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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ 1) ส�ำรวจความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความรูใ้ นเนือ้ หาผนวก
วิธีสอนวิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2) พัฒนาความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนวิทยาศาสตร์สำ� หรับนักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์กอ่ นออก
ฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู การด�ำเนินการวิจยั ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั
ออกแบบวิธวี จิ ยั ในขัน้ ตอนที่ 1 ด้วยวิธเี ชิงผสมผสาน แบบสามเส้า โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ กลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
จ�ำนวน 97 คน สาขาวิชาฟิสกิ ส์ จ�ำนวน 27 คน และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จ�ำนวน 22 คน
สาขาวิชาเคมี จ�ำนวน 25 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป จ�ำนวน 23 คน ศึกษาความรู้
ความเข้าใจ ความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตกิ ารบรรยาย ขัน้ ตอนที่ 2
พัฒนาความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนวิทยาศาสตร์สำ� หรับนักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์ ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูล
จากขัน้ ตอนที่ 1 เพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตหลังสอบสอน
จุลภาค เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ Multi-method Evaluation ผลการวิจยั พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีคา่ เฉลีย่ เรียงจาก
มากไปน้อย ได้แก่ สาขาวิชาฟิสกิ ส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป และสาขาวิชาเคมี
ค�ำส�ำคัญ: ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน, การสอนวิทยาศาสตร์, นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

Abstract

The aims of this study were 1) to explore the knowledge and understanding
of Pedagogical Content Knowledge among Pre-service Science Teacher and
2) to development of Pedagogical Content Knowledge among Pre-service Science
Teacher. Research methodology were mixed method (Triangulation Design) to
gathering the qualitative data and quantitative data in 97 pre-service science teacher
by purposive sampling; 27 physic’s students, 22 biology’s students, 25 chemistry’s
students, and 23 general science’s students. Descriptive statistic was used in
general information analysis of pedagogical content knowledge. Multi-method
evaluation was performed by using three evaluation forms; the evaluation of learning
management, the interviewing, and the observation of micro teaching for reaching
the way of development in pedagogical content knowledge. Research result found
that the knowledge and understanding of pedagogical content knowledge among
pre-service science teacher, the mean from most to least were physic major, biology
major general science major and chemistry major respectively.
Keywords: Pedagogical Content Knowledge, Science Teaching, Pre-Service Science
Teacher

บทน�ำ

การศึกษาเป็นรากฐานที่ส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญ
ก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม เนือ่ งจากการศึกษาเป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยให้คน
ได้พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วยวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่างๆ ที่จะด�ำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีความสุข รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนได้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) ปัจจุบันการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนครูถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้เพราะ
ครูเป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีข่ าดไม่ได้ในกระบวนการเรียนการสอน (สภาสถาบันราชภัฏ,
2545) ครูผสู้ อนถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของการปฏิรปู การเรียนรูต้ ามแนวคิดพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ONEC, 2000) ดังนัน้ การเตรียมครูจงึ มีความส�ำคัญ
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เป็นอย่างยิง่ โดยความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อน (Pedagogical Content Knowledge ; PCK)
คือ การผสมผสานความรู้ในเนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนเข้าด้วยกัน เพื่อน�ำไปสู่
ความเข้าใจควรจัดเรียง ดัดแปลง และน�ำเสนอเนือ้ หาอย่างไรให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับความสนใจ และความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียน ความรู้ในเนื้อหาให้เป็น
หน่วยการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมความเข้าใจของผูเ้ รียน เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิรปู การเรียนรูท้ มี่ งุ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนได้รบั การพัฒนาทัง้ ด้านความรู้
ทักษะและเจตคติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�ำให้การพัฒนา
และการเตรียมความพร้อมของครูกอ่ นประจ�ำการได้รบั ความสนใจมากยิง่ ขึน้ ว่านักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ควรจะได้รับการพัฒนา และเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศ ในที่นี้การพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้าน
เนือ้ หาวิชาของนักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์ถอื ว่าเป็นส่วนส�ำคัญหนึง่ ของหลักสูตรการผลิตครู
เพราะความรู้ในเนื้อหาเป็นปัจจัยหนึ่ง ซึ่งสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของครูผู้สอน
(Van Driel, De Jong, & Verloop, 2002) เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค์ดงั กล่าว
ความรู้ของครูจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยให้ครูวิทยาศาสตร์
สามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
การเรียนรูข้ องนักเรียน การพัฒนาครูวทิ ยาศาสตร์ทจี่ ะให้ครูสามารถจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองมีแนวคิดพืน้ ฐานจากปรัชญาคอนสตรักติวซิ มึ
เช่นกัน (Coble และ Kobella, 1996) ในการจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
และให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นเป้าหมายส�ำคัญประการหนึง่ ของการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (Lederman, 1998) และ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
2545) นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับทบวงมหาวิทยาลัย กล่าวไว้วา่ การจัดการเรียนการสอนทีด่ ี
ควรเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส�ำคัญแก่ผู้เรียนโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยอาศัยองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ได้แก่
ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการการเรียนการสอน ด้านนักศึกษาด้านการวัด
และประเมินผล ด้านปัจจัยเกือ้ หนุน (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544)
ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอน (Pedagogical Content
Knowledge; PCK) เป็นความรู้ที่มีความส�ำคัญมากส�ำหรับการสอน และเป็นความรู้ที่
แสดงถึ ง ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ครู การพั ฒ นาความรู ้ ใ นเนื้ อ หาผนวกวิ ธี ส อน
มี ค วามส� ำ คั ญ และควรพั ฒ นาให้ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว ครู ผู ้ ส อน เนื่ อ งจากความรู ้ ใ นเนื้ อ หา
ผนวกวิธีสอนมีหลายองค์ประกอบและทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน อาทิเช่น
การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนส�ำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ (Tuan, 1996; Stump, 2001) การสัมภาษณ์นกั ศึกษา ครู
ก่อนและหลังการสอน (Stump, 2001) การเก็บชิ้นงานที่นักศึกษาครูผลิตขึ้น (Lowerly,
2002) และการท�ำแบบสอบถามวัดความรูใ้ นเนือ้ หาและความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนของ
นักศึกษาครู (Van Driel et al, 2002) การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญยิง่ ในการน�ำความรูด้ งั กล่าวไปประยุกต์ใช้
ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้มากที่สุด
ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทผู้เรียน เข้าใจถึงธรรมชาติของผู้เรียนรวมทั้ง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และควรพัฒนาความรู้ผนวกการสอน เพื่อให้นักศึกษาที่
จะออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู สามารถจัดการเรียนการสอนให้กบั ผูเ้ รียนและสามารถ
น�ำความรู้ผนวกกับวิธีสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนมากที่สุด อีกทั้งในการพัฒนา
ความรูเ้ นือ้ หาผนวกวิธสี อนของนักศึกษาครูดว้ ยการบูรณาการความรูใ้ นเนือ้ หาและความรู้
เกีย่ วกับวิธสี อน ฝึกปฏิบตั กิ ารสอนแบบจุลภาคและสะท้อนความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ส�ำรวจความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนวิทยาศาสตร์
ส�ำหรับนักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
2. เพือ่ พัฒนาความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธวี ทิ ยาศาสตร์สำ� หรับนักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์
เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผูว้ จิ ยั นิยามความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
โดยอาศัยแนวคิดของ (Shulman, 1987) และ (Magnusson et al.,1999) ความสามารถของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในการบูรณาการความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนทีเ่ ข้าใจ
ได้ส�ำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ วิธีสอน สื่อการสอน
และการวัดและประเมินที่มีความสอดคล้องกับ เนื้อหาวิชาและผู้เรียน โดยครอบคุลม
องค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน คือ 1. ความเชือ่ เกีย่ วกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ และ
การสอนวิทยาศาสตร์ (Teachers’ Beliefs About the Nature, Teacher and Learning of
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Science) 2. ความรูเ้ กีย่ วกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (Knowledge of Science Curriculum)
3. ความรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดและการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของนักเรียน (Knowledge of student
understanding and learning in specific concepts) 4. ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน
(Knowledge of instructional strategies) และ 5. ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Knowledge of Assessment in Science Learning)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ผู้วิจัยออกแบบวิธีวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ด้วยวิธีเชิงผสมผสาน (Mixed Method)
แบบสามเส้า(Triangulation Design)โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) และ
เชิงปริมาณ (Quantitative Date) ส�ำรวจความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความรูใ้ นเนือ้ หาผนวก
วิธีสอนวิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อน�ำข้อมูลมาพัฒนา
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้
ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม เพือ่ สอบถามความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนวิทยาศาสตร์ ดังนี้
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1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ในขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั ท�ำการศึกษาแนวคิด
หลักการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน องค์ประกอบของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน
ตลอดจนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2. สร้างแบบสอบถามเพือ่ ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทัง้ 5 ด้านของความรูใ้ นเนือ้ หา
ผนวกวิธีสอน (PCK) ตามองค์ประกอบของ Magnusson, Krajcik และ Borko ได้แก่
1. ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ และการสอนวิทยาศาสตร์
(Teachers’ Beliefs About the Nature, Teacher and Learning of Science) 2. ความรูเ้ กีย่ ว
กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (Knowledge of science curriculum) 3. ความรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดและ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของนักเรียน (Knowledge of Student Understanding and Learning
in Specific Concepts) 4. ความรูเ้ กีย่ วกับกลยุทธ์การสอน (Knowledge of Instructional
Strategies) และ 5. ความรูเ้ กีย่ วกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (Knowledge
of Assessment in Science Learning) (Magnusson, Krajcik, และ Borko, 1999)
3. น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการหาประสิทธิภาพเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structure Interview) ดังนี้
3.1 ออกแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยครอบคลุมองค์ประกอบของความรู้
ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน
3.2 น�ำแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้วไปสัมภาษณ์
กับกลุ่มตัวอย่าง
3.3 น�ำข้อมูลที่ได้มาจัดกระท�ำข้อมูลและวิเคราะห์สรุปอุปนัย
กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ�ำนวนทั้งหมด 97 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ จ�ำนวน 27 คน สาขาวิชา
ชีววิทยา จ�ำนวน 22 คน สาขาวิชาเคมี จ�ำนวน 25 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จ�ำนวน 23 คน เลือกโดยวิธีแบบเจาะจง
เครื่องมือในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics)
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีวิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้
1. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีวิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนการสอบสอนแบบจุลภาค
3. แบบประเมินการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีวิทยาศาสตร์
4. แบบสังเกตการสอนและการสัมภาษณ์หลังการสอนแบบจุลภาค
5. การสะท้อนความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการสอน
6. เก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเครื่องมือซึ่งประกอบด้วยแบบตรวจแผน
การจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตการสอน แบบประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ได้แก่ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
แบบสังเกตการสอบสอนจุลภาค
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ Multi-method Evaluation (Baxter and Lederman, 1999)

ผลการวิจัย

ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธี (Multi-method Evaluation) ผลจากการใช้
เครื่องมือวิจัยทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถามความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนวิทยาศาสตร์
ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบ
สังเกตหลังสอบสอนจุลภาค ซึ่งผลการวิจัยแสดงดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนวิทยาศาสตร์สำ� หรับ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
(X̅)

CK
(S.D.)

(X̅)

PK
(S.D.)

(X̅)

PCK
(S.D.)

เคมี

17.52

2.16

25.75

2.63

47.23

4.91

ฟิสิกส์

19.37

2.59

28.04

3.64

52.22

5.25

ชีววิทยา

18.50

2.24

26.41

2.87

48.73

6.95

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

17.84

2.36

25.20

2.52

46.54

4.87

สาขาวิชา

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความรูใ้ นเนือ้ หาผนวก
วิธีสอนวิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ความรู้ในเนื้อหา (CK)
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.52 (2.16) นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 19.37 (2.59) นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
18.50 (2.24) และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 17.84 (2.36)
ด้านศาสตร์การสอน (PK) นักศึกษาสาขาวิชาเคมี มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 25.75 (2.63)
นักศึกษาสาขาวิชาฟิสกิ ส์ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 28.04 (3.64) นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 26.41 (2.87) และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป มีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 25.20 (2.52) และด้านความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อน (PCK) นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 47.23 (4.91) นักศึกษาสาขาวิชาฟิสกิ ส์มคี ะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 52.22
(5.25) นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 48.73 (6.95) และนักศึกษาสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 46.54 (4.87)
ตารางที่ 2 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ส�ำหรับนักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์
สาขาวิชา

(X̅)

(S.D.)

เคมี

72.56

8.45

ฟิสิกส์

73.78

8.79

ชีววิทยา

77.14

8.93

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

77.01

8.64
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูก้ ารออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพือ่ ให้สอดคล้องกับเนือ้ หา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน ซึง่ องค์ประกอบเหล่านัน้ เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ ผลคะแนนเฉลีย่ ในนักศึกษา
สาขาวิชาเคมี เท่ากับ 72.56 (8.45) นักศึกษาสาขาวิชาฟิสกิ ส์ เท่ากับ 73.78 (8.79) นักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 77.14 (8.93) และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทัว่ ไป มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 77.01 (8.64)
ตารางที่ 3 แบบสังเกตการณ์สอบสอนแบบจุลภาคส�ำหรับนักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์
สาขาวิชา

(X̅)

(S.D.)

เคมี

58.45

9.02

ฟิสิกส์

59.93

9.10

ชีววิทยา

65.77

9.33

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

64.85

9.21

จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินการสังเกตการณ์สอบสอนแบบจุลภาคส�ำหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์) ซึ่งผลคะแนนเฉลี่ยใน
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี เท่ากับ 58.45 (9.02) นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เท่ากับ 59.93
(9.10) นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 65.77 (9.33) และนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 64.85 (9.21)
ตารางที่ 4 ระดับคุณภาพในแผนจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(นักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์)
สาขาวิชา
เคมี

ระดับคุณภาพ

จ�ำนวน

ร้อยละ

ดีมาก

3

12

ดี

10

40

ปานกลาง

12

48

รวม

25

100
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ระดับคุณภาพในแผนจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (นักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์)
สาขาวิชา
ฟิสิกส์

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รวม

ระดับคุณภาพ

จ�ำนวน

ร้อยละ

ดีมาก

2

7.40

ดี

18

66.67

ปานกลาง

7

25.93

รวม

27

100.00

ดีมาก

3

13.63

ดี

14

63.64

ปานกลาง

5

22.73

รวม

22

100.00

ดีมาก

5

21.74

ดี

6

26.09

ปานกลาง

12

52.17

รวม

23

100

97

100.00

จากตารางที่ 4 แสดงระดับคุณภาพในแผนจัดการเรียนรู้ส�ำหรับนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์แยกตามสาขาวิชา โดยสาขาวิชาเคมี มีนกั ศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก จ�ำนวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 12 ระดับดี จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และระดับปานกลาง จ�ำนวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 48 สาขาวิชาฟิสกิ ส์ มีนกั ศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก จ�ำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.40 ระดับดี จ�ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 และระดับปานกลาง จ�ำนวน
7คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา อยูใ่ นระดับดีมาก จ�ำนวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.63 ระดับดี จ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 และระดับปานกลาง
จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป อยูใ่ นระดับ
ดีมาก จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 ระดับดี จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 และ
ระดับปานกลาง จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17
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ตารางที่ 5 ระดับคุณภาพในการสอบสอนแบบจุลภาคส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (นักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์)
สาขาวิชา
เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รวม

ระดับคุณภาพ

จ�ำนวน

ร้อยละ

ดีมาก

2

8

ดี

6

24

ปานกลาง

17

68

รวม

25

100

ดีมาก

10

37.4

ปานกลาง

6

22.22

พอใช้

10

37.04

ปรับปรุง

1

3.70

รวม

27

100.00

ดีมาก

4

18.18

ดี

7

31.82

ปานกลาง

6

27.27

พอใช้

5

22.73

รวม

22

100.00

ดีมาก

3

13.04

ดี

7

30.44

ปานกลาง

13

56.52

รวม

23

100.00

97

100.00

จากตารางที่ 5 แสดงระดับคุณภาพการสอบสอนแบบจุลภาคส�ำหรับนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์แยกตามสาขาวิชา โดยสาขาวิขาเคมี มีนกั ศึกษาอยูใ่ นระดับดีมาก จ�ำนวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 8 มีนักศึกษาอยู่ในระดับดี จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และมีนักศึกษา
อยูใ่ นระดับปานกลาง จ�ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68 สาขาวิชาฟิสกิ ส์ มีนกั ศึกษาอยูใ่ น
การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนส�ำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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ระดับดี จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 ระดับปานกลาง จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
22.22 ระดับพอใช้ จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 และระดับปรับปรุง จ�ำนวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.70 และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา อยูใ่ นระดับดี จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
18.18 ระดับดี จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 ระดับปานกลาง จ�ำนวน 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.27 แลระดับพอใช้ จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 และนักศึกษาสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04
มีนักศึกษาอยู่ในระดับดี จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.44 และมีนักศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลางจ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยท�ำให้เห็นว่าความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน นักศึกษาที่มีความสามารถในความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอนย่อมท�ำให้การสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพตามบริบทของผู้เรียน ซึ่งจากผลการวิจัยนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่สามารถ
ออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีย่อมท�ำให้นักศึกษานั้นสอนแบบจุลภาคดี
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากนักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนและสามารถ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี ดังที่งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและได้ท�ำการวิจัยเพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนา PCK ทั้งนักศึกษาครูและครูประจ�ำการ ดังงานวิจัย กรณีศึกษาเชิงตีความ
ความต้องการการพัฒนาความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและการตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของความรูน้ นั้ ต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางปฏิรปู การเรียนรูข้ อง
ครูวทิ ยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ศิรวิ รรณ ฉัตรมณีรงุ่ เจริญ และคณะ, 2555)
การพัฒนาและการส�ำรวจความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์:
จากวิชาวิธีสอนสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ และคณะ, 2550)
การพั ฒ นาความรู ้ ใ นเนื้ อ หาบู ร ณาการวิ ธี ส อนของครู วิ ท ยาศาสตร์ ป ระจ� ำ การด้ ว ย
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการบริบทท้องถิ่น (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ และคณะ, 2557)
Exploring the Development of Pre-Service Science Elementary Teachers’
Pedagogical Content Knowledge (Pernilla Nilsson and John Loughran,
2012) งานวิ จั ย Biology Teachers’ Pedagogical Content Knowledge
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in Thailand: Understanding & Practice (Chapoo, Thathong, Halim, 2014) การวิจัย
และพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(จิระวัฒน์ ตันสกุลและคณะ, 2551) งานวิจัยดังกล่าวต่างให้ความส�ำคัญความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอนและแนวทางในการพัฒนา PCK ให้นักศึกษาครูและครูประจ�ำการมีความ
สามารถด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอนเฉพาะเนื้อหานั้นๆ อาทิเช่น การส�ำรวจแนวคิดของนักศึกษาครูวิชา
เอกฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ เพ็ญจันทร์ ซิงห์
และวรรณทิพา รอดแรงค้า, 2548) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของจิตตมาส สุขแสวง ท�ำการ
วิจยั เกีย่ วกับ กรณีศกึ ษาการพัฒนาความรูใ้ นเนือ้ หาวิชาทีส่ อนผนวกหลักการและวิธสี อน
ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ในระหว่างการปฏิบัติการสอน (จิตตมาส สุขแสวง, 2554)
จากผลการวิจยั พบว่า จากการส�ำรวจความรูค้ วามเข้าใจในความรูใ้ นเนือ้ หาผนวก
วิธีสอนนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอนทั้งสี่สาขาวิชามีความแตกต่างกัน ความรู้ความเข้าใจในความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่นักศึกษาต้องบูรณาการความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอน เมื่อนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่แจ่มแจ้งแล้วนักศึกษาสามารถออกแบบ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอนเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ ห้มคี วามเหมาะสมกับเนือ้ หาและบริบทผูเ้ รียนจึงจะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
และส่ ง ผลให้ ก ารเรี ย นรู ้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า ในการพั ฒ นา
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนซึ่งมีองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ดั ง ที่ ใ นงานวิ จั ย ได้ พั ฒ นาความรู ้ ใ นเนื้ อ หาผนวกวิ ธี ส อนตาม
องค์ประกอบทัง้ 5 ด้านของ PCK เมื่อนักศึกษามีความรู้ความสามารถความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิ ธี ส อนจะส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาและผู้เรียน ความรู้ในเนื้อหาที่สอน (CK) ศาสตร์การสอน (PK)
และความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อน (PCK) ดังที่ (Magnusson et al., 1999) กล่าวไว้วา่ ความรู้
ในเนื้อหาของครูเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน อีกทั้ง
Zembal-Saul et al ได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรก็ตามความรู้ในเนื้อหาเพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน (Zembal-Saul et al., 2000)
นอกจากนี้ Tuan ได้กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการบูรณาการความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอน การจัดประสบการณ์สอนให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน
การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนส�ำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยพัฒนาให้นักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านการสอบสอนแบบจุลภาค ซึ่งการจัดประสบการณ์สอนนั้นจะช่วยพัฒนา PCK และ
การสะท้อนความคิดจากประสบการณ์สอนที่ได้รับในห้องเรียน ดังนั้นความสามารถใน
การสะท้อนความคิดเห็นของครูจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอน (Tuan,1996) อย่างไรก็ตามในการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนต้อง
มีองค์ประกอบหลายด้านจึงจะท�ำให้เกิดการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน ซึ่งใน
การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนแก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง
เพราะนักศึกษาครูเหล่านัน้ เมือ่ ออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูตอ่ ไปจะสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและบริบทของผู้เรียนได้และส่งผลให้
ผูเ้ รียนเกิดผลการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ ดังงานวิจยั ของวรรณทิพา รอดแรงค้า และคณะ
ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตและการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (วรรณทิพา รอดแรงค้า และคณะ, 2551)
ประพิณ ขอดแก้วท�ำการวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาครูวทิ ยาศาสตร์ โดยใช้รปู แบบ Prepare,
Observe and Evaluate and Product – Presentation (POP) (ประพิณ ขอดแก้ว, 2555)
และวีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1-2
เพือ่ การจัดการเรียนรูต้ ามแนวปฏิรปู การเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ เรือ่ งกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลกบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วีระพันธ์
เจริญลิขิตกวิน, 2553) จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มุ่งพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรปู การเรียนรู้ ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการปฏิรปู การศึกษาและท�ำให้เกิดแนวทางใหม่ๆ
ในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของวชิรา เครือค�ำอ้าย
ได้ทำ� การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู เพือ่ พัฒนา
สมรรถภาพ การจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนประถมศึกษา เป็นงานวิจัย
ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น การนิ เ ทศฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
(วชิรา เครือค�ำอ้าย, 2552) การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของการเรียนการสอน อีกทั้งงานวิจัยของ
ณัฏฐกัญจน์ ไชยภักดี และอลิศรา ชาติ (2556) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดท�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการน�ำไปใช้ของครูมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้
ผลการวิ จั ย พบว่ า พบว่ า 1. สภาพการจั ด ท� ำ แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์
1.1) การเตรี ย มการจั ด ท� ำ แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ครู วิ ท ยาศาสตร์
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ส่วนใหญ่ศึกษาเอกสารประกอบการจัดท�ำ แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ในการจัดท�ำ
มากกว่า 2 เดือน และด�ำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน 1.2) การด�ำเนินการจัดท�ำแผน
การจัดการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ก�ำหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะ ของจุดประสงค์น�ำทางและจุดประสงค์ปลายทาง
ก�ำหนดวิธีสอนแบบสืบสอบ ก�ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 1.3) การประเมินแผน
การจัดการเรียนรูค้ รูวทิ ยาศาสตร์สว่ นใหญ่มกี ารประเมินแผนการจัดการเรียนรูห้ ลังน�ำไปใช้
โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาวิธที ใี่ ช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่วนปัญหาการจัดท�ำแผน
การจัดการเรียนรูน้ นั้ พบว่า ครูวทิ ยาศาสตร์มปี ญ
ั หาด้านความรู้ ความเข้าใจในการจัดท�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ ด้านทัศนคติในการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศ
ก�ำกับและติดตาม ในระดับปานกลาง 2. สภาพการน�ำแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ไปใช้ 1) ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ไม่ครบทุกรายวิชา
2) ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ได้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ คือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ณัฏฐกัญจน์ ไชยภักดี และอลิศรา ชูชาติ, 2556) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
ที่ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ครู ข องนั ก ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มี 5 องค์ประกอบ คือ ด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพครู
ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ด้านคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ด้านบทบาทหน้าที่
ความเป็นครู (ณัฐมน พันธุ์ชาตรี, 2560)

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญดังนี้
1. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอนวิทยาศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนในการประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
3. เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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