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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและเพื่อก�ำหนดกรอบของ
กระบวนการ และเกณฑ์การพัฒนาครูผสู้ อนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา โดยก�ำหนด
ใช้เทคนิควิธีวิจัยตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลักได้มาจากการ
สุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน จ�ำนวน 13 คน ของโรงเรียน
บ้านมะขาม จังหวัดจันทบุรี เก็บข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม และใช้การวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์วิทยาในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย
1) ก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 2) ก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์เป็นการก�ำหนดมาตรฐาน ก�ำหนดศักยภาพสถานศึกษาและการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร 3) การ
* ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
** นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
*** ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผูน้ ำ� ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ปรึกษาหลัก
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ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนา เป็นการพัฒนาทีมงานของครู การพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายใน – ภายนอก
โรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
4) พัฒนาครูตามกระบวนการ PAOR 3 รอบ และ 5) การประเมินผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
2. กระบวนการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาและเกณฑ์การพัฒนาครูผสู้ อนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
โรงเรียนประถมศึกษา มี 5 กระบวนการคือ 1) การพัฒนาทีมงาน ประกอบด้วย การสร้างทีมงาน
นันทนาการ การออกก�ำลังกาย การดูแลซึง่ กันและกัน การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การผลิตสือ่ ประเมินผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา ร้อยละ 85-100 2) การก�ำหนดแหล่งเรียนรูภ้ ายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบ
ด้วย การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดท�ำหน่วยการเรียนรู้ จัดท�ำแผนการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ ประเมิน
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาร้อยละ 80-100 3) การพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย การอบรมปรัชญาและ
ทฤษฎีการสอน การใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ จัดท�ำคู่มือการใช้อุปกรณ์และสื่อ และการผลิตสื่อ
การสอน ประเมินผ่านเกณฑ์การพัฒนาร้อยละ 80-100 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบ
ด้วย การสังเกตการสอนในชัน้ เรียน อบรมเทคนิคการสอน ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดท�ำแผนการเรียนรู้
ศึกษาดูงานการสอน ประเมิน ผ่านเกณฑ์การพัฒนาร้อยละ 80-100 5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ประกอบด้วย ศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน จัดท�ำโครงการวิจยั
ในชั้นเรียน และการใช้เทคโนโลยีเสนอผลงานวิจัย ประเมินผ่านเกณฑ์การพัฒนาร้อยละ 90-100
ค�ำส�ำคัญ : 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�ำคัญของปัญหา

ในยุคของโลกแห่งการเปลีย่ นแปลงองค์ความรูใ้ หม่ๆ ได้มกี ารพัฒนาเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วและมี
ปริมาณมาก ท�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
การสอนให้เข้ากับยุคสมัยอยูต่ ลอดเวลา ครู อาจารย์ ไม่สามารถบอกเล่าความรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนได้ทงั้ หมด
การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นการเรียนแบบร่วมมือกันระหว่างครู ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นการเรียนการสอนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน (สุวิมล ว่องวาณิช,
2548, หน้า 2) ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลให้ตอ้ งมี
การปฏิรปู การจัดการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรปู การจัดการเรียนการสอนของครู และผูท้ ี่
จะผลักดันให้การปฏิรปู การศึกษาประสบความส�ำเร็จมากทีส่ ดุ คือ ครู การจัดการศึกษาในอดีตให้ความ
ส�ำคัญกับครู แต่ในปัจจุบันให้ความส�ำคัญกับผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ครูและผู้บริหารรวมทั้งปัจจัยและ
องค์ประกอบอื่นๆ เป็นอันดับรอง (ค�ำหมาน คนไค, 2543, หน้า 15) หลังจากที่มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นเวลา 10 ปีแล้ว พบว่า ยังมีอกี หลายเรือ่ งทีม่ ปี ญ
ั หา
ต้องเร่งพัฒนา โดยเฉพาะด้านคุณภาพผูเ้ รียน ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 1-6)
จากสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านมะขาม พบว่า ครูสอนไม่ตรงวุฒิ คิดเป็น
ร้อยละ 88.23 ขาดแคลนครูสาขาวิทยาศาสตร์ ขาดระบบการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2551 ต�่ำกว่าเป้าหมาย นอกจากนี้การประเมินภายนอกจาก สมศ. พบว่า มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวสิ ยั ทัศน์ มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รียนมีความรู้ และทักษะพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นตามหลักสูตร และมาตรฐาน
ที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ ทั้ง 3 มาตรฐานมีผลการประเมิน
อยูใ่ นระดับพอใช้ (โรงเรียนบ้านมะขาม, 2549, หน้า 40-41) นอกจากนีว้ ทิ ยาศาสตร์ทำ� ให้คนได้พฒ
ั นา
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วิธคี ดิ มีทกั ษะทีส่ ำ� คัญในการค้นคว้าหาความรู้ และทีส่ ำ� คัญคือ ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ชว่ ยเพิม่ ขีดความ
สามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศได้ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547, หน้า 1-2)
การพัฒนาครูในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52
ได้กำ� หนดให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มี กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้ สูง และสอดคล้องกับความ
ต้องการการพัฒนาครู โดยเฉพาะการพัฒนาครูประจ�ำการที่สอนไม่ตรงวิชาเอก ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 20) การพัฒนาครู
จ�ำเป็นต้องจัดให้มกี ารฝึกอบรม ณ ทีต่ งั้ หรือสถานศึกษา โดยผูบ้ ริหารและคณะครูรว่ มกันวางแผนและ
ด�ำเนินการในการพัฒนาครู (รุง่ แก้วแดง, 2550) การพัฒนาครูผสู้ อน กลิคแมนและคณะ (Glickman
et al., 2007, p. 299) เสนอว่า งานช่วยเหลือครูทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถด�ำเนินการได้ใน 5 รูปแบบ คือ การช่วยเหลือครูโดยตรง การพัฒนาทีมงาน
การสอนของครู การพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาหลักสูตร และการท�ำวิจัยปฏิบัติการในห้องเรียน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่ใช้แนวคิดการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดของกลิคแมน
ซึง่ จะช่วยท�ำให้การด�ำเนินการประสบความส�ำเร็จ เป็นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและต่อเนือ่ ง และท�ำให้การ
พัฒนาครูเกิดประสิทธิผลคือ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research: PAR) เพราะเป็นการวิจยั ทีม่ งุ่ แก้ไขปัญหาตามแนวทางทีบ่ คุ คลหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกิจกรรม
ทุกขั้นตอน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา
2. เพือ่ ก�ำหนดกรอบของกระบวนการพัฒนา กิจกรรมตามกระบวนการพัฒนา และเกณฑ์การ
พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา

ค�ำถามการวิจัย

1. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับโรงเรียนประถมศึกษา
เป็นอย่างไร
2. กรอบของกระบวนการพัฒนา กิจกรรมตามกระบวนการพัฒนา และเกณฑ์การพัฒนาครู
ผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษาเป็นอย่างไร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
2. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สามารถน�ำรูปแบบที่ได้จากการวิจัยไปปรับใช้กับสถานศึกษาอื่นๆ ได้
3. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา สามารถใช้เป็น
แนวทางส�ำหรับนักวิจัยอื่นๆ ท�ำการวิจัยขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการด้านการพัฒนาครูผู้สอน และการวิจัยเชิง
บูรณาการแบบองค์รวม (Holistically Integrative Research) โดยรวมเอาเทคนิค A- I- C ร่วมกับการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท�ำให้ได้แนวทางในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดการพัฒนาครูผู้สอนเชิงระบบของ กลิคแมน (Glickman, 2004) ประกอบด้วย การ
ช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance) การพัฒนาทีมงานการสอนของครู (Group Development)
การพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
และการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเอไอซี (Appreciation – Influence – Control: AIC) เพื่อให้ผู้มี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย รองผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา ครูผสู้ อนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ครู
กลุ่มเครือข่ายสาระวิทยาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียน และผูป้ กครองนักเรียนทีจ่ บการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 25 คน มีสว่ นร่วมกันพัฒนา
วิสยั ทัศน์รว่ ม (Shared Vision) ก�ำหนดกลยุทธ์ (Strategies) และแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) เพือ่
ให้ผู้ปฏิบัติมีโอกาสก�ำหนดแนวทางและวิธีการตามวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันพัฒนาจากกระบวนการ A-I-C
3. การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็คแท็กการ์ท (Kemmis
& Mc Taggart, 1988) ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action)
การสังเกตผล (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) จากการสังเคราะห์แนวคิดดังกล่าว ก�ำหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
แนวคิดการพัฒนาครูผู้สอนเชิง
ระบบของ กลิคแมน
1. การช่วยเหลือครูโดยตรง
2. การพัฒนาทีมงานการสอน
ของครู
3. การพัฒนาวิชาชีพครู
4. การพัฒนาหลักสูตร
5. การวิจัยปฏิบัติการ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม
ตามแนวคิดของ
เคมมิสและแม็คแท็กการ์ท
สะท้อน วางแผน

การปฏิบัติ
และสังเกต
ใช้เทคนิค AIC
1. การยอมรับและชื่นชม
ความคิดเห็น ความรู้สึก
ของสมาชิก
2. การเรียนรู้จากใช้
ประสบการณ์และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์มาช่วย
ก�ำหนดวิธีการส�ำคัญทาง
ยุทธศาสตร์
3. การน�ำยุทธศาสตร์ วิธสี ำ� คัญ
มาก�ำหนดแผนปฏิบัติการ

สะท้อน

วางแผน

รูปแบบการพัฒนาครู
ผู้สอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์โรงเรียน
ประถมศึกษา

การปฏิบัติ
และสังเกต

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา การวิจยั ครัง้ นีเ้ พือ่ สร้างรูปแบบการพัฒนาครูผสู้ อนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
โรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาตามแนวคิดของ กลิคแมน (Glickman, 2004) เกี่ยวกับแนวคิดการ
พัฒนาครูเชิงระบบ ซึง่ ประกอบด้วย การช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance) การพัฒนาทีมงาน
การสอนของครู (Group Development) การพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development) การ
พัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) คุณลักษณะ
และกระบวนการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ตามแนวคิดของ เคมมิสและแม็คแท็กการ์ท (Kemmis & McTaggart, 1988) ประกอบด้วย
การวางแผน (Planning) การปฏิบตั ติ ามแผน (Action) การสังเกตผล (Observation) และการสะท้อนผล
(Reflection) โดยเลือกพื้นที่ที่ศึกษา คือ โรงเรียนบ้านมะขาม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย รองผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา จ�ำนวน 1 คน ตัวแทนครู
ในโรงเรียน จ�ำนวน 12 คน ตัวแทนครูกลุม่ เครือข่ายวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 4 คน ตัวแทนศึกษานิเทศก์
จ�ำนวน 2 คน ตัวแทนกรรมการบริหารงานวิชาการโรงเรียน จ�ำนวน 3 คน ตัวแทนผูป้ กครองนักเรียน
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 3 คน

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอนที่ใช้การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม
(Holistically Integrative Research) โดยรวมเอาเทคนิค A-I-C ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ตามหลักการของ เคมมิสและแม็คแท็กการ์ท (Kemmis
& McTaggart, 1988) ซึ่งในส่วนของการปฏิบัติการนั้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน
(Planning) การปฏิบตั ติ ามแผน (Action) การสังเกตผล (Observation) การสะท้อนผล (Reflection)
ในส่วนของขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยจัดล�ำดับการด�ำเนินงานเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระยะเตรียมการวิจัย (Pre-research Phase) ผู้วิจัยศึกษาบริบทของโรงเรียน
ปัญหา และเกณฑ์มาตรฐาน โดยการประชุมครู/กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก การสัมภาษณ์ การสังเกต/ บันทึก
ศึกษาความรูพ้ นื้ ฐานครูวทิ ยาศาสตร์/ ระเบียบวิธกี ารวิจยั คัดเลือกทีมผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยนักวิจยั จัดเตรียม
โรงเรียน/ คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก การเตรียมคน/ เตรียมเครือข่ายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) และการพัฒนาครูกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของกลิคแมน 5 ด้าน กับทีมผูว้ จิ ยั
ขั้นตอนที่ 2 ระยะวิเคราะห์สถานการณ์การวิจัย (Situational Analysis Phase) กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลร่วมกันพัฒนาวิสยั ทัศน์ ก�ำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการปฏิบตั งิ าน เก็บข้อมูลเบือ้ งต้นของพืน้ ที่
การวิจัย จัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ จับประเด็น ระดมพลังสมองกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ร่วมกันพัฒนา
วิสยั ทัศน์ ก�ำหนดกลยุทธ์และแผนฯ ใช้เทคนิค A-I-C พัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ ใช้เก็บข้อมูล จัดท�ำแผนการ
พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman, 2004) 5 ด้าน เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย วิเคราะห์/ ตรวจสอบและน�ำเสนอข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 ระยะการจัดท�ำแผน (Planning Phase) หลังจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลร่วมกันพัฒนา
วิสัยทัศน์กำ� หนดกลยุทธ์แล้ว ได้วางแผนการปฏิบัติงานจัดท�ำ Action Plan แสดงรายละเอียดระดม
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พลังสมอง ระบุรายละเอียดแนวทาง ได้แก่ ก�ำหนดกิจกรรมตามเกณฑ์การพัฒนาและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 4 ระยะการน�ำแผนไปปฏิบัติ (Implementation Phase) จากขั้นตอนที่ 3 กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลได้ร่วมกันพัฒนาวิสัยทัศน์ ก�ำหนดกลยุทธ์ วางแผนการปฏิบัติงาน จัดท�ำ Action Plan
แสดงรายละเอียดระดมพลังสมอง ระบุรายละเอียดกิจกรรมตามเกณฑ์การพัฒนา และผูร้ บั ผิดชอบแล้ว
ทีมผูว้ จิ ยั น�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามแผน การมีสว่ นร่วมของทีม
ผู้วิจัย และผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 5 ระยะการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Monitoring & Evaluation
Phase) ผู้วิจัยติดตามผล โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติการตามแผนด้วยการสังเกต การ
สัมภาษณ์ บันทึกการมีสว่ นร่วมของทีมผูว้ จิ ยั การปฏิบตั งิ านประเมินผลฯ จากทีมผูว้ จิ ยั สรุปผล ประชุม
ทีมวิจยั วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน เพือ่ สะท้อนกลับเดือนละครัง้ วางแผนฯ พร้อมด�ำเนินการ รอบที่
2, 3 และ.. หรือจนกว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจยั สรุปผลการรายงานให้ทมี วิจยั ทราบ เพือ่ ปรับ
ให้ถูกต้องและยืนยันข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น�ำเสนอผลงานและขยายผล

สรุปผลการวิจัย

จากการสังเคราะห์การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย สามารถสรุปผลการ
วิจัยได้ดังนี้
1. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย
		 1.1 การก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันของครูและผู้เกี่ยวข้อง ในการศึกษาศักยภาพของสถาน
ศึกษาและชุมชน ร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายของสถานศึกษาในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์
		 1.2 ก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ เป็นการก�ำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรและศักยภาพของสถานศึกษาและวิจัยปฏิบัติการ
		 1.3 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนา ประกอบด้วย การก�ำหนดเกณฑ์การพัฒนาครู การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกโรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
		 1.4 พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือ วางแผน (plan)
ปฏิบัติการตามแผน (action) สังเกตผล (observation) และสะท้อนผล (reflection) รวม 3 รอบ
		 1.5 ประเมินผลการพัฒนาครูตามวัตถุประสงค์
2. กรอบของกระบวนการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา และเกณฑ์การพัฒนาครูผสู้ อนกลุม่ สาระ
วิทยาศาสตร์จากการวิจัยพบว่ากระบวนการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอน รวมทั้งเกณฑ์
การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มี 5 กระบวนการคือ การพัฒนาทีมงาน การก�ำหนด
แหล่งเรียนรูภ้ ายในภายนอกโรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจยั
เชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย
		 2.1 การพัฒนาทีมงาน
			 2.1.1 กระบวนการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย การสร้างทีมงาน
นันทนาการ การออกก�ำลังกายร่วมกัน การดูแลเอาใจใส่ซงึ่ กันและกัน การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ร่วมกัน
ผลิตสื่อ/นวัตกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
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			 2.1.2 เกณฑ์การพัฒนาและผลการพัฒนา ประกอบด้วย
		
2.1.2.1 จ�ำนวนครูเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างทีมงานไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 90 ผล
การประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
		
2.1.2.2 จ�ำนวนครูได้ช่วยเหลือกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 100 ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
		
2.1.2.3 จ�ำนวนครูได้รับการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 90
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
2.1.2.4 จ�ำนวนครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 85
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
		 2.2 แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกโรงเรียน
			 2.2.1 กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำหน่วยการเรียนรู้
จัดท�ำแผนการเรียนรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
			 2.2.2 เกณฑ์การพัฒนาและผลการพัฒนา ประกอบด้วย
2.2.2.1 จ�ำนวนครูที่ร่วมมือกันจัดท�ำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
100 ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
2.2.2.2 จ�ำนวนครูทจี่ ดั ท�ำหน่วยการเรียนรูค้ รบทุกหน่วยไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 100
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
2.2.2.3 จ�ำนวนครูที่ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 100 ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
2.2.2.4 จ�ำนวนครูที่น�ำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
		 2.3 การพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
			 2.3.1 กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย อบรมเทคนิคการสอน ศึกษาการใช้เทคโนโลยี
ในห้องวิทยาศาสตร์ อบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ศึกษาอุปกรณ์และสือ่ การสอนวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบตั ิ
การใช้อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ จัดท�ำคู่มือการใช้อุปกรณ์และสื่อ จัดท�ำสื่อและน�ำเสนอสื่อการสอน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
		 2.3.2 เกณฑ์การพัฒนาและผลการพัฒนา ประกอบด้วย
2.3.2.1 ความรู้ทางวิชาชีพของครูไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
2.3.2.2 ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 90
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
2.3.2.3 จ�ำนวนครูที่จัดท�ำสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 100
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
2.3.2.4 จ�ำนวนครูทมี่ ที ศั นคติทดี่ ตี อ่ การสอนวิทยาศาสตร์ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 90
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
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		 2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
		 2.4.1 กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย การสังเกตการสอนในชัน้ เรียน อบรมเทคนิค
การสอน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนการเรียนรู้ ศึกษาดูงานการสอน
2.4.2 เกณฑ์การพัฒนาและผลการพัฒนา ประกอบด้วย
2.4.2.1 จ�ำนวนครูที่วางแผนปฏิบัติการสอนร่วมกันไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 80
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
		
2.4.2.2 จ�ำนวนครูที่ได้รับการนิเทศการสอนไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 90
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
2.4.2.3 จ�ำนวนครูที่ได้รับการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ไม่ตำ�่ กว่า
ร้อยละ 90 ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
2.4.2.4 จ�ำนวนครูทไี่ ด้ศกึ ษาสือ่ วีดที ศั น์ เทคนิคการสอนไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 100
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
2.4.2.5 จ�ำนวนครูที่ได้ศึกษาดูงานด้านการสอนวิทยาศาสตร์ไม่ตำ�่ กว่า
ร้อยละ 95 ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
2.4.2.6 จ�ำนวนครูที่ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 80
ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”
		 2.5 การวิจัยปฏิบัติการ
2.5.1 กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดท�ำวิจัยในชั้นเรียน จัดท�ำโครงการวิจัยในชั้นเรียน การใช้เทคโนโลยีน�ำเสนอผลงานวิจัย
2.5.2 เกณฑ์การพัฒนาและผลการพัฒนา
		
2.5.2.1 จ�ำนวนครูที่มีความรู้ในกระบวนการจัดท�ำวิจัยในชั้นเรียนไม่ต่�ำกว่า
ร้อยละ 90
2.5.2.2 จ�ำนวนครูที่จัดท�ำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 100
2.5.2.3 จ�ำนวนครูที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน�ำเสนอผลการวิจัยไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 100 ผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์”

อภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถม
ศึกษา ผู้วิจัยน�ำเสนอตามล�ำดับ ดังนี้
1. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
		 1.1 การก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันของผู้ให้ข้อมูลหลัก ครู และผู้ปกครอง
			 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหา และความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน พบว่าที่มีจุดเด่น และสิ่งที่ควรจะพัฒนาให้ดีขึ้น โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ
ดูจากข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการของครูในโรงเรียน และน�ำข้อค้นพบมาสรุปวิเคราะห์
เพื่อการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันของครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียน
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จะเป็นตัวบ่งชีว้ า่ สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนนัน้ มีจดุ เด่น และสิง่ ทีค่ วรจะพัฒนา
ให้ดีขึ้นมีอะไรบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์ (2548) ซึ่งได้ศึกษาสภาพ
ปัญหาการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานการประกันคุณภาพด้านครูในโรงเรียน ในมาตรฐานที่ 22
และ 24 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐาน
		 1.2 กิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา
ผลจากการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
ครูในโรงเรียน ซึง่ ได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับความต้องการในการพัฒนาตนเองทางด้านการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครู จ�ำนวน 13 คน ผู้วิจัยน�ำมาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน และกลุ่มตัวแทนครู ด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง และการน�ำเทคนิค A - I - C มาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการทีจ่ ะ
ให้เกิดขึน้ ในโรงเรียนกับตัวแทนศึกษานิเทศก์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูป้ กครอง
นักเรียน และตัวแทนครูกลุ่มเครือข่ายวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดของกลิคแมน (Glickman, 2004)
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือครู ด้านการพัฒนาทีมงาน ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร และด้านการวิจัยปฏิบัติการ โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการระดม
พลังสมอง ของผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขรรค์ชัย อ่อนมี (2552) ได้ศึกษาวิเคราะห์
สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการทีจ่ ะให้เกิดขึน้ ในโรงเรียนกับตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ตัวแทนผูป้ กครองนักเรียนและเครือข่ายผูป้ กครอง ผลทีเ่ กิดจากการด�ำเนินการด้วยเทคนิค
A-I-C ท�ำให้ความต้องการประสบความส�ำเร็จและเกิดความพึงพอใจ
		 1.3 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนา
			 การวิจยั เรือ่ งรูปแบบการพัฒนาครูผสู้ อนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา
ครั้งนี้ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนา ประกอบด้วย การก�ำหนดเกณฑ์การพัฒนาครู การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกโรงเรียน การพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการพิจารณาพัฒนาการของครูที่
เพิม่ ขึน้ และเปรียบเทียบระหว่างก่อนการพัฒนา และหลังการพัฒนาครูตามกรอบแนวคิดของ กลิคแมน
(Glickman, 2004) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทีมงานการสอนของครู
ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการวิจยั ปฏิบตั กิ าร และเกณฑ์การพัฒนา
ครูเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 13 มาตรฐาน โดยก�ำหนด
เกณฑ์บรรลุตามตัวชี้วัดเป็นร้อยละ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดร่วมกันของครู ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperation Learning)
ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2545, หน้า 24) สรุปไว้วา่ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือมีลกั ษณะส�ำคัญ 5 ประการ
คือ มีการพึง่ พาอาศัยกัน การปรึกษาหารือกัน ความรับผิดชอบ การใช้ทกั ษะการสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
		 1.4 พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
			 การพัฒนาครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารคือ วางแผน (plan)
ปฏิบัติการตามแผน (action) สังเกตผล (observation) และสะท้อนผล (reflection) รวม 3 รอบ นั้น
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สอดคล้องกับแนวคิดของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารของเคมมิสและแมกแทกการ์ท (Kemmis & Mc Taggart,
1988) ที่กล่าวว่าเป็นกระบวนการที่เป็นระบบของการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจากการสังเกตการ
ปฏิบตั งิ าน และจากการปรับปรุงงานของตน ซึง่ ท�ำให้ครูสามารถแก้ปญ
ั หาและพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้การด�ำเนินงานตามขั้นตอน PAOR เป็นการพัฒนางานตาม
สภาพจริงทีเ่ กิดขึน้ เริม่ จากการส�ำรวจปัญหาและวางแผนเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข การน�ำแผนไปด�ำเนินงาน
ตามสภาพจริงในชัน้ เรียน นัน้ คือการน�ำไปแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนซึง่ มีลกั ษณะทีย่ ดื หยุน่ ได้มกี าร
สังเกตและรวบรวมผลที่เกิดขึ้นเพื่อการประเมินตรวจสอบและน�ำไปวางแผนปรับปรุงการเรียน
การสอนในครัง้ ต่อไป ทัง้ นีก้ ระบวนการ PAOR ยังเป็นการด�ำเนินการเพือ่ เปลีย่ นแปลงและยังเกิดการ
มีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย
		 1.5 ประเมินผลการพัฒนาครูตามวัตถุประสงค์
			 การประเมินผลการพัฒนาครูตามวัตถุประสงค์ เป็นการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงาน
กับเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า ท�ำให้ทราบได้ว่าบรรลุตามที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ และยังทราบถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผนตลอดจนผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตามมา สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเชิง
กลยุทธ์ที่ต้องการประเมินผลที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถน�ำไปวางแผนพัฒนาได้ต่อไป โดยการประเมิน
ต้องมีการก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลที่เกิดขึ้นทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์
2. กรอบของกระบวนการ และเกณฑ์การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2.1 ด้านการพัฒนาทีมงาน พบว่า กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย การสร้างทีมงาน
และการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ทัง้ นีเ้ พราะว่า กระบวนการพัฒนาทีมงานการสอนของครู ผูบ้ ริหาร
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างทีมงาน (Team Building) มีขั้นตอนในการด�ำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของครูทเี่ ข้าร่วมกิจกรรม ท�ำให้การสร้างทีมงานประสบผลส�ำเร็จ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธัญญรัตน์ วรรณดร (2549) สรุปไว้วา่ การพัฒนาครูตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนที่ขาดแคลนครูต้องมีการบูรณาการรวมชั้นเรียน ต้องมีการท�ำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ นั ภายในโรงเรียน จากข้อค้นพบกระบวนการ พัฒนา ส่งผลให้ผลการวิจยั นี้ สามารถสร้างเกณฑ์
การพัฒนา ในด้านการพัฒนาทีมงาน ประกอบด้วย ครูเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างทีมงาน ร้อยละ 90
ครูได้ช่วยเหลือกันในการจัดกิจกรรม ร้อยละ100 ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท�ำแผน การสังเกต
ชัน้ เรียน การผลิตสือ่ การใช้เทคโนโลยี การใช้สอื่ และอุปกรณ์ และการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน ร้อยละ 85
และการได้รับการดูแลเอาใจใส่ ร้อยละ 90
		
2.2 ด้านแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกโรงเรียน พบว่า กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำหน่วยการเรียนรู้ชั้นเรียน และจัดท�ำแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้เพราะว่า ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแนะน�ำครู
เชิญศึกษานิเทศก์มาให้ความรู้ ครูได้ฝึกปฏิบัติจริง สามารถจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเวช แนวเงินดี (2550) สรุปไว้ว่า การ
พัฒนาครูดว้ ยวิธกี ารทีห่ ลากหลายช่วยให้ครูเขียนแผนการเรียนรูด้ ขี นึ้ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
ครูดว้ ยกันเกิดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ครูมปี ฏิสมั พันธ์กนั ดีขนึ้ จากข้อค้นพบ กระบวนการ
พัฒนา ส่งผลให้ผลการวิจยั นี้ สามารถสร้างเกณฑ์การพัฒนา ในด้านการพัฒนาความรู้ ประกอบด้วย
ครูร่วมมือกันจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 100 ครูมีหน่วยการเรียนรู้ครบทุกหน่วย ร้อยละ
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100 ครูได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ100 และน�ำผลการประเมินหลักสูตร
ไปใช้ ร้อยละ 80
2.3 ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พบว่า กระบวนการพัฒนา
ประกอบด้วย อบรมเทคนิคการสอนและศึกษาการใช้เทคโนโลยีในห้องวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะว่า
วิชาชีพครู (Teaching Profession) เป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาของ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548, หน้า 6) ระบุไว้ว่า มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ ด้านความรู้ของครูจะต้องมีภาษาและเทคโนโลยีส�ำหรับครู ส่งผลให้ผล
การวิจยั นี้ สามารถสร้างเกณฑ์การพัฒนา ในด้านการส่งเสริมความก้าวหน้า ประกอบด้วย ครูมที ศั นคติ
ทีด่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูก้ ลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 90 ครูได้รบั การพัฒนาความรูด้ า้ นการจัดการ
เรียนรูร้ อ้ ยละ 80 ครูจดั ท�ำสือ่ และน�ำเสนอสือ่ การสอน ร้อยละ 100 และครูได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ในการแสวงหาความรู้ ร้อยละ 90
		
2.4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการพัฒนา ประกอบ
ด้วย การได้รบั การสังเกตการสอนในชัน้ เรียน และอบรมเทคนิคการสอน ทัง้ นีเ้ พราะว่า กระบวนการ
พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ท�ำให้ครูมีความรู้มากขึ้น สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ดาเวนพอทและ สเมทานา (Davenport and Smetana, 2004) แสดงให้เห็นว่า ครูมีความ
ต้องการรับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครู ผู้นิเทศ หรือแม้แต่หัวหน้างาน จึงมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องช่วยเหลือครู (Direct Assistance) ในการจัดการเรียนการสอน จากข้อค้นพบกระบวนการพัฒนา
ส่งผลให้งานวิจัยนี้ สามารถสร้างเกณฑ์การพัฒนา ประกอบด้วย ครูได้รับการนิเทศการสอน ร้อยละ
90 ครูเข้ารับการอบรมเทคนิคการสอน ร้อยละ 90 ครูได้ศึกษาสื่อวีดิทัศน์ ร้อยละ 100 ครูวางแผน
ปฏิบัติการสอนร่วมกันร้อยละ 80 ครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลายร้อยละ 80 และครูได้ไปศึกษาดูงาน
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ร้อยละ 95
		
2.5 ด้านการวิจยั ปฏิบตั กิ าร ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย ศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจัดท�ำวิจัยในชั้นเรียน ทั้งนี้เพราะว่า ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมให้ครู
ได้จัดท�ำโครงการ วิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ คุ้มภัยเพื่อน (2550) ได้สรุป
ไว้ว่า จากการด�ำเนินการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนแล้ว ครูผู้สอน มีความตระหนักและเห็น
ความส�ำคัญของการวิจัยในชั้นเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการท�ำวิจัยในชั้นเรียน และมี
ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนเป็นของตนเอง จากข้อค้นพบกระบวนการพัฒนา ส่งผลให้ผลการวิจัยนี้
สามารถสร้างเกณฑ์การพัฒนาในด้านการปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วย ครูมคี วามรูก้ ารจัดท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน
ร้อยละ 90 ครูจัดท�ำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนร้อยละ 100 และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยงาน คือ การพัฒนาครูและบุคลากรในหน่วยงานนั้น
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ควรจะต้องมีการพัฒนาทีมงานก่อนเป็นล�ำดับแรก เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และ
ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 1.2 จากผลการวิจัยในด้านการช่วยเหลือครูโดยตรง ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร และด้านการวิจยั ปฏิบตั กิ าร พบว่า โรงเรียนควรด�ำเนินการนิเทศการสอน และการน�ำ
แผนการเรียนรูก้ ลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ไปใช้ เพือ่ ช่วยเหลือครูอย่างจริงจัง ผูบ้ ริหารจะต้องส่งเสริมให้ครู
ใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และควรส่งเสริมให้ครูได้จัดท�ำวิจัย
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
		 1.3 จากการวิจยั ครัง้ นีท้ ำ� ให้ได้รปู แบบการพัฒนาครูผสู้ อนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์โรงเรียน
ประถมศึกษา ผู้บริหารสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตาม
บริบท และความต้องการของตน
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษาการติดตามการน�ำผลการวิจยั ไปพัฒนาครูผสู้ อนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ทราบว่ารูปแบบการพัฒนาครูผสู้ อนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์โรงเรียน
ประถมศึกษาเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่างไร
		 2.2 ควรมีการศึกษาการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาครูผสู้ อนกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน
และผู้ปกครองเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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