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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมนักศึกษาครู

วิทยาศาสตร์ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มที่ศึกษาคือ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ จำานวน 37 คน ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาค
ปลาย ปกีารศกึษา 2557 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการวเิคราะหแ์ผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ี่
นกัศึกษาออกแบบ บนัทึกการเรียนรูข้องนักศกึษา บนัทกึหลงัการจัดการเรียนรูข้องผูส้อนและใบกจิกรรม 
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการสรา้งขอ้สรุปโดยวธิอีปุนยั ผลการวจิยัพบวา่แนวทางการสง่เสรมิความสามารถใน
การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัศกึษาในรายวชิาการจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร ์คอื การเปน็แมแ่บบ
ในการจดัการเรยีนรูแ้บบชัดเจนของอาจารย์ผูส้อน การสง่เสริมการสะทอ้นคดิในการปฏบิตัใิห้นกัศกึษาได้
เชือ่มโยงความรูแ้ละความเขา้ใจของตนเอง การสะทอ้นคดิจากวิดทีศันก์ารจัดการเรยีนรู ้การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักศึกษาและการเปิดโอการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูใ้นสถานการณจ์รงิสามารถสง่ผลให้นักศึกษาสะทอ้นถงึความเขา้ใจของตนเองและสามารถออกแบบ
และปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ได้มากขึ้น
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บทนำา
ผูว้จิยัไดร้บัมอบหมายใหด้แูลและจดัการ

เรียนรู้ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ซึ่งเป็นรายวิชาที่ต้องจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียม
ตัวให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ก่อนออกไปฝึก
ประสบการณ์จริงในโรงเรียน ก่อนหน้านี้ผู้วิจัย
มีโอกาสได้สอนร่วมกับอาจารย์อีกท่านหน่ึง ซึ่ง
ทำาให้ได้รับประสบการณ์และการแลกเปลี่ยน
แนวคดิและวธิกีารวา่เราจะทำาอย่างไรใหน้กัศกึษา
ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ จากเดิมผู้วิจัย
เองจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายพร้อมทั้งการ
ใชค้ำาถามเปน็สว่นมากและอาจมกีารยกตัวอย่างใน
บางครัง้ ซึง่เมือ่ผูว้จิยัได้นเิทศนกัศกึษาฝกึสอนนัน้ 
พบวา่นักศกึษาครวูทิยาศาสตรส์ว่นมากยงัจดัการ
เรียนรู้แบบบรรยายเป็นหลัก ดังน้ันผู้วิจัยเช่ือว่า
แนวทางที่จะสอนวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ความรู้และสร้างความเข้าใจได้ด้วยตนเองน้ันคือ

การสบืเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ การศกึษา
ในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งมั่นในการออกแบบกิจกรรม
และจัดการเรียนรู้ในรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษาได้
รับประสบการณ์ก่อนออกฝึกในสถานการณ์จริง

จากการผลการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
ในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นการฝึกให้ผู้เรียน
เข้าใจแนวทางที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการทำางาน
และการอธิบายปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักฐาน
จากการทำางานของนักวิทยาศาสตร์ (NRC., 
2000) อีกทั้งวิธีการดังกล่าวยังเป็นส่วนหน่ึง
ของเป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูจึงควร
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (Schwartz and others, 
2002) อย่างไรก็ตามแม้ว่าการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้จะมีประสิทธิภาพ
แต่จากงานวิจัยที่ ผ่านมาพบว่าครูขาดความ

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
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เ ข้าใจลักษณะของกระบวนการสืบเสาะหา 
ความรู้ อีกทั้งครูไม่สามารถจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะในสถานการณ์จริงได้ นอกจากนี้ยังพบว่า
ครูมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการ
เรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้เชน่ ครเูขา้ใจวา่การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ คือการให้ผู้
เรียนทำาการทดลองในห้องปฏิบัติการเพียงอย่าง
เดียว (Espinosa-Bueno and others, 2011) 
ซ่ึงในความเป็นจริงการทดลองเพียงอย่างเดียวยัง
ไม่ใชก่ารสืบเสาะหาความรูท้ีส่มบรูณเ์พราะยังขาด
การอธบิายในเชงิวทิยาศาสตรท์ีแ่สดงออกถงึความ
สามารถในการเชือ่มโยงความรู้ทีไ่ด้กบัหลกัฐานซึง่
เป็นหัวใจสำาคัญของการสืบเสาะหาความรู้นั่นเอง 
(NRC., 2000) ดังนั้นหากต้องการพัฒนาความ
สามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน
กระบวนการสบืเสาะควรเร่ิมทีก่ารพัฒนานักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้าใจลักษณะสำาคัญ
ของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และสามารถ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ได้ ในปัจจุบันสถาบันการผลิตครู
จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาครูทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติอย่างเข้มข้น แต่นักศึกษาครูยังไม่สามารถ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงได้ เน่ืองจาก
ขาดทักษะในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับเนื้อหา (Eick, 2000 ; Shulman & 
Judith, 2004) สอดคล้องกับ Girotto-Júnior & 
Fernandez (2013) ที่กล่าวว่าแม้นักศึกษาครูจะ
มีความรู้ในเนื้อหาและทฤษฎีในการจัดการเรียน
รู้อย่างดีก็ตาม แต่ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับบริบทจริงได้ ดังนั้นหากนักศึกษาครู
มีโอกาสได้สัมผัสกับสถานการณ์จริงก็สามารถส่ง
ผลใหนั้กศกึษาครมูคีวามมัน่ใจในการจดัการเรยีน
รูม้ากข้ึน พร้อมท้ังมเีจตคตทิีดี่ในการจดัการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์อีกด้วย (Lowery, 2002) 

ดังนั้นกระบวนการเตรียมนักศึกษาครูจึง
จำาเป็นต้องส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือความรู้ในเน้ือหาผนวก
วิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge: 
PCK) (Eick, 2000 ; Espinosa-Bueno, and 
others, 2011 ; Rogers, 2009) พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติในบริบทจริงเพื่อ
ใหเ้กดิทกัษะการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีด่ ีอกี
ทัง้กระบวนการผลติครคูวรสง่เสรมิใหน้กัศกึษาครู
มีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา
เฉพาะด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
หรือความรู้ในเน้ือหาผนวกวิธีสอนเพื่อการสอน
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) 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะหาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางให้
กับอาจารย์ ครู และผู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
นักศึกษาครูสามารถนำาแนวปฏิบัตินี้ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครูในรายวิชาอื่นๆ ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมความ

สามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน
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กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การในชั้นเรียน โดยมุ่งหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อ
ให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
จำานวน 37 คน มีความรู้ความเข้าใจการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ โดยเริ่มจาก 1) การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้และระบุแผนงานให้ชัดเจน (plan) 
โดยผู้วิจัยวางแผนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนนำาแผนไปใช้จริง 2) ผู้วิจัยนำา

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ออกแบบมาใช้จัดการ
เรียนรู ้(action) ทัง้หมด 16 สปัดาห ์3) ในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยสังเกต (observe) ซึ่งบาง
ครั้งอาจมีการประเมินร่วมด้วย โดยผู้วิจัยบันทึก
วิดีโอขณะจัดการเรียนรู้ท้ังนี้มีอาจารย์ผู้ร่วมสอน
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมสังเกต
การจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยด้วย 4) การสะท้อน
การจัดการเรียนรู้ (reflect) ผ่านบันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้ นอกจากน้ียังนำาข้อมูลการสะท้อน
การจดัการเรยีนรูซ้ึง่รวมทัง้ขอ้เสนอแนะของผูร้ว่ม
สอนและอาจารยที์ป่รกึษามาสงัเคราะหเ์พือ่นำาสิง่
ทีพ่บจากการสะทอ้นตนเองมาปรบัปรงุและพฒันา
แผนการจัดการเรียนรู้ในข้ันที่ 1 ของวงจรต่อไป 
โดยผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ในภาคปลาย ปีการศึกษา 
2557 ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

ต�ร�งที่ 1 แสดงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์

สัปด�ห์
(สัปด�ห์ละ 
4 ชั่วโมง)

กิจกรรมก�รเรียนรู้
คว�มรู้ในเนื้อห�ผนวกวิธีสอน 

เพื่อก�รสอนแบบสืบเส�ะ

1-5

แสดงบทบาทสมมติการจัดการเรียนรู้เรื่อง
- เป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
- ทฤษฎีการเรียนรู้
- สะท้อนคิด

- การระบุเป้าหมายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์
- การเรียนรู้ของผู้เรียน

6-9

- นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติการจัดการเรียนรู้ 
 วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
- การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
- สะท้อนคิด

- การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
- การออกแบบการวัดผลการเรียนรู้ที่
จัดการ
 เรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้

10-11
- สังเกตการจัดการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
- อภิปรายกรณีศึกษา
- สะท้อนคิด

- ระบุลักษณะการจัดการเรียนรู้ด้วย
 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
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จากตารางแสดงให้เห็นถึงลำาดับของการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ โดยผู้วิจัยมุ่งหวัง
เพ่ือสง่เสริมความรูใ้นเนือ้หาผนวกวธิสีอนเพ่ือการ
สอนแบบสบืเสาะหาความรู ้เปน็เวลา 11 สปัดาห ์
จากน้ันเปิดโอกาสให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและสะท้อนผลการ
จัดการเรยีนรูข้องตนเองรว่มกบัเพ่ือนและอาจารย์
ซึ่งในแต่ละสัปดาห์แสดงให้เห็นกิจกรรมที่สะท้อน
ถึงความเข้าใจในแต่ละองค์ประกอบของความรู้
ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ และผู้วิจัยได้นำาผลการสะท้อนการ
ปฏิบัติของตนเองมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ต่อไป

การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวม

ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น บันทึก
การเรียนรู้ของนักศึกษา วีดิทัศน์ บันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย ใบงาน รวมทั้งแผนการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบแนวคิด 
ความเชือ่ ความเขา้ใจและการเช่ือมโยงความรูข้อง
นักศึกษาลงสู่การปฏิบัติ จากน้ันผู้วิจัยนำาข้อมูล
ท้ังหมดมาสร้างข้อสรุปจากข้อมูลย่อยด้วยวิธีการ
อุปนัย (inductive process) ซึ่งความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสืบเสาะ
หาความรู้สามารถวัดจากการแสดงพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยงานวิจัยนี้ได้
นำากรอบแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอนของ Magnusson and others (1999) 
และลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรูต้ามกรอบของ NRC. (2000) เพือ่ตคีวาม
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะของนักศึกษาครูจากนั้นนำาข้อมูล
ที่ได้จากการรวบรวมด้วยวิธีการต่างๆ มาตรวจ
สอบยืนยันข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)  
นอกจากนี้ผู้วิจัยนำาผลการสะท้อนตนเองหลังการ
จดัการเรยีนรูม้าดคูวามสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ
ของผูร้ว่มสอนและอาจารยท์ีป่รกึษาในฐานะเพือ่น
ผูว้พิากษ ์(critical friends) เพือ่ตรวจสอบความถกู
ต้องของการตีความของผู้วิจัยด้วย

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการ

เรียนรู้ทั้ง 16 สัปดาห์ ผู้วิจัยพบแนวทางในการ
ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมีดังนี้

สัปด�ห์
(สัปด�ห์ละ 
4 ชั่วโมง)

กิจกรรมก�รเรียนรู้
คว�มรู้ในเนื้อห�ผนวกวิธีสอน 

เพื่อก�รสอนแบบสืบเส�ะ

12-13

- ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย
 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
- ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
- สะท้อนคิด

- การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

14-16
- วิพากษ์การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูจาก
 การบันทึกการเรียนรู้ด้วยวิดีโอ
- สะท้อนคิด

- การสะท้อนคิดจากการปฏิบัติการจัดการ
 เรียนรู้
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1. การเป็นแม่แบบของผู้สอนในการ
จดัการเรยีนรู้วทิยาศาสตรท์ีชั่ดเจนช่วยให้นักศกึษา
เข้าใจลักษณะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการเป็น
แม่แบบที่ชัดเจน ซึ่งกิจกรรมในแผนการจัดการ
เรียนรู้ในงานวิจัยนี้เน้นให้นักศึกษาเห็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ปรากฏลักษณะของการสืบเสาะ
หาความรู้ เช่น การกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
สงสัยในสถานการณ์ มีประเด็นในการพูดคุยเพื่อ
หาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหา การลงมือ
ปฏบิติัเพือ่หาหลกัฐานมาสรา้งคำาอธบิายเพือ่แลก
เปล่ียนเรียนรู้และทำาให้เข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์
มีกระบวนการทำางานอย่างไร นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและสะท้อนคิดถึง
วิธีการจัดการเรียนรู้ซึ่งรวมทั้งการใช้สื่อการเรียนรู้ 
การวดัประเมนิผลการเรียนรูแ้ละลักษณะของการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู ้ดงัเช่น ในสปัดาห์ที ่7 ผู้วจัิยจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ทีป่รากฏลกัษณะการกระตุน้ความสนใจ
จนนำาไปสูก่ารตัง้ประเด็นปญัหาและนักศกึษาจงึได้
รว่มกันวางแผนในการสำารวจตรวจสอบ จนกระทัง่
สามารถสร้างคำาอธิบายจากหลักฐานที่มีอยู่ร่วม
กัน จากผลการศกึษาพบวา่นกัศกึษามคีวามเขา้ใจ
ลกัษณะการจดัการเรยีนรู้จากการเปน็แมแ่บบของ
ผู้วจิยัและทราบถึงบทบาทของผูส้อนในการจดัการ
เรียนรู้ร้อยละ 51.3 ดังเช่นนักศึกษาได้บันทึกใน
บันทึกการเรียนรู้ว่า

“จากท่ีอาจารย์เป็นต้นแบบในการสอน
และการจัดกจิกรรมในช้ันเรียนนีดี้มากๆ ทำาใหท้กุ
คนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้แสดงความคิดเห็น หลัง
จากทำากิจกรรมแล้วยังวิเคราะห์ ทุกคนจึงมีความ
เข้าใจตรงกัน หนูสามารถนำาไปใช้เป็นแบบอย่าง
ได้ดีที่สุด”(S25) อีกทั้งจากการตอบคำาถามใน

ใบกิจกรรม (P.7 Ac.9) พบว่านักศึกษาสามารถ
บอกลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 75.6 เช่น ตัวอย่างคำาตอบของนักศึกษาที่
สรปุประเดน็หลกัๆ ของการจดัการเรยีนรูด้งันี ้คอื 

“การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้
ประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้ สังเกต ตั้งคำาถาม ให้
นกัเรยีนออกแบบการทดลองเอง ตรวจสอบความรู้
เดมิของผูเ้รยีน การทำางานรว่มกนั อธบิายเองจาก
หลักฐานการทดลองมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ มีการประเมิน” (S7) 

2. การสะท้อนคิด (Reflection) ช่วยส่ง
เสรมิความเขา้ใจในการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษา 

การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่สามารถช่วยให้ผู้ เ รียนใช้ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งสามารถแสดงถึงความเข้าใจ
ของผู้เรียนในสิ่งที่สะท้อนออกมา ในการจัดการ
เรียนรู้แต่ละสัปดาห์ ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สะท้อนคิดหลังการทำากิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
การสะท้อนคิดลงในใบกิจกรรม (P.7 Ac.9) การ
บันทึกหลังการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการสะท้อน
คิดในระหว่างทำากิจกรรม ในลักษณะของการพูด
คยุสนทนา จากผลการศกึษาผูว้จิยัพบวา่นกัศกึษา
ร้อยละ 75.67 สามารถระบุลักษณะของการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบ
เสาะได้ นอกจากนี้ยังพบตัวอย่าง ของนักศึกษา
คนหนึง่ทีบั่นทกึหลังการเรยีนรู้ในสัปดาหท่ี์ 7 เก่ียว
กับลักษณะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้น
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ดังนี้ 

“Inquiry มีการประเมิน สังเกต มีการ
เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ อธิบายถึง
หลักฐานด้วยตนเอง ได้ทำางานร่วมกัน ให้นักเรียน
ออกแบบการทดลองเอง” (S27)

แม้ว่าลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่
นักศึกษาบันทึกจะไม่ครบทุกลักษณะของการ
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จัดการเรียนรู้แต่ยังพบว่ามีลักษณะที่สำาคัญของ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ปรากฏ
อยู่นั่นเอง นอกจากน้ี นักศึกษาร้อยละ 81.25 
สามารถระบุลักษณะจำาเป็นของการจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ลงในใบกิจกรรมได้ เช่น 
“การสังเกตและตั้งคำาถามหรือประเด็นที่สงสัย ได้
ลงมือปฏิบัติจริง ออกแบบการทดลอง ใช้ความรู้
เดมิ ใหผู้เ้รยีนอธบิายการนำาเสนอข้อมลูการพสิจูน์
หลักฐาน มีการประเมินคำาตอบและการเชื่อม
โยงคำาตอบ” (P.7 Ac.9) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบ
ว่านักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการ
เรียนรูว้ทิยาศาสตรจ์ากการสะทอ้นคิดหลงัการทำา
กจิกรรมในหัวขอ้เปา้หมายการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
(P.10 Ac.19) คิดเป็นร้อยละ 78.37 ดังตัวอย่าง
ท่ีนักศึกษาได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียน
รู้ของตนเองว่า “วันนี้หนูต้องการให้นักเรียนเข้าใจ
เรื่องการใช้เครื่องมือวัดอย่างละเอียด คือเขาต้อง
รู้ว่ามันใช้ยังไงและใช้วัดอะไรได้บ้างค่ะ” (S16)

3. การจัดการเรียนรู้ด้วยการสะท้อนคิด
จากวีดิทัศน์ (video reflection) สามารถส่งเสริม
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษา 

การสะท้อนคิดจากวิดีโอการจัดการ
เรียนรู้ช่วยส่งเสริมและตรวจสอบความเข้าใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ได้ นักศึกษาจะต้องเชื่อมโยงแนวคิด
จากทฤษฎีที่เรียนมาในรายวิชากับตัวอย่างวิดีโอ
การจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ การใช้
วิดีโอตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาสามารถส่งเสริมให้
นกัศกึษาเกดิการคิดวเิคราะห ์สามารถระบปุญัหา
การจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงการ
สะท้อนคิดและความสามารถในการสะท้อนคิด
เกี่ยวกับกรณีศึกษาได้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริม
การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมช้ันเรียน ได้แลก
เปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน ในสัปดาห์ที่ 6 และ 

8 ผู้วิจัยใช้ตัวอย่างวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ของ
ครวูทิยาศาสตรเ์ปน็สือ่ในการจดัการเรยีนรู ้ซึง่มทีัง้
ที่เน้นการบรรยายและเน้นการสืบเสาะหาความรู้ 
จากนัน้ผูว้จิยัเปดิโอกาสใหน้กัศกึษาไดส้ะทอ้นคดิ
เปน็กลุม่เพือ่สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัตวัอยา่งการ
จัดการเรียนรู้ และนักศึกษาออกแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นคู่เพื่อแสดง
บทบาทสมมติในการจัดการเรียนรู้ จากกิจกรรม
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษา (P.8 Ac.18) 
พบว่านักศึกษาร้อยละ 62.50 สามารถออกแบบ
กิจกรรมที่ปรากฏลักษณะสำาคัญบางประการของ
การสบืเสาะหาความรูไ้ด ้เชน่ ใชค้ำาถามเพือ่กระตุน้
ให้นักเรียนเกิดความสงสัย นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ดว้ยตนเอง มกีจิกรรมการนำาเสนอผลงานและการ
อภิปรายสรุปร่วมกัน 

นอกจากนี้ในสัปดาห์ที่ 12-13 ของการ
จัดการเรียนรู้ นักศึกษาต้องออกฝึกจัดการเรียนรู้ 
ในสถานการณ์จริงและบันทึกวีดิทัศน์เพื่อนำามา
ร่วมวิพากษ์และสะท้อนคิดเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู้ของตนเองและเพื่อน จากกิจกรรมการ
วิพากษ์การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว (P.11 Ac.20) 
พบว่านักศึกษาร้อยละ 82.85 มีความเข้าใจและ
สามารถระบุลักษณะการจัดการเรียนรู้จากกรณี
ศึกษาได้ซึ่งปรากฏลักษณะสำาคัญ เช่น “ครูและ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการตั้งคำาถาม ออกแบบ 
ทดลอง มีการสร้างคำาอธิบาย ครูใช้คำาถาม” 

ดังนั้นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้การสะท้อนคิดจากวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้
นั้นสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดเช่ือมโยง
ประสบการณ์และความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันและ
ส่งผ่านมาในรูปแบบของความเข้าใจ เช่น การ
อภิปราย การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง และสามารถระบุได้ว่าปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์นั้นคืออะไร 
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4. การฝึกประสบการณ์การจัดการเรียน
รู้ในสถานการณ์จริงช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจ
และเข้าใจการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพิ่มขึ้น

เน่ืองจากในภาคเรียนนี้นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ที่เรียนกับผู้วิจัยต้องออกสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตอยู่
แล้ว ผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาส
นำาความรูต้า่งๆ ลงสูก่ารปฏบัิติจริงซึง่เป็นสว่นหน่ึง
ของรายวชิาการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โดยเน้น
การนำาความรู้ในเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้นั้นไปฝึกจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ซึ่ง
ปรากฏว่ากิจกรรมดังกล่าวนักศึกษามีความสนใจ
และต้องการท่ีจะฝึกปฏิบัติให้บ่อยที่สุดเท่าที่มี
โอกาส 

ดังเช่น ที่นักศึกษาได้สะท้อนคิดหลัง
กิจกรรมดังกล่าวว่า 

S35: อยากซ้อมเยอะๆ จะได้มั่นใจครับ 
แต่ผมก็เข้าใจครับว่าเวลามีน้อย”

S12: การที่ได้ไปสอนจริงๆ ทำาให้รู้ว่า
ลักษณะการสอนแบบ Inquiry เป็นอย่างไรแล้ว
เราควรนำาไปประยุกต์ใช้อย่างไรกับการสอนของ
เราเองคะ่ เพือ่ให้นกัเรยีนทีเ่ราสอนเขา้ใจมากทีส่ดุ
และทำาให้รูว้า่ต้องปรบัแก้การสอนเพ่ิมเตมิอย่างไร

(บันทึกหลังสอนแผนที่ 11 วันที่สอน 
10 ก.ย.2558) สอดคล้องจากการสะท้อนคิด
หลังกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาในอนาคตที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีที่ 5 ดังนี้ “ต่อไปหนู
สามารถสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ได้ เพราะจะ
ทำาให้นักเรียนมีกระบวนการคิดต่างๆ เป็นของ
ตนเอง คือ นักเรียนอาจจะเป็นคนสร้างคำาถามขึ้น
มาเองหรอืครพูดูแลว้นกัเรยีนเกดิขอ้สงสยั ทีท่ำาให้

นกัเรยีนอยากรู ้คอืหนจูะตอ้งกระตุน้นกัเรยีนใหไ้ด้
เพราะจะได้ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้สังเกต สงสัยและ
นำาไปสู่การหาคำาตอบต่อไป” (S 28)

ดังนั้นการที่นักศึกษาได้สะท้อนการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของตนเองในฐานะครูคน
หน่ึงสามารถช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติได้ เช่น นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงสิ่ง
ที่ตนเองปฏิบัติกับทฤษฎีและหลักการต่างๆ อีก
ทัง้การปฏิบตัจิรงิยงัสามารถชว่ยปรบัแนวคดิความ
เชือ่ในการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัศกึษา
ใหส้อดคลอ้งกับการจดัการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรด์ว้ย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ได้ 

5. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
ร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักศึกษานั้นช่วยส่ง
เสรมิความเขา้ใจในการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้
วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ได้ดีขึ้น

กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนหน่ึงของรายวิชา
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยออกแบบ
เป็นการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ตัวอย่าง 
ซึ่งมุ่งหวังให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์แนวทาง
ในการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้จากนัน้นกัศกึษา
ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้
สอนมีบทบาทในการเป็นผู้คอยแนะนำาเท่านั้น ซึ่ง
จะเป็นลักษณะของการร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คดิระหวา่งนกัศกึษาและผูส้อน จากการศกึษาพบ
ว่านักศึกษายังไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ปรากฏลักษณะสำาคัญของการสืบ
เสาะหาความรู้ครบ 5 ลักษณะ แต่ร้อยละ 56.25 
ปรากฏลกัษณะสำาคญับางประการของการสบืเสาะ
หาความรูต้ามผลในใบกจิกรรม เชน่ การใชค้ำาถาม
ในการตรวจสอบความรู้เดิมและกระตุ้นความ
สนใจ การใช้กระบวนการกลุ่มในการทำากิจกรรม
ของผู้เรียน กิจกรรมการนำาเสนองานของผู้เรียน 
การอภิปรายกลุ่มเพื่อหาข้อสรุป (P.10 Ac. 20) 
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ซึ่งลักษณะเหล่าน้ีสอดคล้องกับบันทึกการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่กล่าวว่า

“วันนี้ได้ทดลองเขียนแผนการสอนทำาให้
มีความเข้าใจมากขึ้น คือตอนแรกที่เขียนแผนก็มี
งงๆ บา้ง ไมเ่ขา้ใจ แต่เมือ่ได้เขยีนและตรงไหนทีไ่ม่
เขา้ใจกถ็ามอาจารย์ทำาให้มคีวามเขา้ใจมากขึน้ เช่น
ตรงทีไ่มเ่ขา้ใจคอืการวดัการประเมนิผลไมเ่ข้าใจวา่
จะทำาอยา่งไรแต่พออาจารย์อธบิายกม็คีวามเขา้ใจ
เพิ่มขึ้น” (S 14)

นอกจากน้ีนักศึกษาสะท้อนคิดหลัง
กิจกรรมการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในใบ
กิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาคำาถามในกิจกรรมตาม
กรอบของ Loughran, J. and others (2006) 
จากการศึกษาพบว่า นกัศกึษามคีวามเขา้ใจในการ
จดัการเรียนรู้วทิยาศาสตรไ์ด้ดีข้ึน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักศึกษา
ร้อยละ 62.85 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยสามารถ
ระบุลักษณะบางประการที่เป็นการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ได้จากกิจกรรมทีผู้วิจัยจัด
ขึน้ (P.10 Ac.19) เช่น การกระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รยีนโดยใชค้ำาถาม เปดิโอกาสใหผู้้เรยีนต้ังคำาถาม 
ใช้กระบวนการกลุ่มในการสืบเสาะ อภิปรายผล
การสืบเสาะ เป็นต้น 

อภิปรายผล
ก่อนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น ผู้วิจัยตรวจสอบ
ความรู้เดิมของนักศึกษาซึ่งพบว่านักศึกษาส่วน
มากมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้ที่ไม่ชัดเจนนัก (P.1 Ac.1) เนื่องจากนักศึกษา
ครูมีความรู้เดิมและประสบการณ์ไม่เพียงพอ 
จากผลการวิจัยพบว่า รายวิชาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นสามารถส่งเสริม

ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาครู
ได้ โดยมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายในการจัดการ
เรยีนรูวิ้ทยาศาสตร ์ซึง่แนวทางในการจดัการเรยีนรู้
ของวจิยันัน้เนน้การเปน็แมแ่บบในการจดัการเรยีน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริม
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (PCK for Inquiry) เนื่องจาก
ผลการสะท้อนของผู้สอนหรือคำาแนะนำานั้นช่วย
ให้นักศึกษาเกิดความคิดพิจารณาและไตร่ตรอง
จนนำาไปสูก่ารปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตัขิองตนเอง 
นอกจากนีน้กัศกึษาครยูงัสามารถระบลุกัษณะของ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ได้ (NRC., 2000) อีกทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสะท้อนคิด
ช่วยให้นักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห์จากกิจกรรม
ที่ตนเองได้ทำา เช่น การสะท้อนตนเองจากวิดีโอ 
การสะท้อนคิดหลังการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ เป็นต้น แนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าว
พบวา่นกัศกึษาสามารถคดิเชือ่มโยงระหวา่งความ
รู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสืบเสาะหาความรู้ลงสู่การปฏิบัติจริง เช่น 
การสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในเร่ืองของ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เป้าหมายการจัดการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ ความยากในการจัดการเรียนรู้ใน
เนื้อหาเฉพาะด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุหลักฐานในการวัด
และประเมินผลที่ตรงตามพฤติกรรมที่ต้องการ
วัด เป็นต้น ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นองค์ประกอบของ
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (Garritz, 2010 ; Lehane, & 
Bertram, 2014) 

นอกจากนี้แนวทางในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
กับสถานการณ์จริงสามารถช่วยให้นักศึกษาได้
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ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้สัมผัส
กับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์และมคีวามมัน่ใจในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้มากขึ้น (Lowery, 2002) เนื่องจาก
สิ่งที่เกิดขึ้นจากในห้องเรียนจริงย่อมแตกต่างจาก
ในห้องเรียนที่เราสมมติขึ้นนั่นเอง 

ในส่วนของแนวทางทีนั่กศกึษามโีอกาสได้
ร่วมกันวางแผนกับผู้สอนช่วยให้นักศึกษามีความ
เข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เนื่องจาก
เป็นการใหค้ำาแนะนำากบันกัศกึษาได้โดยตรง อกีทัง้
ยังทำาให้ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างแท้จริง เนื่องจาก
เป็นลักษณะของการทำางานร่วมกันและผู้วิจัยยังมี
โอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาอย่างไม่
เป็นทางการซึ่งบรรยากาศเหล่านี้ทำาให้นักศึกษามี
ความมั่นใจมากขึ้นในการทำางานร่วมกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้น การใช้แนวทางใน
การจดัการเรียนรูท้ัง้ 5 แนวทางช่วยใหน้กัศึกษาครู
สามารถเชือ่มโยงความรูเ้กีย่วกบัการจดัการเรยีนรู ้
วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ลงสู่การปฏิบัติได้ นอกจากน้ีการให้นักศึกษาได้
สัมผัสสถานการณ์จริงนั้นยังเป็นการฝึกการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าในการจดัการเรยีนรูไ้ด้ เช่น การ
จัดการช้ันเรียน การพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความระมัดระวังในการทำางาน เป็นต้น

แม้ว่าผู้วิจัยจะได้แนวทางในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู ้(PCK for Inquiry) จากการวจิยัในครัง้นี้
แลว้ ผูว้จิยัตัง้ใจทีจ่ะแลกเปลีย่นแนวคดิเกีย่วกบัผล

การวิจัยครั้งนี้กับเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนนักการ
ศึกษา และผู้วิจัยจะนำาแนวทางที่ได้จากการวิจัย
ไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยเองในราย
วิชาอื่นๆ ที่รับผิดชอบ อย่างแน่นอน 

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย มีข้อเสนอ

แนะดังต่อไปนี้

1. คร ูอาจารย ์นกัวิชาการศกึษาหรอืผู้ทีม่ี
สว่นเกีย่วขอ้งในการพฒันาคร ูสามารถนำาแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แนวทางออกแบบ
กจิกรรมการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิความเขา้ใจ
และความสามารถของนกัศกึษาครวูทิยาศาสตรใ์น
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่ง
เสริมความเข้าใจและความสามารถของนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นั้น ผู้สอนควรเพิ่มประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาครูมากขึ้น เช่น การทดลอง
สอนในโรงเรียน สัก 2-3 ครั้ง และในระหว่าง
การทดลองจัดการเรียนรู้นั้นควรเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้สะท้อนตนเองเพื่อนำาผลจากคร้ังแรก
ไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 

3. ผู้สอนควรติดตามการนำาแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติจริงในชั้น
เรียนในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาด้วย เพื่อนำาส่ิงที่ได้เรียน
รู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนานักศึกษาครู
วทิยาศาสตรใ์หส้ามารถจัดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้
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