การหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร
๑

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรขา อรัญวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุณี บุญพิทักษ ๒
ผูชวยศาสตราจารยชาลี ตระกูล ๓
ดร.สุภาพร พงศภิญโญโอภาส ๔
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญดาว แจมแจง ๕
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี นิธากร ๖


จากการสํ า รวจทุ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามสัญญา  ๕๒๔๐๐๐๒) พบวาผูเกี่ยวของเห็น
ความตองการจําเปน โอกาสและความเปนไปไดในการพัฒนาเครือขายเพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตรข องเด็กและเยาวชนและพบวาแนวโนมผูเขาเรียนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ าแพงเพชรลดลงอย า งเป น ลํ า ดับ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ กํ า แพงเพชร ซึ่ ง เป น
มหาวิทยาลัยแหงเดียวที่ตั้งในพื้นที่จังหวัด ไดจัดการศึกษาและบริการวิชาการแกประชาชนและองคกร
ตางๆ ในพื้นที่อยางตอเนื่อง จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในดานวิทยาศาสตรในพื้นที่
เพื่ อนําไปสู การแก ปญหาในระดั บชาติ ด วยการพั ฒ นาคุ ณภาพการเรี ยนรู จําเปนตองสรางเครือขาย
โดยใชทุนเดิมในพื้นที่ที่มีอยูอยางเหมาะสมที่สุด ทุนเดิมที่มีอยู คือ การมีชมรมครูวิทยาศาสตรในพื้นที่และ
มีองคกรอื่นๆ หนุนเสริมโรงเรียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงดําเนินการวิจัยพัฒนาเครือขายหนุนเสริมคุณภาพ
การเรียนรูดานวิทยาศาสตรของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีแนวคิดหลักการที่
สงเสริมการสรางความรูโดยตัวครูเองและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูวิทยาศาสตรของเด็ก

๑

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


การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
โดยเครื อ ข า ยครู วิ ท ยาศาสตร แ ละครู พี่ เ ลี้ ย งเพื่ อ ศึ ก ษาผลการเรี ย นรู ห รื อ คุ ณ ภาพการเรี ย นรู ด า น
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่พัฒนาขึ้น โดยเกิดจากการดําเนินการหรือการพัฒนาครูเครือขาย และเพื่อ
ศึกษาลักษณะเครือขายปจจัยที่เอื้อและปญหาอุปสรรคในการพัฒนาเครือขายใหกาวหนาและดํารงอยูได
โดยที่ครูเครือขายไดทํากิจกรรมสรางความรูของตนและวิธีการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนไดเพิ่มขึ้น

 
เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเครือขายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรูดานวิทยาศาสตรของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร เปาหมายบุคคลที่ไดรับการพัฒนา ไดแกนักเรียนและครู สิ่งที่มุง
พัฒนาไดแกคุณภาพการเรียนรูสําหรับครูยังมุงพัฒนาความเปนเครือขายดวย ดังนั้น จึงจําเปนตองคัด
สรรแนวคิดสําคัญในการพัฒนา ซึ่งไดแกแนวคิดการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ (แผนภาพที่ ๑) การ
จัดการความรู (แผนภาพที่ ๒) นําทั้ง ๒ แนวคิดไปใชพัฒนาเครือขายครู (แผนภาพที่ ๓)

กิจกรรมเครือขาย
ปฏิสัมพันธระหวางปฏิบัติงาน

กระบวนการทางสมอง (รับรู)
ขอมูลใหม / วิธีใหม / ความคิด
ใหมของแตละบุคคล

การนําไปใชประโยชน
การเรียนรู
ความหมายใหม การปฏิบัติใหม
ของแตละบุคคล

ปรับ
(กระบวนการ
ทางสมอง)

ผลผสมผสาน
(กระบวนการทางสมอง)

การดึงความรูเดิมมาใช
(กระบวนการทางสมอง)
โครงสรางความรูเดิม ทักษะที่มี
ความเชื่อเดิม

แผนภาพที่ ๑ แนวคิดการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ

ดึงขอมูล/สารสนเทศ

องคความรู
ที่เดนชัด

- ใชเรียนรู
- ใชปฏิบัติโดยบุคคล
- ความรูขององคกร

  
ใหเขาถึงความรู
องคความรูในตัว
คนที่อธิบายยาก

แลกเปลี่ยน/แบงปน

แผนภาพที่ ๒ แนวคิดการจัดการความรู

เครือขายยอย
ครูนักปฏิบตั ิ ปฏิบัติ
+ เรียนรูรวมกัน
ครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติ
เครือขายยอย
ครูนักปฏิบตั ิ ปฏิบัติ
+ เรียนรูรวมกัน
ครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติ

เครือขายยอย
ครูนักปฏิบตั ิ ปฏิบัติ
+ เรียนรูรวมกัน
ครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติ

มรภ.
กําแพงเพชร

เครือขายยอย
ครูนักปฏิบตั ิ ปฏิบัติ
+ เรียนรูรวมกัน
ครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติ

เครือขายยอย
ครูนักปฏิบตั ิ ปฏิบัติ
+ เรียนรูรวมกัน
ครูพี่เลี้ยง ปฏิบัติ

แผนภาพที่ ๓ การบูรณาการแนวคิดการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ การจัดการความรู
และแนวคิดเครือขายครู


คณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัย จํานวน ๖ คน วิจัยและพัฒนาครูวิทยาศาสตรและครูพี่เลี้ยงที่มี
สวนรวม จํานวน ๔๓ คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่สอนโดยครูที่มีสวนรวม จํานวนไมต่ํากวา
๑,๕๐๐ คนใน ๒๓ โรงเรียน รวมทั้งผูบริหารและผูสนับสนุนโรงเรียนจํานวนหนึ่งในเวลาดําเนินการวิจัยและ
พัฒนา ๒ ป ๕ เดือน


การวิ จัยพั ฒนาครั้งนี้ เปนการดํ าเนิน กิจกรรมรวมกันหลายฝาย คณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งพัฒนาทีมสูการเปนสวนหนึ่งของโครงสรางเครือขาย เรียนรูบทบาทหนาที่ของทีม
ครูวิทยาศาสตรและครูพี่เลี้ยงรวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของ
นักเรียนและเรียนรูบทบาทของตนในเครือขายบุคลากรจากหนวยงานและองคกรอื่นที่สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งอาจผานโรงเรียนหรือผานกิจกรรมเครือขาย ดําเนินกิจกรรมสําคัญ
๒๗ ครั้ง ชวงที่ ๑ ๑ ป ๖ เดือน แรกกิจกรรมสวนใหญเปนการพัฒนาครูและพัฒนาความเขมแข็งของ
เครือขายครู

 
การเก็บรวบรวมขอมูล
ก. การเก็บรวบรวมขอมูล ระยะเริ่มโครงการถึงระยะหกเดือนที่สาม การรวบรวมขอมูลจาก
กิจกรรมในการวิ จัยมีหลากหลายวิ ธี ไดแก ผูวิจัยไดสังเกตและจดบันทึกจากกิจกรรม ผูชวยวิจัยถาย
ภาพนิ่ง ถายวีดีโอ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจ รวมทั้งรวบรวมเอกสารหรือผลงานจากกิจกรรม
ขอมูลจากการทํากิจกรรมการวิจัยทุกครั้ง นอกจากการรวบรวมขอมูลจากกิจกรรมในการวิจัยที่ผูวิจัยจัด
ขึ้นอยางมีจุดมุงหมายแลวยังมีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร การดําเนินการ
ของโรงเรี ยนและครู และความคิ ด เห็ น ของผู เกี่ ยวข อง ระหว างการดํ าเนิ น การผู วิ จั ยเป น ผู ศึ กษาและ
ประมวลขอมูล เพื่อสรางขอสรุปยอยที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคหรือการปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาครูและ
นักเรียน รวมทั้งพัฒนาความเปนเครือขาย
ข. การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย
การรวบรวมขอมูลหลังระยะหกเดือนที่สาม เนนขอมูลที่ตรงประเด็นตามวัตถุประสงคมากขึ้น
ผูวิจัยดําเนินการใหผูชวยวิจัยและครูเครือขายมีสวนรวม โดยรวมกันพิจารณาเครื่องมือรวบรวมขอมูลผล
การเรียนรูของนักเรียน (เนื่องจากการวัดและประเมินผลผูเรียนเปนสิ่งสําคัญสวนหนึ่งที่ครูตองเรียนรู
รว มกัน จากการปฏิ บัติ) เครื่องมื อรวบรวมข อมู ล จากนั กเรี ยน ได แก แบบวั ด ทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและเครื่องมือวัดเจตคติทางวิทยาศาสตรซึ่งสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใชเหมือนกัน
หมดทุกโรงเรียน ในชวงเวลาเดียวกัน เปนขอสอบที่ใชในการวิจัยที่มีการวิเคราะหคุณภาพไวแลวเปน

ขอสอบที่ไมยากและซับซอนเกินไป เนื่องจากโรงเรียนในโครงการบางโรงเรียนเปนโรงเรียนที่อยูหางไกล มี
ครูวิทยาศาสตรจํานวนนอยและบางโรงเรียนครูผูสอนมิไดจบการศึกษาดานวิ ทยาศาสตรหรือการสอน
วิทยาศาสตร ครูเครือขายไมเลือกการวัดความรูนักเรียน เนื่องจากแตละโรงเรียนกําลังสอนเนื้อหาที่
แตกตางกัน ควบคุมไมได ในการทดสอบกอนเรียน ครูเปนผูดําเนินการทดสอบนักเรียนและวิเคราะห
ขอมูลตัดสินตามเกณฑ ทําใหครูทราบจุดที่ควรพัฒนาผูเรียน ครูดําเนินการสอบหลังเรียน ในชวง ๔ ถึง
๖ สัปดาห หลังการสอนกอนเรียน วิเคราะหคะแนนและตัดสินคะแนน ครูสงขอมูลคะแนนดิบของนักเรียน
ทั้ง  และ   ใหผูวิจัย ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย

 
การวิเคราะหขอมูล
. การดําเนิน การวิเคราะหขอ มูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลระหวางดําเนินการตั้งแต
เริ่มโครงการถึงระยะเวลา ๖ เดือนที่สาม เพื่อตั้งขอสังเกตหรือสมมุติฐานชั่วคราว และมีการสรุปประเด็น
ยอยเมื่อมีหลักฐานหรือขอมูลสนับสนุนสังเคราะหเปนขอสรุปสวนหนึ่งของคําตอบตามวัตถุประสงค ในปที่
๒ มุงเนนการรวบรวมขอมูลดานนักเรียนและขอมูลที่ตรงประเด็นวัตถุประสงค
. การวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของขอมูล
การวิเ คราะหขอ มูล เชิง ปริม าณ ผูวิจัยดําเนินการทางคณิตศาสตรและการคํานวณทางสถิติ
อยางเหมาะสมที่จะทําใหเห็นภาพรวมหรือสภาพตัวแทนของขอมูลที่สามารถนําไปเชื่อมโยงหรืออธิบายได
อยางสมเหตุผล ขอมูลคาเฉลี่ยคะแนน  ของนักเรียน (เปนขอมูลประกอบ) ใชวิธีการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ย  ในแตโรงเรียนระหวางชวงปที่ดําเนินโครงการ การวิเคราะหคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียน ใชการคํานวณคารอยละ กําหนดเกณฑการเพิ่มทักษะ คือเพิ่มมากกวารอยละ
๒๐ และกําหนดเกณฑการผานคือ มากกวารอยละ ๖๐ การวิเคราะหคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียน ใชการทดสอบคาที () ตัดสินการเพิ่มเจตคติทางวิทยาศาสตร และกําหนดเกณฑการผาน
คือ มากกวารอยละ ๗๐
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการจําแนกขอมูลเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงค
และจําแนกขอมูลในหมวดหมูเดียวกัน เปน สว นที่เปน เหตุหรือปจจัยและผลที่ปรากฎตามมาตามหลัก
ความสมเหตุสมผล โดยตั้งขอสังเกตหรือสมมุติฐานชั่วคราวระหวางดําเนินการ
. การสังเคราะหขอมูล
การสรุปผลการวิจัย ดําเนินการโดยการสังเคราะหขอมูล เนื่องจากวัตถุประสงคการวิจัยมีความ
ซับซอน และเปนเหตุการณหลายระดับจึงเชื่อมโยงขอสรุปยอยตามหลักเหตุผล มีการอางขอมูลจากการ
วิเคราะห ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เปนขอมูลประกอบหรือขอมูลสนับสนุน ผูวิจัยตีความขอมูลตาม
แนวคิดหลักการดานการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ และการจัดการความรู แตในระหวางดําเนินการ
บางกรณีหรื อบางสถานการณ ผู วิ จัยเพิ่ม แนวคิ ดย อยในการดําเนิน การ ได แก หลักการเปน ตั วแบบ

ซึ่ ง ผู วิ จั ย และพี่ เ ลี้ ย งเป น ตั ว แบบในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ การกระทํ า เพื่ อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู ทํ า ให
การสังเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคมีคําอธิบายมากกวา กรอบแนวคิดที่กําหนดไวกอนดําเนินการ
พัฒนา

ผลการพัฒนา
ระยะหกเดือนแรก ครูพี่เลี้ยงและครูวิทยาศาสตรไดรวมกิจกรรมในการอบรมปฏิบัติการ ๓ ครั้ง
จากวิทยากร ครูพี่เลี้ยงไมมีบทบาทเดนในฐานะพี่เลี้ยง แตกระตือรือรนและเรียนรูเร็ว ครูพี่เลี้ยงและครู
วิทยาศาสตรสะทอนความคิดเห็นวาไดความรู รูสึกวาไดประโยชนและจะนําไปสอนจริง
ระยะหกเดือนที่สอง มีกิจกรรม ๔ ครั้ง เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดคายครูและการศึกษา
ดูงานของครู ครูพี่เลี้ยงมี ๔ คน พัฒนาบทบาทของตนเองเดนขึ้นมุงมั่น อุทิศตัวใหบริการแกครูเปนผูนํา
กิจกรรมโดยเตรียมตัวมาอยางดีมีความมั่นใจ เครือขายครูไดพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู
และแหลงสื่อ  เพื่อจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพความเปนเครือขายกาวหนาในการเกิด
ชองทางสื่ อสารเครื อข ายเพิ่ ม ขึ้น ทั้ ง ทางเอกสาร โทรศั พ ท และ  บทบาทของที ม วิ จั ยในฐานะ
แกนกลางเครือขาย พัฒนาบทบาทในการเพิ่มชองทางสื่อสารหลากหลาย จัดสื่ออุปกรณที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติการ เพื่อการเรียนรูของครู เชน กระดานบอรด เครื่องเขียน กลอง และการแกปญหาเฉพาะหนา
ระหวางดําเนินกิจกรรม การแสดงออกของครูพัฒนามากขึ้นในการเขียนบันทึก การเลาเรื่อง การฟง
การซักถาม การอธิบายอยางเปนธรรมชาติ การดําเนินการของครูเครือขายพัฒนาขึ้นโดยมีการโทรศัพท
ประสานงานกันเอง การประสานงานมายังคณะกรรมการแกนกลาง และเจาหนาที่อยางทันเวลา ครูเสนอ
ว า ได นํ า ความรู แ ละทั ก ษะไปต อ ยอดหรื อ ปรั บ ใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู เช น ให นั ก เรี ย นสื บ ค น จาก
 ให นั กเรี ยนทํ าโครงงานการนํ าสิ่ ง ใกลตัว มาพั ฒนาสื่ อดว ยตนเอง การสนใจผู เรี ยนเป น
รายบุคคล สนใจคําถามและความคิดของนักเรียน เปนตน ผูบริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของครูที่รวมโครงการชื่นชมครูที่มีสัมพันธอันดีตอกัน
ระยะหกเดื อนที่ ส าม มี กิจ กรรม ๗ ครั้ง เป น กิ จ กรรมครู ๕ ครั้ ง กิ จ กรรมนั กเรี ยน ๒ ครั้ ง
ครูพี่เลี้ยงพัฒนาการดีมาก ๕ คน ครูบางคนพัฒนาบทบาทเปนพี่เลี้ยงเพิ่มอีก ๓ คน บทบาทเดนของ
พี่เลี้ ยง ได แก การสื่ อสาร ช ว ยเหลื อแบ ง ป น แก ค รู ที่มี ค วามพร อ มน อยกว า อย างทั น การและเต็ ม ใจ
การแสดงออกของเครือขายครูมีความสนิทสนมกันมากทั้งภายในกลุมยอยและกลุมใหญ กลาแสดงความ
คิดเห็นมากขึ้น มีการเสนอประสบการณที่ดีและเชิญชวนเพื่อนครูใชชองทางอื่นๆ ในการพัฒนาตนเองเพื่อ
พัฒนาผูเรียน มีการพานักเรียนไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนอื่นแลวนํากลับมาดําเนินโครงการในโรงเรียน
มีการเสนอผลงานนั กเรียนในนิทรรศการวิชาการและเวทีทางวิช าการ ครูบางคนตอยอดความรูและ
ประสบการณที่ไดรับ สรางสรรคกิจกรรมหรือโครงการใหมใหนักเรียนของตน เชน ใหนักเรียนทําโครงงาน
วิทยาศาสตร การจัดคายนักเรียน เปนตน ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญรับรูผลงานโครงการบางแตไม
ทราบรายละเอียดของกิจกรรม ยินดีสนับสนุนครูใหเขารวมกิจกรรมในวันเสาร-อาทิตย คณะกรรมการ
แกนกลางพัฒนาทักษะการออกแบบกิ จกรรมสําหรับครูเครือขาย และการตัดสินใจเพื่อกําหนดวันทํา

กิจกรรมใหตอเนื่องเหมาะสม การประสานงานใชหลายชองทางและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกฝายเขาใจ
และเกิดความรูสึกรวมในการเปนเครือขายกัน
ระยะหกเดือนที่สี่ มีกิจกรรม ๑๐ ครั้ง เปนกิจกรรมนักเรียน ๗ ครั้ง บทบาทครูเครือขายกับครูพี่
เลี้ยงมีความกลมกลืน ประสานงาน และรวมมือกันไดดีมาก รวมกันคิดและจัดกิจกรรมนักเรียนรวมกัน
และใชแหล ง เรี ยนรูภายนอกโรงเรี ยน ใหนักเรียนเรียนรู เช น จัด คายนักเรี ยน การใหนักเรียนอบรม
ปฏิบัติการจากมหาวิทยาลัยฯ แลวนําไปดําเนินโครงการในโรงเรียน การศึกษาดูงานแลวนําไปดําเนินการ
ในโรงเรียน การให นั กเรี ยนทํ าโครงงาน เปน ตน พั ฒ นาการของครู กาวหนาทั้ง ด านการจั ด กิ จ กรรม
นักเรียนและการพัฒนาตนเอง ครู ไดแสดงออกหรือระบุการเรียนรูจากการคิด ของตนเองอันเกิดจาก
ประสบการณ หรือการปฏิบัติงานดวยตนเอง เชน การคิดหรือเขาใจจากคําถาม หรือประเด็นที่เผชิญ
การไดคิดสรางสรรคดวยตนเองแลวนําไปกระตุนใหนักเรียนคิดสรางสรรค การสรางบรรยากาศในการ
เรียน เปนตน ความเปนเครือขายนอกจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมคนแลว เครือขายครูพบ
ชองทางและแหลงเรียนรูหลากหลายมากขึ้น เชน แหลงเรียนรู  รายการโทรทัศน องคกรที่บริการ
ความรูดานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยที่มีโอกาสรับบริการทางวิชาการได เปนตน การเรียนรูเพิ่มของ
เครื อข ายครู คื อการพั ฒ นาโครงการพิ เศษต างๆ เพื่ อนั กเรี ยนและการรายงานการจั ด กิ จ กรรมหรื อ
โครงการนักเรียน ซึ่งทําใหครูไดฝกการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินกิจกรรม ระยะเวลา
สถานที่ งบประมาณ การทดสอบ หรื อตรวจสอบความรูทักษะ ความรูสึกของผูเรียนและการบัน ทึก
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปและรายงานสําหรับผลการเรียนรูหรือคุณภาพการเรียนรูของ
นักเรียนอันเกิดจากการดําเนินการของเครือขายครูที่พบโดดเดนไดแก นักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร
มากขึ้น และจํานวนโครงการไดรับรางวัลมากขึ้น รวมทั้งไดรับรางวัลในระดับสูงมากขึ้น คณะกรรมการ
แกนกลาง (ที ม ผู วิ จั ย ) พยายามลดบทบาทในการประสานงานและออกแบบกิ จ กรรม มี ก ารตั้ ง
คณะกรรมการแกนกลางจากครูพี่เลี้ยงและครู แตไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากขาด
ผูตัด สิน ใจ คณะกรรมการแกนกลางจากมหาวิทยาลัยฯ จึงปฏิบัติหนาที่ในการออกแบบกิจกรรมและ
ตัดสินใจการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ระยะหลังสองป (เปนเวลาหาเดือน) มีกิจกรรม ๓ ครั้ง เปนกิจกรรมทบทวนบทเรียนรู ประเมิน
ตนเอง ประเมินผูเรียน เนนการคิดเชิงประเมิน นําไปปฏิบัติ พัฒนา และสรางสรรค เพื่อการพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียน เชน การวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรการสํารวจเจตคติทางวิทยาศาสตร
การศึกษาและใชขอสอบ  เปนตน ครูพัฒนาทักษะการอธิบายเชิงวิทยาศาสตรการปรับและออกแบบ
ข อ สอบแนว  แล ว ใช เ พื่ อ การเรี ย นการสอน การใช คํ า ถามที่ ก ระตุ น การคิ ด เพื่ อ อธิ บ ายเชิ ง
วิทยาศาสตรระบุ ประเด็ นทางวิ ทยาศาสตร และการใช ประจั กษพ ยานทางวิทยาศาสตร ในชว งใกลปด
โครงการวิจัยดําเนินการประเมิน และจัดการเพื่อใหเครือขายครูดํารงอยูไดตอเนื่องตอไป ผลการประเมิน
รว มกัน พบวามหาวิ ทยาลัยราชภัฏกํ าแพงเพชร สามารถสนั บสนุ นเครือข ายครู วิ ทย เพื่อศิ ษย ใ นด าน
สถานที่ วิทยากร สื่ออุปกรณ อาหารและอาหารวางในการงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยได

ครูเครือขายรูสึกเปนเครือขายหรือพวกเดียวกันจะรวมกันเรียนรูตอไป และรับผิดชอบคาเดินทางมารวม
กิจกรรม หรือโรงเรียนสนับสนุนไดเพื่อใหครูเครือขายครูดํารงอยูตอไป

สรุปผลการศึกษา
๑. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรโดยเครือขายครูวิทยาศาสตร และครู
พี่เลี้ยง มีขอคนพบ ดังนี้
๑.๑ เนื้อหาสาระความรูดานวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่เครือขายครู
วิทยาศาสตรและครูพี่เลี้ยงพัฒนาความรูความเขาใจมากขึ้น
๑.๒ เทคนิ ค วิ ธี การ กระบวนการ รู ปแบบการสอน ที่ ค รูวิทยาศาสตรไ ด ฝกปฏิ บัติการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ระหวางกัน เรี ยนรู จ ากแหล งเรี ยนรู ตางๆ รวมทั้ง ที่ ครู พั ฒนาขึ้น เองจากการได รับ
แนวคิด โดยครูระบุวาไดนําไปใชสอนจริง นําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนจริง
๑.๓ วิธีการสรางสื่อเรียนรู การออกแบบการเรียนรู ที่ครูวิทยาศาสตรระบุวาไดพัฒนาขึ้น
จากเดิ ม ได แก การผลิต สื่อ   การผลิ ต สื่ อ ชี ว วิ ทยาในลั กษณะโมเดลการออกแบบ
กิจกรรมโดยใหนักเรียนตองคิดวางแผน ทํางานเปนกลุม และชวยเหลือซึ่งกันและกัน การใชสื่อการเรียนรู
จากชองทางตางๆ มาประกอบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร การผลิตสื่อจากเศษวัสดุ จากวัสดุใกลตัว
จากของเหลือใช จากสิ่งรอบตัว การสอนใหนักเรียนรูสึกสนุก หรือ มีความสุข การออกแบบกิจกรรมให
นักเรียนปฏิบัติ ไดคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคคิดแกปญหา คิดนอกกรอบมากขึ้น การออกแบบกิจกรรม
ให นักเรี ยนมีปฏิสั มพั นธ ระหว างกัน และระหวางนักเรียนกับครู การใหนักเรียนทําแฟมสะสมงาน การ
ปรับปรุงสื่อการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนรูเกณฑการประเมินดานจิตพิสัยและใหนักเรียนมี
สว นรว มในการประเมิ น การให นั กเรี ยนสื บค น ความรู เพื่ อการทํ าโครงงาน การประยุ กต การจั ด ค าย
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน มาปรับเปลี่ยนเปนการใหนักเรียนรุนพี่จัดคายวิทยาศาสตรใหนักเรียนรุน
นอง
๑.๔ แนวคิดในการสอน ความตระหนักของครู ที่ครูระบุวาไดใชมากขึ้น คํานึงถึงผูเรียนมาก
ขึ้น ไดแก การฟงนักเรียน การยอมรับนักเรียน การใหโอกาสนักเรียน การทําตัวใหนักเรียนรูสึกวาพึ่งได
การตั้งคําถามใหนักเรียนคิดหรือเกิดขอสงสัย โดยครูรอคําตอบ ครูไมตอบเอง แตกระตุนใหนักเรียน
สืบคน คนควา การใหนักเรียนเรียนรูผานการปฏิบัติหรือผานประสบการณ การเปดโอกาสหรือจัดโอกาส
เพิ่มเติมใหนักเรียนที่มีโอกาสนอยหรือมีความสามารถต่ํา
๑.๕ ทั ก ษะอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาผู เ รี ย น ได แ ก การทํ า งานเป น ที ม
ประกอบดวยการระดมความคิด การวางแผน การเขียนโครงการ การประสานงาน การเปนผูนํา ทักษะ
การพานักเรียนไปศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา ทักษะการจัดคายนักเรียน การเขียนรายงานการดําเนินงาน
และการทําโครงการพัฒนานักเรียน ทักษะสงเสริมความเปนเครือขาย ไดแก การสื่อสารโดยใชชองทาง
 การเลาเรื่อง 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

แผนภาพที่ ๔
แสดงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยเครือขายครูวิทยาศาสตรและพี่เลี้ยง
จากแผนภาพที่ ๔ ในการพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ยนการสอนวิ ทยาศาสตร โดยเครื อ ข ายครู
วิทยาศาสตรและพี่เลี้ยงนั้น ในชวงแรกเนนการพัฒนาครูรวมกับครูพี่เลี้ยง ซึ่งครูเหลานี้มีประสบการณ
การสอน การใช สื่อ มี การดึง ประสบการณ ข องครู ผ านเรื่ องเลา หรื อการนํ าเสนอ โดยครู ช วยกัน จั บ
ประเด็น ระดมความคิด คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และตัดสินใจ เมื่อไดขอสรุปครูเลือกเทคนิค วิธีการ
ตางๆ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ควบคูไปกับโครงการ  มี

การเพิ่มทักษะใหกับครู ดวยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งครูมีการเรียนรูรวมกัน และนําไปใชในการออกแบบ
การจั ด การเรี ยนการสอนรูป แบบใหม ๆ มากยิ่ ง ขึ้ น โดยให นั ก เรี ยนมี ก ารปฏิ บัติ ม ากขึ้ น ผ า นการทํ า
โครงงาน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยเครือขายครูวิทยาศาสตรและพี่
เลี้ยงกําแพงเพชร
๒. ผลการเรียนรูหรือ คุณภาพการเรีย นรูด า นวิท ยาศาสตรของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นโดยเกิด
จากการดําเนินการหรือการพัฒนาครูเครือขาย
๒.๑ เนื้อหาสาระความรูดานวิทยาศาสตรเปนความรูจากการปฏิบัติของนักเรียน เกิดจาก
การทําโครงงานวิทยาศาสตร การศึกษาดูงาน หรือทัศนศึกษาอยางมีเปาหมาย รวมทั้งการเสนอผลงาน
ในนิทรรศการทางวิชาการหรือการแขงขัน ประกวดทางวิชาการในภูมิภาค และระดับประเทศ
๒.๒ ทั กษะของนักเรียน นักเรี ยนเรียนรู ทักษะชีวิ ตมากขึ้ นจากการเขาค ายวิทยาศาสตร
นักเรียนมีการปรับตัวทํางานเปนกลุมกับเพื่อนตางโรงเรียนไดดี ทักษะความรูทางวิชาการ ไดแก การทํา
โครงงานวิทยาศาสตร และการประดิษฐ ซึ่งโรงเรียนที่เขาโครงการไดรับรางวัลตางๆ มากมายจากการ
เข าแข ง ขัน ในเวที ตางๆ และผลจากการเปรี ยบเทียบทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ๑๓ ทักษะ
ระหวางกอนและหลังการสอน พบวานักเรียนสวนใหญมีทักษะเพิ่มขึ้นทั้ง ๑๓ ทักษะ (รอยละ ๘๓ ของ
ชั้น เรี ยน) นักเรียนบางสว น มี ทักษะเพิ่ มขึ้น เพียง ๑ ทักษะ (ร อยละ ๖ ของชั้ น เรี ยน) สําหรับผลการ
วิเคราะหการผานเกณฑรอยละ ๖๐ พบวานักเรียนสวนใหญมีทักษะผานเกณฑ ทั้ง ๑๓ ทักษะ (รอยละ ๒๘
ของชั้นเรียน) นั กเรี ยนมีทักษะไมผ านเกณฑทุกทักษะน อยมาก (รอยละ ๖ ของชั้ น เรี ยน) ดัง แสดงใน
แผนภาพที่ ๕ และแผนภาพที่ ๖ ตอไปนี้
เพิ่ม 12 ทักษะ
(รอยละ 5.6)
เพิ่ม 1 ทักษะ เพิ่ม 10 ทักษะ
(รอยละ 5.6) (รอยละ 5.6)

เพิ่ม 13 ทักษะ
(รอยละ 83.2)

รอยละของชั้นเรียนที่นักเรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นจากการทดสอบ คา  ()
แผนภาพที่ ๕
ผลการเปรียบเทียบคะแนน    ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ผาน 10 ทักษะ
(รอยละ 5.6)

ผาน 12 ทักษะ
(รอยละ 5.6)

ผาน 13 ทักษะ
(รอยละ 28.8)

ผาน 9 ทักษะ
(รอยละ 16.6)

ผาน 0 ทักษะ
(รอยละ 5.6)
ผาน 6 ทักษะ
(รอยละ 11.0)

ผาน 4 ทักษะ
(รอยละ 5.6)

ผาน 2 ทักษะ
รอยละ 11.0

ผาน 1 ทักษะ
(รอยละ 5.6)

ผาน 3 ทักษะ
(รอยละ 5.6)

แผนภาพที่ ๖
ผลการวิเคราะหการผานเกณฑรอยละ ๖๐ ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
รอยละของชั้นเรียนที่นักเรียนพัฒนาทักษะผานเกณฑ รอยละ ๖๐
๒๓ คุณลักษณะความรูสึกและความตระหนักของผูเรียน พบวานักเรียนแสดงความคิดของ
ตนเองมากขึ้น นักเรียนทํางานระหวางเรียนเปนระบบเปนกระบวนการมากขึ้น นักเรียนกลาถามมากขึ้น
นักเรียนอดทนที่จะทํางานใหสําเร็จและนักเรียนบอกวาชอบที่ไดทํากิจกรรมนอกสถานที่ นอกจากนี้ผลการ
เปรียบเที ยบคะแนนเจตคติ ทางวิ ทยาศาสตร ทุกระดั บชั้ น เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น นั กเรี ยนสว นใหญ มีเจตคติ ทาง
วิทยาศาสตรผานเกณฑ (รอยละ ๖๐ ของชั้นเรียน) ดังแสดงในแผนภาพที่ ๗ และแผนภาพที่ ๘

เจตคติทาง
วิทยาศาสตร
เพิ่ม
ทุกชั้นเรียน
(รอยละ 100)

แผนภาพที่ ๗ ผลการเปรียบเทียบคะแนน   
รอยละของชั้นเรียนที่นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรเพิ่มจากการทดสอบ คา 

เจตคติทาง
วิทยาศาสตร
ไมผานเกณฑ
(รอยละ 39)

เจตคติทาง
วิทยาศาสตร
ผานเกณฑ
(รอยละ 61)

แผนภาพที่ ๘ ผลการวิเคราะหการผานเกณฑรอยละ ๗๐ ดานเจตคติทางวิทยาศาสตร
รอยละของชั้นเรียนที่นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรผานและไมผานเกณฑ รอยละ ๗๐
๓ ผลการศึกษาลักษณะเครือขาย ปจจัยที่เอื้อและปญหาอุปสรรคในการพัฒนาเครือขาย
ใหกาวหนาและดํารงอยู
๓๑ ลักษณะเครือขาย
ก. โครงสรางเครือขาย
โครงสรางเครือขายครู  กําแพงเพชร “เครือขายครูวิทยเพื่อศิษย ประกอบดวย
แกนกลางของเครือขายที่มีคณะทํางานประสานงาน และเครือขายยอยประกอบดวยครูในโรงเรียนในพื้นที่
ใกลเคียงกัน มีปฏิสัมพันธเชื่อมโยงกันดังแผนภาพที่ ๙ ตอไปนี้
ครูเครือขายยอย
ครูเครือขายยอย

แกน : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
คณะผูประสานงาน

แผนภาพที่ ๙ แสดงโครงสรางเครือขายครู  กําแพงเพชร “เครือขายครูวิทยเพื่อศิษย”

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนแกนกลางหรือศูนยกลางของเครือขายครู
ตองมีคณะบุคคลที่มีศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการแกครูวิทยาศาสตรในดานการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร เนื้ อหาความรูและการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร การวัด และประเมิน ผลดาน
วิทยาศาสตร รวมทั้งการจัดการความรูสําหรับครู คณะบุคคลชุดนี้ตองมีความสามารถในการประสานงาน
เพื่อเอื้อตอการรวมกลุมหรือทํากิจกรรมรวมกันระหวางครูเครือขาย ไดแก การประสานงานวิทยากร การ
ประสานงานเพื่อนัดหมายในการทํากิจกรรมของครูเครือขาย มหาวิทยาลัยฯ ตองมีนโยบายใหบริการทาง
วิชาการแกครูเครือขาย ไดแก ดานสถานที่ ดานวิทยากร ดานอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับครูเครือขาย
ในการทํ า กิ จ กรรม รวมทั้ ง การจั ด การให ค รู เ ครื อ ข า ยนํ า เสนอผลงานในนิ ท รรศการวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากการดํ าเนิ นงานของมหาวิทยาลัยฯ เปน ที่เชื่อถือของเขตพื้น ที่การศึกษาและ
โรงเรียน เช น การออกหนั ง สือเชิ ญจากมหาวิ ทยาลั ยได รับการตอบสนองมากกว าหน ว ยอื่ น การจั ด
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ มีความเปนจริงเปนจัง () กวาหนวยงานอื่น กิจกรรมที่จัดที่มหาวิทยาลัยฯ
มีลักษณะเปนสิ่งใหมที่ครูมารวมกิจกรรมแลวรูสึกวา“ได”มากกวาหนวยงานอื่นจัด และมหาวิทยาลัยฯ มี
เครื่องมือและชองทางมากและหลากหลายในการดําเนินงานและประสานงาน
๒) เครือขายยอย เปนกลุมครูในโรงเรียนที่อยูอําเภอเดียวกันหรืออําเภอใกลเคียง
กัน มีครูพี่เลี้ยงของเครือขายยอย ครูพี่เลี้ยงมีคุณลักษณะสําคัญคืออุทิศตัวในการประสานงาน สื่อสาร
และใหความชวยเหลือครูเครือขายทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ คุณสมบัติรอง ไดแก มีความ
เชี่ ย วชาญหรื อ มี ผ ลงานดี เ ด น ด า นการจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ครู ใ นเครื อ ข า ยย อ ยมี บ ทบาทใน
การสื่อสารประสานงานและชวยเหลือกันโดยไมผานหรือผานแกนกลาง เพื่อใหการดําเนินการทันเวลา
ทันเหตุการณ
ข. หลักการสําคัญของเครือขาย
๑) หลักการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ เปนหลักการสําคัญในการเรียนรูของครู
เครือขาย ครูคือบุคคลที่ตองเรียนรูจากการปฏิบัติงานของตนเองหรือประสบการณของตนเอง ทั้งดาน
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ดานการพัฒนาความรูและทักษะของตนเอง ดานการสื่อสารประสานงาน
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู เมื่อครูเรียนรูจากประสบการณของตนแลวนําเสนอในกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันกับครูเครือขาย จะเกิดปฏิสัมพันธผสมผสานความรูของตนกับผูอื่น เกิดการกระตุนซึ่งกัน
และกัน แตละคนสรางเปนความรูใหมที่มีความหมายสําหรับตนที่จะนําไปใชหรือปฏิบัติจริง ไดอยางอิสระ
และเต็มใจ เพราะไดเห็นประโยชนหรือคุณคาชัดเจน สรุปสาระสําคัญของหลักการเรียนรูรวมกันจากการ
ปฏิบัติเปนแผนภาพที่ ๑๐ ไดดังตอไปนี้

การปฏิบัติงานของครู
เรียนรู
ความรู ทักษะครู
กระตุน
ปฏิสัมพันธ
ความรู ทักษะครู
เรียนรู

นําไปใช

ความรูใหม
มีความหมาย
มีประโยชน
มีคุณคา

การปฏิบัติงานของครู
นําไปใช

แผนภาพที่ ๑๐ สรุปการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติของครู
๒) การจัดการความรู เปนหลักคิดพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมเสริมสราง
ความเขมแข็งของเครือขายครูและการพัฒนาความรูและทักษะของครู โดยเชื่อวาครูทุกคนมีความรูในตัว
จากประสบการณงานสอนของตน เมื่อออกแบบกิจกรรมใหครู ไดดึงความรูของตนออกมา ไดแลกเปลี่ยน
แบงปนกัน รวมทั้งกิจกรรมใหครูไดเขาถึงความรูจากบุคคลอื่นหรือแหลงตางๆ อยางตอเนื่อง ทําใหครู
ไดรับความรูที่ตนสนใจไดดึงความรูของตนขึ้นมาไตรตรองใหเดนชัด เพื่อนําเสนอออกไป ไดรวมกันสราง
เทคนิคใหมๆ ที่ใชไดจริง และเกิดปฏิสัมพันธอันดีระหวางกันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
ครู สรุปความสัมพันธระหวางการเรียนรู การจัดการความรูและปฏิสัมพันธเครือขายไดดังแผนภาพที่ ๑๑
ตอไปนี้

นําไปใช

ความรูจ ากการปฏิบัติ
(ความรูในตัว)

นําไปใช

ดึงออก

ขอมูล
สารสนเทศ
เรื่องเลา
ฯลฯ

ควบ
คู

รวมกันปฏิบัติการใหม
เรียนรู
ปฏิสัมพันธเครือขาย
เกิดความรูใหม
ทักษะใหม

ประมวล
บันทึก
(จัดการความรู)

ความรูเดนชัด

ความรูจ ากบุคคลและ
แหลงเรียนรู

แผนภาพที่ ๑๑ สรุปการเรียนรู การจัดการความรู และปฏิสัมพันธเครือขายครู 
ค. บทบาทหนาที่และคุณลักษณะสําคัญ
๑) บทบาทและคุณลักษณะคณะกรรมการที่เปนแกนเครือขาย
๑.๑) เตรี ย ม สื่ อ อุ ป กรณ และเครื่ อ งมื อ ต า งๆ อํ า นวยความสะดวกต อ
การเรียนรูและการทํากิจกรรมของครู
๑.๒) แนะนํ าแหล ง เรี ยนรู ใ หม ๆ และแหลง สื่ อสํ าหรั บครู และกระตุ น ให ค รู
 ที่ใชชองทางหรือแหลงเรียนรูแหลงสื่อตางๆ เสนอแหลงเรียนรูตอเพื่อนครู ตัวอยางแหลงเรียนรู
ของครู เชน      ของ สสวท.
  รายการวิทยสัประยุทธ รายการฉลาดยกกําลังสอง เปนตน

๑.๓) เปนวิทยากร หรือประสานงานจัดหาวิทยากรสําหรับครู และนักเรียน
หลักการในการเปนวิทยากร คือจัดกิจกรรมใหครูเปนผูปฏิบัติหรือมีประสบการณ คิดจากประสบการณ
สรางความรู ค วามเข าใจด ว ยตนเอง และกระตุ น ให นํ าไปใช จ ริ ง การประสานงานวิ ทยากรควรชี้ แจง
หลักการนี้แกวิทยากร หรือกรณีที่วิทยากรมิไดดําเนินกิจกรรมครบตามหลักการ วิทยากรแกนกลางตอง
เสริม ใหค รบหลั ก การอย างเหมาะสม เช น ตั้ ง ประเด็ น ให อภิ ปรายหลั ง ได รับความรู จ ากวิ ทยากร ให
ออกแบบกิจกรรมเพื่อนําไปใชจริงหรือตอยอดจากความรูที่ไดจากวิทยากร เปนตน
๑.๔) คุณสมบัติของคณะกรรมการแกนกลางเครือขายตองเปนที่ยอมรับของ
ครู โดยมีลักษณะเปนกันเอง หรือใหเกียรติ หรือไมใชอํานาจเหนือครูแสดงออกถึงความเต็มใจชวยเหลือ
คุณสมบัติของคณะกรรมการที่เปนแกนกลางที่สงผลดีตอการพัฒนาครู คือความสามารถในการใชคําถาม
หรือกําหนดสถานการณที่ทาทายใหครูคิด และสรางความเขาใจไดเอง ใชคําถามหรือตั้งประเด็นใหครูคิด
ตอยอดหรือนําความรูและทักษะที่ไดรับไปใชจริง
๒) บทบาทและคุณลักษณะครูพี่เลี้ยง
๒.๑) บทบาทสําคัญของครูพี่เลี้ยง คือ การประสานงานและการเตรียมการ
เพื่อจัดกิจกรรมเครือขาย
๒.๒) คุณสมบัติสําคัญของครูพี่เลี้ยง คือ เปนตัวแบบของครูที่ใฝรู และมุงมั่น
พัฒนาศิษย ซึ่งผลที่ตามมา คือ รางวัลตางๆ และโอกาสที่เพิ่มขึ้นครูพี่เลี้ยงตองใชโอกาสและความรอบรูที่
เพิ่ม ขึ้น เสนอตอเครือขายครูอยางทัน การณ ในการรวมกิจ กรรมเครือขายครูพี่เลี้ยงมีค วามตื่นตัวสูง
ปฏิสัมพันธกับครูอื่นแบบเรียนรูรวมกัน ใหเกียรติกัน
๒.๓) คุณลักษณะของครูพี่เลี้ยงที่ครูเครือขายคาดหวังคือการเปนที่ปรึกษา
ของครูเครือขาย การเปนแหลงเรียนรูดูงานของครูเครือขายและนักเรียนโรงเรียนอื่น และการเปนผูให
กําลังใจหรือกระตุนหนุนเสริมครูอื่นๆ
๓) บทบาทผูบริหารโรงเรียน
๓.๑) ผูบริหารตองสนับสนุนครูใหรวมกิจกรรม  ซึ่งตองมีพัฒนาการของ
ครู  ใหผูบริหารยอมรับวากิจกรรมครู  พัฒนาครูและนักเรียนได
๓.๒) บทบาทของผูบริหารที่คาดหวัง คือ การเอาใจใสตอการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยางจริงจัง เพราะเปนพื้นฐานสําคัญของนักเรียนเพื่อ
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ
ง. กิจกรรมสําคัญของเครือขาย
๑) ก อนจัด กิจ กรรมตองมี การกํ าหนดจุ ดหมายและวางแผน เตรี ยมการอยางดี
เนื่องจากตองใหครูรูสึกวา “ได” จากการมารวมกิจกรรมเครือขาย
๒) จุดหมายหลักที่ตองการจากการทํากิจกรรมรวมกัน ไดแก ดานเนื้อหาวิทยาศาสตร
ดานทักษะการจัดการเรียนรู และดานความสัมพันธเครือขาย

๓) กิ จ กรรมเน น การเรี ย นรู ผ า นการปฏิ บั ติ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู สิ่ ง ที่ ไ ด
ประสบการณหรืองานมีการคิดเพิ่ม คิดตอยอด คิดเพื่อเอาไปใชประโยชนจริง และเนนการเรียนรูรวมกัน
๔) มีการทบทวนหลังปฏิบัติแลวควรมีการรวมกําหนดจุดหมาย ลักษณะกิจกรรม
กําหนดเวลาของกิจกรรมครั้งตอไป เพื่อความตอเนื่องเพราะความตอเนื่องเปนปจจัยสําคัญของความ
เขมแข็งของเครือขาย
๕) ความตอเนื่องของกิจกรรมเครือขายที่เหมาะสมของเครือขายครูในเขตพื้นที่
การศึกษาเดียวกัน ควรมีกิจกรรมทุก ๑-๒ เดือน ตอเนื่องไมต่ํากวา ๑ ป จึงจะเกิดความสัมพันธเขมแข็ง
ที่ครูติดตอกันทุกชองทาง ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ ถาเวนกิจกรรมเกิน ๔ เดือน คณะกรรมการ
แกนกลางและครู  ตองประสานงานจริงจังมากขึ้น
๖) กิจกรรมเครือขายครูที่พัฒ นาครู ไดแก การจัด คายครูวิทยาศาสตร โดยมี
วิทยากรระดับมหาวิทยาลัย ครูไดใชหองปฏิบัติการและเครื่องมือ ครูไดผลิตผลงานจากการเขาคายที่
นําไปใชหรือประยุกต ใชกับนักเรียนในบริบทจริงของครู
๗) กิ จ กรรมค า ยวิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก เรี ย น โดยใช แ หล ง เรี ย นรู หรื อ ค า ย
ภายนอกโรงเรียนหรือมีวิทยากรจากองคกรอื่น นักเรียนที่เขาคายรวมกันมาจากตางโรงเรียน มีทีมครูดูแล
นักเรียนมาจากหลายโรงเรียนรวมกันทํางานเปนทีม ดูแลนักเรียน หรือเรียนรูรวมกับเพื่อน กรณีใหทีมครู
ทํารายงานการจัดคายทําใหการวางแผน การทํางาน การประเมินนักเรียนดําเนินการอยางจริงจังมีผลดี
กวาการที่ครูไมทํารายงาน
๘) กิจกรรมการศึกษาดูงาน หรือทัศนศึกษาของครูและนักเรียนโดยมีจุดมุงหมาย
ชัดเจน มีการทดสอบความรูหรือบันทึกตรวจสอบความรูของนักเรียน เปนกิจกรรมที่นักเรียนเกิดความรู
ควบคูกับแรงบันดาลใจใหมๆ ทําใหเกิดโครงการหรือกิจกรรมใหมในโรงเรียนได เชน นักเรียนดูงานการ
ปลูกผักไรดินจากโรงเรียนอื่น แลวนํากลับมาทําในโรงเรียน เปนตน
๙) ครู ดําเนิ นการใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตรหรือจัด การเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน ทําใหนักเรียนเรียนรูไดทั้งความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเกิดความ
ตระหนักในการแกปญหาหรือพัฒนาจากสภาพจริงของชุมชน รวมทั้งครูตองสรรหาโอกาสหรือจัดเวทีให
นักเรียนนําเสนอผลงานโครงงานดวย
๑๐) จัดนิทรรศการวิชาการหรือเวทีใหญสําหรับครูและนักเรียนสําหรับนําเสนอ
ผลงานควรดําเนินการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๓.๒ ปจจัยความสําเร็จในการดํารงอยูไดของเครือขาย
๓.๒.๑ ปจจัยดานตัวครู ไดแก ความตระหนักของครูที่ใหความสําคัญตอการพัฒนา
ผูเรียนและพัฒนาตนเองเพื่อผูเรียน ครูรวมกิจกรรมดวยความจริงจัง
๓.๒.๒ ปจจัยดานผูบริหาร ไดแก การสนับสนุนของผูบริหารใหครู  รวมกิจกรรม
พัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียน

๓.๒.๓ ปจจัยดานพี่เลี้ยง ไดแก คุณสมบัติความเปนผูมีความกระตือรือรน รับผิดชอบ
และเสียสละ แสดงตนเปนพวกเดียวกันอยางกลมกลืน แตยินดีที่จะชวยผูอื่นอยางเต็มใจ
๓.๒.๔ กระบวนการที่ชวยใหเครือขายกาวหนาและดํารงอยูได ไดแก การที่มหาวิทยาลัย
เปนแกนกลางเครือขาย การที่มีการดําเนินการใหครูรูหรือมีเปาหมายในการพัฒนา การติดตามงาน การ
ประชาสัมพันธ การประสานงานหรือสื่อสารหลากหลายชองทางการบริการวิชาการแกครูโดยจัดกิจกรรม
หรือเครื่องมือตางๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครู เชน การเลาประสบการณ การบันทึก การแสดง
ความคิดเห็น การนําเสนอแหลงเรียนรูหลากหลายแกครู ทั้งตัวบุคคล สถานที่ องคกร แหลงเรียนรู
 สื่อเรียนรู  ตางๆ
๓.๓ ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาเครือขาย
๓.๓.๑ อุ ปสรรคจากทุกฝาย คือ มีภาระงานมากและมีเวลานอย ในการทํากิจ กรรม
 รวมกัน
๓.๓.๒ อุปสรรคดานตัวครูวิทยาศาสตร ไดแก ครูบางคนมีภารกิจสวนตัวมาก หรือมี
ปญหาดานสุขภาพ ทําใหมารวมกิจกรรมนอยมาก

อภิปรายผล
๑. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรของครูเกิดจากการเรียนรูในตัวครูและ
การเรียนรูรวมกันในเครือขายของครู ซึ่งมีขอคนพบวาครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
สงผลตอการเรียนรูและคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน ความสําเร็จนี้อาจจะเนื่องจากการยึดหลักการ
เรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติ ซึ่งครูใชกระบวนการทางสมองในการรับรูขอมูลใหม วิธีใหม ความคิดใหม
จากบุคคลอื่น มาผสมผสานกับความรูเดิมของตนเกิดกระบวนการปรับโครงสรางความรู ไดความหมาย
ใหม การปฏิบัติแบบใหม ซึ่งเมื่อนําไปใชจริงความรูจะฝงแนนอยูในตัวครูมากขึ้น ปรากฏการณที่สังเกตพบ
จากกิจกรรมของครู พบวา ครูแตละคนแสดงความคิดเห็น แสดงความรูและปฏิบัติการที่ดีของตนเพิ่มขึ้น
และจํานวนครูกลาแสดงออกมากขึ้นอยางเปนลําดับ โดยครูปฏิบัติการและคิดในฐานะนักเรียนในระหวาง
ทํากิจกรรม (ครูเรียนรูจากการทําตัวเปนนักเรียน) เชน ออกแบบกิจกรรมเองตามเงื่อนไข อภิปรายกันเอง
สรางขอสรุป นําเสนอและตอบขอซักถาม อธิบายเชิงเหตุผล เปนตน เมื่อมีการอภิปรายหลังกิจกรรมมี
การทบทวนและระบุความรูในตัวที่เกิดขึ้นเปนการย้ําความรูความเขาใจของตนเอง ทําใหครูนําความรู
ความเขาใจและเทคนิควิธีไปใชไดจริง การเรียนรูในตัวครูแตละคนแมจะไมเทาเทียมกัน แตไมเปนอุปสรรค
ตอกันและกันในการเรียนรูรวมกัน การเรียนรูรวมกันใชเครื่องมือและเทคนิค การเลาเรื่อง การนําเสนอ
ปฏิบัติการที่ดี และการทบทวนหลังปฏิบัติการ เมื่อครูไดรับขอมูลใหมตองผสมผสานหรือเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมสรางเปนความรูใหมในตัว มีการใชคําถามกระตุนใหครูคิด การตั้งประเด็นใหระดมความคิด
หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งครูที่ทํากิจกรรมรวมกันไดทั้งรับและเสนอความคิด การใหเวลาครูมากพอใน
การปรับความสมดุลในการสรางความรู ทําใหครูเรียนรูดวยตนเองไดชัดเจนขึ้น ในการดําเนินโครงการนี้

มีกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติโดยมีประเด็นถามวา “สิ่งที่ไดจะนําไปใชประโยชนอยางไร” ทําใหครูคิดชัดขึ้น
ในการนําความรูไปใชในบริบทจริง
๒. การเรียนรูและคุณภาพการเรียนรู ดานวิทยาศาสตรของนักเรียน ในการวิจัยครั้งนี้พบวา
นักเรียนสว นใหญ ที่ส อนโดยครู  มี ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพิ่ มทั้ ง ๑๓ ทักษะ เมื่อ
พิจารณารายทักษะ พบวา ทักษะที่นักเรียนสวนใหญไมผาน ไดแก ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายขอมูล และทักษะการตั้ง
สมมุติฐาน ซึ่งเปนทักษะเชิงบูรณาการ ประกอบดวยทักษะยอยๆ หลายทักษะ โดยพบวาเปนนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาสเปนสวนใหญ ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากความสามารถพื้นฐานเดิมของเด็ก มีพื้นฐานดาน
ทักษะนอย สถานภาพทางครอบครั วเอื้ อตอการเรี ยนน อย มี ข อสัง เกตจากขอมู ล ที่พ บว าในโรงเรียน
เดียวกัน มี ๒ ชั้นเรียน เปนชั้นเรียนที่คัดนักเรียนเรียนดี ๑ หอง นักเรียนผานทั้ง ๑๓ ทักษะ ขณะที่อีก
หองหนึ่งที่ไมไดคัดนักเรียนเกง มีทักษะผาน ๒ ทักษะ แมจะสอนโดยครู  คนเดียวกัน ดําเนินการ
สอนเหมือนกันเมื่อวิเคราะหความกาวหนารายทักษะพบวาทุกทักษะ นักเรียนสวนใหญไดคะแนนเพิ่ม หรือมี
ความก า วหน า อาจจะเนื่ อ งจากครู จั ด การเรี ย นรู โ ดยเน น ให นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น ในช ว งการสอน
ในโครงการนี้ เมื่อครูทราบคะแนนกอนเรียนแลว มีกิจกรรมใหครูพิจารณาคะแนน เพื่อพัฒนาทักษะที่ไม
ผาน แสดงวาการเรียนรูในตัวครูมีผลตอคุณภาพการเรียนรูดานวิทยาศาสตรของนักเรียน
๓. สําหรับการพัฒนาเครือขาย ปจจัยที่เอื้อ และอุปสรรคในการพัฒนาเครือขายใหกาวหนา
ปจจัยเอื้อที่สําคัญ คือ ตัวครูที่มีความตระหนัก กระตือรือรนที่จะพัฒนานักเรียนและพัฒนาตนเอง และมี
กระบวนการเครือขายที่มีเปาหมาย มีการติดตามงานมีการประสานงานและสื่อสารกันหลากหลายชองทาง
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน ขอคนพบนี้สอดคลองกับเสรี พงศพิศ
(๒๕๔๘ หนา ๑๒๑๑๒๓) ที่อธิบายวาการดํารงอยูและการเปนเครือขายเขมแข็งนั้น เครือขายตองเรียนรู
รวมกันมีการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง การเรียนรูรวมกันและแบงปนการใชทรัพยากร มีการใชชองทาง
เพื่อการติดตอสื่อสาร ความเชื่อมโยงเครือขายตองมีความสม่ําเสมอ มีความรูสึกเปนพี่นอง รวมทั้งมี
ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ สําหรับอุปสรรคสําคัญ คือ การมีเวลาวางไมตรงกันของสมาชิกเครือขาย
ทําใหขาดความตอเนื่อง ในกระบวนการวิจัยครั้งนี้แกไขปญหาอุปสรรคโดยการประสานงานอยางจิงจัง
สื่อสารหลายชองทาง มีกรรมการแกนกลางที่ตัดสินใจกําหนดกิจกรรมใหเกิดผลดีมากที่สุดและดํารง
ความตอเนื่องไวได
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