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บทคัดย่อ
งานวจิยัน้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือค้นหาระดับความเชือ่ในความสามารถแหง่ตนด้านการจดัการเรยีน

รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และความท้าทายในการจัดการเรียนรู้ฯ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 
จำานวน 75 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาจากผู้เช่ียวชาญและมค่ีาความ
เท่ียงเทา่กบั.89 ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัศกึษาครวูทิยาศาสตรส์ว่นใหญม่คีวามเชือ่ในความสามารถแหง่
ตนฯ ในระดบัสงู 2) นกัศึกษาครทูีเ่พศ และหลกัสตูรตา่งกนัมคีวามเชือ่ในความสามารถแหง่ตนฯ ไมแ่ตก
ต่างกัน 3) เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบ นักศึกษาที่มีประสบการณ์การสอนแตกต่างกันมีความเชื่อ
ในความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ (PSTE) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) 
องคป์ระกอบดา้น PSTE มคีวามความสมัพันธ์ทางบวกกบัองคป์ระกอบดา้นความคาดหวังถงึผลทีจ่ะตาม
มาในการสอนวิทยาศาสตร์ (STOE) (r=.50, p <.01) และ 5) สิ่งที่เป็นความ ท้าทายอย่างมากต่อการ
จัดการเรียนรู้ฯ ของนักศึกษาครู 3 อันดับ คือ ความสนใจและเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน (49 คน 
ร้อยละ 65.33) จำานวนผูเ้รยีน (44 คน รอ้ยละ 58.67) และการขาดแคลนสือ่วสัดอุปุกรณแ์ละความยาก
ลำาบากในการจัดหาสื่อการเรียนรู้ (43 คน ร้อยละ 57.33) ผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักศึกษา
ครวูทิยาศาสตรม์องวา่ผลการเรียนรูข้องนกัเรยีนเปน็สิง่ทีแ่สดงถงึความสามารถในการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะของตนเอง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่านักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการสอนและจะสามารถจัดการเรียนรู้
แบบสบืเสาะ หาความรูร้ะหวา่งฝกึประสบการณว์ชิาชพีใหบ้รรลจุุดมุง่หมายของหลกัสตูรการศกึษาครไูด ้
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Abstract
This study aims to investigate the level of pre-service science teachers’ self-efficacy 

belief in inquiry-based learning (SEI) and their challenges of inquiry-based learning. The  
population in the study consisted of 75 fourth year student teachers. Data were collected 
via a questionnaire which was validated by three experts and had the reliability was.89.  
Findings indicate that 1) the majority of pre-service science teachers reported a high level of 
SEI, 2) student teachers differences gender and majors did not show a significant difference 
in their SEI, 3) for components of SEI, the differential teaching experience influenced personal 
science teaching efficacy belief (PSTE), 4) the PSTE component had a positive relationship 
with the science teaching outcome expectancy (STOE) component (r=.50, p <.01), and 5) 
there are 3 majorities of challenges in inquiry-based learning, which were ; students’ inter-
esting and attitude towards science learning (N=49, 65.33%), number of students in class 
(N=44, 58.67%), and the lack of teaching material (N=43, 57.33%). These results signify 
that the pre-service teachers expect students’ learning achievement was influenced by their 
science teaching efficacy that means they had a positive attitude towards science teaching 
and likely to teach science through inquiry learning.

Keywords: Self-efficacy belief, challenges of inquiry-based learning, pre-service teacher

บทนำา
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน

ประเทศไทยในปัจจุบัน มีเป้าหมายสำาคัญใน
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ มี
ทักษะการคิด สามารถแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ 
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560) ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ที่หลายประเทศยอมรับว่าสามารถ
พัฒนาการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ให้เกิดกับพลเมือง
ของตนได้ นั่นคือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ 
สบืเสาะหาความรูเ้ปน็ฐาน (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2560 ; ลือชา ลดาชาติ และโชคชัย ยืนยง, 
2559) เน่ืองจากเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติและกระบวนการทำางาน
ของนักวิทยาศาสตร์ คือ ทำาการค้นคว้าและ
แสวงหาองค์ความรู้โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ

ผ่านประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ ช่วยให้ 
ผูเ้รยีนไดฝ้กึทกัษะการเรยีนรู ้การคิดวิเคราะห์และ
หาเหตุผลจากข้อมูลที่ได้รับ ทำาให้เกิดความเข้าใจ
ถึงวิธีการได้มาซึ่งความรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ
แนวคดิทางวิทยาศาสตร ์มทีกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 
จากความสำาคญัดงักลา่ว หลักสตูรการผลติบณัฑติ
วิชาชีพครูในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จึง
จำาเปน็ตอ้งเตรยีมความพรอ้มและจดัประสบการณ์
การสอนที่สอดคล้องกับกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ให้แก่นักศึกษาครู เพื่อให้บัณฑิตครู
วทิยาศาสตรท์ีส่ำาเรจ็การศกึษาออกไปนัน้มคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถจัดการเรยีนการสอนตาม
แนวปฏิรูปได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนและ
เชือ่มโยงใหเ้กดิลกัษณะความเปน็วิทยาศาสตรข์อง
พลเมืองในปัจจุบันรวมถึงในอนาคต
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แต่งานวิจัยที่ผ่านมากลับแสดงให้เห็นว่า  
นั กศึ กษาครู วิ ทยาศาสตร์ และค รู ใหม่ ที่ มี
ประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 5 ปี ไม่พร้อมที่
จะสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เมื่อ
อยู่ในบริบทการทำางานจริง โดยพบว่า นักศึกษา
ฝึกสอนยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อย่างจำากัด (ทรง
พล ผดุงพัฒนากูล วันเพ็ญ ประทุมทอง และ
จรรยา ดาสา, 2561) อกีทัง้มแีนวคดิคลาดเคลือ่น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
 (จีระวรรณ เกษสิงห์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, 
2553) ขณะที่อีกส่วนหนึ่งทราบถึงคุณค่าและ
ความสำาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแต่
ปฏเิสธทีจ่ะใชเ้นือ่งจากขอ้จำากดัด้านเวลา นโยบาย
ของโรงเรียน และค่านิยมของประเทศท่ีให้คุณค่า
กับผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจของ 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ (Faikhamta et al., 2018)  
ซึ่งงานวิจัยหลายฉบับระบุว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ
ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน คือ การทีน่กัศกึษาขาดความเช่ือในความ
สามารถแห่งตนด้านการสอน (ดนุรี เงินศรี และ
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, 2009 ; Deehan, Danaia 
and McKinnon, 2017 ; Enochs and Riggs, 
1990 ; Menon and Sadler, 2016 ; Pandee, 
et al., 2017 ; Redmon, 2007 ; Thomson, 
et al., 2017) 

ความเชื่อในความสามารถแห่งตน (self-
efficacy belief) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความ
สำาเร็จ หมายถึง ความคิดความเชื่อของบุคคลที่มี
ตอ่ตนเอง วา่ตนเองมคีวามสามารถทีท่ำางานหน่ึงๆ 
ให้สำาเร็จได้หรือไม่เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตจริง (Bandura, 1997) ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบสำาคัญ 2 ประการ คือ ความเชื่อ
ในความสามารถของบุคคลในการกระทำาในสิ่งใด 

สิ่งหน่ึงซึ่งมีอิทธิพลต่อการจูงใจและการแสดง
พฤติกรรม และ ความมุ่งหวังหรือการประเมิน
ค่าความสามารถของบุคคลอันเนื่องจากมาจาก
พฤติกรรมที่ได้กระทำา (Bandura, 1998) จาก
แนวคิดดังกล่าว ความเชื่อในความสามารถแห่ง
ตนด้านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ของนักศึกษาครูในงานวิจัยนี้ จึงหมายถึง ความ
เชื่อมั่นหรือความม่ันใจของนักศึกษาครูต่อความ
สามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ว่าตนเองสามารถจัดการเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรูใ้หส้ำาเรจ็ไดห้รอืไมเ่มือ่ตอ้ง
เผชิญกับสถานการณ์จริงในชั้นเรียน (Deehan,  
Danaia and McKinnon, 2017 ; Enochs 
and Riggs, 1990) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
สำาคัญ 2 ประการ คือ ด้านความสามารถในการ
สอนวิทยาศาสตร์ของบุคคล (personal science 
teaching efficacy belief, PSTE) และด้านความ
คาดหวงัถึงผลทีจ่ะตามมาในการสอนวทิยาศาสตร์ 
(science teaching outcome expectancy, 
STOE) (Enochs and Riggs, 1990) ซึ่งส่งผล
ต่อความมั่นใจในการสอน การจัดการชั้นเรียน 
พฤติกรรมการสอน รวมถึงการตัดสินใจประกอบ
วิชาชพีครใูนอนาคต (Menon and Sadler, 2016 
; Redmon, 2007 ; Thomson et al., 2017)  
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับความเช่ือในความสามารถแห่ง
ตนด้านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
ศึกษาความสัมพันธ์รายองค์ประกอบ และศึกษา
ความท้าทายในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ของนักศึกษาครู ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะ
เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรผลิตครูในการเตรียม 
และพัฒนานักศึกษาครู ให้พร้อมที่ จะสอน
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อค้นหาระดับความเชื่อในความ

สามารถแหง่ตนดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์
ประกอบด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
และองค์ประกอบด้านความคาดหวังในผลลัพธ์ที่
จะเกิดขึ้นของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความเชื่อใน
ความสามารถแห่งตนด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เมื่อจำาแนกตามประสบการณ์
การสอน 

4. เพื่อศึกษาความท้าทายในการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์

สมมติฐานการวิจัย
1. ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มีความเชื่อใน
ความสามารถแห่งตนด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ในระดับสูง

2. องค์ประกอบด้านความเช่ือในความ
สามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ของบุคคล 
(PSTE) และ องค์ประกอบด้านความคาดหวังถึง
ผลที่จะตามมาในการสอนวิทยาศาสตร์ (STOE) 
ที่จะเกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กันทางบวก

3 .  นั กศึ กษาค รู วิ ท ย าศ าสตร์ ที่ มี
ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ ให้กับ
นักเรียนมีระดับความเชื่อในความสามารถแห่ง
ตนฯ แตกต่างกับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ไม่มี
ประสบการณ์การสอนฯ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กร

ประชากร คือ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี  หลั กสู ต รชี ว วิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่ ว ไป และหลักสูตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
จากหลักสูตรผลิตครู 5 ปี มีนักศึกษาจำานวน 75 
คน เป็นเพศหญิง 62 คน และชายจำานวน 13 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

งานวิจยันีเ้ปน็การวิจยัเชิงสำารวจ (survey  
research) มี เครื่องมือที่ ใช้ ในงานวิจัยเป็น
แบบสอบถามความเช่ือในความสามารถแห่งตนฯ 
มจีำานวนข้อรวม 37 ขอ้ แบง่ออกเปน็ 3 ตอน ไดแ้ก ่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำานวน 3 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (checklist) ตอนที่ 2 ความเชื่อในความ
สามารถแหง่ตนดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู ้จำานวน 30 ขอ้ มลีกัษณะเปน็แบบมาตร
ประมาณคา่ 5 ระดบั (5-point scale) คอื เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ เหน็ดว้ย ไมแ่นใ่จ ไมเ่หน็ดว้ย และไมเ่หน็
ดว้ยอยา่งยิง่ แบง่ออกเปน็องคป์ระกอบด้าน PSTE 
จำานวน 17 ข้อ และองค์ประกอบด้าน STOE 
จำานวน 13 ข้อ โดยปรับปรุงรายการข้อคำาถามมา
จากแบบวัดความเชื่อในความสามารถแห่งตนฯ 
ของ Enochs and Riggs (1990) และผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง (validity) จากผู้
เชีย่วชาญจำานวน 3 ทา่น มคีา่ IOC อยูร่ะหว่าง.67 
ถงึ 1.00 และคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา่ของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ.89 
และ ตอนที่ 3 ความท้าทายในการจัดการเรียนรู้ 
แบบสบืเสาะหาความรูข้องนกัศกึษาคร ูมลีกัษณะ
เป็นข้อคำาถามปลายเปิดเก่ียวกับสิ่งท่ีนักศึกษาคิด
ว่าเป็นอุปสรรคที่ทำาให้ตนเองไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
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ขั้นตอนก�รวิจัย

ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูในภาคการศกึษา
ที ่2 ปกีารศกึษา 2561 กอ่นทีนั่กศกึษาจะออกฝกึ
ปฏิบัติวิชาชีพครู โดยเข้าชี้แจงและควบคุมการทำา
แบบสอบถามด้วยตนเอง กำาหนดเวลาในการทำา 
50 นาที ได้แบบสอบถามที่มีคำาตอบสมบูรณ์กลับ
คืนมาร้อยละ 100 ของจำานวนประชากร 75 คน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอนในแบบสอบถาม ดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ ใช้วิธีการแจกแจง
ความถี่ (frequency) แล้วสรุปออกมาค่าร้อยละ 
(percentage) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับความเชื่อ
ในความสามารถแห่งตนด้านการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาคะแนนความเช่ือในความสามารถ
แห่งตนฯ ของนักศึกษารายบุคคล จากนั้นหาค่า
พสิยั (range) คา่เฉลีย่ของประชากร (population 
mean,) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของประชากร 
(sigma,) กำาหนดการแปลผลออกเป็น 3 ระดับ 
คือ สูง ปานกลาง และต่ำา ตามเกณฑ์การจัดช่วง
ระดับคะแนนเบส (Best, 1970) ตามสูตร [การ
จัดช่วงระดับคะแนน= (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ำา
สุด) / จำานวนชั้น] ได้ช่วงของคะแนนแต่ละระดับ
ดังแสดงในตาราง 1 ในหัวข้อผลการวิจัย จากนั้น
ทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเชื่อใน
ความสามารถแห่งตนฯ จำาแนกตามประสบการณ์
ในการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้การทดสอบค่าที  
 (t-test for independent samples) และวเิคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน PSTE 
และ STOE โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment  
correlation coefficient) โดยใชเ้กณฑก์ารวดัระดบั
ความสัมพันธ์ 5 ระดับ ของ Hinkle, Wiersma, 
and Jurs (1998) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความท้าทาย
ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของ
นักศึกษาครู ลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อคำาถาม
ปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยทำาการวิเคราะห์
เนือ้หาอย่างละเอยีด เพือ่หาประเด็นและจัดหมวด
หมู ่จากนัน้ใช้วธิกีารแจกแจงความถี ่(frequency) 
ในแต่ละหมวดหมู่ แล้วสรุปออกมาค่าร้อยละ 
(percentage) 

ผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นนักศึกษาครู

วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำานวน 75 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาในหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป จำานวน 43 คน และหลักสูตรเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำานวน 32 คน โดยนักศึกษา
ส่วนใหญ่ (65 คน ร้อยละ 86.67) เป็นเพศหญิง 
และนักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน (65 คน ร้อย
ละ 84.00) ขณะที่นักศึกษาที่เหลือ (10 คน ร้อย
ละ 13.33) มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียน โดยนักศึกษาจำานวน 6 คน เคย
สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
นักศึกษาจำานวน 3 คนเคยสอนพิเศษในระดับ
มธัยมศึกษา และทีเ่หลอื 1 คน เคยมปีระสบการณ์
ในการจัดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์หกั้บนกัเรยีนใน
โรงเรียน

2. ระดับความเชื่อในความสามารถแห่ง
ตนฯ ของนักศึกษาครู ที่แสดงในตาราง 1 จะเห็น
ว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ  
60.00) มีความเช่ือในความสามารถแห่งตนฯ  
ในระดบัสงู (µ=3.66, σ=.84) รองลงมาคอืระดบั
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ปานกลาง (ร้อยละ 40.00) นอกจากนี้พบว่าไม่มี
นักศึกษาคนใดที่มีความเชื่อในความสามารถแห่ง
ตนฯ ในระดับต่ำา คะแนนต่ำาสุดของความเชื่อใน
ความสามารถแห่งตนฯ เท่ากับ 81 คะแนน และ
สูงสุดเป็น 136 คะแนน และมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ประชากรเท่ากับ 109.91±0.84 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 150 คะแนน นอกจากน้ี เมือ่พิจารณา
ค่าคะแนนเฉลี่ยประชากรรายข้อในองค์ประกอบ
ดา้น PSTE พบวา่ รายการขอ้คำาถามทีม่ค่ีาคะแนน
เฉล่ียประชากรสงูสดุ คือ หากฉนัได้ไปฝกึสอนวชิา
วทิยาศาสตร ์ฉันจะค้นหาและพัฒนาการสอนของ
ฉันให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ (µ=4.41, σ=.07) ส่วน
รายข้อท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยประชากรต่ำาที่สุด คือ 

ฉันสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียน
ทำาปฏิบัติการการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ 
(µ=2.93, σ=.14) สำาหรับรายข้อที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยประชากรสูงสุดในองค์ประกอบด้าน STOE 
คือ การที่ครูมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
วธิกีารจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพ
มากข้ึนแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำาให้นักเรียนบาง
คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึนได้ (µ=4.24, 
σ=.08) ส่วนรายข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยประชากร
ต่ำาที่สุด คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน คือ 
การสอนของครู (µ=2.57, σ=.11) 

ต�ร�ง 1 ความเชื่อในความสามารถแห่งตนด้านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

N=75

ระดับคว�มเชื่อในคว�มส�ม�รถแห่งตนฯ
จำ�นวน

นักศึกษ�
ร้อยละ

พิสัย

คะแนนต่ำ�สุด คะแนนสูงสุด

สูง (110-150 คะแนน) 45 60.00 110 136

ปานกลาง (70-109 คะแนน) 30 40.00 81 109

ต่ำา (30-69 คะแนน) 0 - - -

µ=109.91 ; σ=.84

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความ
เชื่อในความสามารถแห่งตนฯ เมื่อจำาแนกตาม
ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ ดังแสดงใน
ตาราง 2 พบว่า นักศึกษาที่มีประสบการณ์และ
ไม่มีประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์มีระดับ
ความเชื่อในความสามารถแห่งตนฯ ไม่แตกต่าง
กัน แต่เมื่อจำาแนกตามรายองค์ประกอบ พบว่า 
นกัศกึษาครวูทิยาศาสตรท์ีม่แีละไมม่ปีระสบการณ์
การสอนวิทยาศาสตร์มีระดับ PSTE แตกต่างกัน

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แตน่กัศกึษา
ครูทั้งสองกลุ่มมีระดับ STOE ไม่แตกต่างกัน 
นอกจากนีผู้้วิจยัทำาการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระดบั
ความเชื่อในความสามารถแห่งตนฯ เพิ่มเติม โดย
จำาแนกตามเพศและหลักสูตร พบว่า นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ทั้ง 2 หลักสูตร และทั้งเพศชายและ
เพศหญิงมีระดับความเชื่อในความสามารถแห่ง
ตนฯ ในภาพรวมและรายองค์ประกอบ ไม่แตก
ต่างกัน 
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ต�ร�ง 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความเช่ือในความสามารถแห่งตนฯ จำาแนกตามประสบการณ์ 
การสอนวิทยาศาสตร์

ประเด็นพิจ�รณ�
จำ�นวน

นักศึกษ�
µ σ t Sig

ระดับความเชื่อในความสามารถแห่งตนด้านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ไม่มีประสบการณ์การสอน 65 3.6415 .35444
-1.371 .175

มีประสบการณ์การสอน 10 3.8067 .35653

องค์ประกอบด้านความเชื่อในความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร์ (PSTE) 

ไม่มีประสบการณ์การสอน 65 3.5828 .05152
-2.167* .033

มีประสบการณ์การสอน 10 3.8824 .10775

องค์ประกอบด้านความคาดหวังถึงผลที่จะตามมาในการสอนวิทยาศาสตร์ (STOE) 

ไม่มีประสบการณ์การสอน 65 3.7183 .04996
.077 .939

มีประสบการณ์การสอน 10 3.7077 .13412
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพันธร์ายองค์
ประกอบของความเชื่อในความสามารถแห่งตนฯ 
ดังตาราง 3 พบว่า องค์ประกอบด้าน PSTE มี
ความสัมพนัธ์แบบแปรผนัตามกนักบัองค์ประกอบ

ดา้น STOE อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
โดยพบตัวเลขความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับ
ปานกลาง (r=.50) (Hinkle, Wiersma, and 
Jurs,1998) 

ต�ร�ง 3 ความสมัพันธร์ะหวา่งความเช่ือในความสามารถในการสอนวิทยาศาสตร ์(PSTE) และความ
คาดหวังถึงผลที่จะตามมาในการสอนวิทยาศาสตร์ (STOE) ของนักศึกษาครู

PSTE STOE

PSTE

Pearson Correlation 1 .497**

Sig. (1-tailed) .000

N 75 75
** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. ผลจากการวิเคราะห์ความเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับความท้าทายในการจัดการเรียน
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า มี 5 หมวดหมู่ คือ 
1) ความท้าทายในด้านผู้เรียน ที่พบว่า นักศึกษา

ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาเกี่ยวกับ
ความสนใจและเจตคติต่อการเรียนของนักเรียน
เป็นความท้าทายอย่างมากต่อการจัดการเรียน
รู้ฯ (49 คน ร้อยละ 65.33) รองลงมาคือ ความ
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สามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (33 คน ร้อย
ละ 44.00) 2) ความท้าทายในด้านการจัดการ
เรียนการสอน ตัวอย่างเช่น การขาดแคลนสื่อวัสดุ
อุปกรณ์และความยากลำาบากในการจัดหาสื่อการ
เรียนรู้ (43 คน ร้อยละ 57.33) และระยะเวลาที่
ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ (39 คน ร้อยละ 
52.00) 3) ความท้าทายในด้านสภาพแวดล้อม
ในการจัดการเรยีนรู ้โดยนกัศกึษาสว่นใหญเ่หน็วา่
จำานวนผู้เรียนทำาให้การจัดการเรียนรู้ฯ เกิดขึ้นได้
ยากลำาบาก (44 คน ร้อยละ 58.67) รวมถึง การ
ขาดการสนบัสนนุจากฝา่ยบรหิารในการจดัหาวสัดุ

อุปกรณ์และการเตรียมการสอน (40 คน ร้อยละ 
53.33) 4) ความทา้ทายในดา้นผูส้อน เชน่ ปญัหา
ด้านความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอนของครู (41 
คน ร้อยละ 54.67) ปัญหาเกี่ยวกับเจตคติ ความ
มั่นใจและความเช่ือในความสามารถแห่งตนฯ 
(36 คน ร้อยละ 48.00) และ 5) ความท้าทาย
ดา้นหลกัสตูรการศกึษาคร ูทีน่กัศกึษามคีวามเหน็
ว่าการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาครูของหลักสูตรผลิตครูอาจมีผล
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของ
นักศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างในตาราง 4

ต�ร�ง 4  ตัวอย่างความเห็นของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความท้าทายในการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้

ตัวอย่�งคว�มเห็นนักศึกษ�ครูวิทย�ศ�สตร์
ผลก�รวิเคร�ะห์

หมวดหมู่ ประเด็น

PT001: “การที่นักเรียนไม่รู้สึกสนุก และไม่เชื่อว่าการเรียนด้วยวิธีสืบ
เสาะจะทำาให้เกิดความเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ได้ นักเรียนมีอคติกับวิชา
วิทยาศาสตร์”
PT021: “เด็กบางกลุ่มไม่ค่อยฟัง คุยอย่างเดียว เด็กไม่ให้ความร่วมมือ 
และไม่เกิดการเรียนรู้”

คว�มท้�ท�ยด้�น
ผู้เรียน

ความสนใจและ
เจตคติของผู้เรียน

PT032: “ความพร้อมที่จะรับข้อมูลและการเรียนรู้ของนักเรียนไม่เท่ากัน”
PT049: “ความพร้อมของนักเรียน เพราะไม่ใช่นักเรียน ทุกคนจะเรียนรู้ 
ได้ด้วยวิธีนี้”

คว�มท้�ท�ยด้�น
ผู้เรียน

ความสามารถใน
การเรียนรู้ของผู้
เรียน

PT011: “เรื่องบางเรื่อง เนื้อหาบางอย่างก็ยากต่อการจัดความรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ เนื่องจากบางเรื่อง ครูจะต้องเป็นผู้สอนมากกว่าที่จะใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ”
PT037: “นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบที่ครูเตรียมไว้ 
ได้ทัน เพราะนักเรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ไม่ทัน สุดท้ายสอนไม่ครบ 
ตามกระบวนการที่เตรียมไว้ และเหนื่อยจากการเตรียมสิ่งต่างๆ ก่อนจะ
สอนมาก”

คว�มท้�ท�ยด้�น
ก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอน

การออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้

PT022: “ปัญหาหลักๆ จะเป็นเรื่องของเวลา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
เรียนรู้ การสอนแบบสืบเสาะถ้าจะให้นักเรียนได้องค์ความรู้จริงๆ  
ต้องใช้เวลานาน ซึ่งเวลาที่ใช้สอนจริงๆ มันน้อยมาก”
PT030: “ระยะเวลาเนื่องจากนักเรียนอาจขึ้นห้องเรียนช้าหลายนาที 
ทำาให้ไม่สามารถสอนได้ตามขั้นตอนได้”

คว�มท้�ท�ยด้�น
ก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอน

ระยะเวลาในการ
จัดการเรียนรู้ไม่
เพียงพอ
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ตัวอย่�งคว�มเห็นนักศึกษ�ครูวิทย�ศ�สตร์
ผลก�รวิเคร�ะห์

หมวดหมู่ ประเด็น

PT006: “สื่อหรือเทคโนโลยีขาดแคลน ทำาให้นักเรียนไม่สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้”
PT042: “...ห้องวิทยาศาสตร์ก็ยังมีอุปกรณ์ไม่มากพอที่จะให้ผู้เรียน 
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ และขาดแหล่งเรียนรู้ เช่น อินเทอร์เน็ต”

คว�มท้�ท�ยด้�น
ก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอน

การขาดแคลนสื่อ
การสอน อุปกรณ์ 
และความยากใน
การเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้

PT042: “ห้องเรียนบางโรงเรียนเป็นห้องขนาดเล็ก แล้วมีนักเรียนจำานวน
มากทำาให้การจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องยาก”
PT075: “จำานวนนักเรียนและห้องเรียน”

คว�มท้�ท�ยด้�น
สภ�พแวดล้อม
ในก�รจัดก�ร
เรียนรู้

จำานวนผู้เรียน

PT027: “กิจกรรมการเรียนการสอนมีเยอะ แต่งบประมาณในการจัด
เตรียมสื่อไม่เพียงพอ”
PT022: “ปัญหาหลักๆ จะเป็นเรื่องของเวลา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
เรียนรู้...ในเรื่องของอุปกรณ์ โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองหรือเป็น 
โรงเรียนเล็กๆ แทบไม่มีอุปกรณ์ให้เลย”

คว�มท้�ท�ยด้�น
สภ�พแวดล้อม
ในก�รจัดก�ร
เรียนรู้

การสนับสนุน
จากฝ่ายบริหาร
ในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์และ
การเตรียมการ
สอน

PT013: “ไม่มั่นใจในตนเองและยังไม่มีประสบการณ์มากพอ”
PT055: “ความสามารถของครูที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอน”

คว�มท้�ท�ยด้�น
ผู้สอน

ความเชื่อในความ
สามารถแห่งตน
และความมั่นใจ

PT003: “ครูยังไม่เข้าใจวิธีการสอนแบบสืบเสาะที่แท้จริง  
เพราะครูบางคนยังแยกไม่ออกว่าแบบใดคือแบบสืบเสาะ”
PT065: “เนื่องจากไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างชัดเจน กระจ่าง  
ทำาให้การจัดการรูปแบบกิจกรรมเป็นไปได้ลำาบาก”

คว�มท้�ท�ยด้�น
ผู้สอน

ความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีการ
จัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะ
หาความรู้

PT007: “นักศึกษาคณะครุศาสตร์เรียนหนัก หลายวิชา  
ไม่มีเวลาได้ทำาความเข้าใจในการสอนแบบนี้”
PT017: “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย”

คว�มท้�ท�ยด้�น
หลักสูตรก�ร
ศึกษ�ครู

การจัดการเรียน
การสอนและ
การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา
ครู

ต�ร�ง 4  ตัวอย่างความเห็นของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความท้าทายในการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (ต่อ) 
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อภิปรายผล
การศกึษาความเชือ่ในความสามารถแหง่

ตนด้านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
และความทา้ทายในการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ จำานวน 
75 คน โดยใช้แบบสอบถาม สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มี
ความเชื่อในความสามารถแห่งตนฯ ในระดับสูง 
สะทอ้นใหเ้หน็วา่ กอ่นการฝกึประสบการณว์ชิาชพี 
นักศึกษาอาจมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้
แบบเสาะหาความรู้และมีความคาดหวังว่าตนเอง
จะสามารถสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้ที่ดีได้ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมที่จะเผชิญ
กับปัญหาและอุปสรรค ความเอาใจใส่และความ
พยายามที่จะจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ
รู้ให้สำาเร็จลุล่วง การที่ผลเป็นเช่นนี้สอดคล้องกับ
ผลการศกึษากอ่นหนา้ทีร่ะบวุา่ ความเชือ่ในความ
สามารถแห่งตนฯ เป็นคุณลักษณะที่มีอิทธิพล
ต่ออารมณ์ความรู้สึก ความอดทน ระดับความ
พยายาม รวมถึงการปฏิบัติการสอนในห้องเรียน 
(Menon and Sadler, 2016 ; Thomson et 
al., 2017) 

การศึกษาความสัมพันธ์ ในรายองค์
ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้าน PSTE มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับด้าน STOE อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ อธิบายได้ว่า ความเชื่อในความสามารถ
ในการสอนวทิยาศาสตร ์(PSTE) ของนกัศึกษาครู
เป็นตัวทำานายแนวโน้มความคาดหวังถึงผลที่จะ
ตามมาในการสอน (STOE) นัน่หมายถงึ นกัศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์มองผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
เช่น ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติต่อรายวิชา 
และเจตคติต่อการสอนวิทยาศาสตร์ ว่าเป็นสิ่งที่
แสดงความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ของตน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ 

Bandura (1997) และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ในตอนที่ 3 ที่นักศึกษาครูส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งที่เป็น
ความทา้ทายอย่างมากตอ่การจัดการเรยีนรูฯ้ ของ
ตนเองคอืปญัหาเกีย่วกับความสนใจและเจตคตติอ่
การเรยีนของนกัเรยีน (49 คน รอ้ยละ 65.33) รอง
ลงมาคือจำานวนผู้เรียน (44 คน ร้อยละ 58.67) 
และการขาดแคลนสื่อวัสดุอุปกรณ์และความยาก
ลำาบากในการจดัหาสือ่การเรยีนรู ้(43 คน รอ้ยละ 
57.33) ความท้าทายเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งสะท้อนถึงความสามารถ
ในการสอนของนักศึกษาทั้งสิ้น หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งได้ว่า นักศึกษามีความเชื่อมั่นในความรู้ความ
สามารถในการจดัการเรยีนรู้ฯ ของตนเองจงึไมค่ดิ
ว่าเป็นอุปสรรคต่อการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
สัญญาณที่ดีว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีเจตคติ
ที่ดีต่อการสอนและจะสามารถจัดการเรียนรู้แบบ
สบืเสาะหาความรูร้ะหวา่งฝกึประสบการณว์ชิาชพี
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาครูได้ 

ผลการเปรียบเทียบความเช่ือในความ
สามารถแหง่ตนฯ ทัง้โดยรวมและรายองค์ประกอบ
ด้าน STOE พบว่าไม่มีความแตกต่างกันเมื่อ
จำาแนกตามเพศ หลักสูตร และประสบการณ์การ
สอน ยกเว้น องค์ประกอบด้าน PSTE ที่ผลการ
วิจัยบ่งช้ีว่า นักศึกษาครูที่มีประสบการณ์การ
สอนแตกต่างกันมีความเชื่อในความสามารถใน
การสอนวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่า การจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรชีววิทยาและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป และหลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไปมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
จัดการเรียนรู้ฯ แก่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ทั้ง
เพศชายและหญิงได้เท่าเทียมและสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ แต่ยังไม่สามารถบ่มเพาะ
หรือสั่งสมประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาได้อย่างเพียงพอหรือ
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เหมาะสม ทำาใหนั้กศกึษาทีม่ปีระสบการณใ์นสอน
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนทั้งจากการกระทำาท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการมีความเช่ือในความ
สามารถในการสอนวทิยาศาสตรม์ากกวา่นักศกึษา
ครวูทิยาศาสตรท์ีไ่มม่ปีระสบการณส์อน โดยขอ้คน้
พบในส่วนน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาในตอนที่ 
3 ที่นักศึกษาครูส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีประสบการณ์ใน
การสอน รายงานว่าปัญหาเกี่ยวกับเจตคติ ความ
มั่นใจและความเช่ือในความสามารถแห่งตนฯ 
เป็นความท้าทายอย่างมากต่อการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ นอกจากน้ี ข้อค้นพบที่
ได้ในงานวิจัยน้ียังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Chan (2008) อ้างถึงใน Chi (2009) ที่พบว่า 
ครูที่มีประสบการณ์การสอนมากจะมีความเช่ือ
ในความสามารถแห่งตนในการจัดการเรียนรู้มาก
กวา่ครทูีข่าดประสบการณห์รือมีประสบการณน้์อย 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่า 
ประสบการณ์ของครูมีความสำาคัญต่อความเช่ือ
ในความสามารถแห่งตน พฤติกรรมการสอน และ
ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์อง
ครู (Deehan, Danaia and McKinnon, 2017 
; Roehrig and Luft, 2006) ซึ่ง Pinthong, 
Ketsing and Jaitrong (2017) ได้ให้ข้อเสนอ
แนะในงานวิจัยก่อนหน้าว่า การจัดประสบการณ์
การสอนที่สอดคล้องกับกระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์อาจเป็นกุญแจสำาคัญในการเตรียม
นกัศกึษาครใูหส้ามารถสอนตามแนวปฏรูิปไดอ้ย่าง
สัมฤทธิ์ผล ดังนั้น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาครู
วทิยาศาสตร์ไดรั้บประสบการณส์อนและการเรยีน
รู้ที่จะสอนท่ีหลากหลายทั้งในบริบทโรงเรียนและ
บริบทการเรียนรู้ตามอัธยาศัย รวมทั้งหลักสูตร

พเิศษทีเ่นน้การสอนภาคปฏบัิต ินอกจากจะชว่ยให้
นกัศกึษาครวิูทยาศาสตรม์รีะดบัความเชือ่ในความ
สามารถแห่งตนฯ ที่สูงขึ้นแล้ว ยังช่วยให้นักศึกษา
ได้พัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ได้อีกทางหนึ่ง

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

ในครั้งนี้ คือ คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ควร
มีหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้
รับประสบการณ์การสอนและเกิดการเรียนรู้ที่
จะสอนอย่างต่อเนื่องทั้งในบริบทการเรียนอย่าง
เป็นทางการและตามอัธยาศัย เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีโอกาสได้พัฒนา
ความสามารถในการสอนของตนเอง สร้างความ
มั่นใจในการปรับตัวเข้ากับความหลากหลายของ
สังคมโรงเรียน และสร้างความพร้อมต่อการเผชิญ
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทจริง เพื่อเตรียมความ
พร้อมสำาหรับการฝึกสอนที่มีประสิทธิภาพ

 2. จากข้อสรุปหลักของการวิจัยที่
พบว่าประสบการณ์มีผลต่อความเช่ือในความ
สามารถแห่งตนฯ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
ดงันัน้ ในการวจิยัครัง้ตอ่ไป ผูว้จิยัจะทำาการศกึษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องระหว่างและ
ที่นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการในโรงเรียนและเมื่อ
ฝึกสอนสำาเร็จเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระดับ
ความเชื่อในความสามารถแห่งตนฯ และความ
ท้าทายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักศึกษาครู ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติ
การวิชาชีพครูได้
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