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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มที่ศึกษาคือ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ จำ�นวน 37 คน ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2557 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ที่
นักศึกษาออกแบบ บันทึกการเรียนรูข้ องนักศึกษา บันทึกหลังการจัดการเรียนรูข้ องผูส้ อนและใบกิจกรรม
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการสร้างข้อสรุปโดยวิธอี ปุ นัย ผลการวิจยั พบว่าแนวทางการส่งเสริมความสามารถใน
การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของนักศึกษาในรายวิชาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คือ การเป็นแม่แบบ
ในการจัดการเรียนรูแ้ บบชัดเจนของอาจารย์ผสู้ อน การส่งเสริมการสะท้อนคิดในการปฏิบตั ใิ ห้นกั ศึกษาได้
เชือ่ มโยงความรูแ้ ละความเข้าใจของตนเอง การสะท้อนคิดจากวิดที ศั น์การจัดการเรียนรู้ การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักศึกษาและการเปิดโอการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูใ้ นสถานการณ์จริงสามารถส่งผลให้นกั ศึกษาสะท้อนถึงความเข้าใจของตนเองและสามารถออกแบบ
และปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ได้มากขึ้น
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Abstract

This classroom action research aimed to study the ways to promote pre-service science
teachers’ pedagogical content knowledge for inquiry (PCK for inquiry). The participants were
37 students who enrolled in Learning Management in Science course in academic year
2014. Multiple data sources including students’ lesson plans, reflective journals, teacher’s
logs, and worksheets were collected. The inductive approach was used to analyze data. The
findings revealed the ways to promote pre-service science teachers’ PCK for inquiry consisted
of being teacher’s explicit role model ; providing students to reflect their practices that link
between their knowledge and understandings ; reflection from video case ; collaboration
between students and teacher in learning activities planning, and allowing students to practice
in actual situation could be better influence students not only reflect their understandings
but also design, and teach science through inquiry.
Keywords: Pre-service science teacher, pedagogical content knowledge, inquiry-based
teaching, action research, field experience

บทนำ�

ผูว้ จิ ยั ได้รบั มอบหมายให้ดแู ลและจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ซึ่ ง เป็ น รายวิ ช าที่ ต้ อ งจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ เตรี ย ม
ตั ว ให้ นั ก ศึ ก ษาครู วิ ท ยาศาสตร์ ก่ อ นออกไปฝึ ก
ประสบการณ์จริงในโรงเรียน ก่อนหน้านี้ผู้วิจัย
มีโอกาสได้สอนร่วมกับอาจารย์อีกท่านหนึ่ง ซึ่ง
ทำ � ให้ ไ ด้ รั บ ประสบการณ์ แ ละการแลกเปลี่ ย น
แนวคิดและวิธกี ารว่าเราจะทำ�อย่างไรให้นกั ศึกษา
ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสม
กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ จากเดิม ผู้วิจัย
เองจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายพร้อมทั้งการ
ใช้ค�ำ ถามเป็นส่วนมากและอาจมีการยกตัวอย่างใน
บางครัง้ ซึง่ เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้นเิ ทศนักศึกษาฝึกสอนนัน้
พบว่านักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์สว่ นมากยังจัดการ
เรียนรู้แบบบรรยายเป็นหลัก ดังนั้น ผู้วิจัยเชื่อว่า
แนวทางที่จะสอนวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ความรู้และสร้างความเข้าใจได้ด้วยตนเองนั้นคือ

การสืบเสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ การศึกษา
ในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งมั่นในการออกแบบกิจกรรม
และจัดการเรียนรู้ในรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษาได้
รับประสบการณ์ก่อนออกฝึกในสถานการณ์จริง
จากการผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พบว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการสื บ
เสาะหาความรู้เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า ซึ่ ง เป็ น การฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย น
เข้าใจแนวทางที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการทำ�งาน
และการอธิบายปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักฐาน
จากการทำ � งานของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ (NRC.,
2000) อี ก ทั้ ง วิ ธี ก ารดั ง กล่ า วยั ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของเป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูจึงควร
จั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจกระบวนการ
สื บ เสาะหาความรู้ (Schwartz and others,
2002) อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ว่ า การจั ด การเรี ย นรู้
ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้จะมีประสิทธิภาพ
แต่ จ ากงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาพบว่ า ครู ข าดความ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้ า ใจลั ก ษณะของกระบวนการสื บ เสาะหา
ความรู้ อีกทั้งครูไม่สามารถจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะในสถานการณ์จริงได้ นอกจากนี้ยังพบว่า
ครูมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ เช่น ครูเข้าใจว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ คือการให้ผู้
เรียนทำ�การทดลองในห้องปฏิบัติการเพียงอย่าง
เดียว (Espinosa-Bueno and others, 2011)
ซึ่งในความเป็นจริงการทดลองเพียงอย่างเดียวยัง
ไม่ใช่การสืบเสาะหาความรูท้ สี่ มบูรณ์เพราะยังขาด
การอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ทแี่ สดงออกถึงความ
สามารถในการเชือ่ มโยงความรูท้ ไี่ ด้กบั หลักฐานซึง่
เป็นหัวใจสำ�คัญของการสืบเสาะหาความรู้นั่นเอง
(NRC., 2000) ดังนั้นหากต้องการพัฒนาความ
สามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า น
กระบวนการสืบเสาะควรเริม่ ทีก่ ารพัฒนานักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้าใจลักษณะสำ�คัญ
ของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และสามารถ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ได้ ในปัจจุบันสถาบันการผลิตครู
จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาครูทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติอย่างเข้มข้น แต่นักศึกษาครูยังไม่สามารถ
จั ด การเรี ย นรู้ ใ นสถานการณ์ จริ ง ได้ เนื่ อ งจาก
ขาดทั ก ษะในการวางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้
เหมาะสมกับเนื้อหา (Eick, 2000 ; Shulman &
Judith, 2004) สอดคล้องกับ Girotto-Júnior &
Fernandez (2013) ที่กล่าวว่าแม้นักศึกษาครูจะ
มีความรู้ในเนื้อหาและทฤษฎีในการจัดการเรียน
รู้ อ ย่ า งดี ก็ ต าม แต่ ไ ม่ ส ามารถจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้
เหมาะสมกับบริบทจริงได้ ดังนั้นหากนักศึกษาครู
มีโอกาสได้สัมผัสกับสถานการณ์จริงก็สามารถส่ง
ผลให้นกั ศึกษาครูมคี วามมัน่ ใจในการจัดการเรียน
รูม้ ากขึน้ พร้อมทัง้ มีเจตคติทดี่ ใี นการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อีกด้วย (Lowery, 2002)
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ดังนั้นกระบวนการเตรียมนักศึกษาครูจึง
จำ�เป็นต้องส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge:
PCK) (Eick, 2000 ; Espinosa-Bueno, and
others, 2011 ; Rogers, 2009) พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติในบริบทจริงเพื่อ
ให้เกิดทักษะการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทดี่ ี อีก
ทัง้ กระบวนการผลิตครูควรส่งเสริมให้นกั ศึกษาครู
มีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา
เฉพาะด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้ อ หา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
หรือความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Pedagogical Content
Knowledge for Inquiry: PCK for inquiry)
(Garritz, 2010 ; Lehane and Bertram, 2014
; Lakin and Wallace, 2014) ให้กับนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเป็น
เป้าหมายหนึ่งของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Timir, 1983, cited in Magnusson and
others, 1999)
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะหาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางให้
กับอาจารย์ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาครู ส ามารถนำ � แนวปฏิ บั ติ นี้ ไ ปปรั บ ใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครูในรายวิชาอื่นๆ ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม ความ
สามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า น
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กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา
ครู วิ ท ยาศาสตร์ ใ นรายวิ ช าการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ
การในชั้นเรียน โดยมุ่งหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อ
ให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
จำ�นวน 37 คน มีความรู้ความเข้าใจการจัดการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า นกระบวนการสื บ เสาะ
หาความรู้ โดยเริ่มจาก 1) การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้และระบุแผนงานให้ชัดเจน (plan)
โดยผู้วิจัยวางแผนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนนำ�แผนไปใช้จริง 2) ผู้วิจัยนำ�
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบมาใช้จัดการ
เรียนรู้ (action) ทัง้ หมด 16 สัปดาห์ 3) ในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยสังเกต (observe) ซึ่งบาง
ครั้งอาจมีการประเมินร่วมด้วย โดยผู้วิจัยบันทึก
วิดีโอขณะจัดการเรียนรู้ทั้งนี้มีอาจารย์ผู้ร่วมสอน
และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว มสั ง เกต
การจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยด้วย 4) การสะท้อน
การจัดการเรียนรู้ (reflect) ผ่านบันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังนำ�ข้อมูลการสะท้อน
การจัดการเรียนรูซ้ งึ่ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะของผูร้ ว่ ม
สอนและอาจารย์ทปี่ รึกษามาสังเคราะห์เพือ่ นำ�สิง่
ทีพ่ บจากการสะท้อนตนเองมาปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 1 ของวงจรต่อไป
โดยผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ในภาคปลาย ปีการศึกษา
2557 ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์
(สัปดาห์ละ
4 ชั่วโมง)

1-5

6-9

10-11

กิจกรรมการเรียนรู้
แสดงบทบาทสมมติการจัดการเรียนรู้เรื่อง
- เป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
- ทฤษฎีการเรียนรู้
- สะท้อนคิด
- นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
- การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
- สะท้อนคิด
- สังเกตการจัดการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
- อภิปรายกรณีศึกษา
- สะท้อนคิด

ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน
เพื่อการสอนแบบสืบเสาะ
- การระบุเป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์
- การเรียนรู้ของผู้เรียน

- การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
- การออกแบบการวัดผลการเรียนรู้ที่
จัดการ
เรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้
- ระบุลักษณะการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
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สัปดาห์
(สัปดาห์ละ
4 ชั่วโมง)
12-13

14-16
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ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน
เพื่อการสอนแบบสืบเสาะ

กิจกรรมการเรียนรู้
- ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
- ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
- สะท้อนคิด
- วิพากษ์การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูจาก
การบันทึกการเรียนรู้ด้วยวิดีโอ
- สะท้อนคิด

จากตารางแสดงให้เห็นถึงลำ�ดับของการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ โดยผู้วิจัยมุ่งหวัง
เพือ่ ส่งเสริมความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนเพือ่ การ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นเวลา 11 สัปดาห์
จากนั้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและสะท้อนผลการ
จัดการเรียนรูข้ องตนเองร่วมกับเพือ่ นและอาจารย์
ซึ่งในแต่ละสัปดาห์แสดงให้เห็นกิจกรรมที่สะท้อน
ถึงความเข้าใจในแต่ละองค์ประกอบของความรู้
ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ และผู้ วิ จั ย ได้ นำ � ผลการสะท้ อ นการ
ปฏิบัติของตนเองมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ต่อไป

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวม
ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น บันทึก
การเรียนรู้ของนักศึกษา วีดิทัศน์ บันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย ใบงาน รวมทั้งแผนการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบแนวคิด
ความเชือ่ ความเข้าใจและการเชือ่ มโยงความรูข้ อง
นักศึกษาลงสู่การปฏิบัติ จากนั้น ผู้วิจัยนำ�ข้อมูล
ทั้งหมดมาสร้างข้อสรุปจากข้อมูลย่อยด้วยวิธีการ
อุปนัย (inductive process) ซึ่งความสามารถใน

- การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- การสะท้อนคิดจากการปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสืบเสาะ
หาความรู้ ส ามารถวั ด จากการแสดงพฤติ ก รรม
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยงานวิจัยนี้ได้
นำ�กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอนของ Magnusson and others (1999)
และลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรูต้ ามกรอบของ NRC. (2000) เพือ่ ตีความ
ความเข้ า ใจในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
แบบสื บ เสาะของนั ก ศึ ก ษาครู จ ากนั้ น นำ � ข้ อ มู ล
ที่ได้จากการรวบรวมด้วยวิธีการต่างๆ มาตรวจ
สอบยืนยันข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)
นอกจากนี้ผู้วิจัยนำ�ผลการสะท้อนตนเองหลังการ
จัดการเรียนรูม้ าดูความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของผูร้ ว่ มสอนและอาจารย์ทปี่ รึกษาในฐานะเพือ่ น
ผูว้ พิ ากษ์ (critical friends) เพือ่ ตรวจสอบความถูก
ต้องของการตีความของผู้วิจัยด้วย

ผลการวิจัย

จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการจั ด การ
เรียนรู้ทั้ง 16 สัปดาห์ ผู้วิจัยพบแนวทางในการ
ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมีดังนี้

Journal of Education, Mahasarakham University

1. การเป็ น แม่ แ บบของผู้ ส อนในการ
จัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทชี่ ดั เจนช่วยให้นกั ศึกษา
เข้าใจลักษณะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพิ่มขึ้น
ผู้ วิ จั ย จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยเน้ น การเป็ น
แม่แบบที่ชัดเจน ซึ่งกิจกรรมในแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ ใ นงานวิ จั ย นี้ เ น้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเห็ นวิ ธี ก าร
จัดการเรียนรู้ที่ปรากฏลักษณะของการสืบเสาะ
หาความรู้ เช่น การกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
สงสัยในสถานการณ์ มีประเด็นในการพูดคุยเพื่อ
หาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหา การลงมือ
ปฏิบตั เิ พือ่ หาหลักฐานมาสร้างคำ�อธิบายเพือ่ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้และทำ�ให้เข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์
มีกระบวนการทำ�งานอย่างไร นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและสะท้อนคิดถึง
วิธีการจัดการเรียนรู้ซึ่งรวมทั้งการใช้สื่อการเรียนรู้
การวัดประเมินผลการเรียนรูแ้ ละลักษณะของการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ ดังเช่น ในสัปดาห์ที่ 7 ผูว้ จิ ยั จัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ
หาความรูท้ ปี่ รากฏลักษณะการกระตุน้ ความสนใจ
จนนำ�ไปสูก่ ารตัง้ ประเด็นปัญหาและนักศึกษาจึงได้
ร่วมกันวางแผนในการสำ�รวจตรวจสอบ จนกระทัง่
สามารถสร้างคำ�อธิบายจากหลักฐานที่มีอยู่ร่วม
กัน จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีความเข้าใจ
ลักษณะการจัดการเรียนรูจ้ ากการเป็นแม่แบบของ
ผูว้ จิ ยั และทราบถึงบทบาทของผูส้ อนในการจัดการ
เรียนรู้ร้อยละ 51.3 ดังเช่นนักศึกษาได้บันทึกใน
บันทึกการเรียนรู้ว่า
“จากที่อาจารย์เป็นต้นแบบในการสอน
และการจัดกิจกรรมในชัน้ เรียนนีด้ มี ากๆ ทำ�ให้ทกุ
คนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้แสดงความคิดเห็น หลัง
จากทำ�กิจกรรมแล้วยังวิเคราะห์ ทุกคนจึงมีความ
เข้าใจตรงกัน หนูสามารถนำ�ไปใช้เป็นแบบอย่าง
ได้ดีที่สุด”(S25) อีกทั้งจากการตอบคำ�ถามใน
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ใบกิจกรรม (P.7 Ac.9) พบว่านักศึกษาสามารถ
บอกลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 75.6 เช่น ตัวอย่างคำ�ตอบของนักศึกษาที่
สรุปประเด็นหลักๆ ของการจัดการเรียนรูด้ งั นี้ คือ
“การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้
ประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้ สังเกต ตั้งคำ�ถาม ให้
นักเรียนออกแบบการทดลองเอง ตรวจสอบความรู้
เดิมของผูเ้ รียน การทำ�งานร่วมกัน อธิบายเองจาก
หลักฐานการทดลองมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ มีการประเมิน” (S7)
2. การสะท้อนคิด (Reflection) ช่วยส่ง
เสริมความเข้าใจในการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษา
การสะท้ อ นคิ ด เป็ น กระบวนการหนึ่ ง
ที่ ส ามารถช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ค วามคิ ด อย่ า งมี
วิ จ ารณญาณ ซึ่ ง สามารถแสดงถึ ง ความเข้ า ใจ
ของผู้เรียนในสิ่งที่สะท้อนออกมา ในการจัดการ
เรียนรู้แต่ละสัปดาห์ ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สะท้อนคิดหลังการทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น
การสะท้อนคิดลงในใบกิจกรรม (P.7 Ac.9) การ
บันทึกหลังการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการสะท้อน
คิดในระหว่างทำ�กิจกรรม ในลักษณะของการพูด
คุยสนทนา จากผลการศึกษาผูว้ จิ ยั พบว่านักศึกษา
ร้ อ ยละ 75.67 สามารถระบุ ลั ก ษณะของการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบ
เสาะได้ นอกจากนี้ยังพบตัวอย่าง ของนักศึกษา
คนหนึง่ ทีบ่ นั ทึกหลังการเรียนรูใ้ นสัปดาห์ที่ 7 เกีย่ ว
กับลักษณะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้น
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ดังนี้
“Inquiry มีการประเมิน สังเกต มีการ
เชื่ อ มโยงความรู้ เ ดิ ม กั บ ความรู้ ใ หม่ อธิ บ ายถึ ง
หลักฐานด้วยตนเอง ได้ทำ�งานร่วมกัน ให้นักเรียน
ออกแบบการทดลองเอง” (S27)
แม้ ว่ า ลั ก ษณะของการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
นั ก ศึ ก ษาบั น ทึ ก จะไม่ ค รบทุ ก ลั ก ษณะของการ
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จัดการเรียนรู้แต่ยังพบว่ามีลักษณะที่สำ�คัญของ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ปรากฏ
อยู่นั่นเอง นอกจากนี้ นักศึกษาร้อยละ 81.25
สามารถระบุลักษณะจำ�เป็นของการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ลงในใบกิจกรรมได้ เช่น
“การสังเกตและตั้งคำ�ถามหรือประเด็นที่สงสัย ได้
ลงมือปฏิบัติจริง ออกแบบการทดลอง ใช้ความรู้
เดิม ให้ผเู้ รียนอธิบายการนำ�เสนอข้อมูลการพิสจู น์
หลั ก ฐาน มี ก ารประเมิ น คำ � ตอบและการเชื่ อ ม
โยงคำ�ตอบ” (P.7 Ac.9) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบ
ว่านักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์จากการสะท้อนคิดหลังการทำ�
กิจกรรมในหัวข้อเป้าหมายการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
(P.10 Ac.19) คิดเป็นร้อยละ 78.37 ดังตัวอย่าง
ที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียน
รู้ของตนเองว่า “วันนี้หนูต้องการให้นักเรียนเข้าใจ
เรื่องการใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียด คือเขาต้อง
รู้ว่ามันใช้ยังไงและใช้วัดอะไรได้บ้างค่ะ” (S16)
3. การจัดการเรียนรู้ด้วยการสะท้อนคิด
จากวีดิทัศน์ (video reflection) สามารถส่งเสริม
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษา
การสะท้ อ นคิ ด จากวิ ดี โ อการจั ด การ
เรียนรู้ช่วยส่งเสริมและตรวจสอบความเข้าใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ได้ นักศึกษาจะต้องเชื่อมโยงแนวคิด
จากทฤษฎีที่เรียนมาในรายวิชากับตัวอย่างวิดีโอ
การจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู วิ ท ยาศาสตร์ การใช้
วิดีโอตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาสามารถส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห์ สามารถระบุปญ
ั หา
การจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงการ
สะท้อนคิดและความสามารถในการสะท้อนคิด
เกี่ยวกับกรณีศึกษาได้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริม
การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ได้แลก
เปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน ในสัปดาห์ที่ 6 และ
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8 ผู้วิจัยใช้ตัวอย่างวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ของ
ครูวทิ ยาศาสตร์เป็นสือ่ ในการจัดการเรียนรู้ ซึง่ มีทงั้
ที่เน้นการบรรยายและเน้นการสืบเสาะหาความรู้
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้สะท้อนคิด
เป็นกลุม่ เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับตัวอย่างการ
จัดการเรียนรู้ และนักศึกษาออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ เ ป็ น คู่ เ พื่ อ แสดง
บทบาทสมมติในการจัดการเรียนรู้ จากกิจกรรม
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษา (P.8 Ac.18)
พบว่านักศึกษาร้อยละ 62.50 สามารถออกแบบ
กิจกรรมที่ปรากฏลักษณะสำ�คัญบางประการของ
การสืบเสาะหาความรูไ้ ด้ เช่น ใช้ค�ำ ถามเพือ่ กระตุน้
ให้นักเรียนเกิดความสงสัย นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง มีกจิ กรรมการนำ�เสนอผลงานและการ
อภิปรายสรุปร่วมกัน
นอกจากนี้ในสัปดาห์ที่ 12-13 ของการ
จัดการเรียนรู้ นักศึกษาต้องออกฝึกจัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์จริงและบันทึกวีดิทัศน์เพื่อนำ�มา
ร่วมวิพากษ์และสะท้อนคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ย นรู้ ข องตนเองและเพื่ อ น จากกิ จ กรรมการ
วิพากษ์การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว (P.11 Ac.20)
พบว่านักศึกษาร้อยละ 82.85 มีความเข้าใจและ
สามารถระบุลักษณะการจัดการเรียนรู้จากกรณี
ศึกษาได้ซึ่งปรากฏลักษณะสำ�คัญ เช่น “ครูและ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการตั้งคำ�ถาม ออกแบบ
ทดลอง มีการสร้างคำ�อธิบาย ครูใช้คำ�ถาม”
ดั ง นั้ น แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่
ใช้การสะท้อนคิดจากวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้
นั้นสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดเชื่อมโยง
ประสบการณ์และความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันและ
ส่งผ่านมาในรูปแบบของความเข้าใจ เช่น การ
อภิปราย การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง และสามารถระบุได้ว่าปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์นั้นคืออะไร
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4. การฝึกประสบการณ์การจัดการเรียน
รู้ในสถานการณ์จริงช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจ
และเข้ า ใจการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า น
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพิ่มขึ้น
เนื่ อ งจากในภาคเรี ย นนี้ นั ก ศึ ก ษาครู
วิทยาศาสตร์ที่เรียนกับผู้วิจัยต้องออกสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตอยู่
แล้ว ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาส
นำ�ความรูต้ า่ งๆ ลงสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของรายวิชาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โดยเน้น
การนำ�ความรู้ในเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้นั้นไปฝึกจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ซึ่ง
ปรากฏว่ากิจกรรมดังกล่าวนักศึกษามีความสนใจ
และต้ อ งการที่ จ ะฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ห้ บ่ อ ยที่ สุ ด เท่ า ที่ มี
โอกาส
ดั ง เช่ น ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ส ะท้ อ นคิ ด หลั ง
กิจกรรมดังกล่าวว่า
S35: อยากซ้อมเยอะๆ จะได้มั่นใจครับ
แต่ผมก็เข้าใจครับว่าเวลามีน้อย”
S12: การที่ได้ไปสอนจริงๆ ทำ�ให้รู้ว่า
ลักษณะการสอนแบบ Inquiry เป็นอย่างไรแล้ว
เราควรนำ�ไปประยุกต์ใช้อย่างไรกับการสอนของ
เราเองค่ะ เพือ่ ให้นกั เรียนทีเ่ ราสอนเข้าใจมากทีส่ ดุ
และทำ�ให้รวู้ า่ ต้องปรับแก้การสอนเพิม่ เติมอย่างไร
(บันทึกหลังสอนแผนที่ 11 วันที่สอน
10 ก.ย.2558) สอดคล้องจากการสะท้อนคิด
หลั ง กิ จ กรรมการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรู้
ของนักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในอนาคตที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีที่ 5 ดังนี้ “ต่อไปหนู
สามารถสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ได้ เพราะจะ
ทำ�ให้นักเรียนมีกระบวนการคิดต่างๆ เป็นของ
ตนเอง คือ นักเรียนอาจจะเป็นคนสร้างคำ�ถามขึ้น
มาเองหรือครูพดู แล้วนักเรียนเกิดข้อสงสัย ทีท่ �ำ ให้
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นักเรียนอยากรู้ คือหนูจะต้องกระตุน้ นักเรียนให้ได้
เพราะจะได้ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้สังเกต สงสัยและ
นำ�ไปสู่การหาคำ�ตอบต่อไป” (S 28)
ดั ง นั้ น การที่ นั ก ศึ ก ษาได้ ส ะท้ อ นการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของตนเองในฐานะครูคน
หนึ่งสามารถช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติได้ เช่น นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงสิ่ง
ที่ตนเองปฏิบัติกับทฤษฎีและหลักการต่างๆ อีก
ทัง้ การปฏิบตั จิ ริงยังสามารถช่วยปรับแนวคิดความ
เชือ่ ในการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ดว้ ย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ได้
5. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ส อนและนั ก ศึ ก ษานั้ น ช่ ว ยส่ ง
เสริมความเข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ได้ดีขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนหนึ่งของรายวิชา
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีผู้วิจัยออกแบบ
เป็นการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ตัวอย่าง
ซึ่งมุ่งหวังให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์แนวทาง
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ จากนัน้ นักศึกษา
ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้
สอนมีบทบาทในการเป็นผู้คอยแนะนำ�เท่านั้น ซึ่ง
จะเป็นลักษณะของการร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดระหว่างนักศึกษาและผูส้ อน จากการศึกษาพบ
ว่านักศึกษายังไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ปรากฏลักษณะสำ�คัญของการสืบ
เสาะหาความรู้ครบ 5 ลักษณะ แต่ร้อยละ 56.25
ปรากฏลักษณะสำ�คัญบางประการของการสืบเสาะ
หาความรูต้ ามผลในใบกิจกรรม เช่น การใช้ค�ำ ถาม
ในการตรวจสอบความรู้ เ ดิ ม และกระตุ้ น ความ
สนใจ การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำ�กิจกรรม
ของผู้เรียน กิจกรรมการนำ�เสนองานของผู้เรียน
การอภิปรายกลุ่มเพื่อหาข้อสรุป (P.10 Ac. 20)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งลักษณะเหล่านี้สอดคล้องกับบันทึกการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่กล่าวว่า
“วันนี้ได้ทดลองเขียนแผนการสอนทำ�ให้
มีความเข้าใจมากขึ้น คือตอนแรกที่เขียนแผนก็มี
งงๆ บ้าง ไม่เข้าใจ แต่เมือ่ ได้เขียนและตรงไหนทีไ่ ม่
เข้าใจก็ถามอาจารย์ท�ำ ให้มคี วามเข้าใจมากขึน้ เช่น
ตรงทีไ่ ม่เข้าใจคือการวัดการประเมินผลไม่เข้าใจว่า
จะทำ�อย่างไรแต่พออาจารย์อธิบายก็มคี วามเข้าใจ
เพิ่มขึ้น” (S 14)
นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาสะท้ อ นคิ ด หลั ง
กิจกรรมการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในใบ
กิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาคำ�ถามในกิจกรรมตาม
กรอบของ Loughran, J. and others (2006)
จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ได้ดขี นึ้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักศึกษา
ร้อยละ 62.85 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยสามารถ
ระบุลักษณะบางประการที่เป็นการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ได้จากกิจกรรมทีผู้วิจัยจัด
ขึน้ (P.10 Ac.19) เช่น การกระตุน้ ความสนใจของ
ผูเ้ รียนโดยใช้ค�ำ ถาม เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนตัง้ คำ�ถาม
ใช้กระบวนการกลุ่มในการสืบเสาะ อภิปรายผล
การสืบเสาะ เป็นต้น

อภิปรายผล

ก่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น ผู้วิจัยตรวจสอบ
ความรู้เดิมของนักศึกษาซึ่งพบว่านักศึกษาส่วน
มากมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้ที่ไม่ชัดเจนนัก (P.1 Ac.1) เนื่องจากนักศึกษา
ครู มี ค วามรู้ เ ดิ ม และประสบการณ์ ไ ม่ เ พี ย งพอ
จากผลการวิจัยพบว่า รายวิชาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นสามารถส่งเสริม
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ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาครู
ได้ โดยมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ซึง่ แนวทางในการจัดการเรียนรู้
ของวิจยั นัน้ เน้นการเป็นแม่แบบในการจัดการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริม
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (PCK for Inquiry) เนื่องจาก
ผลการสะท้อนของผู้สอนหรือคำ�แนะนำ�นั้นช่วย
ให้นักศึกษาเกิดความคิดพิจารณาและไตร่ตรอง
จนนำ�ไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั ขิ องตนเอง
นอกจากนีน้ กั ศึกษาครูยงั สามารถระบุลกั ษณะของ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการ
สื บ เสาะหาความรู้ ไ ด้ (NRC., 2000) อี ก ทั้ ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสะท้อนคิด
ช่วยให้นักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห์จากกิจกรรม
ที่ตนเองได้ทำ� เช่น การสะท้อนตนเองจากวิดีโอ
การสะท้อนคิดหลังการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ เป็นต้น แนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าว
พบว่านักศึกษาสามารถคิดเชือ่ มโยงระหว่างความ
รู้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ลงสู่การปฏิบัติจริง เช่น
การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเข้ า ใจในเรื่ อ งของ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เป้าหมายการจัดการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ ความยากในการจัดการเรียนรู้ใน
เนื้อหาเฉพาะด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การระบุ ห ลั ก ฐานในการวั ด
และประเมิน ผลที่ตรงตามพฤติกรรมที่ต้องการ
วัด เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบของ
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (Garritz, 2010 ; Lehane, &
Bertram, 2014)
นอกจากนี้แนวทางในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
กับสถานการณ์จริงสามารถช่วยให้นักศึกษาได้
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ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้สัม ผัส
กับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และมีความมัน่ ใจในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้มากขึ้น (Lowery, 2002) เนื่องจาก
สิ่งที่เกิดขึ้นจากในห้องเรียนจริงย่อมแตกต่างจาก
ในห้องเรียนที่เราสมมติขึ้นนั่นเอง
ในส่วนของแนวทางทีน่ กั ศึกษามีโอกาสได้
ร่วมกันวางแผนกับผู้สอนช่วยให้นักศึกษามีความ
เข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เนื่องจาก
เป็นการให้ค�ำ แนะนำ�กับนักศึกษาได้โดยตรง อีกทัง้
ยังทำ�ให้ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างแท้จริง เนื่องจาก
เป็นลักษณะของการทำ�งานร่วมกันและผู้วิจัยยังมี
โอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาอย่างไม่
เป็นทางการซึ่งบรรยากาศเหล่านี้ทำ�ให้นักศึกษามี
ความมั่นใจมากขึ้นในการทำ�งานร่วมกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้น การใช้แนวทางใน
การจัดการเรียนรูท้ งั้ 5 แนวทางช่วยให้นกั ศึกษาครู
สามารถเชือ่ มโยงความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ลงสู่การปฏิบัติได้ นอกจากนี้การให้นักศึกษาได้
สัม ผัสสถานการณ์จริงนั้นยังเป็นการฝึกการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดการเรียนรูไ้ ด้ เช่น การ
จัดการชั้นเรียน การพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความระมัดระวังในการทำ�งาน เป็นต้น
แม้ว่าผู้วิจัยจะได้แนวทางในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า นกระบวนการสื บ เสาะ
หาความรู้ (PCK for Inquiry) จากการวิจยั ในครัง้ นี้
แล้ว ผูว้ จิ ยั ตัง้ ใจทีจ่ ะแลกเปลีย่ นแนวคิดเกีย่ วกับผล
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การวิจัยครั้งนี้กับเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนนักการ
ศึกษา และผู้วิจัยจะนำ�แนวทางที่ได้จากการวิจัย
ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยเองในราย
วิชาอื่นๆ ที่รับผิดชอบ อย่างแน่นอน

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย มีข้อเสนอ
แนะดังต่อไปนี้
1. ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษาหรือผูท้ มี่ ี
ส่วนเกีย่ วข้องในการพัฒนาครู สามารถนำ�แนวทาง
ในการจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง 5 แนวทางออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเข้าใจ
และความสามารถของนักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์ใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่ง
เสริมความเข้าใจและความสามารถของนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นั้น ผู้สอนควรเพิ่มประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาครูมากขึ้น เช่น การทดลอง
สอนในโรงเรียน สัก 2-3 ครั้ง และในระหว่าง
การทดลองจั ด การเรี ย นรู้ นั้ น ควรเปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาได้สะท้อนตนเองเพื่อนำ�ผลจากครั้งแรก
ไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
3. ผู้ ส อนควรติ ด ตามการนำ � แผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติจริงในชั้น
เรี ย นในขณะที่ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การ
เรียนรู้ในสถานศึกษาด้วย เพื่อนำ�สิ่งที่ได้เรียน
รู้ ม าปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นรู้ ข องผู้ ส อนให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาครู
วิทยาศาสตร์ให้สามารถจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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