
การหนุนเสริมคณุภาพการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรขา  อรัญวงศ

๑ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณี  บุญพิทักษ๒ 

ผูชวยศาสตราจารยชาลี  ตระกูล๓ 

ดร.สุภาพร  พงศภิญโญโอภาส๔   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว  แจมแจง๕   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี  นิธากร๖ 
 
 
 

จากการสํารวจทุนในพื้นท่ีจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามสัญญา  ๕๒๔๐๐๐๒) พบวาผูเก่ียวของเห็น
ความตองการจําเปน  โอกาสและความเปนไปไดในการพัฒนาเครือขายเพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรของเด็กและเยาวชนและพบวาแนวโนมผูเขาเรียนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรลดลงอยางเปนลําดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยแหงเดียวท่ีต้ังในพื้นท่ีจังหวัด ไดจัดการศึกษาและบริการวิชาการแกประชาชนและองคกร
ตางๆ ในพื้นท่ีอยางตอเนื่อง จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในดานวิทยาศาสตรในพื้นท่ี
เพื่อนําไปสูการแกปญหาในระดับชาติดวยการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู จําเปนตองสรางเครือขาย     
โดยใชทุนเดิมในพื้นท่ีท่ีมีอยูอยางเหมาะสมท่ีสุด ทุนเดิมท่ีมีอยู คือ การมีชมรมครูวิทยาศาสตรในพื้นท่ีและ
มีองคกรอ่ืนๆ หนุนเสริมโรงเรียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงดําเนินการวิจัยพัฒนาเครือขายหนุนเสริมคุณภาพ
การเรียนรูดานวิทยาศาสตรของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีแนวคิดหลักการท่ี
สงเสริมการสรางความรูโดยตัวครูเองและแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูวิทยาศาสตรของเด็ก 

 
 

  

                                                           
๑  อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
  ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๓ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๔ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๕ รองคณบดีฝายวางแผนและบริหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๖ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



 
 

การวิจัยและพัฒนาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร 
โดยเครือขายครูวิทยาศาสตรและครูพี่เลี้ยงเพื่อศึกษาผลการเรียนรูหรือคุณภาพการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีพัฒนาขึ้น โดยเกิดจากการดําเนินการหรือการพัฒนาครูเครือขาย และเพื่อ
ศึกษาลักษณะเครือขายปจจัยท่ีเอ้ือและปญหาอุปสรรคในการพัฒนาเครือขายใหกาวหนาและดํารงอยูได 
โดยท่ีครูเครือขายไดทํากิจกรรมสรางความรูของตนและวิธีการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไดเพิ่มขึ้น 
 

  
 

 เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรูดานวิทยาศาสตรของเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดกําแพงเพชร เปาหมายบุคคลท่ีไดรับการพัฒนา ไดแกนักเรียนและครู สิ่งท่ีมุง
พัฒนาไดแกคุณภาพการเรียนรูสําหรับครูยังมุงพัฒนาความเปนเครือขายดวย ดังนั้น จึงจําเปนตองคัด
สรรแนวคิดสําคัญในการพัฒนา ซึ่งไดแกแนวคิดการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ (แผนภาพท่ี ๑) การ
จัดการความรู (แผนภาพท่ี ๒) นําท้ัง ๒ แนวคิดไปใชพัฒนาเครือขายครู (แผนภาพท่ี ๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๑ แนวคิดการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ 
 

 

การนําไปใชประโยชน 

ปรับ 

(กระบวนการ 

ทางสมอง) 

ผลผสมผสาน 

(กระบวนการทางสมอง) 

กิจกรรมเครือขาย 

 

ปฏิสัมพันธระหวางปฏิบัติงาน 

กระบวนการทางสมอง (รับรู) 

ขอมูลใหม / วิธีใหม / ความคิด

ใหมของแตละบุคคล 

การเรียนรู 
ความหมายใหม การปฏิบัติใหม

ของแตละบุคคล 

การดึงความรูเดิมมาใช 

 (กระบวนการทางสมอง) 

โครงสรางความรูเดมิ ทักษะท่ีมี

ความเชื่อเดิม 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒ แนวคิดการจัดการความรู 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๓ การบูรณาการแนวคิดการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ การจัดการความรู 
และแนวคิดเครือขายครู 

 

แลกเปลี่ยน/แบงปน 

   

ใหเขาถึงความรู 

ดึงขอมูล/สารสนเทศ องคความรู 
ท่ีเดนชัด 

องคความรูในตัว

คนท่ีอธิบายยาก 

- ใชเรียนรู 

- ใชปฏิบัติโดยบุคคล 

- ความรูขององคกร 

เครือขายยอย 

ครูนักปฏิบตัิ     ปฏิบัติ  

+ เรียนรูรวมกัน 

ครูพ่ีเล้ียง     ปฏิบัติ 

 

มรภ.

กําแพงเพชร

 

เครือขายยอย 

ครูนักปฏิบตัิ     ปฏิบัติ  

+ เรียนรูรวมกัน 

ครูพ่ีเล้ียง     ปฏิบัติ 

 

เครือขายยอย 

ครูนักปฏิบตัิ     ปฏิบัติ  

+ เรียนรูรวมกัน 

ครูพ่ีเล้ียง     ปฏิบัติ 

 

เครือขายยอย 

ครูนักปฏิบตัิ     ปฏิบัติ  

+ เรียนรูรวมกัน 

ครูพ่ีเล้ียง     ปฏิบัต ิ

 

เครือขายยอย 

ครูนักปฏิบตัิ     ปฏิบัติ  

+ เรียนรูรวมกัน 

ครูพ่ีเล้ียง     ปฏิบัติ 

 



 
 

 คณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัย จํานวน ๖ คน วิจัยและพัฒนาครูวิทยาศาสตรและครูพี่เลี้ยงท่ีมี  
สวนรวม จํานวน ๔๓ คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีสอนโดยครูท่ีมีสวนรวม จํานวนไมตํ่ากวา 
๑,๕๐๐ คนใน ๒๓ โรงเรียน รวมท้ังผูบริหารและผูสนับสนุนโรงเรียนจํานวนหนึ่งในเวลาดําเนินการวิจัยและ
พัฒนา ๒ ป ๕ เดือน 
 

 
 

 การวิจัยพัฒนาคร้ังนี้เปนการดําเนินกิจกรรมรวมกันหลายฝาย คณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งพัฒนาทีมสูการเปนสวนหนึ่งของโครงสรางเครือขาย เรียนรูบทบาทหนาท่ีของทีม 
ครูวิทยาศาสตรและครูพี่เลี้ยงรวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของ
นักเรียนและเรียนรูบทบาทของตนในเครือขายบุคลากรจากหนวยงานและองคกรอ่ืนท่ีสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งอาจผานโรงเรียนหรือผานกิจกรรมเครือขาย ดําเนินกิจกรรมสําคัญ 
๒๗ คร้ัง ชวงท่ี ๑ ๑ ป ๖ เดือน แรกกิจกรรมสวนใหญเปนการพัฒนาครูและพัฒนาความเขมแข็งของ
เครือขายครู 
 

  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ก.  การเก็บรวบรวมขอมูล ระยะเริ่มโครงการถึงระยะหกเดือนที่สาม การรวบรวมขอมูลจาก
กิจกรรมในการวิจัยมีหลากหลายวิธี ไดแก ผูวิจัยไดสังเกตและจดบันทึกจากกิจกรรม ผูชวยวิจัยถาย
ภาพนิ่ง ถายวีดีโอ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจ รวมท้ังรวบรวมเอกสารหรือผลงานจากกิจกรรม
ขอมูลจากการทํากิจกรรมการวิจัยทุกคร้ัง นอกจากการรวบรวมขอมูลจากกิจกรรมในการวิจัยท่ีผูวิจัยจัด
ขึ้นอยางมีจุดมุงหมายแลวยังมีการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร การดําเนินการ
ของโรงเรียนและครูและความคิดเห็นของผูเก่ียวของ ระหวางการดําเนินการผูวิจัยเปนผูศึกษาและ
ประมวลขอมูล เพื่อสรางขอสรุปยอยท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคหรือการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาครูและ
นักเรียน รวมท้ังพัฒนาความเปนเครือขาย  
 ข.  การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

การรวบรวมขอมูลหลังระยะหกเดือนท่ีสาม เนนขอมูลท่ีตรงประเด็นตามวัตถุประสงคมากขึ้น  
ผูวิจัยดําเนินการใหผูชวยวิจัยและครูเครือขายมีสวนรวม โดยรวมกันพิจารณาเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลผล
การเรียนรูของนักเรียน (เนื่องจากการวัดและประเมินผลผูเรียนเปนสิ่งสําคัญสวนหนึ่งท่ีครูตองเรียนรู
รวมกันจากการปฏิบัติ) เคร่ืองมือรวบรวมขอมูลจากนักเรียน ไดแก แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเคร่ืองมือวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใชเหมือนกัน
หมดทุกโรงเรียน ในชวงเวลาเดียวกัน เปนขอสอบท่ีใชในการวิจัยท่ีมีการวิเคราะหคุณภาพไวแลวเปน



ขอสอบท่ีไมยากและซับซอนเกินไป เนื่องจากโรงเรียนในโครงการบางโรงเรียนเปนโรงเรียนท่ีอยูหางไกล มี
ครูวิทยาศาสตรจํานวนนอยและบางโรงเรียนครูผูสอนมิไดจบการศึกษาดานวิทยาศาสตรหรือการสอน
วิทยาศาสตร ครูเครือขายไมเลือกการวัดความรูนักเรียน เนื่องจากแตละโรงเรียนกําลังสอนเนื้อหาท่ี
แตกตางกัน ควบคุมไมได ในการทดสอบกอนเรียน ครูเปนผูดําเนินการทดสอบนักเรียนและวิเคราะห
ขอมูลตัดสินตามเกณฑ ทําใหครูทราบจุดท่ีควรพัฒนาผูเรียน ครูดําเนินการสอบหลังเรียน ในชวง ๔ ถึง 
๖ สัปดาห หลังการสอนกอนเรียน วิเคราะหคะแนนและตัดสินคะแนน ครูสงขอมูลคะแนนดิบของนักเรียน
ท้ัง  และ   ใหผูวิจัย ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย 
 

  
การวิเคราะหขอมูล 
 

 .  การดําเนินการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลระหวางดําเนินการต้ังแต
เร่ิมโครงการถึงระยะเวลา ๖ เดือนท่ีสาม เพื่อต้ังขอสังเกตหรือสมมุติฐานชั่วคราว และมีการสรุปประเด็น
ยอยเมื่อมีหลักฐานหรือขอมูลสนับสนุนสังเคราะหเปนขอสรุปสวนหนึ่งของคําตอบตามวัตถุประสงค ในปท่ี 
๒ มุงเนนการรวบรวมขอมูลดานนักเรียนและขอมูลท่ีตรงประเด็นวัตถุประสงค 
 .  การวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการทางคณิตศาสตรและการคํานวณทางสถิติ 
อยางเหมาะสมท่ีจะทําใหเห็นภาพรวมหรือสภาพตัวแทนของขอมูลท่ีสามารถนําไปเชื่อมโยงหรืออธิบายได
อยางสมเหตุผล ขอมูลคาเฉลี่ยคะแนน  ของนักเรียน (เปนขอมูลประกอบ) ใชวิธีการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ย  ในแตโรงเรียนระหวางชวงปท่ีดําเนินโครงการ การวิเคราะหคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียน ใชการคํานวณคารอยละ กําหนดเกณฑการเพิ่มทักษะ คือเพิ่มมากกวารอยละ 
๒๐ และกําหนดเกณฑการผานคือ มากกวารอยละ ๖๐ การวิเคราะหคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียน ใชการทดสอบคาที () ตัดสินการเพิ่มเจตคติทางวิทยาศาสตร และกําหนดเกณฑการผาน
คือ มากกวารอยละ ๗๐  

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการจําแนกขอมูลเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงค 
และจําแนกขอมูลในหมวดหมูเดียวกัน เปนสวนท่ีเปนเหตุหรือปจจัยและผลท่ีปรากฎตามมาตามหลัก   
ความสมเหตุสมผล โดยต้ังขอสังเกตหรือสมมุติฐานชั่วคราวระหวางดําเนินการ 

.  การสังเคราะหขอมูล 
การสรุปผลการวิจัย ดําเนินการโดยการสังเคราะหขอมูล เนื่องจากวัตถุประสงคการวิจัยมีความ

ซับซอน และเปนเหตุการณหลายระดับจึงเชื่อมโยงขอสรุปยอยตามหลักเหตุผล มีการอางขอมูลจากการ
วิเคราะห ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เปนขอมูลประกอบหรือขอมูลสนับสนุน ผูวิจัยตีความขอมูลตาม
แนวคิดหลักการดานการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ และการจัดการความรู แตในระหวางดําเนินการ
บางกรณีหรือบางสถานการณ ผูวิจัยเพิ่มแนวคิดยอยในการดําเนินการ ไดแก หลักการเปนตัวแบบ     



ซึ่งผูวิจัย และพี่เลี้ยงเปนตัวแบบในการปฏิบัติงาน หรือการกระทําเพื่อใหเกิดการเรียนรู ทําให        
การสังเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคมีคําอธิบายมากกวา กรอบแนวคิดท่ีกําหนดไวกอนดําเนินการ
พัฒนา 
 
ผลการพัฒนา 
 

ระยะหกเดือนแรก ครูพี่เลี้ยงและครูวิทยาศาสตรไดรวมกิจกรรมในการอบรมปฏิบัติการ ๓ คร้ัง 
จากวิทยากร ครูพี่เลี้ยงไมมีบทบาทเดนในฐานะพี่เลี้ยง แตกระตือรือรนและเรียนรูเร็ว ครูพี่เลี้ยงและครู
วิทยาศาสตรสะทอนความคิดเห็นวาไดความรู รูสึกวาไดประโยชนและจะนําไปสอนจริง 
 ระยะหกเดือนท่ีสอง มีกิจกรรม ๔ คร้ัง เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดคายครูและการศึกษา
ดูงานของครู ครูพี่เลี้ยงมี ๔ คน พัฒนาบทบาทของตนเองเดนขึ้นมุงมั่น อุทิศตัวใหบริการแกครูเปนผูนํา
กิจกรรมโดยเตรียมตัวมาอยางดีมีความมั่นใจ เครือขายครูไดพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู
และแหลงสื่อ  เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพความเปนเครือขายกาวหนาในการเกิด
ชองทางสื่อสารเครือขายเพิ่มขึ้นท้ังทางเอกสาร โทรศัพท และ  บทบาทของทีมวิจัยในฐานะ
แกนกลางเครือขาย พัฒนาบทบาทในการเพิ่มชองทางสื่อสารหลากหลาย จัดสื่ออุปกรณท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติการ เพื่อการเรียนรูของครู เชน กระดานบอรด เคร่ืองเขียน กลอง และการแกปญหาเฉพาะหนา
ระหวางดําเนินกิจกรรม การแสดงออกของครูพัฒนามากขึ้นในการเขียนบันทึก การเลาเร่ือง การฟง   
การซักถาม การอธิบายอยางเปนธรรมชาติ การดําเนินการของครูเครือขายพัฒนาขึ้นโดยมีการโทรศัพท
ประสานงานกันเอง การประสานงานมายังคณะกรรมการแกนกลาง และเจาหนาท่ีอยางทันเวลา ครูเสนอ
วาไดนําความรูและทักษะไปตอยอดหรือปรับใชในการจัดการเรียนรู เชน ใหนักเรียนสืบคนจาก 
 ใหนักเรียนทําโครงงานการนําสิ่งใกลตัวมาพัฒนาสื่อดวยตนเอง การสนใจผูเรียนเปน
รายบุคคล สนใจคําถามและความคิดของนักเรียน เปนตน ผูบริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของครูท่ีรวมโครงการชื่นชมครูท่ีมีสัมพันธอันดีตอกัน 
 ระยะหกเดือนท่ีสาม มีกิจกรรม ๗ คร้ัง เปนกิจกรรมครู ๕ คร้ัง กิจกรรมนักเรียน ๒ คร้ัง        
ครูพี่เลี้ยงพัฒนาการดีมาก ๕ คน ครูบางคนพัฒนาบทบาทเปนพี่เลี้ยงเพิ่มอีก ๓ คน บทบาทเดนของ     
พี่เลี้ยง ไดแก การสื่อสาร ชวยเหลือแบงปนแกครูท่ีมีความพรอมนอยกวาอยางทันการและเต็มใจ      
การแสดงออกของเครือขายครูมีความสนิทสนมกันมากท้ังภายในกลุมยอยและกลุมใหญ กลาแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น มีการเสนอประสบการณท่ีดีและเชิญชวนเพื่อนครูใชชองทางอ่ืนๆ ในการพัฒนาตนเองเพื่อ
พัฒนาผูเรียน มีการพานักเรียนไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนอ่ืนแลวนํากลับมาดําเนินโครงการในโรงเรียน 
มีการเสนอผลงานนักเรียนในนิทรรศการวิชาการและเวทีทางวิชาการ ครูบางคนตอยอดความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับ สรางสรรคกิจกรรมหรือโครงการใหมใหนักเรียนของตน เชน ใหนักเรียนทําโครงงาน
วิทยาศาสตร การจัดคายนักเรียน เปนตน ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญรับรูผลงานโครงการบางแตไม
ทราบรายละเอียดของกิจกรรม ยินดีสนับสนุนครูใหเขารวมกิจกรรมในวันเสาร-อาทิตย คณะกรรมการ
แกนกลางพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมสําหรับครูเครือขาย และการตัดสินใจเพื่อกําหนดวันทํา



กิจกรรมใหตอเนื่องเหมาะสม การประสานงานใชหลายชองทางและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกฝายเขาใจ
และเกิดความรูสึกรวมในการเปนเครือขายกัน 
 ระยะหกเดือนท่ีสี่ มีกิจกรรม ๑๐ คร้ัง เปนกิจกรรมนักเรียน ๗ คร้ัง บทบาทครูเครือขายกับครูพี่
เลี้ยงมีความกลมกลืน ประสานงาน และรวมมือกันไดดีมาก รวมกันคิดและจัดกิจกรรมนักเรียนรวมกัน 
และใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ใหนักเรียนเรียนรู เชน จัดคายนักเรียน การใหนักเรียนอบรม
ปฏิบัติการจากมหาวิทยาลัยฯ แลวนําไปดําเนินโครงการในโรงเรียน การศึกษาดูงานแลวนําไปดําเนินการ
ในโรงเรียน การใหนักเรียนทําโครงงาน เปนตน พัฒนาการของครูกาวหนาท้ังดานการจัดกิจกรรม
นักเรียนและการพัฒนาตนเอง ครูไดแสดงออกหรือระบุการเรียนรูจากการคิดของตนเองอันเกิดจาก
ประสบการณหรือการปฏิบัติงานดวยตนเอง เชน การคิดหรือเขาใจจากคําถาม หรือประเด็นท่ีเผชิญ   
การไดคิดสรางสรรคดวยตนเองแลวนําไปกระตุนใหนักเรียนคิดสรางสรรค การสรางบรรยากาศในการ
เรียน เปนตน ความเปนเครือขายนอกจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมคนแลว เครือขายครูพบ
ชองทางและแหลงเรียนรูหลากหลายมากขึ้น เชน แหลงเรียนรู  รายการโทรทัศน องคกรท่ีบริการ
ความรูดานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยท่ีมีโอกาสรับบริการทางวิชาการได เปนตน การเรียนรูเพิ่มของ
เครือขายครู คือการพัฒนาโครงการพิเศษตางๆ เพื่อนักเรียนและการรายงานการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการนักเรียน ซึ่งทําใหครูไดฝกการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินกิจกรรม ระยะเวลา  
สถานท่ี งบประมาณ การทดสอบ หรือตรวจสอบความรูทักษะ ความรูสึกของผูเรียนและการบันทึก
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปและรายงานสําหรับผลการเรียนรูหรือคุณภาพการเรียนรูของ
นักเรียนอันเกิดจากการดําเนินการของเครือขายครูท่ีพบโดดเดนไดแก นักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร
มากขึ้น และจํานวนโครงการไดรับรางวัลมากขึ้น รวมท้ังไดรับรางวัลในระดับสูงมากขึ้น คณะกรรมการ
แกนกลาง (ทีมผูวิจัย) พยายามลดบทบาทในการประสานงานและออกแบบกิจกรรม มีการต้ัง
คณะกรรมการแกนกลางจากครูพี่เลี้ยงและครู แตไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากขาด   
ผูตัดสินใจ คณะกรรมการแกนกลางจากมหาวิทยาลัยฯ จึงปฏิบัติหนาท่ีในการออกแบบกิจกรรมและ
ตัดสินใจการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 ระยะหลังสองป (เปนเวลาหาเดือน) มีกิจกรรม ๓ คร้ัง เปนกิจกรรมทบทวนบทเรียนรู ประเมิน
ตนเอง ประเมินผูเรียน เนนการคิดเชิงประเมิน นําไปปฏิบัติ พัฒนา และสรางสรรค เพื่อการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน เชน การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสํารวจเจตคติทางวิทยาศาสตร 
การศึกษาและใชขอสอบ  เปนตน ครูพัฒนาทักษะการอธิบายเชิงวิทยาศาสตรการปรับและออกแบบ
ขอสอบแนว  แลวใชเพื่อการเรียนการสอน การใชคําถามท่ีกระตุนการคิดเพื่ออธิบายเชิง
วิทยาศาสตรระบุประเด็นทางวิทยาศาสตรและการใชประจักษพยานทางวิทยาศาสตรในชวงใกลปด
โครงการวิจัยดําเนินการประเมิน และจัดการเพื่อใหเครือขายครูดํารงอยูไดตอเนื่องตอไป  ผลการประเมิน
รวมกัน พบวามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สามารถสนับสนุนเครือขายครูวิทยเพื่อศิษยในดาน
สถานท่ี วิทยากร สื่ออุปกรณ อาหารและอาหารวางในการงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได   



ครูเครือขายรูสึกเปนเครือขายหรือพวกเดียวกันจะรวมกันเรียนรูตอไป และรับผิดชอบคาเดินทางมารวม
กิจกรรม หรือโรงเรียนสนับสนุนไดเพื่อใหครูเครือขายครูดํารงอยูตอไป 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 ๑. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรโดยเครือขายครูวิทยาศาสตร และครู
พี่เลี้ยง มีขอคนพบ ดังนี้  
 ๑.๑ เนื้อหาสาระความรูดานวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนท่ีเครือขายครู
วิทยาศาสตรและครูพี่เลี้ยงพัฒนาความรูความเขาใจมากขึ้น  

 ๑.๒ เทคนิควิธีการ กระบวนการ รูปแบบการสอน ท่ีครูวิทยาศาสตรไดฝกปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน เรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ รวมท้ังท่ีครูพัฒนาขึ้นเองจากการไดรับ
แนวคิด โดยครูระบุวาไดนําไปใชสอนจริง นําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนจริง 
 ๑.๓ วิธีการสรางสื่อเรียนรู การออกแบบการเรียนรู ท่ีครูวิทยาศาสตรระบุวาไดพัฒนาขึ้น
จากเดิม ไดแก การผลิตสื่อ   การผลิตสื่อชีววิทยาในลักษณะโมเดลการออกแบบ
กิจกรรมโดยใหนักเรียนตองคิดวางแผน ทํางานเปนกลุม และชวยเหลือซึ่งกันและกัน การใชสื่อการเรียนรู
จากชองทางตางๆ มาประกอบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร การผลิตสื่อจากเศษวัสดุ จากวัสดุใกลตัว 
จากของเหลือใช จากสิ่งรอบตัว การสอนใหนักเรียนรูสึกสนุก หรือ มีความสุข การออกแบบกิจกรรมให
นักเรียนปฏิบัติ ไดคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคคิดแกปญหา คิดนอกกรอบมากขึ้น การออกแบบกิจกรรม
ใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันและระหวางนักเรียนกับครู การใหนักเรียนทําแฟมสะสมงาน การ
ปรับปรุงสื่อการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนรูเกณฑการประเมินดานจิตพิสัยและใหนักเรียนมี
สวนรวมในการประเมิน การใหนักเรียนสืบคนความรูเพื่อการทําโครงงาน การประยุกตการจัดคาย
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน มาปรับเปลี่ยนเปนการใหนักเรียนรุนพี่จัดคายวิทยาศาสตรใหนักเรียนรุน
นอง 
 ๑.๔ แนวคิดในการสอน ความตระหนักของครู ท่ีครูระบุวาไดใชมากขึ้น คํานึงถึงผูเรียนมาก
ขึ้น ไดแก การฟงนักเรียน การยอมรับนักเรียน การใหโอกาสนักเรียน การทําตัวใหนักเรียนรูสึกวาพึ่งได
การต้ังคําถามใหนักเรียนคิดหรือเกิดขอสงสัย โดยครูรอคําตอบ ครูไมตอบเอง แตกระตุนใหนักเรียน
สืบคน คนควา การใหนักเรียนเรียนรูผานการปฏิบัติหรือผานประสบการณ การเปดโอกาสหรือจัดโอกาส
เพิ่มเติมใหนักเรียนท่ีมีโอกาสนอยหรือมีความสามารถตํ่า 
 ๑.๕ ทักษะอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือสงเสริมการพัฒนาผู เ รียน ไดแก การทํางานเปนทีม 
ประกอบดวยการระดมความคิด การวางแผน การเขียนโครงการ การประสานงาน การเปนผูนํา ทักษะ
การพานักเรียนไปศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา ทักษะการจัดคายนักเรียน การเขียนรายงานการดําเนินงาน 
และการทําโครงการพัฒนานักเรียน ทักษะสงเสริมความเปนเครือขาย ไดแก การสื่อสารโดยใชชองทาง 
 การเลาเร่ือง การบันทึก การระดมความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู  



 ๑.๖ ความรูและทักษะของครูพี่เลี้ยงพัฒนาขึ้นจากการดําเนินการจัดกิจกรรม ครูพี่เลี้ยงเปน
วิทยากรดานตางๆ อยางหลากหลายตอเนื่องและพี่เลี้ยงเปนแกนนําผูประสานวิทยากร ประสานระหวาง
ครู  เพื่อจัดกิจกรรมเครือขาย 
 ๑.๗ การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรโดยเครือขายครูวิทยาศาสตรและ
ครูพี่เลี้ยง เกิดจากความสัมพันธเชื่อมโยง ประเด็นสําคัญขางตน (ขอ ๑.๑-๑.๖) โดยเกิดขึ้นในตัวบุคคล
และคณะบุคคล สรุปเปนแผนภาพ ๔ ได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔ 
แสดงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยเครือขายครูวิทยาศาสตรและพี่เลี้ยง 

 
จากแผนภาพท่ี ๔ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร โดยเครือขายครู

วิทยาศาสตรและพี่เลี้ยงนั้น ในชวงแรกเนนการพัฒนาครูรวมกับครูพี่เลี้ยง ซึ่งครูเหลานี้มีประสบการณ
การสอน การใชสื่อ มีการดึงประสบการณของครูผานเร่ืองเลา หรือการนําเสนอ โดยครูชวยกันจับ
ประเด็น ระดมความคิด คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และตัดสินใจ เมื่อไดขอสรุปครูเลือกเทคนิค วิธีการ
ตางๆ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ควบคูไปกับโครงการ  มี



การเพิ่มทักษะใหกับครู ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่งครูมีการเรียนรูรวมกัน และนําไปใชในการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมๆ มากย่ิงขึ้น โดยใหนักเรียนมีการปฏิบัติมากขึ้น ผานการทํา
โครงงาน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยเครือขายครูวิทยาศาสตรและพี่
เลี้ยงกําแพงเพชร  

๒. ผลการเรียนรูหรือคุณภาพการเรียนรูดานวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีพัฒนาขึ้นโดยเกิด
จากการดําเนินการหรือการพัฒนาครูเครือขาย 
 ๒.๑ เนื้อหาสาระความรูดานวิทยาศาสตรเปนความรูจากการปฏิบัติของนักเรียน เกิดจาก
การทําโครงงานวิทยาศาสตร การศึกษาดูงาน หรือทัศนศึกษาอยางมีเปาหมาย รวมท้ังการเสนอผลงาน
ในนิทรรศการทางวิชาการหรือการแขงขัน ประกวดทางวิชาการในภูมิภาค และระดับประเทศ  
 ๒.๒ ทักษะของนักเรียน นักเรียนเรียนรูทักษะชีวิตมากขึ้นจากการเขาคายวิทยาศาสตร
นักเรียนมีการปรับตัวทํางานเปนกลุมกับเพื่อนตางโรงเรียนไดดี ทักษะความรูทางวิชาการ ไดแก การทํา
โครงงานวิทยาศาสตร และการประดิษฐ ซึ่งโรงเรียนท่ีเขาโครงการไดรับรางวัลตางๆ มากมายจากการ
เขาแขงขันในเวทีตางๆ และผลจากการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ๑๓ ทักษะ 
ระหวางกอนและหลังการสอน พบวานักเรียนสวนใหญมีทักษะเพิ่มขึ้นท้ัง ๑๓ ทักษะ (รอยละ ๘๓ ของ    
ชั้นเรียน) นักเรียนบางสวน มีทักษะเพิ่มขึ้นเพียง ๑ ทักษะ (รอยละ ๖ ของชั้นเรียน) สําหรับผลการ
วิเคราะหการผานเกณฑรอยละ ๖๐ พบวานักเรียนสวนใหญมีทักษะผานเกณฑ ท้ัง ๑๓ ทักษะ (รอยละ ๒๘ 
ของชั้นเรียน) นักเรียนมีทักษะไมผานเกณฑทุกทักษะนอยมาก (รอยละ ๖ ของชั้นเรียน) ดังแสดงใน
แผนภาพท่ี ๕ และแผนภาพท่ี ๖ ตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รอยละของชั้นเรียนท่ีนักเรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นจากการทดสอบ คา  () 
 

แผนภาพท่ี ๕  
ผลการเปรียบเทียบคะแนน     ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

เพ่ิม 13 ทักษะ

(รอยละ 83.2)

เพ่ิม 1 ทักษะ

(รอยละ 5.6)

เพ่ิม 10 ทักษะ

(รอยละ 5.6)

เพ่ิม 12 ทักษะ 

(รอยละ 5.6)



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๖  
ผลการวิเคราะหการผานเกณฑรอยละ ๖๐ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

รอยละของชั้นเรียนท่ีนักเรียนพัฒนาทักษะผานเกณฑ รอยละ ๖๐ 
 

 ๒๓ คุณลักษณะความรูสึกและความตระหนักของผูเรียน พบวานักเรียนแสดงความคิดของ
ตนเองมากขึ้น นักเรียนทํางานระหวางเรียนเปนระบบเปนกระบวนการมากขึ้น นักเรียนกลาถามมากขึ้น 
นักเรียนอดทนท่ีจะทํางานใหสําเร็จและนักเรียนบอกวาชอบท่ีไดทํากิจกรรมนอกสถานท่ี นอกจากนี้ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตรทุกระดับชั้นเพิ่มเติมขึ้น นักเรียนสวนใหญมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตรผานเกณฑ (รอยละ ๖๐ ของชั้นเรียน) ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๗ และแผนภาพท่ี ๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๗ ผลการเปรียบเทียบคะแนน    
รอยละของชั้นเรียนท่ีนักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรเพิ่มจากการทดสอบ คา  

ผาน 13 ทักษะ

(รอยละ 28.8)

ผาน 0 ทักษะ

(รอยละ 5.6)

ผาน 1 ทักษะ

(รอยละ 5.6)

ผาน 2 ทักษะ

รอยละ 11.0

ผาน 3 ทักษะ                 

(รอยละ 5.6)

ผาน 4 ทักษะ    

(รอยละ 5.6)

ผาน 6 ทักษะ

(รอยละ 11.0)

ผาน 9 ทักษะ

(รอยละ 16.6)

ผาน 10 ทักษะ

(รอยละ 5.6)
ผาน 12 ทักษะ

(รอยละ 5.6)

เจตคติทาง

วิทยาศาสตร

เพิ่ม

ทุกช้ันเรียน

(รอยละ 100)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๘ ผลการวิเคราะหการผานเกณฑรอยละ ๗๐ ดานเจตคติทางวิทยาศาสตร 

รอยละของชั้นเรียนท่ีนักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรผานและไมผานเกณฑ รอยละ ๗๐ 
 

๓ ผลการศึกษาลักษณะเครือขาย ปจจัยที่เอื้อและปญหาอุปสรรคในการพัฒนาเครือขาย
ใหกาวหนาและดํารงอยู  

 ๓๑ ลักษณะเครือขาย 
 ก. โครงสรางเครือขาย 
  โครงสรางเครือขายครู  กําแพงเพชร “เครือขายครูวิทยเพื่อศิษย ประกอบดวย
แกนกลางของเครือขายท่ีมีคณะทํางานประสานงาน และเครือขายยอยประกอบดวยครูในโรงเรียนในพื้นท่ี
ใกลเคียงกัน มีปฏิสัมพันธเชื่อมโยงกันดังแผนภาพท่ี ๙ ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๙ แสดงโครงสรางเครือขายครู  กําแพงเพชร “เครือขายครูวิทยเพื่อศิษย” 

ครูเครือขายยอย 

 

 

 

ครูเครือขายยอย 

แกน : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
คณะผูประสานงาน 

เจตคติทาง

วิทยาศาสตร

ผานเกณฑ

(รอยละ 61)

เจตคติทาง

วิทยาศาสตร

ไมผานเกณฑ

(รอยละ 39)



 ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนแกนกลางหรือศูนยกลางของเครือขายครู 
ตองมีคณะบุคคลท่ีมีศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการแกครูวิทยาศาสตรในดานการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร เนื้อหาความรูและการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร การวัดและประเมินผลดาน
วิทยาศาสตร รวมท้ังการจัดการความรูสําหรับครู คณะบุคคลชุดนี้ตองมีความสามารถในการประสานงาน
เพื่อเอ้ือตอการรวมกลุมหรือทํากิจกรรมรวมกันระหวางครูเครือขาย ไดแก การประสานงานวิทยากร การ
ประสานงานเพื่อนัดหมายในการทํากิจกรรมของครูเครือขาย มหาวิทยาลัยฯ ตองมีนโยบายใหบริการทาง
วิชาการแกครูเครือขาย ไดแก ดานสถานท่ี ดานวิทยากร ดานอาหารและเคร่ืองดื่ม สําหรับครูเครือขาย
ในการทํากิจกรรม รวมท้ังการจัดการใหครูเครือขายนําเสนอผลงานในนิทรรศการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เปนท่ีเชื่อถือของเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
โรงเรียน เชน การออกหนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยไดรับการตอบสนองมากกวาหนวยอ่ืน การจัด
กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยฯ มีความเปนจริงเปนจัง () กวาหนวยงานอ่ืน กิจกรรมท่ีจัดท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
มีลักษณะเปนสิ่งใหมท่ีครูมารวมกิจกรรมแลวรูสึกวา“ได”มากกวาหนวยงานอ่ืนจัด และมหาวิทยาลัยฯ มี
เคร่ืองมือและชองทางมากและหลากหลายในการดําเนินงานและประสานงาน 
 ๒) เครือขายยอย เปนกลุมครูในโรงเรียนท่ีอยูอําเภอเดียวกันหรืออําเภอใกลเคียง
กัน มีครูพี่เลี้ยงของเครือขายยอย ครูพี่เลี้ยงมีคุณลักษณะสําคัญคืออุทิศตัวในการประสานงาน สื่อสาร 
และใหความชวยเหลือครูเครือขายท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ คุณสมบัติรอง ไดแก มีความ
เชี่ยวชาญหรือมีผลงานดีเดนดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ครูในเครือขายยอยมีบทบาทใน      
การสื่อสารประสานงานและชวยเหลือกันโดยไมผานหรือผานแกนกลาง เพื่อใหการดําเนินการทันเวลา   
ทันเหตุการณ 
 ข. หลักการสําคัญของเครือขาย 
 ๑) หลักการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ เปนหลักการสําคัญในการเรียนรูของครู
เครือขาย ครูคือบุคคลท่ีตองเรียนรูจากการปฏิบัติงานของตนเองหรือประสบการณของตนเอง ท้ังดาน
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ดานการพัฒนาความรูและทักษะของตนเอง ดานการสื่อสารประสานงาน
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู เมื่อครูเรียนรูจากประสบการณของตนแลวนําเสนอในกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันกับครูเครือขาย จะเกิดปฏิสัมพันธผสมผสานความรูของตนกับผูอ่ืน เกิดการกระตุนซึ่งกัน
และกัน แตละคนสรางเปนความรูใหมท่ีมีความหมายสําหรับตนท่ีจะนําไปใชหรือปฏิบัติจริง ไดอยางอิสระ
และเต็มใจ เพราะไดเห็นประโยชนหรือคุณคาชัดเจน สรุปสาระสําคัญของหลักการเรียนรูรวมกันจากการ
ปฏิบัติเปนแผนภาพท่ี ๑๐ ไดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๑๐ สรุปการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติของครู 
 

    ๒) การจัดการความรู เปนหลักคิดพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมเสริมสราง
ความเขมแข็งของเครือขายครูและการพัฒนาความรูและทักษะของครู โดยเชื่อวาครูทุกคนมีความรูในตัว
จากประสบการณงานสอนของตน เมื่อออกแบบกิจกรรมใหครู ไดดึงความรูของตนออกมา ไดแลกเปลี่ยน
แบงปนกัน รวมท้ังกิจกรรมใหครูไดเขาถึงความรูจากบุคคลอ่ืนหรือแหลงตางๆ อยางตอเนื่อง ทําใหครู
ไดรับความรูท่ีตนสนใจไดดึงความรูของตนขึ้นมาไตรตรองใหเดนชัด เพื่อนําเสนอออกไป ไดรวมกันสราง
เทคนิคใหมๆ ท่ีใชไดจริง และเกิดปฏิสัมพันธอันดีระหวางกันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
ครู สรุปความสัมพันธระหวางการเรียนรู การจัดการความรูและปฏิสัมพันธเครือขายไดดังแผนภาพท่ี ๑๑ 
ตอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี ๑๑ สรุปการเรียนรู การจัดการความรู และปฏิสัมพันธเครือขายครู  
 

 ค. บทบาทหนาท่ีและคุณลักษณะสําคัญ 
 ๑) บทบาทและคุณลักษณะคณะกรรมการท่ีเปนแกนเครือขาย 

 ๑.๑) เตรียม สื่อ อุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ อํานวยความสะดวกตอ      
การเรียนรูและการทํากิจกรรมของครู  
 ๑.๒) แนะนําแหลงเรียนรูใหมๆ และแหลงสื่อสําหรับครู และกระตุนใหครู 
 ท่ีใชชองทางหรือแหลงเรียนรูแหลงสื่อตางๆ เสนอแหลงเรียนรูตอเพื่อนครู ตัวอยางแหลงเรียนรู
ของครู เชน      ของ สสวท. 
  รายการวิทยสัประยุทธ รายการฉลาดยกกําลังสอง เปนตน 

ความรูจากบุคคลและ

แหลงเรียนรู 

ความรูจากการปฏิบัต ิ

(ความรูในตัว) 

ขอมูล 

สารสนเทศ 

เรื่องเลา 
ฯลฯ 

รวมกันปฏิบัติการใหม 

ความรูเดนชดั ปฏิสัมพันธเครือขาย 

เกิดความรูใหม 

ทักษะใหม 

ดึงออก 

ควบ
คู 

ประมวล 

บันทึก 

(จัดการความรู) 

นําไปใช 

นําไปใช 

เรียนรู 

http://www.thaiteacherstv.com/


 ๑.๓) เปนวิทยากร หรือประสานงานจัดหาวิทยากรสําหรับครู และนักเรียน 
หลักการในการเปนวิทยากร คือจัดกิจกรรมใหครูเปนผูปฏิบัติหรือมีประสบการณ คิดจากประสบการณ 
สรางความรูความเขาใจดวยตนเอง และกระตุนใหนําไปใชจริง การประสานงานวิทยากรควรชี้แจง
หลักการนี้แกวิทยากร หรือกรณีท่ีวิทยากรมิไดดําเนินกิจกรรมครบตามหลักการ วิทยากรแกนกลางตอง
เสริมใหครบหลักการอยางเหมาะสม เชน ต้ังประเด็นใหอภิปรายหลังไดรับความรูจากวิทยากร ให
ออกแบบกิจกรรมเพื่อนําไปใชจริงหรือตอยอดจากความรูท่ีไดจากวิทยากร เปนตน 
 ๑.๔) คุณสมบัติของคณะกรรมการแกนกลางเครือขายตองเปนท่ียอมรับของ
ครู โดยมีลักษณะเปนกันเอง หรือใหเกียรติ หรือไมใชอํานาจเหนือครูแสดงออกถึงความเต็มใจชวยเหลือ 
คุณสมบัติของคณะกรรมการท่ีเปนแกนกลางท่ีสงผลดีตอการพัฒนาครู คือความสามารถในการใชคําถาม 
หรือกําหนดสถานการณท่ีทาทายใหครูคิด และสรางความเขาใจไดเอง ใชคําถามหรือต้ังประเด็นใหครูคิด
ตอยอดหรือนําความรูและทักษะท่ีไดรับไปใชจริง 

 ๒) บทบาทและคุณลักษณะครูพี่เลี้ยง 
 ๒.๑) บทบาทสําคัญของครูพี่เลี้ยง คือ การประสานงานและการเตรียมการ
เพื่อจัดกิจกรรมเครือขาย   
 ๒.๒) คุณสมบัติสําคัญของครูพี่เลี้ยง คือ เปนตัวแบบของครูท่ีใฝรู และมุงมั่น
พัฒนาศิษย ซึ่งผลท่ีตามมา คือ รางวัลตางๆ และโอกาสท่ีเพิ่มขึ้นครูพี่เลี้ยงตองใชโอกาสและความรอบรูท่ี
เพิ่มขึ้นเสนอตอเครือขายครูอยางทันการณ ในการรวมกิจกรรมเครือขายครูพี่เลี้ยงมีความต่ืนตัวสูง 
ปฏิสัมพันธกับครูอ่ืนแบบเรียนรูรวมกัน ใหเกียรติกัน   
 ๒.๓) คุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงท่ีครูเครือขายคาดหวังคือการเปนท่ีปรึกษา
ของครูเครือขาย การเปนแหลงเรียนรูดูงานของครูเครือขายและนักเรียนโรงเรียนอ่ืน และการเปนผูให
กําลังใจหรือกระตุนหนุนเสริมครูอ่ืนๆ  

 ๓) บทบาทผูบริหารโรงเรียน 
 ๓.๑) ผูบริหารตองสนับสนุนครูใหรวมกิจกรรม  ซึ่งตองมีพัฒนาการของ
ครู  ใหผูบริหารยอมรับวากิจกรรมครู  พัฒนาครูและนักเรียนได   
 ๓.๒) บทบาทของผูบริหารท่ีคาดหวัง คือ การเอาใจใสตอการพัฒนาการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยางจริงจัง เพราะเปนพื้นฐานสําคัญของนักเรียนเพื่อ
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ  

 ง. กิจกรรมสําคัญของเครือขาย 
 ๑) กอนจัดกิจกรรมตองมีการกําหนดจุดหมายและวางแผน เตรียมการอยางดี 
เนื่องจากตองใหครูรูสึกวา “ได” จากการมารวมกิจกรรมเครือขาย   
 ๒) จุดหมายหลักท่ีตองการจากการทํากิจกรรมรวมกัน ไดแก ดานเนื้อหาวิทยาศาสตร 
ดานทักษะการจัดการเรียนรู และดานความสัมพันธเครือขาย 



 ๓) กิจกรรมเนนการเรียนรูผานการปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูสิ่ ง ท่ี ได
ประสบการณหรืองานมีการคิดเพิ่ม คิดตอยอด คิดเพื่อเอาไปใชประโยชนจริง และเนนการเรียนรูรวมกัน 
 ๔) มีการทบทวนหลังปฏิบัติแลวควรมีการรวมกําหนดจุดหมาย ลักษณะกิจกรรม
กําหนดเวลาของกิจกรรมคร้ังตอไป เพื่อความตอเนื่องเพราะความตอเนื่องเปนปจจัยสําคัญของความ
เขมแข็งของเครือขาย 
 ๕) ความตอเนื่องของกิจกรรมเครือขายท่ีเหมาะสมของเครือขายครูในเขตพื้นท่ี
การศึกษาเดียวกัน ควรมีกิจกรรมทุก ๑-๒ เดือน ตอเนื่องไมตํ่ากวา ๑ ป จึงจะเกิดความสัมพันธเขมแข็ง
ท่ีครูติดตอกันทุกชองทาง ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ ถาเวนกิจกรรมเกิน ๔ เดือน คณะกรรมการ
แกนกลางและครู  ตองประสานงานจริงจังมากขึ้น  
 ๖) กิจกรรมเครือขายครูท่ีพัฒนาครู ไดแก การจัดคายครูวิทยาศาสตร โดยมี
วิทยากรระดับมหาวิทยาลัย ครูไดใชหองปฏิบัติการและเคร่ืองมือ ครูไดผลิตผลงานจากการเขาคายท่ี
นําไปใชหรือประยุกต ใชกับนักเรียนในบริบทจริงของครู 
 ๗) กิจกรรมคายวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน โดยใชแหลงเรียนรู หรือคาย
ภายนอกโรงเรียนหรือมีวิทยากรจากองคกรอ่ืน นักเรียนท่ีเขาคายรวมกันมาจากตางโรงเรียน มีทีมครูดูแล
นักเรียนมาจากหลายโรงเรียนรวมกันทํางานเปนทีม ดูแลนักเรียน หรือเรียนรูรวมกับเพื่อน กรณีใหทีมครู
ทํารายงานการจัดคายทําใหการวางแผน การทํางาน การประเมินนักเรียนดําเนินการอยางจริงจังมีผลดี
กวาการท่ีครูไมทํารายงาน 
 ๘) กิจกรรมการศึกษาดูงาน หรือทัศนศึกษาของครูและนักเรียนโดยมีจุดมุงหมาย
ชัดเจน มีการทดสอบความรูหรือบันทึกตรวจสอบความรูของนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนเกิดความรู
ควบคูกับแรงบันดาลใจใหมๆ ทําใหเกิดโครงการหรือกิจกรรมใหมในโรงเรียนได เชน นักเรียนดูงานการ
ปลูกผักไรดินจากโรงเรียนอ่ืน แลวนํากลับมาทําในโรงเรียน เปนตน 
 ๙) ครูดําเนินการใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตรหรือจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน ทําใหนักเรียนเรียนรูไดท้ังความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเกิดความ
ตระหนักในการแกปญหาหรือพัฒนาจากสภาพจริงของชุมชน รวมท้ังครูตองสรรหาโอกาสหรือจัดเวทีให
นักเรียนนําเสนอผลงานโครงงานดวย  
 ๑๐) จัดนิทรรศการวิชาการหรือเวทีใหญสําหรับครูและนักเรียนสําหรับนําเสนอ
ผลงานควรดําเนินการอยางนอยปละ ๑ คร้ัง  

 ๓.๒ ปจจัยความสําเร็จในการดํารงอยูไดของเครือขาย 
 ๓.๒.๑ ปจจัยดานตัวครู ไดแก ความตระหนักของครูท่ีใหความสําคัญตอการพัฒนา
ผูเรียนและพัฒนาตนเองเพื่อผูเรียน ครูรวมกิจกรรมดวยความจริงจัง  
 ๓.๒.๒ ปจจัยดานผูบริหาร ไดแก การสนับสนุนของผูบริหารใหครู  รวมกิจกรรม
พัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียน 



 ๓.๒.๓ ปจจัยดานพี่เลี้ยง ไดแก คุณสมบัติความเปนผูมีความกระตือรือรน รับผิดชอบ
และเสียสละ แสดงตนเปนพวกเดียวกันอยางกลมกลืน แตยินดีท่ีจะชวยผูอ่ืนอยางเต็มใจ  
 ๓.๒.๔ กระบวนการท่ีชวยใหเครือขายกาวหนาและดํารงอยูได ไดแก การท่ีมหาวิทยาลัย
เปนแกนกลางเครือขาย การท่ีมีการดําเนินการใหครูรูหรือมีเปาหมายในการพัฒนา การติดตามงาน การ
ประชาสัมพันธ การประสานงานหรือสื่อสารหลากหลายชองทางการบริการวิชาการแกครูโดยจัดกิจกรรม
หรือเคร่ืองมือตางๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครู เชน การเลาประสบการณ การบันทึก การแสดง
ความคิดเห็น การนําเสนอแหลงเรียนรูหลากหลายแกครู ท้ังตัวบุคคล สถานท่ี องคกร แหลงเรียนรู
 สื่อเรียนรู  ตางๆ 
 ๓.๓ ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาเครือขาย 
 ๓.๓.๑ อุปสรรคจากทุกฝาย คือ มีภาระงานมากและมีเวลานอย ในการทํากิจกรรม 
 รวมกัน  
  ๓.๓.๒ อุปสรรคดานตัวครูวิทยาศาสตร ไดแก ครูบางคนมีภารกิจสวนตัวมาก หรือมี
ปญหาดานสุขภาพ ทําใหมารวมกิจกรรมนอยมาก  
   
อภิปรายผล 
 

 ๑. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรของครูเกิดจากการเรียนรูในตัวครูและ
การเรียนรูรวมกันในเครือขายของครู ซึ่งมีขอคนพบวาครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
สงผลตอการเรียนรูและคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน ความสําเร็จนี้อาจจะเนื่องจากการยึดหลักการ
เรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ ซึ่งครูใชกระบวนการทางสมองในการรับรูขอมูลใหม วิธีใหม ความคิดใหม 
จากบุคคลอ่ืน มาผสมผสานกับความรูเดิมของตนเกิดกระบวนการปรับโครงสรางความรู ไดความหมาย
ใหม การปฏิบัติแบบใหม ซึ่งเมื่อนําไปใชจริงความรูจะฝงแนนอยูในตัวครูมากขึ้น ปรากฏการณท่ีสังเกตพบ
จากกิจกรรมของครู พบวา ครูแตละคนแสดงความคิดเห็น แสดงความรูและปฏิบัติการท่ีดีของตนเพิ่มขึ้น
และจํานวนครูกลาแสดงออกมากขึ้นอยางเปนลําดับ โดยครูปฏิบัติการและคิดในฐานะนักเรียนในระหวาง
ทํากิจกรรม (ครูเรียนรูจากการทําตัวเปนนักเรียน) เชน ออกแบบกิจกรรมเองตามเงื่อนไข อภิปรายกันเอง 
สรางขอสรุป นําเสนอและตอบขอซักถาม อธิบายเชิงเหตุผล เปนตน เมื่อมีการอภิปรายหลังกิจกรรมมี
การทบทวนและระบุความรูในตัวท่ีเกิดขึ้นเปนการยํ้าความรูความเขาใจของตนเอง ทําใหครูนําความรู
ความเขาใจและเทคนิควิธีไปใชไดจริง การเรียนรูในตัวครูแตละคนแมจะไมเทาเทียมกัน แตไมเปนอุปสรรค
ตอกันและกันในการเรียนรูรวมกัน การเรียนรูรวมกันใชเคร่ืองมือและเทคนิค การเลาเร่ือง การนําเสนอ
ปฏิบัติการท่ีดี และการทบทวนหลังปฏิบัติการ เมื่อครูไดรับขอมูลใหมตองผสมผสานหรือเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมสรางเปนความรูใหมในตัว มีการใชคําถามกระตุนใหครูคิด การต้ังประเด็นใหระดมความคิด
หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งครูท่ีทํากิจกรรมรวมกันไดท้ังรับและเสนอความคิด การใหเวลาครูมากพอใน
การปรับความสมดุลในการสรางความรู ทําใหครูเรียนรูดวยตนเองไดชัดเจนขึ้น ในการดําเนินโครงการนี้ 



มีกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติโดยมีประเด็นถามวา “สิ่งท่ีไดจะนําไปใชประโยชนอยางไร” ทําใหครูคิดชัดขึ้น
ในการนําความรูไปใชในบริบทจริง 
 ๒. การเรียนรูและคุณภาพการเรียนรู ดานวิทยาศาสตรของนักเรียน ในการวิจัยคร้ังนี้พบวา 
นักเรียนสวนใหญท่ีสอนโดยครู  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพิ่มท้ัง ๑๓ ทักษะ เมื่อ
พิจารณารายทักษะ พบวา ทักษะท่ีนักเรียนสวนใหญไมผาน ไดแก ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายขอมูล และทักษะการต้ัง
สมมุติฐาน ซึ่งเปนทักษะเชิงบูรณาการ ประกอบดวยทักษะยอยๆ หลายทักษะ โดยพบวาเปนนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาสเปนสวนใหญ ท้ังนี้อาจจะเนื่องจากความสามารถพื้นฐานเดิมของเด็ก มีพื้นฐานดาน
ทักษะนอย สถานภาพทางครอบครัวเอ้ือตอการเรียนนอย มีขอสังเกตจากขอมูลท่ีพบวาในโรงเรียน
เดียวกัน มี ๒ ชั้นเรียน เปนชั้นเรียนท่ีคัดนักเรียนเรียนดี ๑ หอง นักเรียนผานท้ัง ๑๓ ทักษะ ขณะท่ีอีก
หองหนึ่งท่ีไมไดคัดนักเรียนเกง มีทักษะผาน ๒ ทักษะ แมจะสอนโดยครู  คนเดียวกัน ดําเนินการ
สอนเหมือนกันเมื่อวิเคราะหความกาวหนารายทักษะพบวาทุกทักษะ นักเรียนสวนใหญไดคะแนนเพิ่ม หรือมี
ความกาวหนา อาจจะเนื่องจากครูจัดการเรียนรูโดยเนนใหนักเรียนปฏิบัติมากขึ้นในชวงการสอน         
ในโครงการนี้ เมื่อครูทราบคะแนนกอนเรียนแลว มีกิจกรรมใหครูพิจารณาคะแนน เพื่อพัฒนาทักษะท่ีไม
ผาน แสดงวาการเรียนรูในตัวครูมีผลตอคุณภาพการเรียนรูดานวิทยาศาสตรของนักเรียน 

 ๓. สําหรับการพัฒนาเครือขาย ปจจัยท่ีเอ้ือ และอุปสรรคในการพัฒนาเครือขายใหกาวหนา
ปจจัยเอ้ือท่ีสําคัญ คือ ตัวครูท่ีมีความตระหนัก กระตือรือรนท่ีจะพัฒนานักเรียนและพัฒนาตนเอง และมี
กระบวนการเครือขายท่ีมีเปาหมาย มีการติดตามงานมีการประสานงานและสื่อสารกันหลากหลายชองทาง
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน ขอคนพบนี้สอดคลองกับเสรี พงศพิศ 
(๒๕๔๘ หนา ๑๒๑๑๒๓) ท่ีอธิบายวาการดํารงอยูและการเปนเครือขายเขมแข็งนั้น เครือขายตองเรียนรู
รวมกันมีการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง การเรียนรูรวมกันและแบงปนการใชทรัพยากร มีการใชชองทาง
เพื่อการติดตอสื่อสาร ความเชื่อมโยงเครือขายตองมีความสม่ําเสมอ มีความรูสึกเปนพี่นอง รวมท้ังมี
ระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ สําหรับอุปสรรคสําคัญ คือ การมีเวลาวางไมตรงกันของสมาชิกเครือขาย
ทําใหขาดความตอเนื่อง ในกระบวนการวิจัยคร้ังนี้แกไขปญหาอุปสรรคโดยการประสานงานอยางจิงจัง
สื่อสารหลายชองทาง มีกรรมการแกนกลางท่ีตัดสินใจกําหนดกิจกรรมใหเกิดผลดีมากท่ีสุดและดํารง 
ความตอเนื่องไวได 
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