การทดลอง  อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตรม์ีวิธีการ
ท างาน ที่ แตก ต่ าง กัน   แ ต่ โด ยภ าพ รวมแล้ว
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะประกอบด้วย      
การตัง้ปัญหา  การตัง้สมมุติฐาน  การทดลอง  และ
การสรุปข้อมูล  ซึ่งจะเห็นได้ว่ า  การท างานของ
นักวิทยาศาสตรต์อ้งมีลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งคือ 
การท างานอย่างมีระบบและลกัษณะอื่น ๆ ไดแ้ก่  มี
ความช่างสงัเกต ความอยากรูอ้ยากเห็น  ความเป็น
เหตุเป็นผล  ความคิดริเร่ิม ความมานะพยายาม
และความ อดทน   ตั ว อ ย่ าง เช่น   ก ารศึกษ า             
การหักเหของแสง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก
แสงเดิน ทางผ่านตัวกลางต่างชนิดกันท าให้แสง
เบี่ยงเบนไปจากแนวเดิม  อิบนุอัลฮัยษัมซึ่งเป็น
บุคคลหนึ่งที่ไดศึ้กษาแนวคิดนี ้ ซึ่งก่อนการทดลอง
เขาไดอ้ธิบายเก่ียวกับการมองเห็นของวตัถุว่า“แสง
เดินทางเป็นเสน้ตรง  และแสงไม่ไดเ้กิดจากดวงตา
ที่ส่องกระทบวัตถุ แต่เรามองเห็นวัตถุเพราะแสง
ส่องมากระทบวัตถุและสะท้อนเข้าสู่ตาเรา”   ซึ่ง
ตรงกันข้ามแนวคิดของปโตเลมีที่ว่า  “เรามองเห็น
วตัถุเพราะดวงตาของคนเราไดส่้องแสงออกไป 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

  
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ แนวคิดหลัก 

  กระทบวัตถุ” ด้วยความช่างคิด   ช่างสังเกตและ
ความอยากรู้อยากเห็นของอิบนุอัลฮัยษัมจึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ที่ท าให้เขาได้พยายามอธิบายการหักเห
ของแสง  ความมานะพยายามในการสืบคน้ข้อมูล                        

ความพิถีพิถันในการออกแบบการทดลอง  โดยสรา้ง
อุปกรณ์การทดลองการหักเหของแสงโดยดัดแปลง
จากแนวคิดของปโตเลมีและทดลองซ า้หลาย ๆ ครัง้  
จนไดข้้อสรุปว่า  “การหกัเหของแสงเกิดจากแสงเดิน
ทางผ่านตัวกลาง  2  ชนิดที่มีความหนาแน่นต่างกัน  
ท าให้ความเร็วของแสงเกิดการเปล่ียนแปลง” แต่
อย่างไรก็ตามค าอธิบายของเขาสามารถใช้ไดเ้ฉพาะ
ตัวกลางระหว่างน ้ากับอากาศ  แก้วกับน ้า  และ
อากาศกับแกว้เท่านั้น หลังจากนั้นสเนลเลียส  เป็น
นักวิทยาศาสตรอ์ีกท่านไดศึ้กษาการหักเหของแสง  
จนสามารถให้ค าอธิบายการหักเหของแสงได้กับ
ตวักลางทุกชนิดและเรียกค าอธิบายของเขาว่า  กฎ
ของสเนลล์ (Snell Law)  ซึ่งเป็นกฎการหักเหของ
แสงที่ใชกั้นในปัจจุบนั 

4. ผูช้่วยส าคัญของ                

ญาบิร  อิบนุฮยัยาน 

1. ใชท้กัษะการสงัเกต                        
การทดลองในการหาค าตอบ
และสามารถอธิบายเป็นความรู้
ต่าง ๆ จากสถานการณท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้ 
2.อธิบายความส าคญัของ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์
วิทยาศาสตรท์ี่มีต่อการท างาน
ของนกัวิทยาศาสตร ์ 

การสังเกต  การเก็บข้อมลูหรือแปลความหมายจาก
ข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสไดแ้ก่  ตา หู  จมูก  ลิ้น 
และสัมผสัทางผิวหนงัไม่ละเอียดหรือแม่นย าพอ  ซึ่ง
อาจท าให้ข้อมูลที่ รวบรวมมาได้ไม่ ถูกต้อง  จึง
จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ขยายขอบเขต
การรบัรูข้องประสาทสมัผสั  เคร่ืองมือที่เหมาะสมจะ
ช่วยขยายขอบเขตการรับ รู้จากประสาทสัมผัส                  
ทั้ง  5  ซึ่งจะท าให้ได้ความรูว้ิทยาศาสตรท์ี่ละเอียด
และถูกตอ้งมากขึน้  เช่น  ญาบิร  อิบนุฮยัยาน  
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ตาราง 10 (ต่อ) 

  
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ แนวคิดหลัก 

 3. ยกตัวอย่างเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตรพ์รอ้มระบุ
ความส าคญั 
4. อธิบายคุณลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์                 
3  คุณลกัษณะดงันี ้

4.1 สงัคมและวฒันธรรมมี 
อิทธิพลต่อการท างานของ
นกัวิทยาศาสตร ์

4.2  วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการสังเกตและ                
การลงความเห็นซึ่งมี                 
ความแตกต่างกัน 

4.3 วิทยาศาสตรอ์าศยั
จินตนาการและความคิด
สรา้งสรรค ์                 

นักวิทยาศาสตร์อิสลาม  ได้ศึกษาการวิธีสกัด
น า้หอมจากกุหลาบ อนัเนื่องมาจากชาวอาหรบันิยม
ใช้น ้ากุหลาบในการอาบน ้า  ชโลมผมและศีรษะ 
เพื่อให้มีกล่ินหอม  จึงเป็นจุดเร่ิมต้นท าให้ญาบิร         
อิบนุฮัยยานศึกษาวิธีการสกัดน ้าหอมจากกุหลาบ  
และประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้ในการสกัด  ซึ่งมีชื่อว่า 
“Alembic” ซ่ึงสามารถแยกสารบริสุทธิ์ออกจากสาร
ผสมด้วยความร้อน   โดยอาศัยจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบอุปกรณ์  ผล
จากการทดลองหลายครั้ง  ญาบิร อิบนุฮัยยาน
อาศัยการสังเกตและลงความเห็นจนได้ข้อสรุป
เก่ียวกับวิธีการสกัดน ้าหอมซึ่งเป็นความรูพ้ื ้นฐาน
ทางเคมีกับนกัวิทยาศาสตรใ์นปัจจุบนั 

5. ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึน้

ไดอ้ย่างไร 

1. ใชท้กัษะการสงัเกตในการหา
ค าตอบและสามารถอธิบาย
ความรูจ้ากสถานการณท์ี่
ก าหนดใหไ้ด ้ 
2.  อธิบายความหมายของ 
ปฎิกิริยาเคมี 
3.  อธิบายคุณลกัษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์               
3 คุณลักษณะดงันี ้

3.1  ความรูท้าง
วิทยาศาสตรต์อ้งมีหลักฐาน 
เชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้

จุดเร่ิมต้นที่ท าให้นักวิทยาศาสตรไ์ดค้้นพบความรู้
หรือพัฒนาอุปกรณท์างวิทยาศาสตรส่์วนใหญ่มกัจะ
เกิดจากปัญหา  ความอยาก รู้อยากเห็ นและ               
ความช่ างคิดช่ างสังเกตของนักวิทยาศาสตร ์  
น อ ก จ าก นี ้ สั ง ค ม แ ละ วัฒ น ธ รรม   รว ม ทั้ ง                       
การตอบสนองความต้องการของคนในสังคมของ
นกัวิทยาศาสตรก็์เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นจุดเร่ิมตน้
ท าให้นักวิทยาศาสตรไ์ดค้น้พบความรูว้ิทยาศาสตร ์ 
เช่น  การค้นพบวิธีการสกัดทองของญาบิร  อิบนุ             
ฮยัยาน  นักวิทยาศาสตรอ์ิสลามที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางเคมี  จุดเร่ิมต้นที่ท าให้เขาได้ค้นพบความรู้
วิทยาศาสตรม์าจากความตอ้งการช่วยเหลือผู้หญิง
อาหรบัที่มีฐานะยากจนมีเคร่ืองประดบัทองสวมใส่คู่ 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ แนวคิดหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  สงัคมและวฒันธรรมมี
อิทธิพลต่อการท างานของ
นกัวิทยาศาสตร ์

3.3  วิทยาศาสตรอ์าศยั                        
การสงัเกตและการลงความเห็น 
ซึ่งแตกต่างกัน 

กาย  เขาจึงเร่ิมต้นศึกษาและสืบค้นข้อมูลจน
สามารถอธิบายได้ว่า  การสกัดทอง  เกิดจากน า
สารละลายกรดไนตริกผสมกับสารละลายกรดไฮโดร
คลอริก  จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ เรียกว่า  กรดกัดทอง  
และน าสารประกอบที่ตอ้งการสกัดไปละลายในกรด
กัดทอง  ทองที่อยู่ในสารประกอบจะถูกสกัดออกมา  
ผ ล จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า วิ ธี ก า รส กั ด ท อ งท า ใ ห้
นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังได้เรียนรูก้ารเกิดปฏิกิริยา
เคมี  นอกจากนี ้ญาบิร  อิบนุฮัยยานยังค้นพบกรด
ซัลฟิวริก  ซึ่งเป็นกรดหนึ่งที่ส าคัญและมักใช้ใน
ปฏิบั ติการทางเคมี   ถึ งแม้ค าอธิบายเก่ียวกับ                 
การคน้พบกรดซัลฟิวริกของเขายังไม่เป็นที่ยอมรับ
ของนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น   แต่เป็นข้อมูล
พื ้นฐานและเป็นจุดเร่ิมต้นให้อัรรอซีย์   ซึ่ งเป็น
นกัวิทยาศาสตรอ์ิสลามมีความเชี่ยวชาญทางเคมีได้
ศึกษ าการเต รียมกรดซัลฟิ วริกจนสามารถให้
ค า อ ธิ บ ายที่ ชั ด เจน แ ละ เป็ น ที่ ย อ ม รับ ขอ ง
นกัวิทยาศาสตรใ์นสมยันัน้ 
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5. สรา้งแผนการจดัการเรียนรูต้ามขัน้ตอนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตร์
ของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ทัง้นีแ้ผนการจัดการเรียนรูซ้ึ่งผูวิ้จัยสรา้งขึน้มีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้                       
1) ชื่อแผนการจดัการเรียนรู้  2) ระยะเวลาที่จดัการเรียนรู้  3)  จุดประสงคก์ารเรียนรู ้4) แนวคิด
หลัก 5) คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  6)  กระบวนการเรียนรู้ 7)  การวัดและ
ประเมินผล 8)  สื่อและอปุกรณก์ารเรียนรู ้ และ 9)  ความรูเ้พิ่มเติมและเอกสารอา้งอิง 

ทั้งนีผู้วิ้จัยขอน าเสนอรายละเอียดแผนการจัดการเรียนรูห้น่วยการเรียนรู้  เรื่อง  
เรียนรูวิ้ทยาศาสตรก์ับนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ดว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ซึ่งในการพิจารณาคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรูอ้าศยัเกณฑจ์ากกิจกรรมการเรียนรูแ้ละประวตัิของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
ประกอบดว้ย  7  คณุลกัษณะดงันี ้

1. วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติได ้
2. ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้
3. ความรูวิ้ทยาศาสตรต์อ้งการหลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้
4. วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั 
5. สงัคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์
6. วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานของการสงัเกตและการลงความเห็นซึ่งมี

ความแตกต่างกนั 
7. วิทยาศาสตรอ์าศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์  

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้ นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  คุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ กรณีศึกษาและระยะเวลาที่จดัการเรียนรูใ้นแต่ละแผน  มีรายละเอียดดงัตาราง  11 
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6.แผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียน รู้เรื่อง  เรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ
นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ซึ่งสร้างขึน้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์อง
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  น าเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ ์ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาใน
ประเด็นดงันี ้ ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาที่ใชใ้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้ การล าดับ
แนวคิดทางวิทยาศาสตรท์ี่จัดการเรียนรู ้ คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่จัดการเรียนรู ้ 
ความเหมาะสมของประวัติทางวิทยาศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามที่น ามาใช้ในแผน                    
การจดัการเรียนรู ้ ตลอดจนความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูใ้นแต่ละขัน้ตอนการเรียนรู ้ โดย
ผูวิ้จัยได้แก้ไขตามค าแนะน าและขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ในประเด็น
ต่อไปนี ้

• เขียนแผนการจดัเรียนรูใ้หม้ีความละเอียดและเขา้ใจง่าย 

• สื่อการจดัการเรียนรูท้ี่น ามาใชค้  านึงถึงความเหมาะสมของนกัเรียน 

•  ลดระยะเวลาของคลิปวีดีโอที่น ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

•  สะท้อนคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรูท้ี่มีความเด่นชดัเท่านัน้ 

7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ ้นตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์อิสลาม  ซึ่งผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์แลว้  เสนอต่อผู ้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร
ศึกษาและธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ านวน  3  ท่าน  เพื่อตรวจสอบและพิจารณาประเด็นหรือ
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index  of  item-objective  congruence :  IOC)  โดยมีค่า
ระดบัการประเมินดงันี ้

+1 หมายถึง เห็นดว้ยว่าประเด็นที่พิจารณากบัแผนการจัดการเรียนรู้
มีความสอดคลอ้งกนั   

 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าประเด็นที่พิจารณากบัแผนการจัดการเรียนรู้
มีความสอดคลอ้งกนั   

–1 หมายถึง ไม่ เห็นด้วย ว่าประเด็นที่พิจารณากับแผนการจัด                  
การเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกนั  

ซึ่งผลการประเมินโดยผู้เชี่ ยวชาญพบว่า  แผนการจัดการเรียน รู้โดยใช้
ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามทั้ง  5  แผน  มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง              
0.67-1.00  ซึ่งมากกว่า  0.5  (Bergman, 1996, p. 232) (รายละเอียดดงัภาคผนวก ข, ตาราง 28)    
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ส่วนความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ้ ผูวิ้จัยไดใ้ชเ้กณฑก์ารแบ่งระดับ                    
ความเหมาะสม  การแบ่งช่วงคะแนนความเหมาะสมและการแปลความหมายของชัยวิชิต   
เชียรชนะ (2560, น. 57-59)  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ระดบัความเหมาะสมแบ่งได ้ 5  ระดบัดงันี ้
5 หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรูมี้ความเหมาะสมในระดบัมากที่สดุ 
4      หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรูม้ีความเหมาะสมในระดบัมาก 
3 หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรูม้ีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรูม้ีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง  แผนการจดัการเรียนรูม้ีความเหมาะสมในระดบันอ้ยที่สดุ 

ผู้วิจัยน าผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญหาค่าเฉลี่ย  
ซึ่งแปลความหมายไดด้งันี ้
 
 
 
 
 

 
 
ซึ่งค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ของ

นักวิทยาศาสตร์อิสลามอยู่ ในระหว่าง  4.67-5.00  ซึ่งจัดอยู่ ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  
(รายละเอียดดังภาคผนวก ข, ตาราง 29)  จึงถือว่าสามารถยอมรบัแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ประวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามที่สรา้งและสามารถน าไปใชใ้นการจัดการเรียนรูใ้หก้ับ
นักเรียนได้  นอกจากนี้ผู ้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและผู้วิจัยได้แก้ไขในแต่ละแผน                   
การจดัการเรียนรูด้งันี ้

• แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  ใช่วิทยาศาสตรห์รือไม่   เพิ่มเติมภาพประกอบ
รูปอัลฟารีซีย์ในใบกิจกรรม  เรื่อง  ความพยายามของอัลฟารีซีย์  ภาพอุปกรณ์การทดลองทาง
วิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตร ์ และหลกัฐานที่อลัฟารีซียพ์บจากการทดลอง 

• แผนการจัดการเรียนรูท้ื่ 2  ปริศนาในหอ้งมืด  ลดคุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจในวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้กระจายไปยังแผน             

ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
4.20 -5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 
3.40- 4.19 เหมาะสมมาก 
2.60 –3.39 เหมาะสมปานกลาง 
1.80- 2.59 เหมาะสมนอ้ย 
1.00 -1.79 เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 
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การจัดการเรียนรูอ่ื้น และเน้นคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่เด่นชัดในประวัติของ                     
อิบนุอัลฮัยษัม  ซึ่งประกอบดว้ย  1) ความรูท้างวิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้  2) ความรู้
ทางวิทยาศาสตรต์้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได้  3) วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ี
หลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั  และ 4) วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐานของการสังเกตและ
การลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกนั 

• แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  3    ท าไมเรามองวัตถุในน า้เบนไปจากแนวเดิม  ใน
ขั้นขยายความรูแ้ละความคิด  ครูอธิบายและยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายการไดม้า
และการเปลี่ยนแปลงของกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ์  

• แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  4  ผูช้่วยส าคัญของญาบิร  อิบนุฮัยยาน  เพิ่มภาพ
อปุกรณก์ารกลั่นในปัจจุบนัในใบความรู ้ เรื่อง  วิวฒันาการของอปุกรณก์ารกลั่น  เพื่อแสดงใหเ้ห็น
วิวฒันาการของอปุกรณก์ารกลั่นจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

• แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  5  ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร  เพิ่มจุดประสงค์
การเรียนรูเ้กี่ยวกับการอธิบายความหมายของปฏิริยาเคมี   และในขั้นสรุปแนวคิดวิทยาศาสตร์
และสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ครูอธิบายและยกตวัอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประเด็นสังคม
และวฒันธรรมมีผลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์  

7. น าแผนการจัดการเรียนรูต้ามขั้นตอนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตร์
ของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามในหน่วยการเรียนรูเ้รื่อง  เรียนรู้วิทยาศาสตรก์ับนักวิทยาศาสตร์
อิสลาม  ที่ผ่านการตรวจสอบและปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญแลว้  มาศึกษาน าร่อง
กบันกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  30  คน  ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษา  
แต่มีลักษณะความสามารถทางการเรียนรูแ้ละบริบทของโรงเรียนใกลเ้คียงกบักลุ่มที่ศึกษา  โดย
ผูวิ้จัยเป็นผูจ้ัดการเรียนรูด้้วยตนเอง  เพื่อพิจารณาความเป็นไปของการด าเนินการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ ้นความเหมาะสมของคุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ระยะเวลาที่จัดการเรียนรู้  ความเหมาะสม ของสื่อ                 
การจัดการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ บรรยากาศการเรียนรู ้ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ระหว่างและ
หลังการจัดการเรียนรู ้ ผลการทดลองใชพ้บว่า  แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรอิ์สลามสามารถส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนไดด้ี  
แต่ตอ้งเพิ่มอปุกรณ์การทดลองและปรบัเปลี่ยนขอ้ความเกี่ยวกบัขั้นตอนในการทดลองใหช้ัดเจน
และเขา้ใจง่ายส าหรบันกัเรียนในแผนการจดัการเรียนรูท้ี่  4  ผูช้่วยส าคญัของญาบิร  อิบนุฮัยยาน  



  116 

นอกจากนี้ในบางคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่นักเรียนยังขาดความเขา้ใจให้เน้น              
การสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นขัน้สรุปแนวคิดและสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

3.2 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่        
3.2.1 แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  เป็นแบบสอบถาม

ที่มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ  คือ  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ  ไม่
เห็นด้วย  และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง   ส าหรับข้อความที่ ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็น
สถานการณ์ที่สามารถวัดความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ซึ่งผูวิ้จัยสรา้งและหาคุณภาพ
ของเครื่องมือตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ากหนังสือ  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง  ก าหนดคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์(Aspects  of  
nature  of  science) ที่ตอ้งการวัด  ซึ่งประกอบดว้ย 7 คุณลักษณะคือ  1) วิทยาศาสตรส์ามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติได ้ 2) ความรูท้างวิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ 
3)  ความรู้ทางวิทยาศาสตรต์้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได้  4)  วิธีการทาง
วิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัว  5)  สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อ                 
การท างานของนักวิทยาศาสตร ์ 6)  วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐานของการสังเกตและการลง
ความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกัน  และ 7) วิทยาศาสตรอ์าศัยจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ 
ซึ่งแต่ละประเด็นมีรายละเอียดของความเขา้ใจที่สอดคลอ้งกบัมติประชาคมทางวิทยาศาสตรแ์สดง
ไวใ้นตาราง 12 
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ตาราง 12 คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละความเขา้ใจที่สอดคลอ้งกับมติประชาคม
ทางวิทยาศาสตร ์

คุณลักษณะธรรมชาติของ   
วิทยาศาสตร ์

ความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับมตปิระชาคมทางวิทยาศาสตร ์

1. วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบาย
ปรากฏการณต์่าง ๆทางธรรมชาติได ้

วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึน้
ได ้ อันเนื่องมาจากมีการศึกษา  การสังเกต  การทดลองอย่าง
รอบคอบ   

2. ความรูท้างวิทยาศาสตรส์ามารถ
เปลี่ยนแปลงได ้

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้   เนื่ องมาจาก                          
1)   นักวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีใหม่มาช่วยใหไ้ดห้ลักฐาน หรือ
ขอ้มูลใหม่เพิ่มเติมจากขอ้มูลเดิมที่มีอยู่    2) นักวิทยาศาสตร์
เปลี่ยนแปลงกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ท าให้ได้มาซึ่ง
หลักฐานใหม่ซึ่งขัดแย้งกับหลักฐานเดิมส่งผลให้มีการสร้าง
ความรูท้างวิทยาศาสตรใ์หม่ขึน้  3) นักวิทยาศาสตรต์ีความ
หรือลงความเห็นใหม่จากหลักฐานเดิมโดยการเปลี่ยนมุมมอง
ความเชื่อ และการใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการของ
นกัวิทยาศาสตรเ์อง 

3. ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมี
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบ
ได ้

วิทยาศาสตร ์คือ องคค์วามรูเ้กี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
กระบวนการคิด กระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้  รวมทั้ง                    
การอธิบายถึงที่มาของการสรา้งความรูแ้ละลกัษณะของความรู้
เหล่านั้น ความรู้ทางวิทยาศาสตรแ์ตกต่างจากความรูส้าขา               
อ่ืน ๆ คือ ใชเ้หตแุละผล มีหลักฐานยืนยันและนักวิทยาศาสตร ์ 
ได้ท าการสังเกต  ส ารวจและทดลอง  เพื่อให้ได้หลักฐานมา
ยืนยัน   จากนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงน าหลักฐานที่ ได้จาก                   
การสังเกต  ส ารวจ  และทดลอง  มาลงความเห็นร่วมกนั  เพื่อ
สรา้งนิยามของสิ่งที่คน้พบ 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์

ความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับมตปิระชาคมทางวิทยาศาสตร ์

4. วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ี
หลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอน
ตายตวั 

วิ ธีการทางวิทยาศาสตร์มีหลากหลาย วิ ธี  เช่ น  การสัง เกต                    
การส ารวจ  การคิดไตร่ตรองเชิงเหตแุละผล การคิดสรา้งสรรคแ์ละ
จินตนาการ การพฒันาความรูท้างวิทยาศาสตรบ์างอย่างตอ้งอาศัย
การทดลอง แต่ บ างอย่ างก็ อ าศั ยก ารสั ง เกต   ก ารส ารวจ                        
การคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ หรือใช้การทดลองร่วมกับ
กระบวนการสืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตรอ่ื์น ๆ 

5. สงัคมและวฒันธรรมมี
อิทธิพลต่อการท างานของ
นกัวิทยาศาสตร ์

การพัฒนาความรูท้างวิทยาศาสตรจ์ าเป็นตอ้งใชทุ้นและทรพัยากร 
หากนักวิทยาศาสตรไ์ม่ไดร้บัการสนับสนุนทุนและทรพัยากรจาก
สังคมหรือถูกขัดขวางไม่ให้ท างานวิจัยย่อมไม่สามารถพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตรไ์ด้ วิทยาศาสตรเ์ป็นกิจกรรมที่เกิดจาก
ความพยายามของมนุษยมี์สิทธ์ิได้รบัการสนับสนุนหรือขัดขวาง
จากทางสงัคม 

6. วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของการสงัเกตและการลง
ความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกนั 

การสังเกตเป็นการใชป้ระสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเพื่ออธิบายขอ้มลูต่าง ๆ โดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตวัลงไป   
แต่การลงความเห็นเป็นการอธิบายขอ้มูลที่ไดจ้ากการสังเกตอย่าง
มีเหตผุล  โดยอาศยัความรูห้รือประสบการณม์าช่วย 

7. วิทยาศาสตรอ์าศยั
จินตนาการและความคิด
สรา้งสรรค ์

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ์นักวิทยาศาสตรต์้องใช้
ความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการทุกขั้นตอน ทัง้การวางแผนและ
ออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการร่วมกับการคิด
ไตร่ตรองเชิงเหตแุละผลในการตีความหรือลงขอ้สรุปจากขอ้มลูหรือ
หลักฐานที่มีอยู่   เนื่ องจากความเชื่อ   มุมมอง  ความรู้และ
ประสบการณเ์ดิม  ตลอดจนมีความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการที่
แตกต่างกนั  ย่อมส่งผลใหม้ีการสรา้งขอ้สรุปที่แตกต่างกนั   
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2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือวัดความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของกลุ่มที่ศึกษาและคุณลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ต้องการวัด   ซึ่งผู ้วิจัยได้พบว่า  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1  ขาด
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย  จึงเลือกใช้แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรม์ีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  คือ  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  เห็นดว้ย  
ไม่แน่ใจ   ไม่ เห็นด้วย  และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เมื่อพิจารณาคุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวดัพบว่า  ไม่สามารถใชแ้บบวดัความเขา้ใจธรรมชาตขิองวิทยาศาสตรเ์พียง
ฉบบัใดฉบบัหนึ่งวดัไดค้รบทุกคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ผูวิ้จยัจึงประยุกตข์อ้ค าถาม
จากแบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรห์ลายฉบบัไดแ้ก่  แบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรข์องลีเดอรแ์มน Views of nature of science C  (V-NOS-C) (Lederman et al.,  
2002, p. 508-511) แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องเลียงและคนอ่ืน ๆ 
The  student  understanding  of  science  and  scientific  inquiry (SUSSI)  (Liang et al., 
2008, p. 28-29)  แบบวัดความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องเรตต ์สมิตส์ (The  Views  
on  science  and  scientific  inquiry (VOSSI) (Reid-Smith, 2013, p. 62)  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวดัครบทกุคณุลกัษณะ  จากรายละเอียดเกี่ยวกบั
คณุลกัษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละแบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่จะ
น าไปใชใ้นการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งัตาราง 13 
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ตาราง 13 คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และที่มาของค าถามในแบบสอบถาม                     
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องผูวิ้จยั 

คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
 

ท่ีมาของข้อค าถาม 

1. วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติได ้  VOSSI 
2. ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้  SUSSI 
3. ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้ VNOS-C 
4. วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั  VNOS-C 
5. สงัคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์ SUSSI 
6. วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐานของการสังเกตและการลงความเห็น                    
ซึ่งมีความแตกต่างกนั 

SUSSI 

7. วิทยาศาสตรอ์าศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์   SUSSI  

 

3. สร้างข้อค าถามโดยปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทางของแบบสอบถาม                   
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์ัง
ตารางขา้งต้น  โดยใชส้ถานการณ์ที่สามารถสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนได้
ชดัเจน  เขา้ใจง่าย   และเหมาะสมกบันกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1                                                                                                                                                    

4. น าแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ผูวิ้จัยได้สร้างขึน้
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
ข้อความความครอบคลุมของเนื ้อหา  ภาษาที่ใช้  ตลอดจนความสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวัด  7  คุณลักษณะ จากนั้นปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธใ์นประเด็นต่อไปนี ้

• ใชข้อ้ความและเนือ้หาวิทยาศาสตรท์ี่เหมาะสมกบัระดบัชัน้เรียน  

• ขอ้ความในแบบสอบถามมีทัง้ขอ้ความทางบวกและทางลบ  
5. น าแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ผ่านการตรวจสอบ

จากอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน  3  ท่าน  ไดแ้ก่  ผูเ้ชี่ยวชาญด้าน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ านวน  2 ท่าน  และครูวิทยาศาสตรร์ะดับช านาญการพิเศษจ านวน                  
1 ท่าน  พิจารณา ความสอดคล้องกับคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ต้องการวัด  
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ตลอดจนความถูกตอ้งและเหมาะสมของขอ้ความ  ความครอบคลมุของเนือ้หา  ภาษาที่ใช ้ โดยให้
ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินลงในแบบประเมินเป็นรายขอ้  ซึ่งพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ความกับ
คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวดั มีค่าประเมิน  3  ระดบัดงันี ้
    +1 หมายถึง ขอ้ความสอดคล้องกับคุณลักษณะธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวดั 
      0  หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าขอ้ความสอดคลอ้งกับคุณลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวดั 
     -1           หมายถึง  ขอ้ความไม่สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวดั 

แล้วคัดเลือกข้อความที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)  ตั้งแต่  0.50  ขึน้ไป 
(Bergman, 1996, p. 232)  ซึ่งแสดงว่าขอ้ความนัน้มีความสอดคลอ้ง  โดยใหจ้ านวนขอ้ที่คดัเลือก
ครบทุกคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวดัทัง้หมดจ านวน  28  ขอ้ 

ซึ่งผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า  ข้อค าถามทั้ง  28  ข้อ มีค่าดัชนี                          
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งมากกว่า  0.5  (Bergman, 1996, p. 232) จึงถือว่า
สามารถยอมรบัแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่สรา้งและสามารถน าไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข, ตาราง 30)  นอกจากนี้
ผูเ้ชี่ยวชาญใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เติมและผูวิ้จยัไดแ้กไ้ขในประเดน็  ขอ้ความไม่ควรเป็นค านิยามหรือ
ขอ้ความที่แสดงคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยตรง  เช่น  ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้  แต่ควรเป็นข้อความที่เป็นลักษณะสถานการณ์หรือประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 

6. ปรบัปรุงขอ้ความจากแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญและเรียบเรียงใหเ้รียบรอ้ย   

7. น าแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ผ่านการตรวจสอบ
และปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญแลว้  มาทดลองใชก้บันักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2561  จ านวน  30 คน  ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษา  แต่มีลักษณะ
ความสามารถทางการเรียนรูแ้ละบริบทของโรงเรียนใกล้เคียงกับกลุ่มที่ศึกษา  เพื่อน าไปหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์ว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาตามแบบครอนบาค (Cronbach,s  alpha  coefficient)  (Cronbach, 1990 , p. 204)   



  122 

 ซึ่งพบว่ามีค่าเท่ากบั  0.822  นอกจากนีพ้บว่า  นกัเรียนกลุ่มที่ศึกษาที่ทดลองใชส้ามารถอ่าน  ท า
ความเขา้ใจและตอบค าถามจากแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.2.2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์

 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 
ประกอบดว้ย  ขอ้ค าถามจากแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์พื่อใหน้กัเรียน
ใหเ้หตผุลดว้ยความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน  ซึ่งผูวิ้จยัสรา้งและหาคณุภาพ
ของแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเกี่ยวกบัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรต์ามขัน้ตอนดงันี ้  

1. ศึกษาและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ โดยเฉพาะแบบสมัภาษณ์  ทั้งนีพ้ิจารณาข้อค าถามที่ใชใ้นการสัมภาษณ์นักเรียนที่
ตรงกับคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ผูวิ้จัยต้องการศึกษา   ซึ่งผูวิ้จัยได้คัดเลือกข้อ
ค าถามจากแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ผูวิ้จยัสรา้งขึน้โดยปรบัปรุงขอ้
ค าถามจากแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรม์าเป็นแนวทางโดยน าขอ้ค าถาม
ที่ปรบัปรุงจากเครื่องมือดงักล่าวขา้งตน้มาสรา้งขอ้ค าถามในแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง 

2. เลื อกข้อค าถามจากแบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติ ของ
วิทยาศาสตร์อย่างละ 2 ข้อค าถามต่อ 1 คุณ ลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ทั้ ง                             
7 คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยข้อค าถามที่เลือกครอบคลุมความหมายของ
คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวดั   

3. น าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรเ์สนออาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งความเหมาะสมของขอ้ความ  
ความครอบคลุมของเนื ้อหา ภาษาที่ใช ้ ตลอดจนความสอดคลอ้งกับคุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรท์ี่ตอ้งการวดั 

4. น าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรท์ี่ผ่านการตรวจสอบและปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ในประเด็นค าชีแ้จงในการสัมภาษณ์นักเรียน  ค าถามที่ใชใ้นการสัมภาษณ์ใหก้ระชับและ
เขา้ใจง่าย   

5. น าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรท์ดลองใชก้ับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2560  ส าหรบัผล              
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การทดลองใช้พบว่า นักเรียนสามารถฟัง  เขา้ใจค าถาม  และสามารถตอบค าถามได้ตรงตาม
ประเด็นที่ผูวิ้จยัตอ้งการ   

3.2.3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

แบบสมัภาษณเ์กี่ยวกบัปัจจยัทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรเ์ป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งที่ประกอบดว้ย  ขอ้ค าถามปลายเปิดเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนักเรียน  ซึ่งผูวิ้จยัสรา้งและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรต์ามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ พบว่า  สังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 
โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ป็นอย่างมาก  เหตผุลที่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยที่ไดจ้ากการวิจัยมีความส าคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรท์ี่ส่งเสริม
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์บันกัเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลามในอนาคต  โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์คือ  แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  

2. สร้างข้อค าถามที่จะสัมภาษณ์กับนักเรียน  ซึ่งมีลักษณะค าถาม
ปลายเปิดโดยค านึงถึงความเหมาะสมของกลุ่มที่ศึกษา  โดยเนน้ค าถามที่ว่า  ท าไม เปลี่ยนแปลง
ไดอ้ย่างไรในคณุลกัษณะนัน้   

3. น าแบบสมัภาษณ์เกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาที่ใชแ้ละความครอบคลมุของขอ้ค าถาม  จากนัน้น า
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธม์าปรบัปรุงแก้ไข  โดยแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะใน
ประเด็นต่อไปนี ้

• เพิ่มเติมค าชีแ้จงในแบบสมัภาษณ ์  

• ค าถามที่ ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มที่ศึกษาเน้นเพื่อศึกษาปัจจัย                 
การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน   
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4.  เรียบเรียงข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ                    
การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์หเ้รียบรอ้ย 

5. น าแบบสมัภาษณปั์จจยัทีม่ีผลต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ทดลองใชก้ับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2560  ส าหรบัผลการทดลองใช้
พบว่า  นักเรียนสามารถฟัง  เขา้ใจค าถาม  และสามารถตอบค าถามไดต้รงตามประเด็นที่ผูวิ้จัย
ตอ้งการ   

ข้ันตอนท่ี 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การน าหน่วยการเรียนรูด้ว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตร์

อิสลามที่ผ่านการปรบัปรุงแกไ้ขและทดลองใช ้รวมทั้งหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยเรียบรอ้ยแลว้ไปใช้
กบักลุ่มที่ศึกษา ผูวิ้จยัด าเนินการศึกษาดงันี ้

4.1 แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนของการวิจัยนีเ้ป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบสามเสา้ (Mixed  method 

research : Triangulation design)  ซึ่งสามารถแสดงได ้ดงัภาพประกอบต่อไปนี ้ (รตันะ บวัสนธ์, 
2554, น. 9) 
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QUAN 

Compare   
and 

Contrast 

INTEPRET 

QUAN + QUAL 
QUAL 
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เหตุผลที่เลือกใช้แบบแผนการวิจัยนี ้  เนื่องด้วยการวิจัยนี ้มีความมุ่งหมายของ                 
การวิจัยเพื่อศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ปัจจัยที่มีต่อกา รเปลี่ยนแปลง                   
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ และแนวทางการจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ซึ่งในการด าเนินการวิจัย ผูวิ้จัยตอ้งอาศยัวิธีการ
วิจยัเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคณุภาพร่วมกนั  และน าผลจากการวิจัยทัง้สองมาเทียบเคียงและ
เปรียบเทียบเพื่อให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย  จึงท าใหผู้ ้วิจัยได้เลือกใช้แบบแผน                   
การวิจยันี ้  

4.2 กลุ่มท่ีศึกษา  
กลุ่มที่ศึกษาส าหรับการวิจัยครั้งนี ้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จ านวน                     

1  ห้อง  ประกอบด้วยนักเรียน  30  คน  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา  2561  
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบตาม
สะดวก  (Convenience  sampling) อันเนื่องมาจากผู้วิจัยท าการสอนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามและการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัเก็บขอ้มลูดว้ยตนเอง   

4.3 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ก่อนการจัดการเรียน รู้โดยประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์อิสลามใน                   

หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  เรียนรู้วิทยาศาสตรก์ับนักวิทยาศาสตร์อิสลาม  ผู ้วิจัยในฐานะครู
ด าเนินการดงันี ้

1.1 ชีแ้จงท าความเขา้ใจกบัขัน้ตอนการเรียนรูแ้ละลกัษณะของกิจกรรมการเรียนรู้
ดว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู  ตลอดจนรายละเอียดของแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์  

1.2 ก่อนการจัดการเรียนรู้วัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ใช้
แบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์บักลุ่มที่ศึกษา  ทัง้นีใ้หเ้วลาแก่กลุ่มที่ศึกษา
ในการท าแบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ป็นเวลา  60  นาที  วิเคราะห ์           
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของกลุ่มที่ศึกษาในแต่คุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรอ์อกเป็น 3 กลุ่ม (รายละเอียดดงัตาราง 15)   

1.3  ท าการสมัภาษณ์ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรต์ัวแทนกลุ่มที่ศึกษา
ในแต่ละคุณลักษณะด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ โดยคัดเลือกนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่ศึกษาคุณลักษณะละ  6  คน  โดยใชเ้วลาใน                 
การสมัภาษณค์นละ 15  นาที  และขออนุญาตตวัแทนกลุ่มที่ศึกษาเพื่อบนัทึกเทปการสมัภาษณ ์
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2. จัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์อิสลามด้วยหน่วย                     
การเรียนรูเ้รื่อง  เรียนรูวิ้ทยาศาสตรก์ับนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  จ านวน  5  แผน  ใชร้ะยะเวลาใน               
การจัดการเรียนรู้  จ านวน  15 คาบ  กับกลุ่มที่ศึกษา  ทั้งนี ้ผู ้วิจัยขออนุญาตกลุ่มที่ศึกษา                          
เพื่อบนัทึกภาพการท ากิจกรรมการเรียนรู ้  

3. หลงัจากเสร็จสิน้จากการจดัการเรียนรูผู้วิ้จยัด าเนินการดงันี ้ 
3.1 วัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของกลุ่ม ที่ ศึกษาโดยใช้

แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรฉ์บับเดิม  โดยให้เวลากลุ่มที่ศึกษาท า
แบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ป็นเวลา  60  นาที  วิเคราะหค์วามเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องกลุ่มที่ศึกษาในแต่คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยแบ่ง 
ออกเป็น 3 กลุ่ม (รายละเอียดดงัตาราง 15)  

3.2  สมัภาษณ์ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนกับตัวแทนกลุ่มที่
ศึกษาจ านวน 6  คนเดิมที่ใชใ้นการสัมภาษณ์ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์่อนเรียน  
ดว้ยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งเกี่ยวกับความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์โดยใชเ้วลาใน                             
การสมัภาษณค์นละ 15 นาที  และขออนุญาตตวัแทนกลุ่มที่ศึกษาเพื่อบนัทึกเทปการสมัภาษณ ์

3.3  น าคะแนนแฉล่ียจากการวิเคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรข์องกลุ่มที่ศึกษาทั้งหมดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลใน                       
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ส าหรับการคัดเลือกกลุ่มที่ศึกษาอาศัยเหตุผล  2  ประการคือ                       
1) ระดับความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์่อนการจัดการเรียนรูข้องกลุ่มที่ศึกษาเหมือนกัน
หรือใกลเ้คียงกัน  และ  2) ระดบัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรห์ลงัเรียนของกลุ่มที่ศึกษา
มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ                         
การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรส์ัมภาษณ์นักเรียนดว้ยการบันทึกเทป   
ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในแต่ละคณุลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรต์ามกลุ่มความเขา้ใจก่อนและหลังเรียนพบว่ามี  3 แบบคือ ก่อนเรียน
(NV)- หลงัเรียน(IV)  ก่อนเรียน(NV)-หลังเรียน(TV) และก่อนเรียน(TV)-หลังเรียน(IV) โดยจ านวน
นกัเรียนกลุ่มที่ศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรค์ิดเป็นรอ้ยละ 20  
ของกลุ่มที่ศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  เพื่อใชใ้น        
การสัมภาษณ์มีจ านวนแตกต่างกนัดังนี ้ คณุลกัษณะวิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ทางธรรมชาติได ้ 6 คน (ก่อนเรียน(NV)-หลังเรียน(IV) จ านวน 3 คน และก่อนเรียน(TV)-
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หลังเรียน(IV) จ านวน 3 คน)  คุณลักษณะความรู้วิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ 6 คน  
(ก่อนเรียน(TV)- หลังเรียน(IV) จ านวน 6 คน) คุณลักษณะความรูวิ้ทยาศาสตรต์อ้งมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้  5 คน (ก่อนเรียน(TV)-หลังเรียน(IV) จ านวน 5 คน) 
คุณลักษณะวิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัว 5 คน  (ก่อนเรียน
(NV)-หลงัเรียน(IV) จ านวน  2  คน  และ ก่อนเรียน(TV)-หลงัเรียน(IV) จ านวน 3 คน) คณุลกัษณะ
สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร ์(ก่อนเรียน(TV)-หลังเรียน(IV) 
จ านวน 6 คน)  คุณลักษณะวิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐานการสังเกตและการลงความเห็นซึ่งมี
ความแตกต่างกัน (ก่อนเรียน(TV)-หลังเรียน(IV) จ านวน  5  คน) และคุณลักษณะวิทยาศาสตร์
อาศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์(ก่อนเรียน(NV)-หลงัเรียน(TV) จ านวน 1 คน  ก่อนเรียน
(NV)-หลงัเรียน(IV) จ านวน 3 คน และ ก่อนเรียน(TV)-หลงัเรียน(IV) จ านวน  3 คน)  รวมทัง้หมดมี
นกัเรียนที่ใชใ้นการสมัภาษณจ์ านวน 12  คน  ซึ่งเป็นนกัเรียนที่ซ  า้กนั   

จากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูวิ้จัยขอสรุปการใชเ้ครื่องมือเก็บรวบรวม
ขอ้มลูตามขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงัตาราง  14 

ตาราง 14 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู  ระยะเวลาที่ใช ้ ช่วงเวลาที่ใช ้ และจ านวนกลุ่มที่ศึกษา 

เคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ระยะเวลา 
(นาที) 

ช่วงเวลาท่ีใช้เกบ็รวบรวม
ข้อมูล 

       กลุม่ท่ีศึกษา 
 

    ก่อน         หลัง               กลุม่             ท้ังหมด    ตัวแทนกลุ่ม 

   

แบบสอบถามความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

60                        ทัง้หมด             - 

แบบสัมภาษณ์ความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

15                        -                     

 

แบบสมัภาษณปั์จจยัที่มีต่อ      
การเปลี่ยนแปลง                     
ความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์

30 -             -            
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ข้ันตอนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลและสรุปผล 
ผลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามในหน่วย             

การเรียนรู ้ เรื่อง  เรียนรูวิ้ทยาศาสตรก์ับนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ซึ่งเป็นการศึกษาความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องกลุ่มที่ศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งมีรายละเอียดของการวิเคราะห์
ขอ้มลู  สถิติที่ใชแ้ละสรุปผลดงันี ้

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน  ผู้วิจัยด าเนินการ  ดังน้ี 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จาก

แบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยวิเคราะหค์  าตอบจากการใหค้ะแนนและ
แปลความหมายความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ผู ้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ของรุบบาและ                        
แอนเดอรส์นั (Rubba & Andersen, 1978, p. 454)  ดงันี ้

ความคิดเห็น  ข้อความเชิงบวก )คะแนน(       ข้อความเชิงลบ )คะแนน(  

เห็นดว้ยอย่างยิ่ง   5    1 

เห็นดว้ย    4    2 

ปานกลาง    3    3 

ไม่เห็นดว้ย    2    4 

ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง   1    5 

2. รวบรวมแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยน าคะแนนที่
ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนหาคะแนนเฉล่ีย
และน าผลที่ไดค้  านวณโดยใชส้ถิติการทดสอบค่าทีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test  for  
dependent  samples) เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการทดลอง  

3. น าคะแนนเฉลี่ยแปลความหมายเพื่อจัดกลุ่มความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ ทัง้นีผู้วิ้จยัไดอ้าศยัเกณฑข์องนนัฐวฒุิ  นิยมวงษ์ (2558, น. 77-78) ดงัตาราง  15 
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ตาราง 15 กลุ่มความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ แนวทางการจดักลุ่ม  และระดบัคะแนน 

กลุม่ความเขา้ใจ แนวทางการจัดกลุม่ ระดับ               
คะแนนเฉลี่ย 

ความเขา้ใจสอดคลอ้งกบัมติ
ประชาคมทางวิทยาศาสตร ์
(Informed  view) 

ค าอธิบายของนักเรียนสอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรซ์ึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ปัจจุบนัทัง้หมด 

3.41-5.00 

ความเขา้ใจในระยะ
ปรบัเปลีย่น (Transitional  
view) 

ค าอธิบายของนักเรียนสอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรซ์ึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ปัจจุบันบางส่วนแต่ไม่ครบถ้วนทั้งหมด และ
ค าอธิบายของนักเรียนสอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรซ์ึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ปัจจุบันบางส่วนและไม่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรซ์ึ่ งเป็นที่ยอมรับใน
ปัจจุบนับางส่วน 

1.71-3.40 

ความเขา้ใจไม่สอดคลอ้งกบั
มติประชาคมทาง
วิทยาศาสตร ์(Naïve view) 

ค าอธิบายของนักเรียนไม่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรซ์ึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ปัจจุบันทั้งหมด หรือมีการตอบค าถามไม่ตรงกับ
ประเด็นที่ถาม  หรือไม่ตอบค าถามรวมทั้งไม่
แสดงความคิดเห็นใดๆเลย 
 

ต ่ากว่า 1.71 

 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์   จาก                       
การสมัภาษณ์ดว้ยแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกบัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์ับนักเรียนดว้ย 
การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis)  ซึ่งประกอบด้วย  5  กระบวนการคือ  การจัดเตรียม
ขอ้มูล  การแตกขอ้มูลออกเป็นส่วยย่อย  การใหร้หัสขอ้มูลส่วนย่อย  การจัดหมวดหมู่ของขอ้มูล
ส่วนย่อย  และการตั้งชื่อหมวดหมู่ข้อมูล (สถาบันวิทยาศาสตร ์ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2555, น. 90-99)  
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4. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการวิเคราะหข์อ้มลู  ผูวิ้จยัด าเนินการดงันี ้
4.1 น าผลการวิเคราะหข์อ้มลูและการตีความทุกคณุลักษณะธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรส์่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ เพื่อตรวจสอบผลความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยที่ได ้(ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา 
สทุธกูล, 2555, น. 55)  โดยพิจารณาความตรงระหว่างการตีความของผูวิ้จัยและผูเ้ชี่ยวชาญ  ซึ่ง
ผลการตรวจสอบพบว่าการตีความผลการสัมภาษณ์ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
นกัเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
ส่วนใหญ่ตรงกนัทุกคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ยกเวน้ผลการสมัภาษณ์ของนกัเรียน
จ านวน  2  คน  ก่อนเรียนในคุณลักษณะวิทยาศาสตรอ์าศัยจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ 
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 

“ไม่แน่ใจกับข้อความ  (การค้นพบความรูวิ้ทยาศาสตรไ์ม่จ าเป็นต้องมี
หลกัฐานเสมอไป)  เพราะความรูวิ้ทยาศาสตรอ์าจมีหรือไม่มีหลกัฐานก็ได”้ (นกัเรียน  8)   

“ไม่แน่ใจกับข้อความ  (การค้นพบความรูวิ้ทยาศาสตรไ์ม่จ าเป็นต้องมี
หลกัฐานเสมอไป)  เพราะวิทยาศาสตรอ์าจมีหลกัฐานหรือไม่มีหลกัฐานยืนยนัก็ได”้ (นกัเรียน 25)     

ผู้วิจัยตีความผลการสัมภาษณ์นี ้ว่า  ความรู้ทางวิทยาศาสตรอ์าจจะมี
หลักฐานหรือไม่มีหลักฐานก็ได ้ และจัดนักเรียนทั้ง 2 คนนี้อยู่ในกลุ่มเขา้ใจไม่สอดคลอ้งกับมติ
ประชาคมทางวิทยาศาสตร์ (Naïve view)  ในขณะที่ผู ้เชี่ยวชาญตีความว่า  ความรู้ทาง
วิทยาศาสตรอ์าจจะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานก็ได ้ แต่จัดนกัเรียนทัง้  2 คนนีอ้ยู่ในกลุ่มความ
เขา้ใจในระยะปรบัเปลี่ยน (Transitional  view)  โดยใหเ้หตผุลว่า  ความรูท้างวิทยาศาสตรส์รา้ง
ขึ ้นได้ทั้ งจากการมีหลักฐานเชิงประจักษ์   ซึ่ งอาจได้จากการสังเกต ส ารวจ ทดลอง หรือ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ แต่หากไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ นักวิทยาศาสตรก์็ตอ้งอาศัย
ความรูเ้ดิม จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์  โดยนักเรียนทั้ง 2  คน  เขา้ใจถูกต้อง  แต่ไม่
สามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการไดม้าซึ่งหลกัฐานและการไม่มีหลกัฐานของนกัวิทยาศาสตร ์

4.2 ผู้วิจัยน าผลการตีความที่ไม่ตรงกันพิจารณาร่วมกันกับผู ้เชี่ยวชาญ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน  โดยผูวิ้จัยอธิบายและใหเ้หตผุลในการตีความ
กบัผูเ้ชี่ยวชาญธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ซึ่งสรุปไดว่้า จัดนักเรียนทั้ง 2 คนนีอ้ยู่ในกลุ่มเขา้ใจไม่
สอดคลอ้งกบัมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(Naïve view)   

4.3 น าขอ้ความการสัมภาษณ์ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
นกัเรียนตัวแทนกลุ่มที่ศึกษาคุณลักษณะละ  6  คน  และการตีความก่อนและหลังเรียนในแต่ละ
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คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์รียบเรียงเป็นความเรียงต่อไป  ซึ่งผลการสัมภาษณ์ของ
นักเรียนแต่ละคนผูวิ้จัยไม่ได้ระบุชื่อสกุลของนักเรียน  แต่ระบุเป็นหมายเลข  เช่น  นักเรียน 10  
นกัเรียน 23  เป็นตน้ 
    5. น าผลการวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรแ์ละการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรเ์ปรียบเทียบและเทียบเคียง  เพื่อสรุปความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
นกัเรียน 

2. การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ผู้วิจัยด าเนินการ  ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content analysis)  ซึ่ งประกอบด้วย                       
5  กระบวนการคือ  การจัดเตรียมข้อมูล  การแตกขอ้มูลออกเป็นส่วยย่อย  การให้รหัสข้อมูล
ส่วนย่อย  การจัดหมวดหมู่ ของข้อมูลส่วนย่อย  และการตั้งชื่อหมวดหมู่ข้อมูล (สถาบัน
วิทยาศาสตร ์ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555, น. 90-99)  โดยผลการสัมภาษณข์อง
นักเรียนแต่ละคนผูวิ้จัยไม่ได้ระบุชื่อสกุลของนักเรียน  แต่ระบุเป็นหมายเลข  เช่น  นักเรียน 10  
นกัเรียน 23  เป็นตน้   

2. น าผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูและการจัดกลุ่มปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบผลการตีความของผูวิ้จยัเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิจยัที่ได ้ (ลือชา ลดา
ชาติ และ ลฎาภา สทุธกูล, 2555, น. 55) 

3. เมื่อตรวจสอบผลการวิเคราะหข์อ้มลูโดยอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธเ์ป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  ผู ้วิจัยเรียบเรียงผลการสัมภาษณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรเ์พื่อเป็นตวัอย่างในการน าเสนอขอ้มลูเป็นความเรียงต่อไป 

3. การวิเคราะหข์้อมูลแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ผู้วิจัยด าเนินการ  ดังน้ี 

1. น าผลจากการสมัภาษณปั์จจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรส์งัเคราะหแ์นวทางการจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรบันกัเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

2. น าผลการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ส าหรบันกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาปริญญานพินธต์รวจสอบ 
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3.  ผูวิ้จัยเรียบเรียงแนวทางการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรบั
นกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นความเรียงต่อไป 

สถิติในการวิจัย 
ส าหรบัในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัด  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติ  ซึ่งประกอบดว้ย                     

3 ส่วนคือ 
1. สถิติพืน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

1.1 ค่ารอ้ยละของกลุ่มที่ศึกษาตามกลุ่มความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 
ซึ่งมีสตูรในการค านวณดงันี ้(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538, น. 59) 

 

    
n

f
P =    

      P             แทน        ค่ารอ้ยละ 
      f             แทน             ค่าความถี่ที่ตอ้งการแปลใหเ้ป็นรอ้ยละ 
       n             แทน        ค่าจ านวนความถี่ทัง้หมด 

 
1.2 ค่าเฉล่ียของความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องกลุ่มที่ศึกษา  ซึ่งมีสตูร

ในการค านวณดงันี ้(Ferguson, 1981, p. 49) 
 

      
n

X
X


=  

     X        แทน        ค่าเฉล่ีย 
      X         แทน        ผลรวมของคะแนนความเขา้ใจธรรมชาติของ 
              วิทยาศาสตร ์
       n        แทน        จ านวนนกัเรียนกลุ่มที่ศึกษา 
 

1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง                
กลุ่มที่ศึกษา  ซึ่งมีสตูรในการค านวณดงันี ้(Ferguson, 1981, p. 68) 

    SD       =    √
𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
 

 

X  100 
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SD              แทน        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

       2
X            แทน        ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

     
2
)X(           แทน        ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

       n              แทน        จ านวนนกัเรียนกลุ่มที่ศึกษา 

2. สถิติพืน้ฐานท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index  of  consistency, IOC) เพื่ อประเมิน               

ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้  และแบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ ซึ่งมีสตูรในการค านวณดงันี ้(Bergman, 1996, p. 232)  

 

    IOC      = 
N

R   

   IOC  แทน      ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  consistency) 
     R   แทน      ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
   N  แทน      จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
 
2.2 วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามแบบครอนบาค (Cronbach, s alpha-

coefficient) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ ซึ่งมีสตูรในการค านวณดงันี ้(Cronbach, 1990, p. 204) 

 

     k       =    
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     k   แทน       ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความเขา้ใจ 
              ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
     k   แทน       จ านวนขอ้ในแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาต ิ
              ของวิทยาศาสตร ์

       2
itemS  แทน       ผลรวมของค่าความแปรปรวนของแต่ขอ้ 

       2
totalS  แทน       ผลรวมของค่าความแปรปรวนทัง้ฉบบั 
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3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 การทดสอบค่ าที ก รณี กลุ่ ม ตัวอย่ างไม่ เป็ น อิสระต่ อกัน  ( t-test  for  

dependent  sample)  เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตรข์องกลุ่มที่ศึกษา  ซึ่งมีสตูรในการค านวณดงันี ้ (Ferguson, 1981, p. 167) 

 

    t           =     

1n

2
)D(

2
Dn

D

−

 −


 

      t  แทน          สถิติที่จะใชเ้ปรียบเทียบค่าวิกฤต  เพื่อทราบความมี 
           นยัส าคญั 
      D  แทน     ผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
      n  แทน     กลุ่มตวัอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 
 

จากการน าเสนอขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัทัง้  5  ขัน้ตอนดงักล่าวขา้งตน้  ผูวิ้จัย
ไดแ้สดงเป็นภาพประกอบดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  135 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 22 ขัน้ตอนการด าเนนิการวิจยั 

1. ก่อนเรียนผู้วิจัยท าความเขา้ใจเกี่ยวกับขัน้ตอนการจัดการเรียนรูแ้ละแบบสอบถาม
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร  ์
2. นักเรียนตอบแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์และผู้วิจัย
สมัภาษณค์วามเขา้ใจธรรรมชาติของวิทยาศาสตรก์ับตวัแทนกลุ่มท่ีศึกษา
คุณลกัษณะละ  6  คน   
3. ด าเนินการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอ์ิสลาม  
4. เมื่อเสร็จสิน้การจัดการเรียนรูนั้กเรียนตอบแบบสอบถามฉบบัเดิม และผูวิ้จัย
สมัภาษณค์วามเขา้ใจธรรรมชาติของวิทยาศาสตรก์ับตวัแทนกลุ่มท่ีศึกษากลุ่มเดิม 
5. ผูวิ้จัยวิเคราะหค์ะแนนแบบสอบถามเพ่ือจัดกลุ่มความเขา้ใจและคดัเลือกนักเรียน
เพ่ือสมัภาษณปั์จจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์

 
  

ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาและการวิเคราะห์
ขอ้มูลพืน้ฐาน 

 

ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะหข์อ้มูลและ
สรุปผล 
 

ขั้นตอนท่ี 2  การวิเคราะหวิ์ธีการจัด                 
การเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรอ์ิสลาม   

ขั้นตอนท่ี 4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 3  การสรา้งและพฒันา
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยและเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร ์มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ดัในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละประวตัิของนักวิทยาศาสตรอ์ิสลาม  รวมทั้ง
ส ารวจความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวตัิศาสตร์
และวิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์                                           
2. วิเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์  

1. สรา้งแผนการจัดการเรียนรูต้ามขัน้ตอนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตร์อิสลาม   รวมทั้งหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้   โดย                      
การตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญและน าแผนการจัดการเรียนรูไ้ปทดลองใช้กับนักเรียน
ท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีศึกษา                                                                           
2. สรา้งหรือพัฒนาเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล  รวมทั้งหาคุณภาพของ
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญและน า
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปทดลองใชก้ับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีศึกษา                   

1. วิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง               
กลุ่มท่ีศึกษาก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู ้                                                             
2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรข์องกลุ่มท่ีศึกษา 
3. วิเคราะหแ์นวทางการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรส์ าหรบันักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
4. น าผลจากการวิเคราะหข์อ้มูลมาสรุปผลการวิจัย 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูผูวิ้จยัไดแ้บ่งออกเป็น  3  ตอนดงันี ้
1. ผลของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามใน                              

ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง

นกัเรียนจากการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
3. แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรบันักเรียนในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูและแปลความหมาย  เพื่อความเขา้ใจตรงกนัผูวิ้จยั

ขอเสนอสญัลกัษณใ์นการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
NV แทน กลุ่มความเขา้ใจไม่สอดคลอ้งกบัมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(Naive view)     

TV แทน กลุ่มความเขา้ใจในระยะปรบัเปลี่ยน (Transitional  view) 

IV แทน กลุ่มความเขา้ใจสอดคลอ้งกบัมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(Informed view)   

NOS 1 แทน วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติได ้

NOS 2 แทน ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้

NOS 3 แทน ความรูวิ้ทยาศาสตรต์อ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้

NOS 4 แทน วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั 

NOS 5 แทน สงัคมและวฒันธรรมมีผลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์

NOS 6 แทน วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานการสงัเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกนั 

NOS 7 แทน วิทยาศาสตรอ์าศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์

N แทน จ านวนนกัเรียน 
M1 แทน คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนก่อนเรียน   

M2 แทน คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนหลงัเรียน  
SD แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน ค่าสถิติที่ใชท้ดสอบสมมตุิฐาน  เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
p แทน ค่าความน่าจะเป็น 
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k แทน คะแนนเต็มของแบบวดั 
* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

1. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามใน                   
ด้านความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

1.1 ผลจากการวัดความเข้าใจธรรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยแบบสอบถาม
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

ผูวิ้จยัไดท้ าการวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 1 จ านวน 30 คน  โดยใชแ้บบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์ับนกัเรียนก่อน
และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์อิสลามซึ่ง
คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ใชว้ดัในการวิจยันีม้ีทัง้หมด 7 คณุลกัษณะ  ประกอบดว้ย  
1)  วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติได้   2)  ความรูวิ้ทยาศาสตร์
สามารถเปลี่ยนแปลงได ้ 3)  ความรูวิ้ทยาศาสตรต์อ้งมีหลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได ้    
4)  วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัว  5)  สังคมและวัฒนธรรมมี
อิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร ์6)  วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐานของการสังเกตและ
การลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกัน  และ 7)  วิทยาศาสตรอ์าศัยจินตนาการและความคิด
สรา้งสรรค ์ ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์่อนและหลัง
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามมีรายละเอียด  
ดงัตาราง  16  

ตาราง 16 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นภาพรวมของนกัเรยีน
ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม 

สิ่งท่ีศึกษา n k ก่อนเรียน หลังเรียน  
    t 

p 
M1 SD     M2 SD 

ความเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ์

  30   28  2.62 0.32   4.29 0.44  -21.363*    .000 

*p < .05 
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จากตาราง 16  พบว่า  ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ท่ากับ  
2.62  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.32   แต่หลังเรียนดว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรเ์ท่ากับ  4.29  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.44    ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05 

นอกจากนีผู้วิ้จยัไดเ้ปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์
อิสลามในแต่ละคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ซึ่งมีรายละเอียดดงัตาราง  17 

ตาราง 17 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นแต่ละคณุลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม 

คุณลักษณะธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ์

n k ก่อนเรียน หลังเรียน  
  t 

   p 
M1 SD    M2 SD 

NOS 1      30      28   2.37   0.83    4.34   0.43 - 14.008*      .000 
NOS 2      30      28   2.70   0.37    4.14   0.33 - 15.568*      .000 
NOS 3      30      28   3.03   0.31    4.02   0.67 - 11.644*      .000 
NOS 4      30      28   2.40   0.68    4.22   0.72    -9.825*      .000 
NOS 5      30      28   2.92   0.36    4.39   0.46 - 12.472*      .000 
NOS 6      30      28   2.63   0.44    4.29   0.65 - 13.119*      .000 
NOS 7      30      28   2.33   0.85    4.66   0.62 - 13.642*      .000 

 
*p < .05 
 

จากตาราง 17  พบว่า  ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ุก
คณุลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรห์ลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเมื่อ
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พิจารณาคะแนนเฉลี่ยทุกคุณลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรพ์บว่า  คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนในทุกคณุลกัษณะ 

ทั้งนีผู้ ้วิจัยขอเสนอรายละเอียดค่ารอ้ยละของจ านวนนักเรียนที่แสดงความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติศาสตรข์อง
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลามในแต่ละคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรต์ามกลุ่มความเขา้ใจ  ซี่ง
ผูวิ้จยัไดแ้บ่งกลุ่มความเขา้ใจออกเป็น  3  กลุ่มคือ  1)  กลุ่มความเขา้ใจสอดคลอ้งกบัมติประชาคม
ทางวิทยาศาสตร ์(IV) 2)  กลุ่มความเขา้ใจในระยะปรบัเปลี่ยน (TV)  และ  3)  กลุ่มความเขา้ใจไม่
สอดคลอ้งกบัมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์ (NV)   ซึ่งมีรายละเอียดดงัภาพประกอบที่ 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 23 รอ้ยละความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม                    
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้

ประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามจ าแนกตามกลุม่ความเขา้ใจ 

จากภาพประกอบที่ 23  แสดงให้เห็นว่า ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  นกัเรียนส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจในระยะ
ปรบัเปลี่ยน (TV) ในทุกคุณลกัษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยมี  4  คณุลกัษณะที่ก่อน
เรียนนกัเรียนทัง้หมด (รอ้ยละ 100)  มีความเขา้ใจในระยะปรบัเปลี่ยน (TV)  โดยมีนกัเรียนที่จดัอยู่
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ในกลุ่มความเข้าใจไม่สอดคล้องกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร์ (NV) ในคุณลักษณะ
วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติได ้(รอ้ยละ 43.33)  คุณลักษณะ
วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัว (รอ้ยละ 30) และคุณลักษณะ
วิทยาศาสตรอ์าศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์(รอ้ยละ 46.67)  ทั้งนีไ้ม่พบนกัเรียนจัดอยู่
ในกลุ่มความเขา้ใจสอดคลอ้งกบัมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(IV)   

โดยหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
นกัเรียนส่วนใหญ่จดัอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจสอดคลอ้งกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(IV) ทุก
คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยมีเพียงคุณลักษณะความรูวิ้ทยาศาสตรต์้องมี
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้ คุณลกัษณะวิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและ
ไม่มีขัน้ตอนตายตัว  คณุลกัษณะวิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานการสงัเกตและการลงความเห็นซึ่ง
มีความแตกต่างกนั  และคณุลกัษณะวิทยาศาสตรอ์าศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ ที่มี
นักเรียนบางส่วนจัดอยู่ในกลุ่มความเข้าใจในระยะปรับเปลี่ยน (TV)  ส่วนคุณลักษณะอ่ืน ๆ  
นกัเรียนทัง้หมดจดัอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจสอดคลอ้งกบัมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(IV) 

ดงันั้นจะเห็นไดว่้า  จ านวนนักเรียนที่จดัอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจในระยะปรบัเปลี่ยน 
(TV)  และกลุ่มความเขา้ใจไม่สอดคลอ้งกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(NV)  มีจ านวนลดลง
จากก่อนเรียนในทุกคณุลกัษณะอย่างเห็นไดช้ดัเจน  

1.2 ผลจากการสัมภาษณค์วามเข้าใจธรรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
ส าห รับ รายละ เอียด ผลของการจัดการเรียน รู้โดยใช้ป ระวัติ ศ าสตร์ขอ ง

นักวิทยาศาสตรอิ์สลามในด้านความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในแต่ละคุณลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ นอกจากการตอบแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม
เแลว้  ผูวิ้จัยไดส้ัมภาษณ์ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์ว้ยแบบสัมภาษณ์ความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยเลือกข้อค าถามจากแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ คณุลกัษณะละ  2  ขอ้ความ  ซึ่งผูวิ้จยัสมัภาษณน์กัเรียนก่อนและหลงัเรียนในแต่ละ
คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ านวน  6  คนต่อคณุลักษณะ  ผลจากการสัมภาษณ์ของ
นกัเรียนในแต่ละคณุลกัษณะธรรมชาติวิทยาศาสตรม์ีรายละเอียดแสดงดงัภาพประกอบที่ 24 
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ภาพประกอบ 24 รอ้ยละความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ไดจ้ากการสมัภาษณน์กัเรียน
ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม         

จ าแนกตามกลุ่มความเขา้ใจ 

จากภาพประกอบ 24  รอ้ยละของนกัเรียนตามกลุ่มความเขา้ใจในแต่ละคณุลกัษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ซึ่งพบว่า  
ก่อนเรียนดว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  นักเรียนส่วน
ใหญ่มีความเข้าใจที่ ไม่สอดคล้องกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(NV)  ทุกคุณลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยมี 4  คณุลกัษณะที่นกัเรียนทัง้หมด (รอ้ยละ 100)  มีความเขา้ใจที่
ไม่สอดคลอ้งกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(NV)  อีก  3  คุณลักษณะ  ไดแ้ก่  คุณลักษณะ
วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ  คุณลักษณะความรูวิ้ทยาศาสตร์
ตอ้งมีหลักฐานเชิงประจักษ์และตรวจสอบได้  และคุณลักษณะวิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐาน                 
การสังเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกัน  นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจไม่
สอดคล้องกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์ (NV) (รอ้ยละ 66.67  เท่ากันทั้ง 3  คุณลักษณะ) 
และมีนกัเรียนบางส่วนจดัอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจในระยะปรบัเปลี่ยน (TV)  (รอ้ยละ  33.33  เท่ากนั 
ทัง้  3  คณุลกัษณะ) ทัง้นีไ้ม่พบนกัเรียนที่จดัอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจสอดคลอ้งกบัมติประชาคมทาง
วิทยาศาสตร ์(IV)   
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หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม
พบว่า  6  คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ นักเรียนทั้งหมด (รอ้ยละ 100) จัดอยู่ในกลุ่ม
ความเขา้ใจสอดคลอ้งกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(IV)  ยกเวน้คุณลักษณะวิทยาศาสตร์
ตั้งอยู่บนพื ้นฐานการสังเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกันที่มีนักเรียนส่วนใหญ่  
(รอ้ยละ 66.67) มีความเขา้ใจสอดคลอ้งกบัมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์ ( IV) โดยที่มีนักเรียน
ส่วนนอ้ย (รอ้ยละ 16.67)  มีความเขา้ใจในระยะปรบัเปลี่ยน (TV) 

ดงันั้นจะเห็นไดว่้า  จ านวนนักเรียนที่จดัอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจในระยะปรบัเปลี่ยน 
(TV)  และกลุ่มความเขา้ใจไม่สอดคลอ้งกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(NV) มีจ านวนลดลง
จากก่อนเรียนในทุกคณุลกัษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตรอ์ย่างเห็นไดช้ดัเจน 

ส าหรบัผลการสมัภาษณข์องนกัเรียนในแต่ละคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 
ในแต่ละกลุ่มความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรผ์ูวิ้จัยไดจ้ดักลุ่มการตีความเดียวกันโดยเรียง
ตามล าดบัเลขรหสั  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1. วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติได้ 
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม

พบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่ (4 คน) จัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจไม่สอดคล้องกับมติประชาคมทาง
วิทยาศาสตร ์(NV)  และนักเรียนจ านวน  2  คน  มีการให้เหตุผลที่จัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจใน
ระยะปรบัเปลี่ยน (TV)  โดยนกัเรียนที่มีความเขา้ใจไม่สอดคลอ้งกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์
(NV) ใหเ้หตุผลที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา  โดยคิดว่า  วิทยาศาสตรไ์ม่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติ  ไม่สามารถอธิบายโลกและจกัรวาลได ้ อลัลอฮเ์ป็นผูส้รา้งและ
เป็นเพียงผูเ้ดียวที่สามารถอธิบายปรากฏการณท์างธรรมชาติ  โลกและจกัรวาลได ้ ทุกอย่างลว้นมี
กล่าวไวใ้นอัลกุรอาน  ส่วนนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจในระยะปรบัเปลี่ยน (TV)  มีความ
เขา้ใจถูกตอ้งบางส่วนว่า  วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติได ้ แต่
ยังมีค  าอธิบายที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา  โดยนักเรียนมีความเขา้ใจว่า  วิทยาศาสตร์
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ  ส่วนอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวที่สามารถอธิบาย
เกี่ยวกบัโลกและจกัรวาล 

หลังเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
พบว่า  ทุกคนมีความเขา้ใจถูกตอ้งสอดคลอ้งกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์ ( IV)  นักเรียน
สามารถอธิบายพรอ้มยกตัวอย่างเกี่ยวกับวิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ทาง
ธรรมชาติได้  วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายเกี่ยวกับโลกและจักรวาลได้  โดยอาศัยวิธีการทาง
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วิทยาศาสตร ์ การทดลอง  การสังเกต  และการตีความ  ดังสรุปการตีความและตัวอย่างค าตอบ
ของนกัเรียนในตาราง 18   

ตาราง 18 สรุปความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในคุณลักษณะวิทยาศาสตร์
สามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติจากการสมัภาษณ ์

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

กรณีศึกษา การตีความ 

ก่อนเรียน 
NV (4 คน) “เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ (วิทยาศาสตรไ์ม่

สามารถอธิบายเก่ียวกับโลกและจักรวาลได้) 
เพราะอัลลอฮ์เป็นผูส้รา้งสรา้งโลกและจักรวาล  
ทุกอย่างอธิบายในอลักุรอานแลว้” (นกัเรียน 1) 

วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ  
อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างและเป็นเพียงผู้
เ ดี ย ว ที่ ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
ปรากฏการณท์างธรรมชาติ “ไม่ เห็นด้วย กับข้อความ   (วิทยาศาสตร์

สามารถอธิบายปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ทาง
ธ ร รม ช า ติ )   เพ ราะ อั ล ลอ ฮ์ เป็ น ผู้ ส ร้า ง
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ  อัลลอฮ์
สรา้งแต่เพียงผูเ้ดียวเท่านัน้” (นกัเรียน 3) 
“เห็ นด้วย กับข้อความ   (วิท ยาศาสตร์ไม่
สามารถอธิบายเก่ียวกับโลกและจักรวาลได้)  
เพราะ อัลเลาะฮ์เพียงผู้เดียวที่จะทราบเก่ียวกับ
โลกและจักรวาล  หากอัลเลาะฮ์ตอ้งการให้เกิด
ส่ิงใดส่ิงนัน้ก็จะเกิดขึน้”  (นกัเรียน 13) 
“ไม่ เห็นด้วย กับข้อความ   (วิทยาศาสตร์
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ทาง
ธรรมชาติ)  เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างผู้เดียว
เท่านัน้” (นกัเรียน 26) 

TV (2 คน) “เห็นดว้ยกับข้อความ  (วิทยาศาสตร์สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ)  
เพราะตอนเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์  ครูเคยบอก
ว่า วิทยาศาสตร์เป็นความรูท้ี่อธิบายเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ..เห็นด้วย 
กับขอ้ความ (วิทยาศาสตรไ์ม่สามารถอธิบาย 

วิท ยาศ าสต ร์สาม ารถอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ  
อัลลอฮ์ผู้อธิบายเก่ียวกับโลกและ
จกัรวาล 
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ตาราง 18  )ต่อ(  
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 เ ก่ี ย ว กั บ โล ก แ ล ะ จั ก รว า ล ได้ )   เพ รา ะ
วิทยาศาสตร์อธิบายได้ไม่ชัดเจน  อัลลอฮ์ผู้
เดี ยวที่ ส ามารถอธิบ ายเก่ีย วกับโลกและ
จกัรวาล” (นกัเรียน 23) 

 

“เห็นด้วยกับข้อความ (วิทยาศาสตร์สามารถ
อธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ  ทางธรรมชาติ)  
เพราะพอเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ครูบอกว่า
วิทยาศาสตรเ์ป็นความรูท้ี่อธิบายปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ…ไม่แน่ใจกับข้อความ  
(วิทยาศาสตรไ์ม่สามารถอธิบายเก่ียวกับโลก
และจักรวาลได้)  เพราะอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวที่
จะทราบและอธิบายไดทุ้กอย่าง”  (นกัเรียน 25) 

หลงัเรียน 
IV (6 คน) “เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ (วิทยาศาสตร์

สามารถอธิบายปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ทาง
ธรรมชาติ)  เพราะวิทยาศาสตรส์ามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ   โดย                  
การสังเกต  การลงความเห็น  การทดลอง                    
อัลฟารีซีย์ทดลองเร่ือง  รุง้กินน ้า  เขาสังเกต  
ทดลอง  ตีความ  จนพบรุ้งกินน ้ามี   3  สี ” 
(นกัเรียน 1) 

วิท ยาศ าสตร์สามา รถอ ธิบ าย
เก่ียวกับโลกและจักรวาลได้  โดย
อ า ศั ย วิ ธี ก า ร ต่ า ง  ๆ  ท า ง
วิทยาศาสตร ์ การทดลอง          
การสงัเกต  และการตีความ 

“ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับขอ้ความ (วิทยาศาสตร์
ไม่สามารถอธิบายโลกและจักรวาลได้) เพราะ
วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฎการณ์              
ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ  ส่ิงที่เกิดบนโลก   เช่น     
รุ ้ง กินน ้า   อัลฟารีซีย์พบและอธิบ ายด้วย                   
การตีความ  สงัเกต  ทดลอง” (นกัเรียน  3) 
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ตาราง 18  )ต่อ(  
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 

“เห็นด้วยกับข้อความ (วิทยาศาสตรส์ามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ) 
เพ ราะนักวิทยาศาสตร์อาศัยการสังเกต                 
ก า ร ท ด ล อ ง   ก า ร ตี ค ว า ม   อ ธิ บ า ย
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ    วิท ยาศาสตร์
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ทาง
ธรรมชาติได ้ การท างานของอลัฟารีซียอ์ธิบาย 
เก่ียวกับรุง้กินน า้  เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
เขาอาศยัการสังเกต การทดลอง  การตีความ” 
(นกัเรียน 13)    

วิทยาศาสตร์สามารถอธิบ าย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ  
โด ย อาศั ย วิ ธี ก า ร ต่ าง  ๆ  ท า ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์   ก า ร สั ง เก ต                      
การทดลอง  และการตีความ 

“เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ (วิทยาศาสตร์
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ทาง
ธรรมชาติ)  เพราะวิทยาศาสตรใ์ช้วิธีการทาง
วิ ท ย าศ าสต ร์ก า รสั ง เก ต   ก า รท ดลอ ง                        
ลงความเห็นอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทาง
ธรรมชาติ   เช่น   การค้นพบ รุ้งกินน ้าของ               
อัลฟารีซีย์  มันเป็นเร่ืองปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ  เขาอาศัยการทดลอง  สังเกต  
ตีความ”  (นกัเรียน 23) 
“เห็นด้วยกับข้อความ (วิทยาศาสตรส์ามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ) 
เพราะวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายเร่ือง                        
รุง้กินน ้า การเกิดเมฆ ฝน  ด้วยการทดลอง                                     
การสังเกต  เช่น  อัลฟารีซีย์ทดลองรุ้งกินน ้า 
เขาทดลองแล้วพบว่า  รุ้งกินน ้ามี   3  สี ” 
(นกัเรียน 25) 
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ตาราง 18  )ต่อ(  
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 “เห็นด้วยกับข้อความ (วิทยาศาสตร์สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ)  
เพ รา ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ส า ม า รถ อ ธิ บ า ย
ปรากฏการณ์รุ้งกินน ้า  ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ทางธรรมชาติ  ดว้ยวิธีการหลายวิธี  การทดลอง 
การสังเกต  การตีความ  มีหลักฐานตรวจสอบ
ได”้ (นกัเรียน 26) 

 

 
2. ความรู้วิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม

พบว่า  การใหเ้หตุผลของนักเรียนทุกคน (6 คน) จัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจไม่สอดคลอ้งกับมติ
ประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(NV) นักเรียนจ านวน  3  คน  ไม่สามารถใหเ้หตุผลไดช้ัดเจน  โดย
นกัเรียนมีความเขา้ใจว่า  นกัวิทยาศาสตรอ์าจไม่สามารถคน้พบความรูเ้พิ่มขึน้  ส่วนนักเรียนอีก      
3  คน  ให้เหตุผลที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาโดยนักเรียนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่า              
การคน้พบความรูท้างวิทยาศาสตรอ์าจจะเพิ่มขึน้หรือไม่เพิ่มขึน้ก็ไดข้ึน้อยู่กบัอลัลอฮเ์ท่านัน้  

หลังเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์อิสลาม  
พบว่า  นักเรียนทุกคนมีความเขา้ใจถูกต้องสอดคล้องกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์( IV)  
เขา้ใจถูกตอ้งว่า  นักวิทยาศาสตรม์ีการศึกษาและคน้ควา้ตลอดเวลา  เมื่อมีขอ้มูลใหม่ที่สามารถ
หักล้างข้อมูลเก่า อาจค้นพบดาวเคราะห์เพิ่มขึน้ในอนาคต  และความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้  โดยนักเรียนสามารถอธิบายพรอ้มยกตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์
สามารถเปลี่ยนแปลงได ้ ดงัสรุปการตีความและตวัอย่างค าตอบของนกัเรียนในตาราง  19 
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ตาราง 19 สรุปความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในคุณลักษณะความรู้
วิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

ก่อนเรียน 
NV (6 คน) “ไม่แน่ใจกับข้อความ (นักวิทยาศาสตร์อาจ

ค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพิ่มขึ ้นใน
อนาคต)  เพราะอาจไม่พบดาวเคราะห์ก็ได้” 
(นกัเรียน 13) 

นักวิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถ
ค้ น พ บ ค ว า ม รู้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
เปล่ียนแปลงได ้

“ไม่แน่ใจกับข้อความ  (นักวิทยาศาสตร์อาจ
ค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพิ่มขึ ้นใน
อนาคต)  เพราะนักวิทยาศาสตร์อาจไม่พบ             
ดาวเคราะหก็์ไดใ้นอนาคต” (นกัเรียน 25) 
“ไม่แน่ใจกับข้อความ (นักวิทยาศาสตร์อาจ
ค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพิ่มขึ ้นใน
อนาคต) เพราะนักวิทยาศาสตร์อาจไม่พบ              
ดาวเคราะหใ์นอนาคต” (นกัเรียน 26)  
“ไม่แน่ใจกับข้อความ (นักวิทยาศาสตร์อาจ
ค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพิ่มขึ ้นใน
อนาคต)  เพราะพระเจา้ผูเ้ดียวที่สรา้งโลก สรา้ง
ดาวเคราะหไ์ด”้ (นกัเรียน 7) 

การคน้พบความรูท้างวิทยาศาสตร์
อาจจะเพิ่มขึ ้นหรือไม่ เพิ่มขึ ้นก็ได้
ขึ ้นอยู่ กับอัลลอฮ์เท่านั้น   ความรู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
เปล่ียนแปลงได ้ “ไม่เห็นดว้ยกับขอ้ความ  (นักวิทยาศาสตรอ์าจ

ค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพิ่มขึ ้นใน
อนาคต)  เพ ราะไม่ มี ใครสามารถค้นพบ                       
ดาวเคราะห์ได ้ นอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียว”      
(นกัเรียน 10) 
“ไม่แน่ใจกับข้อความ (นักวิทยาศาสตร์อาจ
ค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพิ่มขึ ้นใน
อนาคต)  เพราะอลัลอฮ์อาจจะให้มีดาวเคราะห์
เพิ่มขึน้หรือไม่ก็ได”้ (นกัเรียน 11) 
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ตาราง 19  )ต่อ(  
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

หลงัเรียน  
IV (6 คน) “เ ห็ น ด้ ว ย อ ย่ า ง ย่ิ ง กั บ ข้ อ ค ว า ม 

(นักวิทยาศาสตร์อาจค้นพบดาวเคราะห์ใน
ระบบ สุ ริย ะ เพิ่ ม ขึ ้น ใน อน าคต ) เพ ราะ
นกัวิทยาศาสตรท์ดลอง  สังเกต  อาศัยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ค้นหาความรู้วิทยาศาสตร์
ตลอดเวลา  จนนักวิทยาศาสตรค์น้พบความรู้
ที่สามารถหักล้างข้อมูลเก่า  ท าให้ความรู้
วิทยาศาสตรเ์ปล่ียนแปลง  นักวิทยาศาสตร์
อาจพบดาวเค ราะห์ เพิ่ ม ขึ ้น ในอนาคต” 
(นกัเรียน 7) 

นักวิทยาศาสตร์มีการศึกษาและ
คน้คว้าตลอดเวลา  เมื่อมีข้อมลูใหม่ที่
สามารถหักลา้งข้อมูลเก่า อาจค้นพบ
ดาวเคราะห์เพิ่มขึน้ในอนาคต  และ
ค ว า ม รู้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ส า ม า ร ถ
เปล่ียนแปลงได ้ โดยนกัเรียนสามารถ
อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเก่ียวกับ
ค ว า ม รู้ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ส า ม า ร ถ
เปล่ียนแปลงได ้

“เห็นด้วยกับข้อความ (นักวิทยาศาสตร์อาจ
ค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพิ่มขึน้ใน
อนาคต)  เพราะนักวิทยาศาสตร์มีความ
พยายามในค้นคว้าด้วยวิธีสังเกต ทดลอง  
ตีความ   อาจคน้พบดาวเคราะห์เพิ่มขึน้ก็ได ้ 
ความรูว้ิทยาศาสตรเ์ปล่ียนแปลงไดต้ลอด  พอ
นักวิทยาศาสตร์พบข้อมูลใหม่  มีหลักฐาน
ตรวจสอบ ได้  ข้อมูล เดิม ก็ ถูกยก เลิกไป ”  
(นกัเรียน 10) 
“เ ห็ น ด้ ว ย อ ย่ า ง ย่ิ ง กั บ ข้ อ ค ว า ม 
(นักวิทยาศาสตร์อาจค้นพบดาวเคราะห์ใน
ระบบสุ ริย ะ เพิ่ ม ขึ ้น ใน อน าคต )  เพ ราะ
นักวิทยาศาสตร์ทดลอง ค้นคว้าด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรจ์ะท าให้คน้พบความรู ้แลว้มี
หลักฐานที่ชัดเจน  เชื่อถือได ้ สามารถยกเลิก
ความรู้เก่า  ความ รู้วิทยาศาสตร์สามารถ
เปล่ียนแปลงได ้อาจท าให้พบดาวเคราะหด์วง
ใหม่เพิ่มขึน้ในอนาคตก็ได”้ (นกัเรียน 13) 
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ตาราง 19 )ต่อ(  
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 “เห็นด้วยกับข้อความ (นักวิทยาศาสตร์อาจ
ค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพิ่มขึ ้นใน
อนาคต) เพราะนกัวิทยาศาสตรม์ีการศึกษาและ
คน้คว้าตลอดเวลา  อาจคน้พบดาวเคราะหใ์หม่
ในอนาคตก็ได้  ความรู้วิทยาศาสตร์สามารถ
เปล่ียนแปลงได ้ เช่น เร่ืองรุง้กินน า้ อลัฟารีซียไ์ด้
ศึกษา สังเกต ทดลองพบว่า  รุ้งกินน ้ามี  3 สี 
ต่อมานักวิทยาศาสตรไ์ด้ทดลองพบว่า มี 7 สี” 
(นกัเรียน 11) 

 

“เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ (นักวิทยาศาสตร์
อาจคน้พบดาวเคราะหใ์นระบบสุริยะเพิ่มขึน้ใน
อนาคต)  เพราะนักวิทยาศาสตร์มีการศึกษา 
ทดลอง  ค้นคว้าตลอดเวลา  เมื่อมีหลักฐานที่
สามารถตรวจสอบได ้สามารถลบลา้งข้อมูลเก่า  
ก็อาจค้นพบดาวเคราะหเ์พิ่มขึน้ในระบบสุริยะ  
ความรูว้ิทยาศาสตรเ์ปล่ียนแปลงได ้  อลัฟารีซีย์
ไดท้ดลอง  สงัเกต  จนพบรุง้กินน า้มี 3  สี  พอมา
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตรไ์ดพ้บรุง้กินน ้ามี  7 สี” 
(นกัเรียน 25)   
“เห็นด้วยกับข้อความ (นักวิทยาศาสตร์อาจ
ค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพิ่มขึ ้นใน
อนาคต) เพราะนักวิทยาศาสตร์มีการค้นคว้า
และทดลองตลอด  ท า ให้มี โอกาสค้นพบ                   
ดาวเคราะห์เพิ่ มขึ ้น   ความ รู้วิท ยาศาสตร์
เปล่ียนแปลงได ้ หากมีข้อมูลที่หักลา้งขอ้มูลเก่า  
มีหลักฐานชัดเจน  หักล้างได้  เช่น  ปโตเลมี                 
อ ธิ บ าย เร่ื อ งก า รม อ ง เห็ น ไม่ ชั ด เจ น  แ ต่                 
อิบนุ อัลฮัยษัมทดลอง  สังเกต   มีหลักฐาน
ชัดเจน  แนวคิดของปโตเลมี ก็ถูกหักล้างไป” 
(นกัเรียน 26) 
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3.ความรู้วิทยาศาสตรต์้องการหลักฐานเชิงประจักษแ์ละสามารถตรวจสอบได้ 
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม

พบว่า  การใหเ้หตผุลของนกัเรียนส่วนใหญ่ (4  คน)  จัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจไม่สอดคลอ้งกบัมติ
ประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(NV) ส่วนอีก  2 คน  มีการให้เหตุผลที่จัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจใน
ระยะปรับเปลี่ยน (TV)  โดยนักเรียนกลุ่มความเข้าใจไม่สอดคล้องกับมติประชาคมทาง
วิทยาศาสตร ์(NV)  มีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งว่า  ความรูท้างวิทยาศาสตรอ์าจจะมีหลกัฐานหรือไม่มี
หลักฐานก็ได้  ส าหรับนักเรียนที่จัดอยู่ ในกลุ่มความเข้าใจในระยะปรบัเปลี่ยน (TV)  นักเรียน
จ านวน 1 คนมีความเข้าใจถูกต้องบางส่วน  แต่ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนเกี่ยวกับความรู้
วิทยาศาสตรต์อ้งมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได ้ โดยนักเรียนมีความเขา้ใจว่า  วิทยาศาสตร์
จ าเป็นต้องมีหลักฐาน  เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือและเป็นสิ่งที่ยืนยันกับการค้นพบความรู้
วิทยาศาสตร ์ ส่วนนกัเรียนอีก 1 คน  มีความเขา้ใจถูกตอ้งบางส่วนเช่นเดียวกันว่า  วิทยาศาสตร์
ตอ้งการหลกัฐานที่ตรวจสอบได ้ แต่บางอย่างเป็นเรื่องของอลัลอฮก์ล่าวไวแ้ลว้  จึงไม่จ าเป็นตอ้งมี
หลกัฐาน 

หลังเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
การให้เหตุผลของนักเรียนพบว่า  การให้เหตุผลของนักเรียนทุกคนจัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจ
สอดคลอ้งกบัมติประชาคมของวิทยาศาสตร ์(IV)  นักเรียนเขา้ใจถูกตอ้งว่า  ความรูวิ้ทยาศาสตร์
ตอ้งการหลกัฐานที่สามารถตรวจสอบได ้ หลกัฐานแสดงความจริง  ความน่าเชื่อถือและยืนยนัสิ่งที่
นักวิทยาศาสตรค์้นพบได้  รวมทั้งสามารถยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องได้  ดังสรุปการตีความและ
ตวัอย่างค าตอบนกัเรียนในตาราง  20 
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ตาราง 20 สรุปความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในคุณลักษณะความรู้
วิทยาศาสตรต์อ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

ก่อนเรียน 
NV (4 คน) “ไม่เห็นดว้ยกับข้อความ (ความรูว้ิทยาศาสตร์

ตอ้งมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได)้  เพราะ
หลักฐานไม่จ าเป็นส าหรบัความรูว้ิทยาศาสตร”์  
(นกัเรียน 1) 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจจะมี
หลกัฐานหรือไม่มีหลกัฐานก็ได ้   

“ไม่เห็นดว้ยกับข้อความ (ความรูว้ิทยาศาสตร์
ตอ้งมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได)้  เพราะ
วิทยาศาสตรไ์ม่ตอ้งมีหลกัฐาน”  (นกัเรียน 4) 
“ไม่แน่ ใจกับข้อความ  (การค้นพบความรู้
วิทยาศาสตรไ์ม่จ าเป็นตอ้งมีหลักฐานเสมอไป)  
เพราะความ รู้วิทยาศาสตร์อาจมีห รือ ไม่มี
หลกัฐานก็ได”้ (นกัเรียน  8)   
ไม่แน่ ใจกับข้อความ  (การค้นพบความ รู้
วิทยาศาสตรไ์ม่จ าเป็นตอ้งมีหลักฐานเสมอไป)  
เพราะวิทยาศาสตร์อาจมีหลักฐานหรือไม่มี
หลกัฐานยืนยนัก็ได”้ (นกัเรียน 25) 

TV (2 คน) “เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ  (ความรู้ทาง
วิท ย าศ าสต ร์ต้อ งมี ห ลั กฐานที่ ส าม า รถ
ตรวจสอบ ได้ ) เพ ราะวิทยาศาสตร์ต้อ งมี
หลักฐาน  สามารถพิสูจน์และหลกัฐานเป็นส่ิงที่
แสดงความน่าเชื่อถือได้…ไม่แน่ใจกับข้อความ  
(การคน้พบความรูว้ิทยาศาสตรไ์ม่จ าเป็นตอ้งมี
หลกัฐานเสมอไป)  เพราะบางเร่ืองวิทยาศาสตร์
ไม่สามารถอธิบายได ้ เป็นเร่ืองของอัลลอฮ์  จึง
ไม่มีหลกัฐานมาตรวจสอบได”้ (นกัเรียน 11) 

วิทยาศาสตร์ต้องอาศัยหลักฐานที่
ส า ม า รถ ต รว จ ส อบ ได้  เพ รา ะ
หลักฐานจะแสดงความน่าเชื่อถือใน
ส่ิงที่นักวิทยาศาสตรค์้นพบ  ยกเว้น
บางเร่ืองที่อัลลอฮ์กล่าวไว้แล้วก็ไม่
จ าเป็นตอ้งมีหลกัฐาน 

 
 
 



  152 

ตาราง 20  )ต่อ(  
   

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 “เห็นดว้ยกับข้อความ  (ความรูท้างวิทยาศาสตร์
ตอ้งมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได)้ เพราะ
ต้องอาศัยความรู้…ไม่ เห็นด้วยกับข้อความ                 
(การคน้พบความรูว้ิทยาศาสตรไ์ม่จ าเป็นตอ้งมี
หลักฐานเสมอไป) เพราะจ าเป็นตอ้งมีหลักฐาน  
เพื่อแสดงความจริงกับส่ิงที่ค้นพบ” (นักเรียน 
13) 

วิทยาศาสตรจ์ าเป็นต้องมีหลักฐาน  
เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือและเป็นส่ิง
ที่ ยื น ยั น กั บ ก า รค้ น พ บ ค วาม รู้
วิทยาศาสตร์  แต่ ไม่สามารถให้
เห ตุ ผ ล ชั ด เจ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า รมี
หลกัฐานที่สามารถตรวจสอบได ้
 

หลงัเรียน 

IV (6 คน) “เห็ น ด้ว ยอ ย่ าง ย่ิ ง กับ ข้อ ความ  (ค วาม รู้
วิ ท ย าศ าสต ร์ต้ อ งมี ห ลัก ฐานที่ ส าม า รถ
ตรวจสอบได)้  เพราะหลกัฐานท าใหผู้้อื่นเชื่อถือ
และยอมรับกับส่ิงที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ    
การท างานของนักวิทยาศาสตรต์อ้งมีหลักฐาน  
อิบนุอัลฮัยษัมทดลองเร่ืองการหกัเหของแสง  ก็
มีผลการทดลองออกมา  มันคือ หลักฐาน” 
(นกัเรียน  1) 

ค วาม รู้วิ ท ย าศ า ส ต ร์ต้ อ งก า ร
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได ้ 
หลักฐานแสดงความจริง  ความ
น่ า เ ชื่ อ ถื อ แ ล ะ ยื น ยั น ส่ิ ง ที่
นกัวิทยาศาสตรค์น้พบได ้

“ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ (การค้นพบ
ความรูว้ิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องมีหลักฐาน
เสมอไป) เพราะการท างานของนกัวิทยาศาสตร์
ตอ้งอาศัยหลักฐานมายืนยันส่ิงที่เขาพบ  ท าให้
คนเชื่อถือเขา  ญาบิรทดลองเร่ือง สกัดน า้หอม
จากกุหลาบ  ก็มีหลกัฐานยืนยันของเขาเป็นน า้
กุหลาบ” (นกัเรียน 4) 
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ตาราง 20  )ต่อ(  
   

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 “ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ (การค้นพบ
ความรู้วิทยาศาสตรไ์ม่จ าเป็นต้องมีหลักฐาน
เสมอไป) เพราะความรูว้ิทยาศาสตรต์้องอาศัย
หลักฐานที่ ตรวจสอบ ได้  การท างานขอ ง
นกัวิทยาศาสตรต์อ้งมีหลกัฐานยืนยนั  ท าใหค้น
เชื่อถือได ้ ญาบิรสกัดทองจากกรดกัดทอง  น า
กรดผสมกันได้กรดสีสม้  เป็นกรดกัดทอง  กรด
กัดทองเป็นหลกัฐาน” (นกัเรียน 8) 

 

“เห็ น ด้ ว ยอ ย่ า ง ย่ิ ง กั บ ข้อ ค วาม  (ค วาม รู้
วิ ท ยาศ าสต ร์ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานที่ ส าม า รถ
ตรวจสอบได้) เพราะนักวิทยาศาสตร์ต้องมี
หลักฐาน  หลักฐานท าให้คนเชื่อถือ   แสดงให้
เห็นส่ิงที่เราค้นพบ  การทดลองของญาบิรสกัด
ทองไดก้รดกัดทอง”  (นกัเรียน 11) 
“ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ (การค้นพบ
ความรู้วิทยาศาสตรไ์ม่จ าเป็นต้องมีหลักฐาน
เสมอไป)  เพราะนักวิทยาศาสตรจ์ าเป็นต้องมี
หลักฐาน  หลักฐานแสดงให้คนอื่น เชื่อ ถือ  
ยื นยัน ส่ิ งที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ค้น พบ   เช่ น                   
ญาบิรทดลองสกัดน ้าหอม มีหลักฐานสกัด
น า้หอมไดน้ า้กุหลาบ” (นกัเรียน 13)             
เห็นด้วยอ ย่างย่ิ งกับข้อความ (ความรู้ทาง
วิท ยาศ าสต ร์ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานที่ ส าม า รถ
ต รว จ สอ บ ได้ )   เพ ราะ ก า รท า ง า น ท า ง
วิท ยาศ าสต ร์ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานที่ ส าม า รถ
ตรวจสอบได ้ ท าให้คนเชื่อถือ ยอมรับ อธิบาย
ส่ิงที่ เขาค้นพบให้คนอื่น ฟั ง  ญ าบิ รค้นพบ                 
กรดกัดทอง  ก็อธิบายโดยใช้ผลการทดลอง                       
ผลการทดลองคือ  หลกัฐาน” (นกัเรียน 25)   
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4. วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีข้ันตอนตายตัว  
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  

การให้เหตุผลของนักเรียนพบว่า  ทุกคน (6 คน) จัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจไม่สอดคลอ้งกับมติ
ประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(NV)  นักเรียนมีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งว่า  วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ี
เพียงวิธีการเดียวคือ  การทดลองเท่านั้น   สลับขั้นตอนไม่ได้  นักวิทยาศาสตรเ์รียงล าดับเป็น
ขัน้ตอนตายตวัแลว้   

หลังเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
การใหเ้หตุผลของนกัเรียนพบว่า  ทุกคนจัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจสอดคลอ้งกบัมติประชาคมทาง
วิทยาศาสตร ์(IV)  มีความเขา้ใจถูกต้องว่า  ความรูวิ้ทยาศาสตรไ์ม่ไดม้าจากการทดลองเท่านั้น
เพราะวิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธี  เช่น  การสังเกต  การลงความเห็น  การตีความ   
ซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตรไ์ม่มีขั้นตอนแน่นอน   สลับกันได้  อาจจะเริ่มต้นจากปัญหาหรือ                    
การสงัเกตก่อนก็ได ้ ดงัสรุปการตีความและตวัอย่างค าตอบนกัเรียนในตาราง  21 
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ตาราง 21 สรุปความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในคุณลักษณะวิธีการทาง
วิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวัไดจ้ากการสมัภาษณ์ 

   

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

ก่อนเรียน 
NV (6 คน) “เห็นด้วยอ ย่างย่ิ งกับข้อความ  (วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์มีล าดับขั้นตอนแน่นอน)  เพราะ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์สลับขั้นตอนกันไม่ได ้ 
จะตอ้งเรียงล าดบักัน”  (นกัเรียน 4)  

วิธี การทางวิทยาศาสตร์มี เพี ย ง
วิธีการเดียวคือ การทดลองเท่านั้น  
สลับขั้นตอนไม่ได ้ นักวิทยาศาสตร์
เรียงล าดบัเป็นขัน้ตอนตายตวัแลว้   

“เห็ น ด้ ว ย อ ย่ า ง ย่ิ ง กับ ข้ อ ค วาม   (ค วาม รู้
วิทยาศาสตร์ได้มาจากการทดลองเท่ านั้น )  
เพราะไม่มีวิธีการอื่นทางวิทยาศาสตร ์ นอกจาก
การทดลองเท่านั้นที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ
ความรูว้ิทยาศาสตร”์  (นกัเรียน 10) 
“เห็ น ด้ ว ย อ ย่ า ง ย่ิ ง กับ ข้ อ ค วาม   (ค วาม รู้
วิทยาศาสตรไ์ดม้าจากการทดลองเท่านั้น  เพราะ
นักวิทยาศาสตร์อาศัยการทดลองในการค้นพบ
ความรูว้ิทยาศาสตร”์  (นกัเรียน 11) 
เห็ น ด้ ว ย อ ย่ า ง ย่ิ ง กั บ ข้ อ ค วา ม   (ค ว าม รู้
วิทยาศาสตร์ได้มาจากการทดลองเท่ านั้น )  
เพราะการทดลองเท่านั้นที่ เป็ นวิธีการค้นพบ
ความรูว้ิทยาศาสตร”์  (นกัเรียน 13) 
“เห็นดว้ยกับขอ้ความ  (ความรูว้ิทยาศาสตรไ์ดม้า
จากการทดลองเท่ านั้น)  เพราะส่ิงต่าง ๆ ที่
นกัวิทยาศาสตรค์น้พบจะตอ้งมาจากการทดลอง
เท่านัน้”  (นกัเรียน 23) 
“เห็นด้วยอ ย่างย่ิ งกับข้อความ (วิธี การทาง
วิทยาศาสตร์มีล าดับขั้นตอนแน่นอน) เพราะ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์สลับ ขั้ นตอน ไม่ ได ้ 
นักวิทยาศาสตรเ์ขามีล าดับขั้นตอนแน่นอนของ
เขาอยู่แลว้” (นกัเรียน 26) 
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ตาราง 21  )ต่อ(  
   

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

หลงัเรียน 
IV (6 คน) “ไม่ เห็นด้วยอ ย่างย่ิ งกับข้อความ  (ความ รู้

วิทยาศาสตร์ได้มาจากการทดลองเท่ านั้น )  
เพ ราะค วาม รู้วิ ท ย าศ าสตร์มี ห ลายวิ ธี   มี                   
การทดลอง  การสังเกต  การตีความ  การลง
ความเห็น” (นกัเรียน 4) 

ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่ ได้มาจาก               
การทดลองเท่านั้นเพราะวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิธี  เช่น  
ก า รสั ง เก ต   ก า รล งค วาม เห็ น                   
ก า ร ตี ค ว า ม    ซึ่ ง วิ ธี ก า รท า ง
วิทยาศาสตร์ไม่มีขั้นตอนแน่นอน  
สลับ กัน ได้   อาจจะ เร่ิมต้น จาก
ปัญหาหรือการสงัเกตก่อนก็ได ้   

“ไม่ เห็นด้วยอ ย่างย่ิ งกับข้อความ   (ความ รู้
วิทยาศาสตร์ได้มาจากการทดลองเท่ านั้น )  
เพราะนักวิทยาศาสตร์มีหลายวิธีในการค้นพบ
ค ว าม รู้วิ ท ย า ศ า ส ต ร์   เช่ น   ก า ร สั ง เก ต                     
การทดลองการตีความ” (นกัเรียน 10) 
“ไม่ เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ (วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มีล าดับขั้นตอนแน่นอน)  เพราะ
วิ ธี ก า รค้ น พ บ ค ว าม รู้วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ข อ ง
นักวิทยาศาสตร์สลับ กันได้  มีล าดับขั้นที่ ไม่
แน่นอน  อาจจะเร่ิมจากปัญหาหรือสังเกตก็ได ้ 
ทดลองก่อนแล้วสังเกตก็ได้   การท างานของ              
อิบนุอัลฮัยษัมในห้องมืด  เร่ิมตน้จากการสังเกต
แล้วเขาทดลอง  ส่วนอัลฟารีซีย์เร่ิมต้นจากอ่าน
งานของอิบนุอัลฮัยษัมเร่ือง รุง้กินน า้ เขาก็สงสัย 
เร่ิมต้นจากปัญหา  แล้วเขาก็ไปทดลองและ
สงัเกต” (นกัเรียน 11) 
“ไม่ เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ (วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มีล าดับขั้นตอนแน่นอน)  เพราะ
วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีขัน้ตอนไม่แน่นอน  อาจ
เร่ิม จาก ปัญ หา ก่อน ก็ ได้   อ าจจะ เร่ิมจาก                      
การสังเกตก่อนแลว้ทดลอง  อลัฟารีซียศึ์กษาเร่ือง
รุ้งกินน ้า  เขาเร่ิมต้นจากการพบปัญหา  ส่วน                              
อิบนุอลัฮยัษัมเร่ิมตน้จากการสงัเกตเห็นมัสยิดหัว
กลบั  แลว้เขาทดลอง” (นกัเรียน 13) 
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ตาราง 21  )ต่อ(  
   

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 “ไม่ เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ (วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มีล าดับขั้นตอนแน่นอน)  เพราะ
วิธีการการทางวิทยาศาสตรม์ีขั้นตอนไม่แน่นอน  
บางทีก็เร่ิมจากการสังเกตหรือปัญหาก่อนก็ได ้ 
อัลฟารีซีย์ศึกษารุ้งกินน ้าก็เร่ิมต้นจากปัญหา  
ส่วนอิบนุอัลฮัยษัมเร่ิมจากการสังเกตเห็นมัสยิด
หวักลบั”   (นกัเรียน 23) 

 

“ไม่ เห็นด้วยอ ย่างย่ิ งกับข้อความ  (ความ รู้
วิทยาศาสตรไ์ดม้าจากการทดลองเท่านัน้)  เพราะ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ไดม้ีการทดลองอย่าง
เ ดี ย ว เท่ า นั้ น   มี ห ล า ย วิ ธี   มี ก า รสั ง เก ต                          
การตีความ การลงความเห็น”  (นกัเรียน 26) 

 
5. สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร์ 
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  

การใหเ้หตุผลของนักเรียนพบว่า   ทุกคน (6 คน) จัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจไม่สอดคลอ้งกับมติ
ประชาคมทางวิทยาศาสตร์ (NV) นัก เรียนมีความเข้าใจไม่ถูกต้องว่า  การท างานของ
นกัวิทยาศาสตรไ์ม่เกี่ยวขอ้งกบัสังคม  จุดเริ่มตน้ของการคน้พบความรูวิ้ทยาศาสตรห์รือประดิษฐ์
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตรเ์กิดจากความสนใจของนักวิทยาศาสตรเ์ท่านั้น  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ                
ความเป็นอยู่และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของนกัวิทยาศาสตร ์ และมีนกัเรียนบางคนมีการใหเ้หตผุลที่
ไม่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้ความที่ใหแ้สดงความคิดเห็น   

หลังเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
การให้เหตุผลของนักเรียนพบว่า  ทุกคน (6 คน) จัดอยู่ในกลุ่มความเข้าใจสอดคล้องกับมติ
ประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(IV)  นกัเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งว่า  การท างานของนกัวิทยาศาสตร์
อาจหยุดชั่วขณะ  หากถูกต่อตา้นจากคนในสงัคม  เพราะการท างานของนักวิทยาศาสตรเ์กี่ยวกับ
สังคม  ชุมชน จุดเริ่มต้นของการค้นพบหรือประดิษฐ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตรเ์กี่ยวข้องกับ              
ความเป็นอยู่และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของนกัวิทยาศาสตร ์  นกัเรียนสามารถยกตวัอย่างไดถู้กตอ้ง
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เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร์  ดังสรุปการตีความและ
ตวัอย่างค าตอบนกัเรียนในตาราง  22 

ตาราง 22 สรุปความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในคุณลักษณะสังคมและ
วฒันธรรมมมีอิทธิพลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตรจ์ากการสมัภาษณ ์

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

ก่อนเรียน 
NV (6 คน) “ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ  (การทดลอง

ของนักวิทยาศาสตรอ์าจหยุดชั่วขณะ  หากถูก
ต่อตา้นจากคนในสงัคม)  เพราะการท างานของ
นกัวิทยาศาสตรไ์ม่เก่ียวกับสังคม”  (นกัเรียน 1) 

การท างานของนักวิทยาศาสตร์ไม่
เก่ียวข้องกับสังคม  จุดเร่ิมต้นของ
การคน้พบความรูว้ิทยาศาสตร์หรือ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
เ กิ ด จ า ก  ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง
นัก วิท ยาศาสตร์เท่ านั้ น   ไม่ ได้
เ ก่ีย วข้ อ งกับ ความ เป็ นอ ยู่ และ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ชุ ม ช น ข อ ง
นกัวิทยาศาสตร ์

ไม่ แ น่ ใจ กั บ ข้ อ ค วาม  (ก า รท ดลอ งข อ ง
นักวิทยาศาสตร์อาจหยุดชั่ วขณะ  หากถูก
ต่อตา้นจากคนในสงัคม)  เพราะการท างานของ
นัก วิท ย าศ าสตร์ไม่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับ สั งค ม ” 
(นกัเรียน 3) 
“เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ  (จุดเร่ิมต้นของ              
การคน้พบความรูห้รือการประดิษฐ์อุปกรณท์าง
วิทยาศาสตร์ไม่ได้เก่ียวข้องกับความเป็นอยู่
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของนักวิทยาศาสตร)์  
เพ ราะจุ ด เ ร่ิม ต้น ขอ งกา รค้น พ บค วาม รู้
วิ ท ย าศ า สต ร์ เ กิ ด จ า กค ว าม สน ใจ ข อ ง
นกัวิทยาศาสตรเ์ท่านัน้”  (นกัเรียน 10) 
“ไม่ เห็นด้วยกับข้อความ (การทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์อาจหยุดชั่ วขณะ  หากถูก
ต่อตา้นจากคนในสงัคม) เพราะนกัวิทยาศาสตร์
ท างานในห้องทดลอง  ไม่เก่ียวข้องกับสังคม”  
(นกัเรียน 11) 
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ตาราง 22  )ต่อ(  
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 “ไม่ แน่ ใจ กับข้อความ   (กา รทดลองขอ ง
นักวิทยาศาสตร์อาจหยุดชั่ วขณะ  หากถูก
ต่อตา้นจากคนในสงัคม) เพราะนกัวิทยาศาสตร์
อาจไม่หยุดการทดลอง ”  (นกัเรียน 13) 

ก ารให้ เห ตุ ผ ลข อ งนั ก เ รีย น ไม่
เก่ียวขอ้งกับประเด็นค าถาม 

“เห็นด้วยกับข้อความ  (จุดเร่ิมต้นของการ
ค้นพบความรู้หรือการประดิษฐ์อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์ ไม่ได้เก่ียวข้องกับความเป็นอยู่
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของนักวิทยาศาสตร)์  
เพราะอาจเกิดในชุมชนอื่น ๆ ก็ได้” (นักเรียน 
13) 
“เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับขอ้ความ  (การทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์อาจหยุดชั่ วขณะ  หากถูก
ต่อต้ าน จากคน ใน สั งค ม )  เพ ราะบ างที
นักวิทยาศาสตรก็์ตอ้งหยุดการทดลองชั่วคราว  
เคร่ืองมืออุปกรณเ์สีย”  (นกัเรียน 23) 

หลงัเรียน 
IV (6 คน) ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ (จุดเร่ิมตน้ของ    

การคน้พบความรูห้รือการประดิษฐ์อุปกรณท์าง
วิทยาศาสตร ์ ไม่ได้เก่ียวข้องกับความเป็นอยู่
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของนักวิทยาศาสตร)์  
เพราะการท างานของนักวิทยาศาสตรเ์ก่ียวกับ
สงัคมและชุมชน  นักวิทยาศาสตรท์ างานและมี
เป้าหมายเพื่อสังคมและชุมชน  ญาบิรสกัด
น า้หอมจากกุหลาบ  เป้าหมายของญาบิรเพื่อ
ชุมชน  เขาสกัดน า้หอมประดิษฐ์อะลิมบิก  สกัด
น ้าหอมเพื่อให้คนในชุมชนได้อาบน ้ากุหลาบ  
นกัวิทยาศาสตรท์ างานเพื่อชุมชน” (นกัเรียน 1) 

การท างานของนักวิทยาศาสตรอ์าจ
หยุดชั่วขณะ  หากถูกต่อตา้นจากคน
ในสังคม  เพราะการท างานของ
นัก วิทยาศาสตร์เ ก่ีย ว กับสั งคม   
ชุมชน จุดเร่ิมตน้ของการคน้พบหรือ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
เ ก่ีย วข้ อ งกับ ความ เป็ นอ ยู่ และ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ชุ ม ช น ข อ ง
นกัวิทยาศาสตร ์  
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ตาราง 22  (ต่อ) 
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 “เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ  (การทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์อาจหยุดชั่ วขณะ  หากถูก
ต่อตา้นจากคนในสงัคม)  เพราะการท างานของ
นกัวิทยาศาสตรเ์ก่ียวขอ้งกับสังคม  ชุมชน  เขา
ท างานมีเป้าหมายเพื่อสังคมชุมชน  ญาบิรท า                          
การทดลองในห้องทดลอง  มีคนบางคนใน
ชุมชนรังเกียจการท างานของเขา  ก็ไป เผา
หอ้งทดลองที่เขาทดลอง  เขาทดลองต่อไปไม่ได ้ 
แต่เขาก็พยายามค้นหาทดลองต่อไปอีกไม่ได้
หยุด” (นกัเรียน 3) 

 

“ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ (จุดเร่ิมตน้ของ
การคน้พบความรูห้รือการประดิษฐ์อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์  ไม่ได้เก่ียวข้องกับความเป็นอยู่
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของนักวิทยาศาสตร์)  
เพราะการท างานของนักวิทยาศาสตรเ์ก่ียวข้อง
กับชุมชน  สังคม เขาท างานเพื่อชุมชน  ญาบิร  
ทดลองสกัดน ้าหอมเพื่อจะให้คนในชุมชนได้
อาบน า้กุหลาบ” (นกัเรียน 10) 
“ไม่ เห็ นด้วย กับข้อความ  (จุด เ ร่ิมต้น ขอ ง                 
การคน้พบความรูห้รือการประดิษฐ์อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์  ไม่ได้เก่ียวข้องกับความเป็นอยู่
และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของนักวิทยาศาสตร์)  
เพราะการท างานของนักวิทยาศาสตรเ์ก่ียวข้อง
กับชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม  นกัวิทยาศาสตรไ์ม่ได้
ท าการทดลองในหอ้งทดลองเพียงอย่างเดียว  มี
สังคม  ชุมชนเก่ียวข้องด้วย  เช่น  จุดเร่ิมต้น   
การท างานทางวิทยาศาสตรข์องญาบิร  เพื่อคน
ในสังคมในชุมชนของเขาการสกัดน ้าหอมจาก
กุหลาบเพื่อใหค้นในชุมชนมีน า้กุหลาบใช ้
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ตาราง 22  (ต่อ) 
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 อาบน า้” (นกัเรียน 11)  

“เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับขอ้ความ  (การทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์อาจหยุดชั่ วขณะ  หากถูก
ต่อตา้นจากคนในสังคม)  เพราะการท างานของ
นั ก วิท ย าศ าสต ร์เ ก่ี ย ว กั บ ชุ ม ช น   สั งค ม  
นักวิทยาศาสตร์ไม่ ได้ท างานคนเดียว  เขา
ท างานเพื่อชุมชน  เช่น  ญาบิร  ทดลองใน
ห้องทดลอง  แต่มีคนในชุมชนไม่ชอบเขา  ก็ไป
เผาห้องทดลองของเขา  ท าให้เขาทดลองไม่ได ้ 
แต่เขาก็ไม่หยุด  ศึกษาต่อไป” (นกัเรียน 13) 

“เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับขอ้ความ  (การทดลองของ
นักวิทยาศาสตร์อาจหยุดชั่ วขณะ  หากถูก
ต่อตา้นจากคนในสังคม)  เพราะการท างานของ
นักวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับสังคม  ชุมชน  
นักวิทยาศาสตรไ์ม่ได้ทดลองคนเดียว  มีสังคม  
ชุมชนเก่ียวข้องด้วย   ญาบิ ร  อิบนุ ฮัยยาน                 
คนในสังคมเผาห้องทดลองของเขา  เขาก็หยุด
ทดลองชั่วคราว  ไม่ได้หยุดตลอด  ทดลองต่อ
และสอนลกูศิษยข์องเขาต่อไป” (นกัเรียน 23) 

 
6. วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนพื้นฐานการสังเกตและการลงความเห็นซ่ึงมี            

ความแตกต่างกัน 
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  

การใหเ้หตผุลของนกัเรียนพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ (4 คน) จัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจไม่สอดคลอ้ง
กับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(NV)  ส่วนอีก  2 คน  จัดอยู่ในกลุ่มความเข้าใจในระยะ
ปรับเปลี่ยน ( TV)   นักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มความเข้าใจไม่สอดคล้องกับมติประชาคมทาง
วิทยาศาสตร ์(NV)  มีความเขา้ใจไม่ถูกต้องว่า การสังเกตและการลงความเห็นไม่แตกต่างกัน  
เพราะทัง้สองทักษะตอ้งอาศยัตาและอวยัวะเดียวกัน  ส่วนนักเรียนที่จดัอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจใน
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ระยะปรบัเปลี่ยน (TV)  มีความเขา้ใจถูกตอ้งบางส่วนว่า  วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานการสงัเกต
และการลงความเห็น  เพราะการท างานของนักวิทยาศาสตรต์้องอาศัยการสังเกตและการลง
ความเห็น  แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่า  การสังเกตและการลงความเห็นเกี่ยวข้องอย่างไรกับ
วิทยาศาสตร ์ และมีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งว่า  การสงัเกตและการลงความเห็นไม่แตกต่างกนัเพราะ
ทัง้สองตอ้งอาศยัอวยัวะเหมือนกนั   

หลังเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้ประวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
การใหเ้หตผุลของนกัเรียนพบว่า  นกัเรียนส่วนใหญ่ (5 คน) จดัอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจสอดคลอ้งกบั
มติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(IV)  ส่วนอีก  1  คน  จดัอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจในระยะปรบัเปลี่ยน 
(TV)  โดยนกัเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจสอดคลอ้งกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(IV)  มี
ความเขา้ใจถูกตอ้งว่า  วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานการสงัเกตและลงความเห็น  นกัวิทยาศาสตร์
ตอ้งอาศัยการสังเกตและลงความเห็น  การสังเกตและลงความเห็นแตกต่างกันเพราะการสังเกต
อาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5  โดยไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัว  ส่วนการลงความเห็นเป็นอธิบาย
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสงัเกต   โดยอาศยัความรูเ้ดิมเขา้มาช่วย  นกัเรียนสามารถยกตวัอย่างที่แสดงให้
เห็นความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการลงความเห็นไดช้ดัเจน  ส่วนนกัเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ความเขา้ใจในระยะปรบัเปลี่ยน (TV)  นักเรียนมีความเขา้ใจถูกตอ้งบางส่วนเกี่ยวกับการสงัเกต
และการลงความเห็น  สามารถอธิบายความแตกต่างของการสังเกตและการลงความเห็น  แต่
ยกตัวอย่างได้เพียงการสังเกตเท่านั้น  ดังสรุปการตีความและตัวอย่างค าตอบนักเรียนใน                      
ตาราง  23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  163 

ตาราง 23 สรุปความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในคุณลักษณะวิทยาศาสตร์
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานการสงัเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกนัจากการสมัภาษณ์  

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

ก่อนเรียน 
NV (4 คน) “ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ  (วิทยาศาสตร์

ตั้ งอ ยู่ บ นพื ้ น ฐาน การสั งเกตและการล ง
ความเห็น) เพราะวิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐาน
การทดลองเท่านั้น… เห็นด้วยกับข้อความ   
(การสังเกตและการลงความเห็นไม่แตกต่างกัน
เพราะทั้งสองลักษณะตอ้งอาศัยประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 (ตา หู  จมูก  ลิ้นและผิวหนัง)  เพราะ                      
การสังเกตและการลงความเห็นตอ้งอาศยัตาใน
การอธิบายส่ิงต่าง ๆ”  (นกัเรียน 1) 

วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพืน้ฐาน        
การทดลอง  เพ ราะวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตรคื์อ  การทดลองเท่านั้น  
การสังเกตและการลงความเห็นไม่
แตกต่างกัน  เพราะทั้งสองทักษะ
ตอ้งอาศยัตาและอวยัวะเดียวกัน   

“เห็นด้วยกับข้อความ (การสังเกตและการลง
ความเห็นไม่แตกต่างกันเพราะทั้งสองลักษณะ
ตอ้งอาศยัประสาทสัมผัสทัง้ 5 (ตา หู  จมกู  ลิน้
และผิวหนัง))  เพราะการสังเกตและการลง
ความ เห็ น ต้อ งอ าศัยอ วัย วะ เห มื อน กัน ” 
(นกัเรียน 8) 
“เห็ น ด้ วย กั บ ข้ อ ค วาม  (กา รสั ง เกต แ ละ                  
การลงความเห็นไม่แตกต่างกันเพราะทั้งสอง
ลักษณ ะต้อ งอ าศั ยป ระสาทสั มผัสทั้ ง  5                   
(ตา  หู   จ มู ก   ลิ้ น แล ะ ผิ วห นั ง ) )   เพ ราะ                  
การสังเกตและการลงความเห็นต้องใช้อวัยวะ
เหมือนกัน” (นกัเรียน 23) 
“ไม่แน่ใจกับข้อความ  (วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บน
พื ้นฐานการสังเกตและการลงความ เห็น )  
เพราะวิทยาศาสตร์ต้อ งอาศัยการทดลอง
เท่านัน้”  (นกัเรียน 26) 
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ตาราง 23  )ต่อ(   
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

TV (2 คน) “เห็นดว้ยกับข้อความ  (วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บน
พื ้นฐานการสังเกตและการลงความ เห็น )  
เพราะนักวิทยาศาสตรต์อ้งอาศัยการสงัเกตและ
ก ารล งค ว าม เห็ น ใน ก า รค้น พ บ ค วาม รู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์…เห็ น ด้ ว ย กั บ ข้ อ ค ว า ม                       
(การสังเกตและการลงความเห็นไม่แตกต่างกัน
เพราะทั้งสองลักษณะตอ้งอาศยัประสาทสมัผัส
ทั้ง 5 (ตา หู  จมูก  ลิ้นและผิวหนัง))  เพราะ 
การสังเกตและการลงความเห็นต้องอาศัย
อวยัวะเหมือนกัน” (นกัเรียน 4) 

วิทยาศาสตร์ตั้ งอ ยู่ บ นพื ้ น ฐาน                  
การสังเกตและการลงความเห็น  
เ พ ร า ะ ก า ร ท า ง า น ข อ ง
นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ต้ อ ง อ า ศั ย                    
การสังเกตและการลงความเห็น  ซึ่ง
ทั้ งสองไม่ แตกต่างกัน เพ ราะทั้ ง               
การสังเกตและการลงความเห็นตอ้ง
อาศยัอวยัวะเหมือนกัน 

“เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ (วิทยาศาสตร์
ตั้งอยู่บนพื ้นฐานการสังเกตและการลงความ 
เห็น)  เพราะการท างานของนักวิทยาศาสตร์
อาศัยการสงัเกตและลงความเห็น…เห็นดว้ยกับ
ข้อความ (การสังเกตและการลงความเห็นไม่
แตกต่างกัน  เพราะทั้งสองลักษณะตอ้งอาศัย
ประสาทสัมผัสทั้ง  5 (ตา หู   จมูก  ลิ้นและ
ผิวหนัง))  เพราะทั้งสองใช้อวัยวะเหมือนกัน” 
(นกัเรียน 11) 
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ตาราง 23  )ต่อ(  
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

หลงัเรียน 

IV (5 คน) “เห็นด้วยกับข้อความ (วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บน
พื ้นฐานการสังเกตและการลงความเห็น )  
เพราะการท างานของนักวิทยาศาสตรต์้องใช้
การสังเกตและลงความเห็น  การสังเกตและลง
ความเห็นแตกต่างกัน  การสังเกตต้องอาศัย
ประสาทสัมผสั  การลงความเห็นไม่ใช้ประสาท
สมัผสั  แต่ใช้ผลการสังเกตและส่ิงที่เรารูอ้ยู่แลว้
อธิบาย  อิบนุอัลฮัยษัมก็อาศัยการสังเกตและ
ลงความเห็น” (นกัเรียน 1) 

วิทยาศาสตร์ตั้ งอ ยู่ บ นพื ้ น ฐาน                
ก า ร สั ง เก ต แ ล ะ ล ง ค ว าม เห็ น  
นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ต้ อ ง อ า ศั ย                   
ก า ร สั ง เก ต แ ล ะ ล ง ค ว าม เห็ น                          
การสังเกตและลงความเห็นแตกต่าง
กันเพราะการสังเกตอาศัยประสาท
สั ม ผั ส ทั้ ง  5  โ ด ย ไ ม่ แ ส ด ง                   
ความคิดเห็นส่วนตัว  ส่วนการลง
ความเห็นเป็นอธิบายขอ้มูลที่ไดจ้าก
การสังเกต    โดยอาศัยความรู้เดิม
เขา้มาช่วย 

“ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ (การสังเกต
และการลงความเห็นไม่แตกต่างกันเพราะทั้ง
สองลักษณะต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5  
(ตา  หู   จมูก   ลิ้น   และผิวหนัง))  เพ ราะ                
การสังเกตและลงความเห็น ไม่ เหมือน กัน  
สังเกตต้องอาศัยอวัยวะ ใช้ตา  หู   จมูก  ลิ้น  
ผิ วห นั ง   ห รืออ ย่ า งใดอ ย่ า งห นึ่ ง   แ ต่ ล ง
ความเห็นไม่ใช่อวัยวะ  แต่ใช้ผลการสงัเกตและ
ความรูท้ี่มีอยู่แลว้อธิบาย  ทดลองเร่ืองรุง้กินน า้  
พอส่องไฟฉายที่แก้วทรงกลมที่มีน ้าก็เห็นสี  
อาศัยการสังเกต  เราใช้ตาดู  เห็นสีรุ้ง  3  สี  
เพราะในห้องที่ทดลองมันสว่าง  มองเห็นไม่
ครบ 7  สี    แบบนีเ้ป็นการลงความเห็น  เพราะ
รูอ้ยู่แลว้ว่า  รุง้มี  7  สี” (นกัเรียน 4) 
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ตาราง 23  )ต่อ(   
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 “ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ (การสังเกต
และการลงความเห็นไม่แตกต่างกันเพราะทั้ง
สองลกัษณะตอ้งอาศยัประสาทสัมผสัทั้ง 5  (ตา  
หู   จมูก  ลิ้น   และผิวหนัง))  เพราะต่างกัน  
สังเกตอาศัยประสาทสัมผัส  หู  ตา จมูก  ลิ้น 
และผิวหนัง  อธิบาย  ลงความเห็นเอาผลที่ได้
จากการสังกตและความรูท้ี่ รูอ้ยู่แลว้มาอธิบาย
ดว้ย  ตอนทดลองเร่ือง  รุง้กินน า้  เอาไฟฉายไป
ส่องแก้วที่มีน า้  แลว้เอากระดาษเป็นฉาก  แลว้
เห็นสี 3  สี  ตอนส่องไฟฉายใช้ตาสังเกต  เห็นสี  
3 สี   แต่รุ้งมี 7 สี  ห้องสว่างมาก ท าให้เห็น              
3  สี  ลกัษณะนีเ้ป็นการลงความเห็นเพราะเรารู้
แลว้ว่า รุง้มี  7  สี”  (นกัเรียน  11) 

 

“ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ (การสังเกต
และการลงความเห็นไม่แตกต่างกันเพราะทั้ง
สองลกัษณะตอ้งอาศยัประสาทสัมผสัทั้ง 5  (ตา  
หู   จมูก  ลิ้น   และผิวหนัง))  เพราะทั้งสอง
แตกต่างกัน  สังเกตต้องอาศัยประสาทสัมผัส  
บางทีใช้ตาอย่างเดียว  บางทีใช้ตากับจมูก 
อธิบายไม่ใช้ความเห็น  ถ้าลงความเห็นใช้ผล
จากการสังเกตและใช้ความรูเ้ดิมที่เรารูอ้ยู่แล้ว
อธิบาย  เช่น  การทดลองสกัดน ้าหอมจาก
กุห ลาบ   สั ง เกต เห็ นน ้ า เดื อด เป็ น ไอ   ไอ
เปล่ียนเป็นของเหลว  ใช้ตาสังเกต   พอดม
ของเหลวใช้จมูก  ก็เป็นการสังเกต  แต่กล่ินนี ้
เรารู้อยู่แลว้ว่าเป็นกล่ินกุหลาบ  เพราะเราเคย
ดมก ล่ิน กุหลาบ   ท าให้ เรารู้ว่า   มัน คือน ้ า
กุหลาบ  เป็นการลงความเห็น” (นกัเรียน 23)   
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ตาราง 23  )ต่อ(   
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 “เห็นด้วยกับข้อความ (วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บน
พื ้นฐานการสังเกตและการลงความ เห็น )  
เพราะการท างานของนักวิทยาศาสตรอ์าศยัการ
สงัเกตและลงความเห็น  เช่น  ทดลองเร่ืองรุง้กิน
น ้า  ก็อาศัยการสังเกตและลงความเห็น  พอ
ส่องไฟฉายที่แก้วทรงกลมที่มีน า้ก็เห็นสีรุง้ 3 สี  
อาศัยการสงัเกต  ใชต้าสังเกต  รูแ้ลว้ว่า สีที่เห็น
เป็นสีรุง้  รุง้กินน า้มี 7 สี  แต่เห็น 3 สี ห้องสว่าง
เห็นไม่ครบ 7  สี  แบบนีก้ารลงความเห็นเพราะ
รูแ้ลว้ว่า  รุง้กินน า้มี 7 สี” (นกัเรียน 26) 

 

TV (1 คน) “เห็นด้วยอย่างย่ิงกับข้อความ (วิทยาศาสตร์
ตั้งอยู่บนพื ้นฐานการสังเกตและลงความเห็น)  
เพราะนักวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการสังเกต  
การทดลอง  และลงความเห็น  ตอนหนูทดลอง
สกัดน า้หอมจากกุหลาบ  สงัเกตน า้ผสมกุหลาบ
บดเดือด  ตอนดูคลิปวีดีโอการทดลอง  เร่ือง  
กรดกัดทอง  กรดสีขาวผสมกัน พอมันผสมกัน  
สังเกตเห็นมันเปล่ียนสีเป็นสีส้ม…ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิงกับข้อความ (การสังเกตและการลง
ความเห็นไม่แตกต่างกันเพราะทั้งสองลักษณะ
ต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5  (ตา  หู   จมูก  
ลิ้นและผิวหนัง) เพราะการสังเกตต้องใช้ตา 
จมูก ห รืออาศัยประสาทสัมผัสทั้ ง 5 ไม่ ใส่
ความเห็นของเรา แต่ถ้าลงความเห็น  เอาผลที่
สังเกตอธิบายและมีความเห็นของเรารูอ้ธิบาย
เพิ่มดว้ย  เช่น ทดลองเร่ือง รุง้กินน า้ สังเกตเห็น
สี” (นกัเรียน 8) 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ต้ อ ง อ า ศั ย                    
การสังเกต  การทดลอง และการลง
ค วาม เห็ น   ซึ่ งก า รสั ง เก ต แ ละ                      
ก า รล งค ว าม เห็ น แ ต ก ต่ า ง กั น                         
การสังเกตต้องใช้ตา  จมูก ห รือ
ป ระ ส าท สั ม ผั ส ทั้ ง  5  ไม่ เพิ่ ม            
ความเห็นของตนเอง แต่การลง
ความเห็น  น าผลการสังเกตอธิบาย
และมีความเห็นของเราอธิบายเพิ่ม   
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7. วิทยาศาสตรต์้องอาศัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  

การให้เหตุผลของนักเรียนพบว่า  ทุกคน (6 คน) จัดอยู่ในกลุ่มความเข้าใจสอดคล้องกับมติ
ประชาคมทางวิทยาศาสตร ์(NV) นกัเรียนมีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งว่า  วิทยาศาสตรไ์ม่เกี่ยวขอ้งกับ
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เป็นการแสดงความคิดเห็นของนัก วิทยาศาสตร ์ 
นกัวิทยาศาสตรต์อ้งอาศยัการทดลองเท่านัน้ในการคน้พบความรูวิ้ทยาศาสตร ์  

หลังเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม
พบว่า การให้เหตุผลของนักเรียนทุกคน (6  คน)  จัดอยู่ในกลุ่มความเข้าใจสอดคล้องกับมติ
ประชาคมทางวิทยาศาสตร์ ( IV) นักเรียนมีความเข้าใจถูกต้องและสามารถอธิบายได้ว่า  
นกัวิทยาศาสตรต์อ้งอาศัยจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ การคน้พบความรูวิ้ทยาศาสตรต์อ้ง
อาศัยจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์และสามารถยกตัวอย่างได้  ดังสรุปการตีความและ
ตวัอย่างค าตอบนกัเรียนในตาราง  24 
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ตาราง 24 สรุปความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในคุณลักษณะความรู้
วิทยาศาสตรต์อ้งอาศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรคจ์ากการสมัภาษณ์  

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

ก่อนเรียน 
NV (6 คน) “ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ (ดอลตันเป็น

นกัเคมีไดอ้ธิบายเก่ียวกับโครงสรา้งอะตอมโดย
ไม่ไดท้ าการทดลอง  แสดงให้เห็นว่า  เขาอาศัย
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์)  เพราะ
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไม่ ได้
เก่ียวข้องกับ วิทยาศาสตร์  วิท ยาศาสตร์
เก่ียวข้องกับการทดลองเท่านั้น….ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิงกับข้อความ (ดอลตันเป็นนักเคมีได้
อธิบายเก่ียวกับโครงสรา้งอะตอมโดยไม่ได้ท า
การทดลอง  แสดงให้ เห็ น ว่ า   เข าอาศั ย
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์)  เพราะ
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไม่ ได้
เก่ียวข้องกับ วิทยาศาสตร์  วิท ยาศาสตร์
เก่ียวขอ้งกับการทดลองเท่านัน้”  (นกัเรียน 3) 

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ไม่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ 
เป็นการแสดงความคิดเห็นของ
นักวิทยาศาสตร์  นักวิทยาศาสตร์
ต้อ งอาศัยการทดลองเท่ านั้นใน               
การคน้พบความรูว้ิทยาศาสตร ์   

“ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ  (ดอลตันเป็น
นกัเคมีไดอ้ธิบายเก่ียวกับโครงสรา้งอะตอมโดย
ไม่ไดท้ าการทดลอง  แสดงให้เห็นว่า  เขาอาศัย
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์)  เพราะ
เป็นการแสดงความคิดเห็นของดอลตัน …                 
เห็ น ด้ ว ย อ ย่ า ง ย่ิ ง กั บ ข้ อ ค ว า ม  (ห า ก
นักวิทยาศาสตรใ์ช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ใน การอธิบายการค้นพบความรู้
วิทยาศาสตร์จะท าให้ได้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง)  
เพราะนักวิทยาศาสตรอ์าศัย การทดลองเท่านั้น
จึงจะไดข้อ้มลูที่ถูกตอ้ง” (นกัเรียน 4) 
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ตาราง 24 )ต่อ(  
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 “เห็ น ด้ ว ย อ ย่ า ง ย่ิ ง กั บ ข้ อ ค ว า ม  (ห า ก
นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการอธิบายการค้นพบความรู้
วิทยาศาสตร์จะท าให้ได้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง)  
เพราะนักวิทยาศาสตร์ใช้การทดลองเท่านั้น  
การใช้จินตนาการเป็นการแสดงความคิดของ
ตนเอง  ไม่มีหลักฐาน  ไม่น่าเชื่อถือ” (นักเรียน 
11) 

 

“ไม่เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ (ดอลตันเป็น                    
นกัเคมีไดอ้ธิบายเก่ียวกับโครงสรา้งอะตอมโดย
ไม่ไดท้ าการทดลอง  แสดงให้เห็นว่า  เขาอาศัย
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์)  เพราะ 
นักวิทยาศาสตร์ต้อ งทดลองอย่างเดียวไม่
เก่ียวกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์” 
(นกัเรียน 13) 
“ไม่แน่ใจกับข้อความ  (ดอลตันเป็นนักเคมีได้
อธิบายเก่ียวกับโครงสรา้งอะตอมโดยไม่ได้ท า
กา รท ดลอง   แ สดงให้ เห็ น ว่ า   เข าอาศั ย
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์)  เพราะ
ดอลตันใชค้วามคิดของตนเองอธิบายโครงสรา้ง
อะตอม” (นกัเรียน 23) 

“ไม่แน่ใจกับข้อความ (ดอลตันเป็นนักเคมีได้
อธิบายเก่ียวกับโครงสรา้งอะตอมโดยไม่ได้ท า
กา รท ดลอง   แ สดงให้ เห็ น ว่ า   เข าอาศั ย
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์) เพราะ  
ดอลตันไม่ไดท้ าการทดลอง ความรูว้ิทยาศาสตร์
ไดม้าจากการทดลองเท่านัน้” (นกัเรียน 25) 
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ตาราง 24  )ต่อ(  
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 หลงัเรียน 

IV (6 คน) “เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ (ดอลตันเป็นนัก
เคมีไดอ้ธิบายเก่ียวกับโครงสรา้งอะตอมโดยไม่
ท าการทดลอง  แสดงให้เห็นว่า   เขาอาศัย
จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค)์  เพราะเรา
มองไม่ เห็น รูป ร่างของอะตอม    ก็ต้องใช้
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์    ถ้า
อธิบายกับการทดลองไม่ได้  นักวิทยาศาสตร์
ต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 
ความรูว้ิทยาศาสตรต์อ้งอาศัยจินตนาการและ
ความคิดสรา้งสรรค”์ (นกัเรียน 3) 

นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ต้ อ ง อ า ศั ย
จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ 
การคน้พบความรูว้ิทยาศาสตรต์้อง
อาศัยจินตนาการและความคิด
สรา้งสรรค ์

“เห็นดว้ยอย่างย่ิงกับข้อความ (ดอลตันเป็นนัก
เคมีไดอ้ธิบายเก่ียวกับโครงสรา้งอะตอมโดยไม่
ท าการทดลอง  แสดงให้เห็นว่า   เขาอาศัย
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์)  เพราะ
อะตอมเป็นส่ิงที่มองไม่เห็น  เขาตอ้งใชค้วามคิด
ในการอธิบาย  บางทีวิทยาศาสตร์หากไม่
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ด้ ว ย ก า ร ท ด ล อ ง
นักวิทยาศาสตร์ก็ต้องใช้จินตนาการและ
ความคิดสรา้งสรรค”์ (นกัเรียน 23) 
“ไม่ เห็ น ด้ว ยอ ย่ าง ย่ิ ง กั บ ข้อค วาม  (ห าก
นักวิทยาศาสตรใ์ช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการอธิบายการค้นพบความรู้
วิทยาศาสตร์จะท าให้ได้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง) 
เพราะการท างานของนักวิทยาศาสตร์บางทีก็
ตอ้งอาศัยจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์ 
อลัฟารีซียก็์อธิบายเร่ืองรุง้กินน า้ถูกตอ้ง  ใชแ้ก้ว
ทรงกลม  แทนหยดน ้าฝน ก็ค้นพบรุ้งกินน ้า  
อธิบายได”้ (นกัเรียน 4) 

บ า ง ค รั้ ง ก า ร ท า ง า น ข อ ง
นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก็ ต้ อ ง อ า ศั ย
จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์
ในการคน้พบความรูว้ิทยาศาสตร ์
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ตาราง 24  )ต่อ(  
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 “ไม่ เห็ น ด้ ว ยอ ย่ าง ย่ิ ง กับ ข้อ ความ  (ห าก
นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการอธิบายการค้นพบความรู้
วิทยาศาสตร์จะท าให้ได้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง) 
เพราะความรู้วิทยาศาสตร์ต้องใช้หลายวิธี  
ไม่ ได้ทดลองอย่างเดียว  บางครั้งต้องอาศัย
จินตนาการและความคิดสรา้งสรรคจ์นไดข้้อมูล
ถูกต้อง อัลฟารีซีย์ ทดลองเร่ือง รุ้งกินน ้า ก็ใช้
แก้วทรงกลมแทนหยดน ้าฝน  อัลฟารีซีย์อาศัย
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  เขาก็
อธิบายจนพบว่ารุง้มี  3  สี”  (นกัเรียน  11) 

 

“ไม่ เห็ น ด้ ว ยอ ย่ าง ย่ิ ง กับ ข้อ ความ  (ห าก
นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการอธิบายการค้นพบความรู้
วิทยาศาสตร์จะท าให้ได้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง) 
เพราะการค้นพบความรู้วิทยาศาสตร์ไม่ได้มี 
การทดลองเท่ านั้ น   มี หลายวิธี   บ างครั้ง
นักวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยจินตนาการและ
ความคิดสรา้งในการท างานทางวิทยาศาสตร์” 
(นกัเรียน  13) 
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ตาราง 24  )ต่อ(  
 

กลุ่มความเข้าใจ 
)จ านวน(  

ตัวอย่าง การตีความ 

 “ไม่ เห็ น ด้ ว ยอ ย่ าง ย่ิ ง กับ ข้อ ความ  (ห าก
นักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการอธิบายการค้นพบความรู้
วิทยาศาสตร์จะท าให้ได้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง) 
เพราะนักวิทยาศาสตรต์้องอาศัยจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ในการท างานทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่ ได้ทดลองเพียงอย่างเดีย ว                   
บางที ก็ต้องอาศัยจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ด้วยญาบิรพบวิธีสกัดน ้าหอมจาก
กุหลาบ  เขาก็ประดิษฐ์อะลิมบิก  ตรงปาก
ของอะลิมบิก  เขาออกแบบมีลักษณะคลา้ยคอ
ห่าน  เขาไม่ได้ทดลองอย่างเดียวเขาอาศัย
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วย” 
(นกัเรียน 25) 

 

 
เมื่ อพิ จารณาผลจากการตอบแบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรแ์ละการสมัภาษณ์ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์สดงเห็นไดว่้า  หลงัเรียน
นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่จัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจที่สอดคลอ้ง
กับมติประชาคมวิทยาศาสตร ์ ( IV)  ทุกคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ แต่ผลจาก               
การสัมภาษณ์ก่อนเรียนพบว่า  ก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่จัดอยู่ในกลุ่ม                  
ความเข้าใจที่ไม่สอดคล้องกับมติประชาคมของวิทยาศาสตร ์(NV)  ซึ่งแตกต่างจากผลจาก                
การตอบแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรพ์บว่า  นักเรียนส่วนใหญ่จดัอยู่ใน
กลุ่มความเขา้ใจในระยะปรบัเปลี่ยน (TV) 
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2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน
จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม 

ผูวิ้จัยไดท้ าการสมัภาษณน์ักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ากการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม
ตามคุณลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยคัดเลือกนักเรียนตัวแทนตามการเปลี่ยนแปลง
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามจ านวนรอ้ยละ 20  ในแต่ละกลุ่มความเขา้ใจของทุก
คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ รวมทั้งหมด 12  คน  ทั้งนีผู้วิ้จยัจึงขอเสนอปัจจยัที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ซึ่งประกอบดว้ย 1) ครู  2)  กิจกรรมการเรียนรู ้ และ   
3)  สื่อการเรียนรู ้  โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี ้ 

1) ปัจจยัที่เกิดจากครู  หมายถึง  บุคลิกภาพ  การแสดงออก  การอธิบาย  ทศันคติที่
มีต่อวิทยาศาสตร ์ และความรูค้วามเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องครู  ซึ่งส่งเสริมใหน้กัเรยีน
มีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ดังแสดงในตาราง  24  โดยปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบดว้ย   

- ความมุ่งมั่นตั้งใจและความเอาใจใส่ของครู   ครูแสดงความมุ่งมั่น  จริงจังใน 
การสอน  โดยการพดูอธิบายดว้ยน า้เสียงที่ชดัเจน  มั่นใจ  ใชค้  าถามกระตุน้นกัเรียน  เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่า  นกัเรียนเขา้ใจในประเด็นหรือคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ก าลงัเรียน  

- มีการอธิบายที่เฉพาะเจาะจงกบัคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
2) ปัจจัยที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู ้ หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนปฏิบัติ

ระหว่างเรียนก่อให้เกิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียน ดงัแสดงในตาราง 25  โดยปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งประกอบดว้ย 

- การท าการทดลองเสมือนการทดลองนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม 
- การอภิปรายที่เฉพาะเจาะจงกบัคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
- การเรียนรูร้่วมกนัเป็นกลุ่มของนกัเรียน 
- การสรุปและสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยนกัเรียน  ซึ่งมีครูคอยอธิบาย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่นกัเรียนสรุปดว้ยการใชค้  าถามที่เฉพาะเจาะจงกับคณุลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์

3) ปัจจัยที่เกิดจากสื่อการเรียนรู้  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนักเรียนที่ครู
น ามาใชใ้นการจดัการเรียนรูแ้ละส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ไม่
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ว่าจะเป็นสื่อการเรียนรูป้ระเภทวัสดุ  ไดแ้ก่  ใบงาน  ใบความรู ้ ใบกิจกรรม  รวมทั้งสื่อการเรียนรู้
ประเภทอุปกรณ์  ไดแ้ก่ คลิปวีดีโอ  อุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร ์ ดังแสดงในตาราง 26  
โดยปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งประกอบดว้ย 

- การใชส้ื่อที่สะทอ้นการท างานของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  การทดลอง  อปุกรณ ์ 
การทดลอง  ผลการทดลอง  แนวคิดวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรห์ลายคนที่ไม่เหมือนกนั   

- การใชส้ื่อที่สอดคลอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม 
- การใช้ค  าถามเฉพาะเจาะจงกับคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์น                

ใบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  176 

 

 

 

 

ตา
รา
ง 2
5 ผ

ลก
าร
สมั
ภา
ษณ

ข์อ
งน
กัเ
รีย
นท
ี่แส
ดง
ให
เ้ห
็นถ
ึงก
าร
เป
ลี่ย
นแ
ปล
งค
วา
มเ
ขา้
ใจ
ธร
รม
ชา
ติข
อง
วิท
ยา
ศา
สต
รท์
ีเ่ก
ิดจ
าก
ครู

 



  177 

 

 

 

ตา
รา
ง 2

5  
(ต
่อ)

 
 



  178 

นอกจากปัจจัยที่เกิดจากครูแลว้  กิจกรรมการเรียนรู้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ             
การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  ซึ่งผลการสมัภาษณ์ที่แสดง
ใหเ้ห็นถึงปัจจยัที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรูแ้สดงดงัตาราง  26 
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นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู้แล้ว  อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนคือ  สื่อการเรียนรู ้ ซึ่งผลการสมัภาษณน์กัเรียน
ที่แสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัที่เกิดจากสื่อการเรียนรูแ้สดงดงัตาราง  27 
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3. แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

จากผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามใน                              
ดา้นความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ของ
นักวิทยาศาสตรอิ์สลามสามารถอธิบายแนวทางการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตร์
ส าหรบันกัเรียนมสุลิมไดด้งันี ้

1. การใชบ้ริบทที่สอดคลอ้งกบัสงัคมและวัฒนธรรมอิสลามมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ เพื่อใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูวิ้ทยาศาสตรใ์นบริบทอิสลาม  อนัจะส่งผลใหน้ักเรียนเกิด
ความสนใจและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ซึ่ งในงานวิจัยนี ้  น าประวัติของ
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลามที่แสดงใหเ้ห็นถึงบุคลิกภาพ  การท างานของนกัวิทยาศาสตร ์ การไดม้าซึ่ง
ความรูท้างวิทยาศาสตร ์ สงัคมและวัฒนธรรมของนักวิทยาศาสตรใ์นบริบทที่เป็นอิสลามมาใชใ้น
การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยกรณีศึกษาของประวัติของวิทยาศาสตร ์
(Historical  of  science  case  studies)  ซึ่งแนวทางนี ้สอดคล้องกับปัจจัยกิจกรรมการเรียนรู้
และปัจจยัสื่อการเรียนรู ้ เมื่อนกัเรียนไดศ้ึกษาประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  นกัเรียน
ไดท้ ากิจกรรมการทดลองเสมือนการทดลองของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ไดอ้ภิปรายโดยมีค าถาม
ที่ เฉพาะเจาะจงกับคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และสะท้อนการท างานของ
นักวิทยาศาสตรอิ์สลามภายใต้บริบทของสังคม  วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาอิสลาม                  
สื่อการเรียนรูท้ี่นักเรียนไดใ้ชใ้นการจัดการเรียนรูม้ีความหลากหลาย  ประกอบดว้ย  ใบกิจกรรม               
ใบความรู ้ และคลิปวีดีโอ  ซึ่งสามารถสะท้อนการท างานทางวิทยาศาสตร ์ สอดคลอ้งกับสังคม
และวัฒนธรรมของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ซึ่งจากตัวอย่างผลการสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีผลต่อ               
การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ นกัเรียนอธิบายว่า  เชื่อในการท างานของ
นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  เมื่อได้ทดลองจึงได้เรียนรู้การท างานของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม                    
การอภิปรายอาจารยจ์ะมีค าถาม  โดยเป็นค าถามที่ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 
สามารถแยกแยะระหว่างวิทยาศาสตรแ์ละไม่ใช่วิทยาศาสตร์  วีดีโอ ใบกิจกรรมมีภาพที่แสดงให้
เห็นการใชช้ีวิต  การท างานของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามที่มีเป้าหมายเพื่อคนในสงัคม   

2. การเปิดโอกาสใหน้ักเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
โดยใชค้  าถามที่เฉพาะเจาะจงกับคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และสะทอ้นการท างาน
ของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามภายใตบ้ริบทของสังคม  วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาอิสลาม  
เพื่อใหน้กัเรียนสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตรผ์่านการตอบค าถาม  โดยในการวิจยันีผู้วิ้จัยได้
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จดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใหน้กัเรียนศกึษาประวตัิการท างานทางวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตร์
อิสลาม  และครูร่วมกันอภิปรายกับนัก เรียนเกี่ ยวกับการท างานทางวิทยาศาสตร์ของ
นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  โดยมีค าถามน าประเด็น  ซึ่งเป็นค าถามที่มีความจ าเพาะเจาะจงกับ
คุณ ลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ภายหลังจากที่นัก เรียนได้ศึกษาประวัติของ
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  โดยใชค้  าถามที่เฉพาะเจาะจงกบัคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 
และสะท้อนการท างานของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามภายใต้บริบทของสังคม  วัฒนธรรมและ               
ค วาม เชื่ อท างศ าสนาอิสลาม   ซึ่ งจ ากตั วอย่ างผลการสัมภ าษณ์ ปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อ                           
การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ นักเรียนอธิบายว่า การอภิปรายอาจารย์
จะมีค าถาม  โดยเป็นค าถามที่ท าให้นักเรียนสามารถแยกแยะระหว่างวิทยาศาสตรแ์ละไม่ใช่
วิทยาศาสตร ์ และสามารถเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรผ์่านการท างานของนักวิทยาศาสตร์
อิสลาม  โดยเฉพาะคณุลกัษณะวิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติได ้ 
ซึ่งเป็นคณุลกัษณะที่เกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อทางศาสนา  

3. การให้นักเรียนได้ท าการทดลองปฏิบัติเสมือนนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม เพื่อให้
นกัเรียนไดเ้ขา้ใจถึงการท างานของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ทางธรรมชาติ  โดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร ์  ความรูวิ้ทยาศาสตรต์อ้งหลักฐาน
เชิงประจกัษ์และสามารถตรวจสอบได ้  รวมทัง้ท าใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจถึงวิธีการทางวิทยาศาสตรม์ี
หลากหลายวิธี  ซึ่งในการศึกษานี้ภายหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาประวัติการท างานของ
นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  อาจให้นักเรียนได้ลงมือ การทดลองจริงหรือดูคลิปวีดีโอการทดลอง
เสมือนการทดลองของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  นักเรียนใหค้วามเห็นว่า  การท าการทดลองเสมือน
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  เป็นปัจจยัหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีผลท าใหน้กัเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ นักเรียนอธิบายว่า  เมื่อนักเรียนได้
ทดลอง  ท าใหเ้ขาเชื่อในการท างานของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามเพราะเป็นคนอิสลาม  ไดเ้รียนรู้
วิธีการทางวิทยาศาสตร ์ การสังเกต  การลงความเห็น  และผลการทดลองเป็นหลักฐานที่ท าให้
เขา้ใจไดว่้า   ความรูวิ้ทยาศาสตรต์อ้งมีหลักฐานเชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบได ้ โดยใน 
การวิจัยนีผู้วิ้จยัไดใ้หน้กัเรียนท าการทดลองเสมือนจริงของอัลฟารีซียเ์กี่ยวกับการคน้พบรุง้กินน า้
อิบนุอลัฮยัษัมเกี่ยวกบัแสงและการมองเห็น  และญาบิร  อิบนุฮยัยานเกี่ยวกบัการสกดัน า้หอมจาก
กุหลาบ  ส่วนการดคูลิปวีดีโอเป็นการทดลองเสมือนจริงของญาบิร  อิบนุฮยัยานเกี่ยวกบัการสกัด
กรดกดัทอง 
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4. การจัดการเรียนรู้ควรมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสะท้อนการท างานทาง
วิทยาศาสตร ์ สอดคลอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมของอิสลาม  ซึ่งการใชส้ื่อการเรียนรูท้ี่หลากหลาย  
ท าให้นักเรียนเข้าใจและเห็นภาพการท างานของนักวิทยาศาสตร์  วิธีการ ได้มาซึ่งความรู้
วิทยาศาสตร ์ รวมทั้งเขา้ใจถึงสงัคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนกัวิทยาศาสตรท์ี่
ชัดเจน  ส่งผลใหน้ักเรียนเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ นอกจากนีค้วรมีสื่อการเรียนรูท้ี่เป็น
การด์แนวคิดวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามกบันกัวิทยาศาสตรอ่ื์น ๆ ที่แตกต่างกนัหรือมี
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน  เพื่อท าใหน้ักเรียนได้เขา้ใจถึงศึกษาและเขา้ใจถึงความไม่คงทนของ
วิทยาศาสตร ์ ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้  เมื่อมีหลักฐานเชิงประจักษ์และ
สามารถตรวจสอบได้  ซึ่งเกิดจากขอ้คน้พบที่ได้จากการวิจัยในด้านความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนักเรียน  ซึ่งพบว่า   หลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์จัดอยู่ ในกลุ่มความเข้าใจที่สอดคล้องกับมติประชาคมวิทยาศาสตร์  ( IV)                    
ทุกคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยเฉพาะคุณลกัษณะวิทยาศาสตรส์ามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ  ความรูวิ้ทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ และสังคมและ
วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร ์ อีกทั้งขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการวิจยัในดา้น
ปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนพบว่า  การใช้
สื่อการเรียนรูท้ี่สะทอ้นการท างานของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  การทดลอง  อุปกรณ์ การทดลอง  
ผลการทดลอง  แนวคิดวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรห์ลายคนที่ไม่เหมือนกนั  และสอดคลอ้ง
กับสังคมและวัฒนธรรมของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  มีผลท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ซึ่งจะเห็นไดจ้ากตวัอย่างผลการสมัภาษณปั์จจัยที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์ว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตร์
ของนกัวิทยาศาสตร ์ โดยนกัเรียนอธิบายว่ากล่าวถึงสื่อที่หลากหลายชนิดที่ใชใ้นบทเรียนและช่วย
ใหน้ักเรียนเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์เช่น ใบกิจกรรม การด์บัตรค า   วีดีโอ และใบความรู ้ 
โดยในการวิจยันีผู้วิ้จัยไดใ้หน้กัเรียนศึกษาใบกิจกรรม และคลิปวีดีโอที่แสดงใหเ้ห็นถึงการท างาน
ทางวิทยาศาสตรข์องอัลฟารีซีย์  อิบนุอัลฮัยษัม  และญาบิร  อิบนุฮัยยาน  อีกทั้งใหน้ักเรียนได้
ศึกษาใบความรูแ้ละการด์ที่แสดงใหเ้ห็นถึงการท างานและแนวคิดของนกัวิทยาศาสตรห์ลายคนที่
แตกต่างกนั   
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี ้มุ่ งส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน                                
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  ดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ซึ่ง
ผูวิ้จยัไดส้รุปสาระส าคญัไวด้งันี ้ 

1. ค าถามการวิจยั   
1. การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามมีผลต่อความเขา้ใจ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์ับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในจังหวัด
ยะลาอย่างไร 

2. ในหน่วยการเรียนรูท้ี่มีการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์
อิสลามมีปัจจยัใดที่มีผลใหน้กัเรียนมีเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ดถู้กตอ้ง 

3. แนวทางการจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรบันกัเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเป็นอย่างไร 

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์
อิสลามในดา้นความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนจากการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม 

3. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจากปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

3. สมมติฐานในการวิจยั 
1. หลังเรียนนักเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ุกคุณลักษณะธรรมชาติ

ของวิทยาศาสตรแ์ตกต่างจากก่อนเรียน 
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4. วิธีด าเนินการวิจยั 
การวิจัยครั้งนี ้มุ่ งส่ งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนัก เรียน                                 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ดว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  โดย
ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้   

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะหข้์อมูลพืน้ฐาน 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายหลักการจัดเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 

มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์  

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 
3. ศึกษาบริบทของกลุ่มที่ศึกษา  ซึ่ งในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่   นักเรียนระดับ                           

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ที่นบัถือศาสนาอิสลามทางภาคใตข้อง
ประเทศไทย 

4. ส ารวจความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา   

ข้ันตอน ท่ี  2 วิ เคราะห์วิธี ก ารจัดการเรียน รู้โดยใช้ป ระวัติ ศาสตร์ของ
นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม   

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์  ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์

2. วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของวิธีการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติศาสตรข์อง
วิทยาศาสตรแ์ต่ละวิธี  รวมทั้งความเป็นไปไดใ้นการน ามาใชก้บัประวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์
อิสลาม  ซึ่งวิธีที่ผูวิ้จัยเลือกใชส้  าหรบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรท์ี่
เหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี ้คือ  กรณีศึกษาประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร ์ (History  of  
science  case  studies) 

3. ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้กรณีศึกษาประวัติศาสตรข์อง
วิทยาศาสตร ์ ซึ่งจะน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน  ได้แก่  1)  ขั้นสรา้งความสนใจ  2)  ขั้นค้นหาค าตอบ  3)  ขั้นขยาย
ความรูแ้ละความคิด  4)  ขั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ  5)  ขั้นสรุปแนวคิดวิทยาศาสตรแ์ละ
สะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
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ข้ันตอนท่ี 3 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ซึ่งประกอบด้วย 1) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  

เรียนรู้วิทยาศาสตรก์ับนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  2)  แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ 3)  แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเกี่ยวกบัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ และ 
4) แบบสมัภาษณเ์กี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

2. การตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัจาก
อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ ์

3. การประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรูเ้รื่อง  เรียนรู้
วิทยาศาสตรก์บันกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  และแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 
โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

4. การทดลองใชเ้ครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองใช้กับนักเรียน

ระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา  2560  ที่ไม่ใช่นกัเรียนกลุ่มที่ศึกษา  ทั้งนีม้ีวตัถุประสงค์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื ้อหา  เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและอุปกรณ์                  
การจัดการเรียนรู้  บรรยากาศในชั้นเรียน  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ระหว่าง                       
การทดลองใช ้ ซึ่งหากมีข้อบกพร่องผูวิ้จัยจะไดท้ าการปรบัปรุงและแก้ไขก่อนน าไปทดลองเก็ บ
ขอ้มลูจริง 

ข้ันตอนท่ี 4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผ่านการปรบัปรุงแก้ไขแล้วมาทดลองจริง  เพื่อเก็บ

ขอ้มลูที่ใชใ้นการวิจยัโดยมีแบบแผนของการวิจยัเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบสามเสา้ (Mixed 
method research : Triangulation design)  วัดผลก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  ซึ่งกลุ่มที่
ศึกษาเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  1  หอ้ง  ประกอบดว้ยนกัเรียน  30 คน  ที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งในจงัหวัด
ยะลา 

ข้ันตอนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลและสรุปผล 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์ากแบบสอบถาม                     

ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งเกี่ยวกับความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์  
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2. ตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ทุก
คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยส่งใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธแ์ละผูเ้ชี่ยวชาญ
เกี่ยวกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ เพื่อตรวจสอบผลความน่าเชื่อถือของผลการวิจยัที่ได ้  

3. วิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรจ์ากแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

4. สังเคราะหแ์นวทางการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรบันักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

5. น าผลการวิเคราะหข์อ้มลูสรุปผลการวิจยั 

5. สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี ้ สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม
ในด้านความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ 

นกัเรียนที่ไดเ้รียนรูด้ว้ยการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตร์
อิสลาม  มีคะแนนเฉลี่ยความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรห์ลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนปรบัเปลี่ยนจากกลุ่มความเขา้ใจในระยะ
ปรับเปลี่ยน (Transitional view) หรือกลุ่มความเข้าใจไม่สอดคล้องกับมติประชาคมทาง
วิทยาศาสตร ์(Naïve view) ในช่วงก่อนเรียนไปสู่กลุ่มความเขา้ใจที่สอดคลอ้งกบัมติประชาคมทาง
วิทยาศาสตร ์(Informed view) ทุกคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
นักเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามประกอบด้วย                   
3  ปัจจยัดงันี ้ 

1) ครู  มีความมุ่งมั่นตั้งใจและความเอาใจใส่ในการเรียนรู้ของนักเรียน                                      
และมีการอธิบายที่เฉพาะเจาะจงกบัคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์  

2) กิจกรรมการเรียน รู้  มีลักษณะเป็นกิจกรรมการทดลองเสมือน                       
การทดลองของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  มีการอภิปรายที่เฉพาะเจาะจงกบัคณุลักษณะธรรมชาติ
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ของวิทยาศาสตร ์ การเรียนรูร้่วมกนัเป็นกลุ่มของนักเรียน  และการสรุปและสะทอ้นธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรโ์ดยนกัเรียน 

3) สื่อการเรียนรู ้ เป็นสื่อที่มีความหลากหลาย  ประกอบดว้ย  ใบกิจกรรม                      
ใบความรู ้ และคลิปวีดีโอ  ซึ่งสามารถสะทอ้นการท างานทางวิทยาศาสตร ์ สอดคลอ้งกับสังคม
และวัฒนธรรมของนักวิทยาศาสตร์อิสลาม  มีการอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของ
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลามและนกัวิทยาศาสตรอ่ื์น ๆ  ที่มีความเห็นไม่ตรงกนั  และส าหรบัใบกิจกรรม
ควรมีค าถามทา้ยกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงกบัคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

3. แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

แนวทางการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรบันักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมีดงันี ้

1. การใช้บริบทที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมอิสลามมาใช้ใน                 
การจดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูวิ้ทยาศาสตรใ์นบริบทอิสลาม    

2. การเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสะท้อนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรโ์ดยใชค้  าถามที่เฉพาะเจาะจงกบัคณุลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และสะทอ้น
การท างานของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมและความเชื่อทาง
ศาสนาอิสลาม  

3. การใหน้กัเรียนไดท้ าการทดลองปฏิบตัิเสมือนนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
4. การจัดการเรียนรูค้วรมีสื่อการเรียนรูท้ี่หลากหลายสะท้อนการท างาน

ทางวิทยาศาสตร ์ สอดคลอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมของอิสลาม     

6. อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัย  ผู ้วิจัยแบ่งออกเป็น  3  ประเด็นประกอบด้วย 1)  ผลของ                       

การจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามในดา้นความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ์ 2)  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
นกัเรียน  และ 3)  แนวทางการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรบันักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ซึ่งแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดงันี ้
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1) ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม
ในด้านความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

ผลจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรส์ามารถสรุปได้ว่า  หลังเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรจ์ัดอยู่ในกลุ่มความเขา้ใจที่สอดคลอ้งกบัมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์( Informed 
view)  มากขึน้  ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคลอ้งกบัผลการวิจยัของแดส  และไรด ์สมิทธ ์(Dass, 2005, 
p. 87; Reid-Smith, 2013, p.176-177 ) ได้พบว่า  การจัดการเรียนรู้ที่มีการบ่งชี ้  อภิปรายและ
สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตรใ์นบทเรียน  
สามารถส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่สอดคลอ้งกับมติประชาคม
ทางวิทยาศาสตรไ์ด ้  

ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการวิจัยนี ้เป็นการจัด                   
การเรียนรูก้รณีศึกษาประวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์ โดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรูม้ีการสะทอ้น
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรผ์สมผสานกับแนวคิดวิทยาศาสตร ์ เนน้ใหน้ักเรียนไดอ้ภิปราย  โตแ้ยง้
และทดลองทางวิทยาศาสตรท์ี่มีลักษณะคล้ายคลึงกับนักวิทยาศาสตรแ์ละมอบหมายงานให้
นักเรียน (Lin & Chen,  2002, p. 778-779; Kim; & Irving, 2010, p. 196-197)  ซึ่งผลการวิจัย
ของนักวิชาการหลายท่าน (Irwin, 2000, p. 5; Kim & Irving, 2010, p.187; Lin & Chen, 2002, 
p. 773; Wolfensberger & Canella, 2015, p. 865)   พบ ว่า  การจัดการเรียน รู้ก รณี ศึ กษา
ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนักเรียน  ประวัติของวิทยาศาสตรท์ าให้นักเรียนเห็นตัวอย่างการใช้ชีวิตของ
นกัวิทยาศาสตรแ์ต่ละท่าน  ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจมโนทัศนแ์ละวิธีการทางวิทยาศาสตรเ์พิ่มขึน้ 
(Matthew, 1994, p. 50)  ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจถึงแนวทางการสรา้งแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร ์(ขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย์, 2559, น. 175)  ประกอบกับ                   
การจดัการเรียนรูน้ีเ้ป็นการจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใชป้ระวตัิของวิทยาศาสตร์
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบชัดแจง้  โดยมีการบ่งชีธ้รรมชาติของ
วิทยาศาสตรอ์ย่างชดัเจนจากกิจกรรมการเรียนรู ้ เนน้คุณลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละ
เปิดโอกาสใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ซึ่งนกัวิชาการหลาย
ท่าน  (Monk & Osborne, 1997, p. 405; Abd-EL-Khalick & Lederman, 2000, p.1057-1058; 
Rudge & Howe, 2009, p. 575-576; Tolvanen et al., 2014, p. 1605; Nur &  Fitnat, 2015,    
p. 40)  ไดส้รุปว่า  การจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยใชป้ระวตัิของวิทยาศาสตรค์วร
มีการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบชัดแจง้ร่วมดว้ย  อันจะส่งผลในการพัฒนา
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ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน  เพราะการจดัการเรียนรูธ้รรมชาติแบบชดัแจง้
ช่วยท าให้นักเรียนเห็นกระบวนการท างานของนักวิทยาศาสตร ์ การสะท้อนความคิดระหว่าง
จดัการเรียนรูท้ าใหน้ักเรียนสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์ับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ซึ่งการบ่งชี ้คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่แฝงอยู่ในประวัติศาสตร ์             
อย่างชัดเจน  อาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใชป้ระวัติศาสตรข์องวิทยาศาสตรไ์ด ้(Abdul-El-
Khalick & Lederman, 2000, p. 1057)  นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรูใ้นการวิจยันีเ้ป็นการจัดการ
เรียนรูท้ี่น าประวตัิของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบับริบท
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ซึ่งการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่
สมัพนัธก์บับริบทของวฒันธรรมของนกัเรียนจะช่วยพฒันาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ได้เป็นอย่างดี  เพราะเมื่อสังคมและวัฒนธรรมของครอบครัวและการเรียนวิทยาศาสตรข์อง
นกัเรียนมีความสัมพันธ์กนั  การเปลี่ยนแปลงระหว่างสังคมของการเรียนวิทยาศาสตรใ์นโรงเรียน
และสงัคมในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนจะเกิดขึน้ (Costa, 1995, p. 314-315)  

ในการวิจัยนี ้มีการอภิปรายและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จาก
ประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามหลายท่าน  ซึ่งลว้นท างานทางวิทยาศาสตรภ์ายใตส้งัคม
และบริบทอิสลาม  บางท่านท าการศึกษาทางวิทยาศาสตรเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการทางสงัคม
ในบริบทอิสลาม ดงัตัวอย่าง  ประวตัิการท างานทางวิทยาศาสตรข์องญาบิร  อิบนุฮัยยาน  ไดท้ า
ศึกษาวิธีการสกัดกรดกดัทอง  เพื่อตอ้งการใหผู้ห้ญิงอาหรบัที่มีฐานะยากจนมีเครื่องประดบัทอง
สวมใส่คู่กาย การสังเคราะหส์ารสม้ (Alum)  เพื่อน าไปใชแ้ก้ปัญหาผา้เหม็นอับชืน้  การประดิษฐ์
อปุกรณ์ส าหรบัการกลั่นที่มีชื่อว่า “Alembic”  ซึ่งสามารถสกดัน า้หอมกลิ่นกุหลาบใหค้นในชุมชน
ของเขาได้ใชใ้นการอาบน ้า  ชโลมผมและศีรษะ เพื่อใหม้ีกลิ่นหอม  ถึงแมเ้ขาจะถูกต่อตา้นกับ            
การท างานทางวิทยาศาสตรจ์ากคนในชุมชน  เขาก็ไม่หยุดนิ่งในการศึกษาและพฒันาความรูท้าง
เคมี   อีกทั้งยังเผยแพร่ความรู้แก่ลูกศิษย์และคนรอบข้าง  ซึ่ งจากการที่นักเรียนได้ศึกษา                      
ความพยายามในการท างานทางวิทยาศาสตรข์องญาบิร  อิบนุฮยัยาน  ท าใหน้ักเรียนเขา้ใจและ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการท างานของนกัวิทยาศาสตรว่์า  สังคมและวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการท างาน
ของนักวิทยาศาสตร์  การท างานของนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ท างานเพียงล าพังคนเดียวใน
หอ้งทดลอง  แต่เป็นการท างานที่ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและชุมชน   และในบางครัง้
จุดเริ่มต้นของการค้นพบความรู้หรือการประดิษฐ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับ         
ความเป็นอยู่และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของนกัวิทยาศาสตร ์
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2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
ผลจากการสมัภาษณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรจ์ากการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามท าใหท้ราบว่า  
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนประกอบดว้ย                      
3  ปัจจยัคือ  ครู  กิจกรรมการเรียนรู ้ และสื่อการเรียนรู ้  

ครูเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียน  ครูตอ้งแสดงพฤติกรรม  บุคลิกภาพ  ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตัง้ใจและความเอาใจใส่
ในการเรียนรู้ของนักเรียนและมีการอธิบายที่ เฉพาะเจาะจงกับคุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีลักษณะเป็นกิจกรรมการทดลอง  มีการอภิปรายที่
เฉพาะเจาะจงกบัคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลีเดอรแ์มน
และด รู เกอร์ (Lederman & Druger, 1985, p. 657-660)   พบ ว่า   ปั จ จั ย ของค รูมี ผลต่ อ                      
การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรน์ักเรียน  โดยครูสร้างบรรยากาศใน
หอ้งเรียนใหม้ีความเป็นกนัเองและอบอุ่น  กิจกรรมการเรียนรู้  มีการตั้งค าถาม  โดยเป็นค าถามที่
เน้นการสืบค้น  การแก้ปัญหา  แนวคิดวิทยาศาสตร ์ มีการสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร ์   
การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น คอยดูแลอ านวยความสะดวกและสนบัสนุนเพิ่มเติม
ในบทเรียนใหน้กัเรียน   

เหตุผลหนึ่งที่ท าให้ครูเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรอ์าจเกิดจากการที่ครูมีความมุ่งมั่น  กระตือรือรน้ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ มีผลท าให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตร ์                 
อนัจะส่งผลใหน้ักเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  รวมทั้งการที่ครูท าหนา้ที่อ  านวย
ความสะดวกในการเรียนรู ้ โดยการเอาใจใส่  อธิบาย  สรา้งบรรยากาศที่เป็นกันเองและส่งเสริม
การเรียนรู ้ การใชค้  าถามเพื่อกระตุน้การสืบเสาะและการแกปั้ญหา  การจดัใหม้ีกิจกรรมการสาธิต  
การทดลองทางวิทยาศาสตร ์ สิ่งเหล่านี ้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียน (Lederman & Druger, 1985, p. 657-660)   

ปัจจัยกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลง            
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียน  ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรูใ้นการวิจัยนี ้เป็น
กิจกรรมการทดลองเสมือนการทดลองของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  มีการอภิปรายที่เฉพาะเจาะจง
กบัคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ การเรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่มของนกัเรียน  และการสรุป
และสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตรโ์ดยนักเรียน  ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ
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นักวิชาการหลายท่าน  (Abd-EL-Khalick &  Lederman, 2000, p. 666;  Akerson et al., 2000, 
p. 2 9 7 ; Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2 0 0 2 , p. 5 5 4 ; Schwartz et al., 2 0 0 4 , p. 6 1 0 ; 
Liangkrilas, 2009, p. 35-36) สรุปไดว่้า การจดัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบชดัแจง้
เป็นวิธีการที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนได้ดี   นอกจากนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของคิซเฟร์และอับดุลคาลิก (Khishfe & Abd-EL-Khalick, 2002,                    
p. 552)  พบว่า การจัดการเรียนรูท้ี่จะช่วยปรบัปรุงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรอี์กวิธี
หนึ่งคือ  การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์โดยใช้ประวัติของวิทยาศาสตรเ์ป็น                       
การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประวัติของวิทยาศาสตรแ์ละการท างานของนักวิทยาศาสตรค์วบคู่กับ
เนื ้อหาทางวิทยาศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้งสอดแทรกธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ข้าไปในกระบวนการ
เรียนรู ้ 

เหตุผลที่ท าให้ปัจจัยนี ้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนักเรียนอาจเกิดจากลกัษณะกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นกิจกรรมที่ท าใหน้ักเรียนได้ 
ลงมือปฏิบัติจริง  สัมผัสด้วยตนเอง ท ากิจกรรมร่วมกัน  ได้เรียนรู้กระบวนการท างานทาง
วิทยาศาสตร ์ เมื่อนักเรียนไดล้งมือปฏิบตัิเองก็จะซึมซับคุณลักษณะเป็นผูอ้ยากรูอ้ยากเห็น  สนุก
กับการคน้หาค าตอบ  ให้ความส าคัญกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  ได้ค้นพบหลักการวิทยาศาสตร ์ ได้ฝึกกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรแ์ละใชวิ้ธีการทางวิทยาศาสตรใ์นการแก้ปัญหา  มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน  
ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างแทจ้ริงและเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ
ในคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์(ประสาท  เนืองเฉลิมม 2558, น. 136-143)  โดยใน 
การวิจัยนีผู้วิ้จยัไดใ้หน้กัเรียนท าการทดลองเสมือนจริงของอัลฟารีซียเ์กี่ยวกับการคน้พบรุง้กินน า้  
อิบนุอลัฮยัษัมเกี่ยวกบัแสงและการมองเห็น  และญาบิร  อิบนุฮยัยานเกี่ยวกบัการสกดัน า้หอมจาก
กุหลาบ  ส่วนการดคูลิปวีดีโอเป็นการทดลองเสมือนจริงของ ญาบิร  อิบนุฮยัยานเกี่ยวกบัการสกัด
กรดกัดทอง  ประกอบกบักิจกรรมการเรียนรูใ้นการวิจัยนีม้ีการอภิปรายที่มีค  าถามเฉพาะเจาะจง
กับคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ดังตัวอย่างนักเรียนศึกษาและอภิปรายแนวคิด           
การหักเหของแสงจากการด์แนวคิดการหักเหของแสงของนักวิทยาศาสตร ์ โดยครูกระตุ้นให้
นกัเรียนอธิบายสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากการศึกษาแนวคิดการหกัเหของแสงของนักวิทยาศาสตร ์ ซึ่งใช้
ค  าถามว่า  เพราะเหตุใดแนวคิดของปโตเลมีและอิบนุอัลฮัยษัมจึงถูกลบล้างแทนที่ด้วยแนวคิด   
การหักเหของแสงของสเนลเลียส  ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า แนวคิดการหกัเหของแสงของสเนลเลียส  
หรือที่ เรียกว่า  กฎของสเนลล์  เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับจนถึงปัจจุบันนี ้  จากแนวคิด                 
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การหักเหของแสงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันแสดงใหเ้ห็นว่าความรูวิ้ทยาศาสตร์
สามารถเปลี่ยนแปลงได ้ เมื่อความรูเ้ดิมมีขอ้จ ากดั  ความรูด้ังกล่าวก็จะถูกลบลา้งไปแทนที่ดว้ย
ความรูใ้หม่  เมื่อนักเรียนไดอ้ภิปรายโดยมีค าถามที่เฉพาะเจาะจงกับคุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์  การตอบค าถามก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสะท้อนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ ซึ่งผลของการสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตรผ์่านการอภิปรายท าใหก้ารเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีความหมายและมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ ้น  (Yacoubian & BouJaoude,  2010,            
p. 1232) และสิ่งที่ส  าคัญที่สุดคือ  สามารถพัฒนาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
นกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี (Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002, p. 551; Khishfe & Lederman, 2006, 
p. 395 ; Yacoubian & BouJaoude, 2010, p. 1229) 

นอกจากนีอ้าจเกิดจากลกัษณะกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นการเรียนรูร้่วมกนัเป็นกลุ่ม
ของนักเรียน  โดยในการวิจยันีน้ักเรียนท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่
เรียนรู้ทั้งแนวคิดวิทยาศาสตรแ์ละธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่พบในบทเรียนเป็นกลุ่ม   ซึ่ง
บรรยากาศเช่นนีจ้ะช่วยเปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดพู้ดคุย  อภิปราย  โตแ้ยง้  ซกัถาม  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างเพื่อนในกลุ่ม  เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองและแกไ้ขความเขา้ใจ
ที่คลาดเคลื่อนร่วมกนัในชัน้เรียน (Lederman, 1992, p. 331) รวมทัง้น าไปสู่การปรบัเปลี่ยนและ
พัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์ห้กับนักเรียนได้ (นพักษร  สังวาลเพ็ชร ์และ                   
คนอ่ืน ๆ, 2560, น. 293;  Wolfensberger & Canella, 2015, p. 865)  ประกอบกับลักษณะ
กิจกรรมการเรียนรูใ้นวิจยันีน้กัเรียนร่วมกนัสรุปแนวคิดทางวิทยาศาสตรแ์ละสะทอ้นธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรอ์ย่างชัดแจง้ที่พบในประวัติของนักวิทยาศาสตรท์ าใหน้ักเรียนเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างดี  ซึ่งการใหน้ักเรียนไดส้ะทอ้นความคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตรจ์าก
สิ่งที่ไดเ้รียนรูท้ าใหน้กัเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นแนวทาง
ที่ถูกตอ้ง (Abd-El-Khalick & Akerson, 2004, p. 787) และหากนักเรียนละเลยที่จะมีส่วนร่วมใน
สรุปและการสะท้อนความคิด  อาจท าให้นักเรียนยังยึดถือความเขา้ใจเดิมของตนเองและไม่
สามารถมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ดส้อดคลอ้งกับมติประชาคมทางวิทยาศาสตร ์
(Yacoubian & BouJaoude, 2010, p. 1232) ส าหรบัปัจจัยสื่อการเรียนรู ้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็น 
ขอ้ค้นพบของงานวิจัย  ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง                    
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่ผ่านมา  ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า  การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนเกิดจากครู (Lederman & Druger, 1985, p. 657-660; 
Lederman & Zeidler, 1989, p. 775; Lederman, 1999,  p. 926-928)  นั ก เ รี ย น  (Abd-El-
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Khalick & Akerson, 2004, p. 787)  และกิจกรรมการเรียนรู้ (Abd-EL-Khalick &  Lederman, 
2000, p. 666; Akerson et al., 2000, p. 297; Irwin, 2000, p.7-8 ; Khishfe & Abd-EL-Khalick, 
2002, p. 554; Kim & Irving, 2010, p. 188-189; Liangkrilas, 2009, p. 35-36; Schwartz                   
et al., 2004, p. 610; Yip, 2006, p. 157)   

เหตผุลส่วนหนึ่งที่ท าใหปั้จจัยสื่อการเรียนรูม้ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  อาจเกิดจาก                  
สื่อการเรียนรูท้ี่ผูวิ้จยัพัฒนาขึน้แสดงใหเ้ห็นภาพการท างานทางวิทยาศาสตร ์ การไดม้าซึ่งความรู้
วิทยาศาสตรแ์ละการใชช้ีวิตของนักวิทยาศาสตรอิ์สสลาม  สอดคลอ้งกับบริบทของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  เช่น  คลิปวีดีโอการท างานของญาบิร  อิบนุฮัยยาน                          
ใบกิจกรรมเกี่ยวกับการคน้พบรุง้กินน า้ของอัลฟารีซีย ์ เป็นตน้  สงัคมและวัฒนธรรมของนักเรียน
เป็นปัจจยัหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียน (Abd-El-Khalick 
& Akerson, 2004, p. 787; Dogan & Abd-El-khalick, 2008, p. 1100-1101)  ก ารออกแบบ
หลกัสตูรเพื่อพฒันามมุมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนในวฒันธรรมหนึง่จึงไม่ส่งผลตอ่
นกัเรียนที่อยู่ในวฒันธรรมอ่ืน (Deng et al., 2014, p. 860) ดังนัน้สื่อการเรียนรูท้ี่สะทอ้นธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรแ์ละสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนช่วยส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี และอาจเกิดจากสื่อการเรียนรูท้ี่เลือกใชผู้วิ้จัยใชร้่วมกับ
ค าถามที่เฉพาะเจาะจงกับคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ซึ่งการออกแบบค าถามที่
เฉพาะเจาะจงท าใหน้ักเรียนสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตรผ์่านการเขียนและการตอบค าถาม
ได ้  

3) แนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม 

จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร์
อิสลามในด้านความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง                
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนจากการจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรอิ์สลามสามารถอภิปรายแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ส าหรบันกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไดด้งันี ้

1.การใช้บริบทที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมอิสลามมาใช้ใน          
การจดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูวิ้ทยาศาสตรใ์นบริบทอิสลาม   

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนพบว่า  เมื่อนักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของ
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นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  นกัเรียนไดท้ ากิจกรรมการทดลองเสมือนการทดลองของนกัวิทยาศาสตร์
อิสลาม  ไดอ้ภิปรายโดยมีค าถามที่เฉพาะเจาะจงกับคณุลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละ
สะทอ้นการท างานของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามภายใตบ้ริบทของสงัคม  วัฒนธรรมและความเชื่อ
ทางศาสนาอิสลามสื่อการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีความหลากหลาย
ประกอบด้วย  ใบกิจกรรม  ใบความรู้  และคลิปวีดีโอ  ซึ่งสามารถสะท้อนการท างานทาง
วิทยาศาสตร ์ สอดคลอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ซึ่งจากตวัอย่างผล
การสัมภาษณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ นักเรียน
อธิบายว่า  เชื่อในการท างานของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  เมื่อไดท้ดลองจึงไดเ้รียนรูก้ารท างานของ
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลามการอภิปรายอาจารยจ์ะมีค าถาม  โดยเป็นค าถามที่ท าใหน้ักเรียนเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ สามารถแยกแยะระหว่างวิทยาศาสตรแ์ละไม่ใช่วิทยาศาสตร ์ วีดีโอ 
ใบกิจกรรมมีภาพที่แสดงใหเ้ห็นการใชช้ีวิต  การท างานของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามที่มีเป้าหมาย
เพื่อคนในสงัคม  จึงสรุปไดว่้า  การน าบริบทที่สอดคลอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมของนกัเรียนมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้  ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น  มีความสนใจในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ และมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรไ์ดเ้ป็นอย่างดี  ซึ่งแนวทางนีส้อดคลอ้ง
กบัขอ้เสนอแนะของฟูอาดและคนอ่ืน ๆ (Fouad et al., 2015, p. 1133)  ที่ว่า  แนวทางที่จะช่วยให้
นกัเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลามมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรถ์ูกตอ้งนัน้  ควรน าประวัติ
ของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามที่แสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพ  การท างานของนักวิทยาศาสตร ์                    
การได้มาซึ่งความรูท้างวิทยาศาสตร ์ สังคมและวัฒนธรรมของนักวิทยาศาสตรใ์นบริบทที่เป็น
อิสลาม  และใหน้ักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้เล็งเห็น                 
การท างานของนักวิทยาศาสตร์  เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละอาจเพิ่มแรงจูงใจใน                 
การเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของคังและคนอ่ืน ๆ (Kang et al., 2005,                
p. 332)  ได้พบว่า  การจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตรค์วรสอดคล้องกับบริบทและ
วัฒนธรรมของนักเรียน  เหตุผลส่วนหนึ่งที่ท าให้แนวทางนี ้เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถส่งเสริม       
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรบันักเรียนมสุลิม  อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรูท้ี่
น ามาใชใ้นการวิจยันีเ้ป็นการจดัการเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกบับริบทของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม  ซึ่งการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่สัมพันธ์กับบริบทของวัฒนธรรมของ
นกัเรียนจะช่วยพัฒนาความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์พราะเมื่อสงัคมและวฒันธรรมของ
ครอบครัวและการเรียนวิทยาศาสตรม์ีความสัมพันธ์กันการเปลี่ยนแปลงระหว่างสังคมของ          
การเรียนวิทยาศาสตรใ์นโรงเรียนและสังคมในชีวิตประจ าวันของนักเรียนจะเกิดขึน้  แต่ถ้าสอง
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วฒันธรรมมีความแตกต่างค่อนขา้งมาก  การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้กบันกัเรียนมีแนวโนม้เป็นไป
ไม่ ได้  (Costa, 1995 , p. 314 -315)  นอกจากนี้อาจ เกิด จากแนวทางนี ้น าป ระวัติ ของ
นักวิทยาศาสตรอิ์สลามที่มีชื่อเสียงและมีความเคร่งครดัทางศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ จึงท าใหน้ักเรียนยอมรับในการอธิบายเกี่ยวกับการค้นพบความรู้
วิทยาศาสตรแ์ละการท างานของนักวิทยาศาสตร ์ โดยเฉพาะเกี่ยวกบัปรากฏการณธ์รรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ ซึ่งมีความเกี่ยวขอ้งกับศาสนา  สอดคลอ้งกับแนวทางของนักวิชาการหลายท่าน 
( Barnes & Brownell, 2016, p. 15; Taber, Billingsley, Riga, & Newdick, 2011, p. 110; 
Winlows, Staver, & Scharmann, 2011, p. 1026) ที่ว่า การใหน้กัเรียนไดศ้ึกษาและเรียนรูป้ระวตัิ
การใชช้ีวิตของนักวิทยาศาสตรท์ี่มีความเคร่งครดัทางศาสนาของนักเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่ลด
ความขดัแยง้ระหว่างวิทยาศาสตรแ์ละศาสนา  และส่งผลใหน้กัเรียนยอมรบัและรบัรูธ้รรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์  

2. การเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสะท้อนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรโ์ดยใชค้  าถามที่เฉพาะเจาะจงกบัคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละสะทอ้น
การท างานของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามภายใต้บริบทของสังคม  วัฒนธรรมและความเชื่อทาง
ศาสนาอิสลาม  

ผลจากการสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง       
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนพบว่า  การอภิปรายอาจารยจ์ะมีค าถาม  โดย
เป็นค าถามที่ท าใหน้ักเรียนสามารถแยกแยะระหว่างวิทยาศาสตรแ์ละไม่ใช่วิทยาศาสตร ์ และ
สามารถเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรผ์่านการท างานของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  โดยเฉพาะ
คุณลักษณะวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติได้  ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาท าให้ทราบว่า  การอภิปรายโดยใช้ค  าถามที่
เฉพาะเจาะจงกับคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และสะท้อนการท างานของ
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลามภายใตบ้ริบทของสงัคม  วฒันธรรมและความเชื่อทางศาสนาอิสลามท าให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ป็นอย่างดี  โดยค าถามที่ใชใ้นการจดัการเรียนรู้
เกี่ยวกบัประวัติของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  แนวคิดของนักวิทยาศาสตร ์ เจาะจงกับคณุลกัษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรด์ังตวัอย่าง  การอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์รุง้กินน า้ของอัลฟารีซีย์
เป็นวิทยาศาสตรห์รือไม่  อย่างไร  เพราะเหตุใดแนวคิดของปโตเลมีและอิบนุอัลฮัยษัมจึงถูกลบ
ลา้งแทนที่ดว้ยแนวคิดการหกัเหของแสงของสเนลเลียส  ท าไมนกัวิทยาศาสตรจ์ึงยอมรบัค าอธิบาย
เกี่ยวกบัการเตรียมกรดซลัฟิวริกของอรัรอซีย ์ จุดเริ่มตน้ที่ท าใหญ้าบิร  อิบนุฮยัยานไดศ้ึกษาวิธีการ
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สกดัทองคืออะไร  จากการศึกษาประวตัิของอิบนุอลัฮยัษัม  นักเรียนคิดว่า  เขามีวิธีการหาความรู้
ทางวิทยาศาสตรอ์ย่างไร  จุดมุ่งหมายส าคัญของการศึกษาทางวิทยาศาสตรข์องญาบิร   อิบนุ                
ฮยัยานคือสิ่งใด  เป็นตน้   

การจัดการเรียนรูท้ี่เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนและอภิปราย
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรค์วบคู่กนัไปในแต่ละกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างชดัแจง้สามารถส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่สอดคลอ้งกบัมติประชาคมทางวิทยาศาสตรไ์ด้                             
(Dass, 2005, p. 87; Kim & Irving, 2010, p. 211)  และท าใหก้ารเรียนรูวิ้ทยาศาสตรข์องนกัเรียน
มีความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึน้ (Yacoubian & BouJaoude, 2010, p. 1232)  ซึ่งน าไปสู่              
การไดม้าซึ่งแนวทางนีส้อดคลอ้งกับผลการวิจัยของ นพักษร ์ สังวาลเพ็ชร์  และคนอ่ืน ๆ (2560,                                      
น. 271) ที่ว่า แนวทางการจัดการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรแ์บบชัดแจ้งกับการสะท้อน
ความคิดในเนือ้หาโครงสรา้งอะตอมควรใชค้  าถามอภิปรายที่เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมพัฒนา
แบบจ าลองเพื่อสื่อถึงคุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตรก์บันกัเรียนทีม่ีความเคร่งครดัทางศาสนาควรใชก้ารอภิปรายที่มีค  าถามเฉพาะเจาะจง
และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างศาสนากับธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ เช่น  สิ่งใดที่
แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในทางวิทยาศาสตรแ์ละความเชื่ อทางศาสนา  ความเชื่อในทาง
วิทยาศาสตรก์ับความเชื่อทางศาสนาเป็นอย่างไร  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์ับความเชื่อทาง
ศาสนาแตกต่างกนัอย่างไร  (Smith, 1994, p. 592-595)   

3.การใหน้กัเรียนไดท้ าการทดลองปฏิบตัิเสมือนนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม      
ซึ่งการสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง                

ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ าใหท้ราบว่า การท าการทดลองเสมือนนักวิทยาศาสตร์
อิสลาม  เป็นปัจจยัหนึ่งที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีผลท าใหน้กัเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ นกัเรียนอธิบายว่า  เมื่อนักเรียนไดท้ดลอง  ท าใหเ้ขาเชื่อ
ในการท างานของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามเพราะเป็นคนอิสลาม  ไดเ้รียนรูวิ้ธีการทางวิทยาศาสตร ์ 
การสังเกต  การลงความเห็น  และผลการทดลองเป็นหลักฐานที่ท าให้เข้าใจได้ว่า   ความรู้
วิทยาศาสตรต์้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้  จึงสรุปได้ว่า กิจกรรม                   
การทดลองเสมือนนักวิทยาศาสตรอิ์สลามท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ประวัติของ
นักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  เข้าใจการท างานของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ผ่านการลงมือปฏิบัติ               
การสังเกต  การทดลอง  การลงความเห็น  และการตีความ  แบบที่นักวิทยาศาสตรใ์นอดีตท า            
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เพื่อค้นหาความรูวิ้ทยาศาสตรจ์ริง ๆ  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร ์  
(Fouad  et al., 2015, p. 1133) 

การทดลองเสมือนนักวิทยาศาสตรอิ์สลามช่วยใหน้ักเรียนมีความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ เนื่องมาจากการเรียนรูข้องนักเรียนไดร้ับประสบการณ์  ได้ค้นพบ
หลักการทางวิทยาศาสตร ์ การไดฝึ้กกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์การสงัเกต  การลงความเห็น  
การทดลองทางวิทยาศาสตร ์ ส่งผลใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูถ้ึงวิธีการไดม้าซึ่ งความรูวิ้ทยาศาสตรใ์น
หลากหลายวิธี (ขวัญฤทยั เที่ยงจนัทราทิพย์, 2559, น. 179; ประสาท  เนืองเฉลิม, 2558, น. 136-
143) ดงัตวัอย่างการทดลองเรื่อง  การเกิดรุง้กินน า้  นกัเรียนตอ้งทดลอง สงัเกตแสงสีที่ปรากฏบน
ฉาก บนัทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองร่วมกนักบัเพื่อนในกลุ่ม  รวมทัง้อภิปรายร่วมกัน
ทัง้ชัน้เรียนเกี่ยวกบัผลการทดลอง  เป็นตน้   

4.การจดัการเรียนรูค้วรมีส่ือการเรียนรูท้ี่หลากหลายสะทอ้นการท างานทาง
วิทยาศาสตร ์ สอดคลอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรมของอิสลาม   

ผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนท าใหท้ราบว่า  ปัจจยัสื่อการเรียนรูเ้กี่ยวขอ้งกบั
แนวทางนี ้ การใชส้ื่อการเรียนรูท้ี่หลากหลาย  ท าให้นักเรียนเขา้ใจและเห็นภาพการท างานของ
นักวิทยาศาสตร ์ วิธีการได้มาซึ่งความรูวิ้ทยาศาสตร ์ รวมทั้งเข้าใจถึงสังคมและวัฒนธรรม มี
อิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตรท์ี่ชัดเจน  ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์สรุปได้ว่า  สื่อการเรียนรู้ที่สะท้อนการท างาน  การทดลอง  อุปกรณ์การทดลอง                    
ผลการทดลอง  สังคมและวฒันธรรมของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ท าใหน้กัเรียนเรียนรู้การท างาน
ของนกัวิทยาศาสตรใ์นบริบทของอิสลาม  เขา้ใจถึงความรูวิ้ทยาศาสตรต์อ้งมีหลกัฐานเชิงประจกัษ์
และสามารถตรวจสอบได้  สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการท างานของนักวิทยาศาสตร ์ 
รวมทัง้วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั 

แนวทางนี ้เป็นแตกต่างจากแนวทางของนักวิชาการอ่ืน ๆ (Barnes & 
Brownell, 2016, p.15; Taber et al., 2011, p. 99; Winlows & et al., 2011, p. 1026)  ซึ่งพบว่า  
แนวทางการจดัการเรียนรูท้ี่จะช่วยส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์หก้บันักเรียนที่
เคร่งครดัทางศาสนาควรน าประวตัิของนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามที่มีชื่อเสียงและมีความเคร่งครดัทาง
ศาสนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ จึงท าให้นักเรียนยอมรับใน                       
การอธิบายเกี่ยวกบัการคน้พบความรูวิ้ทยาศาสตรแ์ละการท างานของนกัวิทยาศาสตร ์  
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สื่อการเรียนรู้มีความส าคัญต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
เนื่องจากสื่อการเรียนรูช้่วยสรา้งความสนใจ  กระตุน้การเรียนรูแ้ละท าใหเ้กิดความต่อเนื่องทาง
ความคิดของนกัเรียน (Samuel, 2009, p. 63)  ยกตัวอย่างเช่น  การใชค้ลิปวีดีโอแสดงการท างาน
ของญาบิร  อิบนุฮัยยาน  นักเรียนจะให้ความสนใจซักถามเป็นพิเศษ  สื่อการเรียนรู้แสดงให้
นัก เรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์  เมื่อนัก เรียนได้เรียน รู้เกี่ยวกับ                           
การพัฒนาการของแนวคิดวิทยาศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์ ท าให้นักเรียนได้เห็นการท างานที่
ผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลงแนวคิดวิทยาศาสตรข์องนักวิทยาศาสตร ์ เขา้ใจการท างานของ
นกัวิทยาศาสตร ์ การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของนกัวิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตรไ์ม่มีความคงทนและ
แสดงใหเ้ห็นถึงการท างานของนกัวิทยาศาสตรต์อ้งอาศยัหลกัฐานที่สามารถตรวจสอบได ้(Kim & 
Irving, 2010, p. 211; Matthew, 1994, p. 50)  ยกตัวอย่างเช่น เช่น  การด์แนวคิดการหักเหของ
แสงของนักวิทยาศาสตร ์ จ านวน  3 ท่าน  ซึ่งประกอบดว้ย  1) แนวคิดของปโตเลมี  2)  แนวคิด
ของอิบนุอลัฮัยษัม  และ 3) แนวคิดของสเนลเลียส  การด์เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการอธิบายแสง
กับการมองเห็นของปโตเลมีและอิบนุอัลฮัยษัม  ใบความรูเ้กี่ยวกับการค้นพบกรดซัลฟิวริกของ                  
ญาบิร  อิบนุฮัยยานและอัรรอซีย์  เป็นตน้  นอกจากนี้สื่อการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสามารถมี                
ความเขา้ใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึน้  โดยน าสิ่งที่เกิดขึน้ในอดีตมาศึกษาใน
ปัจจุบัน (2556, น. 80)  ซึ่งการน าประวัติของวิทยาศาสตรม์าใชใ้นการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์
ท าใหน้ักเรียนเห็นตวัอย่างการใชช้ีวิตของนักวิทยาศาสตรแ์ต่ละท่าน  ส่งผลใหวิ้ทยาศาสตรเ์ป็น
นามธรรมนอ้ยลงและน่าสนใจมากขึน้ (Matthew, 1994, p. 50)  ยกตวัอย่างเช่น  คลิปวีดีโอแสดง
การทดลองทางวิทยาศาสตรข์องญาบิร  อิบนุฮยัยาน  เพื่อสกดักรดกดัทอง  เพื่อใหผู้ห้ญิงที่มีฐานะ
ยากจนมีทองสวมใส่   สะท้อนให้นัก เรียนเข้าใจถึ งสังคม และวัฒนธรรมมี อิทธิพลต่ อ                   
การท างานของนกัวิทยาศาสตร ์

7. ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการน าการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลามไปใช ้ 

ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใชแ้ละการวิจยัในครัง้ต่อไปดงันี ้ 
7.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การจดัการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามในงานวิจยันี ้
คน้พบว่า  ครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ดังนั้นครูวิทยาศาสตรท์ี่สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนที่มีบริบทเป็น
อิสลามที่มีความสนใจการจัดการเรียนรูน้ีค้วรมีความพรอ้มหลายดา้น  ซึ่งประกอบดว้ย  ความรู้
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ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ความรูค้วามเขา้ใจประวัติของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเนือ้หาที่มีการอธิบายภาพในวีดีโอเกี่ยวกบัประวตัิของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม
เป็นอย่างดี  ก่อนที่จะเริ่มจดัการเรียนรูใ้หก้บันกัเรียน 

2.ในการวิจัยนี ้ได้เลือกใช้ประวัติ นักวิทยาศาสตร์อิสลาม  ได้แก่   ญาบิร                         
อิบนุฮัยยาน  อิบนุอัลฮัยษัม  และอัลฟารีซีย์  ซึ่งนักวิทยาศาสตรอิ์สลามมีจ านวนมากมาย  ครู
สามารถน าประวัติของนักวิทยาศาสตรท์่านอ่ืน ๆ  อาทิเช่น  อัลบีรูนีย์ (Al-biruni)  อัรรอซีย ์                   
(Al-razi)  มาวิเคราะหเ์นือ้หาและความสอดคลอ้งของธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์ชใ้นการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยเลือกใหเ้หมาะสมกับคุณลักษณะ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ และควรค านึงถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นการทดลองที่
ปฏิบตัิการทดลองไดใ้นชัน้เรียน  และแนวคิดวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามที่จะน ามาใช้
ในการจดัการเรียนรูต้อ้งเลือกใหเ้หมาะกบัระดบัชัน้เรียนของนกัเรียน 

3. จากการวิจัยพบว่า  การใชค้  าถามมีความส าคัญต่อความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียน  หากค าถามที่เตรียมไวไ้ม่สามารถท าใหน้กัเรียนเขา้ใจไดห้รือนกัเรียนไม่
สนใจ  ครูตอ้งพยายามอธิบายหรือเปลี่ยนไปใชค้  าถามอ่ืนที่มีลกัษณะภาษาหรือประโยคที่ง่ายต่อ
การเข้าใจของนักเรียน  ค าถามปลายเปิดที่สอดคล้องกับภาษาหรือสอดคล้องกับบริบทของ
นกัเรียน  เพื่อท าใหน้กัเรียนสามารถตอบค าถามได ้

 4. จากผลการวิจัยครัง้นีส้รุปได้ว่า  การจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์อง
นักวิทยาศาสตรอิ์สลามสามารถส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์ับนักเรียนใน
โรงเรียนเอกขนสอนศาสนาอิสลามไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันัน้ส านักงานการศึกษาเอกชน  ซึ่งเป็นผูด้แูล
และส่งเสริมการจัดการเรียนรูใ้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควรมีนโยบายที่ส่งเสริม                   
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ โดยใหแ้ต่ละโรงเรียนมีการบรรจุหน่วยการเรียนรู ้ เรื่อง  
เรียนรูวิ้ทยาศาสตรก์ับนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ในหลักสูตรของโรงเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติม  เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์บันกัเรียนที่นบัถือศาสนาอิสลาม  

5. จากผลการวิจัยสรุปไดว่้า  การใชบ้ริบทที่สอดคลอ้งกับสังคมและวัฒนธรรม
อิสลามมาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ สามารถส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได ้ ดงันัน้สถาบนัอดุมศึกษาที่ผลิต
ครูในพืน้ที่ที่มีประชากรที่นบัถือศาสนาอิสลาม  ควรมีการบรรจุรายวิชาที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัเรียนรู้
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรส์  าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  เพื่อครู
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วิทยาศาสตรส์ามารถน าไปใชใ้นการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรเ์พื่อส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรก์บันกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

7.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
1. จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของ

วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนจากการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม
พบว่า ประกอบดว้ย  ปัจจัยของครู  กิจกรรมการเรียนรู ้ และสื่อการเรียนรู ้ ซึ่งไดข้อ้มูลบางส่วนที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน  อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า  ปัจจัยใดที่
ส่งผลมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรม์ากนัก   ดังนั้นควร
ศึกษาอิทธิพลของแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน  เพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรท์ี่ส่งเสริมความเขา้ใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์หม้ีความเหมาะสมกบับริบทของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม 

2. จากผลการวิจัยครั้งนี ้สรุปได้ว่า  การใช้บริบทที่สอดคล้องกับสังคมและ
วฒันธรรมอิสลามมาใชใ้นการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์ สามารถส่งเสริมความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนในโรงเรียนเอกขนสอนศาสนาอิสลามได้  ดังนั้นนอกจากการใช้
ประวัติของนักวิทยาศาสตรอิ์สลามแลว้ อาจน าภูมิปัญญาชาวบา้นในบริบทอิสลามสังเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตรก์ับภูมิปัญญาชาวบา้น  และน าผลที่ไดจ้าก 
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นกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  ไดแ้ก่  ล าดบัที่ 1  2  และ  4 

                   2)  ผูเ้ชี่ยวชาญในการประเมนิแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1   ไดแ้ก่  ล าดบัที่  3, 5  และ  6 
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ภาคผนวก ข 

ผลการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
และเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมลู 
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ตาราง 28 ผลการประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

ประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

หัวข้อการประเมินในแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง แปลผล 
1 2 3 IOC 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 :  ใช่วิทยาศาสตรห์รือไม ่
1. แนวคิดหลกัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 0 1 1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค ์      
การเรียนรู ้

0 1 1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

3. ประวัติทางวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามมี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกั 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

4. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค ์                  
การเรียนรู ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

5. สื่อการเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้ 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
6. กิจกรรมการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละขั้นสอดคล้องกับ
การจัดการเรียน รู้ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ด้วย
กรณีศึกษาทางประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์

0 1 1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 : ปริศนาในห้องมืด 
1. แนวคิดหลกัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 0 1 1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค ์      
การเรียนรู ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3. ประวัติทางวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามมี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกั 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

4. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค ์                  
การเรียนรู ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

5. สื่อการเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้ 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 28 )ต่อ(  
 

หัวข้อการประเมินในแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง แปลผล 
1 2 3 IOC 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละขั้นสอดคล้องกับ
การจัดการเรียน รู้ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ด้วย
กรณีศึกษาทางประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 :  ท าไมเรามองเห็นวตัถุท่ีอยู่ในน ้าเบนไปจากแนวเดิม 
1. แนวคิดหลกัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค ์      
การเรียนรู ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3. ประวัติทางวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามมี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกั 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

4. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค ์                  
การเรียนรู ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

5. สื่อการเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้ 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
6. กิจกรรมการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละขั้นสอดคล้องกับ
การจัดการเรียน รู้ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ด้วย
กรณีศึกษาทางประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 : ผู้ช่วยส าคัญของญาบิรฺ  อิบนุฮัยยาน 
1. แนวคิดหลกัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 0 1 1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค ์      
การเรียนรู ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3. ประวัติทางวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามมี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกั 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

4. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค ์                  
การเรียนรู ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

5. สื่อการเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้ 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 28 )ต่อ(  
 

หัวข้อการประเมินในแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าดัชนีความสอดคล้อง แปลผล 
1 2 3 IOC 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละขั้นสอดคล้องกับ
การจัดการเรียน รู้ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ด้วย
กรณีศึกษาทางประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 :  ปฏิกิริยาเคมเีกดิขึน้ไดอ้ย่างไร 

1. แนวคิดหลกัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ 0 1 1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
2. กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค ์      
การเรียนรู ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3. ประวัติทางวิทยาศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามมี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกั 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

4. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค ์                  
การเรียนรู ้

1 1 0 0.67 น าไปใชไ้ด ้

5. สื่อการเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู ้ 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
6. กิจกรรมการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละขั้นสอดคล้องกับ
การจัดการเรียน รู้ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ด้วย
กรณีศึกษาทางประวตัิศาสตรข์องวิทยาศาสตร ์

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 29 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ประวตัิศาสตรข์องนกัวิทยาศาสตรอิ์สลาม  โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

หัวข้อการประเมินในแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าความเหมาะสม แปลผล 
1 2 3 M 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 : ใช่วิทยาศาสตรห์รือไม ่
1. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 5 5.00 มากที่สดุ 
2. แนวคิดหลกัมีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 5 5.00 มากที่สดุ 
3. สื่อการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4 5 5 4.67 มากที่สดุ 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรูม้ีความเหมาะสม
กบักิจกรรมการเรียนรู ้

5 4 5 4.67 มากที่สดุ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 : ปริศนาในห้องมืด 
1. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 5 5.00 มากที่สดุ 
2. แนวคิดหลกัมีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 5 5.00 มากที่สดุ 
3. สื่อการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 4 5 4.67 มากที่สดุ 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรูม้ีความเหมาะสม
กบักิจกรรมการเรียนรู ้

5 4 5 4.67 มากที่สดุ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 :  ท าไมเรามองเห็นวตัถุท่ีอยู่ในน ้าเบนไปจากแนวเดิม 
1. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 4 5 4.67 มากที่สดุ 
2. แนวคิดหลกัมีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 5 5.00 มากที่สดุ 
3. สื่อการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 4 5 4.67 มากที่สดุ 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรูม้ีความเหมาะสม
กบักิจกรรมการเรียนรู ้

5 4 5 4.67 มากที่สดุ 
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ตาราง  29  )ต่อ(  
 

หัวข้อการประเมินในแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าความเหมาะสม แปลผล 
1 2 3 M 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 :  ผู้ช่วยส าคัญของญาบิรฺ  อิบนุฮัยยาน 
1. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 5 5.00 มากที่สดุ 
2. แนวคิดหลกัมีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 5 5.00 มากที่สดุ 
3. สื่อการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 5 5.00 มากที่สดุ 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรูม้ีความเหมาะสม
กบักิจกรรมการเรียนรู ้

5 5 5 5.00 มากที่สดุ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 :  ปฏิกิริยาเคมเีกดิขึน้ไดอ้ย่างไร 
1. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 5 5.00 มากที่สดุ 
2. แนวคิดหลกัมีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 5 5.00 มากที่สดุ 
3. สื่อการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 5 5 4 4.67 มากที่สดุ 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรูม้ีความเหมาะสม
กบักิจกรรมการเรียนรู ้

4 5 5 4.67 มากที่สดุ 
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ตาราง 30 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

ข้อความ ค่าดัชนีความสอดคล้อง แปลผล 
1 2 3 IOC 

1. วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ธรรมชาติ 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2. ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ เช่น การเกิดฝน  
การเกิดเมฆ  เป็นตน้  เป็นเรื่องที่สามารถท าความเขา้ใจ
โดยอาศยัความรูแ้ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3. วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับโลกและ
จกัรวาลได ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

4. วิทยาศาสตรจ์ะไม่อธิบายบางปรากฏการณ์  เช่น  สี
ของหาดทรายที่เกาะลังกาวีเปลี่ยนแปลงจากสีด าเป็นสี
ขาว  หลังจากท าพิธีถอนค าสาปของพระนางมสัสุหรีโดย
ทายาท 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

5. นักวิทยาศาสตรอ์าจคน้พบดาวเคราะหใ์นระบบสรุิยะ
เพิ่มขึน้ในอนาคต 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

6. ทฤษฎีเรื่องอะตอมมีการศึกษาและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

7. ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นที่ยอมรบัมาจนถึง
ปัจจุบนัและไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

8. ในอนาคตการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ 
เมนเดล  อาจถูกหกัลา้งได ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

9. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องมีหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 30  )ต่อ(  
 

ข้อความ ค่าดัชนีความสอดคล้อง แปลผล 
1 2 3 IOC 

10. ข้อค้นพบต่ าง ๆ ของนัก วิทยาศาสตร์จะได้รับ                   
การยอมรบัก็ต่อเมื่อมีหลกัฐานมายืนยนั 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

11. ผลการสังเกตเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสรุปเป็น
ความรูวิ้ทยาศาสตรไ์ด ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

12. การค้นพบความรู้วิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องมี
หลกัฐานเสมอไป 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

13. นักวิทยาศาสตรอ์าศัยการสังเกต  การทดลองและ
การตีความในการหาความรูวิ้ทยาศาสตร ์

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

14.  วิธีการทางวิทยาศาสตรอ์าจเริ่มต้นจากการสังเกต
หรือปัญหาก่อนก็ได ้

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

15.  ความรูวิ้ทยาศาสตรไ์ดม้าจากการทดลองเท่านัน้ 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

16.  วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีล าดบัขัน้ตอนแน่นอน 1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

17. เหตผุลหนึ่งที่ท าใหก้ารคน้ควา้วิธีสกดัน า้หอมในกลุ่ม
นกัวิทยาศาสตรอิ์สลามก้าวหนา้มาก  เกิดจากวัฒนธรรม
อาหรบันิยมใชน้ า้หอม 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

18. การทดลองของนักวิทยาศาสตรอ์าจหยุดชั่ วขณะ  
หากถูกต่อตา้นจากคนในสงัคม 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

19.  นักวิทยาศาสตรม์ักท างานเพียงล าพังคนเดียวใน
หอ้งทดลอง 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

20.  จุดเริ่มต้นของการค้นพบความรูห้รือการประดิษฐ์
อปุกรณ์ทางวิทยาศาสตรไ์ม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกับความเป็นอยู่
และสิ่งแวดลอ้มในชุมชนของนกัวิทยาศาสตร ์

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 30  )ต่อ(  
 

ข้อความ ค่าดัชนีความสอดคล้อง แปลผล 
1 2 3 IOC 

21. วิทยาศาสตรต์ั้งอยู่บนพื ้นฐานของการสังเกตและ       
การลงความเห็น 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

22. การสังเกตของนักวิทยาศาสตรใ์นเรื่องเดียวกนั  อาจ
ได้ ผล ลั พ ธ์ที่ ต่ า งกั น   เพ ราะป ระสบก ารณ์ ขอ ง
นกัวิทยาศาสตรแ์ตกต่างกนั 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

23. การสังเกตไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการค้นพบความรู้
วิทยาศาสตร ์

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

24.  การสงัเกตและการลงความเห็นไม่แตกต่างกนัเพราะ
ทั้งสองลักษณะต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา  หู  
จมกู  ลิน้  และผิวหนงั) 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

25. ดอลตันเป็นนักเคมีได้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง
อะตอมโดยไม่ไดท้ าการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่า  เขาอาศัย
จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

26. อัลฟารีซียฺ เป็นนักฟิสิกส์อิสลามได้ทดลองเรื่อง  
ปรากฏการณ์รุ้งกินน ้า  โดยใช้แก้วทรงกลมแทนหยด
น ้าฝน  แสดงให้เห็นว่า  เขาอาศัยจินตนาการและ
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการอธิบายความรูวิ้ทยาศาสตร ์

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

27. หากนักวิทยาศาสตร์ใช้จินตนาการและความคิด
สรา้งสรรคใ์นการอธิบายการคน้พบความรูวิ้ทยาศาสตร์
จะท าใหไ้ดข้อ้มลูที่ไม่ถูกตอ้ง 

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

28. นักวิทยาศาสตรจ์ะไม่ใช้จินตนาการและความคิด
สรา้งสรรคใ์นการพฒันาความรูท้างวิทยาศาสตร ์

1 1 1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ 
ของนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1  

สาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยการเรียนรู้  เรียนรูวิ้ทยาศาสตรก์บันกัวทิยาศาสตรอิ์สลาม  เร่ือง  ใช่วิทยาศาสตรห์รือไม ่

ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา  2561                 สัปดาหท่ี์  1   เวลา  120  นาที 
1) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. ใชท้ักษะการสงัเกต  การลงความเห็น การทดลองในการหาค าตอบและสามารถอธิบาย
เป็นความรูต้่าง ๆ จากสถานการณท์ี่ก าหนดใหไ้ด ้(K,P) 

2. อธิบายความหมายของวิทยาศาสตร ์(K) 
3. จ าแนกค าอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตรแ์ละไม่ใช่วิทยาศาสตร ์(K) 
4. อธิบายคณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นประเด็น  4  ประเด็นดงันี ้ (NOS) 

4.1 วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติได ้
4.2 ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมหีลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้   
4.3 วิธีการทางวิทยาศาสตรม์หีลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั 
4.4 วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานของการสงัเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความ

แตกต่างกนั    
2) แนวคิดหลัก 

 วิทยาศาสตรเ์ป็นความรูเ้กี่ยวกับโลกและธรรมชาติหรือความรูท้ี่อธิบายสิ่งที่เกิดขึน้ใน

ธรรมชาติ  ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยอาศัยหลักฐานและการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างมีขั้นตอน        

จนสามารถอธิบายสาเหตุที่ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ใดปรากฎการณ์หนึ่งไดอ้ย่างเป็นเหตุและผล  

เช่น ปรากฎการณ์จันทรุปราคา  คนสมัยโบราณอธิบายว่า เกิดจากราหูอมจันทร ์ แต่ในทาง

วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายไดว่้า  ปรากฎการณ์รุง้กินน า้  คนไทยสมัยโบราณอธิบายว่าเป็นสิ่ง

ศักดิ์ สิทธ์ิที่ เกิดจากการแสดงอิทธิฤทธ์ิของเทวดา เพ่ือเราได้ชมความสวยงาม  แต่ในทาง

วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายได้ว่า  เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึน้หลังจากฝนตกและเกิดจาก                 

การหกัเหของแสงแดดผ่านละอองน า้ในอากาศ  ท าใหแ้สงแดดเกิดการหักเหแยกเป็นสีต่าง ๆ 7 สี 

(ม่วง  คราม  น า้เงิน  เขียว  เหลือง  สม้  และแดง)  ซึ่งจะเห็นไดว่้า ความเขา้ใจของคนสมัยก่อน  

ความเชื่อหรือสิ่งที่คาดคะเน  ศรทัธาหรือเล่าต่อ ๆ กันมา  ไม่สามารถหาหลักฐานหรือประจักษ์

พยานมาพิสูจน์หรืออธิบายดว้ยหลักการและเหตุผลได ้ จึงไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร ์ ในขณะที่
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วิทยาศาสตรส์ามารถศึกษา  หาหลกัฐานและอธิบายไดบ้นพืน้ฐานของความเป็นจริงดว้ยเหตแุละ

ผลที่ชดัเจนจึงจดัเป็นวิทยาศาสตร ์
3) คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

1. วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายปรากฏการณต์่าง ๆ ทางธรรมชาติได ้
2. ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมหีลกัฐานเชิงประจกัษ์และตรวจสอบได ้ 
3. วิธีการทางวิทยาศาสตรม์หีลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอนตายตวั 
4. วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐานของการสงัเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่าง
กนั    

4) กระบวนการเรียนรู้ 
ข้ันสร้างความสนใจ (15 นาที) 

1.นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6  คน โดยสมาชิกภายในกลุ่มคละความสามารถ  ครูกระตุน้
ความสนใจนัก เรียน โดยให้ดูคลิปสารคดี  เรื่อง  รุ้งกิ นน ้า (อ้างอิงจาก เดอะไดมอนด ์                              
(The Diamond). (2559). สารคดี เรื่อง รุ้งกินน ้ากลางคืนบนเกาะฝน 350 วันต่อปี. สืบค้นเมื่อ               
20 ตุลาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้ากhttps://www.youtube.com/watch?v=p3dt8invErg)  ซึ่งใชเ้วลา
ประมาณ 6 นาที หลงัจากนัน้ครูถามนกัเรียนดว้ยค าถามดงันี ้  

“นกัเรียนเห็นอะไรบา้ง” (แนวทางการตอบ: ภูเขา  ตน้ไม ้ น า้ตก รุง้กินน า้)   
“เราเห็นรุง้กินน ้าได้เมื่อไหร่” (แนวทางการตอบ : เราจะเห็นรุ้งกินน ้าได้หลังจาก                  

ฝนตก) 
“รุง้มีกี่สี” (แนวทางการตอบ: 6 สี  7 สี) 
“รุง้กินน า้มีลกัษณะเป็นอย่างไร” (แนวทางการตอบ : ไม่ทราบ โคง้ เป็นตน้) 

ข้ันค้นหาค าตอบ (40 นาที) 
2.นักเรียนศึกษาและอภิปรายประวัติศาสตร์ของอัลฟารีซีย์ เกี่ยวกับการอธิบาย

ปรากฏการณ์รุง้กินน า้จากกิจกรรม เรื่อง  ความพยายามของอลัฟารีซีย์  พรอ้มดูคลิปวีดีโอ เรื่อง  
การเกิดรุง้ (อา้งอิงจาก สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี (2559). การเกิดรุง้. สืบคน้เมื่อ 
20 ตุลาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้ากhttps://www.youtube.com/watch?v=uiHyaAuBfzg)  และตอบ
ค าถามจากกิจกรรม  

3.ครูร่วมกนัอภิปรายกบันกัเรียนเกี่ยวกบัการอธิบายปรากฏการณรุ์ง้กินน า้ของอลัฟารีซีย์
โดยมีค าถามน าประเด็นดงันี ้
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1) อะไรเป็นจุดเริ่มตน้ที่ท าใหอ้ลัฟารีซียไ์ดส้นใจศึกษาปรากฏการณรุ์ง้กินน า้ 
2) อลัฟารีซียใ์ชวิ้ธีการใดบา้งในการอธิบายปรากฏการณรุ์ง้กินน า้ 

  จนไดข้อ้สรุปว่า อัลฟารีซียเ์ป็นนกัวิทยาศาสตรอิ์สลามที่ช่างสังเกต  มีความพยายาม
และอดทน  สามารถอธิบายปรากฏการณ์รุง้กินน ้า  จุดเริ่มตน้ที่ท าใหเ้ขาไดส้นใจปรากฏการณ์                
รุง้กินน า้เกิดจากขอ้สงสัยมากมาย  หลังจากที่เขาไดอ่้านต าราอัลมานาซิรของอิบนุอัลฮยัษัม  ใน
ประเด็นการทดลองปรากฏการณรุ์ง้กินน า้ดว้ยกระจกโคง้  ซึ่งอธิบายว่า “รุง้กินน า้เกิดจากการหกัเห
ของแสงผ่านกอ้นเมฆแลว้สะทอ้นแสง”  ท าใหอ้ลัฟารีซีย์ไดศ้ึกษาปรากฏการณ์รุง้กินน า้โดยอาศัย  
2  วิธีการประกอบดว้ย  1) การตีความจากผลการทดลองของอิบนุอลัฮยัษัมโดยอาศยัหลกัการทาง
คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์และ 2) การทดลองซ า้หลาย ๆ ครัง้  ซึ่งอุปกรณ์ที่ใชใ้นการทดลอง
ประกอบดว้ยแกว้น า้ที่มีลกัษณะเป็นทรงกลมเสมือนว่าเป็นหยดน า้ฝน  หรือที่เรียกว่า “Model of a 
rain drop” วางในต าแหน่งที่แสงอาทิตยส์่องผ่านในหอ้งมืด (Camera  obscura) และสังเกตผลที่
ปรากฏขึน้    

4.  นักเรียนท าการทดลองเช่นเดียวกันกับอัลฟารีซีย์  โดยศึกษาการทดลองพรอ้มตอบ
ค าถามในกิจกรรม :  รุง้กินน า้เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร  ซึ่งก่อนท าการทดลองครูซกัถามนกัเรียนเกี่ยวกับ
ขอ้สงสัยของนักเรียนที่มีต่อการทดลอง  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจการทดลองอย่างแท้จริง  ใน
ระหว่างการทดลองครูคอยสังเกต ใหค้  าชีแ้นะรวมทัง้ใหค้วามสะดวกแก่นักเรียนในการปฏิบตัิการ
ทดลอง  หลังท าการทดลองเสร็จแลว้  นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปผลการทดลองโดยตอบ
ค าถามว่า 

“ปรากฏการณรุ์ง้กินน า้เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร” 
 จนไดข้อ้สรุปว่า  รุง้กินน า้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้หลังจากฝนตกและเมื่อแสงแดด

ส่องผ่านละอองน ้าในอากาศก็จะเกิดการหักเหของแสงและสะท้อนของแสงหลายครัง้  แยก
ออกเป็นสี   ซึ่งอัลฟารีซีย์ค้นพบว่าประกอบดว้ยสี  แดง  เหลือง  เขียว  และน า้เงิน  ครูอธิบาย
เพิ่มเติมว่า  แต่ในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตรค์น้พบว่า  รุง้กินน ้าประกอบด้วย  7 สี  คือ  ม่วง  
คราม  น ้าเงิน  เขียว  เหลือง สม้และแดง  โดยเราจะเห็นแถบของสีทั้งหมดเรียงติดกัน   ซึ่งเรียก
ลกัษณะเช่นนัน้ว่า สเปกตรมั (Spectrum) 
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ข้ันขยายความรู้และความคิด (20 นาที) 
5.  นักเรียนศึกษาและอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการอธิบายปรากฏการณ์รุ้งกินน ้าจาก                

ใบความรู ้ เรื่อง ท าไมมีแนวคิดแตกต่างกัน  โดยครูกระตุน้ใหน้ักเรียนอธิบายแนวคิดที่แตกต่าง 
โดยใชค้  าถามดงันี ้(15 นาที) 

1) แนวคิดของใครเป็นวิทยาศาสตรแ์ละไม่ใช่วิทยาศาสตร ์ เพราะเหตใุด 
(แนวทางการตอบ : แนวคิดที่ เป็น วิทยาศาสตร์คือ  อริสโต เติ ล   อิบนุ ซี นา                              

อิบนุอัลฮัยษัม และอัลฟารีซีย์  เพราะแนวคิดของบุคคลดังกล่าวมีการสังเกต  การตั้งสมมติฐาน  
อาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้  ส่วนแนวคิดที่ไม่เป็นวิทยาศาสตรค์ือ                  
ชาวกรีกและโรมัน  ชาวไทยสมัยโบราณ  คนจีนสมัยโบราณ  ชาวบ้านในชุมชนของนักเรียน  
ค าอธิบายเป็นเพียงความเชือ่  ไม่มีการทดสอบใหเ้ห็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์และสามารถอธิบายได)้ 

2) เพราะเหตุใดคนที่นักเรียนคิดว่ามีแนวคิดเป็นวิทยาศาสตรม์ีการอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณรุ์ง้กินน า้แตกต่างกนั 

(แนวทางการตอบ:  มีความคิดแตกต่างกนั  วิธีการแตกต่างกัน  การทดลองต่างกัน  
เครื่องมือแตกต่างกนั  เป็นตน้) 

อย่างไรก็ตามค าตอบของนักเรียนอาจจะยังไม่ชัดเจน  แต่ครูก็ต้องพยายามให้
นักเรียนอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่า  แนวคิดใดเป็นวิทยาศาสตรแ์ละไม่ใช่วิทยาศาสตร ์ โดยใช้
ค  าถามเพิ่มเติม  เช่น   

- ค าอธิบายของท่านใดเป็นความเชื่อ (แนวทางการตอบ: ชาวกรีกและโรมัน         
ชาวไทยสมยัโบราณ ชาวจีนสมยัโบราณ  ชาวบา้นในชุมชนของนกัเรียน)  

- ค าอธิบายใดอาศัยการสังเกต (แนวทางการตอบ:  อริสโตเติล  อิบนุซีนา                            
อิบนุอลัฮยัษัม และอลัฟารีซียฺ)   

- ค าอธิบายใดอาศัยการทดลอง (แนวทางการตอบ: อริสโตเติล  อิบนุอัลฮัยษัม  
และอลัฟารีซีย)์                  

- ค าอธิบายใดอาศัยสมมุติฐาน (แนวทางการตอบ: อริสโตเติล  อิบนุซีนา                              
อิบนุอลัฮยัษัม  และอลัฟารีซีย)์ 

ข้ันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (20 นาที) 
6. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและเชื่อมโยงแนวคิดทางวิทยาศาสตรท์ี่ได้

จากการศึกษาประวัติศาสตร ์ท าการทดลองเสมือนอัลฟารีซีย์  การศึกษาแนวคิดและความเชื่อ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์รุง้กินน า้ที่แตกต่างกัน  แลว้สรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูล้งในกระดาษโปสเตอรด์ังนี ้  
1) ความหมายของวิทยาศาสตร ์ 2) วิธีการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตรข์องอัลฟารีซีย์                              
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3) การเกิดปรากฏการณ์รุง้กินน า้   และ 4) สิ่งที่ใช่และไม่ใช่วิทยาศาสตร ์ ซึ่งก่อนที่นักเรียนสรุป                
สิ่งที่ได้เรียนรู้ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับข้อสงสัยของนักเรียนที่มีต่อรายละเอียดในการสรุป  
เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจการสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูอ้ย่างแทจ้ริง  ในระหว่างที่นักเรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกนั ใหค้รูคอยสงัเกตการสรุปของนกัเรียนแต่ละกลุ่มและแนะน าเพิ่มเตมิความรูท้ี่ยงัขาด
หายไป  รวมทัง้อ านวยความสะดวกแก่นกัเรียน 

ข้ันสรุปแนวคิดวิทยาศาสตรแ์ละสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ (25 นาที) 
7. ครูจดักิจกรรมเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Gallery walk) ซึ่งมีวิธีการดงันี ้ 

 7.1 ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มน ากระดาษโปสเตอรต์ิดที่ผนงัขา้งหอ้งเรียน 
 7.2 ครูแจกปากกาสีให้แต่ละกลุ่ม  โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มยืนตรงโปสเตอรข์อง

ตนเอง   
7.3 ครูให้สัญญาณนักเรียนแต่ละกลุ่มเดินไปหยุดที่ โปสเตอร์ของกลุ่มถัดไป                      

เพื่อศึกษาผลงานอภิปรายและสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูจ้ากกิจกรรมกลุ่มละ 4 นาที  และอธิบายค าชีแ้จง

ว่า “ถ้านักเรียนเห็นดว้ยในประเด็นใดใหเ้ขียนเครื่องหมาย  หนา้ประเด็นนั้น  ถ้าไม่เห็นดว้ยใน
ประเด็นใดใหเ้ขียนความคิดเห็นของตนเองลงไป  ถา้ไม่แน่ใจใหเ้ขียนเครื่องหมายค าถาม (?)   

7.4 นกัเรียนท ากิจกรรมเช่นเดิมจนครบทุกโปสเตอร ์
7.5 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายทั้งชั้นเรียนเพื่อสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความหมายของวิทยาศาสตรวิ์ธีการได้มาซึ่งความรูท้างวิทยาศาสตรข์องอัลฟารีซีย์   การเกิด
ปรากฏการณรุ์ง้กินน า้  ส่ิงที่ใช่และไม่ใช่วิทยาศาสตร ์ รวมทั้งสะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตรท์ี่
พบในการจัดการเรียนการสอน (ความรู้วิทยาศาสตรส์ามารถเปลี่ยนแปลงได้  วิธีการทาง
วิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธีและไม่มีขั้นตอนตายตัว  วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่บนพื ้นฐานของ                      
การสังเกตและการลงความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกัน  วิทยาศาสตรอ์าศัยจินตนาการและ
ความคิดสรา้งสรรค)์ 

 *อย่างไรก็ตามหากการสรุปสิ่งที่ไดเ้รียนรูข้องนกัเรียนยงัไม่ใช่แนวคิดวิทยาศาสตรแ์ละ 
ไม่สะทอ้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ ครูใชค้  าถามดงันี ้

1) จากการเรียนรู้และท ากิจกรรม เรื่อง  ความพยายามของอัลฟารีซีย์   และ                 
เรือ่ง  รุง้กินน า้เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร  นกัเรียนคิดว่าวิทยาศาสตรค์ืออะไร 

(แนวทางการตอบ :  วิทยาศาสตร์เป็ นการอธิบ าย เกี่ ย วกับธรรมชาติ   มี                       
การอธิบายอาศยัการสงัเกต ทดลองและมีหลกัฐานและมีเหตผุล) 
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2)  อลัฟารีซียฺอาศยัอะไรในการอธิบายปรากฏการณรุ์ง้กินน า้ 
(แนวทางการตอบ:  ผลการทดลอง  หลกัฐาน) 
3) นกัเรียนไดเ้รียนรูอ้ะไรบา้งจากการศึกษาประวตัิของอลัฟารีซีย ์
(แนวทางการตอบ:  การสงัเกต  การทดลอง  การอธิบายปรากฏการณรุ์ง้กินน า้) 
4)  นกัเรียนไดเ้รียนรูอ้ะไรบา้งการทดลองเสมือนการทดลองของอลัฟารีซีย ์
(แนวทางการตอบ: เรียนรู ้การอธิบายเรื่องรุง้กินน า้ของอัลฟารีซีย์  วิธีการทดลอง

เรื่องรุง้กินน า้  การสงัเกต  การสรุปผลการทดลอง)  
5) ในการบันทึกผลการทดลอง นักเรียนอาศัยการสังเกตหรือการลงความเห็น  

อย่างไร 
(แนวทางการตอบ: ในการบันทึกผลการทดลองอาศัยการสงัเกตในการอธิบายแสงสี

ที่ปรากฏบนฉาก) 
6) นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้าง  จากการศึกษาค าอธิบายปรากฏการณ์ รุ้งกินน ้าที่

แตกต่างกนั 
(แนวทางการตอบ:  ค าอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตรแ์ละไม่ใช่วิทยาศาสตร)์ 
7) ค าอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตรเ์ป็นอย่างไร 
(แนวทางการตอบ: วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบายได้  มีการสังเกต  มีหลักฐาน                                   

มีการทดลอง  มีสมมตุิฐาน) 
8) ค าอธิบายที่เป็นไม่เป็นวิทยาศาสตรเ์ป็นอย่างไร 
(แนวทางการตอบ: เป็นความเชื่อ  เรื่องเล่าต่อ ๆ กนัมา) 
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6.  การวัดและประเมินผล 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการวดั เคร่ืองมือวัด 
ใชท้กัษะการสงัเกต                  
การลงความเหน็  การทดลองใน          
การหาค าตอบและสามารถ
อธิบายเป็นความรูต้่าง ๆ จาก
สถานการณท์ี่ก าหนดใหไ้ด ้

1. สงัเกตการอภิปรายแสดง                 
ความคิดเหน็และถามตอบใน      
ชัน้เรยีน 

1. แบบประเมินการอภิปรายและ                
การตอบค าถามระหว่างการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้

2. ตรวจสอบการตอบค าถามใน
กิจกรรม  เรื่อง  รุง้กนิน า้เกิดขึน้ได้
อย่างไร 

2. แบบบนัทึกกิจกรรม  เรื่อง  รุง้กิน
น า้เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร 

อธิบายความหมายของ
วิทยาศาสตร ์

1. การอภิปรายแสดง               
ความคิดเหน็และถามตอบใน     
ชัน้เรยีน 

1. แบบประเมินการอภิปรายและ             
การตอบค าถามระหว่างการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้

จ าแนกค าอธิบายที่เป็น
วิทยาศาสตรแ์ละไม่ใช่
วิทยาศาสตร ์
 
 
 

1. การอภิปรายแสดง                      
ความคิดเหน็และถามตอบใน             
ชัน้เรยีน 

1. แบบประเมินการอภิปรายและ               
การตอบค าถามระหว่างการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้

2. ตรวจสอบการตอบค าถามใน
กิจกรรม เรื่อง  ความพยายาม
ของอลัฟารีซีย ์

2. แบบบนัทึกกิจกรรมเรื่อง                  
ความพยายามของอลัฟารีซีย ์
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6.  การวัดและประเมินผล )ต่อ(  

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการวดั เคร่ืองมือวัด 
อธิบายคณุลกัษณะธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรใ์นประเดน็                     
4  ประเด็นดงันี ้ (NOS) 
1. วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบาย
ปรากฏการณต์่าง ๆ ทาง
ธรรมชาติได ้
2. ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้งมี
หลกัฐานเชิงประจกัษ์และ
ตรวจสอบได ้   
3. วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ี
หลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอน
ตายตวั 
4.วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของการสงัเกตและการลง
ความเห็นซึ่งมีความแตกต่างกนั    

1. การอภิปรายแสดง                
ความคิดเหน็ถามตอบ และ
ซกัถามในชัน้เรียน 

 

1. แบบประเมินการอภิปรายและ           

การตอบค าถามระหว่างการจดั

กิจกรรมการเรียนรู ้

2. การตอบค าถามในกจิกรรม                     
เรื่อง  ความพยายามของ            
อลัฟารีซีย ์

2. แบบบนัทึกกิจกรรม เรื่อง              
ความพยายามของ อลัฟารีซีย ์

3. การตอบค าถามในกจิกรรม                       
เรื่อง  รุง้กินน า้เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร 

3. แบบบนัทึกกิจกรรม  เรื่อง  รุง้กิน
น า้เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร 

 
7.  สื่อและอุปกรณก์ารเรียนรู้ 

1. ใบกิจกรรม  เรื่อง  ความพยายามของอลัฟารีซีย ์
2. ใบกิจกรรม  เรื่อง  รุง้กินน า้เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร 
3. ใบความรู ้ เรื่อง  ท าไมมีแนวคิดที่แตกต่างกนั 
4. อุปกรณ์การทดลอง  ซึ่งประกอบด้วย  1) แก้วน ้าทรงกลม  2) น า้เปล่า  3) กระดาษ

ขาว  ขนาด A4  และ 4) ถว้ยตวงพลาสติก ปริมาตร  500 มิลลิลิตร 
5. อุปกรณ์อ่ืน ๆ ซึ่งประกอบดว้ย 1) กระดาษโปสเตอร ์ 2) ปากกาสี  3)  กรรไกร  และ                 

4) กาว 2 หนา้ 
6. คลิปสารคดี  เรื่อง  รุง้กินน า้กลางคืนบนเกาะฝน 350 วนัต่อปี  
7. คลิปวีดีโอ  เรื่อง  การเกิดรุง้ 
8. เอกสารและหนงัสือคู่มือวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
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 2. Djebbar, A., Hosson, C. D., & Jasmin, D. (2009). The discoveries in Islamic  
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                    Arabic sciences in muscat. Lettera Matematica, 4(3), 63-72. 
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      ส าหรับนักเรียน 

1. สมพงษ์ จนัทรโ์พธ์ิศรี.(2554). คู่มือเตรียมสอบ ม.1 เล่ม 1. กรุงเทพ: ไฮเอ็ดพบัลชิชิง. 
2. เดอะไดมอนด ์(The Diamond). (2559). สารคดี เรื่อง รุง้กินน า้กลางคืนบนเกาะฝน   

350 วนัต่อปี. สืบคน้เมื่อ 20 ตลุาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.youtube.com/watch?v=p3dt8invErg  

3. สถาบนัส่งเสริมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. (2559). การเกิดรุง้. สืบคน้เมื่อ 20 ตลุาคม  
       2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.youtube.com/watch?v=uiHyaAuBfzg 
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ค าชีแ้จง:  ให้นักเรียนอ่านประวัติของอัลฟารีซียแ์ละตอบค าถามให้ถูกต้อง 
อลัฟารีซีย ์(Al-farisi) มีชื่อจริงว่า กามาล อลั-ดิน ฮาซนั อิบนุ อาลี  อิบนุ ฮาซนั อัลฟารีซีย ์

(Kamal al-din hasan ibu ali ibn hasan al-farisi) ถือก าเนิดในนครเตฮะราน  ประเทศอิหร่าน 
จุดเริ่มตน้ที่ท าใหอ้ัลฟารีซียม์ีความสนใจในสาขาวิชาฟิสิกสแ์ละคณิตศาสตรเ์กิดจากการไดศ้ึกษา
แนวคิดของอิบนุซีนาและนกัปราชญช์าวกรีก  รวมทัง้การเล่าเรียนและการไดร้บัค าแนะน าที่ดีจาก
ครูฆตุป์ อลัดิน อซัฌีรอซีย ์ อลัฟารีซียไ์ดร้บัมอบหมายงานจากครูใหไ้ปศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องรุง้กินน า้
และต าราอัลมานาซิร (Kitab al-manasir) ซึ่งภายในต าราดังกล่าวประกอบด้วยแนวคิดและ                
การท างานของอิบนุอัลฮยัษัมที่อธิบายปรากกฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวขอ้งกับแสงเป็นจ านวน
มาก  หลังจากที่เขาไดอ่้านต าราดงักล่าวก็เกิดขอ้สงสัยมากมายเกี่ยวกับการทดลองปรากฏการณ ์      
รุง้กินน า้  อิบนุอลัฮัยษัมอธิบายว่า “รุง้กินน า้เกิดจากการหักเหของแสงผ่านก้อนเมฆแลว้สะทอ้น
แสงเข้าตาของเรา” โดยทดลองกับกระจกโค้ง  อัลฟารีซีย์พยายามตีความค าอธิบายของ                 
อิบนุอลัฮยัษัม   

อัลฟารีซียร์วบรวมข้อมูลที่เขาสงสัยจากการอ่านต าราอัลมานาซิรและเขียนเป็นต ารา
วิจารณ์ เกี่ ยวกับข้อสงสัยดังกล่าว ซึ่ งมีชื่ อว่า  Tanqih al-manazir  อย่างไรก็ตามจากผล                        
การทดลองของอิบนุอัลฮัยษัม  นอกจากการตีความและการทดลองโดยอาศัยหลักการทาง
คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรแ์ล้ว  อัลฟารีซีย์พยายามอธิบายปรากฏการณ์ รุ้งกินน ้าด้วย                       
การทดลองซ า้อีกครัง้ซึ่งอปุกรณ์ที่ใชใ้นการทดลองประกอบดว้ยแก้วน า้ที่มีลักษณะเป็นทรงกลม
เสมือนว่าเป็นหยดน า้ฝน หรือที่เรียกว่า “Model of a rain drop” วางในต าแหน่งที่แสงอาทิตยส์่อง
ผ่านในห้องมืด  (Camera obscura) และสังเกตผลที่ปรากฏขึ ้น  จากการทดลองนี้อัลฟารีซีย์
อธิบายเรื่องรุง้กินน า้ไดว่้า  เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้หลังจากฝนตกและเมื่อแสงแดดส่องผ่าน

กิจกรรม 

เร่ือง ความพยายามของอัลฟารีซีย ์
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ละอองน า้ในอากาศก็จะเกิดการหักเหของแสงและสะทอ้นของแสงหลายครัง้  ซึ่งแสงแดดที่ตก
กระทบตรงผิว 

ดา้นบนของหยดน า้ฝน (ดา้นนอกของแกว้) และเกิดการหกัเหของแสง 2  ครัง้ และสะทอ้น
ของแสง 1  ครั้ง   เรียกปรากฏการณ์นี ้ว่า รุ้งปฐมภูมิ (Primary rainbow) หลังจากนั้นเมื่อแสง
กระทบดา้นล่างของหยดน ้าฝนจะเกิดการหักเหของของแสง 2 ครัง้ และสะท้อนของแสง 1 ครัง้ 
เรียกปรากฏการณ์นี ้ว่า  รุ ้งทุติยภูมิ (Secondary  rainbow)  ส่วนล าดับของสี (The  order  of   
the  colour   of  the  rainbow) ที่ปรากฏอัลฟารีซีย์อธิบายว่า สีของรุง้ปฐมภูมิและทุติยภูมินั้น
แตกต่างกัน  โดยสีของรุ้งปฐมภูมิจะสว่างกว่ารุ้งทุติยภูมิ   ส่วนสีของรุ้งกินน ้าเขาพบว่า
ประกอบดว้ย  สีแดง เหลือง  เขียว  และน า้เงิน 

จีโอเน (Gione) ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการทดลองของอัลฟารีซีย์ได้สรา้ง
แบบจ าลองทางเรขาคณิต ซึ่งพัฒนามาจากอุปกรณ์ที่อัลฟารีซีย์ใชใ้นการสังเกตปรากฏการณ์                   
รุง้กินน า้ ดงัภาพประกอบ 1   

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แบบจ าลองทางเรขาคณิตแสดงการทดลองของอลัฟารีซีย ์

ที่มา: Ghione, F. (2016, October). The optics section of museum of the history of  

Arabic sciences in muscat.  Lettera  Matematica, 4(3), 70. 

ผลจากการทดลองของอลัฟารีซียด์งัภาพประกอบ 2  ซึ่งพบว่า  รุง้ปฐมภูมิจะเกิดขึน้ที่มุม

ตกกระทบเท่ากับ 50๐ เกิดการหักเหของแสงและสะท้อนของแสง 2 ครั้ง  ในขณะเดียวกันรุ้ง                   

ทุติยภูมิเกิดขึน้ที่มุมตกกระทบเท่ากับ 67 ๐ เกิดการหักเหของแสง 2 ครัง้และการสะทอ้นของแสง                  

2 ครัง้  แนวคิดของอลัฟารีซียส์ามารถน าไปใชอ้ธิบายปรากฏการณเ์รื่อง  รุง้กินน า้  จนถึงปัจจุบนันี ้ 
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ภาพประกอบ 2  ผลการทดลองจากแบบจ าลองทางเรขาคณิตแสดงการทดลองของอลัฟารีซีย ์
 

ที่ มา:  Ghione, F. (2016, October). The optics section of museum of the history 
of Arabic sciences in muscat.  Lettera  Matematica, 4(3), 71. 

 
 

 

1. การอธิบายเกี่ยวกบัปรากฏการณรุ์ง้กินน า้ของอลัฟารีซียเ์ป็นวิทยาศาสตรห์รือไม่  อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
(เฉลย : เป็นวิทยาศาสตร ์ เพราะการอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์รุง้กินน า้ของอัลฟารีซีย์อาศัย
ข้อมูลที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือ  ซึ่งได้จากการทดลองซ ้าหลาย ๆ ครั้ง  และการตีความของ                        
อิบนุอลัฮยัษัม) 
2.  อัลฟารีซียใ์ชวิ้ธีการทางวิทยาศาสตรอ์ย่างไรจึงคน้พบว่า “รุง้กินน า้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้
หลังจากฝนตกและเมื่อแสงแดดส่องผ่านน า้ฝนในอากาศก็จะเกิดการหักเหของแสงและสะท้อน
ของแสงหลายครัง้” 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………………………………… 

ค าถามท้ายกิจกรรม 
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(เฉลย :  อัลฟารีซีย์อาศัยการตีความจากการอธิบายของอิบนุอัลฮัยษัม  การทดลองและ                       
การสงัเกต) 
3. อลัฟารีซียใ์ชแ้กว้ทรงกลมแทนหยดน า้ฝน  แสดงใหเ้ห็นว่า เขาอาศยัสิ่งใดในการท างาน   
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
(เฉลย : อาศยัจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค)์ 
4. มีค ากล่าวว่า “ถ้าใครเห็นรุง้กินน า้แลว้เอามือชีท้ี่รุง้กินน า้จะท าใหน้ิว้กุด  นกัเรียนคิดว่าค ากล่าว
นีเ้ป็นวิทยาศาสตรห์รือไม่  อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
(เฉลย : ไม่เป็นวิทยาศาสตร ์ เพราะความเชื่อ  การอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตรต์อ้งผ่านการสังเกต   
การทดลอง เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งหลกัฐานเชิงประจกัษ์และสามารถตรวจสอบได)้ 
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แนวคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ รุ้งกินน ้ามีการอธิบายจ านวนมากมายทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับ                   
ความเชื่อและการไดม้าซึ่งความรูข้องแต่ละคน  ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดของแต่ละท่านไดด้งันี ้
ผู้เสนอแนวคิด ค าอธิบายปรากฏการณรุ์ง้กินน ้า 

อริสโตเติล เกิดจากการสะทอ้นแสงอาทิตยโ์ดยกลุ่มหยดน า้ฝนในกอ้นเมฆ 
อิบนุซีนา ฝนเป็นตน้เหตสุ  าคญัที่ท าใหเ้กิดรุง้กินน า้ 
อิบนุอลัฮยัษัม เกิดจากการหกัเหของแสงผ่านก้อนเมฆแลว้สะทอ้นแสงเข้าตาของเรา  โดย

ท าการทดลองดว้ยกระจกโคง้” 
ชาวไทยสมยัโบราณ  เกิดขึน้หลงัจากฝนตก  ซ่ึงเป็นสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ท่ีเกิดจากการแสดงอิทธิฤทธิ์ของ

เทวดา เพื่อเราไดช้มความสวยงาม 
ชาวจีนสมยัโบราณ เกิดขึน้หลงัจากฝนตก  ซึ่งเป็นเสมือนมงักรที่ไม่ดี  ถ้าใชมื้อชีไ้ปที่รุง้แลว้ เชื่อ

ว่าจะก่อใหเ้กิดภยัอนัตรายแก่ผูท้ี่ชีอ้ีกดว้ย 
อลัฟารีซีย ์ เกิดขึน้หลังจากฝนตกและเม่ือแสงแดดส่องผ่านน า้ฝนในอากาศก็จะเกิด     

การหกัเหของแสงและสะทอ้นของแสงหลายครัง้ซึ่งแสงแดดที่ตกกระทบตรง
ผิวดา้นบนของหยดน า้ฝนและเกิดการหกัเหของแสง 2 ครัง้ และสะทอ้นของ
แสง 1 ครัง้ เรียกปรากฏการณ์นีว้่า รุง้ปฐมภูมิ (Primary rainbow) หลงัจาก
นั้นเม่ือแสงกระทบดา้นล่างของหยดน ้าฝนจะเกิด การหักเหของของแสง                   
2 ครัง้ และสะทอ้นของแสง 1 ครัง้ เรียกปรากฏการณน์ีว้่า รุง้ทุติยภูมิ  

ชาวกรีกและโรมนั รุง้กินน ้าเกิดขึน้หลังฝนตกเป็นเส้นทางที่สรา้งขึน้โดยไอริส  (Iris) เทพแห่ง
สายรุง้ที่จะน าพาทุกคนบนโลกไปสู่ความอมตะ 

ชาวบา้นในชุมชนของนกัเรียน …………ค าอธบิายความเชื่อพืน้บา้นในชุมชนของนกัเรียน………… 

 

 

 

 

 

ใบความรู้ 

เร่ือง  ท าไมมีแนวคิดท่ีแตกต่างกัน 
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ค าชีแ้จง :  ให้นักเรียนตอบค าถามให้ถูกต้อง 

กลุม่ท่ี……………………………………………………..
เลขท่ี……………………………………………………… 

ค าชีแ้จง :  ท ากิจกรรมตามขัน้ตอนที่ก าหนดใหแ้ละบนัทกึผลการพรอ้มตอบค าถาม 

อุปกรณใ์นการท ากิจกรรม 
1) แกว้น า้ทรงกลม    จ านวน  1 ใบ 
2) น า้เปล่า     จ านวน  100 มิลลิลิตร 
3) กระดาษขาวขนาด A4   จ านวน  1 แผ่น 
4) ถว้ยตวงพลาสติก  ขนาด  500  มิลลิลิตร จ านวน  1 ถว้ย 

วิธีการท ากิจกรรม 

1) ตวงน า้ปริมาตร  100  มิลลิตร  ดว้ยถว้ยตวงพลาสติก  และเทใส่ลงไปในแกว้น า้ 
2) น าแกว้น า้ทรงกลมที่มีน า้ไวต้รงต าแหน่งที่แสงอาทิตยส์่องผ่านในหอ้งมืด   
3) วางกระดาษขาวใหเ้ป็นฉากรบัแสงไวด้า้นหลงัของแกว้น า้ 
4) ปิดไฟในหอ้งใหม้ืด (หากไม่มีแสงอาทิตยส์่องผ่านให้ใชไ้ฟฉาย แลว้ส่องไฟไปยังแก้วน ้า

ดา้นตรงกนัขา้มกบัที่วางฉาก ลกูศรสีเหลือง แสดงบริเวณที่เกิดรุง้) ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 3  ตวัอย่างการทดลองในกรณีที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่าน 
 

4) สงัเกตผลและบนัทกึผลการทดลอง 
5) ท าการทดลองเช่นเดิม แตใ่ชห้อ้งที่มีแสงสว่าง  สงัเกตผลและบนัทกึผลการทดลอง 

 

กิจกรรม : 

รุ้งกินน ้าเกิดขึน้ได้อย่างไร 

 



  254 

บันทึกผลการทดลอง 

สภาพของห้อง แสงสีท่ีปรากฏบนฉาก 

หอ้งมืด   (เฉลย : สีรุง้ ทัง้นีน้กัเรียนอาจไม่เห็นทกุสี) 

หอ้งสว่าง  (เฉลย : ไม่ปรากฏแสงสี) 

 
สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
ตอนท่ี 1 ค ำชีแ้จง:  ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
1. การทดลองโดยใชห้อ้งมืดและหอ้งสว่างใหผ้ลการทดลองเหมือนหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
(เฉลย :  แตกต่างกนั  เพราะการทดลองในหอ้งมืด  แสงที่ปรากฏบนฉากจะเป็นสีรุง้ แต่การทดลอง
ในหอ้งสว่าง  แสงที่ปรากฏบนฉากจะไม่ปรากฏแสงสี) 
2. หากไม่เติมน า้ลงในแกว้  นกัเรียนคิดว่าผลการทดลองจะเหมือนเดิมหรือไม่  อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
(เฉลย :  ไม่เหมือน  กล่าวคือ  หากเติมน า้จะปรากฏแสงสบีนฉาก และถา้ไม่เตมิจะไม่ปรากฏแสงสี
บนฉาก) 
 

ค าถามท้ายกิจกรรม 
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3. การสงัเกตและการลงความเห็นเหมือนกนัหรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………… 
(เฉลย : แตกต่างกนั  เพราะการสงัเกตเป็นการใชป้ระสาทสมัผสัอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เพื่ออธิบายขอ้มลูต่าง ๆ โดยไม่เพิ่มความคดิเห็นส่วนตวัลงไป   แต่การลงความเห็นเป็นการอธิบาย
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสงัเกตอย่างมเีหตผุล โดยอาศยัความรูห้รือประสบการณม์าช่วย) 
 
ตอนท่ี 2  ค ำชีแ้จง:  ให้นักเรียนเติมค ำตอบท่ีสังเกตได้จำกกำรทดลองลงในแผนภำพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดการหกัเหและสะทอ้นแสง 

สีที่สงัเกตเห็นคือ 
สี…(เฉลย : ม่วง)………… 

สี…(เฉลย : คราม)………. 

สี…(เฉลย : น า้เงนิ)……… 

สี…(เฉลย : เขียว)……….. 

สี…(เฉลย : เหลือง)……… 

สี…(เฉลย : แสด)………… 

ส…ี(เฉลย : แดง)…………. 

*นกัเรียนอาจไม่เห็นทกุส ี

แสง ………………… 

(เฉลย : แสงอาทิตย/์ 

แสงจากไฟฉาย ขึน้อยู่

กบัการทดลอง) 

ผ่าน…………… 
(เฉลย : อากาศ
และน า้) 
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แบบประเมินการอภิปรายและการตอบค าถามในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ค าชีแ้จง : ให้ ครู สงัเกตการอภิปรายและการตอบค าถามของนกัเรียนแต่ละกลุ่มในระหว่างการ

จดักิจกรรมการเรียนรู ้ แลว้ขีด ✓ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคะแนน  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

 ดีมาก   ให ้ 4 คะแนน 

 ดี ให้    3 คะแนน 

 พอใช ้ ให ้ 2 คะแนน 

 ควรปรบัปรุง ให ้ 1 คะแนน 

ประเด็น 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 

ระดับคะแนน ระดับคะแนน ระดับคะแนน ระดับคะแนน ระดับคะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. การใชท้กัษะการสังเกต                     

2. การใชท้กัษะการลงความเห็น                     

3. การตอบค าถามจากสถานการณต่์าง ๆ ที่

ก าหนดให้ 

                    

4. การอธิบายความหมายของวิทยาศาสตร ์                     
5. การจ าแนกค าอธิบายที่ใช่และไม่ใช่วิทยาศาสตร ์                     
6. การอธิบายคุณลกัษณะธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร ์

                    

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูป้ระเมิน  

                                                                                               ............/.................../.............  

 

หมายเหตุ: จ านวนกลุม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่บัจ านวนนกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม 
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เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

  22-24 

19-21 

16-18 

ต ่ากว่า 16 

ดีมาก 

ดี 

พอใช ้

ปรบัปรุง 
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ตาราง 2  คณุลกัษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรแ์ละความเขา้ใจที่สอดคลอ้งกบัมติประชาคมทาง
วิทยาศาสตร ์
 

คุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์

ความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับมตปิระชาคมทางวิทยาศาสตร ์

1. วิทยาศาสตรส์ามารถอธิบาย
ปรากฏการณต์่าง ๆทาง
ธรรมชาติได ้

วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ เกิดขึ ้นได ้                    
อนัเนื่องมาจากมีการศึกษา  การสงัเกต  การทดลองอย่างรอบคอบ   

2. ความรูท้างวิทยาศาสตรต์อ้ง
มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์และ
ตรวจสอบได ้

วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้เกี่ ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
กระบวนการคิด กระบวนการไดม้าซึ่งองคค์วามรู ้รวมทัง้การอธิบายถึง
ที่มาของการสรา้งความรูแ้ละลักษณะของความรูเ้หล่านั้น ความรูท้าง
วิทยาศาสตรแ์ตกต่างจากความรู้สาขาอ่ืน ๆ คือ ใช้เหตุและผล มี
หลักฐานยืนยัน และ นักวิทยาศาสตรไ์ด้ท าการสังเกต ส ารวจ และ
ทดลองเพื่อให้ได้หลักฐานมายืนยัน จากนั้นนักวิทยาศาสตรจ์ึงน า
หลักฐานที่ได้จากการสังเกต ส ารวจ และทดลอง มาลงความเห็น
ร่วมกนัเพื่อสรา้งนิยามของสิ่งที่คน้พบ 

3. วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ี
หลากหลายวิธีและไม่มีขัน้ตอน
ตายตวั 

วิธีการทางวิทยาศาสตรม์ีหลากหลายวิธี เช่น การสังเกต การส ารวจ  
การคิดไตร่ตรองเชิงเหตแุละผล การคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ การ
พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตรบ์างอย่างต้องอาศัยการทดลอง แต่
บางอย่างก็อาศัยการสังเกต การส ารวจ การคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ หรือใชก้ารทดลองร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตรอ่ื์น ๆ 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

คุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์

ความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับมตปิระชาคมทางวิทยาศาสตร ์

4.วิทยาศาสตรต์ัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของการสงัเกตและการลง
ความเห็นซึ่งมี                  
ความแตกต่างกนั 

การสงัเกตเป็นการใชป้ระสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เพื่ ออธิบายข้อมูลต่าง ๆ โดยไม่ เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไป                       
แต่การลงความเห็นเป็นการอธิบายข้อมูลที่ไดจ้ากการสังเกตอย่างมี
เหตผุล โดยอาศยัความรูห้รือประสบการณม์าช่วย 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างแบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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แบบสอบถามความเข้ าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ขอ งนัก เรียน                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ค าชีแ้จง  :   

1. ใหน้กัเรียนเขียนชื่อ-นามสกุลใหเ้รียบรอ้ย 
2. ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความแลว้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของตนเอง

มากที่สดุเพียงช่องเดียวในแต่ละขอ้ความ 
ชื่อ…………………………………นามสกุล……………………………………………………….. 
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ภาคผนวก จ 

แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสร้างเกีย่วกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  268 

แบบสัมภาษณก่ึ์งโครงสร้างเก่ียวกับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์                                         
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                           

ในจังหวัดยะลา  
 

ช่ือ-นามสกลุ  ผู้ให้สัมภาษณ.์....................................................................................... 

วัน/เดือน/ปี  ท่ีสมัภาษณ.์.............................................................................................. 

เร่ิมการสมัภาษณเ์วลา……………………น.  จบการสมัภาษณเ์วลา……………………น. 

 

ค าชีแ้จง 

1. แบบสมัภาษณฉ์บบันีต้อ้งการใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเขา้ใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร ์

2. ค าถามในแบบสัมภาษณ์นี ้ไม่มีค  าตอบที่  “ถูก” หรือ “ผิด”  ผู้วิจัยเพียงแต่สนใจใน                  
ความคิดเห็นของนักเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์ และค าตอบของ
นกัเรียนไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร ์

3. ในการแสดงความคิดเห็นใหน้กัเรียนฟังค าถามจนเขา้ใจชดัเจน  แลว้จึงแสดงความคิดเห็น
ตามความจริง  หากนักเรียนไม่เข้าใจค าถามสามารถขอค าชี ้แจงหรือขอฟังค าถามอีกครัง้ได้                    
ผูส้มัภาษณจ์ะเป็นผูบ้นัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน  จึงขออนุญาตบนัทึกเสียงนกัเรียนในระหว่าง
การสมัภาษณ ์

4. การตอบแบบสมัภาษณใ์นครัง้นี ้ เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการด าเนินการวิจยัเพื่อพฒันา
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  ซึ่งขอ้มลูเหล่านีจ้ะใชเ้พื่อการศึกษาวิจยัเท่านัน้ 

 
 

                                                                       ขอขอบคณุในความร่วมมือเป็นอย่างสงู 
               โรซวรรณา  เซพโฆลาม  
     นิสิตหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

                                                                             มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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กรอบค าถามการสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้าง เร่ือง ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์อง
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา 

 

ข้อมูลพืน้ฐานของนักเรียน 

แนวค าถาม 

1. ก่อนและระหว่างการจัดการเรียนรูโ้ดยใชป้ระวัติศาสตรข์องนักวิทยาศาสตรอิ์สลาม  นักเรียน
เคยไดร้บัการเรียนรูธ้รรมชาติของวิทยาศาสตรห์รือไม่ 
 

คุณลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย  7  คุณลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ์ ส าหรบัขอ้ความที่จะน ามาใช้ในการสัมภาษณ์นักเรียนนั้นขึน้อยู่กับผลการตอบ
แบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใ์นแต่ละคุณลักษณะก่อนและหลังการจัด 
การเรียนรูท้ี่มีความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเ์ปลี่ยนแปลงอย่างชดัเจน  ส าหรบัแนวค าถาม
ในการสมัภาษณม์ีดงันี ้

แนวค าถาม 
1. จากประเด็นค าถามในแบบสอบถาม “ข้อความจากแบบสอบถาม” นกัเรียนมีความคิดเห็นใน
ระดับใด )เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นดว้ย  และ ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง  ขึน้อยู่กับ
การแสดงความคิดเห็นในแบบวดัความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนกัเรียนแต่ละคนที่ถูก
สมัภาษณ(์ 
2. ท าไมจึงมีความคิดเหน็เช่นนัน้ 
3. ขอใหน้กัเรียนยกตวัอย่างประกอบการตอบของนกัเรยีน 
 
หมายเหตุ: กรอบค าถามน้ีใช้ถามนักเรียนในทุกองคป์ระกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสมัภาษณเ์กี่ยวกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจธรรมชาต ิ
ของวิทยาศาสตร ์
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แบบสัมภาษณก่ึ์งโครงสร้างเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง                    
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                                              

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา                                                                         
 

ช่ือ-นามสกลุ  ผู้ให้สัมภาษณ.์........................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี  ท่ีสมัภาษณ.์............................................................................................... 
เร่ิมการสมัภาษณเ์วลา………………………….น.  จบการสมัภาษณเ์วลา……………...น. 

ค าชีแ้จง 

1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี ้ต้องการให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ                
การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  โดยค าถามในแบบสัมภาษณ์นี ้ไม่มี
ค  าตอบที่ “ถูก” หรือ “ผิด”  ทัง้นีค้  าตอบของนกัเรียนไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร ์

2. ในการแสดงความคิดเห็นใหน้กัเรียนฟังค าถามจนเขา้ใจชดัเจน  แลว้จึงแสดงความคิดเห็น
ตามความจริง  ผูส้ัมภาษณ์จะเป็นผูบ้ันทึกความคิดเห็นของนักเรียน  จึงขออนุญาตบันทึกเสียง
นกัเรียนในระหว่างการสมัภาษณ ์

3. การตอบแบบสมัภาษณ์ในครัง้นี ้ เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการด าเนินการวิจัยเพื่อพฒันา
ความเขา้ใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรข์องของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา  ขอใหผู้ส้มัภาษณ์แสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง  ซึ่ง
ขอ้มลูเหล่านีจ้ะใชเ้พื่อการศึกษาวิจยัเท่านัน้ 

 

                                                 ขอขอบคณุในความร่วมมือเป็นอย่างสงู 
                     โรซวรรณา  เซพโฆลาม  
     นิสิตหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  

                                                                       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ข้อค าถามท่ีจะน าไปใช้ในการสัมภาษณนั์กเรียน 

1. นกัเรียนมคีวามคิดเห็นอย่างไรกบัขอ้ความ (จากแบบสอบถามความเขา้ใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรข์องนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดั
ยะลา) 

1.1  เดิมนกัเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรและตอนน้ีมีความคิดเหน็อย่างไร 

1.2  ท าไมจึงเปลี่ยนแปลงไปและอะไรหรือกิจกรรมใดในหน่วยการเรียนรู้นี ้ที่ ท าให้                     
ความคิดเห็นของนกัเรียนเปลี่ยนแปลงไป 
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ประวัต ิผ ู้เข ียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกลุ โรซวรรณา  เซพโฆลาม 
วัน เดือน ปี เกิด 17  ธันวาคม  2524 
สถานท่ีเกิด นราธิวาส 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2543 การศึกษาบณัฑิต สาขา เคมี     

จาก มหาวิทยาลยัทกัษิณ  
พ.ศ. 2551 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา วิทยาศาสตรศ์ึกษา (เคมี)  
จาก  มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ วิทยาเขตปัตตานี     
พ.ศ. 2562 การศึกษาดษุฎีบณัฑิต  สาขา  วิทยาศาสตรศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที่ 4  ถนนสิโรรส 6  ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัยะลา  
รหสัไปรษณีย ์ 95000   
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