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บทนำา
การจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่ มี

ธรรมชาตเินือ้หาวชิาจำาเพาะ มเีทคนิคการนำาเสนอ
องคค์วามรู้ทีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาติเนือ้หาวชิาน้ัน 
จะช่วยให้ผู้เรยีนเขา้ใจในเนือ้หาวทิยาศาสตรอ์ย่าง
ถ่องแท้ (ชาตรี ฝ่ายคำาตา, 2554 ; Aktan, 2016 
; Ball and Feiman-Nemser, 1988 ; Grossman 
and Thompson, 2008) ความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge) 
จึงเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาครูผู้สอนให้มี
ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกบัเนือ้หาจำาเพาะนัน้ๆ (Shulman, 
1986, Fernandez 2014, Thornton, 2001) 
โดยองค์ประกอบของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธี
สอนสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
รู้เน้ือหา ประกอบด้วยความรู้เนื้อหาหรือแนวคิด
วิทยาศาสตร์ 2) ความรู้หลักสูตรประกอบด้วย
ความสอดคลอ้งตัวช้ีวดัและจดุประสงค์การเรยีนรู ้ 

3) ความรู้ศาสตร์การสอนประกอบด้วยการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 4) ความรู้
ผู้เรียน ประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 
แนวคิดคลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ หรือความ
เข้าใจยังไม่สมบูรณ์ตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
(misconception) และ5) ความรู้การวัดผล
ประกอบด้วยวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้สอนประเมิน
การเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้เรียนประเมินตนเอง
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป (Carlson and  
Gess-Newsome, 2013 ; Helms and Stokes, 
2013) เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอน 
เนื้อหาวิชา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แก่ 
ผู้เรียน ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
อยา่งเตม็ศกัยภาพ (Harrison and Killion, 2007 
; Mishra, Koehler, and Kereluik, 2009 ; Put-
nam and Borko, 2000) 

Abstract
 This research aimed to develop a tool for examining pre-service science teachers’ 

PCK through the 5 domains of 1) content knowledge 2) curricular knowledge 3) pedagogical  
knowledge 4) knowledge of students and 5) knowledge of assessment by using the  
interview-about-instances (IAI) technique. The IAI interview was conducted based on the 
discussion of science learning materials, which were designed by the pre-service science 
teachers themselves. The individual interviews were 18 pre-service science teachers for 45 
minutes. The science learning materials seek to encourage pre-service science teachers about 
their viewpoints of PCK. The interview results revealed some scientific misconceptions hold-
ing by the fourth year students. The weakness of designing learning activities and learning 
assessment were exposed. Moreover, the IAI interview data reflected that the pre-service 
science teachers were not able to seemly perform constructivism as their core paradigm for 
teaching and learning.
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ในกระบวนการผลติครจูำาเปน็ตอ้งเตรยีม 
ความพร้อมนักศึกษาครูให้มีความรู้และความ
สามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับธรรมชาติเนื้อหา โดยตระหนัก 
ถึงความสนใจและความสามารถของนักเรียน  
ทั้งนี้งานวิจัยด้านการพัฒนาความสามารถใน 
การสอนอย่างสมบูรณ์ระหว่างเนื้อหาและศาสตร์
การสอนที่มีมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
(Falk, 2012 ; Nilsson and Loughra, 2012 
; Cross and Lepareur, 2015 ; Rollnick and 
Mavhunga, 2016) สะท้อนว่า ครูจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและจะต้อง
ตระหนักถึงความสำาคัญของการเข้าใจแนวคิดเดิม
ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถบูรณาการวิธีสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Geddis,1993) โดยเฉพาะการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่มีความจำาเพาะ ผู้สอน
ควรรู้และมีการนำาเสนอหรือออกแบบวิธีสอน
เนื้อหาที่จะสอนน้ันอย่างไรให้ผู้เรียนเข้าใจได้
ง่ายและสอดคล้องกับธรรมชาติเนื้อหามากยิ่งขึ้น  
 (Tuan and Kaou, 1997 ; Tobin and  
McRobbie,1999) 

งานวิจัยของ Sothayapetch, Lavonen 
and Juuti (2013) ได้ใช้กระบวนการสัมภาษณ์
ปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเปรียบเทียบความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอนของการสอนวิทยาศาสตร์
ระหวา่งประเทศฟนิแลนด์และประเทศไทย ผลของ
การสมัภาษณแ์สดงให้เห็นวา่ ลกัษณะของกจิกรรม
การเรียนรู้และการประเมินของประเทศฟินแลนด์ 
มีความยืดหยุ่นเทคนิคการเรียนรู้ที่ใช้ขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติของเน้ือหาและสถานการณ์ที่แตกต่าง 
ในทางตรงกันข้ามประเทศไทยยังคงเน้นการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นข้ันตอนตายตัว  
ซ่ึงสะท้อนว่าครูผู้สอนควรได้รับการส่งเสริม
แนวคิดเก่ียวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน 

ต่อไป นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับความรู้ใน
เนือ้หาผนวกวธิสีอนตามแนวทางการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะของนกัศกึษาครเูคมีก่อนและหลงัการ 
ฝกึประสบการณวิ์ชาชพีคร ู(ทรงผล ผดงุพฒันากลุ 
วันเพ็ญ ประทุมทอง และจรรยา ดาสา, 2561)  
ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้ 
รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าสามารถ
พัฒนาการรู้วิทยาศาสตรืให้กับพลเมืองได้ซ่ึง
การที่ครูจะสามารถจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีความรู้  
ในเนือ้หาผนวกวธิกีารสอนตามแนวทางการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสืบเสาะ อย่างเพียงพอ อกีทัง้ ขจรศักดิ ์ 
บัวระพันธ์ และคณะ (2557) ได้ศึกษา การ
พัฒนาความรู้ในเนื้อหาบูรณาการวิธีสอนของครู
วิทยาศาสตร์ประจำาการด้วยการพัฒนาหลักสูต
รบูรณาการบริบทท้องถิ่น พบว่าความรู้ในเนื้อ
หาบูรณาการวิธีสอนเป็นความรู้สำาคัญที่จะช่วย 
ให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาบูรณา
การวิธีสอนให้ครูผู้สอนประจำาการสามารถทำาได้
หลายแนวทาง โดยหน่ึงในน้ันคือการให้ครูผู้สอน
ได้มีโอกาสพัฒนาหลักสูตรเองโดยเฉพาะหลัก
สูตรบูรณาการแบบพหุวิชา นอกจากนั้นการดึง
บริบทท้องถิ่นมาใช้ในหลักสูตรบูรณาการจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาผ่านบริบทแวดล้อม 
ในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้จะเห็นได้
ว่าความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเป็นความรู้ ที่
สำาคัญสำาหรับครูที่จะช่วยให้ครูสามารถออกแบบ 
และจัดการเรียนรู้ ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ 
(Loughran, Mulhall and Berry, 2004) 

ในส่วนของการส่งเสริมความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอน เครื่องมือในการวัดและประเมิน
ผลความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนถือว่าเป็นส่วน
สำาคัญ งานวิจัยส่วนหนึ่งมักจะใช้แบบสำารวจ
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ความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับแยกตามองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน 
ที่นิยมใช้ในการประเมินตนเองและควบคู่ไป 
กับการประเมินจากการปฏิบัติการเรียนการสอน 
ดงัเชน่ งานวจิยัของ Jang, Guan, Hsieh (2009) 
และ Jang (2011) นอกจากนี้ Lee และ Luft 
(2008) ใช้กระบวนการสัมภาษณ์ร่วมกับการ
สังเกตการสอนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของครู 
ทีม่ตีอ่องค์ความรูท้ีจ่ำาเปน็ในการสอนวทิยาศาสตร ์
โดยผู้ให้สัมภาษณ์จะต้องสร้างแผนภาพ (dia-
gram) แสดงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
ความรู้ในเน้ือหาผนวกวิธีสอน ถือเป็นการผสม
ผสานเทคนคิบตัรคำา (card sort tasks) และแผนผงั
ความคิด (concept mapping) เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการสัมภาษณ์ (Baxter and Lederman,  
1999) ในงานวิจัยและพัฒนาของ Beyer และ  
Davis (2012) สร้างเกณฑ์สำาหรับการวิเคราะห์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อนความรู้เนื้อหา 
ผนวกศาสตรก์ารสอนของนักศกึษาครวูทิยาศาสตร ์ 
และมอบหมายชิน้งานแบบเปดิ (an open-ended  
task) ในรูปของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีกำาหนด
ให้นิ สิ ตระบุสิ่ งที่ ป รากฏและไม่ปรากฏใน
แผนการเรียนรู้ตามเกณฑ์ รวมถึงระบุจุดเด่น  
จุดพัฒนา และเสนอแนะวิธีการปรับปรุงใน 
องค์ประกอบต่างๆ ของความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอน จึงเป็นชิ้นงานที่ใช้วัดประเมินทั้งความ
เข้าใจและความสามารถด้านความรู้เนื้อหาผนวก
ศาสตร์การสอนในทางปฏิบัติของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ได้ในเชิงลึก (Hill and Ball, 2008 ; 
Beyer and Davis, 2009 ; Davis, 2006 ; Lloyd 
and Behm, 2005) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามี
เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผลความรู้ใน
เนือ้หาผนวกวธิสีอนหลายวธิทีีม่กีารควบคูก่บัการ
ประเมินจากการปฏิบัติการสอน ไม่ว่าจะเป็นการ
สำารวจ การสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตการสอน  

ที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก และได้มาซึ่งข้อมูลเชิง
คุณภาพจำานวนมากที่ต้องอาศัยการตีความหมาย
อย่างละเอียดอ่อน เพื่อให้การตรวจสอบความรู้ 
ใ น เนื้ อ ห าผนวกวิ ธี ส อนของนั กศึ กษาครู
วิทยาศาสตร์มีกระบวนการมีขอบเขตและสื่อสาร
ได้ง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาเครื่องมือที่เป็น
ทางเลือกสำาหรับการสำารวจและตรวจสอบความรู้
ดงักลา่ว โดยใชก้ระบวนการสมัภาษณด์ว้ยคำาถาม
ปลายเปิดและใช้วัสดุสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 
เป็นตัวอย่างประกอบ ที่เรียกว่า เทคนิคการ
สมัภาษณท์ีใ่ชต้วัอยา่งประกอบ (Interview-About- 
Instances: IAI) (Osborne and Freyberg, 1985,  
Kidder and Judd, 1986) ถือเป็นเทคนิคการ
รวมรวบข้อมูลท่ีนิยมใช้สำาหรับการศึกษาความ
เข้าใจและแนวคิดคลาดเคล่ือนทางวิทยาศาสตร์ 
เนื่องจากช่วยให้เข้าถึงความคิดของนักเรียนในเชิง
ลึกได้เป็นอย่างดี (Awan et al., (2011) ; Naz 
and Nasreen, 2013 ; Hubber, 2005) ใน
การวิจัยของ Daehler and Shinohara, (2001)  
ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการพูดคุยและอภิปรายความ
หมาย แนวคิดรวบยอด กิจกรรม และสื่อการเรียน
รู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและครบวงจร เป็น
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้เพื่อสำารวจและพัฒนาความรู้ 
ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ได้ในเชิงลึก ซึ่งช่วยสนับสนุนแนวคิดของงานวิจัย
ในครั้งนี้ว่า เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ใช้ตัวอย่าง
ประกอบสามารถใช้ เพื่ อตรวจสอบความรู้  
ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน โดยนำาเอาวัสดุส่ือการ
สอนวิทยาศาสตร์มาเป็นตัวอย่างประกอบการ
สัมภาษณ์ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอนทั้ง 5 ด้าน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์แสดงความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน 
ของตนเอง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์นั้น 
จะสามารถนำามาประยุกต์ใช้ ในการกำาหนด
แนวทางในการส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวก 
วิธีสอนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำาหรับตรวจสอบ

ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู้
เนื้อหา 2) ความรู้หลักสูตร 3) ความรู้ศาสตร์การ
สอน 4) ความรู้ผู้เรียน และ 5) ความรู้การวัดผล

วิธีดำาเนินการวิจัย
ขอบเขตง�นวิจัย

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาครูสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ท่ีเรียนหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต 5 ปี จำานวน 18 คนภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2558 ท่ีผ่านการเรียนในรายวิชาวิธี
การจัดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร1์ หลกัสูตรและการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานจิตวิทยาสำาหรับครู การบริหาร
จัดการชั้นเรียน จิตวิทยาการศึกษา และการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้มาแล้ว 

กรอบแนวคิดการตรวจสอบความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์ที่ใช้ตัวอย่างประกอบ  
ในงานวจิยัน้ีผู้วจัิยได้นำาสือ่การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
ผ่านสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ใช้
ตัวอย่างของสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ โดยแยก 
ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ตามกรอบแนวคิดของ 
Carlson และ Gess-Newsome (2013) และ 
Helms และ Stokes (2013) แล้วออกแบบ
คำาถามปลายเปิดเ พ่ือสัมภาษณ์ครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบโดยผู้วิจัยได้ประยุกต์คำาถาม
จาก Beyer และ Davis (2011) และเกณฑ์
ประเมินคะแนน 3 ระดับ เป็น 2 1 และ0  
ที่ดัดแปลงจาก Watson and Natham (2010)  
ดังแสดงในตาราง 1 พร้อมกับกำาหนดวัสดุสื่อ
การสอนวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์
จำานวน 6 ช้ิน ดังแสดงในภาพที่ 1 ในขั้นตอน

การสัมภาษณ์ สื่อการสอนจะถูกนำาเสนอให้แก่
นักศึกษาครูและตั้งคำาถามตามที่ออกแบบไว้ ทั้งนี้
คำาถามปลายเปิด และเกณฑ์ประเมินคะแนน  
และส่ือการสอนได้ผ่านการตรวจสอบความ 
เที่ ย งตรงตามเนื้ อหา โดย ผู้ เ ชี่ ยวชาญด้ าน
วิทยาศาสตร์ศึกษาจำานวน 3 ท่าน (ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้น) จากนั้นทดลอง
ใช้เพื่อปรับแก้ข้อคำาถามให้ชัดเจน จากนั้นนำาไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
เครือ่งมอืสำาหรบัตรวจสอบความรูใ้นเนือ้หาผนวก
วิธีสอนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 5 ด้าน 
ประกอบดว้ย 1) ความรูเ้นือ้หา 2) ความรูห้ลกัสตูร 
3) ความรู้ศาสตร์การสอน 4) ความรู้ผู้เรียน และ 
5) ความรู้การวัดผล โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ 
ที่ใช้ตัวอย่างประกอบ

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัยและก�รเก็บ
รวบรวมข้อมูล

1. แบบสัมภาษณ์ความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอนโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ใช้ตัวอย่าง 
ประกอบ และกณฑ์การประเมินความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอน รายละเอียดในตาราง 1

2 .  ตั วอย่ า งสื่ อประกอบการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ จำานวน 
6 ที่ครอบคลุมเนื้อสาระวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
เนื้อหาชีววิทยา ฟิสิกส์ และ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เป็นสื่อที่สร้างแบบจำาลอง 
ในการเลือกสื่อเป็นตัวอย่างในการสัมภาษณ์ 
เน้นสื่อท่ีมีความหลากหลาย ไม่จำาเป็นต้องถูก
ต้องสมบูรณ์ อาจมีข้อบกพร่องในเรื่องความ
ถูกต้องของแนวคิดวิทยาศาสตร์ หรือข้อจำากัด
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้
มีประเด็นในการสัมภาษณ์อันจะช่วยสะท้อน
ความรู้ในเน้ือหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาได้ 
ในทุกองค์ประกอบ
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ต�ร�ง 1 คำาถามสำาหรับการสัมภาษณ์และเกณฑ์การประเมินความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน

องค์ประกอบ: 
คำ�ถ�มสำ�หรับก�รสัมภ�ษณ์

ระดับคะแนน

0 1 2

ความรู้เนื้อหา
สื่อการสอนนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือ
แนวคิดวิทยาศาสตร์ในเรื่องใด
สื่อการสอนนี้สามารถนำาเสนอแนวคิด
วิทยาศาสตร์นั้นได้อย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ไม่สามารถระบุ
หัวข้อและอธิบาย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อการสอนได้ 

สามารถระบุหัวข้อ
ได้ แต่ไม่สามารถ
อธิบายเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับสื่อการ
สอนได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน

สามารถระบุหัวข้อและ
อธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อการสอนได้อย่างถูก
ต้องและครบถ้วน

คว�มรู้หลักสูตร
สื่อการสอนมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
และผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือไม่ 
อย่างไร
นักศึกษาจะตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือจุดประสงค์การใช้สื่อการสอนนี้ว่า
อย่างไร

ไม่สามารถระบุ
ความสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
และตั้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ผ่านสื่อ
การเรียนรู้ได้

สามารถระบุความ
สอดคล้องกับตัวชี้
วัดที่เกี่ยวข้อง แต่
ไม่สามารถตั้งจุด
ประสงค์การเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับสื่อ
การสอนที่กำาหนดให้
ได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

สามารถระบุความ
สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องและตั้งจุด
ประสงค์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสื่อการสอนที่
กำาหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน

คว�มรู้ศ�สตร์ก�รสอน
นักศึกษามีแนวคิดในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนนี้
อย่างไร 
จงยกตัวอย่างคำาถามประกอบการใช้ 
สื่อการสอน เพื่อส่งเสริมการสร้าง 
องค์ความรู้ด้วยตนเอง

ไม่สามารถบอก
กิจกรรมและ
คำาถามประกอบ
การใช้สื่อการสอน
ที่ช่วยให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

สามารถบอก
กิจกรรมและคำาถาม
ประกอบการใช้สื่อ
การสอน แต่ไม่เอื้อ
ให้นักเรียนสร้าง 
องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

สามารถบอกกิจกรรมและ
คำาถามประกอบการใช้สื่อ
การสอนที่ช่วยให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ความรู้ผู้เรียน
นักเรียนควรมีความรู้วิทยาศาสตร์ 
พื้นฐานใดบ้างเพื่อช่วยให้สื่อการสอน 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อการสอนนี้จะก่อให้เกิดแนวคิด 
คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน
หรือไม่ เพราะเหตุใด

ไม่สามารถระบุ
ความรู้พื้นฐาน
และแนวคิดคลาด
เคลื่อนในเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับสื่อการ
สอนที่กำาหนดให้

สามารถระบุความ
รู้พื้นฐาน แต่ไม่
สามารถระบุแนวคิด
คลาดเคลื่อนใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อการสอนที่กำาหนด
ให้

สามารถระบุความรู้พื้นฐาน
และแนวคิดคลาดเคลื่อน
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
การสอนที่กำาหนดให้

คว�มรู้ก�รวัดผล
นักศึกษามีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนจากการใช้สื่อการสอนนี้ 
ได้อย่างไร

ไม่สามารถบอกวิธี
การประเมินผลการ
เรียนรู้ได้ 

สามารถบอกวิธีการ
ประเมินผลการเรียน
รู้ตามจุดประสงค์การ
ใช้สื่อการสอนได้ 
บางส่วน 

สามารถบอกวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์การใช้สื่อการ
สอนได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
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ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคร�ะห์
ข้อมูล

ผูว้จิยัมวีธิกีารเกบ็และรวบรวมขอ้มลู โดย
มีขั้นตอน ดังนี้

1 .  ผู้ วิ จัยจะสัมภาษณ์นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล โดยใช้สื่อประกอบใน
การสมัภาษณ ์จำานวน 6 ช้ิน ทีค่รอบคลมุเนือ้สาระ
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ เนื้อหาชีววิทยา ฟิสิกส์ และ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ใช้เวลาในการ
สัมภาษณ์ คนละ 45 นาที นักศึกษาท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์ จำานวนทั้งหมด 18 คน

2. นำาผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
เนื้อหาและให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมินผู้วิจัยได้
สร้างข้ึน พร้อมทั้งรวบรวมตัวอย่างคำาตอบของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เพื่อสะท้อนความรู้ใน
เนื้อหาผนวกวิธีสอนในภาพรวม 

ต�ร�ง 2 ภาพสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ที่นำามาใช้ประกอบการสัมภาษณ์ 

สื่อที่ 1: การหายใจ สื่อที่ 2: องค์ประกอบของดอกไม้

สื่อที่ 3: เซลล์พืช เซลล์สัตว์ สื่อที่ 4: การทำางานของกล้ามเนื้อ

สื่อที่ 5: การหมุน สื่อที่ 6: การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก

องคประกอบ: 
คําถามสําหรับการสัมภาษณ 

ระดับคะแนน 
0 1 2 

ความรูการวัดผล 
- นักศึกษามีวิธีการประเมินผลการเรียนรู

ของนักเรียนจากการใชสื่อการสอนนี้ได
อยางไร 

ไมสามารถบอก
วิธีการประเมินผล
การเรียนรูได  

สามารถบอกวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู
ตามจุดประสงคการใช
สื่อการสอนไดบางสวน  

สามารถบอกวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรูตาม
จุดประสงคการใชส่ือการสอน
ไดอยางถูกตองและครบถวน 

 
ตาราง2:  ภาพสื่อการสอนวิทยาศาสตรที่นํามาใชประกอบการสัมภาษณ  
ส่ือที่ 1 : การหายใจ  ส่ือที่ 2 : องคประกอบของดอกไม 

   

ส่ือที่ 3: เซลลพืช เซลลสัตว  ส่ือที่ 4 : การทํางานของกลามเน้ือ 

   

ส่ือที่ 5: การหมุน  ส่ือที่ 6 : การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก 

   

 

 

 

องคประกอบ: 
คําถามสําหรับการสัมภาษณ 

ระดับคะแนน 
0 1 2 

ความรูการวัดผล 
- นักศึกษามีวิธีการประเมินผลการเรียนรู

ของนักเรียนจากการใชสื่อการสอนนี้ได
อยางไร 

ไมสามารถบอก
วิธีการประเมินผล
การเรียนรูได  

สามารถบอกวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู
ตามจุดประสงคการใช
สื่อการสอนไดบางสวน  

สามารถบอกวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรูตาม
จุดประสงคการใชส่ือการสอน
ไดอยางถูกตองและครบถวน 

 
ตาราง2:  ภาพสื่อการสอนวิทยาศาสตรที่นํามาใชประกอบการสัมภาษณ  
ส่ือที่ 1 : การหายใจ  ส่ือที่ 2 : องคประกอบของดอกไม 
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3. ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูลจากการ
สมัภาษณโ์ดยใชเ้ทคนคิการสมัภาษณท่ี์ใช้ตวัอยา่ง
ของสือ่การสอนวทิยาศาสตร์ จากการถอดขอ้ความ
แบบคำาตอบจากเครื่องบันทึกเสียงการสัมภาษณ์
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเขียน
บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากนั้นผู้วิจัย
นำาข้อมูลมาตีความหมายเพื่อสร้างข้อสรุปเชิง
อุปนัย โดยการ 1) แยกข้อมูลออกเป็นส่วนย่อย  
 (segmenting) 2) ทำาการใส่รหัสข้อมูล (coding)  
ทั้งหมดท่ีเก็บรวบรวมได้ เพื่อนำาผลที่ได้ไปจัด
กระทำาข้อมูล และ 3) จัดกลุ่มข้อมูล (Category)  
จนได้ข้อค้นพบ (theme) (Glaser and Strauss, 
1967) ทั้ ง น้ี ผู้วิจัยทำาการตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อมูลแบบสามเส้ากับนักวิจับร่วม
เพ่ือเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(credibility) (Merriam, 1998) 

4. การสร้างความน่าเชื่อถือของผล
การวิจัย ผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Merriam, 2009) และการสร้างความน่า
เชื่อถือของผลการวิจัย การใช้การตรวจสอบ
โดยเพื่อนผู้ เชี่ยวชาญ (Peer debrief ing)  
ซึง่เปน็นักวทิยาศาสตรศ์กึษา เพือ่ตรวจสอบผลการ

ตีความของผู้วิจัย และได้มีการตรวจสอบสมาชิก  
 (Member check) ซึง่ผูวิ้จยัไดน้ำาผลการวิเคราะห์
ข้อมูลให้นักศึกษาแต่ละคนตรวจสอบและยืนยัน
ก่อนการสรุปผลทั้งหมด

ผลการวิจัย
ผลจ�กก�รสัมภ�ษณ์

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นำามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ประเมินที่กำาหนด นักศึกษาครู
วทิยาศาสตรด์งัแสดงในภาพที ่1 เมือ่เปรยีบเทยีบ
ข้อมูลรายบุคคลและภาพรวมพบว่า แนวโน้มของ
ความรู้ในเนือ้หาผนวกวธิสีอนในแตล่ะดา้นเปน็ไป
ในทศิทางเดยีวกนั โดยนกัศกึษาความรูค้วามเขา้ใจ
ด้านศาสตร์การสอนและด้านการวัดผลมีคะแนน
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านเนื้อหา ด้านหลักสูตรและ
ด้านผู้เรียน ในขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความ
สามารถด้านเนื้อหา ด้านหลักสูตร และด้านผู้
เรียนอยู่ในระดับคะแนน 1 แต่ยังคงต้องการการ
พัฒนาในด้านศาสตร์การสอนและการวัดผลซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคะแนน 0 ต่อไป ดังแสดง
ผลในภาพที่ 1

ภ�พที่ 1 คะแนนเฉลี่ยจากสัมภาษณ์ที่ใช้ตัวอย่างจำานวน 6 ชิ้น ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์รายบุคคลและ 
ภาพรวม (18 คน) โดยแยกตามองค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน 5 ด้าน

 

 
 ภาพ1 คะแนนเฉลี่ยจากสัมภาษณท่ีใชตัวอยางจํานวน 6 ชิ้น ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรรายบุคคลและ
ภาพรวม (18 คน) โดยแยกตามองคประกอบเก่ียวกับความรูในเน้ือหาผนวกวิธีสอน 5 ดาน 

 

จากภาพ1 พบวาคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตรในดานความรูเน้ือหาคิดเปน 
0.74 คะแนน (นักศึกษาครูสวนใหญสามารถระบุหัวขอได แตไมสามารถอธิบายเนื้อหาที่เก่ียวของกับสื่อการ
สอนไดอยางถูกตองและครบถวน) โดยกรณีสื่อการสอนแบบจําลองเสมือนจริง เชน องคประกอบของดอกไม 
เซลลพืช เซลลสัตว และการทํางานของกลามเน้ือ เอื้อใหผูสัมภาษณระบุหัวขอและเน้ือหาที่เก่ียวของไดจาก
สื่อ ตัวอยางคําตอบจากการสัมภาษณ  “ สื่อนี้เก่ียวกับองคประกอบของพืชดอก ลักษณะภายนอกและ
ลักษณะภายในของพืชดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก รังไข และเกสร…" (2 คะแนน) อยางไรก็ตามนักศึกษาครู
ไมสามารถอธิบายเน้ือหาไดอยางชัดเจนในสื่อเก่ียวกับการหมุนและการหายใจในสวนของกระบวนการหรือ
ปจจัยที่เก่ียวของมากกวาขอมูลที่ไดจากสื่ออยางชัดเจน เชน “ สื่อนี้ใชสําหรับสอนเร่ืองการหมุน สามารถ
นํามาสอนเร่ืองแรง แรงตานทาน แรงหมุน ” (1 คะแนน)  
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จากภาพที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยภาพ
รวมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในด้านความรู้
เนื้อหาคิดเป็น 0.74 คะแนน (นักศึกษาครูส่วน
ใหญ่สามารถระบุหัวข้อได้ แต่ไม่สามารถอธิบาย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อการสอนได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน) โดยกรณีสื่อการสอนแบบจำาลอง
เสมอืนจรงิ เชน่ องค์ประกอบของดอกไม ้เซลลพื์ช 
เซลล์สัตว์ และการทำางานของกล้ามเนื้อ เอื้อให้ผู้
สัมภาษณ์ระบุหัวข้อและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้จาก
สื่อ ตัวอย่างคำาตอบจากการสัมภาษณ์ “สื่อนี้เกี่ยว
กับองค์ประกอบของพืชดอก ลักษณะภายนอก
และลักษณะภายในของพืชดอก กลีบเลี้ยง กลีบ
ดอก รังไข่ และเกสร…” (2 คะแนน) อย่างไร
ก็ตามนักศึกษาครูไม่สามารถอธิบายเนื้อหาได้
อยา่งชดัเจนในสือ่เกีย่วกบัการหมนุและการหายใจ
ในส่วนของกระบวนการหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มากกว่าข้อมูลที่ได้จากสื่ออย่างชัดเจน เช่น “ส่ือ
นีใ้ชส้ำาหรับสอนเรือ่งการหมุน สามารถนำามาสอน
เรื่องแรง แรงต้านทาน แรงหมุน” (1 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร คิด
เป็น 0.19 คะแนน พบว่านักศึกษาครูส่วนใหญ่
สามารถระบุความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัทีเ่กีย่วขอ้ง
ได้อย่างชัดเจน และไม่สามารถตั้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับสื่อการสอนที่กำาหนดให้ได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน ยกตัวอย่างเช่นการตั้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสื่อการสอน
ถูกต้อง “นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการ
ทำางานของการหายใจจากสื่อการสอนได้” จากผล
การสมัภาษณจ์ะเห็นไดว้า่นกัศกึษาตัง้จุดประสงค์
การใช้สื่อการสอนเป็นลักษณะการตั้งจุดประสงค์
ท่ัวไป เช่น “นักเรียนทำาการทดลองเกี่ยวกับการ
หายใจได้” (0 คะแนน) “นักเรียนสามารถทำาการ
ทดลองเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างเซลล์
ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงได้” (0 คะแนน) 

“นักเรียนสามารถเขียนแผงผังความคิดเกี่ยวกับ
ลกัษณะเซลลข์องพชืใบเลีย้งเดีย่วและพชืใบเลีย้งคู่
ได”้ (0 คะแนน) โดยไมค่ำานงึถงึความเปน็ไปไดห้รอื
ข้อจำากัดในการใช้สื่อการสอนนั้นเพื่อให้นักเรียน
บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ในด้านความรู้ศาสตร์การสอนคิด
เป็น 0.70 คะแนน พบว่านักศึกษาครูสามารถ
บอกกิจกรรมและคำาถามประกอบการใช้สื่อ
การสอน แต่ไม่เอื้อให้นักเรียนสร้างองค์ความ
รู้ด้วยตนเอง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สะท้อน
ว่า นักศึกษาสามารถนำาสื่อการสอนไปใช้ใน
ข้ันต่างๆ ของการสอนได้ เช่น ข้ันนำาและข้ัน
สอน เช่น “…จะเลือกใช้สื่อนี้ (การหมุน) ข้ันนำา
เข้าสู่บทเรียนช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
การเรียน” (1 คะแนน) “ใช้ในข้ันสอน นำาสื่อไป
สอนโดยการอธิบายลักษณะการหายใจ และ
ลักษณะของอวัยวะต่างๆ โดยถามนักเรียนว่า 
จงอธิบายลักษณะการทำางานของระบบหายใจ”  
 (1 คะแนน) อยา่งไรก็ตามการใชส้ือ่การสอนตา่งๆ 
ยงัเนน้ทีค่รผููส้อนเปน็ผูอ้ธบิายและใหข้อ้มลูตา่งๆ 
การใชง้านสือ่แบบจำาลองตา่งๆ จึงไมแ่ตกตา่งจาก
ภาพในหนังสือเรียน รวมถึงลักษณะคำาถามที่ใช้
ประกอบการใช้สื่อยังไม่สามารถกระตุ้นให้เกิด
กระบวนการคิดและเรียนรู้ด้วยตนเองเท่าที่ควร 
ทั้งนี้ประเด็นข้อจำากัดหรือจุดพัฒนาของการใช้สื่อ
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มี
ปรากฏชัดเจนเท่าที่ควร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของนักศึกษาครู
วทิยาศาสตรใ์นดา้นผูเ้รยีนคดิเปน็ 0.76 นกัศกึษา
ครูร้อยละ 80 สามารถระบุความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง เช่น “สื่อเซลล์ของพืชใบเลี้ยงคู่และใบ
เลี้ยงเดี่ยว ใช้สอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระ
ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำารงชีวิต ที่นักเรียน
ควรมีความรู้เรื่องความหมายและโครงสร้างของ
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เซลล…์” (1 คะแนน) และ “…สือ่การสอน เรือ่ง การ
หมุน ใช้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่
นกัเรียนควรต้องเขา้ใจวา่กลไกของใบพัดเพ่ือเช่ือม
โยงดว้ย…” (2 คะแนน) อย่างไรกต็ามนักศกึษาสว่น
ใหญ่ไม่สามารถระบแุนวคดิคลาดเคลือ่นในเนือ้หา
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่ือการสอนทีก่ำาหนดให้ ตัวอย่างเช่น 
ส่ือการหายใจ เปน็สือ่ทีอ่าจกอ่ให้เกดิแนวคิดคลาด
เคลื่อนในเรื่องแลกเปลี่ยนแก๊ส คนเราหายใจเอา
แก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย และหายใจออกเป็น
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ในด้านการวัดผลคิดเป็น 0.04 
คะแนน ถือเป็นประเด็นปัญหาของนักศึกษาครู 
เพราะนิสิตไม่สามารถบอกวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจัดประสงค์การเรียน
รู้ที่กำาหนดไว้ตั้งแต่ต้น โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูล
สัมภาษณ์ว่า “จะถามว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่ 
หรือตรวจใบงานที่ให้นักเรียนทำา…” รวมถึงการทำา
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งไม่สามารถสะท้อนให้
ผู้สัมภาษณ์เห็นว่า ในเน้ือหาจำาเพาะท่ีเกี่ยวข้อง
กับสื่อแต่ละสื่อนั้น นักศึกษาจะวัดหรือตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียนอย่างไร 

โดยสรุป นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ไม่
สามารถกำาหนดวิธีการสอนและออกแบบวิธี
ประเมินผลการเรียนรู้ของส่ือการสอนที่ใช้เป็น
ตัวอย่างประกอบการสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน 
ท้ังยังคงมีแนวคิดที่คลาดเคล่ือนทางวิทยาศาสตร์ 
นอกจากนี้นักศึกษาครูส่วนใหญ่นำาเสนอสื่อเพ่ือ
ประกอบการอธบิายของครูเท่านัน้ สะทอ้นใหเ้หน็
วา่ นกัศกึษาครจูำาเปน็ตอ้งได้รบัการส่งเสรมิในการ
ใช้สื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

อภิปรายผล
การทดลองใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่

ใช้ตัวอย่างประกอบร่วมกับคำาถามปลายเปิด
ในการสัมภาษณ์ สะท้อนให้เห็นว่าการผลการ
สัมภาษณ์โดยใช้ตัวอย่างประกอบมีจุดแข็งและจุด
พัฒนาเก่ียวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนี้  
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ด้วย
เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ตัวอย่างประกอบ 
จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ผล 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ ใช้ตัวอย่างประกอบ  
ที่มีคำ าถามในการสัมภาษณ์ครอบคุลมองค์
ประกอบทั้ง 5 ด้านของความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอนท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่านักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความรู้ 
ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนมากน้อยเพียงใด ข้อมูล
เหล่านี้สามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อสะท้อนให้
นักศึกษาพัฒนาตนเองในแต่ละด้านของความรู้
ในเน้ือหาผนวกวิธีสอน ผู้สอนสามารถนำาไปใช้
เพือ่พฒันากระบวนการผลติครวูทิยาศาสตรต์อ่ไป  
รวมถึงช่วยส่งเสริมความสามารถการใช้ส่ือการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมถือ
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ในเนื้อหาจำาเพาะนั้น (Lloyd and Behm, 2005 
; Nicol and Crespo, 2006 ; Schwarz and 
Baek, 2008 ; Schwarz, Gunckel, Smith, 
Covitt, Bae, and Enfield, 2008) งานวิจัยนี้
จึงเสนอการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคตัวอย่างสื่อ
การสอนเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำาไปใช้เพื่อ
ตรวจสอบความเขา้ใจเกีย่วกบั PCK ของนกัศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การใชส้ือ่การสอนทีม่ลัีกษณะเปน็รปูธรรม ชว่ยให้
ประเด็นที่สื่อสารกันมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับทั้ง 5 ด้านของความรู้ในเน้ือหาผนวกวิธีสอน 
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาของ Awan และ
คณะ (2011) และNaz and Nasreen (2013) ที่
แสดงให้เห็นว่า เทคนิคการสัมภาษณ์นี้สามารถใช้
เพื่อสำารวจความเข้าใจและแนวคิดที่คลาดเคลื่อน 
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ในเนือ้หาวทิยาศาสตรข์องนักเรยีนเชิงลกึ ประกอบ
กับความจำาเพาะของเนื้อหาที่สื่อนั้นๆ นำาเสนอที่
ไม่กวา้งมากเกนิไป ทำาใหน้กัศกึษาครวูทิยาศาสตร์
สามารถเข้าใจในองค์ประกอบส่วนย่อยได้ก่อน
ที่จะออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความซับ
ซ้อนมากกว่า หากเปรียบเทียบกับการประเมิน
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์จากแผนการจัดการเรียนรู้ ที่แม้ว่า
จะมีความละเอียดและสะท้อนแง่มุมต่างๆ ได้
ดี ข้อเสนอแนะในการนำาเทคนิคการสัมภาษณ์
ท่ีใช้ตัวอย่างสื่อการสอนไปใช้จำาเป็นอย่างย่ิงที่ผู้
สัมภาษณ์จะต้องมีความเข้าใจและประสบการณ์

เก่ียวกับความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนพอสมควร 
เพ่ือใหส้ามารถตัง้คำาถามเจาะประเดน็ในเชงิลกึได้
ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การตรวจสอบความรู้ในเนื้อหาผนวก
วิธีสอน โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ใช้ตัวอย่าง
ประกอบในงานวิจัยคร้ังน้ีได้ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง
สะท้อนความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนแยกตาม
องคป์ระกอบในระดบัหนึง่เทา่นัน้ จำาเปน็ทีจ่ะตอ้ง
มกีารพฒันาสือ่ทีใ่ชเ้ปน็ตวัอยา่งประกอบทีม่หีลาก
หลายและครอบคุลมในเนิ้อหาอื่นๆ รวมถึงการ
สรา้งเกณฑก์ารประเมนิจำาเพาะ (specific rubric) 
เพื่อให้เกิดมาตรฐานการตรวจสอบต่อไป
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