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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค]ของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาความเขtาใจของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]

วิชาชีพครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร] 2) ศึกษาป�ญหาของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู

เก่ียวกับการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร] และ 3) ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ของ

นักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู กลุwมท่ีศึกษา ไดtแกw นักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู สาขาวิชา

วิทยาศาสตร]ท่ัวไป ฝ�กปฎิบัติการสอน ณ โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 8  คน ภาคเรียนท่ี 

2 ป�การศึกษา 2561 ซ่ึงมาจากการเลือกแบบเจาะจง  

ผลการวิจัยพบวwา 1) ความเขtาใจของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร] คือ จุดประสงค]ของการจัดการเรียนรูt เพ่ือใหtนักเรียนไดtมีความรูtในเน้ือหาท่ีเป�นพ้ืนฐานของ

วิทยาศาสตร] มีทักษะการสืบคtนขtอมูล การทำการทดลอง การลงมือปฏิบัติรwวมกัน การคำนวณ การสรtาง

แบบจำลอง การสรtางแผนผังความคิด และจิตวิทยาศาสตร] คือ มีเจตคติดtานการทำงานรwวมกับผูtอื่นอยwาง

สรtางสรรค] มีความรอบคอบในการทำงาน 2) ป�ญหาของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูเก่ียวกับการ

จัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร] ไดtแกw ป�ญหาท่ีเกิดจากนักเรียน เชwน นักเรียนพูดคุย เลwน และเดินไปมา แอบ

กินขนมขณะที่ครูสอน เขtาเรียนชtา ป�ญหาของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูที่เกิดจากสถานศึกษา 

คือ ป�ญหาที่สถานศึกษากิจกรรมตรงกับชั่วโมงเรียน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากเกินไป และ      

3) ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]และขtอเสนอแนะเพ่ิมเติม ได tแก w นักศึกษาฝ�ก

ประสบการณ]วิชาชีพครูมีความพึงพอใจตwอการประกอบวิชาชีพครู และตtองการเป�นครูตwอไป ในสwวนของ

ขtอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ควรมีการแจtงขtอมูลขwาวสารตwางๆ ใหtกับนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู

อยwางชัดเจน เนื่องจากนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไมwไดtอยูwในมหาวิทยาลัย อาจสื่อสาร 

ไมwเขtาใจหรือผิดเพ้ียนไปจากเดิม และควรลดภาระงานของนักศึกษา 
 

คําสําคัญ: ความเขtาใจ, ป�ญหา, การจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร], นักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู 
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ABSTRACT 

This research aimed to 1) study to field experience students’ understanding about 

science learning management 2)  study to field experience students’ problem about 

science learning management; and 3)  study to field experience students’ satisfaction 

about science learning management. The subjects were 8 field experience students, the 

Department of general science, teaching science subject at schools at the area of 

Kanchanaburi Province in the second semester of the 2018 academic year, selected by a 

purposive sampling method.    

 The research findings revealed that 1) the field experience students’ understanding 

about science learning management was learning objectives for students’ basic content 

knowledge in science, cooperative learning, calculation, modeling, mind mapping, and 

scientific mind about working with others, working carefully 2)  the field experience 

students’ problem about science learning management was; problems from students, for 

examples, talking, walking and eating in the classroom, going to the classroom lately; 

problems from the field experience students’ schools, for examples, the schools had too 

much co-curricular activities, and using science periods for other activities, and 3) the field 

experience students’ satisfaction about science learning management and more suggestions, 

for examples, the field experience students had satisfaction in teaching profession and 

wanted to be science teacher in future, in addition, more suggestions from the field 

experience students were that the field experience center should announce news to 

students clearly, and reduce the field experience students’ some tasks. 
 

Keywords: Understanding, Problem, Science Learning Management, The Field Experience  

                Students 
 

บทนํา 

การปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูไดtเร่ิมข้ึนต้ังแตwป�การศึกษา 2547 โดยมีการเปล่ียนแปลงจาก

หลักสูตรการผลิตครู 4 ป� เป�นหลักสูตรการผลิตครู 5 ป� โดยหลักสูตรการผลิตครู 4 ป� มี จำนวนหนwวย

กิตรวมตลอดหลักสูตรไมwนtอยกวwา 120-150 หนwวยกิต แบwงออกเป�นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมwนtอยกวwา 30 

หนwวยกิต หมวดวิชาเฉพาะไมwนtอยกวwา 97 หนwวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีไมwนtอยกวwา 6 หนwวยกิต และหมวด

วิชาการฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูไมwนtอยกวwา 3 หนwวยกิต ซ่ึงนิสิตนักศึกษาจะตtองออกไปฝ�กประสบการณ]

วิชาชีพเป�นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในป�ท่ี 4 สำหรับหลักสูตรการผลิตครู 5 ป� มีจำนวนหนwวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมwนtอยกวwา 160 หนwวยกิต แบwงออกเป�นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมwนtอยกวwา 30 หนwวยกิต หมวดวิชา

เฉพาะไมwนtอยกวwา 124 หนwวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไมwนtอยกวwา 6 หนwวยกิต โดยในหมวดวิชาเฉพาะ 
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จะแบwงยwอยออกเป�นหมวดวิชาการฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูไมwนtอยกวwา 15 หนwวยกิต จะเห็นไดtวwา

หลักสูตรการผลิตครู 5 ป� เป�นหลักสูตรท่ีมุwงเนtนใหtนิสิตนักศึกษาไดtมีโอกาสฝ�กปฏิบัติงานในสถานการณ]จริง

มากข้ึน (วรรณทิพา รอดแรงคtา และภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท], 2545: 3; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร], 2551: 4 

อtางถึงใน เอกภูมิ จันทรขันตี ชาตรี ฝ¤ายคำตา และวรรณทิพา รอดแรงคtา, 2555: 151-152) 

งานวิจัยเก่ียวกับการฝ�กปฏิบัติการวิชาชีพครูสwวนใหญw จะศึกษาในบริบทของหลักสูตรการผลิตครู  

4 ป� สำหรับในบริบทของหลักสูตรการผลิตครู 5 ป� มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการฝ�กปฏิบัติการวิชาชีพครู

นtอยมาก เชwน งานวิจัยของ เอกภูมิ ชาตรี และวรรณทิพา (2551: 1351-1354 อtางถึงใน เอกภูมิ จันทรขันตี 

ชาตรี ฝ¤ายคำตา และวรรณทิพา รอดแรงคtา, 2555: 152) ซ่ึงศึกษาสภาพการดำเนินการจัดประสบการณ]

วิชาชีพในรายวิชาการสังเกตและฝ�กปฏิบัติงานในช้ันเรียน และพบวwามีป�ญหาหลายประการในการ

ดำเนินการจัดประสบการณ]วิชาชีพ เชwน การกำหนดเวลาใหtนิสิตเขtารwวมกิจกรรมในรายวิชาฝ�กประสบการณ]

วิชาชีพไมwสอดคลtองกับตารางเรียนของนิสิตท่ีเรียนในสถาบันผลิตครู การฝ�กประสบการณ]วิชาชีพเนtนการ

บรรยายทำใหtนิสิตไมwมีโอกาสไดtฝ�กปฏิบัติงานจริง อาจารย]พ่ีเล้ียงไมwยอมรับฟ�งความคิดเห็นของนิสิต  

เป�นตtน (เอกภูมิ จันทรขันตี ชาตรี ฝ¤ายคำตา และวรรณทิพา รอดแรงคtา, 2555: 152)  

สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป (5 ป�) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) (คณะครุศาสตร] มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2555: 14) มีจำนวนหนwวยกิตตลอดหลักสูตรไมw

นtอยกวwา 164 หนwวยกิต แบwงออกเป�นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไมwนtอยกวwา 30 หนwวยกิต หมวดวิชาเฉพาะไมwนtอย

กวwา 128 หนwวยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไมwนtอยกวwา 6 หนwวยกิต โดยในหมวดวิชาเฉพาะ จะแบwงยwอย

ออกเป�นหมวดวิชาชีพครู ไมwนtอยกวwา 50 หนwวยกิต และแบwงออกเป�นรายวิชาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู  

ไมwนtอยกวwา 14 หนwวยกิต ซ่ึงในช้ันป�ท่ี 5 นักศึกษาตtองออกฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูตลอดป�การศึกษา ทำ

ใหtเห็นวwา การฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูมีความสำคัญมาก แตwท้ังน้ี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตยังไมwไดtศึกษา

ถึงป�ญหาของการฝ�กประสบการณ]วิชาชาชีพครู ตลอดจนยังไมwไดtศึกษาความเขtาใจ และความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู เพ่ือนำขtอมูลการศึกษามาใชtในการ

ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป และเตรียมความพรtอมของนักศึกษากwอน

ออกฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู 

ดังน้ัน ผูtวิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับความเขtาใจและป�ญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]

ของนักศึกษาฝ�กปฏิบัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป คณะครุศาสตร] มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี เก็บรวบรวมขtอมูลจากการตอบแบบสอบถามและการศึกษาแผนการจัดการเรียนรูtท่ีนักศึกษาฝ�ก

ประสบการณ]วิชาชีพครูเขียนข้ึนดtวยตนเอง 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความเขาใจของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

2. เพ่ือศึกษาปญหาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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การดําเนินการวิจัย 

 1. กลุ'มท่ีศึกษา คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป คณะครุศาสตร] มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี ช้ันป�ท่ี 5 ท่ีลงทะเบียนรายวิชาฝ�กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 

2561 จำนวน 8 คน ท่ีฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู รายวิชาวิทยาศาสตร] ณ โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี ระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยเลือกจากความสมัครใจของนักศึกษาท่ีจะรwวมมือในการวิจัย  

2. เคร่ืองมือท่ีใช)ในการวิจัย ประกอบดtวย แบบสอบถามความเขtาใจ ป�ญหา และความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป และ

แบบวิเคราะห]แผนการจัดการเรียนรูtของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป 

ผูtวิจัยสรtางเคร่ืองมือท่ีใชtในการวิจัย ดังน้ี  

     2.1 ข้ันตอนการสรtางแบบสอบถามความเขtาใจ ป�ญหา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร]ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ] วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป คณะครุศาสตร] 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โดยผูtวิจัยไดtสรtางแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนตwอไปน้ี 

          1) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขtองกับทฤษฎี แนวคิด ขtอมูล และงานวิจัยเก่ียวกับความเขtาใจ 

ป�ญหา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู

สาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป 

          2) ดำเนินการสรtางแบบสอบถามความเขtาใจ ป�ญหา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร]ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ] วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป คณะครุศาสตร] 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ท่ีประกอบดtวย 4 ตอน ไดtแกw ตอนท่ี 1 ขtอมูลท่ัวไปของนักศึกษาฝ�ก

ประสบการณ]วิชาชีพครู ตอนท่ี 2 ความเขtาใจของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูเก่ียวกับการจัดการ

เรียนรูtวิทยาศาสตร] ตอนท่ี 3 ป�ญหาในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร]ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพ

ครู และตอนท่ี 4 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]และขtอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ]ของแตwละตอนในแบบสอบถามกับประเด็นคำถาม 
 

แบบสอบถาม ประเด็นคำถาม 

ตอนท่ี 1 ขtอมูลท่ัวไปของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]

วิชาชีพครู 

-  เพศ 

-  อายุ 

-  ป�การศึกษาท่ีปฏิบัติการสอน 

-  โรงเรียนท่ีปฏิบัติการสอน 

-  ระดับช้ันท่ีปฏิบัติการสอน 

ตอนท่ี 2 ความเขtาใจของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]

วิชาชีพครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร] 

-  จุดประสงค]การเรียนรูt 

-  กิจกรรมการเรียนรูt 

-  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูt 
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แบบสอบถาม ประเด็นคำถาม 

-  วัสดุอุปกรณ] ส่ือ และแหลwงการเรียนรูt 

-  ครูวิทยาศาสตร]มืออาชีพ 

ตอนท่ี 3 ป�ญหาในการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]

ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู 

-  ป�ญหาท่ีเกิดจากผูtเรียน 

-  ป�ญหาท่ีเกิดจากความพรtอมของนักศึกษา 

-  ป�ญหาท่ีเกิดจากครูพ่ีเล่ียง อาจารย]นิเทศก]  

-  ป�ญหาท่ีพบจากสถานศึกษา 

-  ป�ญหาอ่ืนๆ 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร]และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

-  ความตtองการท่ีจะประกอบวิชาชีพครู 

-  ขtอเสนอแนะเพ่ิมเติมสำหรับปรับปรุงรายวิชา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

 

         3) ผูtวิจัยนำแบบสอบถามความเขtาใจ ป�ญหา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร]ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป คณะครุศาสตร] 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไปใหtผูtเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทwาน ตรวจสอบความเท่ียงตรง ทำการประเมิน

ความชัดเจนและความเหมาะสมถูกตtองของภาษาท่ีใชt ตลอดจนปรับแกtไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของ

ผูtเช่ียวชาญ 

         4) ผูtวิจัยนำแบบสอบถามไปทดลองใชtกับนักศึกษาท่ีไมwใชwกลุwมท่ีศึกษา จากน้ันปรับแกtไข

แบบสอบถามอีกคร้ัง และนำแบบสอบถามไปใชtกับกลุwมท่ีศึกษา 

    2.2 ข้ันตอนการสรtางแบบวิเคราะห]แผนการจัดการเรียนรูtของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพ

ครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป คณะครุศาสตร] มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยผูtวิจัยไดtสรtางแบบ

วิเคราะห]แผนการจัดการเรียนรูtฯ โดยมีข้ันตอนตwอไปน้ี 

     1) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขtองกับทฤษฎี แนวคิด ขtอมูล และงานวิจัยเก่ียวกับความเขtาใจ 

ป�ญหา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู

สาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป 

     2) ดำเนินการสรtางแบบวิเคราะห]แผนการจัดการเรียนรูt ซ่ึงเป�นเคร่ืองมือท่ีออกแบบมาเพ่ือ

แปลความหมายขtอมูลจากแผนการจัดการเรียนรูtเป�นประเด็นความเขtาใจ ป�ญหาในการจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร]ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป คณะครุศาสตร] 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ท้ังน้ีสามารถแสดงการวิเคราะห]และแปลความหมายในสwวนตwาง ๆ 

ของแผนการจัดการเรียนรูt  
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     3) นำแบบวิเคราะห]แผนการจัดการเรียนรูtไปใหtผูtเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทwาน ตรวจสอบความ

เท่ียงตรง ทำการประเมินความชัดเจนและความเหมาะสมถูกตtองของภาษาท่ีใชt และผูtวิจัยปรับแกtไขแบบ

วิเคราะห]แผนการจัดการเรียนรูtตามคำแนะนำของผูtเช่ียวชาญ 

     4) นำแบบวิเคราะห]แผนการจัดการเรียนรูtไปใชtกับกลุwมท่ีศึกษา 

3. การเก็บรวบรวมข)อมูล ผูtวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขtอมูลกับกลุwมท่ีศึกษาตามลำดับ ดังน้ี 

     3.1 เลือกนักศึกษาช้ันป�ท่ี 5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป คณะครุศาสตร] มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี หมูwเรียน 571410601 และ 571410602 จำนวน 8 คน ท่ีฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู รายวิชา

วิทยาศาสตร] ณ โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2  

ป�การศึกษา 2561 ซ่ึงมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกจากนักศึกษาท่ี

สมัครใจเขtารwวมวิจัย ตลอดจนผูtวิจัยสะดวกท่ีจะเก็บรวบรวมขtอมูล 

    3.2 ช้ีแจงการการตอบแบบสอบถามกับนักศึกษาท่ีเป�นกลุwมศึกษา และใหtนักศึกษาตอบ

แบบสอบถาม 

    3.3 ผูtวิจัยเก็บรวบรวมแผนการจัดการเรียนรูtของนักศึกษาท่ีเป�นกลุwมท่ีศึกษา โดยนักศึกษาไดt

เขียนและใชtแผนการจัดการเรียนรูtในการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ขณะฝ�กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2561 คนละ 1 แผน โดยใชtการสุwมอยwางงwาย รวมท้ังหมด 8 แผน 

    3.4 ผูtวิจัยนำแบบสอบถาม แผนการจัดการเรียนรูtของกลุwมท่ีศึกษามาวิเคราะห]เน้ือหาเพ่ือศึกษา

ความเขtาใจ ป�ญหา และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]

วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป  

4. การวิเคราะหOข)อมูล ผูtวิจัยวิเคราะห]ขtอมูลวิจัยดังตwอไปน้ี 

    ผูtวิจัยเก็บรวบรวมขtอมูลเพ่ือศึกษาความเขtาใจ ป�ญหาของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู

สาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป โดยศึกษาจากแผนการจัดการเรียนรูtและการตอบแบบสอบถามของกลุwมท่ี

ศึกษาในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 จากน้ันผูtวิจัยทำการตีความขtอมูล ลงรหัสขtอมูล นำขtอมูลท่ีไดtลงรหัสแลtวมา

จัดเขtาเป�นหมวดหมูw และแปลความหมายขtอมูลเป�นความเขtาใจ ป�ญหาของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]

วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป ดังรายละเอียดตwอไปน้ี 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห]ขtอมูลในสwวนตwางๆ ของแผนการจัดการเรียนรูt และแบบสอบถามฯ เพ่ือแปล

ความหมายขtอมูลเป�นความเขtาใจ ป�ญหาของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูสาขาวิชา

วิทยาศาสตร]ท่ัวไป 
 

เคร่ืองมือทีใช) ส'วนท่ีศึกษา ประเด็นการวิเคราะหOข)อมูล การแปลความหมาย 

แบบวิเคราะห]แผนการ

จัดการเรียนรูtและ

แผนการจัดการเรียนรูt

ของนักศึกษา 

จุดประสงค] 

การเรียนรูt 

จุดประสงค]การเรียนรูt 

 

ความเขtาใจใน 

การจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร] กิจกรรมการเรียนรูt 

ใบกิจกรรม 

-  กิจกรรมการเรียนรูt 

- วัสดุอุปกรณ] ส่ือ และแหลwง 
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เคร่ืองมือทีใช) ส'วนท่ีศึกษา ประเด็นการวิเคราะหOข)อมูล การแปลความหมาย 

การเรียนรูt 

กิจกรรมการเรียนรูt 

การวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล    

การเรียนรูt 

ป�ญหา/อุปสรรค ป�ญหาในการจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร] 

 

ป�ญหาในการจัดการ

เรียนรูtวิทยาศาสตร] 

แบบสอบถามความ

เขtาใจ ป�ญหา และ

ความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร]ของ

นักศึกษาฝ�ก

ประสบการณ]วิชาชีพครู

สาขาวิชาวิทยาศาสตร]

ท่ัวไป 

 

ตอนท่ี 2 ความเขtาใจ

ของนักศึกษาฝ�ก

ประสบการณ]วิชาชีพ

ครูเก่ียวกับการ

จัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร] 

-  จุดประสงค]การเรียนรูt 

-  กิจกรรมการเรียนรูt 

-  วิธีการวัดและประเมินผล

การเรียนรูt 

-  วัสดุอุปกรณ] ส่ือ และแหลwง

การเรียนรูt 

-  ครูวิทยาศาสตร]มืออาชีพ 

ความเขtาใจใน 

การจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร] 

ตอนท่ี 3 ป�ญหาใน

การจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร]ของ

นักศึกษาฝ�ก

ประสบการณ] 

วิชาชีพครู 

ป�ญหาในการจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร] 

ป�ญหาในการจัดการ

เรียนรูtวิทยาศาสตร] 

  

4.2  ผูtวิจัยเก็บรวบรวมขtอมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ของ

นักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไปโดยศึกษาจากการตอบแบบสอบถามของ

กลุwมท่ีศึกษาในตอนท่ี 4 จากน้ันผูtวิจัยทำการตีความขtอมูล ลงรหัสขtอมูล นำขtอมูลท่ีไดtลงรหัสแลtวมาจัดเขtา

เป�นหมวดหมูw และแปลความหมายขtอมูลเป�นความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ของนักศึกษา

ฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป 
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ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะห]ขtอมูลในสwวนตwาง ๆ ของแบบสอบถามเพ่ือแปลความหมายขtอมูลเป�นความ  

พึงพอใจของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป ในการจัดการ

เรียนรูtวิทยาศาสตร] 
 

เคร่ืองมือทีใช) ส'วนท่ีศึกษา 
ประเด็น 

การวิเคราะหOข)อมูล 
การแปลความหมาย 

แบบสอบถามความเขtาใจ 

ป�ญหา และความพึงพอใจ

ในการจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร]ของนักศึกษา

ฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครู

สาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจ

ในการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร]และขอ

เสนอแนะเพ่ิมเติม 

ความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร] 

ความพึงพอใจใน 

การจัดการเรียนรูt

วิทยาศาสตร] 

 

 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ความเขาใจของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

1. ความเขาใจของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเก่ียวกับความสําคัญของจุดประสงค 

การเรียนรู และลักษณะของจุดประสงคการเรียนรูวิทยาศาสตร มีดังน้ี 

    1.1 ความสําคัญของจุดประสงคการเรียนรู คือ ทําใหครูผูสอนสอนไดสอดคลองและครบถวน

ตามเน้ือหาของวิทยาศาสตร ตลอดจนเปนตัวกําหนดเปาหมายวานักเรียนจะไดรับความรูอะไรในการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตรแตละคร้ัง 

1.2 ลักษณะของจุดประสงคการเรียนรูวิทยาศาสตร คือ จุดประสงคการเรียนรูวิทยาศาสตรจะมี 

3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะกระบวนการ และดานเจตคติ โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดมีความรู

ในเน้ือหาท่ีเปนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร มีทักษะการสืบคนขอมูล การทําการทดลอง การลงมือปฏิบัติ 

คํานวณ สรางแบบจําลอง สรางแผนผังความคิด มีจิตวิทยาศาสตร คือ มีเจตคติดานการทํางานรวมกับผูอื่น

อยางสรางสรรค มีความรอบคอบในการทํางาน มีเจคติตอวิทยาศาสตร คือ มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

2. ความเขาใจของนักศึกษาฝกประสบการณ วิชาชีพครูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

วิทยาศาสตรในช้ันเรียน มีดังน้ี การจัดกิจกรรมเรียนรูวิทยาศาสตรเนนใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง  

ไดลงมือปฏิบัติจริง เชน สืบคนขอมูล แตเปนการสืบคนขอมูลจากแหลงความรูเดียวหรือหลากหลายแหลง

ความรู การสรางแบบจําลอง การทดลอง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรในช้ันเรียนสอดคลอง

กับจุดประสงคการเรียนรู โดยครูผูสอนเปนผูช้ีแนะ 
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3. ความเขาใจของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูวิทยาศาสตรในชั้นเรียน มีดังน้ี ตองใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิทยาศาสตรในชั้นเรียน

หลากหลายวิธี เชน ใชการประเมิน การสังเกต ตรวจใบกิจกรรม ทั้งนี้ใชวิธีการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูวิทยาศาสตรท่ีนักศึกษาใชสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร 

4. ความเขาใจของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ สื่อ และแหลงการ

เรียนรูวิทยาศาสตร มีดังนี้ มีการใชเทคโนโลยี เชน อินเทอรเน็ต วีดิทัศน เปนสื่อและแหลงการเรียนรู 

นอกจากน้ีส่ือการเรียนรูวิทยาศาสตรควรเปนส่ือของจริงหรือสามารถจับตองได 
 

ตอนท่ี 2 ปญหาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1. ปญหาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีเกิดจากนักเรียน คือ นักเรียนพูดคุย เลน และ

เดินไปมา แอบกินขนมขณะท่ีครูสอน เขาเรียนชา 

2. ปญหาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีเกิดจากความพรอมของนักศึกษา ดังน้ี 

   2.1 การสอนไมทันตามแผนท่ีกําหนดไว เน่ืองจากพฤติกรรมการเขาหองเรียนชาของผูเรียนได 

และบางคร้ังสอนเสร็จเร็ว 

   2.2 ครูผูสอนยังศึกษาในเรื่องที่สอนไมลึกซึ้งมากพอ หรือมีเวลาทําความเขาใจเนื้อหานอยทํา

ใหตอบคําถามนักเรียนไมไดหรืออธิบายนักเรียนยังไมดีพอ 

   2.3 ครูผูสอนขาดการเตรียมสื่อการสอนในบางชั่วโมง หรือเตรียมอุปกรณไมทัน ในคาบ 

การสอนท่ีเปนช่ัวโมงติดกัน หรือไมมีสารเคมีสําหรับการทดลอง 

   2.4 ครูผูสอนไมสามารถหาอุปกรณมาทดแทนได ทําใหตองเปล่ียนการทดลอง 

3. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูไมพบปญหาท่ีเกิดจากครูพ่ีเล้ียงและอาจารยนิเทศ 

4. ปญหาของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูที ่เกิดจากสถานศึกษา คือ ปญหาการจัด

กิจกรรมที่ตรงกับชั่วโมงเรียน และจัดกิจกรรมมากเกินไป จึงทําใหเวลาสอนไมเพียงพอและบางเรื่อง 

ไมสามารถสอนใหลึกซ้ึงได 
 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีตองการจะประกอบ

วิชาชีพครูในอนาคต พบวา นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูรูสึกสนุก มีความสุข รักการสอนนักเรียน

เห็นวาอาชีพครูเปนอาชีพท่ีเสียสละอยางแทจริง เปนอาชีพท่ีนายกยอง ใหนักเรียนไดความรูเขาใจในส่ิงท่ีอยู

รอบ ๆ ตัว 

2. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับการปรับปรุงรายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และรายวิชา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 มีดังน้ี ควรมีการแจงขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหกับนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครูอยางชัดเจน เนื ่องจากนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในไดอยูในมหาวิทยาลัย  



66 

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 2 May- August 2022 

 

อาจส่ือสารไมเขาใจหรือผิดเพ้ียนไปจากเดิม ควรลดภาระงานของนักศึกษา เชน เขียนแผนเพียงช้ันเดียว

ท่ีสอน เพราะโรงเรียนขนาดเล็กตองสอนหลายช้ัน แผนจะมีจํานวนมาก 

 

อภิปรายผล 

ผูtวิจัยอภิปรายผลการวิจัยไดtดังน้ี 

1. ความเขtาใจของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร] คือ 

จุดประสงค]ของการจัดการเรียนรูt เพ่ือใหtนักเรียนไดtมีความรูtในเน้ือหาท่ีเป�นพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร]  

มีทักษะการสืบคtนขtอมูล การทำการทดลอง การลงมือปฏิบัติรwวมกัน คำนวณ สรtางแบบจำลอง สรtางแผนผัง

ความคิด มีจิตวิทยาศาสตร] คือ มีเจตคติดtานการทำงานรwวมกับผูtอื่นอยwางสรtางสรรค] มีความรอบคอบใน

การทำงาน มีเจคติตwอวิทยาศาสตร] คือ มีเจตคติท่ีดีตwอการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร] จัดกิจกรรมการเรียนรูt

ท่ีเนtนใหtนักเรียนสรtางความรูtดtวยตนเอง ลงมือปฏิบัติรwวมกัน จัดกิจกรรมการเรียนรูtใหtสอดคลtองกับ

จุดประสงค]การเรียนรูt ใชtวิธีการประเมินผลการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ในช้ันเรียนหลากหลายวิธีใหtสอดคลtอง

กับกิจกรรมการเรียนรูtและจุดประสงค]การเรียนรูt มีการใชtเทคโนโลยีเป�นส่ือและแหลwงการเรียนรูt นอกจากน้ี

ส่ือการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ควรเป�นส่ือของจริง จับตtองไดt ซ่ึงสอดคลtองกับแนวคิดของประสาท เนืองเฉลิม 

(2558, หนtา 26, 321) ท่ีกลwาวถึงบทบาทของผูtเรียนวิชาวิทยาศาสตร]ในศตวรรษท่ี 21 วwา เป�นผูtท่ีรwวมกัน

เรียนรูtผwานการสืบเสาะหาความรูt การลงมือกระทำ และการแกtป�ญหารwวมกัน ผูtเรียนคือผูtสรุปความรูtและ

แลกเปล่ียนเรียนรูtในส่ิงท่ีไดtคิด และลงมือกระทำ นอกจากน้ียังสอดคลtองกับ พิมพ]พันธ] เดชะคุปต] และ  

พเยาว] ยินดีสุข (2557: 45-48 อtางถึงในอดุลย] วังศรีคูณ, 2557: 10) ท่ีกลwาวถึง กระบวนทัศน]ใหมwของการ

เรียนรูtในศตวรรษท่ี 21 วwา การเรียนรูtเป�นกระบวนการสืบคtนและเป�นการคtนพบดtวยตนเอง เป�นการเรียนรูt

ดtวยตนเอง แตwท้ังน้ีจากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรูtและจากแบบสอบถาม พบวwา นักศึกษาฝ�ก

ประสบการณ]วิชาชีพครูท้ัง 8 คนไมwมีการกลwาวถึงในเร่ืองของการเรียนรูtท่ีมีการนำชุมชนและทtองถ่ินเขtามามี

สwวนรwวม ดังคำกลwาวของพิมพ]พันธ] เดชะคุปต] และพเยาว] ยินดีสุข (2557, หนtา 45-48 อtางถึงใน อดุลย]  

วังศรีคูณ, 2557: 10) ท่ีวwา ควรเป�นการเรียนรูtท่ีเนtนท้ังชุมชนและความ เป�นสากล ตลอดจนชุมชนควรใหt

ความรwวมมือกับสถานศึกษาเม่ือมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอน ซ่ึงชุมชนคือหtองเรียนและ

หtองปฏิบัติการสำหรับผูtเรียน  

2. ป�ญหาของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร] ไดtแกw 1) 

ป�ญหาท่ีเกิดจากนักเรียน เชwน นักเรียนพูดคุย เลwน และเดินไปมา แอบกินขนมขณะท่ีครูสอน เขtาเรียนชtา 2) 

ป�ญหาเกิดจากความพรtอมของนักศึกษา เชwน การสอนไมwทันตามแผนที่กำหนดไวt ยังศึกษาในเรื่องที่สอน

ไมwลึกซึ้งมากพอ หรือมีเวลาทำความเขtาใจเนื้อหานtอย ทำใหtตอบคำถามนักเรียนไมwไดtหรืออธิบาย

นักเรียนยังไมwดีพอ ขาดการเตรียมสื่อการสอนในบางชั่วโมง 3) ป�ญหาของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]

วิชาชีพครูที ่เกิดจากสถานศึกษา คือ ป�ญหาที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ตรงกับชั่วโมงเรียน และจัด

กิจกรรมมากเกินไป จึงทำใหtเวลาสอนไมwเพียงพอและบางเรื่องไมwสามารถสอนใหtลึกซึ้งไดt ซ่ึงสอดคลtอง

กับงานวิจัยของ Panda & Nayak (2014) ท่ีวwานักศึกษาครูตtองเผชิญป�ญหาหลักเก่ียวกับการคุมช้ันเรียน
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และการรักษาระเบียบวินัยในหtองเรียน และสอคคลtองกับงานวิจัยของ Merc (2010: 199-226) ท่ีกลwาววwา 

ป�ญหาท่ีมาจากนักเรียน ไดtแกw แรงจูงใจ ทัศนคติ ความคุtนเคยของนักเรียนท่ีมีตwอครูคนใหมwในการฝ�ก

ปฏิบัติการสอน การมีสwวนรwวมของนักเรียน พฤติกรรมการขัดขวางของนักเรียน ป�ญหาท่ีมาจากบริบทของ

การศึกษา ไดtแกw การไมwมีเวลาเพียงพอท่ีจะใหtนักเรียนทำงานสwงไดtทันภายในคาบเรียน   

3. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูและ

ขtอเสนอแนะเพ่ิมเติม ไดtแกw นักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูมีความพึงพอใจตwอการประกอบวิชาชีพ

ครู และตtองการเป�นครูตwอไป ในสwวนของขtอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ควรมีการแจtงขtอมูลขwาวสารตwาง ๆ 

ใหtกับนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูอยwางชัดเจน เนื่องจากนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ในไดtอยูwในมหาวิทยาลัย อาจสื่อสารไมwเขtาใจหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิม ควรลดภาระงานของนักศึกษา 

สอดคลtองก ับงานวิจ ัยของวรรณิภา ศุกรียพงศ] และคนอ่ืน ๆ (2552: 128) ท่ีพบวwา นักศึกษาฝ�ก

ประสบการณ]วิชาชีพครูทุกสาขาทุกช้ันป�มีคุณลักษณะความเป�นครูคwาเฉล่ียอยูwในระดับมากทุกดtาน ท้ังดtาน

เจตคติตwอวิชาชีพครูและพฤติกรรมดtานบุคลิกภาพความเป�นครู และพฤติกรรมตwอหนtาท่ีความเป�นครู โดยมี

เจตคติตwอความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูเฉล่ียสูงสุด และสอดคลtองกับงานวิจัยของมณีกรณ] 

ทฤษณาวดี (2560) ท่ีศึกษาทัศนคติของนิสิตท่ีมีตwอการฝ�กประสบการณ] วิชาชีพครู พบวwา นิสิตฝ�ก

ประสบการณ]วิชาชีพครูใหtขtอเสนอแนะวwา ในดtานวิชาการ ควรปรับปรุงเร่ืองภาระงานนอกเหนือจาก 

ภาระงานสอนท่ีมากจนเกินความจำเป�น 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการทำวิจัยเร่ือง ศึกษาเก่ียวกับความเขtาใจและป�ญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]

ของนักศึกษาฝ�กปฏิบัติการวิชาชีพครู มีขtอเสนอแนะดังน้ี 

 ข)อเสนอแนะในการนำไปใช) 

 1. สาขาวิชาและคณะครุศาสตร]ควรเพ่ิมชwองทางการติดตwอส่ือสารกับนักศึกษาฝ�กประสบการณ]

วิชาชีพครูทุกคนขณะออกฝ�กสอน โดยอาจใชtชwองทางการส่ือสารออนไลน] เพ่ือสารส่ือสารจะไดtสwงถึง

นักศึกษาไดtถูกตtองและรวดเร็ว 

 2. ฝ¤ายฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูควรพิจารณาลดภาระงานของนักศึกษา 

 3. สถานศึกษาควรพิจารณาลดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมาก ซ่ึงจะกระทบกับเวลาเรียน 

ข)อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต'อไป 

 1. ควรเก็บรวบรวมขtอมูลกับกลุwมท่ีศึกษาท่ีเป�นนักศึกษาฝ�กประสบการณ]วิชาชีพครูจำนวนท้ังหมด

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร]ท่ัวไป 

2. ศึกษาเก่ียวกับความเขtาใจและป�ญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนรูtวิทยาศาสตร]ของนักศึกษาฝ�ก

ปฏิบัติการวิชาชีพครูทุกสาขาวิชาของคณะครุศาสตร] 
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