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บทคดัย่อ 

 

 การเรียนรู้โดยปราศจากความเขา้ใจเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ทีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้โดย

ขาดความเขา้ใจและไม่สามารถสร้างคาํอธิบายความเขา้ใจ ไม่สามารถเชือมโยงแนวคิดต่างๆ และไม่

สามารถแกปั้ญหาได ้ดงันนัครูจาํเป็นตอ้งมีความรอบรู้เกียวกบัศาสตร์การสอนผนวกเนือหาทีส่งผล

กระทบต่อความเขา้ใจของนักเรียน ดว้ยเหตุนีการศึกษาครังนีจึงมีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมความ

เข้าใจของนักเรียนโดยการพฒันาศาสตร์การสอนผนวกเนือหาทีเน้นตัวแทนความคิดของครู

วิทยาศาสตร์ เรือง การดาํรงชีวิตของพืช งานวิจัยนีเป็นงานวิจัยทีใช้กระบวนทัศน์การวิจัยที

หลากหลาย (multi-paradigmatic research) ทีใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบผสมทงัวิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูร่้วมวิจัยในครังนี คือ ครูวิทย าศาสตร์ชัน

ประถมศึกษาปีที  จาํนวน  คน การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพทาํไดโ้ดยการวิเคราะห์เอกสาร การ

สมัภาษณ์เชิงลึก และการสงัเกตชนัเรียน ส่วนขอ้มลูเชิงปริมาณรวบรวมไดจ้ากการทดสอบ ขอ้มลูที

ไดจ้ากการเก็บรวบรวม จะถูกบนัทึกและถอดความ โดยชือของผูใ้ห้ขอ้มูลจะเขียนดว้ยนามแฝงที

แทนชือจริงของผูใ้ห้ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลทาํไดโ้ดยการวิเคราะห์เนือหาทงัการวิเคราะห์ราย

กรณีและการวิเคราะห์ขา้ม ผลการศึกษาพบว่าหลกัสูตรกาํหนดตวัแทนความคิดเรืองการดาํรงชีวิต

ของพืชไวอ้ยา่งหลากหลายทงัรูปแบบและระดบัของตวัแทนความคิด แต่พบว่าการจดัการเรียนการ

สอนในชนัเรียนของครูยงัไม่สามารถใชต้วัแทนความคิดเหล่านันไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ของ

หลกัสูตร เมือนําข้อมูลทีได้นีมาใช้ในการออกแบบหลกัสูตรการพฒันาศาสตร์การสอนผนวก

เนือหาทีเนน้ตวัแทนความคิดของครู พบว่า หลงัจากการพฒันาครู นกัเรียนส่วนใหญ่ของครูจาํนวน 

 คน มีผลการทดสอบความเขา้ใจเรืองการดาํรงชีวิตของพืชผ่านเป้าหมายทีตงัไว ้โดยมีนักเรียน

เพียงบางส่วน จาํนวน  คน ยงัไม่บรรลุเป้าหมายทีกาํหนด 
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ABSTRACT 

 

Learning without understanding can cause of several problems in terms of inert 

learning and a lack of scientific explanation, linking the relationships between ideas, 

and problem solving. Therefore, teachers must be knowledgeable about PCK that affect 

student understanding due to there is not only one of the most effective representation. 

Consequently, this research aims to enhance students’ scientific understanding by 

improving science teachers’ PCK focus on multiple content representations (MR-PCK) 

of the topic of Plant Life. With the consent of four Year 4 science teachers and their 

students, qualitative and quantitative methods were applied in this study. The study 

represented a multi-paradigmatic research. While document analysis, in-depth 

interview, and participant classroom observation were the primary methods of 

qualitative data collection, testing was a quantitative one. Particularly, the data were 

recorded and transcribed verbatim and the interviewees were identified by pseudonyms 

and then content analysis was used as data analysis method in both within-case and 

cross-case. The results revealed that many modes of content representations were posed 

in Year 4 curriculum documents in Plant Life. However, teachers did not apply 

curriculum documents into their classroom practice to meet the curriculum goals. 

Therefore, these issues were brought to design the professional development 

programme for enhancing science teachers’ MR-PCK in Plant Life that enhanced 

students’ understanding. The majority of students (N=74) reached the goal of the 

assessment. However, some of them (N=34) did not meet the goal. 

 


