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บทคััดย่่อ
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มุ่่�งพััฒนาความรู้้ใ� นเนื้้�อหาผนวกวิิธีีการสอน (PCK) ของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยาด้้วยรููปแบบการเรีียนรู้้�
ผ่่านกรณีีศึกึ ษา วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั คืือ 1) เพื่่�อศึึกษาสภาพการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้รููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา
2) เพื่่�อเปรีียบเทีียบระดัับ PCK ของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยาก่่อนและหลัังการใช้้รููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา และ 3) เพื่่�อ
วิิเคราะห์์รายกรณีีสะท้้อนผลการใช้้รููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา ในระยะเวลา 1 ภาคการศึึกษา ผู้้มีีส่่ว
� นร่่วมวิิจัยั คืือ
นัักศึึกษาครููชีีววิิทยา จำำ�นวน 27 คน โดยการเลืือกแบบเจาะจง รููปแบบการพััฒนา PCK ที่่�เน้้นการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา
ประกอบด้้วย 3 ส่่วน ดัังนี้้� 1) กรณีีศึกึ ษาที่่�มีีข้้อมููลแผนการจััดการเรีียนรู้้แ� ละการสอนแบบจุุลภาค 2) กระบวนการใช้้กรณีีศึกึ ษา
และ 3) กระบวนการประยุุกต์์ใช้้กรอบแนวคิิด PCK เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ได้แ้ ก่่ 1) แบบประเมิิน PCK จากแผน
การจััดการเรีียนรู้้� และการสอนแบบจุุลภาค ตรวจสอบความเที่่�ยงเชิิงเนื้้�อหาจากผู้้เ� ชี่่�ยวชาญทางด้า้ นวิิทยาศาสตร์์ศึกึ ษา
จำำ�นวน 15 ท่่าน (IOC อยู่่ใ� นช่่วง 0.87-1.00) ความเชื่่อ� มั่่�นของเกณฑ์์ประเมิินโดยค่่าสััมประสิิทธิ์์ �แอลฟาของครอนบาคมีีค่่า
0.97 และ 2) แบบบัันทึึกการสัังเกตแบบมีีส่่วนร่่วม และแบบบัันทึึกการสััมภาษณ์์แบบไม่่เป็็ นทางการ ข้้อมููลวิิเคราะห์์หา
ค่่าเฉลี่่ย� ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน สถิิติที่่ิ ใ� ช้้ทดสอบ คืือ Paired Sample t Test และการวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้�อหา ผลการวิิจัยั พบว่่า
ระหว่่างการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา นัักศึึกษาครููชีีววิิทยาสามารถพััฒนาความเข้้าใจในกรอบแนวคิิด PCK สามารถนำำ�
กรอบแนวคิิดไปใช้้วิิเคราะห์์จุุดเด่่น และจุุดพััฒนาของกรณีีศึกึ ษาแต่่ละกรณีีได้้ด้้วยตนเอง ข้้อมููลแบบประเมิิน PCK
แสดงให้้เห็็นว่่า นัักศึึกษาครููชีีววิิทยามีีระดัับความรู้้� PCK ก่่อนเรีียนอยู่่�ในระดัับปานกลาง และหลัังเรีียนอยู่่�ในระดัับมาก
ที่่�สุดุ โดยค่่าเฉลี่่ย� คะแนนหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .05 รููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา
ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาครููชีีววิิทยาสร้้างกรอบแนวคิิด PCK ด้้วยตนเองผ่่านการอภิิปรายและการวิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษา และสามารถ
ประยุุกต์์ใช้้กรอบแนวคิิด PCK ในการออกแบบแผนการจััดการเรีียนรู้้แ� ละการสอนแบบจุุลภาคของตนเอง
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Abstract
This research focused on developing biology student teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) by
using the case study learning model. The research objectives were (1) to investigate learning situation during
the implementation of the model, (2) to compare the student teachers’ understanding of PCK before and after
using the model, and (3) to analyze the case studies to reflect the effect of the application of the model in one
semester. The research participants were 27 biology student teachers selected by the purposive sampling
method. The development of PCK through the case study learning model consisted of 3 components that
were (1) case studies--providing lesson plan and micro teaching information, (2) the case study process, and
(3) the application of PCK conceptual framework process. The research instruments consisted of (1) a PCK
understanding assessment form which was based on the lesson plan and micro teaching performances—its
content was validated by 15 science education experts (IOC = 0.87-1.00) and Cronbach’ s alpha reliability
coefficient of the criteria was 0.97—and (2) participation observation form and informal interview form. The data
were analyzed by using mean, standard deviation, paired sample t test and content analysis. The results of this
research were that during implementation of the model, the biology student teachers were able to establish their
own understanding of PCK and using it as a framework to analyze the strengths and weaknesses of the 4 cases
by themselves. Additionally, the data from the PCK understanding assessment form revealed that, before using
the model, the biology student teachers’ PCK was at a middle level, and after using the mode l, their PCK was at
a very high level. The post-test average score was higher than that of pre-test at a significant level .05. The model
enhanced biology student teachers to construct their own PCK framework through the 4 cases–based discussion
and analysis. Also, the student teachers can utilize the PCK framework as a guideline for designing their own
biology lesson plans and implementation of micro teaching.
Keywords: 1. Case study learning model 2. Pedagogical content knowledge 3. Biology
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บทนำำ�
ความรู้้ใ� นเนื้้�อหาผนวกวิิธีีการสอน (Pedagogical Content
Knowledge : PCK) ของ Shulman (1986) เป็็ นกรอบแนวคิิดที่่�
ได้้รัับการยอมรัับและใช้้ในการศึึกษาวิิจัยั ทางวิิทยาศาสตร์์
ศึึกษา ถููกนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาวิิชาชีีพครููวิิทยาศาสตร์์
จััดเป็็ นประเภทของความรู้้�ที่่�จำ�ำ เพาะและเป็็ นองค์์ความรู้้�
ที่่� น อกเหนืือจากความรู้้� ด้้ า นเนื้้� อ หา องค์์ ค วามรู้้� นี้�้ คืือ
การผนวกมิิติขิ องความรู้้ด้� า้ นต่่าง ๆ เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพของ
การสอนในเนื้้�อหานั้้�น (Shulman, 1986) มีีองค์์ประกอบย่่อย
3 ด้า้ น ได้แ้ ก่่ ความรู้้ด้� า้ นเนื้้อ� หา (Content Knowledge : CK) คืือ
ความรู้้�ค วามเข้้าใจเกี่่�ย วกัับ เนื้้� อ หาที่่�ส อน ความรู้้�ด้้า น
วิิธีีการสอน (Pedagogical Knowledge : PK) คืือความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับวิิธีีการสอน และความรู้้ใ� นเนื้้�อหาผนวก
วิิธีีการสอน (PCK) คืือความรู้้�ความเข้้าใจในการผนวก
ความรู้้ใ� นเนื้้�อหากัับวิิธีีการสอน เป็็ นความรู้้ที่่� สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่�ผู้ส้� อน
ควรมีีเพื่่�อการปฏิิบัติั งิ านสอนในเนื้้�อหาแต่่ละวิิชา หรืือเนื้้�อหา
การสอนแต่่ละเรื่่�อง เช่่น ผู้้�สอนชีีววิิทยาจะต้้องมีีความรู้้�
ในเนื้้� อ หาชีีววิิท ยา และมีีความรู้้�ว่่ าวิิธีีการสอนใดบ้้าง
ที่่�สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาชีีววิิทยาที่่�ตนเองสอน เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
ความเข้้าใจว่่าจะจััดกระทำำ� หรืือนำำ�เสนอหััวข้้อที่่�เฉพาะเจาะจง
อย่่างไรเพื่่�อ ให้้ผู้้�เ รีียนที่่�มีีความสนใจและความสามารถ
แตกต่่างกััน เข้้าใจ และเป็็ น ความรู้้�ที่่�ใ ช้้บ่่งชี้้�แ ละบ่่งบอก
ความแตกต่่างระหว่่างผู้้ส� อนเนื้้�อหากัับผู้้เ� ชี่่�ยวชาญในด้า้ น
เนื้้�อหา ผู้้�สอนวิิท ยาศาสตร์์แตกต่่างกัับนััก วิิท ยาศาสตร์์
ตรงที่่�ผู้ส้� อนวิิทยาศาสตร์์ต้้องมีีความรู้้ใ� นการถ่่ายทอดเนื้้�อหา
และความรู้้ใ� นเนื้้�อหาวิิทยาศาสตร์์ ขณะที่่�นัักวิิทยาศาสตร์์
มีีเพีียงความรู้้ใ� นเนื้้�อหาวิิทยาศาสตร์์เท่่านั้้�น (Faikhamta,
2012) สอดคล้้องตามประกาศคณะกรรมการดำำ�เนิินงาน
ของสถาบััน คุุ รุุ พั ัฒ นา เรื่่�อ ง การรัับ รองหลััก สููตรเพื่่� อ
การพััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษา สายงานการสอน
กำำ� หนดกรอบแนวคิิด หลััก ของการออกแบบหลััก สููตร
เพื่่�อการพััฒนาครููจะเน้้นที่่�การสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงครูู
ที่่� ผ นวกความรู้้� ร ะหว่่างเนื้้� อ หาสาระวิิ ช า (CK) กัั บ
หลัักวิิชาชีีพครูู หรืือศาสตร์์วิชิ าชีีพครูู (PK) ที่่�มุ่่�งพััฒนา
สมรรถนะครููให้้มีีความสามารถจััดการเรีียนรู้้ต� ามสาระวิิชา
เฉพาะที่่�ผนวกเนื้้�อหาสาระกัับหลัักวิิชาชีีพครูู (PCK) ดัังนั้้�น
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตครูู และหน่่วยงานกำำ�กับั
ดููแลคุุณภาพครููจึึงกำำ�หนดสมรรถนะความรู้้ใ� นเนื้้�อหาผนวก
วิิธีีการสอน (PCK) ของครููเพื่่� อ ส่่งเสริิม ให้้ครููสามารถ
จััด การเรีียนรู้้�เ พื่่� อ พััฒ นาผู้้�เ รีียน ซึ่่�ง สมรรถนะดััง กล่่าว

เกิิดจ ากการเรีียนรู้้�ข องครููทั้้�ง ด้้า นเนื้้� อ หาในภาคทฤษฎีี
และจากการฝึึ กฝนทัักษะ ประสบการณ์์ปฏิิบัติั ิ และอบรม
ผ่่านการปฏิิบัติั กิิ จิ กรรม (Teacher Professional Development
Institute, 2019)
ดัังนั้้�นการเตรีียมความพร้้อมผู้้ส� อนให้้มีี PCK จึึงเป็็ น
สิ่่�งที่่�จำ�ำ เป็็ นอย่่างยิ่่�งเพื่่�อให้้ผู้้ส� อนสามารถผนวกวิิธีีการสอน
ที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับเนื้้�อหาที่่�ตนเองสอน ส่่งผลให้้
ผู้้เ� รีียนเกิิดการเรีียนรู้้ไ� ด้อ้ ย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งชีีววิิทยาซึ่่ง� เป็็ นสาขาวิิทยาศาสตร์์แขนงหนึ่่�งที่่�ศึกึ ษา
เกี่่�ยวกัับสิ่่�งมีีชีวิี ติ โดยอาศััยกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์
ในการศึึกษาค้้นคว้้า ดัังนั้้�นผู้้ส� อนชีีววิิทยาจึึงควรมีีความรู้้�
ความเข้้าใจเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาชีีววิิทยา มโนทััศน์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
หลััก การ และทฤษฎีี รวมทั้้�ง มีีความรู้้�ค วามเข้้าใจเกี่่�ย ว
กัับ วิิธีีการสอน เทคนิิ ค การจััดกิิจ กรรมการเรีียนรู้้� และ
สามารถบรููณาการ หรืือผนวกความรู้้�ในเนื้้�อหาชีีววิิทยา
กัับวิิธีีการสอน เทคนิิค และกลยุุทธ์์การสอนอย่่างเหมาะสม
กระบวนการพััฒนา PCK ของนัักศึึกษาครููที่่�ผ่่านมาเน้้น
การพััฒ นาให้้นัั ก ศึึก ษาครููสามารถผนวกความรู้้� PCK
ในการจััดการเรีียนรู้้ไ� ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพผ่่านการศึึกษา
กรอบแนวคิิด PCK จากนั้้�น ให้้นัั ก ศึึก ษาครููออกแบบ
แผนการจััดการเรีียนรู้้� (Stump, 2001; Tasar, &Timur,
2012; Kafyulilo, Fisser, & Voogt, 2013) รวมถึึงการสัังเกต
การสอนของนัักศึึกษาครูู (Eick, 2000; Kinach, 2002;
Lowery, 2002)
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มุ่่ง� พััฒนา PCK ของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา
ผู้้วิ� จัิ ยั พััฒนารููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีศึี กึ ษา (case study
learning model) ประกอบด้้วย 3 ส่่วน ได้้แก่่ 1) กรณีีศึกึ ษา
ที่่�มีีข้้อมููลแผนการจััดการเรีียนรู้้แ� ละการสอนแบบจุุลภาค
เป็็ นสถานการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิงในห้้องเรีียน จำำ�นวน 4 กรณีี
(Kleinfeld, 1992) 2) กระบวนการใช้้กรณีี ศึึ ก ษา
มุ่่� ง ให้้นัั ก ศึึ ก ษาครููชีีววิิ ท ยาทำำ� การศึึ ก ษากรณีี ศึึ ก ษา
แต่่ละกรณีีด้้วยตนเอง ทำำ�การตรวจสอบข้้อมููล วิิเคราะห์์จุดุ เด่่น
จุุ ด พััฒ นาของแต่่ละกรณีี จากนั้้�น นำำ� เสนอข้้อมููลผ่่าน
การอภิิปรายกลุ่่�มย่่อยเกี่่�ยวกัับกรณีี และอภิิปรายกลุ่่�มใหญ่่
เกี่่�ยวกัับกรณีีในเชิิงลึึก และประเด็็นที่่�หลากหลาย (Levin,
1995; Monstert, 2007) เพื่่� อ ให้้เกิิ ด กระบวนการ
แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาครููชีีววิิทยาเรีียนรู้้แ� ละ
ทำำ�ความเข้้าใจและสามารถสร้้างกรอบแนวคิิด PCK และ
3) กระบวนการประยุุกต์์ใช้้กรอแนวคิิด PCK เน้้นการลงมืือปฏิิบัติั ิ
ผ่่านการออกแบบแผนการจััด การเรีียนรู้้�แ ละการสอน
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แบบจุุลภาค (Bilici, Guzey, & Yamak, 2016) ผู้้วิ� จัิ ยั
มุ่่�งให้้นัักศึึกษาครููชีีววิิทยาสะท้้อนคิิดตนเองและสะท้้อนคิิด
จากเพื่่�อนร่่วมชั้้�น ระหว่่างการออกแบบแผนการจััดการเรีียนรู้้�
และการปฏิิบัติั กิ ารสอนแบบจุุลภาค (Jang, & Chen, 2010)
และนำำ�ประสบการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� ไปแก้้ไขปรัับปรุุงการออกแบบ
แผนการจััดการเรีียนรู้้แ� ละการปฏิิบัติั กิ ารสอนแบบจุุลภาค
ของตนเองให้้มีีประสิิทธิิภาพต่่อไป

การเรีียนรู้้� และอุุปสรรคในการเรีียนรู้้� 2) หลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์
ได้แ้ ก่่ จุุดมุ่่ง� หมายของหลัักสููตร และสื่่อ� และวััสดุุการเรีียนรู้้�
3) จุุดมุ่่�งหมายในการสอนวิิทยาศาสตร์์ ได้้แก่่ ธรรมชาติิ
ของวิิทยาศาสตร์์ และแนวคิิดวิิทยาศาสตร์์ 4) วิิธีีการสอน
วิิทยาศาสตร์์ ได้้แก่่ วิิธีีสอนทั่่�วไป และวิิธีีสอนหััวข้้อเฉพาะ
และ 5) การวััด ผลการเรีียนรู้้�วิ ิท ยาศาสตร์์ ได้้แ ก่่ มิิติิ
การวััดผลการเรีียนรู้้� และวิิธีีวัดั ผลการเรีียนรู้้� (Magnusson,
Krajcik, & Borko, 1999) ดัังนั้้�น PCK จึึงเป็็ นคุุณสมบััติิ
ของวิิชาชีีพครูู (Shulman, 1986; Shulman, 1987) ที่่�ผู้ส้� อน
ต้้องสามารถผนวกความรู้้ใ� นเนื้้�อหากัับวิิธีีการสอนที่่�เหมาะ
สม เพื่่�อให้้การจััดการเรีียนรู้้ข� องตนเองมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
ส่่งผลใหผู้้เ� รีียนสามารถเข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�เรีียนได้้
การเรีียนรู้้�ผ่า่ นกรณีี ศึึกษา (case study learning)
กรณีีศึกึ ษา (case study) คืือ กรณีี เรื่่อ� งราวที่่�มีีข้้อความ
บรรยายเหตุุการณ์์ต่่างๆ หรืือเรื่่อ� งราวที่่�ใช้้สำำ�หรัับศึึกษาที่่�มีี
รายละเอีียดอย่่างมาก มีีบริิบท มีีการบรรยาย เป็็ นการแสดง
ถึึงการกระตุ้้�น หรืือแข่่งขัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพของผู้้เ� รีียน
แต่่ละคนในสถานการณ์์ที่่พ� บจริิง (Levin, 1995) เพื่่�อใช้้เป็็ น
สื่่อ� หรืือเครื่่อ� งมืือที่่�นำำ�ไปสู่่ก� ารเรีียนรู้้� (learning vehicle) มีี
วััตถุุประสงค์์ชัดั เจนเพื่่�อการศึึกษา (education objectives)
การเรีียนรู้้� ผ่่ านกรณีี ศึึก ษา คืือ การใช้้กรณีี ศึึก ษา
เป็็ นเครื่่�อ งมืือในการสอน ผู้้�เ รีียนเป็็ นผู้้�ค้้ นพบความรู้้�
ด้้วยตนเอง (constructivist learning) ผ่่านการเตรีียมการ
ด้้วยตนเอง และการอภิิปรายเป็็ นกลุ่่�ม มีีจุุดเริ่่ม� ต้้นจาก
สาขาทางการแพทย์์ และทางธุุรกิิจ ใช้้เป็็ นเครื่่อ� งมืือสำำ�หรัับ
การเตรีียมและการพััฒนาวิิชาชีีพครูู จััดเป็็ นวิิธีีการสอน
ที่่�ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้แ� ละเปิิ ดโอกาสให้้ผู้้เ� รีียนค้้นพบแนวทาง
ที่่�หลากหลายภายใต้้สถานการณ์์จริงิ เป็็ นการย้้ายความรู้้�
จากทฤษฎีีไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ (Sykes, & Bird,1992; Lee,
Summers, & Garza, 2009)
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้� กำ�ำ หนดรููปแบบการพััฒนา PCK ด้้วย
รููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา มุ่่�งส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาครูู
ชีีววิิทยาสามารถวิิเคราะห์์ตนเองผ่่านกระบวนการใช้้กรณีศึี กึ ษา
เพื่่�อ สร้้างกรอบแนวคิิด PCK และสามารถประยุุ ก ต์์ใ ช้้
กรอบแนวคิิด PCK ในการจััด การเรีียนรู้้� ข องตนเอง
ตามเกณฑ์์ประเมิิน PCK มีีองค์์ประกอบรายด้้าน จำำ�นวน
3 ด้้าน (Marks, 1990; Geddis, & Wood, 1997) ดัังแสดง
ในตารางที่่� 1
การออกแบบรููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีศึี กึ ษาเพื่่�อพััฒนา
PCK ของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา ผู้้วิ� จัิ ยั ออกแบบขั้้�นตอนตาม

วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
1. เพื่่�อศึึกษาสภาพการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้รููปแบบการเรีียนรู้้�
ผ่่านกรณีี ศึึ ก ษา เพื่่� อ พััฒ นาความรู้้� ใ นเนื้้� อ หาผนวก
วิิธีีการสอนของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา
2. เพื่่� อ เปรีียบเทีียบระดัับ ความรู้้� ใ นเนื้้� อ หาผนวก
วิิธีีการสอนของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยาก่่อนและหลัังการใช้้
รููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา
3. เพื่่� อ วิิเ คราะห์์ร ายกรณีี ส ะท้้อนผลการใช้้รููปแบบ
การเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษาที่่�มีีต่่อการพััฒนาความรู้้ใ� นเนื้้�อหา
ผนวกวิิธีีการสอนของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา
การศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องและกรอบแนวคิิ ดการวิิจัยั
ความรู้้�ในเนื้้� อหาผนวกวิิ ธีีการสอน (Pedagogical
Content Knowledge : PCK)
Shulman (1986) กล่่าวเกี่่� ย วกัั บ แนวคิิ ด PCK
ที่่�ใ ห้้ความสำำ�คั ญ
ั กัับ การผนวกความรู้้�ข องผู้้�ส อนในด้้า น
เนื้้�อหาที่่�สอน (CK) และวิิธีีการสอน (PK) มีีจุุดเน้้นที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั
คืือผู้้ส� อนสามารถถ่่ายทอดความรู้้ใ� นเนื้้�อหาวิิชาที่่�ตนเองสอน
ได้้โดยมีีวิิธีีการสอนที่่�ทำ�ำ ให้้การจััดการเรีียนรู้้มีี� ประสิิทธิิภาพ
ส่่งผลให้้ผู้้เ� รีียนสามารถสร้้างองค์์ความรู้้ไ� ด้ด้้ ้วยตนเองและ
เชื่่�อมโยงความรู้้เ� ดิิมสู่่อ� งค์์ความรู้้ใ� หม่่ได้้ รวมถึึงการผนวก
ความรู้้ใ� นเนื้้�อหาและความรู้้วิ� ธีีิ การสอนเข้้าด้้วยกััน (PCK)
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่ค� วามเข้้าใจว่่า ควรจััดเรีียง ดััดแปลง และนำำ�เสนอ
เนื้้�อหาอย่่างไรให้้สอดคล้้องเหมาะสมกัับความสนใจ และ
ความหลากหลายของผู้้�เรีียน (Shulman, 1987) ต่่อมา
Grossman (1989) ขยายแนวคิิด PCK ประกอบด้้วยความรู้้�
4 ด้้าน ได้้แก่่ 1) วิิธีีการสอน 2) แนวคิิดผู้เ้� รีียน 3) หลัักสููตร
และ 4) จุุดมุ่่�งหมายผู้้�เรีียน Geddis, & Wood (1997)
เสนอแนวคิิด PCK ประกอบด้้วยความรู้้� 4 ด้้าน ได้้แก่่
1) วิิธีีการสอน 2) แนวคิิดผู้เ้� รีียน 3) หลัักสููตร และ 4) สื่่อ� การเรีียนรู้้�
แนวคิิด PCK สำำ�หรัับผู้้ส� อนวิิทยาศาสตร์์ ประกอบด้้วยความรู้้�
5 ด้า้ น ได้แ้ ก่่ 1) แนวคิิดวิิทยาศาสตร์์ของผู้้เ� รีียน ได้้แก่่ เงื่่อ� นไข
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อรอุุมา พัันธ์์เกตุุ

แนวคิิดคอนสตััคติิวิสิ ต์์ที่่�มีีพื้�น้ ฐานมาจากแนวคิิดทฤษฎีี
คอนสตรััคติิวิสิ ต์์ (Constructivist Theory) มุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาครูู
ชีีววิิทยาลงมืือปฏิิบัติั เิ พื่่�อสร้้างความรู้้ไ� ด้ด้้ ้วยตนเองผ่่านการ
แก้้ปัั ญหา (Piaget, 1932) โดยการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ทางสัังคม
กัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�น หรืือครููผู้้ส� อน (Vygotsky, 1978) และตาม

แนวคิิดทฤษฎีีการเรีียนรู้้ท� างสัังคมและบริิบท (Situated
Learning Theory : SLT) เพื่่�อการพััฒนาแผนการจััดการเรีียนรู้้�
การสะท้้อนคิิดต นเอง การสะท้้อนคิิดจ ากเพื่่�อ นร่่วมชั้้�น
และการแก้้ไขปรัับปรุุงการจััดการเรีียนรู้้ข� องตนเอง ดัังแสดง
ในภาพที่่� 1

ตารางที่่ � 1 นิิยามศััพท์ค์ วามรู้้ใ� นเนื้้�อหาผนวกวิิธีีการสอน แยกตามองค์์ประกอบ 3 ด้้าน
องค์์ประกอบ

นิิ ยามศััพท์์

1. ด้้าน CK

ความรู้้ค� วามเข้้าใจของผู้้ส� อนเกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาสาระที่่�สอนโดยมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจเชิิงลึึกในเนื้้�อหาวิิชาชีีววิิทยา ความรู้้ใ� นเนื้้�อหา
หลัักการ มโนทััศน์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ทฤษฎีี ข้้อปฏิิบัติั ิ โครงสร้้างและกรอบความคิิดของเนื้้�อหาชีีววิิทยา ธรรมชาติิขององค์์ความรู้้� และธรรมชาติิของ
การสืืบเสาะเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง� องค์์ความรู้้ใ� นเนื้้�อหาชีีววิิทยาที่่�จะต้้องใช้้ในการสอน รวมถึึงนำำ�ความรู้้ท� างชีีววิิทยาไปเชื่่อ� มโยงในชีีวิติ ประจำำ�วันั
มีีการรัับรู้้ค� วามรู้้ห� รืือข้้อมููลข่่าวสารใหม่่ๆ ที่่�ทันั สมััย ตอบคำำ�ถามของผู้้เ� รีียนได้้เมื่่อ� ผู้้เ� รีียนถามคำำ�ถาม และสามารถวาดรููปอธิิบายเนื้้�อหา
สาระขณะที่่�สอนได้้ (Marks, 1990; Mishra, & Koehler, 2006; Liang, Chai, & Koh, 2013; Deng, Chai, So, Qian, & Chen, 2017;
Cetin-Dindar, Boz, Sonmez, & Celep, 2018)

2. ด้้าน PK

ความรู้้ค� วามเข้้าใจ และความสามารถของผู้้ส� อนเกี่่�ยวกัับกระบวนการและแนวปฏิิบัติั กิ ารสอน วิิธีีในการปฏิิบัติั กิ ารสอนหรืือเพื่่�อ
การเรีียนรู้้� กลยุุทธ์์ วิิธีีสอนและเทคนิิคการจััดกิจิ กรรมการเรีียนการสอนให้้สอดคล้้องกัับระดัับอายุุของผู้้เ� รีียน การจััดการชั้้�นเรีียน
การพััฒนาแผนการสอน การนำำ�แผนการสอนไปปฏิิบัติั จริ
ิ งิ การวััดและประเมิินผลผู้้เ� รีียน การดำำ�เนิินการสอนให้้สอดคล้้อง และบรรลุุ
ให้้เป็็ นไปตามวััตถุุประสงค์์ ค่่านิิยม และเป้้าหมายของการศึึกษา รวมถึึงการให้้ คำำ�แนะนำำ� การสร้้างแรงจููงใจ การจััดประสบการณ์์
เสริิมการเรีียนรู้้ใ� ห้้ผู้้เ� รีียน (Grossman, 1989; Mishra, & Koehler, 2006; Koehler, & Mishra, 2009; Schmidt, Thompson, Mishra,
Koehler, & Shin, 2009; Lin, Tsai, Chai, & Lee, 2013)

3. ด้้าน PCK

ความรู้้ค� วามเข้้าใจ และความสามารถของผู้้ส� อนในการผนวกความรู้้ใ� นเนื้้�อหาวิิชาชีีววิิทยากัับวิิธีีการสอน เทคนิิค กลยุุทธ์์การสอน
อย่่างเหมาะสม การเลืือกใช้้สื่่อ� และวััสดุุการเรีียนรู้้ไ� ด้ส้ อดคล้้องกัับเนื้้�อหาชีีววิิทยา รวมถึึงความสามารถในการผนวกความรู้้เ� กี่่�ยวกัับ
จุุดมุ่่�งหมายในการสอนชีีววิิทยา, ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับหลัักสููตรชีีววิิทยา, ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับแนวคิิดชีีววิิทยาของผู้้เ� รีียน, ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับ
วิิธีีสอนชีีววิิทยา และความรู้้เ� กี่่�ยวกัับการวััดผลการเรีียนรู้้ชี� ีววิิทยาได้้อย่่างเหมาะสม (Marks,1990; Geddis, & Wood, 1997; Mishra,
& Koehler, 2006; Koehler, & Mishra, 2009; Schmidt et al., 2009; Lin et al., 2013)

ภาพที่่ � 1 รููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา (case study learning model) เพื่่�อพััฒนาความรู้้ใ� นเนื้้�อหาผนวกวิิธีีการสอน
(ที่่�มา : Onuma Phankhat)
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เทีียบกัับ กรอบแนวคิิด PCK โดยกำำ� หนดลััก ษณะและ
จุุดประสงค์์ของการใช้้แต่่ละกรณีีศึกึ ษา จำำ�นวน 4 กรณีี
เรีียงลำำ�ดับั การใช้้งานกรณีีศึกึ ษาตามจุุดประสงค์์ที่่แ� ตกต่่างกััน
ดัังแสดงในตารางที่่� 2

รููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีศึี กึ ษาเพื่่�อส่่งเสริิม PCK ของ
นัักศึึกษาครููชีีววิิทยา ประกอบด้้วย 3 ส่่วน ได้้แก่่
ส่่ วนที่่� 1 กรณีี ศึึกษา ผู้้�วิ ิจั ยั เลืือกกรณีี ศึึก ษาที่่�เ ป็็ น
สถานการณ์์จริงิ ในชั้้�นเรีียนที่่�มีีการจััดการเรีียนรู้้ชี� ีววิิทยา

ตารางที่่ � 2 การวิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษาที่่�มีีการจััดการเรีียนรู้้ใ� นชั้้�นเรีียนจริิงเทีียบกัับกรอบแนวคิิด PCK
กรณีี ศึึกษา

แนวทางการวิ เคราะห์กรณี ศึกษา
(แผนการจัดการเรียนรู้และการสอนแบบจุลภาค)

1. เรื่่�อง การแบ่่งเซลล์์แบบไมโทซิิส กรณีีศึึกษา ผู้้ส� อนใช้้วิิธีีการสอนแบบสืืบเสาะหาความรู้้� สร้้างความสนใจของผู้้เ� รีียนโดยการใช้้โมเดลการแบ่่งเซลล์์แบบ
ที่่�มีีการจััดการเรีียนรู้้ส� อดคล้้องกัับกรอบแนวคิิด PCK ไมโทซิิสเพื่่�อนำำ�เข้้าสู่่บ� ทเรีียน และกระตุ้้�นให้้ผู้้เ� รีียนสัังเกตการเปลี่่ย� นแปลงของนิิวเคลีียสในแต่่ละระยะ (+PCK)
ผู้้เ� รีียนได้ล้ งมืือปฏิิบัติั กิ ารทดลอง : การแบ่่งเซลล์์แบบไมโทซิิสของปลายรากหอม ระหว่่างทำำ�กิจิ กรรมผู้้ส� อนกระตุ้้�น
ให้้ผู้้เ� รีียนสนใจศึึกษา และสัังเกตการเปลี่่ย� นแปลงของนิิวเคลีียสของการแบ่่งเซลล์์แบบไมโทซิิสด้้วยตนเอง (+PK)
ร่่วมกัับการสัังเกตการแบ่่งเซลล์์จากสไลด์์ถาวรผ่่านกล้้องจุุลทรรศน์์ (+PCK) ส่่งเสริิมให้้ผู้้เ� รีียนศึึกษาเนื้้�อหาเพิ่่�ม
เติิมจากใบความรู้้� วีีดิิทัศน์
ั ์การแบ่่งเซลล์์แบบไมโทซิิส และสืืบค้้นรายละเอีียดแต่่ละขั้้�นตอนของการเปลี่่ย� นแปลง
จากหนัังสืือเรีียน อิินเทอร์์เน็็ต หรืือสื่่�อการเรีียนรู้้�อื่่�น ๆ แล้้วให้้ผู้้เ� รีียนร่่วมกัันอภิิปรายถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
ของนิิวเคลีียสและโครโมโซมในแต่่ละระยะต่่าง ๆ ของการแบ่่งเซลล์์แบบไมโทซิิส แทรกด้้วยการใช้้คำำ�ถามกระตุ้้�น
ให้้ผู้้เ� รีียนเกิิดกระบวนการคิิดเพื่่�อวััดและประเมิินผลควบคู่่�กันั ผู้้ส� อนอธิิบายเพิ่่�มเติิมมโนทััศน์์เรื่่อ� งความแตกต่่าง
ของการแบ่่งเซลล์์แบบไมโทซิิสระหว่่างเซลล์์พืืชและเซลล์์สัตว์
ั ์ (+CK) ท้้ายสุุดเป็็ นการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�
หลัังเรีียนเพื่่�อสะท้้อนการเรีียนรู้้ด้� ้วยการทำำ�แบบทดสอบออนไลน์์ (+PCK)
2. เรื่่�อ ง กล้้องจุุ ล ทรรศน์์ กรณีี ศึึก ษาที่่�มีีการจััด ผู้้ส� อนกำำ�หนดจุุดประสงค์์การเรีียนรู้้ไ� ม่่ครบตามตััวชี้วั�้ ดั ได้้แก่่ “บอกวิิธีีการ และเตรีียมตััวอย่่างสิ่่�งมีีชีีวิติ เพื่่�อศึึกษา
การเรีียนรู้้ไ� ม่่สอดคล้้องกัับกรอบแนวคิิด PCK
ภายใต้้กล้้องจุุลทรรศน์์ใช้้แสง” และ “สัังเกตวััดขนาดโดยประมาณและวาดภาพตััวอย่่างสิ่่�งมีีชีวิี ตที่่
ิ ป� รากฏภาย
ใต้้กล้้องจุุลทรรศน์์ใช้้แสงเชิิงประกอบ” (-PK) การออกแบบการเรีียนรู้้ไ� ม่่ครอบคลุุมเนื้้�อหาที่่�สอน (-PCK) ขาด
ประเด็็นกล้้องจุุลทรรศน์์แบบสเตอริิโอ กล้้องจุุลทรรศน์์แบบอิิเล็็กตรอน และวิิธีีการเตรีียมตััวอย่่างสิ่่�งมีีชีีวิติ เพื่่�อ
ศึึกษาภายใต้้กล้้องจุุลทรรศน์์ใช้้แสง ผู้้ส� อนเน้้นวิิธีีการสอนโดยการบรรยายเนื้้�อหา ระหว่่างการจััดการเรีียนรู้้ไ� ม่่มีี
การใช้้คำำ�ถามกระตุ้้�นให้้ผู้้เ� รีียนสนใจและเกิิดกระบวนการคิิด ผู้้ส� อนขาดความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่�ยวกัับมโนทััศน์์ เรื่่อ� ง
การคำำ�นวณหาขนาดของวััตถุุ หรืือขนาดของภาพจากกล้้องจุุลทรรศน์์ใช้้แสงเชิิงประกอบ ไม่่สามารถตอบคำำ�ถาม
ผู้้เ� รีียนเกี่่�ยวกัับการคำำ�นวณขนาดของวััตถุุ และขนาดของภาพในการใช้้หน่่วยวััดจากมิิลลิิเมตรเป็็ นหน่่วยวััด
นาโนเมตรได้้ (-CK) ผู้้ส� อนยืืนอ่่านเนื้้�อหาที่่�สอนจากไฟล์์นำำ�เสนองาน PowerPoint ขาดการปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้เ� รีียน อีีกทั้้�ง
ไม่่มีีการนำำ�สื่่อ� วีีดิิทัศน์
ั ์ที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาที่่�สอนมาใช้้กระตุ้้�นความสนใจของผู้้เ� รีียน ขาดการจััดกิจิ กรรมการเรีียน
รู้้ที่่� เ� น้้นให้้ผู้้เ� รีียนได้้ลงมืือปฏิิบัติั หิ รืือแก้้ปัั ญหาเพื่่�อเข้้าใจในเนื้้�อหาชีีววิิทยา (-PCK) ได้้แก่่ การศึึกษาสิ่่�งมีีชีีวิติ ด้้วย
กล้้องจุุลทรรศน์์แบบบใช้้แสง
3. เรื่่อ� ง โครงสร้้างและหน้้าที่่�ของเซลล์์ กรณีีศึกึ ษา ผู้้�สอนกำำ�หนดจุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�ไม่่ครบถ้้วน ได้้แก่่ “สืืบค้้นข้้อมููล อธิิบาย ระบุุชนิิดและบอกหน้้าที่่�ของ
ที่่�มีีการจััดการเรีียนรู้้ที่่� มีีจุ
� ุดเด่่น และจุุดพััฒนาเทีียบ ออร์์แกเนลล์์” และ “อธิิบายโครงสร้้างและหน้้าที่่�ของนิิวเคลีียส”(-PK) ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียนโดยการใช้้คำำ�ถาม
กัับกรอบแนวคิิด PCK (ไม่่พบ PK และ PCK)
ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมโยงกัับเนื้้�อหาที่่�เรีียน เช่่น “นัักเรีียนคิิดว่่าโครงสร้้างของสิ่่�งมีีชีวิี ติ ประกอบไปด้้วยอะไรและ
มีีการทำำ�งานอย่่างไร” ขาดการทบทวนความรู้้�เดิิมของผู้้�เรีียนโดยเฉพาะความรู้้�เกี่่�ยวกัับการศึึกษาสิ่่�งมีีชีีวิติ
ด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์ใช้้แสงเพื่่�อเชื่่อ� มโยงเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างและหน้้าที่่�ของเซลล์์ (-PCK) ในการจััดการเรีียนรู้้�
เกี่่�ยวกัับการจััดระบบภายในสิ่่�งมีีชีีวิติ ผู้้ส� อนใช้้รููปภาพเซลล์์สิ่่ง� มีีชีีวิติ เช่่น เซลล์์พืืช เซลล์์สัตว์
ั ์ พารามีีเซีียม และ
แบคทีีเรีีย ร่่วมกัับการใช้้คำำ�ถาม ได้้แก่่ “จากภาพ นัักเรีียนคิิดว่่าหน่่วยพื้้น� ฐานของสิ่่�งมีีชีีวิตคืื
ิ ออะไร และสามารถ
แบ่่งออกได้เ้ ป็็ นกี่่�ส่่วน อะไรบ้้าง” โดยผู้้ส� อนไม่่ได้้กระตุ้้�นให้้ผู้้เ� รีียนร่่วมกัันอภิิปรายจนได้้ข้้อสรุุป ผู้้ส� อนเน้้นให้้ผู้้เ� รีียน
สืืบค้้นเนื้้�อหาจากแหล่่งการเรีียนรู้้ด้� ้วยตััวเอง ซึ่่ง� ไม่่เหมาะสมกัับการเรีียนรู้้� เนื่่�องจากมโนทััศน์์ เรื่่อ� ง โครงสร้้างและ
หน้้าที่่�ของเซลล์์ เป็็ นเนื้้�อหาที่่�ยาก มีีรายละเอีียดมาก และมีีความซัับซ้้อน อาจทำำ�ให้้ผู้้เ� รีียนไม่่เข้้าใจ และเกิิดแนวคิิด
ที่่�คลาดเคลื่่�อนในมโนทััศน์์ดังั กล่่าวได้้ (-PCK) ผู้้ส� อนใช้้ไฟล์์นำำ�เสนองาน PowerPoint ในการบรรยายเนื้้�อหา
เพีียงอย่่างเดีียว ขาดการใช้้สื่่อ� ที่่�เหมาะสมสอดคล้้องกัับเนื้้�อหา เช่่น โมเดลส่่วนประกอบของเซลล์์ และวีีดิิทัศน์
ั ์
โครงสร้้างเซลล์์และหน้้าที่่�ของเซลล์์ เป็็ นต้้น ท้้ายสุุดผู้ส้� อนวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้จ� ากใบกิิจกรรมร่่วมกัับ
การตอบคำำ�ถาม เป็็ นการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้ที่่� ไ� ม่่สอดคล้้องกัับตััวชี้วั�้ ดั (-PCK)
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การพััฒนาความรู้้ใ� นเนื้้�อหาผนวกวิิธีกี ารสอนของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา

อรอุุมา พัันธ์์เกตุุ

ตารางที่่ � 2 การวิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษาที่่�มีีการจััดการเรีียนรู้้ใ� นชั้้�นเรีียนจริิงเทีียบกัับกรอบแนวคิิด PCK (ต่่อ)
กรณีี ศึึกษา

แนวทางการวิิ เคราะห์์กรณีี ศึึกษา
(แผนการจััดการเรีียนรู้้�และการสอนแบบจุุลภาค)

4. เรื่่อ� ง ระบบหมุุนเวีียนเลืือดของมนุุษย์์ กรณีีศึกึ ษา
ที่่�มีีการจััดการเรีียนรู้้ที่่� มีีจุ
� ุดเด่่น และจุุดพััฒนาเทีียบ
กัับ กรอบแนวคิิด PCK (ไม่่พบ PK และ PCK
ไม่่เหมาะสม)

ผู้้ส� อนกำำ�หนดจุุดประสงค์์การเรีียนรู้้ไ� ม่่ครอบคลุุมด้้านเนื้้�อหาและทัักษะกระบวนการ ได้้แก่่ “เขีียนแผนผัังสรุุปการ
หมุุนเวีียนเลืือดของมนุุษย์์” และ “ใช้้เครื่่อ� งมืือผ่่าตััดในกิิจกรรมการทดลองได้้ถููกต้้องและปลอดภััย” (-PK) ผู้้ส� อน
ระบุุว่่าออกแบบการจััดการเรีียนรู้้ต� ามแนว Constructionism แต่่กิิจกรรมการเรีียนรู้้ที่่� อ� อกแบบไม่่ได้้ให้้ผู้้เ� รีียนได้้
ลงมืือปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมหรืือออกแบบชิ้้น� งานหรืือกระบวนการใด เช่่น การผ่่าหััวใจหมูู หรืือหััวใจวััวเพื่่�อศึึกษาโครงสร้้าง
ของหััวใจสััตว์เ์ ลี้้ย� งลููกด้้วยนม (-PCK) ผู้้ส� อนไม่่ตระหนัักถึึงแนวคิิดที่่ค� ลาดเคลื่่อ� นที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ระหว่่างกระบวนการ
เรีียนรู้้� ดัังนี้้� ผู้้ส� อนจััดการเรีียนรู้้โ� ดยให้้ผู้้เ� รีียนศึึกษามโนทััศน์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั และสรุุปการเรีียนรู้้ด้� ้วยตนเองจากการศึึกษา
เนื้้�อหาจากใบความรู้้ผ่่� านแอปพลิิเคชััน HP Reveal ร่่วมกัับการสืืบค้้นข้้อมููลจากอิินเทอร์์เน็็ต แล้้วให้้ผู้้เ� รีียนตอบ
คำำ�ถามลงใบกิิจกรรม (-PCK) และไม่่นำำ�สื่่อ� วีีดิิทัศน์
ั ์ที่่มีี� เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับการหมุุนเวีียนของเลืือดผ่่านหััวใจที่่�ง่่ายต่่อการ
สร้้างความเข้้าใจมาใช้้ในการจััดการเรีียนรู้้� ผู้้ส� อนเลืือกใช้้รููปภาพโครงสร้้างภายในหััวใจมาใช้้ประกอบการอธิิบาย
ส่่งผลให้้ผู้้เ� รีียนไม่่สามารถมองเห็็นทิิศทางการไหลเวีียนเลืือดผ่่านหััวใจได้้ ในภาพรวม การออกแบบกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้โ� ดยใช้้การบรรยายเนื้้�อหาประกอบการใช้้รููปภาพเป็็ นสื่่อ� การเรีียนรู้้� ขาดการลงมืือปฏิิบัติั แิ ละเรีียนรู้้จ� ากของ
จริิงหรืือเสมืือนจริิง ทำำ�ให้้ยากต่่อการเข้้าใจการทำำ�งานของระบบการหมุุนเวีียนเลืือด (-PCK)

มากยิ่่�งขึ้้น� จากนั้้�นร่่วมกัันการแนวทางที่่�ดีีที่่สุ� ดุ ในแต่่ละกรณีี
และนำำ�เสนอข้้อมููล
4. การอภิิปรายกลุ่่ม� ใหญ่่เกี่่�ยวกัับกรณีีศึกึ ษา นัักศึึกษาครูู
ชีีววิิท ยาทุุ ก คนร่่วมกััน อภิิป รายข้้อมููลแต่่ละกรณีี ศึึก ษา
ในเชิิงลึึก และประเด็็นที่่�หลากหลายแง่่มุุม ดำำ�เนิินการภายใต้้
การอำำ�นวยความสะดวกของผู้้วิ� จัิ ยั ซึ่ง�่ มีีบทบาทเป็็ นผู้้ส่่� งเสริิม
สนัับสนุุน ท้้าทาย และกระตุ้้�นให้้เกิิดกระบวนการแลกเปลี่่ย� น
เรีียนรู้้ใ� นชั้้�นเรีียน จากนั้้�นผู้้วิ� จัิ ยั เป็็ นผู้้ส� รุุปการอภิิปรายกัับ
การเรีียนรู้้ใ� นชั้้�นเรีียน
5. การสร้้างกรอบแนวคิิด PCK นัักศึึกษาครููชีีววิิทยา
สร้้างกรอบแนวคิิด PCK เพื่่�อวิิเคราะห์์ ประเมิินเพื่่�อตััดสินิ
และให้้ข้้อเสนอแนะกรณีีศึกึ ษาตามประเด็็นที่่�ผู้วิ้� จัิ ยั กำำ�หนด
ส่่วนที่่� 3 กระบวนการประยุุกต์์ใช้้กรอบแนวคิิ ด PCK
เน้้นให้้นัักศึึกษาครููชีีววิิทยาลงมืือปฏิิบัติั ิ และสะท้้อนตนเอง
ผ่่านการออกแบบแผนการจััด การเรีียนรู้้� และการสอน
แบบจุุลภาค (Jang, 2010) มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. การวิิเคราะห์์การจััดการเรีียนรู้้ข� องตนเอง นัักศึึกษาครูู
ชีีววิิ ท ยาออกแบบแผนการจััด การเรีียนรู้้� ข องตนเอง
ก่่อนการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา (pretest) กำำ�หนดเวลาสอน
30 นาทีี จากนั้้�นวิิเคราะห์์แผนการจััดการเรีียนรู้้เ� พื่่�อสะท้้อน
จุุดเด่่น และจุุดพััฒนาของตนเองตามกรอบแนวคิิด PCK
ที่่� เ กิิ ดขึ้้�น ในกระบวนการใช้้กรณีี ศึึ ก ษาจากส่่วนที่่� 2
(Flyvbjerg, 2011)
2. การออกแบบการจััดการเรีียนรู้้� นัักศึึกษาครููชีีววิิทยา
ออกแบบแผนการจััดการเรีียนรู้้ข� องตนเอง หลัังการเรีียนรู้้�
ผ่่านกรณีีศึกึ ษา (posttest) ที่่�สอดคล้้องตามเกณฑ์์ประเมิิน
PCK กำำ�หนดเวลาสอน 30 นาทีี
3. การสอนแบบจุุ ล ภาค นััก ศึึก ษาครููชีีววิิท ยาฝึึ ก
ปฏิิบั ัติิก ารสอนแบบจุุ ล ภาคตามแผนการจััด การเรีียนรู้้�

ส่่วนที่่� 2 กระบวนการใช้้กรณีี ศึึกษา ผู้้วิ� จัิ ยั ออกแบบ
การใช้้กรณีี ศึึก ษาเน้้นการสร้้างการเรีียนรู้้� (learning
constructed) ด้้วยตััวผู้้�เรีียนเอง จากการปรัับงานวิิจัยั
ของ Mostert (2007) เพื่่�อให้้นัักศึึกษาครููชีีววิิทยาได้้รัับ
ประสบการณ์์จริงิ โดยใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้จากการอภิิปรายเกี่่�ยวกัับ
กรณีศึี กึ ษา จำำ�นวน 4 กรณีี ในประเด็็นจุุดเด่่น และจุุดพััฒนา
ของแต่่ละกรณีีร่่วมกัับ ข้้อมููลความรู้้�เ ดิิม ของตนเองเพื่่�อ
สร้้างกรอบแนวคิิด PCK เพื่่� อ นำำ� ไปใช้้ในการประเมิิน
วิิเคราะห์์เพื่่�อตััดสินิ และออกแบบการเรีียนรู้้ข� องตนเองต่่อไป
ดัังนี้้�
1. การบอกเรื่่�อ งราวเกี่่�ย วกัับ กรณีี ผู้้�วิ ิจั ัย นำำ� เสนอ
กรณีี ศึึ ก ษาที่่� มีีการใช้้กรอบแนวคิิด PCK ในการจััด
การเรีียนรู้้ชี� ีววิิทยาในชั้้�นเรีียน จำำ�นวน 4 กรณีี เรีียงตาม
ลำำ�ดั บั ตามลััก ษณะและจุุ ด ประสงค์์ข องกรณีี ศึึก ษา จาก
การศึึกษาแผนการจััดการเรีียนรู้้� และวีีดิิทัศน์
ั ์บันั ทึึกการสอน
แบบจุุลภาค
2. การเตรีียมพร้้อมรายบุุคคล นัักศึึกษาครููชีีววิิทยา
ทำำ� การศึึ ก ษากรณีี ศึึ ก ษาแต่่ละกรณีี ด้้วยตนเอง โดย
การวิิเคราะห์์ประเด็็นจุุดเด่่น และจุุดพััฒนาของกรณีศึี กึ ษา
แต่่ละกรณีีเทีียบกัับเกณฑ์์ประเมิินตามกรอบแนวคิิด PCK
หลัังการอภิิปรายกรณีศึี กึ ษาที่่� 2 จากนั้้�นนำำ�เสนอข้้อมููล และ
ข้้อเสนอแนะของตนเองในประเด็็นที่่�ผู้วิ้� จัิ ยั กำำ�หนด
3. การอภิิปรายกลุ่่ม� ย่่อยเกี่่�ยวกัับกรณีีศึกึ ษา ผู้้วิ� จัิ ยั แบ่่ง
นัักศึึกษาครููชีีววิิทยาเป็็ นกลุ่่ม� แต่่ละกลุ่่�มมีีสมาชิิก 4-5 คน
(โดยการจัับฉลาก) ผู้้วิ� จัิ ยั ทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นผู้้อำ� �ำ นวยความสะดวก
ส่่งเสริิม ท้้าทาย และกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาครููชีีววิิทยาดำำ�เนิินการ
อภิิปรายข้้อมููลร่่วมกัันในประเด็็นจุุดเด่่น และจุุดพััฒนา
ของกรณีี ศึึก ษาแต่่ละกรณีี เ ทีียบกัับ เกณฑ์์ป ระเมิิน ตาม
กรอบแนวคิิด PCK ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจในประเด็็นต่่าง ๆ
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ที่่�ตนเองออกแบบ พร้้อมทั้้�งบัันทึึกภาพวีีดิิทัศน์
ั ์ขณะปฏิิบัติั ิ
งานสอนของตนเอง
4. การสะท้้อนคิิดด้้วยตนเองและเพื่่�อน นัักศึึกษาครูู
ชีีววิิทยาสะท้้อนตนเองและเพื่่�อน ผ่่านการวิิเคราะห์์แผน
การจััดการเรีียนรู้้� และการสอนแบบจุุลภาคของตนเองและเพื่่�อน
เทีียบกัับเกณฑ์์ประเมิิน PCK เพื่่�อนำำ�ข้้อเสนอแนะมาปรัับปรุุง
แผนการเรีียนรู้้แ� ละการสอนแบบจุุลภาคอีีกครั้้�ง
5. การแก้้ไข นัักศึึกษาครููชีีววิิทยาปรัับปรุุงแก้้ไขแผน
การจััดการเรีียนรู้้� และการสอนแบบจุุลภาคที่่�ผ่่านการสะท้้อนคิิด
ด้้วยตนเองและเพื่่�อน เพื่่�อปรัับปรุุง เพิ่่�มเติิมบางประเด็็นให้้
สอดคล้้องกัับเกณฑ์์ประเมิิน PCK

ของครอนบาค มีีค่่าเป็็ น 0.97 ผลการประเมิินนำำ�เสนอในรููป
ค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และเปรีียบเทีียบระดัับ
PCK ก่่อนและหลัังการใช้้รููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา
สถิิติที่่ิ ใ� ช้้ทดสอบคืือ paired sample t-test ผู้้วิ� จัิ ยั ในฐานะ
ผู้้�ส อนดำำ� เนิิ น การประเมิิน แผนการจััด การเรีียนรู้้� และ
การสอนแบบจุุลภาคของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา จำำ�นวน 27 คน
เป็็ นรายบุุคคล ผู้้วิ� จัิ ยั ใช้้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่่�อน
ที่่�เป็็ นอาจารย์์ในสาขาชีีววิิทยาศึึกษา ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญทางด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ศึกึ ษา (peer debriefing) จำำ�นวน 2 คน โดย
ค่่าสหสััมพัันธ์์ระหว่่างผลการตรวจสอบรายการของผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ
มีีค่่า 0.85 และความหมายของค่่าเฉลี่่ย� ที่่�ได้้เทีียบกัับเกณฑ์์
การแปลความหมายของ Aquino (2015) กำำ�หนดเกณฑ์์
การแปลความหมาย ดัังนี้้�
ค่่าเฉลี่่ย� 4.51-5.00 หมายถึึง แผนการจััดการเรีียนรู้้/�
การสอนแบบจุุ ล ภาคสอดคล้้องกัับ กรอบแนวคิิด PCK
ระดัับมากที่่�สุดุ
ค่่าเฉลี่่ย� 3.51-4.50 หมายถึึง แผนการจััดการเรีียนรู้้/�
การสอนแบบจุุ ล ภาคสอดคล้้องกัับ กรอบแนวคิิด PCK
ระดัับมาก
ค่่าเฉลี่่ย� 2.51-3.50 หมายถึึง แผนการจััดการเรีียนรู้้/�
การสอนแบบจุุ ล ภาคสอดคล้้องกัับ กรอบแนวคิิด PCK
ระดัับปานกลาง
ค่่าเฉลี่่ย� 1.51-2.50 หมายถึึง แผนการจััดการเรีียนรู้้/�
การสอนแบบจุุ ล ภาคสอดคล้้องกัับ กรอบแนวคิิด PCK
ระดัับน้้อย
ค่่าเฉลี่่ย� 1.00-1.50 หมายถึึง แผนการจััดการเรีียนรู้้/�
การสอนแบบจุุ ล ภาคสอดคล้้องกัับ กรอบแนวคิิด PCK
ระดัับน้้อยที่่�สุดุ
2. แบบบัันทึึกการสัังเกตแบบมีีส่่วนร่่วม และแบบบัันทึึกการ
สััมภาษณ์์แบบไม่่เป็็ นทางการ ผู้้วิ� จัิ ยั เก็็บข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ
จากแผนการจััด การเรีียนรู้้� และบััน ทึึก วีีดิิทั ศน์
ั ์ ร ะหว่่าง
การเรีียนรู้้� (Tasar, & Timur, 2012; Kafyulilo, Fisser, & Voogt,
2013) จากนั้้�นตรวจสอบความน่่าเชื่่อ� ถืือของข้้อมููลโดยการ
ตรวจสอบสามเส้้าด้้านข้้อมููล (data triangulation) แล้้ว
ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้อ� หา และนำำ�เสนอข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ
ได้้แก่่ การบรรยายสถานการณ์์ และการตีีความ (Erickson
1986; Neuman, 2003) กำำ�หนดการลงรหััสข้้อมููล (coding)
ตามองค์์ประกอบ PCK แสดงดัังตารางที่่� 3 เพื่่�อสะท้้อนภาพ
การเรีียนรู้้�โดยใช้้รููปแบบการเรีียนรู้้�ผ่่านกรณีีศึึกษาเพื่่�อ
การพััฒนา PCK ของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา

วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้� เป็็ นการวิิจัยั เชิิงทดลองเบื้้อ� งต้้น (preexperimental research) ดำำ�เนิินการวิิจัยั ตามแบบการวิิจัยั
one group pretest-posttest design ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ดำำ�เนิินการ
ขอรัับ รองจริิย ธรรมการวิิจั ัย ในมนุุ ษ ย์์กั ับ คณะอนุุ ก รรม
การจริิยธรรมการวิิจัยั ประจำำ�สาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมนุุษย์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ได้้รัับการรัับรองโครงการวิิจัยั
ตามแนวทางหลัักจริิยธรรมการวิิจัยั ในคนที่่�เป็็ นมาตรฐาน
สากล ได้แ้ ก่่ ICH-GCP รหััสการรัับรอง: RU-HS-RESC/
xd-0001/62
ผู้้มี� ส่ี ว่ นร่่วมวิิจัยั ได้แ้ ก่่ นัักศึึกษาครููชีีววิิทยา ชั้้�นปีีที่่� 4
จำำ�นวนทั้้�งหมด 27 คน (เพศชาย 5 คน เพศหญิิง 22 คน)
หลัักสููตรครูู 5 ปีี ที่่�เรีียนรายวิิชาพฤติิกรรมการสอนวิิชาชีีววิิทยา
(teaching behavior in biology) อายุุระหว่่าง 20 - 40 ปีี โดย
วิิธีีเลืือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และเข้้าร่่วมวิิจัยั
ด้้วยความสมััครใจ
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิ จัยั และการวิิ เคราะห์์ข้้อมููล
1. แบบประเมิิน PCK สำำ�หรัับนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา
แบบมาตราส่่วนประมาณค่่า 5 ระดัับ (จาก 1 = น้้อยที่่�สุดุ
ถึึง 5 = มากที่่�สุดุ ) ที่่�ใช้้กรอบแนวคิิด PCK ก่่อนและหลััง
การใช้้รููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา จำำ�นวน 28 ข้้อ
(CK 8 ข้้อ, PK 10 ข้้อ และ PCK 10 ข้้อ) ปรัับจากงานวิิจัยั
Phankhat, Kruea-In, & Wannagatesiri (2020) ใช้้ประเมิิน
แผนการจััด การเรีียนรู้้� และการสอนแบบจุุ ล ภาคของ
นัักศึึกษาครููชีีววิิทยา คุุณภาพของเกณฑ์์ประเมิินสะท้้อน
จากการตรวจสอบความเที่่�ยงเชิิงเนื้้�อหาจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ศึกึ ษา จำำ�นวน 15 คน (IOC อยู่่�ในช่่วง
0.87-1.00) หาค่่าความเชื่่�อมั่่�นโดยใช้้สััมประสิิทธิ์์�แอลฟา
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การพััฒนาความรู้้ใ� นเนื้้�อหาผนวกวิิธีกี ารสอนของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา

อรอุุมา พัันธ์์เกตุุ

ตารางที่่ � 3 ตััวอย่่างการลงรหััสข้้อมููลตามองค์์ประกอบรายด้้านของ PCK จำำ�นวน 3 ด้้าน
การลงรหััสข้้อมููลตามองค์์ประกอบ
ย่่อยรายด้้านของ PCK

ข้้อมููลระหว่่างการเรีียนรู้้�
แผนการจััดการเรีียนรู้้�/การสอนแบบจุุลภาค

CK7: การนำำ� ความรู้้�ท างชีีววิิท ยาไปเชื่่�อ มโยงใน การนำำ�รููปภาพ และวีีดิิทัศน์
ั ์เกี่่�ยวกัับการเกิิดปรากฏการณ์์ยููโทรฟิิ เคชั่่�น (eutrophication) เกิิดจากการมีีปริิมาณ
ชีีวิติ ประจำำ�วันั
ธาตุุฟอสฟอรััส และไนโตรเจนในแหล่่งน้ำำ��มากเกิินไป ส่่งผลให้้สาหร่่ายและแพลงก์์ตอนพืืชในแหล่่งน้ำำ��เจริิญเติิบโต
จนทำำ�ให้้เกิิดปรากฎการ algae bloom/plankton bloom จััดเป็็ นมลภาวะจากธาตุุอาหาร (nutrient pollution)
ส่่งผลให้้สััตว์น้ำ์ �ำ�ที่่อ� าศััยในแหล่่งน้ำำ��นั้้น� ตายเป็็ นจำำ�นวนมาก และส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศ ผู้้ส� อนนำำ�มาเชื่่อ� มโยง
กัับเนื้้�อหา เรื่่อ� ง ระบบนิิเวศ
CK8: การรัับรู้้ค� วามรู้้ท� างชีีววิทิ ยาหรืือข้้อมููลข่่าวสารใหม่่ ๆ การนำำ�บทความที่่�เกี่่�ยวกัับความรู้้ชี� ีววิิทยา หรืือข้้อมููลข่่าวสารใหม่่ๆ ที่่�ทันั สมััย เช่่น การนำำ�ไมโตคอนเดรีีย ดีีเอ็็นเอ
ที่่�ทันั สมััย
(mitochondria DNA) มาประยุุกต์์ใช้้ในเชิิงนิิติวิิ ทิ ยาศาสตร์์ ผู้้ส� อนนำำ�บทความมาเชื่่�อมโยงกัับเนื้้�อหา เรื่่�อง
การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีทาง DNA
PK7: การประเมิินการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียนด้้วยวิิธีีการ การประเมินการเรียนรู้ เรอื่ ง โครงสร้างและหน้าทขี่ องอวัยวะในระบบสืบพันธุข์ องมนุษย์ ด้วยวิธีการทหี่ ลากหลาย
ที่่�หลากหลาย
ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน, การถาม-ตอบ, ใบกิจกรรม และการท�ำแบบทดสอบออนไลน์
PK9: การกระตุ้้�นให้้ผู้้เ� รีียนร่่วมกัันอภิิปรายเป็็ นกลุ่่�มได้้ การให้้ผู้้เ� รีียนสืืบค้้นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับฮอร์์โมนพืืชจากอิินเทอร์์เน็็ต แล้้วกระตุ้้�นให้้ผู้้เ� รีียนร่่วมกัันอภิิปรายเป็็ นกลุ่่�ม
เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาจััดทำ�ำ เป็็ นแผนผัังมโนทััศน์์ เรื่่อ� ง สารควบคุุมการเจริิญเติิบโตของพืืช
PCK3: การเลืือกใช้้สื่่อ� และวััสดุุการเรีียนรู้้ไ� ด้ส้ อดคล้้อง การเลือกใช้สอื่ วีดิทศั น์ เรื่อง เนื้อเยอื่ พืช, ไฟล์น�ำเสนองาน PowerPoint ทมี่ เี นื้อหาเกยี่ วกับโครงสร้างภายใน
กัับเนื้้�อหาชีีววิิทยาที่่�สอน ทำำ�ให้้ผู้้เ� รีียนเข้้าใจในเนื้้�อหา ล�ำต้นพืช และการใช้วัสดุอุปกรณ์การทดลอง เรอื่ ง โครงสร้างของล�ำต้นพืช ส่งผลให้ผเู้ รียนเข้าใจในเนื้อหา เรอื่ ง
ชีีววิิทยาได้้ดีียิ่่�งขึ้้น�
โครงสร้างของเนื้อเยอื่ ล�ำเลียง
PCK10: การจััดกิจิ กรรมการเรีียนรู้้ที่่� เ� น้้นให้้ผู้้เ� รีียน การทดลอง เรื่่�อง โครงสร้้างภายในของราก, การทดลอง เรื่่�อง โครงสร้้างภายในของลำำ�ต้้น, การสืืบค้้นข้้อมููล
ได้้ลงมืือปฏิิบัติั ิ หรืือแก้้ปัั ญหาเพื่่�อเข้้าใจในเนื้้�อหา จากอิินเทอร์์เน็็ตเกี่่�ยวกัับการสร้้างภููมิิคุ้้ม� กัันก่่อเอง และภููมิิคุ้้ม� กัันรัับมา และการสืืบค้้นข้้อมููลจากอิินเทอร์์เน็็ต เรื่่อ� ง
ชีีววิิทยา
การแลกเปลี่่ย� นแก๊๊สและการคายน้ำำ��ของพืืช

ตามกรอบแนวคิิด PCK ได้้ค รบทุุ ก องค์์ป ระกอบ และ
นัักศึึกษาครููชีีววิิทยาแสดงความคิิดเห็็นแตกต่่างจากเกณฑ์์
ประเมิินตามกรอบแนวคิิด PCK ที่่�กำ�ำ หนดในงานวิิจัยั ดัังนี้้�
“สามารถอธิิบายวิิธีีการทดลอง และทำำ�การทดลองในเนื้้�อหา
ชีีววิิทยาบางเนื้้อ� หาได้้ถููกต้้อง” (ด้า้ น CK) (นศ. จำำ�นวน 15 คน,
ความคิิดเห็็น) และ “การวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้ข� อง
ผู้้�เ รีียนโดยใช้้แบบทดสอบออนไลน์์ (ด้้า น PK) (นศ.
จำำ�นวน 17 คน, ความคิิดเห็็น) จากนั้้�นนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา
นำำ� เกณฑ์์ ป ระเมิิน ที่่� ส ร้้างขึ้้�น ไปวิิเ คราะห์์ จุุ ด เด่่น และ
จุุดพััฒนาของกรณีศึี กึ ษาที่่� 3 และ 4 ได้ส้ อดคล้้องกัับผลการ
วิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษาที่่�ผู้วิ้� จัิ ยั และผู้้เ� ชี่่�ยวชาญคาดหวััง สะท้้อน
ได้้ว่่านัักศึึกษาครููชีีววิิทยามีีความเข้้าใจและมีีความรู้้เ� กี่่�ยวกัับ
กรอบแนวคิิด PCK และพร้้อมนำำ� ไปใช้้ในกระบวนการ
ประยุุกต์์ใช้้กรอบแนวคิิด PCK ต่่อไป
กระบวนการประยุุ ก ต์์ ใ ช้้กรอบแนวคิิด PCK เน้้น
การลงมืือปฏิิบัติั ิ การสะท้้อนคิิดด้้วยตนเองและเพื่่�อน และ
แก้้ไข ผลการประเมิินระดัับ PCK จากแผนการจััดการเรีียนรู้้�
และการสอนแบบจุุลภาครายบุุคคล ในภาพรวม พบว่่า หลัังการใช้้
รููปแบบการเรีียนรู้้�ผ่่านกรณีีศึกึ ษา นัักศึึกษาครููชีีววิิทยา
มีีความรู้้ค� วามเข้้าใจ PCK สููงกว่่าก่่อนเรีียนทั้้�ง 27 คน โดย
อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด จำำ�นวน 17 คน และอยู่่�ในระดัับมาก

ผลการวิิ จัยั
1. ผลการศึึ ก ษาสภาพการเรีียนรู้้� โ ดยใช้้รููปแบบ
การเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีศึี กึ ษา เพื่่�อพััฒนา PCK ของนัักศึึกษาครูู
ชีีววิิทยา กระบวนการใช้้กรณีีศึกึ ษา มุ่่�งส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษา
ครููชีีววิิทยาสร้้างกรอบแนวคิิด PCK จากการวิิเคราะห์์
กรณีี ศึึก ษาร่่วมกััน ในชั้้�น เรีียน จำำ� นวน 4 กรณีี พบว่่า
นัักศึึกษาครููชีีววิิทยาทั้้�ง 27 คน สามารถกำำ�หนดตััวบ่่งชี้้�
ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่ากรณีีศึกึ ษานั้้�น ๆ มีีจุุดเด่่น และจุุดพััฒนา
แตกต่่างกััน สอดคล้้องกัับ การวิิเ คราะห์์ข องผู้้�วิ ิจั ัย และ
ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ ตามที่่�เสนอข้้อมููลตารางที่่� 1 ผลการวิิเคราะห์์
กรณีีศึกึ ษา 1 พบว่่า นัักศึึกษาครููชีีววิิทยาสามารถสร้้าง
กรอบแนวคิิด PCK ตามองค์์ประกอบรายด้้านได้้ถููกต้้อง
แต่่ยัังขาดบางประเด็็น ได้้แก่่ 1) ด้้าน CK เกี่่�ยวกัับการเชื่่อ� มโยง
เนื้้�อหาชีีววิิทยาไปสู่่�เนื้้�อหาอื่่�น ๆ ที่่�มีีความสััมพัันธ์์กันั ได้้
และการบัันทึึกข้้อมููล หรืือแผนภาพ หรืือวาดรููปอธิิบาย
เพื่่�อสรุุปหรืืออธิิบายเนื้้�อหาชีีววิิทยาได้้ 2) ด้้าน PK เกี่่�ยวกัับ
การจััดระเบีียบและรัักษาระเบีียบในห้้องเรีียน และการใช้้
วิิธีีการที่่�ช่่วยให้้ผู้้เ� รีียนประเมิินการเรีียนรู้้ข� องตนเองได้้ และ
3) ด้า้ น PCK เกี่่�ยวกัับการทบทวนความรู้้เ� ดิิมของผู้้เ� รีียน
เกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาชีีววิิทยาที่่�สอน ผลการวิิเคราะห์์กรณีศึี กึ ษา 2
พบว่่า นัั ก ศึึ ก ษาครููชีีววิิ ท ยาเพิ่่�ม เติิ ม เกณฑ์์ ป ระเมิิน
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จำำ�นวน 10 คน จากข้้อมููลการสัังเกตแบบมีีส่่วนร่่วม และ
การสััม ภาษณ์์ แ บบไม่่เป็็ น ทางการ ในภาพรวม พบว่่า
นัั ก ศึึก ษาครููชีีววิิท ยาระบุุ ว่่ าการเรีียนรู้้�ผ่่ านกรณีี ศึึก ษา
ที่่�เป็็ นเหตุุการณ์์จริงิ ในชั้้�นเรีียนชีีววิิทยา ทั้้�ง 4 กรณีี เป็็ น
วิิธีีการสอนที่่�ช่่วยให้้ตนเองมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
PCK และสามารถนำำ�ความรู้้ไ� ปเขีียนแผนการจััดการเรีียน
รู้้� และฝึึ ก ปฏิิ บั ัติิ ก ารสอนแบบจุุ ล ภาคสอดคล้้องตาม
กรอบแนวคิิด PCK โดยเฉพาะขั้้�นตอนการสะท้้อนคิิดด้้วย
ตนเองและเพื่่�อ น และแก้้ไข ทำำ � ให้้ตนเองและเพื่่�อ นเกิิด
กระบวนแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� การนำำ�เสนอความคิิดเห็็น การ
อภิิปรายร่่วมกััน และสามารถนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากการสะท้้อน
คิิดมาปรัับปรุุงและพััฒนาการจััดการเรีียนรู้้ข� องตนเองให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้น� (นศ. จำำ�นวน 27 คน, ความคิิดเห็็น)
2. ผลการเปรีียบเทีียบระดัับ PCK ของนัักศึึกษาครูู
ชีีววิิทยาก่่อนและหลัังการใช้้รููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา

ข้้อมููลจากแบบประเมิิน PCK จากแผนการจััดการเรีียนรู้้� และ
การปฏิิบัติั กิ ารสอนแบบจุุลภาคหลัังการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีศึี กึ ษา
ของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา จำำ�นวนทั้้�งหมด 27 คน ในภาพรวม
พบว่่านัักศึึกษาครููชีีววิิทยามีีระดัับ PCK อยู่่ใ� นระดัับมากที่่�สุดุ
(X̅̅ = 4.52 ± S.D. = .20) และสููงกว่่าก่่อนการเรีียนผ่่านกรณีีศึกึ ษา
ที่่�อยู่่ใ� นระดัับปานกลาง (X̅̅ = 3.12 ± S.D. = .37) มีีระดัับความรู้้�
ด้้าน CK อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด (X̅̅ = 4.67 ± S.D. = .23)
และสููงกว่่าก่่อนการเรีียนผ่่านกรณีีศึกึ ษาที่่�อยู่่�ในระดัับมาก
(X̅̅ = 3.56 ± S.D. = .42) และมีีระดัับความรู้้ด้� า้ น PK อยู่่�ใน
ระดัับมากที่่�สุดุ (X̅̅ = 4.55 ± S.D. = .28) และสููงกว่่าก่่อน
การเรีียนผ่่านกรณีีศึกึ ษาที่่�อยู่่ร� ะดัับปานกลาง (X̅̅ = 3.19 ±
S.D. = .42) และผลการเปรีียบเทีียบระดัับ PCK หลัังการ
เรีียนผ่่านกรณีีศึกึ ษา ในภาพรวม พบว่่านัักศึึกษาครููชีีววิิทยา
ทั้้�ง 27 คน มีีระดัับ PCK ทุุกองค์์ประกอบสููงกว่่าก่่อนเรีียน
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .05 ดัังแสดงในตารางที่่� 4

ตารางที่่ � 4 การเปรีียบเทีียบระดัับ PCK ของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา จำำ�นวนทั้้�งหมด 27 คน ก่่อนและหลัังการใช้้รููปแบบ
การเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา
แผนการจััดการเรีียนรู้้� และการสอนแบบจุุลภาค

องค์์ประกอบ
รายด้้านของ PCK

ก่่อนเรีียน

หลัังเรีียน

t

p-value

Mean

S.D.

แปลผล

Mean

S.D.

แปลผล

1. ด้้าน CK

3.56

.42

มาก

4.67

.23

มากที่่�สุดุ

-12.06*

.000

2. ด้้าน PK

3.19

.42

ปานกลาง

4.55

.28

มากที่่�สุดุ

-15.56*

.000

3. ด้้าน PCK

3.12

.37

ปานกลาง

4.52

.20

มากที่่�สุดุ

-18.78*

.000

หมายเหตุุ : p < .05

3. ผลการวิิเคราะห์์รายกรณีีสะท้้อนผลการใช้้รููปแบบ
การเรีียนรู้้�ผ่่านกรณีีศึึก ษาที่่�มีีต่่ อการพััฒ นา PCK ของ
นัักศึึกษาครููชีีววิิทยา นำำ�เสนอกรณีีศึกึ ษา 2 คน เพื่่�อสะท้้อน
ให้้เห็็ น การปรัับ ปรุุ ง แผนการจััด การเรีียนรู้้� และการ
ปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมการสอนแบบจุุลภาคที่่�เกิิดขึ้้น� ระหว่่าง
กระบวนการเรีียนรู้้� ดัังนี้้�
น้ำำ��ผึ้้ง� (นามแฝง) เป็็ นนัักศึึกษาครููชีีววิิทยาที่่�มีีความรู้้�
ความเข้้าใจและสามารถจััด การเรีียนรู้้�ไ ด้้ส อดคล้้องกัับ
กรอบแนวคิิด PCK ทุุกองค์์ประกอบอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
และมีีประสิิท ธิิภ าพการสอนหลััง เรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียน
อยู่่ส� องระดัับ ก่่อนการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา น้ำำ��ผึ้้ง� ออกแบบ
แผนการจััดการเรีียนรู้้� เรื่่�อง โครงสร้้างภายในของใบพืืช
กำำ�หนดจุุดประสงค์์การเรีียนรู้้ไ� ม่่ครบถ้้วน (-PK) ข้้อที่่�ระบุุว่่า

“อธิิบายโครงสร้้างภายนอก และบอกหน้้าที่่�ของใบพืืชดอก”
และข้้อที่่�ร ะบุุ ว่่า “สััง เกต และอธิิบ ายโครงสร้้างภายใน
ของใบพืืชตััดตามขวาง” ทำำ�ให้้การออกแบบแผนการจััด
การเรีียนรู้้ไ� ม่่ครอบคลุุมกัับเป้้าหมายและเนื้้�อหาที่่�สอนได้้
ขาดการปฏิิบั ัติิก ารทดลอง : โครงสร้้างภายนอกและ
โครงสร้้างภายในของใบ (-PCK) น้ำำ��ผึ้้ง� ใช้้วิิธีีการสอนเน้้น
การบรรยายมโนทััศน์์เรื่่�องโครงสร้้างภายในของใบพืืชร่่วม
กัับการใช้้ไฟล์์นำำ�เสนอ PowerPoint ซึ่่ง� เป็็ นมโนทััศน์์ที่่ย� าก
และมีีรายละเอีียดมาก ไม่่มีีการใช้้คำำ�ถ ามเพื่่� อ กระตุ้้� น
ความสนใจ และกระบวนการคิิด ของผู้้� เ รีียนระหว่่าง
การบรรยาย ส่่งผลให้้ผู้้เ� รีียนเกิิดแนวคิิดที่่ค� ลาดเคลื่่�อนได้้
(-PCK) หลัังการเรีียนรู้้�ผ่่านกรณีีศึึกษา น้ำำ��ผึ้้�งปรัับแผน
การจััดการเรีียนรู้้� ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียนน้ำำ��ผึ้้�งใช้้ใบพืืชให้้
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การพััฒนาความรู้้ใ� นเนื้้�อหาผนวกวิิธีกี ารสอนของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยา

อรอุุมา พัันธ์์เกตุุ

ผู้้�เรีียนสัังเกตโครงสร้้างภายนอกของใบ ร่่วมกัับ การใช้้
คำำ�ถ ามเพื่่�อ เชื่่�อ มโยงไปสู่่�เ นื้้� อ หาที่่�มีีความสััม พััน ธ์์กั นั ได้้
(+CK) ได้้แก่่ “โครงสร้้างของใบพืืชตััวอย่่างเหมืือนและ
แตกต่่างกััน อย่่างไร ประกอบด้้วยเนื้้�อเยื่่อ� อะไรบ้้าง มีีความ
สััมพัันธ์์กับั กระบวนการใดบ้้าง อย่่างไร” จากนั้้�นจััดกิจิ กรรม
การเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบัติั ิ โดยให้้ผู้้�เรีียน
ปฏิิบัติั กิ ารทดลอง : โครงสร้้างภายนอกและโครงสร้้างภายใน
ของใบ (+PCK) แล้้วกระตุ้้�นให้้ผู้้เ� รีียนร่่วมกัันอภิิปรายผล
การทดลอง และร่่วมกัันสรุุปมโนทััศน์์ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั (+PK) น้ำำ��ผึ้้ง�
อธิิบ ายเพิ่่�ม เติิ ม มโนทััศน์์ ที่่�สำ�คั
ำ ัญ โดยใช้้ไฟล์์ นำำ� เสนอ
PowerPoint ร่่วมกัับวีีดิิทัศน์
ั ์ที่่มีี� เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับโครงสร้้าง
ภายในของพืืชใบเลี้้ย� งคู่่�และใบเลี้้ย� งเดี่่�ยว โดยการใช้้คำำ�ถาม
กระตุ้้�นกระบวนการคิิดของผู้้เ� รีียนร่่วมด้้วย เช่่น “วาสคิิวลาร์์
บัันเดิิลในเส้้นใบมีีการเรีียงตััวแตกต่่างจากรากและลำำ�ต้้นอย่่างไร”
(+PCK) จากนั้้�นน้ำำ��ผึ้้�งใช้้คำำ�ถามกระตุ้้�นกระบวนการคิิด
ของผู้้เ� รีียนเพื่่�อนำำ�ความรู้้ท� างชีีววิิทยาไปเชื่่�อมโยงในชีีวิติ
ประจำำ�วันั ได้้แก่่ “ให้้นัักเรีียนยกตััวอย่่างการใช้้ประโยชน์์
จากใบพืืชใบเลี้้ย� งคู่่�และใบพืืชใบเลี้้ย� งเดี่่�ยว โดยใช้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับโครงสร้้างของใบเพื่่�ออธิิบายเหตุุผลว่่า เพราะเหตุุใด
พืืชชนิิดดังั กว่่าจึึงเหมาะสมกัับการใช้้ประโยชน์์ในด้้านนั้้�น”
(+CK) ท้้ายสุุ ดน้ำ�ำ�ผึ้้� ง วัั ด และประเมิิ น ผลการเรีียนรู้้�
ด้้วยวิิธีีการที่่�หลากหลาย ได้้แก่่ การสัังเกต การถามตอบ
ใบกิิ จ กรรมการทดลอง และแบบทดสอบออนไลน์์
ผ่่านแอปพลิิเคชััน Kahoot ช่่วยให้้ผู้้เ� รีียนประเมิินการเรีียนรู้้�
ของตนเองได้้ (+PK) สรุุปได้้ว่่าน้ำำ��ผึ้้ง� มีีความรู้้ค� วามเข้้าใจ
ในการผนวกเนื้้�อหาชีีววิิทยากัับวิิธีีการสอน และสามารถ
จััดกิิจ กรรมการเรีียนรู้้� ที่่�เ น้้นให้้ผู้้�เ รีียนได้้ ล งมืือปฏิิบั ัติิ
และส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความเข้้าใจในเนื้้�อหาชีีววิิทยา
มากยิ่่�งขึ้้น�
โสภณ (นามแฝง) เป็็ นนัักศึึกษาครููชีีววิิทยาที่่�มีีความรู้้�
ความเข้้าใจและสามารถจััด การเรีียนรู้้�ไ ด้้ส อดคล้้องกัับ
กรอบแนวคิิด PCK ทุุกองค์์ประกอบอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
โดยด้้า น PK กัับ PCK และด้้า น CK มีีประสิิท ธิิภ าพ
การสอนหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอยู่่�สองระดัับ และหนึ่่�งระดัับ
ตามลำำ�ดับั ก่่อนการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา โสภณออกแบบ
แผนการจััดการเรีียนรู้้� เรื่่อ� ง แนวคิิดเกี่่�ยวกัับวิิวัฒ
ั นาการของ
สิ่่�งมีีชีีวิติ กำำ�หนดจุุดประสงค์์การเรีียนรู้้ไ� ม่่ครบถ้้วน (-PK)
ข้้อที่่�ระบุุว่่า “สืืบค้้นข้้อมููล และอธิิบายเกี่่�ยวกัับกฎการใช้้
และไม่่ใช้้และกฎการถ่่ายทอดลัักษณะที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ของ
ลามาร์์ก” และข้้อที่่�ระบุุว่่า “สืืบค้้นข้้อมููล และอธิิบายเกี่่�ยวกัับ

ทฤษฎีี ก ารคัั ด เลืือกโดยธรรมชาติิ ข องดาร์์ วิ ิ น และ
ยกตััวอย่่างวิิวัฒ
ั นาการของสิ่่�งมีีชีวิี ติ ซึ่ง�่ ผ่่านการคััดเลืือกโดย
ธรรมชาติิ” ส่่งผลให้้การออกแบบแผนการจััดการเรีียนรู้้�
ไม่่ครอบคลุุมกัับเป้้าหมายและเนื้้อ� หาชีีววิิทยาที่่�ต้้องการสอนได้้
(-PCK) ซึ่่ง� ไม่่พบกิิจกรรมการเรีียนรู้้ที่่� เ� กี่่�ยวข้้องกัับการสืืบค้้น
ข้้อมููลในแผนการจััดการเรีียนรู้้� โสภณออกแบบการเรีียนรู้้โ� ดย
ให้้ผู้้เ� รีียนแบ่่งกลุ่่ม� เพื่่�อทำำ�กิจิ กรรม มีีสมาชิิกกลุ่่ม� ละ 4-5 คน
จากนั้้�นผู้้เ� รีียนแต่่ละกลุ่่ม� ศึึกษามโนทััศน์์เกี่่�ยวกัับวิิวัฒ
ั นาการ
ของสิ่่�งมีีชีวิี ตจ
ิ ากไฟล์์นำำ�เสนอ PowerPoint ซึ่ง�่ มีีมโนทััศน์์
เกี่่�ยวกัับวิิวัฒ
ั นาการของม้้า วาฬ และมนุุษย์์ (+CK) แล้้วให้้
ผู้้�เ รีียนตอบคำำ�ถ าม “นัั ก เรีียนคิิดว่่ าเพราะเหตุุ ใ ดต้้องมีี
วิิวัฒ
ั นาการ” ซึ่ง�่ เป็็ นคำำ�ถามที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาชีีววิิทยา
ที่่�สอน (-PCK) หลัังจากนั้้�นโสภณบรรยายเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ
แนวคิิดวิิวัฒ
ั นาการของลามาร์์ก และแนวคิิดวิิวัฒ
ั นาการ
ของดาร์์วินิ โดยใช้้ไฟล์์นำำ�เสนอ PowerPoint ไม่่มีีการใช้้
คำำ�ถามกระตุ้้�นให้้ผู้้เ� รีียนสนใจระหว่่างการบรรยาย ท้้ายสุุด
โสภณให้้ผู้้เ� รีียนตอบคำำ�ถามในใบกิิจกรรมเพื่่�อทำำ�การวััดและ
ประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน โดยกำำ�หนดให้้ส่่งงาน
ในคาบถััดไป ซึ่ง�่ วิิธีีดังั กล่่าวไม่่สามารถวััดและประเมิินผล
การเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียนได้้สอดคล้้องกัับตััวชี้วั�้ ดั หลัังการเรีียนรู้้�
ผ่่านกรณีีศึกึ ษา โสภณปรัับแผนการจััดการเรีียนรู้้โ� ดยให้้
ผู้้�เรีียนสืืบค้้นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับแนวคิิดเกี่่�ยวกัับวิิวัฒ
ั นาการ
ของลามาร์์ก และแนวคิิดเกี่่�ยวกัับวิิวัฒ
ั นาการของดาร์์วินิ
จากแหล่่งการเรีียนรู้้�ต่่ างๆ ได้้แ ก่่ หนัั ง สืือเรีียน และ
อิินเทอร์์เน็็ต โสภณกำำ�หนดข้้อมููลในการสืืบค้้นโดยตั้้�งคำำ�ถาม
ให้้ผู้้เ� รีียนสืืบค้้น และร่่วมกัันอภิิปรายเป็็ นกลุ่่�มเพื่่�อหาคำำ�ตอบ
(+PK) ได้้แก่่ “นัักเรีียนใช้้แนวคิิดของลามาร์์กในการอธิิบาย
การเปลี่่�ยนแปลงรููปร่่างของยีีราฟที่่�มีีลักั ษณะคอยาวขึ้้�น
ได้อ้ ย่่างไร” ตััวอย่่างคำำ�ถาม “นัักเรีียนอธิิบายเกี่่�ยวกัับการเกิิด
นกฟิิ นช์์หลายสปีีชีีส์์บนหมู่่�เกาะกาลาปากอสโดยใช้้ทฤษฎีี
ของดาร์์วินิ ได้อ้ ย่่างไร” และ “นัักเรีียนคิิดว่่าแนวคิิดเกี่่�ยวกัับ
วิิวัฒ
ั นาการของลามาร์์กและดาร์์วินิ เหมืือนกััน หรืือต่่างกััน
อย่่างไร” เป็็ น ต้้น หลััง จากทำำ�กิิจ กรรมผู้้�เ รีียนดููวีีดิิทั ศน์
ั ์
ที่่�มีีเนื้้� อ หาเกี่่�ย วกัับ แนวคิิด วิิวั ฒ
ั นาการ ส่่งผลให้้ผู้้�เ รีียน
เกิิดความเข้้าใจในเนื้้�อหาชีีววิิทยาได้้ดีียิ่่�งขึ้้น� (+PCK) จากนั้้�น
ให้้ผู้้เ� รีียนยกตััวอย่่างสิ่่�งมีีชีวิี ตที่่
ิ ถูู� กคััดเลืือกพัันธุ์์�โดยมนุุ ษย์์
พร้้อมทั้้�งอภิิปรายว่่าลัักษณะใดที่่�มนุุ ษย์์คัดั เลืือกไว้้ หรืือ
ในการปรัับปรุุงพัันธุ์์� เป็็นการนำำ�ความรู้้ท� างชีีววิิทยาไปเชื่่อ� มโยง
ในชีีวิติ ประจำำ�วันั และเกิิดการรัับรู้้�ข้้อมููลข่่าวสารใหม่่ ๆ
ที่่�ทันั สมััยอีีกด้้วย (+CK)
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จากข้้อมููลกรณีีศึกึ ษา 2 กรณีี สะท้้อนได้้ว่่ากระบวนการ
ประยุุกต์์ใช้้กรอบแนวคิิด PCK ส่่งเสริิมให้้เกิิดการนำำ� PCK
มาใช้้ในการจััด การเรีียนรู้้� ผ่่ านการเขีียนแผนการจััด
การเรีียนรู้้� และการสอนแบบจุุล ภาคได้้อ ย่่างบรรลุุ ต าม
เกณฑ์์การประเมิิน ดัังแสดงในตารางที่่� 3 สอดคล้้องกัับ
การวิิเ คราะห์์เ อกสาร การสััง เกตแบบมีีส่่วนร่่วม และ
การสััม ภาษณ์์ แ บบไม่่เป็็ น ทางการ พบว่่า นััก ศึึก ษาครูู
ชีีววิิ ท ยาระบุุ จุุ ด พััฒ นาของตนเองแตกต่่างกััน ดััง นี้้�
“การจััดกิิจ กรรมการเรีียนรู้้�ที่่�เ น้้นให้้ผู้้�เ รีียนลงมืือปฏิิบั ติั ิ
เพื่่�อ เข้้าใจในเนื้้� อ หาชีีววิิท ยา รวมถึึง การส่่งเสริิม และ
กระตุ้้�นให้้ผู้้เ� รีียนร่่วมกัันอภิิปรายสรุุปผลการทดลอง (PCK)”
(น้ำำ��ผึ้้�ง, ความคิิดเห็็น) “การเลืือกใช้้สื่่�อการเรีียนรู้้� เช่่น
วีีดิิทัศน์
ั ์ สื่่�อแอนิิเมชััน ข่่าว และบทความเกี่่�ยวกัับเนื้้�อหา
ที่่�สอนมาใช้้ประกอบการจััดกิจิ กรรมการเรีียนรู้้� เพื่่�อช่่วย
ส่่งเสริิมความรู้้ค� วามเข้้าใจของผู้้เ� รีียนได้้ (PCK)” (โสภณ,
ความคิิดเห็็น) จากข้้อมููลสะท้้อนได้้ว่่า นัักศึึกษาครููชีีววิิทยา
มีีความรู้้� ค วามเข้้าใจและสามารถเลืือกใช้้วิิธีีการสอน
ได้เ้ หมาะสมกัับเนื้้�อหาชีีววิิทยาที่่�ตนเองสอน โดยจััดกิจิ กรรม
การเรีียนรู้้�ที่่�เ น้้นการลงมืือปฏิิบั ติั ิเ พื่่�อ ส่่งเสริิม ให้้ผู้้�เ รีียน
มีีความรู้้ค� วามเข้้าใจในเนื้้�อหามากยิ่่�งขึ้้น� รวมทั้้�งเลืือกใช้้
สื่่อ� เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมมาสนัับสนุุการสอนของตนเอง (PCK)

หลากหลาย รวมถึึงการสะท้้อนคิิดด้้วยการสร้้างองค์์ความรู้้�
เชิิงลึึกโดยผู้้เ� รีียนเอง เป็็ นการเชื่่อ� มโยงความรู้้อั� นั จะส่่งผลให้้
ผู้้เ� รีียนมีีความยืืดหยุ่่�น สามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้ไ� ด้้ (Rovegno,
& Dolly, 2006)
กรอบแนวคิิด PCK เป็็ นปัั จ จััย ที่่� สำ�คั
ำ ัญ และเป็็ น
ตััวขั ับ เคลื่่�อ นในการพััฒ นานัั ก ศึึ ก ษาครููชีีววิิท ยาผ่่าน
การวิิเคราะห์์กรณีีศึกึ ษา และการประยุุกต์์ใช้้กรอบแนวคิิด
PCK เทีียบเพื่่�อปรัับปรุุงแผนการจััดการเรีียนรู้้� และการสอน
แบบจุุ ล ภาค รวมถึึง การสะท้้อนความคิิด เห็็น ให้้เพื่่� อ น
ร่่วมชั้้�น เรีียนในเชิิง ปริิม าณด้้วยการตรวจสอบรายการ
ประเมิินตามองค์์ประกอบรายด้้าน และเชิิงคุุณภาพด้้วย
การตรวจสอบความสอดคล้้องของเนื้้�อหา วิิธีีการสอน และ
การผนวกเนื้้�อหากัับวิิธีีการสอนที่่�เหมาะสม สอดคล้้องกัับ
งานวิิจั ยั ที่่�มีีการประยุุก ต์์ใ ช้้กรอบแนวคิิด PCK ในการ
พััฒนาแผนการจััดการเรีียนรู้้� (Beyer, & Davis, 2012)
พััฒนาการฝึึกปฏิิบัติั กิ ารสอนแบบจุุลภาค (Kartal, Ozturk,
& Ekici, 2012) พััฒนาจััดการเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษาครููฟิิ สิกิ ส์์
ในการฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพครูู (Buaraphan, Roadrangka,
& Srisukvatananan, 2007) พััฒ นาการจััด การเรีียนรู้้�
วิิท ยาศาสตร์์ข องครูู (van Dijk, & Kattmann, 2007;
Aydin, & Boz, 2013) ใช้้ประเมิิน การจััด การเรีียนรู้้�
ของครููวิิท ยาศาสตร์์ เพื่่� อ ปรัับ ปรุุ ง และพััฒ นาการจััด
การเรีียนรู้้ข� องครููวิิทยาศาสตร์์ให้้บรรลุุตามเป้้าหมายของ
การจััด การเรีียนการสอนวิิท ยาศาสตร์์ข องประเทศไทย
(Chatmaneerungcharoen, Yutakom, Phanwichien, &
Erickson, 2010) และการสำำ�รวจความพร้้อมของนัักศึึกษาครูู
เกี่่� ย วกัับ PCK ก่่อนการฝึึ ก ประสบการณ์์ วิ ิช าชีีพครูู
(Kasemsukpipat, 2016) ผลการศึึกษาข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ
ของนัั ก ศึึก ษาครููชีีววิิท ยารายบุุ ค คล สะท้้อนให้้เห็็น ว่่า
การพััฒนาความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ PCK ของนัักศึึกษาครูู
ชีีววิิทยานั้้�นมีีลัักษณะไปในทิิศทางเดีียวกััน โดยการพััฒนา
ความรู้้�ค วามเข้้าใจเกี่่�ย วกัับ ความรู้้�ด้้า นเนื้้� อ หาชีีววิิท ยา
จำำ�เพาะให้้โดดเด่่นก่่อน จากนั้้�นปรัับวิิธีีการสอนของตนเอง
ให้้เหมาะสม เช่่น การสืืบค้้นข้้อมููล การอภิิปรายร่่วมกัันเป็็ นกลุ่่ม�
และการลงมืือปฏิิ บั ัติิ ใ นเนื้้� อ หาชีีววิิท ยาจำำ� เพาะ เช่่น
การทำำ�กิิจ กรรมการทดลอง เรื่่�อ ง การศึึก ษาโครงสร้้าง
ภายในของรากพืืชใบเลี้้�ยงคู่่� และพืืชใบเลี้้�ยงเดี่่�ยว และ
การทำำ�กิิจ กรรมการทดลอง เรื่่�อ ง การศึึก ษาโครงสร้้าง
ภายนอกและโครงสร้้างภายในของพืืชใบเลี้้�ยงคู่่� และพืืช
ใบเลี้้ย� งเดี่่�ยว เป็็ นต้้น การเลืือกใช้้สื่่�อ และวััสดุุการสอนที่่�

อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
รููปแบบการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีศึี กึ ษาสามารถส่่งเสริิม PCK
ของนัักศึึกษาครููชีีววิิทยาได้้ โดยกระบวนการใช้้กรณีีศึกึ ษา
ที่่�มีีจุุดเด่่นและจุุดพััฒนาการเรีียนรู้้ที่่� แ� ตกต่่างกััน ส่่งเสริิม
ให้้นัั ก ศึึก ษาครููชีีววิิท ยาสร้้างความเข้้าใจและกำำ� หนด
กรอบแนวคิิด การจััด การเรีียนรู้้�ไ ด้้อ ย่่างมีีประสิิท ธิิภ าพ
สอดคล้้องตามกรอบแนวคิิด PCK ที่่�งานวิิจัยั กำำ�หนด รวมถึึง
เสนอแนวทางการปรัับปรุุงกรณีศึี กึ ษาให้้ดีีขึ้้�น สอดคล้้องกัับ
แนวคิิดการเรีียนผ่่านกรณีศึี กึ ษาที่่�เน้้นการเรีียนรู้้ใ� ห้้ผู้้เ� รีียนได้้
เรีียนรู้้จ� ากสถานการณ์์ที่่พ� บจริิง (Kleinfeld, 1992; Levin,
1995) จากนั้้�นกระตุ้้�นให้้ผู้้เ� รีียนศึึกษาอภิิปราย แลกเปลี่่ย� น
ความคิิดเห็็น วิิเคราะห์์เรื่่�องราวต่่าง ๆ แล้้วสรุุปแนวทาง
ตััดสินิ ใจ หรืือวิิธีีแก้้ปัั ญหาที่่�เหมาะสม (Flyvbjerg, 2011)
หลัังการเรีียนผ่่านกรณีีศึกึ ษานัักศึึกษาครููชีีววิิทยาสามารถ
ออกแบบแผนการจััดการเรีียนรู้้� การสอนแบบจุุลภาคได้้
สอดคล้้องตามเกณฑ์์ประเมิิน PCK อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
สะท้้อนให้้เห็็นว่่า การเรีียนผ่่านกรณีีศึึกษาเป็็ นการเปิิ ด
โอกาสให้้นัั ก ศึึก ษาครููชีีววิิท ยาลงมืือปฏิิบั ัติิใ นบริิบ ทที่่�
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สอดคล้้องกัับเนื้้�อหา (Beyer, & Davis, 2012) โดยเฉพาะ
การใช้้สื่่อ� เทคโนโลยีีเพื่่�อส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้ใ� นเนื้้�อหา
ชีีววิิทยาจำำ�เพาะ การวััดและประเมิินผลที่่�สะท้้อนให้้ผู้้เ� รีียน
สามารถประเมิิน การเรีียนรู้้� ข องตนเอง เช่่น การใช้้
แบบทดสอบออนไลน์์ผ่่านแอปพลิิเคชัันต่่าง ๆ

สนัั บ สนุุ น ทุุ น อุุ ด หนุุ น การวิิจั ัย จากงบประมาณรายจ่่าย
จากแหล่่งรายได้้มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง ประจำำ�ปีี งบประมาณ
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ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลวิิ จัยั ไปใช้้
1) การเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา เป็็ นเครื่่อ� งมืือวิิธีีการสอน
ที่่�เน้้นให้้ผู้้เ� รีียนค้้นพบความรู้้ด้� ้วยตนเองผ่่านการเตรีียมตััว
ด้้วยตนเอง และการอภิิปรายร่่วมกัันเป็็ นกลุ่่ม� ดัังนั้้�นผู้้ส� อน
จึึงมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการส่่งเสริิม สนัับสนุุ น และกระตุ้้�น
ให้้เกิิ ด กระบวนการแลกเปลี่่� ย นเรีียนรู้้� ใ นชั้้�น เรีียน
ตามวััตถุุประสงค์์ที่่ผู้� ้ส� อนกำำ�หนด และการสะท้้อนคิิดด้้วย
ตนเองและเพื่่�อน เป็็ นการเสนอแนวทางแก้้ไขเพื่่�อปรัับปรุุง
และพััฒนาการจััดการเรีียนรู้้ข� องตนเองต่่อไป
2) กรอบแนวคิิด PCK ที่่�ใช้้ในการเรีียนรู้้ผ่่� านกรณีีศึกึ ษา
มีีจำำ�นวนข้้อรายการประเมิินที่่�มาก และครอบคลุุมในแง่่มุุมต่่าง ๆ
ของ PCK และจำำ�เพาะในเนื้้�อหาชีีววิิทยา ดัังนั้้�นในการนำำ�
กรอบแนวคิิดไปประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบแผนการจััด
การเรีียนรู้้� และการสอนแบบจุุลภาคนั้้�น ต้้องสร้้างความเข้้าใจ
กัับนัักศึึกษาครููชีีววิิทยาว่่า กรอบแนวคิิด PCK เป็็ นสิ่่�งที่่�
ช่่วยสะท้้อนองค์์ประกอบที่่�ควรปรากฏในการจััดการเรีียนรู้้�
เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด แต่่ไม่่จำำ�เป็็ นต้้องปรากฏทุุกข้้อ
รายการประเมิินในแผนการจััดการเรีียนรู้้� ทั้้�งนี้้�ขึ้้น� อยู่่�กับั
เนื้้�อหาชีีววิิทยาที่่�สอน มิิฉะนั้้�นจะทำำ�ให้้การจััดการเรีียนรู้้�
มีีกิิจกรรมที่่�มากเกิินความจำำ�เป็็ น
2. ข้้อเสนอแนะในการวิิ จัยั ครั้้�งต่่อไป
จากการสััง เกตพฤติิ ก รรมการสอนของนัั ก ศึึ ก ษา
พบว่่า นัักศึึกษาครููชีีววิิทยามีีการนำำ�เทคโนโลยีีที่่�หลากหลาย
มาใช้้ในการจััด การเรีียนรู้้� เช่่น แอนิิ เ มชััน , วีีดิิทั ัศน์์ ,
ความเป็็ นจริิงเสริิม (AR) และแอปพลิิเคชััน ดัังนั้้�นผู้้วิ� จัิ ยั
อาจทำำ�การวิิจัยั การผนวกเทคโนโลยีีกัับความรู้้�ในเนื้้�อหา
ผนวกวิิธีีการสอน ที่่� เ รีียกว่่า ความรู้้� ใ นเนื้้� อ หาผนวก
วิิธีีการสอนและเทคโนโลยีี (Technological Pedagogical
Content Knowledge: TPACK) เพื่่�อส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�
ในเนื้้�อหาชีีววิิทยาจำำ�เพาะ
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