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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและเพื่อก�าหนดกรอบของ
กระบวนการ และเกณฑ์การพัฒนาครผููส้อนกลุม่สาระวิทยาศาสตร์โรงเรยีนประถมศกึษา  โดยก�าหนด
ใช้เทคนิควิธีวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลักได้มาจากการ
สุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย รองผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูผู้สอน จ�านวน 13 คน ของโรงเรียน
บ้านมะขาม จังหวัดจันทบุรี เก็บข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม และใช้การวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์วิทยาในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผลการวิจัยพบว่า
 1. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย
1) ก�าหนดเป้าหมายร่วมกันของครู  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้อง  2) ก�าหนดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอน
วทิยาศาสตร์เป็นการก�าหนดมาตรฐาน  ก�าหนดศักยภาพสถานศกึษาและการวิจัยเชงิปฏบิตักิาร  3) การ
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ก�าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนา  เป็นการพัฒนาทมีงานของคร ูการพฒันาแหล่งเรยีนรูภ้ายใน – ภายนอก
โรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
4) พัฒนาครูตามกระบวนการ PAOR 3 รอบ  และ 5) การประเมินผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
 2. กระบวนการพฒันา กจิกรรมการพฒันาและเกณฑ์การพฒันาครผููส้อนกลุม่สาระวทิยาศาสตร์
โรงเรียนประถมศึกษา มี 5 กระบวนการคือ 1) การพัฒนาทีมงาน ประกอบด้วย การสร้างทีมงาน
นนัทนาการ  การออกก�าลงักาย  การดแูลซึง่กนัและกนั  การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ การผลติสือ่  ประเมนิผ่าน
เกณฑ์การพฒันา  ร้อยละ 85-100   2) การก�าหนดแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรยีน  ประกอบ
ด้วย การอบรมเชงิปฏบิตักิารจดัท�าหน่วยการเรยีนรู ้จดัท�าแผนการเรยีนรู ้การใช้แหล่งเรียนรู ้ประเมนิ
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาร้อยละ 80-100  3) การพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย การอบรมปรัชญาและ
ทฤษฎีการสอน การใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ จัดท�าคู่มือการใช้อุปกรณ์และสื่อ และการผลิตสื่อ
การสอน ประเมนิผ่านเกณฑ์การพัฒนาร้อยละ 80-100   4) การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ประกอบ
ด้วย การสงัเกตการสอนในช้ันเรยีน อบรมเทคนคิการสอน  ประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัท�าแผนการเรยีนรู้
ศึกษาดูงานการสอน ประเมินผ่านเกณฑ์การพัฒนาร้อยละ 80-100  5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ประกอบด้วย  ศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารท�าวจิยัในชัน้เรียน  จดัท�าโครงการวจิยั
ในชั้นเรียน และการใช้เทคโนโลยีเสนอผลงานวิจัย ประเมินผ่านเกณฑ์การพัฒนาร้อยละ 90-100

ค�าส�าคัญ :  รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/ โรงเรียนประถมศึกษา

ABSTRACT
 The purpose of this study was to develop a model for science teacher development 
in primary school by using A-I-C technique and participatory action research process. 
There were thirteen (13) major informants of this study consisting of deputy school director,
school director and teachers from Banmakham School who were purposive selected. Data 
were collected by document analysis, in-depth interview and participatory observation. 
The phenomenological analysis was also used to analyze the collected data.
 The study revealed that 
 1. The model of science teacher development in primary school was composed 
of:  1) Collaborating goal setting between teachers, parents, and stakeholders.  2) Setting 
activities of science teacher development program which were; setting of teaching criteria, 
setting of school abilities and setting of action research criteria.  3) Setting of developmental 
criteria which were; teacher team work development, development of learning resources 
both inside and outside school, teaching professional development, teaching-learning 
activities and action research development. 4) Teacher development through PAOR 
process for 3 rounds and 5) Results evaluation. 
 2. Process activities and criteria of Science teacher development in primary school 
were 5 steps of  1) Team work development consisted of; performing recreation teams, 
exercise, caring among group members, sharing information of teaching, producing 
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teaching tools. The results of these development activities were passed at 85-100 percent.
2) Learning resources both inside and outside school consisted of; workshop of learning
units, writing lesson plan, applying learning resources of classes. The results of these 
activities were passed at 80-100 percent  3) Professional development consisted of; 
providing the knowledge of philosophy and learning theories, using science technologies
and using the manual and teaching tools provided. The results of these activities were 
passed at 80-100 percent  4) Performing teaching–learning activities consisted of; 
classroom observation, training of teaching techniques, workshop for lesson plan writing, 
and study tour. The results of these activities were passed at 80-100 percent.  5) Action 
research consisted of; concerned research study, sharing information about classroom 
action research, as well as technology for research presentation. The results of these 
activities were passed at 90-100 percent.

KEYWORDS :  Model of science teachers development/ Primary school

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ในยคุของโลกแห่งการเปล่ียนแปลงองค์ความรูใ้หม่ๆ  ได้มกีารพฒันาเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วและมี
ปริมาณมาก ท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
การสอนให้เข้ากบัยุคสมยัอยู่ตลอดเวลา  คร ู อาจารย์  ไม่สามารถบอกเล่าความรูใ้ห้กับผู้เรียนได้ทัง้หมด 
การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นการเรียนแบบร่วมมือกันระหว่างครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นการเรียนการสอนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน (สุวิมล ว่องวาณิช, 
2548, หน้า 2)  ผลจากการประกาศใช้พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542  ส่งผลให้ต้องมี
การปฏรูิปการจดัการศกึษาของประเทศ  โดยเฉพาะการปฏริปูการจดัการเรียนการสอนของคร ูและผูท้ี่
จะผลกัดนัให้การปฏริปูการศกึษาประสบความส�าเรจ็มากทีส่ดุ  คอื  คร ู การจัดการศกึษาในอดตีให้ความ
ส�าคัญกับครู แต่ในปัจจุบันให้ความส�าคัญกับผู้เรียนเป็นส�าคัญ ครูและผู้บริหารรวมทั้งปัจจัยและ
องค์ประกอบอื่นๆ เป็นอันดับรอง (ค�าหมาน คนไค, 2543, หน้า 15) หลังจากที่มีการประกาศใช้
พระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  เป็นเวลา 10 ปีแล้ว  พบว่า  ยังมอีกีหลายเรือ่งท่ีมปัีญหา
ต้องเร่งพฒันา โดยเฉพาะด้านคุณภาพผูเ้รยีน  ครู  คณาจารย์  และบคุลากรทางการศกึษา  (ส�านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 1-6)   
 จากสภาพการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรียนบ้านมะขาม  พบว่า  ครูสอนไม่ตรงวุฒิ  คดิเป็น
ร้อยละ 88.23 ขาดแคลนครูสาขาวิทยาศาสตร์ ขาดระบบการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2551 ต�่ากว่าเป้าหมาย นอกจากนี้การประเมินภายนอกจาก สมศ. พบว่า มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียน
มีความสามารถในการคดิวเิคราะห์  คดิสงัเคราะห์  มวิีจารณญาณ  มีความคดิสร้างสรรค์  คดิไตร่ตรอง
และมวีสิยัทศัน์ มาตรฐานที ่5  ผูเ้รยีนมคีวามรู ้และทกัษะพืน้ฐานทีจ่�าเป็นตามหลกัสตูร  และมาตรฐาน
ที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ ทั้ง 3  มาตรฐานมีผลการประเมิน
อยูใ่นระดบัพอใช้ (โรงเรียนบ้านมะขาม, 2549, หน้า 40-41)  นอกจากนีว้ทิยาศาสตร์ท�าให้คนได้พฒันา
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วธิคีดิ  มทีกัษะทีส่�าคัญในการค้นคว้าหาความรู ้  และทีส่�าคญัคอื  ความรูว้ทิยาศาสตร์ช่วยเพิม่ขดีความ
สามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ  ของประเทศได้  (ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2547, หน้า 1-2)   
 การพัฒนาครูในสถานศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 52 
ได้ก�าหนดให้กระทรวงศกึษาธกิารส่งเสริมให้ม ี กระบวนการผลิต  การพัฒนาคร ู คณาจารย์  และบคุลากร
ทางการศกึษา  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกับการเป็นวิชาชพีชัน้สงู  และสอดคล้องกับความ
ต้องการการพัฒนาครู โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจ�าการที่สอนไม่ตรงวิชาเอก ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 20) การพัฒนาครู
จ�าเป็นต้องจดัให้มกีารฝึกอบรม  ณ  ทีต้ั่งหรอืสถานศกึษา  โดยผูบ้รหิารและคณะครรู่วมกนัวางแผนและ
ด�าเนินการในการพฒันาคร ู(รุง่ แก้วแดง, 2550)  การพฒันาครผููส้อน  กลคิแมนและคณะ (Glickman 
et al., 2007, p. 299)  เสนอว่า  งานช่วยเหลือครูทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถด�าเนินการได้ใน 5 รูปแบบ คือ การช่วยเหลือครูโดยตรง การพัฒนาทีมงาน
การสอนของครู การพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาหลักสูตร และการท�าวิจัยปฏิบัติการในห้องเรียน  
ผู้วิจัยจึงสนใจที่ใช้แนวคิดการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดของกลิคแมน 
ซ่ึงจะช่วยท�าให้การด�าเนนิการประสบความส�าเร็จ  เป็นการพัฒนาทีย่ัง่ยนืและต่อเนือ่ง  และท�าให้การ
พัฒนาครูเกิดประสิทธิผลคือ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR)  เพราะเป็นการวจิยัทีมุ่ง่แก้ไขปัญหาตามแนวทางทีบ่คุคลหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกจิกรรม
ทุกขั้นตอน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา
 2.  เพือ่ก�าหนดกรอบของกระบวนการพัฒนา  กจิกรรมตามกระบวนการพฒันา  และเกณฑ์การ
พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา

ค�าถามการวิจัย
 1.  รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับโรงเรียนประถมศึกษา
เป็นอย่างไร
 2.  กรอบของกระบวนการพัฒนา กิจกรรมตามกระบวนการพัฒนา และเกณฑ์การพัฒนาครู
ผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษาเป็นอย่างไร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
 1.  ได้รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 2.  ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สามารถน�ารูปแบบที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้กับสถานศึกษาอื่นๆ ได้
 3.  รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา สามารถใช้เป็น
แนวทางส�าหรับนักวิจัยอื่นๆ ท�าการวิจัยขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
  ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการด้านการพัฒนาครูผู้สอน และการวิจัยเชิง
บรูณาการแบบองค์รวม (Holistically Integrative Research)  โดยรวมเอาเทคนคิ A- I- C  ร่วมกบัการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท�าให้ได้แนวทางในการวิจัย ดังนี้
 1.  แนวคิดการพัฒนาครูผู้สอนเชิงระบบของ กลิคแมน (Glickman, 2004) ประกอบด้วย การ
ช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance)  การพฒันาทมีงานการสอนของครู (Group Development) 
การพัฒนาวชิาชีพคร ู(Professional Development)  การพฒันาหลกัสตูร (Curriculum Development) 
และการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 
 2.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเอไอซี (Appreciation – Influence – Control: AIC) เพื่อให้ผู้มี
ส่วนร่วม  ประกอบด้วย  รองผูอ้�านวยการสถานศกึษา  ครผููส้อนกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีน ครู
กลุ่มเครือข่ายสาระวิทยาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการบริหารงานวิชาการ
โรงเรยีน  และผูป้กครองนักเรยีนทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรี  จ�านวน  25  คน  มส่ีวนร่วมกันพัฒนา
วสัิยทัศน์ร่วม (Shared Vision)  ก�าหนดกลยุทธ์ (Strategies)  และแผนปฏบิตักิาร (Action Plan)  เพือ่
ให้ผู้ปฏิบัติมีโอกาสก�าหนดแนวทางและวิธีการตามวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันพัฒนาจากกระบวนการ A-I-C
 3.  การวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมส่ีวนร่วม ตามแนวคดิของเคมมสิและแมค็แทก็การ์ท (Kemmis 
& Mc Taggart, 1988) ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action) 
การสงัเกตผล (Observation)  และการสะท้อนผล (Reflection)  จากการสงัเคราะห์แนวคิดดังกล่าว  ก�าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

แนวคิดการพัฒนาครูผู้สอนเชิง
ระบบของ กลิคแมน
1. การช่วยเหลือครูโดยตรง
2. การพัฒนาทีมงานการสอน 
 ของครู
3. การพัฒนาวิชาชีพครู
4. การพัฒนาหลักสูตร
5. การวิจัยปฏิบัติการ

การปฏิบัติ
และสังเกต

การปฏิบัติ
และสังเกต

สะท้อน วางแผน
ใช้เทคนิค AIC
1. การยอมรับและชื่นชม
 ความคิดเห็น ความรู้สึก
 ของสมาชิก
2. การเรียนรู้จากใช้
 ประสบการณ์และความคิด
 ริเริ่มสร้างสรรค์มาช่วย
 ก�าหนดวิธีการส�าคัญทาง
 ยุทธศาสตร์
3. การน�ายทุธศาสตร์ วธิสี�าคญั
 มาก�าหนดแผนปฏิบัติการ

รูปแบบการพัฒนาครู
ผู้สอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์โรงเรียน
ประถมศึกษา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม
ตามแนวคิดของ

เคมมิสและแม็คแท็กการ์ท
สะท้อน วางแผน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 
 
 



วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557108

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจยัครัง้น้ีเพือ่สร้างรปูแบบการพฒันาครผููส้อนกลุม่สาระวทิยาศาสตร์
โรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาตามแนวคิดของ กลิคแมน (Glickman, 2004) เกี่ยวกับแนวคิดการ
พฒันาครเูชงิระบบ  ซึง่ประกอบด้วย  การช่วยเหลือครโูดยตรง (Direct Assistance)  การพฒันาทมีงาน
การสอนของครู (Group Development)  การพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development)  การ
พัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)  การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)  คุณลักษณะ
และกระบวนการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม  ตามแนวคดิของ  เคมมสิและแมค็แทก็การ์ท (Kemmis & McTaggart, 1988)  ประกอบด้วย 
การวางแผน (Planning)  การปฏบิตัติามแผน (Action)  การสงัเกตผล (Observation)  และการสะท้อนผล
(Reflection) โดยเลือกพื้นที่ที่ศึกษา คือ โรงเรียนบ้านมะขาม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. กลุ่มผูใ้ห้ข้อมลูหลกั  ประกอบด้วย  รองผูอ้�านวยการสถานศกึษา  จ�านวน 1 คน  ตวัแทนครู
ในโรงเรียน  จ�านวน 12 คน  ตวัแทนครูกลุม่เครอืข่ายวิทยาศาสตร์  จ�านวน 4 คน  ตวัแทนศึกษานเิทศก์ 
จ�านวน 2 คน  ตัวแทนกรรมการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีน  จ�านวน 3 คน  ตวัแทนผูป้กครองนกัเรยีน
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 3 คน

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอนที่ใช้การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม 
(Holistically Integrative Research) โดยรวมเอาเทคนิค A-I-C ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)  ตามหลกัการของ  เคมมสิและแมค็แทก็การ์ท (Kemmis
& McTaggart, 1988) ซึ่งในส่วนของการปฏิบัติการนั้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน 
(Planning)  การปฏิบตัติามแผน (Action)  การสงัเกตผล (Observation)  การสะท้อนผล (Reflection)  
 ในส่วนของขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยจัดล�าดับการด�าเนินงานเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ระยะเตรียมการวิจัย (Pre-research Phase) ผู้วิจัยศึกษาบริบทของโรงเรียน 
ปัญหา และเกณฑ์มาตรฐาน โดยการประชุมคร/ูกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั  การสัมภาษณ์  การสงัเกต/ บนัทกึ 
ศกึษาความรูพ้ืน้ฐานครูวิทยาศาสตร์/ ระเบียบวิธีการวจิยั  คดัเลอืกทมีผูว้จิยั  และผูช่้วยนกัวจิยั จดัเตรียม
โรงเรียน/ คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก การเตรียมคน/ เตรียมเครือข่ายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม (PAR)  และการพฒันาครกูลุม่สาระวทิยาศาสตร์ตามแนวคดิของกลคิแมน  5  ด้าน  กบัทมีผูว้จิยั
 ขั้นตอนที่ 2 ระยะวิเคราะห์สถานการณ์การวิจัย (Situational Analysis Phase) กลุ่มผู้ให้
ข้อมลูร่วมกนัพฒันาวสิยัทศัน์ ก�าหนดกลยุทธ์  และวางแผนการปฏบิตังิาน  เกบ็ข้อมลูเบือ้งต้นของพืน้ที่
การวิจัย จัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ จับประเด็น ระดมพลังสมองกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ร่วมกันพัฒนา
วสิยัทัศน์  ก�าหนดกลยุทธ์และแผนฯ  ใช้เทคนิค A-I-C  พฒันาเครือ่งมอืเพือ่ใช้เกบ็ข้อมลู  จดัท�าแผนการ
พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman, 2004) 5 ด้าน เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย วิเคราะห์/ ตรวจสอบและน�าเสนอข้อมูล
 ขั้นตอนที่ 3 ระยะการจัดท�าแผน (Planning Phase) หลังจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลร่วมกันพัฒนา
วิสัยทัศน์ก�าหนดกลยุทธ์แล้ว ได้วางแผนการปฏิบัติงานจัดท�า Action Plan แสดงรายละเอียดระดม
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พลังสมอง ระบุรายละเอียดแนวทาง ได้แก่ ก�าหนดกิจกรรมตามเกณฑ์การพัฒนาและผู้รับผิดชอบ
 ขั้นตอนที่ 4 ระยะการน�าแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase) จากขั้นตอนที่ 3 กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลได้ร่วมกันพัฒนาวิสัยทัศน์ ก�าหนดกลยุทธ์ วางแผนการปฏิบัติงาน จัดท�า Action Plan 
แสดงรายละเอียดระดมพลงัสมอง  ระบุรายละเอยีดกิจกรรมตามเกณฑ์การพฒันา  และผู้รบัผิดชอบแล้ว
ทมีผูว้จัิยน�าแผนไปสู่การปฏิบติั  มอบหมายผูร้บัผดิชอบเพือ่ปฏบิตักิารตามแผน  การมส่ีวนร่วมของทมี
ผู้วิจัย และผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมการปฏิบัติงาน
 ขั้นตอนที่ 5 ระยะการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring & Evaluation 
Phase) ผู้วิจัยติดตามผล โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติการตามแผนด้วยการสังเกต การ
สมัภาษณ์ บนัทกึการมส่ีวนร่วมของทมีผูว้จิยั  การปฏบิตังิานประเมนิผลฯ  จากทมีผูว้จิยั  สรปุผล  ประชมุ
ทมีวจัิย  วเิคราะห์ผลการด�าเนินงาน  เพ่ือสะท้อนกลับเดอืนละครัง้  วางแผนฯ  พร้อมด�าเนนิการ  รอบที่ 
2, 3  และ.. หรอืจนกว่าจะบรรลตุามวตัถปุระสงค์การวิจัย  สรปุผลการรายงานให้ทมีวิจัยทราบ  เพือ่ปรบั
ให้ถูกต้องและยืนยันข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น�าเสนอผลงานและขยายผล

สรุปผลการวิจัย
 จากการสังเคราะห์การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย สามารถสรุปผลการ
วิจัยได้ดังนี้
 1.  รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย
      1.1 การก�าหนดเป้าหมายร่วมกันของครูและผู้เกี่ยวข้อง ในการศึกษาศักยภาพของสถาน
ศึกษาและชุมชน ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์
      1.2  ก�าหนดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เป็นการก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรและศักยภาพของสถานศึกษาและวิจัยปฏิบัติการ 
      1.3 ก�าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนา ประกอบด้วย การก�าหนดเกณฑ์การพัฒนาครู การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกโรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
  1.4 พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือ วางแผน (plan) 
ปฏิบัติการตามแผน (action) สังเกตผล (observation) และสะท้อนผล (reflection) รวม 3 รอบ
  1.5 ประเมินผลการพัฒนาครูตามวัตถุประสงค์
 2.  กรอบของกระบวนการพัฒนา กจิกรรมการพฒันา  และเกณฑ์การพฒันาครผููส้อนกลุม่สาระ
วิทยาศาสตร์จากการวิจัยพบว่ากระบวนการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอน รวมทั้งเกณฑ์
การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มี 5 กระบวนการคือ การพัฒนาทีมงาน การก�าหนด
แหล่งเรยีนรูภ้ายในภายนอกโรงเรียน  การพัฒนาวชิาชพี การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและการวจิยั
เชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย
  2.1 การพัฒนาทีมงาน
   2.1.1 กระบวนการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย การสร้างทีมงาน 
นันทนาการ  การออกก�าลงักายร่วมกนั  การดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั  การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ร่วมกนั
ผลิตสื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
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   2.1.2  เกณฑ์การพัฒนาและผลการพัฒนา  ประกอบด้วย
         2.1.2.1 จ�านวนครูเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างทีมงานไม่ต�่ากว่าร้อยละ 90 ผล
การประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
         2.1.2.2  จ�านวนครูได้ช่วยเหลือกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 100 ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
         2.1.2.3  จ�านวนครูได้รับการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ต�่ากว่าร้อยละ 90 
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
              2.1.2.4  จ�านวนครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ต�่ากว่าร้อยละ 85 
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
   2.2 แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกโรงเรียน  
   2.2.1 กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าหน่วยการเรียนรู้
จัดท�าแผนการเรียนรู้  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   2.2.2 เกณฑ์การพัฒนาและผลการพัฒนา ประกอบด้วย
             2.2.2.1 จ�านวนครูที่ร่วมมือกันจัดท�าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 
100 ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
              2.2.2.2  จ�านวนครทูีจ่ดัท�าหน่วยการเรยีนรูค้รบทุกหน่วยไม่ต�า่กว่าร้อยละ 100 
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
              2.2.2.3  จ�านวนครูที่ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 100 ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
              2.2.2.4  จ�านวนครูที่น�าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
   2.3 การพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
   2.3.1 กระบวนการพฒันา  ประกอบด้วย  อบรมเทคนคิการสอน  ศกึษาการใช้เทคโนโลยี
ในห้องวทิยาศาสตร์  อบรมการใช้คอมพิวเตอร์  ศึกษาอปุกรณ์และสือ่การสอนวทิยาศาสตร์  ฝึกปฏบัิติ
การใช้อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์  จัดท�าคู่มือการใช้อุปกรณ์และสื่อ จัดท�าสื่อและน�าเสนอสื่อการสอน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
             2.3.2 เกณฑ์การพัฒนาและผลการพัฒนา ประกอบด้วย 
                   2.3.2.1 ความรู้ทางวิชาชีพของครูไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
                        2.3.2.2  ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูไม่ต�่ากว่าร้อยละ 90 
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
               2.3.2.3 จ�านวนครูที่จัดท�าสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 100 
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
               2.3.2.4  จ�านวนครทูีมี่ทศันคตทิีด่ต่ีอการสอนวิทยาศาสตร์ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 90 
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
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  2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
           2.4.1 กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย การสังเกตการสอนในชัน้เรยีน อบรมเทคนคิ
การสอน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการสอน
           2.4.2 เกณฑ์การพัฒนาและผลการพัฒนา ประกอบด้วย 
              2.4.2.1 จ�านวนครูที่วางแผนปฏิบัติการสอนร่วมกันไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
            2.4.2.2 จ�านวนครูที่ได้รับการนิเทศการสอนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 90 
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
                2.4.2.3  จ�านวนครูที่ได้รับการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 90 ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
                  2.4.2.4  จ�านวนครทูีไ่ด้ศกึษาสือ่วีดทีศัน์ เทคนคิการสอนไม่ต�า่กว่าร้อยละ 100 
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
                 2.4.2.5 จ�านวนครูที่ได้ศึกษาดูงานด้านการสอนวิทยาศาสตร์ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 95 ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
               2.4.2.6 จ�านวนครูที่ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
  2.5 การวิจัยปฏิบัติการ  
         2.5.1 กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดท�าวิจัยในชั้นเรียน จัดท�าโครงการวิจัยในชั้นเรียน การใช้เทคโนโลยีน�าเสนอผลงานวิจัย          
               2.5.2  เกณฑ์การพัฒนาและผลการพัฒนา
              2.5.2.1 จ�านวนครูที่มีความรู้ในกระบวนการจัดท�าวิจัยในช้ันเรียนไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 90
            2.5.2.2  จ�านวนครูที่จัดท�าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 100
                2.5.2.3 จ�านวนครูที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน�าเสนอผลการวิจัยไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 100 ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”

อภิปรายผลการวิจัย
 การอภิปรายผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถม
ศึกษา ผู้วิจัยน�าเสนอตามล�าดับ ดังนี้
 1. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      1.1 การก�าหนดเป้าหมายร่วมกันของผู้ให้ข้อมูลหลัก ครู และผู้ปกครอง
   จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหา และความต้องการท่ีจะพัฒนา
ตนเองของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน พบว่าที่มีจุดเด่น และสิ่งท่ีควรจะพัฒนาให้ดีข้ึน โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ
ดูจากข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการของครูในโรงเรียน และน�าข้อค้นพบมาสรุปวิเคราะห์ 
เพื่อการก�าหนดเป้าหมายร่วมกันของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียน 
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จะเป็นตัวบ่งชีว่้าสภาพการจดัการเรยีนการสอนของครใูนโรงเรยีนนัน้มจีดุเด่น  และสิง่ทีค่วรจะพฒันา
ให้ดีขึ้นมีอะไรบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์ (2548) ซึ่งได้ศึกษาสภาพ
ปัญหาการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการประกันคุณภาพด้านครูในโรงเรียน ในมาตรฐานที่ 22 
และ 24 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
  1.2 กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา
        ผลจากการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ของ
ครใูนโรงเรยีน  ซึง่ได้ข้อมลูพ้ืนฐานเกีย่วกบัความต้องการในการพฒันาตนเองทางด้านการจดัการเรยีน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครู จ�านวน 13 คน ผู้วิจัยน�ามาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรองผู้อ�านวยการโรงเรียน และกลุ่มตัวแทนครู ด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง  และการน�าเทคนิค A - I - C  มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาและความต้องการทีจ่ะ
ให้เกดิขึน้ในโรงเรยีนกบัตวัแทนศกึษานิเทศก์  ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ผูป้กครอง
นักเรียน และตัวแทนครูกลุ่มเครือข่ายวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman, 2004) 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือครู ด้านการพัฒนาทีมงาน ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร และด้านการวิจัยปฏิบัติการ โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการระดม
พลังสมอง ของผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขรรค์ชัย อ่อนมี (2552) ได้ศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัจจุบนั  ปัญหาและความต้องการทีจ่ะให้เกิดขึน้ในโรงเรยีนกับตวัแทนคณะกรรมการสถานศกึษา
ข้ันพืน้ฐาน  ตวัแทนผูป้กครองนักเรยีนและเครอืข่ายผูป้กครอง  ผลทีเ่กดิจากการด�าเนินการด้วยเทคนคิ 
A-I-C ท�าให้ความต้องการประสบความส�าเร็จและเกิดความพึงพอใจ
  1.3 ก�าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนา
     การวจิยัเรือ่งรูปแบบการพัฒนาครผููส้อนกลุม่สาระวทิยาศาสตร์โรงเรยีนประถมศกึษา 
ครั้งนี้ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนา ประกอบด้วย การก�าหนดเกณฑ์การพัฒนาครู การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกโรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการพิจารณาพัฒนาการของครูที่
เพิม่ขึน้และเปรยีบเทียบระหว่างก่อนการพัฒนา  และหลงัการพฒันาครตูามกรอบแนวคดิของ  กลคิแมน 
(Glickman, 2004)  5 ด้าน  ได้แก่  ด้านการช่วยเหลือครโูดยตรง  ด้านการพฒันาทมีงานการสอนของครู 
ด้านการพฒันาวชิาชีพคร ู ด้านการพัฒนาหลกัสตูร  และด้านการวจิยัปฏบิตักิาร  และเกณฑ์การพฒันา
ครูเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 13 มาตรฐาน โดยก�าหนด
เกณฑ์บรรลุตามตัวชี้วัดเป็นร้อยละ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดร่วมกันของครู ผู้ปกครอง 
และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperation Learning) 
ดงัที ่ทศินา แขมมณ ี(2545, หน้า 24) สรปุไว้ว่า  การเรยีนรู้แบบร่วมมอืมลีกัษณะส�าคญั  5  ประการ 
คอื มีการพึง่พาอาศยักนั  การปรกึษาหารอืกนั  ความรบัผิดชอบ  การใช้ทกัษะการสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 
และการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
  1.4 พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
   การพัฒนาครผููส้อนวทิยาศาสตร์ตามกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารคอื วางแผน (plan) 
ปฏิบัติการตามแผน (action) สังเกตผล (observation) และสะท้อนผล (reflection) รวม 3 รอบ นั้น
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สอดคล้องกบัแนวคดิของการวจิยัปฏิบตักิารของเคมมสิและแมกแทกการ์ท (Kemmis & Mc Taggart, 
1988) ที่กล่าวว่าเป็นกระบวนการที่เป็นระบบของการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากการสังเกตการ
ปฏบิตังิาน และจากการปรบัปรงุงานของตน  ซึง่ท�าให้ครูสามารถแก้ปัญหาและพฒันาคุณภาพการเรยีน
การสอนได้อย่างตรงจุด นอกจากน้ีการด�าเนินงานตามขั้นตอน PAOR เป็นการพัฒนางานตาม
สภาพจรงิทีเ่กดิขึน้  เริม่จากการส�ารวจปัญหาและวางแผนเพือ่ปรบัปรงุแก้ไข  การน�าแผนไปด�าเนนิงาน
ตามสภาพจรงิในช้ันเรยีน  น้ันคือการน�าไปแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนซึง่มลีกัษณะทีย่ดืหยุน่ได้มกีาร
สังเกตและรวบรวมผลที่เกิดขึ้นเพื่อการประเมินตรวจสอบและน�าไปวางแผนปรับปรุงการเรียน
การสอนในคร้ังต่อไป  ทัง้นีก้ระบวนการ PAOR  ยงัเป็นการด�าเนนิการเพือ่เปลีย่นแปลงและยงัเกดิการ
มีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย
  1.5 ประเมินผลการพัฒนาครูตามวัตถุประสงค์
   การประเมนิผลการพัฒนาครตูามวัตถปุระสงค์ เป็นการเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงาน
กับเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้า ท�าให้ทราบได้ว่าบรรลุตามที่ก�าหนดไว้หรือไม่ และยังทราบถึง
ประสทิธภิาพของการวางแผนตลอดจนผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตามมา สอดคล้องกบัแนวคดิการจดัการเชงิ
กลยุทธ์ที่ต้องการประเมินผลที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถน�าไปวางแผนพัฒนาได้ต่อไป โดยการประเมิน
ต้องมีการก�าหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลที่เกิดขึ้นทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์
 2. กรอบของกระบวนการ และเกณฑ์การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      	 2.1	ด้านการพัฒนาทีมงาน	พบว่า กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย การสร้างทีมงาน 
และการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั  ทัง้นีเ้พราะว่า  กระบวนการพฒันาทมีงานการสอนของคร ูผู้บริหาร
ให้ความส�าคัญกับการสร้างทีมงาน (Team Building) มีขั้นตอนในการด�าเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของครทูีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ท�าให้การสร้างทมีงานประสบผลส�าเรจ็  สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ธญัญรตัน์ วรรณดร (2549)  สรปุไว้ว่า  การพัฒนาครตูามมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษา 
โรงเรียนที่ขาดแคลนครูต้องมีการบูรณาการรวมช้ันเรียน ต้องมีการท�างานเป็นทีม และแลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้นัภายในโรงเรยีน  จากข้อค้นพบกระบวนการ  พฒันา  ส่งผลให้ผลการวจิยันี ้ สามารถสร้างเกณฑ์
การพัฒนา ในด้านการพัฒนาทีมงาน ประกอบด้วย ครูเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างทีมงาน ร้อยละ 90 
ครูได้ช่วยเหลือกันในการจัดกิจกรรม ร้อยละ100 ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท�าแผน การสังเกต
ชัน้เรยีน  การผลติสือ่  การใช้เทคโนโลยี  การใช้สือ่และอปุกรณ์  และการท�าวิจยัในชัน้เรยีน  ร้อยละ 85 
และการได้รับการดูแลเอาใจใส่ ร้อยละ 90
  2.2	ด้านแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกโรงเรียน พบว่า กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�าหน่วยการเรียนรู้ชั้นเรียน และจัดท�าแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ทั้งนี้เพราะว่า ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแนะน�าครู 
เชิญศึกษานิเทศก์มาให้ความรู้ ครูได้ฝึกปฏิบัติจริง สามารถจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเวช แนวเงินดี (2550) สรุปไว้ว่า การ
พฒันาครดู้วยวธิกีารทีห่ลากหลายช่วยให้ครเูขยีนแผนการเรยีนรูด้ขีึน้  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
ครูด้วยกันเกดิกระบวนการนเิทศภายในโรงเรยีน  ครมูปีฏิสัมพนัธ์กนัดขีึน้  จากข้อค้นพบ  กระบวนการ
พฒันา  ส่งผลให้ผลการวจิยันี ้ สามารถสร้างเกณฑ์การพฒันา  ในด้านการพฒันาความรู ้ ประกอบด้วย 
ครูร่วมมือกันจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 100 ครูมีหน่วยการเรียนรู้ครบทุกหน่วย ร้อยละ 
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100 ครูได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ100 และน�าผลการประเมินหลักสูตร
ไปใช้ ร้อยละ 80
   	2.3	 ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	พบว่า กระบวนการพัฒนา
ประกอบด้วย อบรมเทคนิคการสอนและศึกษาการใช้เทคโนโลยีในห้องวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะว่า
วิชาชีพครู (Teaching Profession) เป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548, หน้า 6) ระบุไว้ว่า มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ ด้านความรู้ของครูจะต้องมีภาษาและเทคโนโลยีส�าหรับครู ส่งผลให้ผล
การวจิยัน้ี สามารถสร้างเกณฑ์การพัฒนา  ในด้านการส่งเสรมิความก้าวหน้า  ประกอบด้วย  ครมูทีศันคติ
ทีดี่ต่อการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระวทิยาศาสตร์  ร้อยละ 90  ครไูด้รบัการพฒันาความรูด้้านการจดัการ
เรียนรู้ร้อยละ 80  ครจูดัท�าสือ่และน�าเสนอสือ่การสอน  ร้อยละ 100  และครไูด้รบัการพฒันาศกัยภาพ
ในการแสวงหาความรู้ ร้อยละ 90
  2.4  ด้านการจดักจิกรรมการเรียนการสอน	ผลการวจิยั	พบว่า กระบวนการพฒันา  ประกอบ
ด้วย การได้รบัการสงัเกตการสอนในช้ันเรยีน  และอบรมเทคนิคการสอน  ทัง้น้ีเพราะว่า  กระบวนการ
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ท�าให้ครูมีความรู้มากขึ้น สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ดาเวนพอทและ สเมทานา (Davenport and Smetana, 2004) แสดงให้เห็นว่า ครูมีความ
ต้องการรับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครู ผู้นิเทศ หรือแม้แต่หัวหน้างาน จึงมีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องช่วยเหลอืครู (Direct Assistance)  ในการจดัการเรยีนการสอน  จากข้อค้นพบกระบวนการพฒันา 
ส่งผลให้งานวิจัยนี้ สามารถสร้างเกณฑ์การพัฒนา ประกอบด้วย ครูได้รับการนิเทศการสอน ร้อยละ 
90 ครูเข้ารับการอบรมเทคนิคการสอน ร้อยละ 90 ครูได้ศึกษาสื่อวีดิทัศน์ ร้อยละ 100 ครูวางแผน
ปฏิบัติการสอนร่วมกันร้อยละ 80 ครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลายร้อยละ 80 และครูได้ไปศึกษาดูงาน
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ร้อยละ 95
  2.5	ด้านการวิจยัปฏบัิติการ	 ผลการวจิยั  พบว่า  กระบวนการพฒันา  ประกอบด้วย  ศกึษา
งานวิจัยที่เก่ียวข้องและจัดท�าวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้เพราะว่า ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมให้ครู
ได้จัดท�าโครงการ วิจัยในช้ันเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ คุ้มภัยเพื่อน (2550) ได้สรุป
ไว้ว่า จากการด�าเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในช้ันเรียนแล้ว ครูผู้สอน มีความตระหนักและเห็น
ความส�าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการท�าวิจัยในชั้นเรียน และมี
ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นของตนเอง จากข้อค้นพบกระบวนการพัฒนา ส่งผลให้ผลการวิจัยนี้ 
สามารถสร้างเกณฑ์การพฒันาในด้านการปฏบิตักิาร  ประกอบด้วย  ครมูคีวามรูก้ารจัดท�าวิจัยในช้ันเรยีน
ร้อยละ 90 ครูจัดท�าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนร้อยละ 100 และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การน�าเสนอ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนร้อยละ 100      
                                                                                                                                                                                
ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
  1.1 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยงาน คือ การพัฒนาครูและบุคลากรในหน่วยงานนั้น 
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ควรจะต้องมีการพัฒนาทีมงานก่อนเป็นล�าดับแรก เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และ
ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.2 จากผลการวิจัยในด้านการช่วยเหลือครูโดยตรง ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการ
พฒันาหลกัสตูร  และด้านการวจิยัปฏบัิติการ  พบว่า  โรงเรยีนควรด�าเนนิการนเิทศการสอน และการน�า
แผนการเรียนรูก้ลุม่สาระวทิยาศาสตร์ไปใช้ เพ่ือช่วยเหลือครอูย่างจรงิจงั  ผูบ้รหิารจะต้องส่งเสรมิให้ครู
ใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และควรส่งเสริมให้ครูได้จัดท�าวิจัย
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
  1.3 จากการวจิยัครัง้นีท้�าให้ได้รปูแบบการพฒันาครผููส้อนกลุม่สาระวทิยาศาสตร์โรงเรยีน
ประถมศึกษา ผู้บริหารสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตาม
บริบท และความต้องการของตน
 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมกีารศกึษาการติดตามการน�าผลการวิจัยไปพัฒนาครผูู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ของโรงเรยีนอย่างต่อเนือ่ง  เพ่ือให้ทราบว่ารปูแบบการพฒันาครผููส้อนกลุม่สาระวทิยาศาสตร์โรงเรยีน
ประถมศึกษาเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่างไร
  2.2 ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครผููส้อนกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน
และผู้ปกครองเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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