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บทคัดย่อ
ครูวทิ ยาศาสตร์เปรียบเสมือนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนพลเมืองให้เป็ นผูร้ วู้ ทิ ยาศาสตร์
ดังนัน้ การทําความเข้าใจความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์จงึ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญเป็ นอย่างยิง่ เพื่อเพิม่
ความเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารสอน และประสบการณ์ต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาทางวิชาชีพของ
ครูวทิ ยาศาสตร์ ซึง่ จะเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการเปลีย่ นความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์
ในประเด็น ที่ย ัง ไม่ ส อดคล้อ งกับ การสอนวิท ยาศาสตร์ท่ีดีไ ด้ โดยบทความในลัก ษณะทบทวน
วรรณกรรมนี้มุ่งอธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ทม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับการ
พัฒนาทางวิชาชีพครู เพื่อทําความเข้าใจความเชื่อและการปฏิบตั กิ ารสอนทัง้ ของครูก่อนประจําการ
และครู ป ระจํ า การ รวมถึ ง มีก ารอธิบ ายความหมายและคํ า จํ า กัด ความของความเชื่อ ของครู
วิทยาศาสตร์ ความสําคัญ ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความเชื่อ และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาความเชื่อ ทัง้ นี้
เพื่อช่วยให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับหลักสูตรการผลิต ครู เข้าใจและสามารถนํ าข้อมูลเหล่า นี้ไปใช้ใ นการ
ออกแบบการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูต่อไป
คําสําคัญ: ความเชื่อของครู ครูวทิ ยาศาสตร์ การพัฒนาทางวิชาชีพครู
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Abstract
Science teachers can enhance students' knowledge so they become scientifically
literate citizens. Thus, uncovering science teachers’ beliefs is very important in understanding
their practices and experiences that affect their professional development. This can be a guide
to change science teachers’ beliefs that are in conflict with best teaching practices in science.
This review article aims at summarizing the state of the art of science teachers’ beliefs for
those involved in teacher professional development, trying to understand pre–service and in–
service teachers in terms of their beliefs and practices. The review includes the meanings and
definitions of science teachers’ beliefs, its significance, factors affecting the beliefs, and its
research instruments. This article intends for people involved in teacher preparation programs
to gain some ideas in designing lessons in the teacher preparation programs.
Keywords: Teacher’s Belief, Science teacher, Teacher professional development
บทนํา

เนื่ อ งจากการพัฒ นาทางด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีใ นปั จ จุ บ ัน เกิด ขึ้น อย่ า ง
รวดเร็ว และมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวติ ของทุกคน
เป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของการดํารง
ชีวติ ประวัน การประกอบอาชีพ และการเป็ นส่วน
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ
จึง ทํ า ให้ก ารพัฒ นาพลเมือ งให้เ ป็ น ผู้ รู้ วิท ยาศาสตร์ (scientifically literate citizens) กลายเป็ น
เป้ าหมายสําคัญของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์

ทัง้ ในประเทศไทยและนานาประเทศ (Klainin,
2012; National Research Council [NRC], 1996;
The Curriculum Development Council, 2017) แต่
การพัฒนาพลเมืองให้เป็ นผูร้ วู้ ทิ ยาศาสตร์น้ีจะไม่
สามารถประสบความสําเร็จได้ หากขาดแรงสนับสนุ นสําคัญจากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพทีม่ ุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
ทีจ่ ะต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ฝึกการคิดอย่างมี
เหตุผล คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทัง้ ส่งเสริม
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ให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อการใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ถี ูกต้องต่อไป (Sirinwarawong,
2000) โดยผูท้ ม่ี บี ทบาทสําคัญในการจัดการเรียน
การสอนวิท ยาศาสตร์ค งหนี ไ ม่ พ้น “ครูวิท ยาศาสตร์” ที่เปรียบเสมือนกุญแจและแรงผลักดัน
สําคัญทีท่ ําให้เป้ าหมายของการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ประสบความสําเร็จ (NRC, 1996)
ด้วยความสามารถในการจัดเตรียมโอกาสให้นกั เรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยบรรยากาศการ
เรียนรูท้ เ่ี ต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ความท้าทาย การร่วมมือกัน ได้ลงมือปฏิบตั ิจริง เพื่อให้
นักเรียนสามารถนํ าความรู้ดงั กล่าวไปใช้ในชีวติ
ประจําวันของตนเองได้ (The institute for the Promotion of Teaching Science and Technology
[IPST], 2012)
“ความเชือ่ ของครู วิท ยาศาสตร์” แรง
ผลัก ดัน ภายในที่ทํ า ให้ ค รู วิท ยาศาสตร์ มีก าร
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เหมือน หรือ
แตกต่างกัน เนื่องจากครูวทิ ยาศาสตร์ทุกคนล้วน
มีความเชื่อทีต่ นเองยึดถือเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนวิท ยาศาสตร์ท งั ้ สิ้น (NRC, 1996) ซึ่ง เป็ น
ความเชื่อเฉพาะบุคคลทีถ่ ูกสะสมขึน้ ผ่านการได้
รับประสบการณ์ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมที่แตกต่ างกันจากทัง้ ในอดีต และปั จจุบนั จึงทําให้ครู
วิทยาศาสตร์แต่ละคนทีไ่ ด้รบั ประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน มีการหล่อหลอม หรือพัฒนาความเชื่อที่
แตกต่างกันตามไปด้วย ซึง่ ความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์น้ี เมื่อเกิดการก่อตัวขึ้นแล้วจะกลายมา
เป็ นสิง่ ที่ช้นี ํ า หรือกําหนดทิศทางของครูวทิ ยาศาสตร์ในการตัดสินใจและวางแผนเกีย่ วกับวิชาชีพและการปฏิบตั ิการสอนในหลาก หลายด้าน
( Alabdulkareem, 2016; Ernest, 1989; Gess–
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Newsome, 2015; Pajares, 1992; Skamp and
Mueller, 2001; Srikoom et al., 2017; Tatar, 2015;
Wong, 2016) รวมถึงการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
ของครูวทิ ยาศาสตร์ด้วย (Gess–Newsome, 2015
Yilmaz–Tuzun, 2008 cited in Gheith and
Aljiberi, 2017) จึงทําให้ความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์เ ป็ น สิ่ง ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ การประสบความ
สําเร็จในการดําเนินงานในห้องเรียนวิทยาศาสตร์
และการพัฒนาตนเองของครูวทิ ยาศาสตร์ หรือ
ในทางตรงข้าม ก็อาจเป็ นสิง่ กีดขวางสําคัญทีท่ ํา
ให้การจัดการเรียนสอนวิทยาศาสตร์ไม่เป็ นไปใน
แนวทางทีพ่ งึ ประสงค์
ด้วยความสําคัญของความเชื่อของครู
วิทยาศาสตร์ท่เี ปรียบเสมือนกุญแจที่เพิม่ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู
วิทยาศาสตร์แต่ ละคนนี่เอง จึงทําให้การศึกษา
ความเชื่อ ของครูวิท ยาศาสตร์เ ป็ น สิ่ง ที่มีความ
จําเป็ นและมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ อาจทําให้
เพิม่ การค้นพบคําตอบของคําถามทีว่ ่า “จะทําอย่างไร เพือ่ ปรับปรุง และพัฒ นาคุ ณ ภาพของการจัด
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ดขี ้นึ ” ก็เป็ นได้
ซึง่ จะเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสําคัญทีส่ ามารถนําไปกําหนดนโยบาย เป้ าหมาย และแนวทางในการผลิต
และพัฒ นาครูวิทยาศาสตร์ เพื่อ แก้ปั ญหาคุณภาพของการจัด การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคุ ณ ลัก ษณะของครูวิท ยาศาสตร์ต ามที่พึง
ประสงค์ได้อย่างตรงประเด็นมากยิง่ ขึน้ เพื่อให้
ผูอ้ ่านได้เกิดความเข้าใจรายละเอียดเกีย่ วกับความ
เชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์มากขึน้ และสามารถนํ า
ข้อ มูล ดัง กล่ า วไปพัฒ นาวิช าชีพ ของครูวิท ยาศาสตร์ต่อไป ผู้เขียนจึงขอนํ าเสนอความหมาย
ประเภท ความสําคัญ แหล่งกําเนิดความเชื่อของ
ครูวทิ ยาศาสตร์ รวมทัง้ ตัวอย่างงานวิจยั ทีศ่ กึ ษา
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ความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ทงั ้ ในประเทศไทย
และต่างประเทศ อย่างไรก็ดี บทความนี้ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อจะนํ าเสนอว่าความเชื่อของครู
วิทยาศาสตร์เป็ นต้นเหตุ หรือปั จจัยเพียงประการ
เดียวที่นําไปสูแ่ นวทางการจัดการเรียนการสอน
วิท ยาศาสตร์ เพีย งแต่ ค วามเชื่อ ของครูวิทยาศาสตร์อ าจจะเป็ น หนึ่ ง ในส่ว นสํา คัญ ที่มีผ ลต่ อ
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึง่ หากได้
รับการศึกษา ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา ก็อาจทําให้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีคุ ณภาพและสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ได้
ความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์คืออะไร
หากจะกล่าวถึงคําว่า “ความเชือ่ ” ท่าน
ผู้อ่านหลาย ๆ คนอาจนึกถึงความเชื่อในหลาก
หลายรูปแบบ ทัง้ ในแง่ของศาสนา พิธกี รรม หรือ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี เนื่ องจากข่าวในชีวิต
ประจําวันทีพ่ วกเราได้พบเห็นกันบ่อยครัง้ อย่าง
การดื่มนํ้าศักดิสิ์ ทธิจากบ่
์ อดิน การขูดต้นตะเคียน
เพื่อขอหวย หรือแม้แต่การปั กตะไคร้เพื่อขอให้
ฝนหยุดตกที่ได้รบั การเล่าขานกันมาอย่างยาว
นาน ก็เป็ นตัวอย่างที่แสดงถึงความเชื่อของบุคคล
ในแต่ ละพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี เราอาจกล่าวได้ว่า
ความเชื่อนี่แหละ เป็ นสิง่ ทีแ่ สดงถึงแนวโน้มพฤติกรรม หรือทิศทางการกระทําของบุคคลได้เป็ น
อย่างดี เพราะหากบุคคลนัน้ มีความเชื่อว่าสิง่ ใด
จริง สิง่ ใดมีเหตุผล และมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ
ในมุมมองของเขา บุคคลนัน้ ก็จะแสดงพฤติกรรม
สอดคล้องตามความเชื่อของตนเองออกมา (Pajares,1992) ดังนัน้ การทีบ่ ุคคลมีความเชื่อเกีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็อาจแปล
ความหมายได้ว่าบุคคลนัน้ คิดหรือยอมรับว่าสิง่
นัน้ หรือเรื่องนัน้ เป็ นความจริง หรือมีอยู่จริงใน

มุมมองของพวกเขานันเอง
่ ซึง่ การคิดและยอมรับ
นี้จะทําให้พวกเขาแสดงออกทัง้ ในลักษณะของ
การพูดหรือการกระทําที่สอดคล้องกับความเชื่อ
นัน้ จึงทําให้เราสามารถแบ่งความเชื่อได้เป็ น 2
ส่วนหลัก คือ สิง่ ที่เชื่อกับสิง่ ที่แสดงออกเพราะ
หากเชื่ออย่างไร ก็จะแสดงออกมาอย่างนัน้ ฉะนัน้ หากต้องการทราบว่าแต่ละบุคคลมีความเชื่อ
อย่ า งไร ก็ส ามารถทํ า ความเข้า ใจได้จ ากการ
วิเคราะห์ หรือตีความจากสิง่ ที่เขาพูด หรือสิง่ ที่
เขาแสดงนันเอง
่
เช่นเดียวกันกับ “ความเชือ่ ของครูวทิ ยาศาสตร์” ซึง่ หมายถึง ความคิดหรือแนวคิดของครู
ผูส้ อนวิทยาศาสตร์ทแ่ี ต่ละคนยอมรับ และยึดถือ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนวิ ท ยาศาสตร์ และเกิ ด การแสดงออกทาง
พฤติกรรมตามความเชื่อนัน้ โดยเรื่องที่มีความ
เกีย่ วข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์น้ีมไี ด้
หลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็ นเป้ าหมายของ
การเรีย นการสอนวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ บทบาทของครูวทิ ยาศาสตร์ แนวทางการสอนวิท ยาศาสตร์ บทบาทของผู้เรียน
วิทยาศาสตร์ รวมถึงแนวทางการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ซึ่ง หากครูวิท ยาศาสตร์ มีค วามเชื่อใน
ประเด็นดังกล่าวไว้อย่างไร พวกเขาก็จะนําความ
เชื่อนี้มาเป็ นตัวกําหนดแนวทางในการวางแผน
หรือตัดสินใจกับเรื่องต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ รวมถึงแสดงพฤติกรรม หรือในทีน้ี
คือ การปฏิบ ัติก ารสอนตามความเชื่อ นัน้ ด้ว ย
( Buarapan, 2 007; Doncompri, 2 008; Gheith
and Aljiberi, 2017; Tatar, 2015; Ueda and Isozaki, 2016) จากความหมายของความเชื่อข้างต้น ผู้อ่านอาจจะเกิดความสับสน และสงสัยว่า
แล้วความเชือ่ แตกต่างอย่างไรกับมุมมอง แนวคิด
303

J. Res. Unit Sci. Technol. Environ. Learning Vol. 10 No. 2 (2019)
การรับรู้ หรือ เจตคติ? ผู้เขียนขอชี้แจงว่าความ
หมายของกลุ่ ม คํา ดัง กล่ า วคล้า ยคลึง กับ ความ
หมายของความเชื่อ จึง ทํ า ให้ ใ นเอกสารหรือ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ ราจะกล่าวต่อไป มักใช้คํา
เหล่านี้ในความหมายทํานองเดียวกัน (Antoniadou and Skoumios, 2013; Buarapan, 2007;
Gheith and Aljiberi, 2017; Srikoom et al., 2017;
Tsai, 2002)
ความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์สามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภทหลักด้วยกัน ได้แก่ 1)
ความเชื่อเกีย่ วกับเป้ าหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นความเชื่อในประเด็นคําถามที่ว่า
“การจัด การเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์เ ป็ นไป
เพือ่ วัตถุประสงค์อะไร และเหตุใดจึงต้องจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์” (Friedrichsen et al.,
2011; Ueda and Isozaki, 2016) 2) ความเชื่อ
เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป็ นความ
เชื่อในประเด็นคําถามทีว่ ่า “วิทยาศาสตร์คอื อะไร
กระบวนการทํางานของนักวิทยาศาสตร์เป็ นอย่างไร นักวิทยาศาสตร์มีการทํางานเป็ นกลุ่มสังคม
อย่ า งไร และสัง คมมีป ฏิกิริย าต่ อ วิท ยาศาสตร์
อย่างไร” 3) ความเชื่อเกีย่ วกับการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เป็ น ความเชื่อ ในประเด็น คํ า ถามที่ว่ า
“บทบาทของผูเ้ รียนวิทยาศาสตร์ควรเป็ นอย่างไร
และแนวทางการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทมี ่ ปี ระสิทธิภาพควรเป็ นอย่างไร” และ 4) ความเชื่อเกีย่ วกับ
การสอนวิทยาศาสตร์ เป็ นความเชื่อในประเด็น
คําถามที่ว่า “บทบาทของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ควรเป็ น อย่ า งไร และแนวทางการสอนวิท ยาศาสตร์ทีท่ ํา ให้เนื้ อ หาวิชาวิทยาศาสตร์มีความ
น่ าสนใจ และทําให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ควร
เป็ นอย่างไร” (Faikhamta, 2012; Friedrichsen et al.,
2011; Gheith and Aljiberi, 2017; Ueda and Iso304

zaki, 2016)
ความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์สาํ คัญอย่างไร
จากความหมายของความเชื่อข้างต้น
จะสังเกตได้ว่า ความเชื่อนี้เป็ นตัวกําหนดทิศทาง
หรือ บ่ ง ชี้ถึง แนวโน้ มของพฤติก รรมของบุคคล
(Pajares, 1992) ดังนัน้ ความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์ จึงเป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการกําหนด
ทิศทางของการแสดงพฤติกรรม หรือการปฏิบตั ิ
การสอนของครูวิทยาศาสตร์นัน่ เอง โดยความ
เชื่อ ของครู วิท ยาศาสตร์จ ะมีอิท ธิพ ลต่ อ ความ
ตัง้ ใจ และการตัดสินใจในเรื่องต่ าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพ และการสอน (Ernest, 1989; Doncompri,
2008; Subramaniam, 2014; Pajares, 1992) ทัง้
ในลักษณะของการแปลความหมาย หรือการปรับ
แต่ ง หลัก สูตร หรือ นโยบายทางการศึกษามาสู่
การปฏิบ ัติ การสอนในชัน้ เรียน (Alabdulkareem,
2016; Skamp and Merller, 2001) หรือการเลือก
ใช้ทฤษฏีการเรียนรู้ รูปแบบการสอน เทคนิคการ
สอนที่จะนํ า มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รวมถึงการเลือกและการจัดลําดับเนื้อหาที่ใช้ใน
การสอนตามแนวทาง หรือมุมมองทีต่ นเองคิดว่า
เป็ น สิ่ง ที่ถู กต้องและเหมาะสม นัน่ คือครูวิทยาศาสตร์แต่ละคนทีม่ คี วามเชื่อแตกต่างกัน จะมีแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ นห้องเรียนที่
แตกต่างกันตามไปด้วย (Gess–Newsome, 2015;
Pornkul, 2014; Skamp and Merller, 2001; Tatar,
2015; Tsai, 2002; Wong, 2016) ตัว อย่ า งเช่ น
หากครูวทิ ยาศาสตร์มคี วามเชื่อว่าผูเ้ รียนไม่สามารถ
สร้างความรูด้ ว้ ยตนเองได้ ครูวทิ ยาศาสตร์ท่านนัน้
ก็อ าจเลือ กใช้การจัด การเรีย นการสอนด้วยวิธี
การนําเสนอความรูใ้ ห้กบั นักเรียนโดยตรงดัวยคิด
ว่าเป็ นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 2 (2562)
มากทีส่ ดุ (Pornkul, 2014) ความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์น้ียงั มีอทิ ธิพลต่อความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตนเองของครูวทิ ยาศาสตร์อกี ด้วย (Gheith and
Aljiberi, 2017; Gess–Newsome, 2015; Yilmaz–
Tuzun, 2008) ซึง่ การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพที่
สําคัญของครูวทิ ยาศาสตร์ คงหนีไม่พน้ การพัฒนา
“ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธกี ารสอน (pedagogical
content knowledge)” ซึ่ง เป็ น คุ ณ สมบัติข องครู
วิท ยาศาสตร์ท่พี ึงประสงค์ท่ีมีส่วนสําคัญทําให้
เป้ าหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์ประสบความ
สําเร็จ เนื่องจากความรูใ้ นเนื้อหาผนวกวิธกี ารสอน
นี้เป็ นความรูแ้ ละความสามารถของครูในการปรับเปลีย่ นการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนเข้าใจง่าย
ขึ้น ซึ่งความเชื่อของครู วิทยาศาสตร์เป็ นปั จจัย
สําคัญในการปรับเปลีย่ นความรูใ้ นเนื้อหาผนวก วิธ-ี
การสอน นันคื
่ อ ความเชื่อมีความสัมพันธ์กบั การ
รับรูข้ องครูเกีย่ วกับการสอน ส่งผลต่อการตัดสิน
ใจ และการเลือกกลยุทธ์ว่าจะสอนอย่างไร หรือ
การสอนควรเป็ นอย่างไร (Srikoom et al., 2017)
ความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์มาจากไหน
หากจะกล่าวถึงที่มาของความเชื่อ ทุก
คนก็คงมีความเข้าใจทีส่ อดคล้องกันว่า ความเชื่อ
นัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ อย่างไม่มเี หตุผล แต่ล้วนมีทม่ี า
ทัง้ สิน้ เช่นเดียวกับความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์
ก็ไม่ได้เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติเช่นกัน แต่เกิด
ขึน้ จากประสบการณ์ท่คี รูวทิ ยาศาสตร์แต่ละคน
ได้รบั ไม่ว่าจะเป็ นจากในอดีต หรือในปั จจุบนั ทัง้
ในรูปแบบทางตรงและทางอ้อม ก็มสี ่วนทําให้ครู
วิทยาศาสตร์แต่ ละคนมีความเชื่อที่แตกต่างกัน
ทัง้ สิน้ ความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์น้ไี ด้รบั อิทธิพลจากหลากหลายปั จจัย ทัง้ ในด้านภูมหิ ลัง การ
เลี้ยงดูจากครอบครัว การหล่อหลอมทางวัฒน-

ธรรม และการมีป ฏิส มั พัน ธ์ท างสัง คมกับ ผู้อืน่
(Nespor, 1987; Pajares, 1992; Richardson, 1996)
ประสบการณ์ทไี ่ ด้รบั ขณะยังเป็ นนักเรียนในโรงเรียน ทัง้ ลักษณะหรือบุคลิกภาพของครูวิทยาศาสตร์ของตนในวัยเด็ก รูปแบบ หรือลักษณะ
การสอนทีค่ รูท่านนัน้ เคยคิดว่ามีประสิทธิภาพจริง
ต่อตนเอง หรือแม้แต่ความประพฤติของตนในวัย
เด็ก (Faikhamta, 2012; Gheith and Aljiberi, 2017;
Nespor, 1987; Pajares, 1992; Tsai, 2002; Ueda
and Isozaki, 2016) สิ่ง เหล่ า นี้ จ ะกลายเป็ นแรง
ผลักดันและเป็ นตัวกําหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตน และการออกแบบแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนของครู (Calderhead and
Robson, 1991; Pajares, 1992) ประสบการณ์ที ่
ได้รบั ขณะเป็ นครูในโรงเรียน (Luft and Zhang, 2018;
Ueda and Isozaki, 2016; Wong, 2016) จากประสบการณ์ ก ารมีป ฏิส มั พัน ธ์ก ับ นัก เรีย น และครูท่มี ี
ประสบการณ์ ในการสอน รวมถึงการทําวิจยั ใน
โรงเรียน การได้รบั คําแนะนําจากครูพ่เี ลีย้ ง (Ueda
and Isozaki, 2016) การเข้าใจบริบทโรงเรียนที่
เฉพาะ (Luft and Zhang, 2014) หรือ ประสบการณ์การอบรมเชิงวิชาชีพของครู (Wong, 2016)
สิง่ เหล่านี้ล้วนมีส่วนสําคัญต่ อความเชื่อของครู
วิทยาศาสตร์ทงั ้ สิ้น เช่น งานวิจยั ของ Luft and
Zhang (2014) ที่พบว่า ครูบรรจุใหม่มแี นวโน้ม
จะเปลีย่ นแปลงความเชื่อของตนเองไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและสิง่ ที่โรงเรียน
ให้ ค วามสํ า คัญ นอกจากนี้ ก ารศึก ษาเอกสาร
งานวิจยั สือ่ สิง่ พิมพ์ และสาร สนเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ ก็มสี ว่ นในการสะสมและหล่อหลอมความ
เชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์เช่นกัน (Gheith and Aljiberi,
2017; Nespor, 1987; Pajares, 1992) แต่เหนือปั จจัย
อื่นใด ประสบการณ์ ทไี ่ ด้รบั ขณะศึกษาในหลัก305
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สูตรการผลิตครู เป็ น ปั จ จัยหลัก ที่กํา หนดความ
เชื่อของครูวิทยาศาสตร์ เนื่องจากในขณะยังเป็ น
นิสติ นักศึกษาครูนนั ้ ครูวทิ ยาศาสตร์ได้มโี อกาส
หรือสังสมประสบการณ์
่
อย่างเป็ นทางการในด้าน
ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอน ไม่ว่าจะเป็ นความรู้
เกี่ยวกับเนื้ อหาที่สอน ความรู้ด้า นกลยุ ท ธ์แ ละ
วิธีก ารสอน การได้ล งภาคสนามในการสังเกต
การจัดการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนจริง
หรือการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครูในโรงเรียน
โดยได้รบั คําแนะนําจากครูพเ่ี ลีย้ ง อาจารย์นิเทศก์
ลัก ษณะของนัก เรีย น ก็เ ป็ น ส่ ว นสํา คัญ ในการ
สนั บ สนุ น และกํ า หนดทิศ ทางความเชื่อของครู
วิทยาศาสตร์ (Buarapan, 2007; Faikhamta, 2012;
Hancock and Gallard, 2004; Pajares, 1992; Ueda
and Isozaki, 2016; Wong, 2016; Yakar and
Turgut, 2017) เช่น งานวิจยั ของ Nawanidbumrung and Samiphak (2019) พบว่า นิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์มมี ุมมองว่าประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการ
ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพ ครู เช่ น ลัก ษณะการ
เรีย นรู้ข องนัก เรีย นในโรงเรีย นที่ฝึ ก สอน และ
คําแนะนํา หรือลักษณะการจัดการเรียนรูข้ องครู
พีเ่ ลีย้ ง รวมถึงประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการเรียน
เช่น การเรียนรายวิชาทีเ่ กี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ และการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผล
อย่างมากต่ อการหล่อหลอมความเชื่อเกี่ย วกับ
การสอนและการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของตนเอง
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ปั จจัยสําคัญอย่าง
ประสบการณ์ ท่ีไ ด้ร ับ จากหลัก สูต รการผลิตครู
เป็ นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการกําหนดทิศทาง
ความเชื่อของนิสติ ครูวิทยาศาสตร์ กล่าวได้ว่า
คุณภาพของหลักสูตรการผลิต ครู เป็ นสิง่ ที่เ รา
ควรให้ความสําคัญและพัฒนาให้มคี ุณภาพเป็ น
อย่างยิง่ ควรเปิ ดโอกาสให้ครูวทิ ยาศาสตร์ได้ตรวจ306

สอบความเชื่อของตนเอง ปรับแก้ไขความเชื่อ
ของตนให้เป็ นไปในแนวทางทีพ่ วกเราทุกคนอยาก
ให้เกิดขึน้
จะทราบได้อย่างไรว่าครูวิทยาศาสตร์มีความ
เชื่อเป็ นอย่างไร
การเข้าใจความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์
เป็ นเรื่องทีซ่ บั ซ้อนเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเราไม่
สามารถสังเกตหรือวัดความเชื่อของแต่ละบุคคล
ได้โดยตรงด้วยอวัยวะรับสัมผัสทัง้ ห้า (Pajares,
1992) อย่างไรก็ตาม เราสามารถศึกษาหรือทํา
ความเข้าใจความเชื่อเหล่านี้ได้ผ่านทางการกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคล รวมถึงการแสดง
ออกในรูปของการพูดเกีย่ วกับสิง่ นัน้ ๆ แทน ทัง้
ที่เ กิด ขึ้น จากการรู้ ตัว หรือ ไม่ รู้ ตัว (Rokeach,
1968) นันคื
่ อ เราสามารถทําความเข้าใจและศึกษา
ความเชื่อของบุคคลจากการแปลความหมายของ
คําพูด การแสดงออกถึงเจตนา ความตัง้ ใจ รวมถึง
พฤติก รรมที่บุ ค คลนั น้ แสดงออกมา (Pajares,
1992) จากการที่ผู้เขียนได้ศกึ ษางานวิจยั ทัง้ ใน
และต่ า งประเทศ ผู้เ ขีย นพบว่า แนวทางในการ
ศึกษาความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์สามารถกระทําได้หลายหลากแนวทาง ไม่ว่าจะเป็ นการสัมภาษณ์ การสังเกตการจัดการเรียนการสอนของ
ครูในห้องเรียน การใช้แบบสอบถาม การให้ครู
วิทยาศาสตร์วาดภาพตามประเด็นที่กําหนดให้
พร้อมกับเขียนอธิบายประกอบภาพ หรือใช้วธิ ี
การศึก ษาหลัก ฐานการสอนของครู เช่ น การ
ศึก ษาบัน ทึก อนุ ทิน ที่ค รูเ ขีย นขึ้น หลัง การสอน
หรือการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแต่ ละ
แนวทางมีท ัง้ ข้อ ดีแ ละข้อ จํ า กัด รวมถึง ความ
เหมาะสมกับบริบททีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึง่ ผูเ้ ขียน
ขอนําเสนอรายละเอียดของแต่ละแนวทางดังต่อ-

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 2 (2562)
ไปนี้ เพื่อให้ท่ีผู้สนใจศึกษาหรือทํ าความเข้าใจ
ความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์สามารถเลือก ใช้
แนวทางได้อย่างเหมาะสมกับตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
(1) การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์เป็ นการศึกษาความ
เชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ผ่านการสนทนา โดยเปิ ด
โอกาสให้ครูวทิ ยาศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็น
ความเข้าใจ มุมมอง และทัศนคติของตัวเองผ่าน
คําพูด (Ladachart, 2015) ซึ่งงานวิจยั ส่วนใหญ่
ทีศ่ กึ ษาความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ มักใช้การ
สัมภาษณ์เป็ นวิธกี ารหลัก เนื่องจากสามารถเก็บ
รวบรวมข้อ มูล ได้ทงั ้ ในเชิง ลึก และตรงประเด็น
แต่เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้เฉพาะใน
ลักษณะของคําพูดเท่านัน้ จึงทําให้ขาดข้อมูลใน
ส่วนของพฤติกรรมหรือการกระทํา ซึง่ อาจส่งผล
ให้ไม่สามารถตีความได้อย่างครอบคลุมมากนัก
ผู้เขียนจึงเล็งเห็นว่าอาจมีความจําเป็ นที่จะต้อง
ใช้ก ารสัง เกตพฤติก รรมร่ ว มด้ว ย เพื่อ ให้เ กิด
ความเข้าใจเชิงลึก การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสัม ภาษณ์ ส ามารถแบ่ ง ตามประเภทของ
บุ ค คลผู้ใ ห้ส ัม ภาษณ์ ได้เ ป็ น 2 ประเภทหลัก
ได้แ ก่ การสัม ภาษณ์ ค รู วิท ยาศาสตร์โ ดยตรง
(Alabdullkareem, 2016; Doncompri, 2008; Luft
and Zhang, 2014; Nuangchalerm and Prachagool, 2010; Subramaniam, 2014; Tatar, 2015;
Tsai, 2002; Ueda and Isozaki , 2016; Wong,
2016; Yakar and Turgut, 2017) แ ล ะ ก า ร
สัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับครูวทิ ยาศาสตร์ ซึง่
อาจเป็ นครูพ่เี ลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ (Buarapan,
2007) หรือนักเรียนในชัน้ เรียนของครูท่านนัน้ ก็
ได้ แต่ทงั ้ นี้การสัมภาษณ์นักเรียน อาจไม่สามารถ
อ้างอิงถึงความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ได้โดยตรง

(Tobin and McRobbie, 1996)
(2) การสังเกตการจัดการเรียนรูใ้ นห้อง
เรียน
การสังเกตการจัดการเรียนรูใ้ นห้อง
เรีย นเป็ นแนวทางที่ถู ก นํ า มาใช้ใ นการศึก ษา
ความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ร่วมกับการสัมภาษณ์
เนื่องจากครูวทิ ยาศาสตร์บางคนอาจพูดในลักษณะ
หนึ่ง แต่แสดงออกหรือมีพฤติกรรมในอีกลักษณะ
หนึ่ง หรือเป็ นคน “ปากไม่ตรงกับใจ” ก็ได้ ดังนัน้
นักวิจยั จึงมักนํ าการสังเกตการจัดการเรียนรู้มา
ใช้ในการศึกษาความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ร่วม
ด้ ว ย (Buarapan, 2007; Doncompri, 2008; Levitt,
2002; Luft and Zhang, 2014; Tobin and McRobbie, 1996) โดยการสังเกตการจัดการเรียนรู้
เพื่อศึกษาความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์มุ่งสังเกต
สิง่ ที่เกิดขึน้ ภายในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็ นโครงสร้างของบทเรียน กลยุทธ์ในการจัดการชัน้ เรียน
รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการ
สอน การใช้ส่อื การเรียนรู้ของครู การใช้ภาษาของ
ครูและนักเรียน พฤติกรรมของครูและนักเรียน
ปฏิสมั พันธ์ทเ่ี กิด ขึน้ ระหว่างครูกบั นักเรียน หรือ
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเอง (Richards
and Farrell, 2011) และนํามาตีความ หรือวิเคราะห์
เป็ นความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์แต่ละคน (Pajares,
1992)
(3) แบบสอบถาม
แบบสอบถามเป็ นหนึ่งในแนวทาง
ทีใ่ ช้ในการศึกษาความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ท่ี
ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นใน
รูป แบบของแบบสอบถามปลายเปิ ด ที่มีข้อ คําถามทีเ่ ปิ ดกว้างและให้อสิ ระในการตอบ (Aquirre
et al., 1990; Gheith and Aljiberi, 2017; Nuangchalerm and Prachagool, 2010) และแบบสอบ307
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ถามปลายปิ ด ที่อยู่ในรูปแบบของการเลือกตอบ
จากตัวเลือกที่กําหนดให้ (Alabdullkareem, 2016;
Antoniadou and Skoumios, 2013; Gheith and
Aljiberi, 2017) หรือ อยู่ใ นรูป แบบของมาตรวัด
ประเมินค่าทีใ่ ห้เลือกระดับความคิดเห็นทีต่ รงกับ
ความคิดหรือความเป็ นจริงของผูต้ อบ (Gheith and
Aljiberi, 2017) แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่
สามารถนํามาใช้ในการศึกษากับจํานวนตัวอย่าง
ในปริมาณมากได้ ป็ นวิธีการที่ง่าย สะดวก และ
ไม่กดดันครูระหว่างตอบคําถาม (Nuangchalerm,
2015) ประกอบกับสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ผู้ทําวิจยั ต้องการทราบ
แต่ ข้อ จํา กัด ของแบบสอบถาม คือ ไม่ ส ามารถ
ทราบถึงเหตุผลหรือความคิดเห็นทีแ่ ท้จริงของครู
ได้ และไม่ ส ามารถทราบได้ว่ าเพราะเหตุ ใดจึง
เลือกตอบเช่นนัน้ โดยเฉพาะหากใช้แบบสอบถามในลักษณะของมาตรวัดประเมินค่า (rating
Scale) ที่ ใ ห้ ค รู วิ ท ยาศาสตร์ เ ลื อ กระดั บ การ
ประเมิน ซึ่งอาจมีส่วนทําให้เกิดความเข้าใจหรือ
วิเคราะห์ความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ท่คี ลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากครูวทิ ยาศาสตร์แต่ละคนอาจ
แปลความหมายของระดับการประเมินแตกต่าง
กันได้ จึงทําให้การเลือกระดับการประเมินเดียว
กัน อาจไม่ได้แสดงถึงความคิดเห็น มุมมอง หรือ
ความเชื่อเดียวกันก็ได้ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
ใช้แบบสอบถามร่วมกับเครื่องมือการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ เพื่อความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ ขึน้
(4) การวาดภาพและการเขียนอธิบาย
ประกอบภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธกี ารนี้เป็ น
การศึกษาความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ผ่านการ
ทําความเข้าใจภาพทีค่ รูวทิ ยาศาสตร์สร้างสรรค์
ขึน้ โดยเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ภาพเป็ น
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ตัวแทนประสบการณ์ส่วนบุคคลทีส่ ะท้อนถึงความ
เชื่อของผู้วาดซึ่งเป็ นครูวิทยาศาสตร์ วิธกี ารนี้
เป็ นวิธกี ารที่ง่ายและค่อนข้างสะดวก เมื่อเทียบ
กับการแสดงออกด้วยการพูดหรือการเขียน วิธกี าร
นี้ครูวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายทอดความเชื่อของตน
เองผ่ า นการสร้า งสรรค์ผลงานและจินตนาการ
เป็ นสําคัญ (Tatar, 2015) เช่น งานวิจยั ของ Subramaniam (2014) ที่ศึก ษาแนวคิด หรือความเชื่อ
ของครูชีววิทยาเกี่ยวกับการสอนชีววิทยาด้ว ย
การให้ครูวาดภาพของตนเอง ขณะทําหน้าที่ใน
ห้องเรียนชีววิทยา และเขียนประโยคอธิบายภาพ
ทีต่ นเองวาดขึน้ จากนัน้ Subramaniam นําภาพ
และคําอธิบายประกอบภาพดังกล่าว มาตีความ
เป็ นแนวคิดหรือความเชื่อของ ครูชวี วิทยาแต่ละ
คน เช่นเดียวกับ Tatar (2015) ซึ่งให้ครูวิทยาศาสตร์วาดภาพตนเองขณะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นห้อง
เรียน พร้อมทัง้ เขียนอธิบายภาพในประเด็นที่ว่า
“ครูวทิ ยาศาสตร์ในภาพกําลังทําอะไร” และ “นักเรียนในภาพกําลังทําอะไร” จากนัน้ นํ ามาตรวจ
และแปลความหมายความเชื่อของนิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์เพื่อสรุ ปว่ านิ ส ิตครู วิทยาศาสตร์มีความ
เชื่อ ในบทบาทหน้ าที่ของครูวิทยาศาสตร์ และ
การสอนวิทยาศาสตร์เป็ นอย่างไร อย่างไรก็ตาม
ด้วยข้อจํากัดของภาพทีอ่ าจจะไม่สะท้อนถึงความ
เชื่อภายในทีแ่ ท้จริงของครูวทิ ยาศาสตร์ ประกอบ
กับเป็ นแนวทางทีใ่ ห้ขอ้ มูลทีอ่ าจไม่เพียงพอและ
ตรงประเด็น เนื่องจากภาพและคําบรรยายทีถ่ ูก
สร้างขึ้น อาจขึ้นอยู่ก ับความสามารถทางศิลปะ
และการเขียนคําอธิบายประกอบภาพเป็ นสําคัญ
ด้วย วิธกี ารนี้พบในงานวิจยั ในจํานวนค่อนข้าง
น้อย
(5) การศึกษาหลักฐานการปฏิบตั กิ าร
สอนของครู

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 2 (2562)
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารนี้เป็ น
การศึกษาความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ทางอ้อม
จากการทําความเข้าใจสิง่ ทีค่ รูวทิ ยาศาสตร์สร้าง
ขึ้น โดยตัว อย่ า งสิ่ง ที่ค รูวิท ยาศาสตร์ส ร้ า งขึ้น
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน
หรืออนุ ทินของครู (Doncompri, 2008; Nuangchalerm and Prachagool, 2010) วิธกี ารนี้กม็ ขี อ้ จํากัดว่า หากแผนการจัดการเรียนรู้ดงั กล่าวถูก
สร้าง หรือจัดทําขึ้นตามนโยบาย ความต้อ งการ
หรือบริบทของโรงเรียนมากกว่าความเชื่อ และ
ความต้องการของครูวทิ ยาศาสตร์ ก็อาจไม่สามารถ
อ้างอิงถึงความเชื่อที่แท้จริงของครูวทิ ยาศาสตร์
แต่ละคนได้ จึงมีความจําเป็ นต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือประเภทอื่น ๆ
จากรายละเอีย ดของแนวทางในการ
ศึกษาความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ขา้ งต้น พบว่า
แต่ละแนวทางล้วนมีขอ้ ดีและข้อจํากัด ขึน้ กับการ
นําไปใช้ทแ่ี ตกต่างกัน ประกอบกับความเชื่อของ
ครูวทิ ยาศาสตร์เป็ นประเด็นทีล่ กึ ซึง้ และมีความ
ซับซ้อนต่อการทําความเข้าใจหรือทําการศึกษา
จึงอาจทําให้การใช้เพียงแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
ไม่เพียงพอต่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุมและ
ชัดเจนที่จะสรุปว่าครูวทิ ยาศาสตร์มคี วามเชื่อที่
แท้จริงเป็ นอย่างไร ดังนัน้ ผู้เขียนจึงเสนอว่าการ
ทําความเข้าใจหรือศึกษาความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ ควรบู ร ณาการแนวทางการศึก ษาใน
หลากหลายแนวทางร่วมกัน เพื่อลดข้อจํากัดของ
แต่ ล ะแนวทาง และเพื่อ ทํา ให้ไ ด้ม าซึ่ง ข้อ มูล ที่
ครอบคลุ ม และชัด เจนมากยิ่ง ขึ้น ตัว อย่ า งเช่น
งานวิจยั ของ Na-wanidbumrung and Samiphak
(2019) ที่ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการสอนและ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของนิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์
ด้วยการใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ

สังเกตการจัดการเรียนรู้ และแบบศึกษาแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อลดข้อจํากัดของเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ประเภท และเพื่อให้
ได้ขอ้ มูลในภาพรวม และข้อมูลเชิงลึกประกอบ
การทํา ความเข้า ใจความเชื่อ เกี่ยวกับ การสอน
และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนิสติ ครูวิท ยาศาสตร์
ตัวอย่างงานวิ จยั ที่ ศึกษาความเชื่ อ
ของครูวิทยาศาสตร์
ด้วยความสําคัญของความเชื่อของครู
วิทยาศาสตร์ดงั กล่าวไปข้างต้น จึงทําให้ประเด็น
ความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์น้ีเป็ นหนึ่งในสาม
ประเด็นในด้านความรู้ความเข้าใจของครูทม่ี ีความ
เกีย่ วข้องกับการผลิตและพัฒนาครูวทิ ยาศาสตร์
ทีน่ กั วิทยาศาสตร์ศกึ ษาทัวโลกได้
่
ศกึ ษามากทีส่ ดุ
ในช่วงปี 2012–2016 (Vasinayanuwatana et al.,
2018) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ศึกษา
เริม่ ให้ความสนใจในเรื่องความเชื่อของครูมากขึน้
เป็ นลําดับ มีการตีพมิ พ์งานวิจยั ที่ศกึ ษาในเรื่อง
ความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์มากขึน้ จึงเป็ นสิง่ ที่
ยืนยันได้ว่าความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์นัน้ มี
ความสําคัญ และควรได้รบั การศึกษาเป็ นอย่าง
ยิง่ กระบวนการผลิตและพัฒนาครูวทิ ยาศาสตร์
เองก็ควรให้ความสําคัญในประเด็นของความเชื่อ
เพื่อพัฒนาครูวทิ ยาศาสตร์ทม่ี คี ุณภาพต่อไป
ในลํา ดับ ต่ อ ไป ผู้เ ขีย นจะยกตัว อย่ าง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเชื่อของ
ครูวทิ ยาศาสตร์ ดังนี้ Ueda and Isozaki (2016)
ศึกษาความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ในประเทศ
ญี่ป่ ุ นเกี่ย วกับ เป้ า หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
การศึกษาวิทยาศาสตร์ ซึง่ ได้ขอ้ ค้นพบว่า ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ขณะยังเป็ นนักเรียน หรือ ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ขณะเป็ นครูวทิ ยาศาสตร์ทงั ้ ในและ
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นอกโรงเรียน รวมถึงประสบการณ์ท่ไี ด้รบั ขณะ
ศึกษาในสถาบันผลิตครู เป็ นปั จจัยสําคัญทีท่ าํ ให้
ครูวิท ยาศาสตร์มีค วามเชื่อ ที่แ ตกต่ า งกัน โดย
หลักสูตรการผลิตครู คือ อิทธิพลหลักในการสัง-่
สมความเชื่อ ดัง กล่ า ว และ Yakar and Turgut
(2017) ศึกษาผลของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
(lesson study approach) และการทดลองสอนใน
ชัน้ เรียน (microteaching) ทีม่ ตี ่อความเชื่อเกีย่ วกับการสอน และการเรียนรูข้ องนิสติ หรือนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ พบว่า หลังจากผ่านการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันและการทดลองสอนในชัน้ เรียน
แล้ว นิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์เปลีย่ นแปลงความเชื่อ
เกี่ย วกับ การสอนและการเรีย นรู้ไปในเชิงบวก
หรือ เป็ น ไปในทิศ ทางที่เ น้ น นั ก เรีย นเป็ น ศูน ย์
กลางมากขึน้ เนื่องจากนิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์ได้มี
โอกาสในการอภิปรายถึงจุดอ่อนและจุดแข็งใน
การสอนของตนเองและเพือ่ น พร้อมกับได้ร่วมกัน
วางแผนการสอน และวิเคราะห์รูปแบบการสอนที่
แตกต่ า งกัน ของเพื่อ นร่ ว มชัน้ ที่ส อนในเนื้ อ หา
เดียวกัน
ส่วนงานวิจยั ที่ศึกษาความเชื่อของครู
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ผู้เขียนขอยกตัวอย่างงานวิจยั ของ Doncompri (2008) ที่ศึกษา
ความเชื่อ ของครูวิท ยาศาสตร์ร ะดับ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับ การสอนและการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่า ความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับการปฏิบตั กิ าร
สอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน และอายุการทํา
งานของครูยงั ส่งผลต่อความเชื่อและการปฏิบตั ิ
การสอนทีแ่ ตกต่างกันออกไปด้วย โดยครูวทิ ยาศาสตร์ทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนมากกว่า จะมี
ความเชื่อและการปฏิบตั กิ ารสอนทีส่ อดคล้องกัน
หรือเป็ นไปในทิศทางเดียวกันมากกว่าครูวทิ ยา310

ศาสตร์ทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า ดังนัน้ การจะปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาความเชื่อของ
ครูวทิ ยาศาสตร์ จึงควรกระทําในช่วงทีย่ งั เป็ นครู
ใหม่ท่คี วามเชื่อและการปฏิบตั ิการสอนที่ยงั ไม่
เป็ น ไปในทางทิศ เดีย วกัน และมีแ นวโน้ ม ที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าครูท่ีมีประสบการณ์ ใ น
การสอนมากกว่า (Wong, 2016) และงานวิจยั ของ
Nawanidbumrung and Samiphak (2019) ทีศ่ กึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกีย่ วกับการสอน
และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนิสติ ครูวิท ยาศาสตร์ ซึง่ ได้ขอ้ ค้นพบจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามว่านิสติ ครูวทิ ยาศาสตร์ส่วนใหญ่มคี วามเชื่อเกี่ยวกับเป้ าหมายเกี่ยวกับการ
สอน และการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ บทบาทของครู
วิทยาศาสตร์ และแนวทางการสอนวิทยาศาสตร์
ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ แต่
กลับมีความเชื่อเกีย่ วกับบทบาทของนักเรียน และ
แนวทางการเรีย นรู้วิท ยาสตร์ท่ีส อดคล้อ งกับ
แนวคิด แบบดัง้ เดิม ซึ่ง Nawanidbumrung and
Samiphak (2019) ได้ตงั ้ ข้อสันนิษฐานไว้ว่าความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับความเชื่อเกี่ยวกับการสอน
และการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในแต่ละประเด็นอาจ
มีสาเหตุจาก “บริบทและวัฒนธรรมไทย” ทีม่ สี ว่ น
ในการหล่อหลอมความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์
บทสรุป
ความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ คือ แนวคิดหรือความคิดทีค่ รูวทิ ยาศาสตร์ยอมรับและยืดถือ ในเรื่อ งต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยความเชื่อเกีย่ วกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิทยาศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์

วารสารหน่วยวิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปี ท่ี 10 ฉบับที่ 2 (2562)
และความเชื่อเกี่ยวกับ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เนื่องด้วยความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์เป็ นส่วน
สําคัญในการกําหนดทิศทางของการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ การแสดงพฤติกรรม รวม
ถึงการพัฒนาตนเองของครูวทิ ยาศาสตร์ จึงส่งผล
ให้การทําความเข้าใจ หรือการศึกษาความเชื่อ
ของครู วิท ยาศาสตร์ และการศึก ษาปั จ จัย ที่มี
อิทธิพลต่อความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ อย่าง
หลักสูตรการผลิตครูมคี วามสําคัญเป็ นอย่างยิง่
โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยทีม่ งี านวิจยั
ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความเชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ใน
ปริมาณและขอบเขตทีจ่ าํ กัด ทัง้ ทีม่ สี ว่ นสําคัญต่อ
การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูให้เป็ นไปในแนวทางที่ถูกต้องมากขึ้น การทําความเข้าใจความ
เชื่อของครูวทิ ยาศาสตร์ไทย และความสัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์ ท่ไี ด้รบั จากหลัก สูต รการ
ผลิตครูของประเทศไทยที่มตี ่อความเชื่อของครู
วิทยาศาสตร์ไทย จะทําให้เราทราบว่าเป้ าหมาย
นโยบาย หรือแนวทางในการผลิตและพัฒนาครู
วิท ยาศาสตร์ ข องประเทศไทยควรเป็ นไปใน
ทิศทางใด ควรปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือพัฒนา
อย่างไร เพื่อทีจ่ ะส่งเสริมให้ครูวทิ ยาศาสตร์ไทยมี
ความเชื่อที่เป็ นไปตามการสอนวิทยาศาสตร์ทด่ี ี
ที่พ วกเราพึงประสงค์ เพื่อ ให้เ กิด การปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั ที่
ได้ ร ับ การสนั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น การวิจ ัย จาก
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