บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัต ถุ ประสงคเพื่อสํารวจทรรศนะเกี่ ยวกับ นั กวิทยาศาสตรข องนิสิต จบใหม จํานวน
14 คน สาขาการสอนวิทยาศาสตร ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2554 ใน 4
ด า น ได แ ก ความรู ที่ ไดม าโดยนั กวิ ท ยาศาสตร กระบวนการสื บ เสาะของนั ก วิ ท ยาศาสตร กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร ข องนักวิทยาศาสตร และนักวิทยาศาสตรกับการจัด การเรี ย นรูวิทยาศาสตร โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาณเชิงลึก จากนั้นผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ที่ไดดวยการวิเคราะหเนื้อหา
เพื่อจัดจําแนกคําตอบเปนกลุม แลวหาคาความถี่และรอยละของคําตอบแตละกลุม และสรางขอสรุปจากการ
เปรียบเทียบเพื่อหาภาพรวมของทรรศนะของนิสิตจบใหม เกี่ยวกับนักวิท ยาศาสตรในแตละดาน ผลการวิจัย
พบว า นิ สิต จบใหมส วนใหญ ยังไมมี ท รรศนะว าความรู วิทยาศาสตรไม ส ามารถอธิบ ายได ทุ กคําถาม แต มี
ทรรศนะวานักวิทยาศาสตรใชการทดลองเปนหลักในการสืบเสาะหาความรู มีกิจกรรมรวมกันเพื่อพัฒนาความรู
ทางวิทยาศาสตร และยังคงใหความสําคัญเนื้อหาความรูวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน จากผลการวิจัยทําใหผวู จิ ยั
ไดขอเสนอแนะวา อาจารยรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ในระดับปริญญา
ตรี สาขาการสอนวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ควรตระหนักถึงการสงเสริม
ทรรศนะของนิ สิ ต ครูในด านการสื บ เสาะทางวิ ท ยาศาสตร ข องนั กวิ ท ยาศาสตร ในดา นการให เ หตุ ผ ลและ
จินตนาการ การทํากิจกรรมทางวิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตรในระดับสังคม รวมทั้งการจัดการเรียนรูที่
เลียนแบบการสืบเสาะหาความรูของนักวิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตร เพือ่ ให
นิสิตครูสามารถมีทรรศนะสอดคลองกับทรรศนะของนักวิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: ทรรศนะของนิสติ จบใหม นักวิทยาศาสตร การจัดการเรียนรูว ิทยาศาสตร

Abstract
This study aimed to survey views on scientists in four aspects such as knowledge
from scientist, inquiry processes of scientist, scientific activities of scientist, and scientist and
teaching management of 14 new graduate pre-service science teachers from Kasetsart
University in the academic year 2011. The researchers collected data from questionnaires
and in-depth interviews. The data were analyzed from content analysis for grouping the new
graduate pre-service science teachers’ answers, finding the frequency of the answers in each
group, and generating conclusions about pre-service science teachers’ views in each aspect.
The findings showed that most of them did not identify that scientific knowledge could not
be used for explaining every question. However, they still understood that the scientists do
experiments as the main inquiry process and do activities together for development of
scientific knowledge. Moreover, they focused on scientific knowledge for students’ learning.
As the findings, the researcher suggested that the lecturer of the courses in bachelor level of
science teaching section of Faculty of Education should be aware on the scientist’ inquiry
process related to the reasoning and imagination, scientist’s activities in social level, and
teaching management based on scientists’ inquiry process and activities. These suggestions
were to promote their views to be more in line with the scientists’ views.
Keywords: the new graduate pre-service science teachers’ views, scientist, science teaching
management

