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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 
2560 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการสร้างและหาคุณภาพคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูร
ณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจัง
อุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย 
เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะครู
นักวิจัยระดับปฏิบัติงาน เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย 
เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุม
จังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จ านวน 1 เล่ม 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อ
รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อ
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะครูนักวิจัยระดับปฏิบัติงาน เพื่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง 
ต่อคุณภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาอยู่ 
ในบริบทโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ในปีการศึกษา 2560 โดยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยแยกเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู จ านวน 12 คน ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
(ตั วแทนชุมชน) จ านวน 90 คน  คณ ะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จ านวน 9 คน  นักเรียน                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 90 คน  
 
 

การพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย  
เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  

ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 

Development Guide Promotion Model Performance Teacher researchers to  
integration.Learning science project. Students on the quality standards of 

  education. Joomjungaupakornjarernwet , academic year 2017. 
 
 

 



บทความวิชาการ : 2560  
 

-2- 
 

 ผลการศึกษา พบว่า  

1. การสร้างและหาคุณภาพของคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัยเพ่ือการบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์
เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 พบว่า พบว่า คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์
เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 มีความสอดคล้องเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  ซึ่งค่าที่ค านวณ
ได้มีค่าตั้งแต่ 4.60 ถึง 5.00 และมีค่าเฉลี่ยรวม   เท่ากับ 4.76 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.เท่ากับ 0.39 
(ค่าเฉลี่ยที่ได้ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้) ซึ่งในการพิจารณาความสอดคล้องดังกล่าว พบว่า ใช้ได้ทุกรายการ 
และในทุกด้าน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1   
  2. การประเมินความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญ
เวทย์ ปีการศึกษา 2560 หลังจากครูผ่านการศึกษาและใช้คู่มือน าสู่การปฏิบัติเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครู
ได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 
2560 พบว่า ในภาพรวมครูมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะ ครูนักวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ  4.81 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.11  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น ด้านความเป็น
ตัวของตัวเอง (Self – Autonomy) ข้อ4. ครูมีกรอบแนวคิดในการออกนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการวิจัย และ
ด้านเอ้ืออ านวยการเรียนรู้ (Access Facilitator) ข้อ 3. คู่มือส่งเสริมให้ครูได้แสวงหาค าตอบองค์ความรู้
เพ่ิมเติม เพ่ือท าการวิเคราะห์น ามาตอบประเด็นปัญหาในกิจกรรมท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สะท้อน
สมรรถนะครูนักวิจัย เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะครูนักวิจัยระดับปฏิบัติงาน เพื่อการบูรณาการ            
การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังการใช้คู่มือ พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะ
ครูนักวิจัยระดับปฏิบัติงาน เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ หลังการใช้คู่มือรูปแบบการ
ส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย ( ) ก่อนใช้คู่มือ เท่ากับ 3.39 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ  0.37 และมีค่าเฉลี่ย ( ) หลังใช้
คู่มือ เท่ากับ 4.88 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ  0.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของความคิดเห็นของครู
ต่อสมรรถนะครูนักวิจัยระดับปฏิบัติงาน เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ หลังการใช้คู่มือ
สูงกว่าก่อนการใช้คู่มือ และพบว่า ความคิดเห็นของครู หลังการใช้คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย 
เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัยระดับ
ปฏิบัติงาน เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 3   
 4. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ต่อคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา เกิดจากการพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริม
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สมรรถนะครูนักวิจัย เพื่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 และเมื่อศึกษาความพึงพอใจจากประชากรกลุ่มเป้าหมายแยกเป็นรายกลุ่ม 
พบว่า  

1) ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ทีเ่กิด 
จากการพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ  4.83 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ  0.33 คิดเป็นร้อย
ละ 96.61 และเมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในทุกด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกด้าน  

2) ระดับความพึงพอใจของครู ต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ทีเ่กิดจากการพัฒนาคู่มือ 
รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อ
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับพอใจ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.85 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.18 คิดเป็นร้อยละ 96.99 และเมื่อ
วิเคราะห์ผลความพึงพอใจในทุกด้าน พบว่า ครู มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกด้าน  

3) ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่อคุณภาพผู้เรียนตาม 
มาตรฐานการศึกษา ที่ เกิดจากการพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการ               
บูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุม
จังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.78 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.15 คิดเป็นร้อยละ 95.54 และเมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในทุกด้าน พบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกด้าน  

4) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ทีเ่กิดจากการ 
พัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพื่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.84 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.34 คิดเป็นร้อยละ  96.77 
และเมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในทุกด้าน พบว่า ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในระดับที่สูงสุดในทุกด้าน  
Abstract 

 Development of a guide to promote performance of researchers  The integration of 
learning management science project. Students on the quality standards of education, 
Joomjungaupakornjarernwet school year 2017.  
 Objective to study the foration and quality manual.  Model Performance Teacher 
researchers The integration of learning management science project. Students on the quality 
standards of education Joomjungaupakornjarernwet school year 2017.  To determine the 
opinions of teachers The model encourages researchers teacher performance. The integration 
of learning management science project. Students on the quality standards of education 
Joomjungaupakornjarernwet school year2017. 
 To compare the opinins of teachers Performance levela,teachers,researcjers, 
practitioners. The integration of learning management science project. And Satisfaction Study 
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Students, teachers of basic education. And parents Students on the quality standards of 
education. 
 The tools used in education and data collection are:  

1) A guide to promote performance of researchers For integrating management,  
learning science projects. Students on the quality standards of education. 2 5 6 0 
Joomjungaupakornjarernwet school year 2017 Students created. 1 book. 
 2) Questionnaire of teachers  The format Promoting teacher researcher competency 
For integrating management, learning science projects. Students on the quality standards of 
education Joomjungaupakornjarernwet school year 2017. 
 3) Questionnaire of teachers  On the competencies of teachers, Researcher at the 
operational level  For integration Science Project Management.  
 4) Questionnaire  Student satisfaction Teachers, basic education institution board and 
parents  To the quality of learners according to educational standards Population used in 
the study Joomjungaupakornjarernwet school year 2017 by method Purposive Sampling 
Target group  จ านวน 12 คน Which is 12 teachers The parents of Prathom 4 - 6 students 
(community representatives), amount 90 people. Basic Education Commission, amount 9 
persons  student Grade 4 - 6, amount 90 people. 
The study found that 

1. Creating and finding quality manuals The format Promoting teacher researcher 
competency For integration Science Project Management To the quality of learners 
according to educational standards  2560 Joomjungaupakornjarernwet school year 2017 

Found that Quality results and Consistency  A guide to promote performance of 
researchers  The integration of learning management science project.  To the quality of learners 
according to educational standards Joomjungaupakornjarernwet school year 2017 Assessed 
by Experts in 3 questionnaires  Is 1. The picture of the book 2. Content And 3. Benefits of 
use In which the calculated value can be from 4.60 to 5.00 And have a total mean equal to 
4.76 with standard deviation S.D. Equivalent to 0.39 verage From 3.50 up Considered valid  
Which considering the consistency  Found that all items available  And in every aspect Have 
comment At a level Adhere to Assumption 1 
  2. Assessment Opinions of teachers per The format Promotion Competency of 
teachers, researchers The integration of learning management science project.  To the quality of 
learners according to educational standards Joomjungaupakornjarernwet school year 2017. 
 Found that Overall, teachers have comments. Per style Promoting teacher 
researcher competency  is at the highest level Have an average ( ) Equal to 4.81  standard 
deviation (S.D) equal to 0.11 and When considering Each side Found that Is at the highest 
level Is in accordance with hypothesis 2 

3. Compare Opinions of teachers per Teacher competency Researcher at the 
operational level  For integration Science Project Management Between before and after 



บทความวิชาการ : 2560  
 

-5- 
 

using the manual  Found that in the overview Is at the highest level With mean ( ) before 
using manual equal to  3.39  with standard deviation (S.D) equal to 0.37 
And with the mean ( ) after using the guide is equal to 4.87  With standard deviation (S.D) 
equal to 0.09 

When considering Each side Found a comment Of teachers after using the manual 
was higher than before.   Before receiving Promoting teacher researcher competency at the 
operational level For the integration of science project learning management Statistical 
significance at the level of .05 Is in accordance with hypothesis 3. 
 4. Satisfied Of students, teachers, basic education institutions committee and 
parents For the quality of learners According to educational standards 
 Found that Satisfaction level Of students, teachers, basic education institutions 
committee and parents   

 In overall, the level of student satisfaction is with a mean ( ) equal to 4.83 with a 
standard deviation (SD) equal to  0.33  Each 96.61 

In overall, the level of Teacher satisfaction level is with a mean ( ) equal to 4.85 
with a standard deviation (SD) equal to  0.18  Each 96.99 

In overall, the level of basic education institutions committee  level is with a mean 
( ) equal to 4.78 with a standard deviation (SD) equal to  0.15  Each 95.54 

In overall, the level of parents satisfaction  level is with a mean ( ) equal to 4.84 
with a standard deviation (SD) equal to  0.34  Each 96.77 in accordance with the hypothesis 
number 4. 

บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนด 
แนวการจัดการศึกษาของชาติไว้ในหมวด 4 มาตรฐาน 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 19) ซึ่งเป็นเป้าหมายด้านกฎหมายในการใช้บังคับให้ทันยุค
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใน
บริบทรอบตัวและด้วยการเปลี่ยนแปลง ของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลกจากการปฏิวัติดิจิทัล การเปลี่ยนแปลง 
สู่อุตสาหกรรม 4.0 ท าให้ทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศทั่วโลก ได้ตั้งเป้าหมายให้ประชากรมี
ทักษะสมรรถนะ และความสามารถเฉพาะทางในศตวรรษที่ 21 ที่สอดรับกับยุค 4.0 ประเทศไทยจึงก าหนดนโยบาย 
การปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลด้านการจัดการศึกษาต้องผลิตและพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนด้วย
องค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ที่ส าคัญ คือ เตรียมคนให้มี
ทักษะการด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 (ส านักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ, 2559: 1 - 5) และมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มี
เป้าหมายข้อหนึ่งที่ได้ก าหนดให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มี
อยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลมีคุณลักษณะนิสัยพฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่อย่างพอเพียงมีองค์ความรู้ที่ส าคัญ 
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และทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการท างานในศตวรรษที่ 21 (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 
14) การจัดการศึกษาของประเทศจึงตั้งอยู่บนอุดมการณ์ของการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการปรับตัวให้อยู่
ในท้องถิ่น ประเทศชาติ อาเซียนและระดับโลกได้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558: 4) 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 เป้าหมายการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาปี 2560 โดยมีวิสัยทัศน์ ภายในปีพ.ศ. 2564 ประชาชนทุกคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 มีพันธกิจ 1) 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท   2) เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาของประชากร เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั่วถึงเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ 3) เสริมสร้างโอกาสการเป็น
พลเมืองที่ดี และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) พัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน แรงงาน พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือรองรับพลวัตของโลก และการแข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5) ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการ เชื่อมโยง ระบบ
การบริหารจัดการที่ดีในการจัดการศึกษา 6) อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกาฬสินธุ์ โดยมีเป้าประสงค์รวม 1) เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุก
ประเภท 2) เพ่ือเสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชากร เรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วถึงเท่าเทียมกัน
อย่างมีคุณภาพ  3) เพ่ือเสริมสร้างโอกาสการเป็นพลเมืองที่ ดี  และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม                
พหุวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 4) เพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  แรงงาน 
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือรองรับพลวัตของโลก และการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 โดยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการที่ดีในการจัด
การศึกษา 6) เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นกาฬสินธุ์ และมี
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ไว้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะในศตวรรษที่ 
21 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเรียนรู้ตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และ
ยุทธศาสตร์ที่  7  การท านุ บ ารุ งศิลปวัฒ นธรรม  ภู มิ ปัญ ญ าท้องถิ่ น  และเอกลักษณ์ ของ จั งหวัด                   
เน้นขับเคลื่อนการบริหารให้บรรลุยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 นั้นมีขอบข่ายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ทักษะภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ทักษะการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning) ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ พัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาเศรษฐศาสตร์และ
สังคมเพ่ือรองรับพลวัตของโลก และการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เป้าประสงค์ 1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
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มีทักษะภาษาอังกฤษ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning) 3) ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้น 4) 
ผู้เรียนมีทักษะและมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดงานแรงงาน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีขอบข่ายแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา
ทุกระดับทุกประเภท มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีผลงานการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง พัฒนาครูให้มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การน ากระบวนการ 
PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ประกอบการนอกสถานศึกษา
ให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ยกย่องเชิดชู และสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีเป้าประสงค์ 1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีทักษะภาษาอังกฤษ 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีผลงานการวิจัยและนวัตกรรม
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning น ากระบวนการ PLC มาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 4) ปราชญ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการนอกสถานศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึ กษา  
5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญก าลังใจ 
 ในเป้าหมายเชิงนโยบายด้านการศึกษาทุกระดับนั้น เพ่ือให้ตอบสนองการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ            
คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ต าบลจุมจัง อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา                
ให้ตอบสนองในระดับนโยบาย และความต้องการของชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการด้านการศึกษา จากการ
วิเคราะห์บริบทของชุมชนตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560 และจากการประชาคมของชุมชน) 
สภาพปัญหาของชุมชน อาชีพ เกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ท านา ท าไร่ ได้แก่ อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง              
ท าให้ประชาชนมีรายได้ไม่พอ ขาดองค์ความรู้ในการลดต้นทุน ขาดความรู้ทางเทคโนโลยีที่ใช้ในด้านการเกษตร 
เป็นต้น โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ จึงได้ก าหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ  
ปีการศึกษา 2560 มีวิสัยทัศน์ดังนี้ “โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีพันธกิจ 1) ส่งเสริมสืบสาน
ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 3) ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ 4) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ 6) ส่งเสริมให้มีการน ากระบวนการ วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 7) พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีมาตรฐานมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซึ่งมี
เป้าหมายของโรงเรียน คือ 1) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยยึดหลักการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ 3) ผู้เรียน
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีประโยชน์ 4) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
รับผิดชอบสังคมและเป็นพลเมืองที่ดี 5) โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อ
นวัตกรรม 6) มีระบบการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นสากล ใน
การตอบสนองนโยบายดังกล่าว  
  จากทิ ศทางพัฒนาการศึกษาที่ กล่ าวมานั้ น มุ่ งเน้ นให้ ตอบสนองความต้ องการของชุมชน                 
ด้านการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนซึ่งเป็นบุตรหลานในการน าความรู้จากการศึกษาในโรงเรียนไปสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์ เกิดคูณค่ากับตนเอง ครอบครัว ชุมชนอย่างแท้จริงนั้น ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ คือ ครู ซึ่งครูมี
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ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชากร ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องมีคุณภาพ คุณค่า ศักดิ์ศรี 
และความสามารถสูงรวมทั้งต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งทั้งเชิงวิชาการ และวิชาชีพ ซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมมา
อย่างดี พร้อมที่จะน าปรัชญาและแนวคิด เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคคล
ในสังคมให้มีคุณภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล (กระทรวงศึกษาธิการ . 2546: 5) ทั้งนี้ในการ
ปฏิรูปการศึกษาได้มีการก าหนดจุดมุ่งหมายหนึ่งเพ่ือการพัฒนาครูไว้อย่างชัดเจนในหมวด 4 มาตรา 24 และ 30 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ว่าให้ครูท าการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หรือการสอนที่ยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ ควรพัฒนาครูให้ ท าการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง   
ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะในการคิด การจัดการ ฝึกการมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ ผู้เรียนมีความสมดุล      
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2545: 4-15) ส่งผลต่อการพัฒนาครูนักวิจัยให้มีสติปัญญา พฤติกรรมการสอนที่ดีตลอดจนมี
พฤติกรรมการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง และระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. 41 , Loghran ; Mitchell ; & Mitchell. 2002: 107) 
การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญของการจัดการศึกษา ในประเทศ เพราะ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2546: 2) ผู้ที่มีความรู้วิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้และด ารงชีวิตได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมมีความเข้าใจโลกธรรมชาติและ เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสามารถแข่งขันกับ นานาประเทศได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2555: 2-3) วิทยาศาสตร์ยังช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ แก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ และ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 75) การ
จัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์จึงต้องเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนสามารถนาความรู้และกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์
ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ และมีจิตวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7) แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญที่ผู้เรียน ต้องมีความรู้และทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ในการค้นหาความรู้
พร้อมทั้งได้ก าหนดให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย ของการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก าหนดไว้ว่า ผู้เรียนจะต้องเข้าใจ
หลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีทักษะที่ส าคัญใน การศึกษาค้นคว้าและคิดค้น   ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และผู้เรียนต้องเป็นคนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
, 2546: 2) เช่นเดียวกับการก าหนด คุณภาพของผู้เรียนที่เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากความเข้าใจใน
ความรู้วิทยาศาสตร์แล้ว ผู้เรียนต้องตระหนักถึงการใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ใน การด ารงชีวิต และต้องแสดงถึงความสนใจ ความพอใจและเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าของ
ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันด้วย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี, 
2556: 7) ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ไม่เพียงแค่ให้มีความรู้ในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เท่านั้น แต่ต้องพัฒนาทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการท ากิจกรรม
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 75) รวมทั้งต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม 
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ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถน าวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อ ตนเองและสังคม (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558: 185) 
  จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ 3 ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2554 – 2558: 7) โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ จุดที่ควรพัฒนา 
คือ ครูบางส่วนขาดการน าผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การ
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ยังไม่ชัดเจน และสถานศึกษาขาดการประเมินแบบวัด 
แบบทดสอบของครูแต่ละคนทุกภาคเรียน และผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการคิดโดย
ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดเป็น ท าเป็น เช่น 
การเรียนรู้แบบโครงงาน การทดลอง การลงมือปฏิบัติจริง เป็นต้น กิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นจูงใจ 
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดผ่านการแสดงบทบาทสมมติ การวิพากษ์วิจารณ์งาน ประเด็นที่ก าลังศึกษา การ
น าเสนอผลงาน และใช้สื่อเครื่องมือในการส่งเสริมความคิด เช่น แผนผังความคิด แผนภาพ แผนภูมิ เป็นต้น  
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สภาพปัญหาที่ผู้ศึกษาสังเกตเห็นถึงการจัดการเรียน
การสอนของครูวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ มีผลกระทบเกิดจากโรงเรียนมีกิจกรรมของ
โรงเรียนค่อนข้างมาก ส่งผลให้มีเวลาการเรียนน้อย ครูจึงเน้นเนื้อหาความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย ถ่ายทอดความรู้
ให้นักเรียนให้มาก ที่สุดและให้ครบตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ส่วนผู้เรียนมีหน้าที่เพียงคอยรับความรู้และ
ท่องจ า เนื้อหาให้มากที่สุด โดยผู้เรียนไม่มีโอกาสแสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ  ไม่มีโอกาส 
ในการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนไม่สามารถสัมผัสกับประสบการณ์การแสวงหาความรู้  
หรือค้นพบค าตอบ หรือความจริงด้วยตนเอง จึงท าให้นักเรียนคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ไกลตัว และไม่
สามารถน าความรู้มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้จริง นักเรียนเกิดอาการเบื่อหน่ายกับการเรียน เพราะการจัด
กิจกรรมการเรียนที่ขาดความน่าสนใจ และไม่เกิดความพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
ส่งผลให้นักเรียนเกิดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในทางที่ไม่ดีและสั่งสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนนักเรียนขาดแรงจูงใจในการ
เรียน ซึ่งจะมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้นและความอดทนในการแสวงหาความรู้ การศึกษาหาความรู้ 
การใช้ความรู้ และจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่สูงตามเป้าที่ก าหนดไว้ (ทิศนา แขมมณี, 
2556: 138-139; ละมัย วงค าแก้ว, 2556: 100) 
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้หรือการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนสนใจหรืออยากรู้ค าตอบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เป็นขั้นตอน มีการวางแผนและลงมือปฏิบัติตาม แผนที่ได้วางไว้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา จนในที่สุดผู้เรียนจะเป็นผู้ค้นพบค าตอบนั้น และ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ค้นพบแก่สาธารณชน (ลัดดา ภู่
เกียรติ ,2544: 27; ทิศนา แขมมณี , 2556: 139; ประสาท เนืองเฉลิม, 2558: 186) การเรียนรู้แบบโครงงาน
นักเรียนจะได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชา ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าในการท าโครงงาน (สธน เสนาสวัสดิ์, 
2549: 27) นักเรียนสร้างความรู้ หรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ท าให้นักเรียนได้ทั้ง
แนวคิดหลักของสาระ การเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในเชิงความคิดหรือการได้ชิ้นงาน โดยผ่านการสืบเสาะหา
ความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ เรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2553: 54; เทพ
กัญญา พรหมขัติแก้ว, 2557: 16) นอกจากนี้นักเรียนจะได้ฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ ใน
การแสวงหาความรู้ (สธน เสนาสวัสดิ์, 2549: 27) กล่าวคือ การท าโครงงานวิทยาศาสตร์จะท าให้ผู้เรียนฝึกคิด
วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจ คิดออกแบบส ารวจ ทดลองหรือประดิษฐ์ มีการวางแผน ด าเนินงานเพ่ือลงมือปฏิบัติ            
ได้อย่างมีขั้นตอนและมีระบบบันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผล เขียนรายงาน ซึ่งก่อให้เกิดความงอกงามทาง
ปัญญา (เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, 2557: 14; อัจฉรา เปรมปรีดา, 2558: 103) นอกจากนี้การท าโครงงานยังได้



บทความวิชาการ : 2560  
 

-10- 
 

ส่งเสริมและพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและเห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการแก้ปัญหาอันเป็นการสร้าง
ลักษณะนิสัยจิตพิสัยให้เกิดกับผู้เรียน นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ มีความอยากรู้อยาก
เห็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ มีความชื่นชม ในผลงานของนักวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
(สธน เสนาสวัสดิ์, 2549: 27; วัฒนา มัคคสมัน, 2554: 39) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ปัญหาที่ต้องแก้ไขและพัฒนานั้น คือ การสร้างเสริมพัฒนาให้ครูมี
สมรรถนะของครูนักวิจัย กระบวนการวิจัยของครูจะมีบทบาทส าคัญในการสอน ช่วยให้เข้าใจกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนสามารถท าให้เกิดค าถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ที่สามารถส ารวจ ตรวจสอบ
ทฤษฎี และให้ค าอธิบายได้ การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ จะท าให้ครูปรับปรุงการสอน ดีขึ้น ดังนั้น ความสามารถ
ของครูที่เกิดขึ้น จึงเป็น “สมรรถนะครูนักวิจัย” ซึ่งเป็นความสามารถที่เกิดจากการปฏิบัติงานในฐานะนักวิจัย 
ที่มีบริบทในการศึกษาค้นคว้า คือ ห้องเรียน ใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนส าคัญของการสอน มีเป้าหมายอยู่ที่
การปรับปรุง แก้ไข การเรียนรู้ของผู้เรียนภายในชั้นเรียนที่รับผิดชอบเป็นส าคัญ  สมรรถนะครูนักวิจัยจึงเป็น
ลักษณะที่ส าคัญของครูที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู ซึ่งมีข้อค้นพบจากเอกสารและรายงานการวิจัยบ่งชี้ สมรรถนะครูนักวิจัย 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 คือ 
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ประกอบด้วย 2 มุมมอง เป็นมุมมองด้านการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
หลักการเรียนรู้ จิตวิทยา เนื้อหาวิชา หลักสูตร เป็นต้น และอีกมุมมองหนึ่งเป็นสมรรถนะนักวิจัย เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการวิจัย การอ่านและการวิเคราะห์งานวิจัย ด้านที่ 2 คือ จิตวิจัย  
ช่างสังเกต มีลักษณะตั้งค าถาม มีวิธีการเรียนรู้ เป็นนักอ่าน ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น มีศรัทธา
ต่องานวิจัย มีแรงจูงใจ ความตั้งใจที่ชัดเจน และมีเป้าหมาย ความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ค้นคว้ามีความละเอียดรอบคอบ 
และท างานเป็นระบบ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงในทางวิชาการ มีจรรยาบรรณการวิจัย มีใจกว้าง รับฟังและ
เคารพความคิดเห็นเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน มีความคิดอิสระ ริเริ่ม และสร้างสรรค์ การคิดไตร่ตรอง มีเหตุผล
เชิงวิชาการ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพ่ือนครู และนักเรียน รู้จักและเข้าใจตนเอง และด้านที่ 3 คือ ด้านทักษะการ
ปฏิบัติการวิจัย ลักษณะส าคัญ คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ทักษะการค้นคว้า สืบค้น
ข้อมูลทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา และความต้องการที่แท้จริง ปฏิบัติกิจกรรม
ฝึกท าวิจัย ทักษะการสื่อสาร (กรมวิชาการ. 2543 ; อ้างถึงใน อรอุมา รุ่งเรืองวนิชกุล , 2556: 3) เป็น
ความสามารถที่รวมเป็นกลุ่มโครงสร้างพฤติกรรมทางสติปัญญา เจตคติและทักษะปฏิบัติ  สภาพการณ์ในการ
พัฒนาครูในฐานะที่มีบทบาทเป็นครูนักวิจัยในชั้นเรียนยังคงประสบปัญหา โดยที่ความรู้และประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยของครู เป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้ไม่เกิดประสิทธิผล ทางออกหนึ่งของการพัฒนา คือ การเข้าใจปัญหา 
และความต้องการที่เกิดขึ้นจากการวิจัยของครูประจ าการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการจัดระบบการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการปฏิรูปงานของครูประจ าการ ด้วยการออกแบบให้ครูเรียนรู้
การวิจัยจากวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป้าหมายเพ่ือให้ครูเข้าใจกระบวนการวิจัย มีทัศนคติที่ดีว่าการวิจัยใน
ชั้นเรียนไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด และได้ฝึกการท าวิจัยในชั้นเรียนไปพร้อม ๆ กับการสอน เน้นความสามารถที่
ต้องการให้เกิดขึ้น และใช้จริง ในการปฏิบัติงานก็จะไปสู่ทางออกของการแก้ปัญหาได้ คือ สามารถใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ตามความมุ่งหวัง เพื่อการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ดังนั้น การจัดประสบการณ์การวิจัยส าหรับครูเพียงวิธีเดียวส่งผลต่อคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของเฉลิมชัย จันทรมิตร์ (2551 : 103) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริห ารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของครู และนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 7 
ขั้นตอน พบว่า ครูท าวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 94.19 ข้อคิดเห็นที่พบจากการวิจัยให้ค่าน้ าหนักสูงมากเกี่ยวกับ
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แรงจูงใจ เนื่องจากมีการให้รางวัลสร้างขวัญก าลังใจ และที่ส าคัญผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญในการ
สนับสนุนการท าวิจัยของครู แต่ก็พบปัญหาเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมและความต่อเนื่องในการน าผลการวิจัย
ไปพัฒนาและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ และผลการวิจัยของวรรณะ บรรจง (2551: 75) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิง
สาเหตุและผลของเอกลักษณ์นักศึกษาครู และการรับรู้ ความสามารถของตนในการเป็นครูนักวิจัยที่มีต่อ
พฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครูในยุคปฏิรูปการศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการ
วิจัยของครูขึ้นอยู่กับความสามารถในเรื่องความรู้ เป็นส าคัญ เมื่อครูมีความรู้ ในการวิจัย ส่งผลให้ครูมีความ
มั่นใจสร้างงานวิจัยด้วยตนเองมีการตรวจสอบ สะท้อนกลับความรู้ การท างานนิเทศติดตามแนะน านั้น ด้วยครูมี
ความรู้ ความเข้าใจหลักการท าวิจัย ซึ่งอรอุมา รุ่งเรืองวนิชกุล, (2556: 7) ได้กล่าวถึงความส าคัญในการพัฒนา
ครู เพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาผู้ เรียน ในการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย ด้วยการบูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาครูแทนวิธีการแบบดั้งเดิม มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากการ
สังเคราะห์งานวิจัย 4 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน แนวคิด
กระบวนการเรียนรู้แบบน าตัวเอง แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ผังมโนทัศน์ และแนวคิดการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม ซึ่งค านึงถึงพฤติกรรม ด้านความรู้ ความเข้าใจ จิตวิจัย และทักษะปฏิบัติด้วย
การวิจัยในชั้นเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นเป้าหมายส าคัญ อันส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนา
วิชาชีพ สร้างความน่าเชื่อถือ ความศรัทธา จรรโลงสังคมทางการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ก้าวทัน
โลกยุคการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้น าทางวิชาการพร้อมสร้างสรรค์ และพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 คู่มือจึงมีความเหมาะสมในบริบทของเวลาจ ากัด ดังนั้น การศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ครูมีความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ จิตวิจัยทักษะปฏิบัติการวิจัยในชั้น
เรียนในกรอบเนื้อหาเดียวกัน ในการด าเนินกิจกรรมที่จะส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการ
จัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษานั้น เพราะคู่มือเป็นเอกสารที่
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการของผู้ใช้ให้สามารถด า เนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งให้มี
มาตรฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย พัชรพร สันติวิจิตรกุล (2553: 36) กล่าว
ว่า ในการจัดท าคู่มือจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ส าคัญ คือ วิธีการใช้คู่มือหรือค าแนะน าในการใช้คู่มือ 
เนื้อหาสาระค าชี้แจง เกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม แหล่งข้อมูลอ้างอิง เพ่ือ อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้คู่มือให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และแบบฝึกหัด หรือแบบ
ฝึกปฏิบัติ เพ่ือช่วยในการฝึกฝน เพ่ือประโยชน์ในการช่วยให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย  
ทั้งยังช่วยในการประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลาและบุคลากร ตลอดจนผลงานมีคุณภาพตามเป้าหมาย                 
ซึ่งสอดคล้องกับนพเชรษฐ์ สิริสุริยกมลชัย และชนสิทธิ์ สิทธ์สูงเนิน (2557: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องการพัฒนาครู
ในการจัดกิจกรรม เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกลุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราณบุรีสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ผลการประเมินการใช้คู่มือ
ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ ประโยชน์ อยู่ ในระดับคุณภาพดี                      
ครูที่ปรึกษามีความสามารถในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับคุณภาพดีครูที่ปรึกษามีความเห็นว่าคู่มือมีความ
เหมาะสม ด้านองค์ประกอบคู่มือ มีค าชี้แจงวิธีการใช้คู่มือชัดเจน ด้านเนื้อหา มีเนื้อหาครอบคลุม                            
มีภาพประกอบ ท าให้คู่มือมีความน่าสนใจ ด้านกิจกรรม สามารถน าไปปฏิบัติใช้งานได้จริง ด้านการวัดและ
ประเมินผล มีการวัดและประเมินผลที่ เหมาะสม สามารถน า ไปใช้วัดผลผู้ เรียนได้จริงและนักเรียน                    
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับคุณภาพดีมาก  
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จากที่มาและความส าคัญของปัญหา ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบการพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะ
ครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตาฐาน
การศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ครูมีการพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัย เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี และมีสุนทรียภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและ ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และนโยบายการศึกษาทุกระดับ 
และตอบสนองความต้องการของชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ผลงานทางวิชาการอย่างกว้างขวาง   
แก่ผู้เรียน ครู โรงเรียน และชุมชน และสิ่งส าคัญ คู่มือนี้ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัย 
โรงเรียนอ่ืน ๆ ที่จะน าไปศึกษาค้นคว้าให้เกิดผลอย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า  

  1. เพ่ือศึกษาการสร้างและหาคุณภาพคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพื่อการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์
เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560   
  2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญ
เวทย์ ปีการศึกษา 2560   
  3. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะครูนักวิจัยระดับปฏิบัติงาน เพ่ือการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง  
ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท าตามวิธีการและขั้นตอนของวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (PDCA) ได้แก่ ขั้นการ
วางแผน (Plan) ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do) ขั้นการติดตามประเมินผล (Check) และขั้นการปรับปรุงแก้ไข 
(Act) โดยได้ด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน ตามรายละเอียด ดังนี้  
 1. ขั้นการวางแผน (Plan)  
 เมื่อโลกของการเรียนรู้เปลี่ยนไป กว้างไกลขึ้นแบบไร้พรมแดน ผู้ศึกษาจึงตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่ งในชีวิตประจ าวัน  ปัญหาสิ่ งแวดล้อมก็ เป็นปัญหา                         
ที่โรงเรียน และชุมชนก าลังเผชิญอยู่ ดังนั้นผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจึงควรปรับตัวให้เข้ากับการ
เรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ต้องพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
และต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นกับครู นักเรียน และชุมชน ดังนั้นบทบาทของครูในยุค
ศตวรรษที่ 21 นี้จึงมีความส าคัญต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้ในเรื่องที่สอน และเรื่องที่สอนควรสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของนักเรียนได้จริง เพ่ือประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนสังคม ครูจึงต้อง
มีเทคนิควิธีการสอนให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก ฝึกให้นักเรียนท างานเป็นทีม อีกทั้งครูควรเป็นนักคิดนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และแสดงออกซึ่งความรักและความ
ห่วงใยต่อนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้วางแผน
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นครูนักวิจัย โดยเริ่มวางแผนศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บการ
พัฒนาคู่มือที่ช่วยในการบริหารจัดการงานวิชาการ ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน ซึ่งได้เลือกศึกษาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 2. ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do) 
 ผู้ศึกษาได้ท าการสร้างและพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย  เพ่ือการ                   
บูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียน 
จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 นี้ขึ้นมาซึ่งการสร้างคู่มือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือส่งเสริม
การปฏิบัติงานของครูนักวิจัย ของความเป็นตัวของตัวเอง การสร้างแรงจูงใจ เอ้ืออ านวยการเรียนรู้ ลงมือ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบให้เกิดการพัฒนาผู้ เรียนผ่านการสอนโดยใช้โครงงาน อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติการวิจัย และมีจิตพิสัยต่อการ
เป็นครูนักวิจัย 3) เพ่ือส่งเสริมให้ครูนักวิจัยเห็นความส าคัญถึงการปลูกฝังพ้ืนฐานกระบวนการคิดแก้ปัญหา                 
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน  4) เพ่ือสร้างความตระหนักต่อครูนักวิจัยให้เป็นผู้มีความพร้อม 
ที่จะอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีศักยภาพ 5) เพ่ือส่งเสริมให้ครูนักวิจัยเป็นผู้มีความพร้อมถ่ายทอดองค์
ความรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษา ให้มีความพร้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะ 
ในการประกอบอาชีพในอนาคตอย่างรู้เท่าทัน ก าหนดการใช้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาเป็นไปตามกรอบของกฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 -2564) ยุทศาสตร์
การศึกษา 5 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนพัฒนาต าบลจุมจัง แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์  
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับสมรรถนะครูนักวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน บทบาทครูกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบโครงงาน ซึ่งรายละเอียด 
ของเนื้อหาดังกล่าว จะเป็นเนื้อหาความรู้ และใบกิจกรรม ที่ท าให้ครูเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงทิศทางน าไปสู่การ
เป็นครูนักวิจัย  เป็นครูมืออาชีพ และท าให้เข้าใจถึงทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนที่ควรบรรลุ
เป้าหมายในการบริหารการศึกษาในระดับชาติ ระดับเขต และระดับพ้ืนที่ ตลอดจนความต้องการที่สูงสุดของ
ผู้ปกครอง ชุมชนพ้ืนที่บริการในบริบทชุมชนของนักเรียน และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อหาคุณภาพและ
ความเหมาะสมของคู่มือ พร้อมแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยและจัดพิมพ์เป็น
เอกสารคู่มือที่สมบูรณ ์ 
 3.3 ขั้นการติดตามประเมินผล (Check)  
 ผู้ศึกษาได้น าคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 
ไปให้ครูผู้สอนเริ่มจากระดับการศึกษาปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ศึกษาและท ากิจกรรมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจต่อการเพ่ิมขีดสมรรถนะครูนักวิจัย โดยก าหนดให้มีการประชุมชี้แจง และท าการใช้คู่มือ
ตลอดปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม  2560  ถึงวันที่ 26  เดือนมีนาคม  2561 โดย
รายละเอียดการประชุมชี้แจงและการใช้คู่มือควรเกิดผลตามล าดับ ดังนี้ 

1) ครูได้ศึกษาเนื้อหาความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาครูนักวิจัย แล้วสามารถตอบค าถาม 
ในใบกิจกรรมได้อย่างเข้าใจ ซึ่งจะเป็นผลสะท้อนในการพัฒนาครั้งนี้  
  2) ครูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อสมรรนถะครูนักวิจัยระดับปฏิบัติงาน 
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เพ่ือการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  ในระหว่างการประชุมชี้แจง เป็นระยะที่ 1  
ของการใช้คู่มือ    
  3) ครูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครู
นักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 อย่างเป็นเอกภาพ หลังจากผ่านการศึกษาและ
ใช้คู่มือ น าสู่การปฏิบัติเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นระยะท่ี 2 ของการใช้คู่มือ คือ การตอบแบบสอบถาม
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561   
                4) ครูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะครูนักวิจัยระดับปฏิบัติงานเพ่ือการบูรณา
การการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ หลังจากผ่านการศึกษาและใช้คู่มือ น าสู่การปฏิบัติเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เป็นระยะที่ 2 ของการใช้คู่มือ คือ การตอบแบบสอบถามในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561   
  5) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ผู้ปกครอง 
ท าการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา หลังจากมีการด าเนินการ
สอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ วันที่ 26 เดือนมีนาคม 2561 เป็นระยะที่ 3 
ของการใช้คู่มือ    
 3.4 ขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Act) 
 การศึกษาผลการใช้คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 
2560 ในครั้งนี้ พบว่า ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพราะได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกท้ังยัง
ได้ประชุมชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้องให้รักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษานี้ไว้ ให้ยั่งยืน ต่อไป 

3.5.น าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาค านวณท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ต่อไป 

อภิปรายผล 

 การพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 
2560 อภิปรายผล ดังนี้ 
  1. การสร้างและหาคุณภาพคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตาฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์
เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560  
 จากผลการศึกษา พบว่า คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการ การจัดการ
เรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปี
การศึกษา 2560 มีความสอดคล้องเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  ซึ่งค่าที่ค านวณได้มีค่าตั้งแต่ 
4.60 ถึง 5.00 และมีค่าเฉลี่ยรวม   เท่ากับ 4.76 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.เท่ากับ 0.39 (ค่าเฉลี่ยที่ได้
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้) ซึ่งในการพิจารณาความสอดคล้องดังกล่าว พบว่า ใช้ได้ทุกรายการ และในทุก
ด้าน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก เจตนารมณ์ของการ
พัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัยเพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 นั้นผู้ศึกษาได้



บทความวิชาการ : 2560  
 

-15- 
 

จัดท าขึ้นให้เป็นคู่มือปฏิบัติงานครู ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียน ส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย (1) 
และยังเป็นบรรทัดฐานส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเกณฑ์โดยไม่ว่าใครเป็น 
ผู้ปฏิบัติก็ตามท าให้เกิดแบบแผนที่ดี เพ่ือใช้ขับเคลื่อนส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูที่มีสมรรถนะครูนักวิจัย ซึ่งครูจะ
สามารถการศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ครูมีความ เปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้ความเข้าใจ มีจิตวิจัย มีทักษะปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ในการด าเนินกิจกรรมที่จะส่งเสริมสมรรถนะ
ครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
นั้น เพราะคู่มือเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการของผู้ใช้ให้สามารถด าเนินกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยก าหนดให้มี
เนื้อหาสาระรายละเอียดเป้าหมายด้านกฎหมาย นโยบาย หลักสูตร คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
และอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ครู เนื้อหาท าให้ครูมีเป้าหมายความส าเร็จระดับนโยบายชาติและนโยบายระดับพ้ืนที่ 
ซึ่งต้องบูรณาการการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายทุกระดับชั้น เนื้อหามีความเหมาะสมเข้าใจ
ง่าย ทันสมัย และคู่มือมีรูปแบบน่าสนใจ ตัวอักษรมีขนาดที่ อ่านง่ายมีมาตรฐาน  สวยงามเหมาะสมมี
ภาพประกอบที่น่าสนใจ มีขั้นตอนวิธีการใช้ชัดเจน และก าหนดบทบาทผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง (ตัวแทนภาค
ชุมชน) และบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งในเนื้อหา แต่ละบท มีใบความรู้ มีการวิเคราะห์
ความรู้จากเนื้อหาโดยการตอบค าถามที่ผ่านการคิดวิเคราะห์แล้ว และมีแบบสอบถามเพ่ือใช้สอบถามความ
คิดเห็นจากการใช้คู่มือเพ่ือใช้ประเมินผลการน าคู่มือไปใช้ตามสภาพจริง ซึ่งท าให้เกิดการท าความเข้าใจองค์ความรู้
ในคู่มือ น าไปสู่การน าไปใช้ออกแบบนวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เกิดมิติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงรุก
ให้แก่ผู้เรียนเริ่มต้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เกิดภาพความกระตือรือร้นทั้งครู 
นักเรียน ตอบสนอง ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน ด้านการศึกษาและมีความพึงพอใจที่เห็นการศึกษามี
ชีวิต ต้องการให้ผู้ เรียนซึ่งเป็นบุตรหลานสามารถน าความรู้จากการศึกษาในโรงเรียน รู้จักหาวิธีคิด ได้อย่าง
หลากหลาย รู้จักหาค าตอบจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์น าไปสู่การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง เกิดคูณค่ากับตนเอง ครอบครัว ชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ ปรีชา สัจจากุล (2550: 
44) กล่าวว่า คู่มือปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้น จะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อองค์กร ดังนี้ 1) เป็น
บรรทัดฐานส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเกณฑ์โดยไม่ว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติก็
ตามท าให้เกิดแบบแผนที่ดี 2) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 3) ใช้
ส าหรับการฝึกบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว 4) ช่วยลดเวลาลดความบกพร่องและ
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 5) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 6) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และคีรีบูน จงวุฒิเวศย์และมาเรียม นิลพันธุ์ (อ้างถึงใน ปทุมทิพย์ ดีบุกค า, 2551: 62-63) กล่าวถึง 
ลักษณะของคู่มือที่ดี 3 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหา 1.1) เนื้อหาสาระหรือรายละเอียดในคู่มือควรตรงกับเรื่องที่ศึกษา
และไม่ยากจนเกินไปจนท าให้ไม่มีผู้สนใจที่จะหยิบอ่าน 1.2) การน าเสนอเนื้อหาควรให้เหมาะสมกับพ้ืนความรู้
ของผู้ที่จะศึกษา 1.3) ข้อมูลที่มีในคู่มือผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้ได้ 1.4) เนื้อหาควรเหมาะสมที่จะน าไปอ้างอิงได้ 
1.5) ควรมีกรณีตัวอย่างประกอบในบางเรื่อง เพ่ือจะได้ท าความเข้าใจง่าย 1.6) ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือให้
ทันสมัยเสมอ 2) ด้านรูปแบบ  2.1) ตัวอักษรที่ใช้ควรมีตัวโตและมีรูปแบบที่ชัดเจนอ่านง่ายเหมาะกับผู้ใช้คู่มือ 2.2) 
ควรมีภาพหรือตัวอย่างประกอบเนื้อหา 2.3) ลักษณะการจัดรูปเล่มควรท าให้น่าสนใจ 2.4) การใช้ภาษาควรให้
เข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้คู่มือ 2.5) ระบบการน าเสนอควรเป็นระบบจากง่ายไปยาก หรือเป็นเรื่อง ๆ ให้ชัดเจน 3) 
ด้านการน าไปใช้ 3.1) ควรระบุขั้นตอนวิธีการใช้คู่มือให้ชัดเจน 3.2) มีแผนภูมิตารางตัวอย่างประกอบให้สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 3.3) บอกสิทธิประโยชน์และข้อควรปฏิบัติให้เข้าใจง่าย สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ 
มะลิวัน สมศรี (2558: บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนใน
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สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบว่า การสร้างคู่มือพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
กระบวนการของคู่มือพัฒนา การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโปรแกรม โดยกระบวนการของ
คู่มือพัฒนา พบว่า คู่มือสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาที่สร้างขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดและผลการศึกษาความพึงพอใจต่อคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาจากการ
น าเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูวิชาการกลุ่มเครือข่าย ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน มีความเห็นว่า  
คู่มือมีความเหมาะสมและมีประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้ง 
กลุ่มใหญ่และสามารถศึกษาพัฒนาด้วยตนเองได้อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกข้อและสอดคล้องกับ วลัยวัลล์               
พุ่มพ่ึงพุทธ (2554: 96 – 97) ได้ศึกษาผลการวิจัยการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต พบว่า คู่มือการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต มีเนื้อหาประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม/ชมรม กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ และการจัดกิจกรรมในคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูที่ปรึกษากิจกรรม
สามารถน าคู่มือไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง และท าให้ครูที่มีความถนัดต่างกัน เข้าใจไม่ตรงกัน หรือ
ขาดประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียน
ไปในทิศทางเดียวกันได้ ท าให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 254 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น
แนวทางในการดูแล ก ากับ ติดตาม นิเทศ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีก
ด้วย จากผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือในการน าคู่มือไปใช้  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ผู้ปฏิบัติการสอน มีความเห็นว่า โดยรวมคู่มือนี้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, 
S.D. = 0.12) และผลงานวิจัยของปรีชา สัจจากุล (2551 : 68-70) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง เพ่ือจัดท าและประเมินคู่มือการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง จัดท าข้ึนเพื่อเป็นคู่มือส าหรับ
ครูผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต ารา คู่มือ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและศึกษาจากสภาพจริงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดโครง
ร่างและรูปแบบของคู่มือโดยอาศัยข้อมูลที่ศึกษามา ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของคู่มือ โดยน า
ร่างของคู่มือโดยน าร่างของคู่มือให้ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน าไปจัดท าคู่มือแล้วน าไปให้
ผู้ประเมินความเหมาะสม 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ส่งเสริมการท างานของครูที่ปรึกษา และกลุ่มครูที่ปรึกษา 
ประเมินความเหมาะสม ทั้งเนื้อหา ภาษาและการน าไปใช้ ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงคู่มือเป็นฉบับสมบูรณ์ การวิจัย
มีผลสรุปได้ดังนี้ 1) ได้คู่มือการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
38 จังหวัดระนอง ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) การ            
คัดกรองนักเรียน (3) การป้องกันและการแก้ไขปัญหา (4) การส่งเสริมพัฒนานักเรียน (5) การส่งต่อ (6) การ
ประเมินทบทวน 2) การประเมินความเหมาะสมของคู่มือ พบว่า ความถูกต้อบงทั้งด้านเนื้อหา ภาษาและ
ขั้นตอน การน าไปใช้มีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งคู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารวิชาการของผู้ศึกษา
ในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ที่ได้น าการบริหารงานวิชาการด้วยวงจรคุณภาพของเด
มิ่ง (PDCA) จัดเป็นกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบด้ วย (P)การวางแผน 
(D)การด าเนินการตามแผน (C) การตรวจสอบ และ (A) การปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
หลักการของวงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA) กับการประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารงานวิชาการ ซึ่ง
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สอดคล้องกับหลักการบริหารตามวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (PDCA) ซึ่งย่อมาจาก Plan-Do-Check-Act แปลว่า 
วางแผน – ปฏิบัติ–ตรวจสอบ – ปรับปรุง เป็นวงจร ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยตรง แนวคิดของวงจรนี้ ดร.วอล์ทเตอร์ ชิวฮาร์ท เป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และ ดร.เอด
วาร์ด เดมมิ่ง เป็นผู้น ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ.1950 จนเป็นที่เผยแพร่หลายในชื่อวัฏจักรเดมิ่ง 
(Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA) หรือวัฏจักรแห่งการบริหารคุณภาพ ซึ่งเดมมิ่ง (Deming in 
Mycoted อ้างถึงในสุรัตน์ สุทธิชัชวาล , 2555: 16) กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการที่
ด าเนินการต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพเดมิ่ง 
(PDCA) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง
แก้ไข ดังนี้ Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพ่ือการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการน าร่องในส่วนย่อย Check คือ 
ตรวจสอบเพ่ือทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ท าผิดพลาดหรือได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้าง Action 
คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน  ให้ท าซ้ า
วงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระท าในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว แม้ว่าวงจรคุณภาพจะเป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องแต่สามารถเริ่มต้นจากขั้นตอนใดก็ได้ขึ้นอยู่กับปัญหาและขั้นตอนการท างานหรือจะเริ่มจากการตรวจสอบ
สภาพความต้องการเปรียบเทียบกับสภาพที่เป็นจริงจะท าให้ได้ข้อสรุปว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรในการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และสอดคล้องกับวิฑูรย์ สิมะโชคดี (อ้างถึงใน สุรัตน์ 
สุทธิชัชวาล, 2555 :21) กล่าวถึง วงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA) ว่าเป็นกิจกรรมที่จะน าไปสู่การปรับปรุงงานและ 
การควบคุมอย่างเป็นระบบ อันประกอบ ด้วยการวางแผน (Plan) การน าแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ 
(Check) และ การปรับปรุงแก้ไข (Act) กล่าวคือ จะเริ่มจากการวางแผน การน าแผน ที่วางไว้มาปฏิบัติ การ
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้และหากไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหมายไว้ จะต้องท าการทบทวนแผนการ โดยเริ่มต้นใหม่
อีกครั้งหนึ่งและท าตามวงจรคุณภาพซ้ า อีกเมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ าไปเรื่อย ๆ จะท าให้เกิดการปรับปรุงงาน
และท าให้ระดับผลลัพธ์ สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การกระท าตามวงจรคุณภาพ จึงเท่ากับการสร้างคุณภาพที่น่าเชื่อถือ
มากขึ้นโดยจุดเริ่มต้นของวงจรคุณภาพอยู่ที่การพยายาม ตอบค าถามให้ได้ว่าท าอย่างไรจึงจะดีขึ้น ตอนที่ 1 
การวางแผน (Plan) ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง 4 ประการของวงจรคุณภาพนั้น ต้องถือว่าการวางแผนเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญที่สุด การวางแผนจะเป็นเรื่องที่ท าให้กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ตามมาสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพราะถ้าแผนการไม่เหมาะสมแล้ว จะมีผลท าให้กิจกรรมอ่ืนไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่มต้นวางแผน
ที่ดีจะท าให้มีการแก้ไขน้อย และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ขัน้ตอนที่ 2 การน าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล 
(Do) เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการน าแผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้น เราจะต้องสร้างความมั่นใจ ว่าฝ่ายที่รับผิดชอบ
ในการน าแผนไปปฏิบัติได้รับทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนการนั้น ๆ มีการติดต่อสื่อสารไปยัง
ฝ่ายที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษา และการอบรมที่ต้องการเพื่อการน าแผนการ
นั้น ๆ มาปฏิบัติและมีการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในเวลาที่จ าเป็นด้วย ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) 
การตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน ควรจะต้องมีการประเมินใน 2 ประการ คือ มีการ
ปฏิบัติตามแผนหรือไม่หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่  การที่ไม่ประสบความส าเร็จตามที่
ต้ังเป้าหมายไว้เป็นเพราะไม่ปฏิบัติตามแผนการ หรือความไม่เหมาะสมของแผนการหรือจากทั้งสองประการ
รวมกัน เราจ าเป็นต้องหาว่าสาเหตุมาจากประการไหน ทั้ งนี้เนื่องจากการน าไปปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขจะ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าความล้มเหลวมาจากแผนการที่จัดท าขึ้นไม่เหมาะสมอาจเป็นผลมาจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี้  1) ความผิดพลาดในการท าความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ 2) เลือกเทคนิคที่ใช้ผิดเนื่องจากมี
ข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและมีความรู้ ในขั้นตอนการวางแผนไม่เพียงพอ 3) ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติ
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ตามแผนผิดพลาด 4) ประเมินความสามารถของบุคลากรที่ต้องน าแผนมาใช้ผิดพลาดถ้าความล้มเหลวมาจาก
การไม่ปฏิบัติตามแผน อาจเป็นผลมาจากสาเหตุต่อไปนี้  1) ขาดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง 2) 
การติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสม และมีความเข้าใจในแผนไม่เพียงพอ 3) การให้การศึกษาและการฝึกอบรมไม่
เพียงพอ 4) ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้น า และการประสานงานระหว่างการปฏิบัติ 5) ประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้น้อย
เกินไป ขั้นตอนที่4 ปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข (Act) ถ้าความล้มเหลวมาจากการวางแผนที่ไม่เหมาะสม การ
ทบทวนแผนการเท่านั้นไม่เพียงพอ ต่อการแก้ปัญหาต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการ
หาปัจจัยที่ไม่เหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และท าการปฏิบัติการแก้ไข ความก้าวหน้าของการปรับปรุงจะ
เกิดขึ้นได้โดยการก าจัดสาเหตุและขั้นตอนที่ส าคัญ ก็คือการทบทวนแผนการที่ต้องมีการชี้บ่งถึงสาเหตุ แห่งความ
ล้มเหลวอย่างถูกต้องและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
ควรมีการวางแผน การปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปี และมีการทบทวนทุกปีเพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าวมี
ความเชื่อถือได้และเหมาะสม การน าวงจรคุณภาพไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกระดับขององค์กรจะ
ท าให้เราสามารถปรับปรุงและเพ่ิมคุณภาพงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เมื่อปัญหาเดิม
หมดไปเราก็สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ด้วยวงจรคุณภาพต่อไป ซึ่งหลักการดังกล่าว ผู้ศึกษาในฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษาได้น าคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560  
มาใช้ขับเคลื่อนพัฒนาครูนักวิจัย เริ่มจากระดับการศึกษาปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
หลักการบริหารแบบคุณภาพตามวิธีการและขั้นตอนของวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (PDCA) ภายใต้กรอบการ
ท างานที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ครูนักวิจัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ซึ่งมี
รายละเอียดการด าเนินการบริหารตามขั้นตอน ดังนี้  ขั้นการวางแผน (Plan) ได้วางแผนส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูให้เป็นครูนักวิจัย โดยเริ่มวางแผนศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคู่มือที่ช่วย
ในการบริหารจัดการงานวิชาการ ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน ซึ่ งได้เลือกศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do) ได้ท าการสร้างและพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริม
สมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ขั้นการติดตามประเมินผล (Check) ได้น าคู่มือ
รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ไปให้ครูผู้สอนเริ่มจากระดับ
การศึกษาปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ศึกษาและท ากิจกรรมในด้านความรู้ ความเข้าใจต่อการ
เพ่ิมขีดสมรรถนะครูนักวิจัยโดยก าหนดให้มีการประชุมชี้แจง  และท าการใช้คู่มือตลอดปีการศึกษา 2560 
ก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 1 1) ครูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อสมรรนถะครูนักวิจัย
ระดับปฏิบัติงาน เพ่ือการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ในระหว่างการประชุมชี้แจง ครั้งที่ 1 
2) ครูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัยเพ่ือการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญ
เวทย์  ปีการศึกษา 2560 อย่างเป็นเอกภาพ หลังจากผ่านการศึกษาและใช้คู่มือน าสู่การปฏิบัติเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 3) ครูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะครูนักวิจัยระดับปฏิบัติงาน เพ่ือการบูร
ณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 หลังจากผ่านการศึกษาและใช้คู่มือน าสู่การปฏิบัติ ตลอด
ปีการศึกษา2560 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ระยะที่ 3  4) นักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
ผู้ปกครอง ท าการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา หลังจากมีการ
ด าเนินการสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Action) 
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การศึกษาผลการใช้คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 
ในครั้งนี้ พบว่า ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพราะได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้งยังได้
ประชุมชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้องให้รักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษานี้ไว้ให้ยั่งยืน ต่อไป  
  2. ความคิดเห็นต่อผลการใช้คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์
เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560  
 จากผลการศึกษา พบว่า หลังจากครูผ่านการศึกษาและใช้คู่มือน าสู่การปฏิบัติเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ครูได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญ
เวทย์ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ในภาพรวมครูมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะ ครูนักวิจัย อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ  4.81 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.11  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณา
การการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  อยู่ในระดับมากที่สุด 
ยกเว้น ด้านความเป็นตัวของตัวเอง (Self – Autonomy) ข้อ4. ครูมีกรอบแนวคิดในการออกนวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือการวิจัย และด้านเอ้ืออ านวยการเรียนรู้ (Access Facilitator) ข้อ 3. คู่มือส่งเสริมให้ครูได้
แสวงหาค าตอบองค์ความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือท าการวิเคราะห์น ามาตอบประเด็นปัญหาในกิจกรรมท าให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ สะท้อนสมรรถนะครูนักวิจัย เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการพัฒนาคู่มือ
รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อ
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ได้สร้างความรู้ 
ความเข้าใจสาระส าคัญของการวิจัยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหา และการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายเชิงกฎหมาย นโยบายระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ให้มีคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีกระบวนการสร้างกรอบแนวคิด ออกแบบนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือการวิจัย นอกจากนั้นครูยัง
มีแรงกระตุ้น การจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านปัจจัยต่าง ๆ และคู่มือ
นี้ยังสร้างแรงจูงใจ เต็มใจ ท าให้ครูมีสมรรถนะครูนักวิจัย ท าการวิจัยตรงประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข น าไปสู่
การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมทุกช่องทาง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ เกิดการจัดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูทุกช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6 อย่างเป็นระบบ ในการจัดการองค์ความรู้  (Knowledge management : KM) ทางวิชาการมี
วรรณกรรม และงานวิจัยมารองรับ น าไปสู่การน าเสนอ สรุปผลของครูนักวิจัยน าไปถ่ายทอด (Deployment) 
สู่การปฏิบัติ (Implementation) พัฒนาบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน 
สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงาน       มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานหลักสูตรก าหนดไว้ สิ่งส าคัญ ครูเกิดความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงการพัฒนาตนเอง  
ให้เป็นครูนักวิจัยเป็นครูมืออาชีพแบบองค์รวม เชื่อมโยงกันในแต่ละขั้นตอน ของกระบวนการวิจัย ดังนั้น 
สมรรถนะครูนักวิจัยต้องมีความรู้ ความเข้าใจ จิตพิสัย ทักษะการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Spencer and Spencer (1993 : 9 - 11) ได้ก าหนดคุณลักษณะของสมรรถนะของ
บุคคลที่อยู่ในเบื้องลึก และฝังแน่น เป็นแนวพฤติกรรม แนวความคิดที่จะน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
สามารถแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ(Characteristics) 1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลหรือองค์ความรู้
อย่างเฉพาะเจาะจงที่บุคคลนั้น ๆ มีความรู้เป็นสมรรถนะที่ซับซ้อน ดังพบได้ว่าการวัดความรู้โดยการทดสอบ
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บ่อยครั้งไม่สามารถพยากรณ์การท างานได้ ทั้งนี้เป็นเพราะประการแรกการทดสอบเป็นการวัดความจ า 
ประการที่สองเป็นการวัดค่าแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไร โดยไม่ได้วัดความสามารถในการใช้ความรู้
นั้นเป็นพ้ืนฐาน ประการที่สาม การทดสอบความรู้เป็นเพียงการพยากรณ์ความสามารถที่จะท า แต่ไม่ได้วัดว่า
บุคคลนั้นจะลงมาท า 2) ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถ ในการท างานที่ใช้ความสามารถทางร่างกาย เช่น หมอฟัน 
สามารถใส่ฟันโดยไม่ท าให้คนไข้กลัว หรือความสามารถในกระบวนการทางความคิด (Mental or Cognitive) 
เช่น ความคิดในเชิงวิเคราะห์ความคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) เป็นต้น 3) อัตมโนทัศน์ (Self 
Concept) หมายถึง ทัศนคติ(Attitudes) ค่านิยม (Values) หรือ จินตนาการ (Self-Concept) เช่น การที่เป็น
คนที่เชื่อมั่นในตนเองสูงก็จะเป็นคนที่เชื่อว่าตนเองสามารถท าในสิ่งที่มีประสิทธิภาพได้ในหลาย ๆ สถานการณ์ 
ส่วนค่านิยมเป็นแรงบันดาลใจให้แสดงพฤติกรรมที่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ เช่น บุคคลที่มีค่านิยมเป็นผู้น า
ก็แสดงพฤติกรรมออกเป็นผู้น า ดังนั้น เมื่อเขากล่าวถึงงานที่ท าก็จะมองไปว่างานนั้นควรจะ ดีกว่าเดิมอย่างไร 
4) คุณลักษณะเฉพาะ (Traits) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ (Physical) และลักษณะนิสัยของบุคคลที่ต้อง
แสดงออกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นรูปแบบอย่างนั้น ๆ สม่ าเสมอ เช่น การมีปฏิกิริยาที่รวดเร็ว มีสายตาดีเป็น
ลักษณะทางร่างกายของนักบินหรือการมีความสามารถในการควบคุมตนเองและการมีความคิดริเริ่มท า ให้มี
ความสามารถแก้ปัญหาภายใต้ความกดดันต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นสมรรถนะของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ 5) 
แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดค านึงถึง หรือต้องการ ซึ่งเป็นแรงขับ ให้แสดงพฤติกรรมเป็นแรงจูงใจ
เป็นแรงส่งเสริมให้เลือกจะท า หรือแสดงพฤติกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการ และเป็นสาเหตุที่ท าให้
แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่น คนที่มีลักษณะมุ่งมั่นต่อความส าเร็จสูง (Achievement) ก็จะ
เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายกับตนเองอย่างท้าทาย สอดคล้องกับผลการพัฒนาคู่มือของมะลิวัน สมศรี (2558: 
บทคัดย่อ) ที่ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบว่าการสร้างคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาประกอบด้วยวิสัยทัศน์ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการของคู่มือพัฒนา 
การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโปรแกรม โดยกระบวนการ พัฒนาของคู่มือ พบว่า คู่มือสมรรถนะ
ทางวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาที่สร้างขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและผลการศึกษาความพึง
พอใจต่อคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอน ในสถานศึกษาจากการน าเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและครูวิชาการกลุ่มเครือข่าย ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน มีความเห็นว่าคู่มือมีความเหมาะสมและ
มีประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งกลุ่มใหญ่และสามารถศึกษา
พัฒนาด้วยตนเองได้อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกข้อซึ่งสอดคล้องกับทัฟ (Tough. 1979: 114) ได้กล่าวถึงการ
เรียนรู้แบบน าตนเองว่า เป็นการเรียนโดยเจตนาจงใจ ตั้ งใจที่จะเรียนรู้ และจะเกิดขึ้นเมื่อคนใดคนหนึ่งผูกพัน 
และมุ่งมั่นกับการเรียนเรื่องใด เรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีการวางแผนการเรียนของตนเองด้วยโนลส์ 
(Knowles. 1975: 18) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบน าตนเองว่าเป็นกระบวนการคิดริเริ่มการเรียนเอง 
โดยวินิจฉัยความต้องการในการเรียนของตน ก าหนดเป้าหมายและสื่อการเรียน ติดต่อกับบุคคลอ่ืน หาแหล่งความรู้
เลือกใช้ยุทธวิธีการเรียนรู้ เสริมแผนการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนของตน ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจาก
ผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้  ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ดีกว่าที่จะให้ผู้ อ่ืนริเริ่มการเรียนให้ เพราะผู้เรียนจะมีจุดหมาย
ชัดเจนและมีแรงจูงใจสูง เรียนอย่างตั้งใจ สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้ สามารถพัฒนาความเป็นตัว
ของตัวเอง มีความเป็นอิสระในการเรียน และจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ นอกจากนี้ การ
เรียนรู้แบบน าตนเองจะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาใหม่ หลักสูตรใหม่
ห้องเรียนแบบเปิด ศูนย์บริการทางวิชาการ การศึกษาอย่างอิสระ การจัดโปรแกรมการเรียนให้กับบุคคลภายนอก 
มหาวิทยาลัยเปิด ท าให้ผู้เรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การ
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เรียนรู้แบบน าตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต  (A Lifelong Process) และกริฟฟิน (Griffin. 
1987: 153) ได้สรุปว่าการเรียนรู้แบบน าตนเอง คือ วิธีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยแสดงพฤติกรรมที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนต้องควบคุมการเรียน และท า
ความเข้าใจเนื้อหาด้วยตนเอง จากการวิเคราะห์ของแคนดี้ (Candy. 1991: 6 - 23) ที่ได้วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรู้แบบน าตนเองว่าประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติของกระบวนการ (process) ว่าเป็นวิธีการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนพัฒนาตนไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง และมิติของผลผลิต (product) คือ ลักษณะของผู้
เรียนรู้แบบน าตนเองซึ่งสอดคล้องกับสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2543: 7) ที่ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบน า
ตนเองว่า เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ และการพัฒนาทักษะที่ผู้เรียนจัดการเรียนด้วยตนเอง โดยรับ
ความช่วยเหลือแนะน าและสนับสนุนจากผู้อ่ืน เช่น เพ่ือน หรือครู และให้ความคิดเห็นว่า การเรียนรู้แบบน า
ตนเองนี้ผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมการเรียนร่วมกับผู้อ่ืนอย่างหลากหลาย เช่น ครูผู้สอน ผู้ให้ค าแนะน า วิทยากร 
และเพ่ือน และอรอุมา รุ่งเรืองวนิชกุล (2556: 68) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบน าตนเอง ว่าเป็นการที่
ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มการเรียนด้วยตนเอง โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการสิ่งที่จะเรียน มีวิธีการเลือกและแสวงหา
ความรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายการเรียน การวางแผนการเรียน การค้นหาและเลือก
แหล่งเรียนรู้ทั้งบุคคลและวิทยากรสื่อต่าง ๆ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการตัดสินใจ และสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการตัดสินใจ และสามารถประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการจัดการเรียนด้วยตนเอง โดยอาจได้รับความช่วยเหลือแนะน าและสนับสนุนจาก
ผู้อ่ืน เช่น เพ่ือน หรือครู ซึ่งลักษณะของการเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นลักษณะส าคัญของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่เป็น
เป้าหมายที่ส าคัญของการศึกษาที่จะน าไปสู่การเป็นผู้สร้างองค์ความรู้  ที่สอดคล้องกับรูปแบบของการเรียนการ
สอนแบบน าตนเอง ที่นักวิชาการได้เสนอรูปแบบไว้ 5 กลุ่ม กริฟฟิน (Griffin ; อ้างถึงในอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล. 
2556 : 68) คือ 1) กลุ่มที่ เชื่อในแนวคิดของโนลส์  (Knowles group learning stream) ที่ ใช้รูปแบบ 
“learning contract” หรือ สัญญาการเรียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการท าให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง 2) กลุ่มที่
เชื่อแนวคิดของทัฟ (Tough adult project stream) รูปแบบที่ส าคัญ คือ “learning project” ที่เป็นตัวชี้ว่า
บุคคลมีส่วนในการเรียนรู้แบบน าตนเองเพียงใด 3) กลุ่มที่เชื่อเรื่องบทเรียนส าเร็จรูป (individualized 
program instruction) ซึ่งตามแนวคิดของสกินเนอร์ กริฟฟิน ได้วิจารณ์ว่า วิธีนี้เป็นวิธีการที่เรียนด้วยตนเอง 
(self-directed approach) มากกว่าเป็นการเรียนรู้แบบน าตนเอง (self – directed learning) เพราะครู
ก ากับ การเรี ยนมากกว่ า  4 ) กลุ่ มที่ ไม่ อยู่ ในสถานศึ กษา (non-tradition instruction) ผู้ เรี ยนจะได้
ประกาศนียบัตรส าหรับบุคคลภายนอก อาจเป็นการสะสมหน่วยกิต หรือได้ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ หรือเป็นกลุ่ม
คนที่ต้องการความรู้มาสมัครเรียนด้วยความสนใจ และ5) กลุ่มที่เรียนได้ประสบการณ์ในชีวิตของตน เป็นการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงของมนุษย์  โดยโนลส์  (Knowles. 1975: 87) ได้ เสนอทฤษฎีการศึกษาผู้ ใหญ่ 
(andragogy) ซึ่งเขาเชื่อว่าการเรียนรู้จะเรียนได้มากที่สุด เมื่อมีวิธีการและเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนมีส่วน
เกี่ยวข้องในการเรียนรู้แบบน าตนเองซึ่งทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานของการเรียนรู้ 4 ประการ คือ 1) ด้านมโนทัศน์ 
(self – concept) บุคคลเจริญวัยขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะจะมองตนเองว่าสามารถควบคุมและน าตนเองได้โดย
ไม่ต้องพ่ึงพาใคร มีอิสระเป็นผู้น าได้ 2) ประสบการณ์ (experience) บุคคลจะแสวงหาประสบการณ์เพ่ิมมาก
ขึ้นตามอายุและวุฒิภาวะประสบการณ์จะสามารถรองรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นจนเปี่ยมไปด้วยแหล่งการ
เรียนรู้ 3) ความพร้อม (readiness) ผู้ใหญ่พร้อมที่จะเรียนเมื่อเห็นว่า สิ่งที่เรียนมีความหมายและความจ าเป็นต่อ
บทบาท และสถานภาพทางสังคม พร้อมที่จะเพ่ิมพูนความรู้ได้พัฒนาตนเอง 4) แนวโน้มต่อการเรียนรู้ 
(orientation to learning) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นการเรียนเพ่ือแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน ยึดปัญหาเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาสาระ จึงสนใจที่จะเรียนเนื้อหา ใกล้ตัว และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ใหญ่
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จะท าตามแรงจูงใจภายในมากกว่าภายนอก อย่างไรก็ตามการเรียนรู้แบบน าตนเอง จ าเป็นต้องอาศัยหลักการ
ของทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ที่ผู้เรียนต้องการให้ผู้อ่ืนเห็นว่าเขาเป็นตัวของตัวเองด้วย ฉะนั้นผู้สอนไม่ควรน า
ความคิดของตนไปจ ากัดผู้อ่ืน แต่ควรส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อการเรียนมาจากตัวของผู้เรียนเอง โดยให้
ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด และการเรียนรู้แบบน าตนเองจะมีประสิทธิภาพได้ดีนั้นยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
การเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เนื้อหา และผู้เรียนด้วย ซึ่งสมคิด อิสระวัฒน์ (อ้างถึงในอรอุมา 
รุ่งเรืองวณิชกุล. 2556: 69 – 71) ได้สรุปไว้ว่า1) ความเป็นตัวของตัวเอง (autonomy) ไม่ขึ้นกับผู้ใด เป็นผู้ที่
สามารถควบคุม และน าตนเองได้ มีอิสระทางอารมณ์จากการครอบง าของสังคม เป็นผู้ชี้แนะ อภิปรายใน
ห้องเรียน  มีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว รู้จักปฏิเสธที่จะเห็นด้วยหรือปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้อ่ืนต้องการ  ถ้า
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ พยายามมีความคิดที่แตกต่างจากผู้สอน เลือกใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบ
หนึ่ง มีการก าหนดปัญหาเทียบกับมาตรฐานของระยะเวลาและสถานที่ว่าลักษณะการเรียนแบบใดที่มีคุณค่าและ
เป็นที่ยอมรับได้สามารถเลือกทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับตนเองและสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่ได้  2) มี
แรงจูงใจภายใน (instrinsic motivation) สามารถเรียนโดยปราศจากสิ่งควบคุมหรือบังคับจากภายนอก เช่น 
รางวัล การถูกต าหนิ การลงโทษ การเรียนเพ่ือวุฒิบัตรหรือต าแหน่ง แต่ควรเรียนแบบร่วมมือกับเพ่ือนหรือบุคคล
อ่ืน 3) เป็นผู้ยอมรับตนเอง (self – acceptance) มีเจตคติในเชิงบวกต่อตนเอง และมีบุคลิกภาพเชิงบวก 
ตลอดจนการมีข้อมูลเชิงบวก ต่อสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ระบุค่านิยมส่วนตัว และความสนใจของตนเองได้   
4) รู้ “วิธีการเรียน” (Know how to learn) ผู้เรียนควรมีขั้นตอนการเรียนรู้ของตน เช่น    มีการวางแผนการ
เรียนอันประกอบด้วยการรับรู้ความต้องการในการเรียนของตน การวางจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีระบบการเรียนและประยุกต์ได้ 
ชื่นชมและสนุกสนานกับกระบวนการเรียน ทบทวน กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถประเมินข้อบกพร่อง 
และข้อจ ากัดของตนเองในฐานะผู้เรียน มีการเรียนจากข้อผิดพลาดและความส าเร็จ สามารถประเมินตนเอง
และเข้าใจศักยภาพของตน (feedback and reflection) สามารถปรับยุทธศาสตร์ของตนเองเพ่ือเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้ 5) ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล (self resourceful) คือ รู้ว่าตนจะเรียนเรื่องอะไร ต้องการ
ทักษะและข้อมูลที่จ าเป็นอะไร อาจกล่าวได้ว่ามีความคิดริเริ่มในการวินิจฉัย หรือประเมินความต้องการในการ
เรียนรู้ของตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมายมีวิธีการรวบรวมข้อมูลและสามารถท่ีจะประเมินผลการเรียนรู้ ของ
ตนเองว่าเรียนได้ดีแค่ไหน และรู้จักพัฒนาเกณฑ์ในการประเมินของตนเอง อาจให้ผู้อ่ืนประเมินและประเมิน
ตามสภาพจริง ควรเป็นผู้จัดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยตนเองมีความสามารถในการเลือกแหล่งที่เหมาะสมใน
การเรียนรู้ หรือแสวงหาบุคคลและแหล่งวิทยาการที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเรียนรู้เอง ตระหนักในความสามารถ
ทางการตัดสินใจ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และบทบาทในการเป็นผู้เรียนรู้ที่ดี 6) สร้างกรอบแนวคิดได้ชัดเจน
อย่างมีอิสระ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคิดอย่างมีเหตุผล 7) มีลักษณะที่เปิดกว้างต่อประสบการณ์ (openness to 
experience) ได้แก่ สมัครใจที่จะเรียนด้วยตนเอง (volunlarity to learn)  โดยเรียนด้วยความสนใจ อยากรู้ 
อดทนต่อความคลุมเครือ ชอบสิ่งที่ยุ่งยากสับสน เรียนอย่างสนุก ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท ากิจกรรมและเกิด
ประสบการณ์ใหม่ พยายามหาค าตอบด้วยวิธีการใหม่ ๆ มีความคิดริเริ่ม ประยุกต์ใช้ความรู้ในแต่ละสถานการณ์ 
มีวิธีการน าข้อมูลไปใช้ หาโอกาสในการพัฒนาและค้นหาข้อมูลในการแก้ปัญหา 8) มีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้สะท้อนให้ทราบความต้องการในการเรียนรู้ มีความสามารถ
ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้สอน เพ่ือขอความช่วยเหลือ หรือขอค าปรึกษา รวบรวมข้อมูลจากการปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคล 9) มองเป้าหมาย นโยบาย และแผนอย่างอิสระ โดยปราศจากแรงกดดันจากผู้อ่ืนรวมทั้งให้การช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนและยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 10) มีลักษณะของการยืดหยุ่น (flexibility) ในการเรียนรู้ เต็มใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือวิธีการเรียน ใช้ระบบการเข้าถึงปัญหา ใช้ทักษะการส ารวจ การลองผิดลองถูก โดย
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ไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเรียนรู้ 11) มีความเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลในด้านความคิด และทักษะที่
จ าเป็นในการเรียนรู้ ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างการเรียนโดยมีครูเป็นผู้ชี้น า และการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
สามารถพัฒนาความเข้าใจในความเป็นไปต่าง ๆ จนสามารถอธิบายกับผู้อ่ืนได้และสอดคล้องกับความคิดเห็นของ 
อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล (2556: 71) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนเท่า
เทียมกันแต่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเริ่มต้นจากการรู้จักและยอมรับ
ตนเอง เพ่ือที่จะวินิจฉัยได้ว่า ตนเองต้องการเรียนรู้สิ่งใดเสียก่อน อันจะน าไปสู่กระบวนการในการจัดการเรียน
การสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้แบบน าตนเองทีละ
ขั้นตอนจนสมบูรณ์ ควรได้สร้างโอกาสให้กับผู้เรียน อาทิ แหล่งการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเข้าใจบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนให้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับบรูส และเมย์เฮอร์ (Brause ;& 
Mayher. 1991: 209)  ครูนักวิจัยที่มีประสิทธิผลมีลักษณะ ดังนี้ 1) มีการแสวงหาความรู้ คิดสะท้อนกลับ ตั้ง
ค าถามวิจัยและข้อตกลงเบื้องต้นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนจากการปฏิบัติการสอนของครู 2) มีการ
วิเคราะห์ค าถาม และการด าเนินการวิจัยเพ่ือหาค าตอบ ภายใต้บริบทการท างานร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียน 3) 
งานวิจัยของครูจะต้องมีความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างชัดเจน                 มี
เจตนาที่จะเข้าใจนักเรียนในฐานะผู้เรียนรู้มากขึ้น 4) ค าถามและกระบวนการวิจัยที่เป็นพ้ืนฐานความรู้ของครู
ได้มาจากการท างานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 5) ครูนักวิจัย
ต้องมีการวางแผนกิจกรรม และผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างม่ันใจว่าจะช่วยกระตุ้นความก้าวหน้าให้กับผู้เรียนเป็น
ผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 6) มีการแลกเปลี่ยนผลการศึกษาค้นคว้าร่วมกันในบริบทวิชาชีพ จึงกล่าวได้ว่าการแสดง
ความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 
ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นความเต็มใจของครูต่อการพัฒนาคู่มือดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ได้สะท้อนถึง
การเห็นประโยชน์ของคู่มือการยินดีที่ผู้บริหารได้ให้การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะให้มีครูนักวิจัยเกิดขึ้นใน
โรงเรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาได้จริง 
  3. เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นสมรรถนะระดั บปฏิ บั ติ งานครูนั กวิ จั ย เพ่ื อการบู รณาการ                    
การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์   
 จากผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะครูนักวิจัยระดับปฏิบัติงาน เพ่ือการบูรณา
การการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ หลังการใช้คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูร
ณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจัง
อุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) ก่อนใช้คู่มือ เท่ากับ 3.39 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ  0.37 และมีค่าเฉลี่ย ( ) หลังใช้คู่มือ เท่ากับ 4.88 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) เท่ากับ  0.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะครูนักวิจัยระดับปฏิบัติงาน เพ่ือ
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ หลังการใช้คู่มือสูงกว่าก่อนการใช้คู่มือ และพบว่า ความ
คิดเห็นของครู หลังการใช้คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ปี
การศึกษา 2560 สูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัยระดับปฏิบัติงาน เพ่ือการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ทั้งนี้  
อันเนื่องมาจาก คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 
2560 ได้ส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย ท าให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะ
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ส าคัญ เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการออกแบบ การสร้างเครื่องมือ สถิติ
พ้ืนฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้คอมพิวเตอร์ การประเมิน สังเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
พัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบโครงงาน ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ครูเกิดจิตวิจัย ซึ่งเป็นหัวใจของค าว่า “ครู” ที่มองเห็นปัญหา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา เพราะคุณภาพการศึกษาที่ถูกก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการมี 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผู้เรียน ครู โรงเรียน และชุมชน ในการวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลถึง
คุณภาพผู้เรียน ผลกระทบเชิงบวกที่ตามมาก็คือ ครู แก้ไขปัญหาพัฒนาผู้เรียนได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าครูมี
สมรรถนะครูนักวิจัย ท าให้หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว้บรรลุเป้าหมาย เกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทนติดตัว
ผู้เรียน สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  แก่ตนเองครอบครัว ชุมชน สังคมได้ การศึกษาครั้งนี้ นอกจากที่กล่าว
มา คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์             
ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ช่วยให้ครู  
มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นครูมืออาชีพในการท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการ บูรณา
การการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ในการก าหนดปัญหาการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ คือ  ท าอย่างไรให้บรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จทั้ง 4 ด้าน คือ ผู้เรียน ครู โรงเรียน และชุมชน และที่ส าคัญตอบสนองนโยบายด้าน
การศึกษาทุกระดับ ครูก าหนดตัวแปรจากวัตถุประสงค์ และสร้างกรอบแนวคิด รวมทั้งสืบค้นข้อมูลเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสังเคราะห์การวิจัย ครูสามารถด าเนินการวิจัน วิเคราะห์ข้อมูล และน าการวิจัย
มาใช้การวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งสอดแทรกหลักการวิจัย ลงสู่กระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริงในกิจกรรม
ให้กับผู้เรียนแบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจคงทน     
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับแนวทางงานวิจัยของ
ดวงพร อ่ิมแสงจันทร์ (2554: 113) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและความสามารถในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของ
ผู้เรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีแบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบ
หลัง เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ศึกษาพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหา 
ศึกษาความสามารถในการท าโครงงานและความ คิดเห็นของผู้เรียนเมื่อจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปผล
และอภิปรายผลการท าวิจัย ดังนี้ ผู้เรียนมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ เพราะการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานท าให้ผู้เรียน มีความสนใจใคร่รู้ของตัวผู้เรียนเองจากประเด็นปัญหาที่ตนสร้างไว้
และลงมือค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดการเรียนรู้ ด้วนตนเองจนสรุปค าตอบในเรื่องนั้น ๆ และเสนอผลงาน ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ เช่น การท างานอย่างเป็นระบบ การมีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างาน และมีความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น พฤติกรรมโดยรวมเหล่านี้ท าให้ผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ในด้านผลของพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดับปานกลาง เพราะว่าเมื่อผู้เรียนต้องเผชิญปัญหาด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองผู้เรียน 
ไม่สามารถคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับเรียนเช่นนี้ ผู้เรียนขาด
ประสบการณ์ที่ต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดโอกาสในการปฏิบัติการแก้ปัญหา ท าให้ทักษะการ
แก้ปัญหาไม่ได้รับการพัฒนา แต่ในเรื่องความสามารถในการท าโครงงานโดยภาพรวมของผู้เรียนอยู่ในระดับสูง 
เพราะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สมาชิกผู้เรียนภายในกลุ่มปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันทั้งในด้านการกระท าความรู้สึก ความคิด ร่วมกัน ตัดสินใจมีการติดต่อสื่อสาร สนับสนุนและส่งเสริมกันใน
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ทางบวก สิ่งเหล่านี้ท าให้การท าโครงงาน ประสบผลส าเร็จ ในด้านความคิดเห็นของผู้เรียนทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับที่ผู้เรียนเห็นด้วยมากที่สุด และสอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของสุพรรณี พรพุทธิชัย (2551: 149) ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
โดยใช้เทคนิคซิมเพล็กซ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือศึกษาลักษณะวิเคราะห์อิทธิพล
และประเมินความพึงพอใจของการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้เทคนิคซิมเพล็กซ์ ได้ข้อสรุป ดังนี้ 
การสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคซิมเพล็กซ์ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ 1) การค้นพบปัญหา 
2) การพบความจริง 3) การก าหนดปัญหา 4) การตั้งสมมติฐาน 5) การเลือกด าเนินการและการประเมินผล 6) 
การวางแผนปฏิบัติ 7) การน าเสนอความคิดและ 8) การปฏิบัติ กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สูงขึ้นกว่าเดิม ส่วนค่าของขนาดอิทธิพลของตัว
แปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ความคิดสร้างสรรค์แสดงผลต่างของค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ชัดเจนอย่างมาก คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์
ของกลุ่มทดลอง มีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองมาก  ดังนั้น การสอนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคซิมเพล็กซ์นั้นสามารถเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ผู้สอน  สามารถน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ส่วนวิธีการสอนที่ต่างกันไม่มีผลท าให้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน การสอน โครงงานวิทยาศาสตร์แบบปกติของกลุ่มควบคุม มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น แสดงว่าวิธีการสอนโครงงานแบบปกติสามารถ
ช่วยพัฒนาทักษะด้านเหล่านี้ให้กับผู้เรียนได้เช่นกัน อีกทั้งครูและผู้เรียนทุกคนได้รับประโยชน์และมีความพึง
พอใจกับโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคซิมเพล็กซ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล 
(2556: 184 - 187) ได้ท าการวิจัย การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูวิจัยด้วยการบูรณาการ
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และผลการวิจัยสรุป
ตามขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้ 1) ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย ด้วยการบูร
ณาการกระบวนการเรียนรู้ พบว่า สมรรถนะครูนักวิจัย หมายถึง องค์ประกอบ หรือตัวบ่งชี้ความสามารถด้าน
การวิจัยของครู ประกอบด้วย 3 ด้าน  คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านจิตวิจัยและด้านทักษะปฏิบัติ ซึ่ง
ความส าคัญของสมรรถนะครูนักวิจัย คือ เป็นความสามารถ ของครูที่มีต่อการสร้างงานวิจัย เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึง
คุณภาพของการปฏิบัติงาน และช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทางหนึ่ง สภาพความเป็นจริง พบว่า ครูส่วนใหญ่
มีการสร้างงานวิจัยน้อย ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาเกิดจากปัจจัยด้านบุคคล ซึ่งมีภาระงานสอนมากจึงไม่
เห็นความส าคัญ ประกอบกับขาดแรงจูงใจและขวัญก าลังใจจากหน่วยงานสนับสนุนการท าวิจัยของครู มีส่วน
น้อยที่สนใจจริงจัง เนื่องจากต้องการท าผลงานทางวิชาการ อย่างไรก็ตามการท าวิจัยเป็นข้อบังคับที่ครูต้องท า
ปีละอย่างน้อย 1 เรื่อง แต่พบว่า ครูคัดลอก และท าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการวิจัย เพราะเกิดความไม่เข้าใจ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การส ารวจปัญหา และความต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย ส่วนการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 เต็มใจและเห็นคุณค่า (Willing and Value) 
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในประสบการณ์จริง หรือขั้นลงมือปฏิบัติ (DO) ขั้นที่  3 การสะท้อนการกระท า 
(Review) ขั้นที่ 4 สรุปแนวคิดหลักการ (Learn) ขั้นที่ 5 ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ (Apply) และได้
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ มีชื่อเรียกว่า S M A R T 
TRAINING MODEL มี 5 องค์ประกอบ คือ ความเป็นตัวของตัวเอง (Self Autonomy) การสร้างแรงจูงใจ 
(Motivation Building) เอ้ืออ านวยการเรียนรู้ (Access Facilitator) ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Respond 
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to Authentic System) และการพบกลุ่มและติดตาม (Team meeting and Refiection) รูปแบบดังกล่าวมี
สาระประกอบด้วย 8 ส่วน ความเป็นมา หลักการ ลักษณะส าคัญ วัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหา กระบวนการ
จัดกิจกรรม สภาพบ่งชี้การบรรลุเป้าหมาย และการประเมินรูปแบบ 2) ผลการศึกษาคุณภาพของรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ เอกสารคู่มือประกอบรูปแบบ 
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และเอกสารคู่มือประกอบรูปแบบ และเครื่องมือ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ( = 4.20 – 4.80) 
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญ ได้ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย ด้วยการบูร
ณาการกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ และกระบวนการจัดกิจกรรมตามแบบการ
จัดกิจกรรมหน่วยที่ 1 – 10 ระยะเวลา เนื้อหา สื่อ และการประเมินผลในกิจกรรมทุกกิจกรรมมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) แต่ละประเด็นมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.40 – 1.00  3) ผลการทดลองใช้
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ มีดังนี้ 3.1) ข้าราชการครูมี
ความเห็นต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ 
(S M A R T TRAINING MODEL) มีค่าเฉลี่ยโดยรวม  = 4.65 S.D. = 0.12 องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ การสร้างแรงจูงใจ มี  = 4.78  S.D. = 0.21 และน้อยที่สุด คือ ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มี  = 
4.49 S.D. = 0.19  3.2) ข้าราชการครูมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิจัย หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.3) ข้าราชการครูมีค่าเฉลี่ยสมรรถนะครูนักวิจัย หลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3.4) ข้าราชการครูมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัยด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  = 4.40  S.D. = 0.19 สอดคล้องกับข้อสรุปของบรูส และเมย์เฮอร์ (Brause & Mayher. 1991: 
209) ระบุว่า ครูนักวิจัยที่มีประสิทธิผลมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีการแสวงหาความรู้  คิดสะท้อนกลับ ตั้งค าถาม
วิจัย และข้อตกลงเบื้องต้นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนจากการปฏิบัติการสอนของครู 2) มีการ
วิเคราะห์ค าถาม และการด าเนินงานวิจัยเพื่อหาค าตอบ ภายใต้บริบทการท างานร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียน 3) 
งานวิจัยของครูจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างชัดเจน มีเจตนาที่เข้าใจ
นักเรียนในฐานะผู้เรียนมากขึ้น 4) ค าถามและกระบวนการวิจัยที่เป็นพ้ืนฐานความรู้ของครู ได้มาจากการ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 5) ครูนักวิจัยต้องมีการ
วางแผนกิจกรรมและผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างมั่นใจว่า จะช่วยกระตุ้นความก้าวหน้าให้กับผู้เรียน เป็นผู้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 6) มีการแลกเปลี่ยนผลการศึกษาค้นคว้าร่วมกันในบริบทวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ Ling (2010: 
961) กล่าวในงานวิจัยว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับนักเรียนที่จะกระตุ้นให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ ตามเป็นเรื่องยากที่จะมีการจัดการเรียน
แบบโครงงานส าหรับครู ถ้าการวัดและประเมินผลยังวัดที่ จ านวนเนื้อหาที่มากเกินไป และในการศึกษาในครั้ง
นี้ผู้วิจัย ได้จัดตั้งทีมที่ประกอบด้วยครูในเนื้อหาวิชาและครูคอมพิวเตอร์เพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
โครงงาน การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการเป็นเวลา 2 ปี เพ่ือตรวจสอบว่าถึงความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานในหนึ่งปีแรกส าหรับนักเรียนเกรด 10 และปีที่ 2 ส าหรับนักเรียนเกรด 12 โดยผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่าการจัดการเรียนแบบโครงงานสามารถท าได้และมีความเหมาะสมส าหรับการจัดการศึกษาระดับนี้ และ
ครูผู้สอนประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน อีกทั้งตลอดระยะเวลาการส ารวจ พบว่า 
นักเรียนมีความสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน Meredith (2011: 893) ท าการตรวจสอบถึงผลของ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของครู ตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยท าการรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ครู การบันทึกวิดีโอในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบสอบถาม ผู้วิจัย 
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พบว่าระหว่างการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของครูผู้สอนและความคิดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการสอนแบบโครงงาน
และเหตุผลเกี่ยวกับโครงงานของครูเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องและมีความเข้ากันได้กับ
เป้าหมายของครู นั้นคือ ความต้องการที่จะเห็นนักเรียนประสบความส าเร็จ และKristin (2012: 18-30) ท า
การส ารวจการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานในการสอน เรื่องวิวัฒนาการ วิชาชีววิทยา เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลส าหรับ
การปฏิรูปการเตรียมการสอนของครู โดย ข้อมูลได้จากการวิเคราะห์ที่ได้จากครูผู้สอนวิชาชีววิทยา  เรื่อง 
วิวัฒนาการ ผ่านการสอนโดยวิธีการ จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานท า
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน การเรียนรู้ด้านพุทธิปัญญามากขึ้น ครูผู้สอนได้แนะน าว่าการจัดการเรียนรู้ควรที่จะ
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ครูมอบให้
นักเรียนต้องอยู่ในแนวทางที่นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ประกอบด้วยหลักการหลายประการ เช่น การร่วมมือกัน การควบคุมตนเอง การจัดการต่อมุมมองที่แตกต่าง 
เหล่านี้ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้เกิดการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยมากข้ึน ในการขับเคลื่อนการใช้คู่มือรูปแบบการ
ส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ทั้งก่อนและหลังการใช้คู่มือได้
เกิดกระบวนการศึกษาที่ส าคัญ คือ การประเมินผล การแสดงความคิดเห็นของครูนักวิจัยในการใช้คู่มือก่อน
และหลัง ว่าครูมีแนวคิด ความต้องการ ความรู้สึกต่อการใช้คู่มืออย่างไร โดยได้ตอบความคิดเห็นก่อนการใช้
คู่มือ และหลังการใช้คู่มือมีความคิดเห็นอย่างไร เปลี่ยนไปจากก่อนการศึกษาและใช้คู่มือหรือไม่ ซึ่งผู้ศึกษาได้
ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางความคิดเห็นที่เกิดจากการพิจารณาถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้เห็น ได้รับรู้ ได้อ่าน หรือได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้น ๆ โดย ยึดหลักความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นหลักหรือพิจารณาจากการประเมินผลจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้ให้
ความหมายของความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะครูนักวิจัยระดับการปฏิบัติงาน เพ่ือการบูรณาการ การจัดการ
เรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ไว้ว่า หมายถึง ความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะครูนักวิจัยระดับการปฏิบัติงาน 
เป็นผลสะท้อนทางความคิดเห็นของครูต่อการปฏิบัติงานที่เกิดจากการพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะ
ครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ท าให้เกิดระดับปฏิบัติงานครูนักวิจัย ได้แก่ 
สมรรถนะครูนักวิจัย 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ 2) ด้านจิตวิจัย และ3) ด้านทักษะปฏิบัติ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ อรสา หนูกระแสร์ (2557: 9 – 10) ที่ให้ความหมายของความคิดเห็น เป็นการแสดงออกของบุคคล
ทางอารมณ์ ความรู้สึก หรือทางความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยไม่ต้องมีหลักฐาน
พิสูจน์ยืนยันได้เสมอไปแล้วน าไปสู่การแปลความหมาย หรือ  การคาดคะเน โดยอาศัยความรู้ อารมณ์ 
ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมขณะนั้นเป็นพ้ืนฐานแสดงออก ซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ก็ได้อาจได้รับการ
ยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ นอกจากนี้ความคิดเห็นยังอาจเปลี่ยนแปลง ไปตามกาลเวลาและแสดงออกได้ทั้งใน
ทางบวกหรือทางลบก็ได้ผ่านทางค าพูด การเขียน หรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ การส ารวจ ความคิดเห็นเป็น
การศึกษาหาความรู้สึกของบุคคล กลุ่มคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ละคนจะแสดงความเชื่อและความรู้สึกใด ๆ 
ออกมาโดยการพูด การเขียนความคิดเห็นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งเรื่องเดียวกัน
ก็ไม่จ าเป็นที่บุคคลต้องมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐานของแต่
ละบุคคลที่ได้รับว่ามีอิทธิพลต่อการแสดง ความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Hurlock (1995: 145-148) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นการ
แสดงออกด้านความรู้สึกสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นความรู้สึกเชื่อถือที่ไม่ได้อยู่บนความแน่นอนหรือ ความจริง แต่ขึ้นอยู่
กับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีข้ออ้าง หรือการแสดงเหตุผลสนับสนุน หรือ ปกป้องความคิดเห็นนั้น ความ
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คิดเห็นบางอย่างเป็นผลของการแปลความหมายของข้อเท็จจริง  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละคน 
เช่น พ้ืนความรู้ ประสบการณ์การท างาน สภาพแวดล้อม และมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ   การแสดง
ความคิดเห็นอาจจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ จากคนอ่ืน ๆ ก็ได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พนิดา งามชุน
ทด (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้น า และความสามารถในการ
บริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา” พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนความสามารถในการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสถาบันอาชีวศึกษา 
จังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมจ าแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรอาชีวศึกษา 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน แตกต่างกัน ประเด็น
ส าคัญที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสถาบันอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าและความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก แต่อยากให้ปรับปรุง
เกี่ยวกับภาวะผู้น าด้านมนุษย์สัมพันธ์ คือ ผู้บริหารควรยอมรับและใส่ใจตัวผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารควรให้
ความช่วยเหลือ และมีน้ าใจ มีความสม่ าเสมอกับผู้ใต้บังคับบัญชา อีกท้ังยังได้ศึกษางานวิจัยของ ษณกร ชาติ
สุวรรณ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล เมืองสะเดา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  2) การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของเทศบาลเมืองสะเดา 
พบว่า 2.1) จ าแนกเพศ พบว่า เพศชาย มีความเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมมากกว่า
เพศหญิง 2.2) จ าแนกตามอายุ พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรที่มีอายุ 51 – 60 ปี มีความเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล มากกว่าช่วงอายุ 20 – 30 ปี 41 – 51 ปี และน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 31 – 40 ปี 23) 
จ าแนกระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และต่ ากว่า และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสูงกว่าระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา ปริญญาตรี และน้อยที่สุด คือ ปริญญาโท 2.4) จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 5 ปี และ 16 – 20 ปี    มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสูงกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ท างาน 11 – 15 ปี 21 ปีขึ้นไปและ 
6 – 10 ปี 2.5) จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานกองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการและ
สังคม มีความคิดเห็นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสูงกว่าต าแหน่งงานส านักปลัดเทศบาล กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง กองช่างสุขาภิบาล กองช่าง และกองการศึกษา 2.6) จ าแนกสถานภาพ
สมรส พบว่า บุคลากรสถานภาพสมรสหย่าร้าง และหม้าย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลสูงกว่า สถานภาพโสด และสมรส ซึ่งจากการศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะครู
นักวิจัยระดับปฏิบัติงาน เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ หลังการพัฒนาผู้ศึกษา
ได้มีโอกาสสนทนากับครูนักวิจัยในโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ เกี่ยวกับความมุ่งหวัง เป้าหมายในการ
พัฒนานักเรียนที่ครูรับผิดชอบนั้นเป็นอย่างไร จึงพบว่า ครูในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย สู่ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย มีแรงผลักดัน มีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความกล้าที่จะตัดสินใจในการสร้าง
นวัตกรรม ออกแบบการเรียนรู้รูปแบบโครงงานในสาระการเรียนรู้ที่ต้องการแก้ปัญหา เพราะเห็นว่าการสอน
แบบโครงงานนั้นเป็นการแก้ปัญหาได้จริง และตรงประเด็น นักเรียนสามารถเรียนรู้และค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง 
อีกทั้งครูยังเป็นผู้ที่ต้องศึกษาเรียนรู้ในปัญหานั้น ๆ ร่วมกับนักเรียนได้อีกด้วย และในการพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะ
ครูนักวิจัยในครั้งนี้เกิดผลเป็นที่น่าพอใจ และประทับใจต่อความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของผู้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  
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 4. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ต่อคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ที่เกิดจากการพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการ 
บูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  
โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560  
 จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และผู้ปกครอง ต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  เกิดจากการพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริม
สมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.83  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.25 คิดเป็นร้อยละ 96.48  เป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 4  และเมื่อศึกษาความพึงพอใจจากประชากรกลุ่มเป้าหมายแยกเป็นรายกลุ่ม พบว่า 1) ระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ที่เกิดจากการพัฒนาคู่มือรูปแบบการ
ส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ  4.83 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ  0.33 คิดเป็นร้อยละ 96.61 และเมื่อวิเคราะห์
ผลความพึงพอใจในทุกด้าน พบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกด้าน 2) ระดับความพึงพอใจ
ของครู ต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ที่เกิดจากการพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครู
นักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) 
เท่ากับ 4.85 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.18 คิดเป็นร้อยละ 96.99 และเมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจ
ในทุกด้าน พบว่า ครู มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน 3) ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ที่เกิดจากการพัฒนาคู่มือรูปแบบการ
ส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.78 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.15 คิดเป็นร้อยละ 95.54 และเมื่อวิเคราะห์ผล
ความพึงพอใจในทุกด้าน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในทุก
ด้าน และ4) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ที่เกิดจากการ
พัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์    ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.84 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.34 คิดเป็นร้อยละ  96.77 
และเมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในทุกด้าน พบว่า ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในระดับที่สูงสุดในทุกด้าน ทั้งนี้อัน
เนื่องมาจากคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 
2560 ท าให้ครูมีความเป็นตัวของตัวเอง มีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตพิสัย และทักษะปฏิบัติ ในความเป็นครูนักวิจัยท าให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุข
ภาวะที่ดีในการเรียนรู้ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มีจิตอาสา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้การหาค าตอบ
อย่างมีเหตุผลเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ สืบค้นข้อมูล สามารถจ าลอง สร้างค าถาม 
บันทึกอภิปรายผลจากการสังเกต และลงมือปฏิบัติ สามารถสรุปความคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ เสนอ
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วิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ ของตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น สังคม
ประเทศชาติ และจะเป็นก าลังในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปอย่างยั่ งยืน จึงส่งผลให้ผู้ เรียน ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง (ตัวแทนชุมชน) เกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างภาคภูมิใจ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความพึงพอใจที่สมุทร ช านาญ (2556: 268-
294) กล่าวถึง กลุ่มทฤษฏี ที่ เน้นการศึกษาเนื้อหา (Contents theories) เป็นกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับความ
ต้องการของมนุษย์  จึ งมีการเรียกชื่อหนึ่ งว่าทฤษฎีที่ เน้นความต้องการ  (Need theories of work 
motivation) เป็นทฤษฎี ที่มุ่งศึกษาเพ่ือหาค าตอบของมนุษย์แต่ละคนมีความต้องการอะไรตลอดจนมีความ
ต้องการอยู่ในระดับใด ทฤษฎีที่เน้นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์มีการน าเสนอไว้หลากหลาย  ส่วน
ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน มีดังนี้ 1) ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of 
need) มาสโลว์มีหลักที่ส าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเรื่องล าดับขั้นความต้องการ เขามีความเชื่อว่ามนุษย์
มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้น แรงจูงใจของคนเรามาจากความต้องการพฤติกรรมของคนเรามุ่ง
ไปสู่การตอบสนองความพอใจ มาสโลว์ (Maslow) แบ่งความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับ
ด้วยกัน ได้แก่ 1.1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการปัจจัย 4 เช่น 
ต้องการอาหารให้อ่ิมท้อง เครื่องนุ่งห่มเพ่ือป้องกันความร้อน หนาว และอุจจาดตา ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้ง
ที่อยู่อาศัยเพ่ือป้องกันแดด ฝน ลม อากาศหนาวและสัตว์ร้าย ความต้องการเหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ต้องบรรลุให้ได้ก่อน 1.2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) หลังจากที่
มนุษย์บรรลุความต้องการด้านร่างกาย ท าให้ชีวิตสามารถด ารงอยู่ในขั้นแรกแล้ว จะมีความต้องการด้านความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตนเองเพ่ิมขึ้นต่อไป เช่น หลังมนุษย์มีอาหารรับประทานจนอ่ิมท้องแล้วได้
เริ่มหันมาค านึงถึงความปลอดภัยของอาหารหรือสุขภาพโดยหันมาให้ความส าคัญกับเรื่องสารพิษที่ติดมากับ
อาหาร ซึ่งสารพิษเหล่านี้อาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตของเขา เป็นต้น 1.3) ความต้องการความรักและ
การเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs) เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นหลังจากการที่มีชีวิตอยู่รอดแล้ว มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว มนุษย์จะเริ่มมองหาความรักจากผู้อ่ืน ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งต่าง 
ๆ ที่ตนเองครอบครองอยู่ตลอดไป เช่น ต้องการให้พ่อแม่ พ่ีน้อง คนรัก รักเราและต้องการให้เขาเหล่านั้นรัก
เราคนเดียวไม่ต้องการให้เขาเหล่านั้นไปรักคนอ่ืนโดยการแสดงความเป็นเจ้าของ  เป็นต้น 1.4) ความต้องการ
การยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน  (Esteem needs) เป็นความต้องการ อีกขั้นหนึ่งหลังจากได้รับความต้องการทาง
ร่างกาย ความปลอดภัย ความรักและเป็นเจ้าของแล้วจะต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน  ต้องการได้รับ
เกียรติจากผู้อ่ืน เช่น ต้องการการเรียกขาน จากบุคคลทั่วไปอย่างสุภาพให้ความเคารพนับถือตามควรไม่
ต้องการการกดขี่ข่มเหงจากผู้อ่ืนเนื่องจากทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน  1.5) 
ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง (Self-actualization needs) เป็นความต้องการขั้น
สุดท้าย หลังจากที่ผ่านความต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ลดความต้องการ
ภายนอกลง หันมาต้องการสิ่งที่ตนเองมีและเป็นอยู่ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ แต่ความต้องการ
ในขั้นนี้มักเกิดขึ้นได้ยาก เพราะต้องผ่านความต้องการในขั้นอ่ืน ๆ มาก่อนและจะต้องมีความเข้าใจในชีวิตเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการ (Process theories) ได้แก่ ทฤษฎีที่เน้นกระบวนการในการจูงใจ 
เช่น ทฤษฎีความคาดหมาย (Expectancy theory) และทฤษฎีความเสมอภาค (Equity theory) (รจนา เตชะ
ศรี, 2550: 52) และทฤษฎีความคาดหมาย (Expectancy theory) เป็นทฤษฎีที่ได้รับการพัฒนาจาก Vroom 
ได้อธิบายว่า การจูงใจเป็นผลของความมากน้อยที่บุคคลมีความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งและการคาดคะเนของ
บุคคลนั้นต่อความน่าจะเป็นของการกระท าที่จะน าไปสู่สิ่งนั้น ดังนั้น รูปแบบของการจูงใจตามทฤษฎีนี้จึง
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ประกอบด้วยความพอใจ (Valence) ความคาดหมาย (Expectancy) ซึ่งจะเป็นตัวที่ท าให้เกิดการจูงใจและ
ผลลัพธ์ (Outcomes) (มนตรี ดวงสิน, 2553: 48)  1) ความพอใจ ( Valence) หมายถึง ความรุนแรงของ
ความปรารถนาของบุคคลซึ่งเกี่ยวพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจนี้จะแสดงออกถึงความมากน้อยของความ
ปรารถนาของบุคคลที่มีเป้าหมาย โดยที่ความพอใจจะเกิดขึ้นจากภายในตัวของบุคคลแต่ละคน ซึ่งถูกก าหนด
ด้วยประสบการณ์  ดังนั้น ความพอใจของแต่ละบุคคล  จึงมีความแตกต่างกัน  2) ความคาดหมาย ( 
Expectancy) หมายถึง ความเชื่อถืออย่างแรงกล้าว่าการกระท าที่แสดงออกมานั้นจะท าให้ได้รับผลลัพธ์เป็นพิเศษ 
ความคาดหมายนี้จะแสดงให้เห็นถึงการคาดคะเนของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการกระท าที่
บรรลุ ผลลัพธ์อย่างหนึ่งจะสามารถน าไปสู่ผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งได้ 3) ผลลัพธ์ ( Outcomes) เป็นผลที่เกิดจาก
การกระท า ที่ได้รับการกระตุ้นและจูงใจผลลัพธ์มีอยู่ 2 ระดับ คือ ผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง (Primary outcomes) 
เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ระดับที่สอง  (Secondary outcomes) เป็นผลลัพธ์ที่
เกี่ยวกับผลลัพธ์ระดับหนึ่ง กล่าวคือ เป็นผลลัพธ์ที่ได้รับตามมาหลังจากที่ได้รับผลลัพธ์ระดับที่หนึ่งแล้วและ
สอดคล้องกับลัดดาวัลย์ ใจไว (2558: 35) ที่ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึงความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการหรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่งความรู้สึก
จะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหากความต้องการหรือจุดหมายนั้น หากความต้องการที่ผู้ปกครองที่ได้รับการตอบสนอง
ในการจัดการศึกษา ซึ่งบรรเจิด ศุภราพงศ์ (2556: 43) ได้กล่าวถึง แนวคิดความพึงพอใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ นอกจากนี้ ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังหรือเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อ  สิ่งนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยม
และประสบการณ์ของบุคคล ทั้งนี้ความพึงพอใจจึงสามารถน าใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจกับปัจจัยอ่ืนที่ใช้
ในการศึกษา เช่นความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียน และวรายุทธ แก้วประทุม (2556: 60) ได้กล่าว
ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึก หรือทัศนคติที่ดีของบุคคลเป็นไปตามความคาดหวังหรือมากกว่าสิ่งที่คาดหวัง 
ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้ต่อไป ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความ
ต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นได้รับการตอบสนองและถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน จะมีผลท าให้เกิดความพึง
พอใจในการท างาน มีการเสียสละ อุทิศกาย ใจและสติปัญญาให้แก่งาน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การได้ในที่สุด โดยองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานนั้น Gillmore (1997: 1541) กล่าวถึง 
องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานไว้ 10 ประการ คือ 1) ลักษณะการงานที่ท า (Intrinsic 
aspect of the job) เป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  กล่าวคือ หาก
ผู้ปฏิบัติงานได้ท างานตามที่เขาถนัดก็จะเกิดความพอใจ 2) การนิเทศงาน (Supervision) มีส่วนส าคัญที่ท าให้ 
ผู้ท างานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ การนิเทศเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการขาดงานหรือลาออกจากงานได้ 3) 
ความมั่นคงในงาน (Security) ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน ได้ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา คนที่มีความรู้น้อยหรือขาดความรู้ย่อมเห็นความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญส าหรับเขามาก แต่คนที่มีความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มีความส าคัญมากนัก และในคนที่มีอายุมากขึ้นจะ
ต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น  4) เพ่ือนร่วมงานและการด า เนินงานภายใน  (Company and 
management) ได้แก่ ความพอใจต่อเพ่ือนร่วมงาน ชื่อเสียงของสถาบัน การด าเนินงานภายในสถาบัน ซึ่ง
พบว่า คนมีอายุมากมีความต้องการในเรื่องนี้สูงกว่าคนอายุน้อย 5) สภาพการท างาน (Working condition) 
ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องสุขา ชั่วโมงการท างาน มีงานวิจัยหลายเรื่องแสดงว่าสภาพการท างาน
มีความส าคัญส าหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 6) ค่าจ้าง (Wages) ได้แก่ ค่าตอบแทนหรือค่าแรงในการท างาน เช่น 
เงินเดือน 7) ความก้าวหน้าในการท างาน (Advancement) เช่น การได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นการได้รับสิ่งตอบ



บทความวิชาการ : 2560  
 

-32- 
 

แทนจากความสามารถในการท างาน  8) ลักษณะทางสังคม  (Social aspect of the job) ถ้างานใดมี
ผู้ ปฏิบั ติ งานร่วมกันท างานอย่ างมีความสุขก็จ ะเกิดความพอใจในงานนั้ น  9) การติดต่อสื่ อสาร 
(Communication) ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การติดต่อสื่อสารมีความส าคัญมากส าหรับผู้ที่มี
การศึกษา 10) ผลตอบแทนที่ได้รับจากการท างาน  (Benefits) เช่น เงินบ าเหน็จตอบแทน เมื่อออกจากงาน
การบริการและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ที่อยู่อาศัย วันหยุด เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจ
นั้นผู้บริหารสามารถที่จะสร้างให้มีขึ้นได้ในองค์กร ควรมีองค์ประกอบและวิธีสร้างตามความเหมาะสมของแต่
ละองค์กร ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงออกมา ซึ่งท้ายที่สุดก็จะสามารถ
ประเมินได้ว่าเป็นไปในทางลบหรือทางบวกหรือไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี ดวงสิน 
(2553: บทคัดย่อ) ได้วิจัยการความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนเทศบาล  1 ตลาดเก่า สังกัด
เทศบาลเมืองกระบี่ ผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารของโรงเรียนเทศบาล  1 
ตลาดเก่า สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ตามขอบข่ายการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไปด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารวิชาการ และสอดคล้อง
กับการศึกษาความพึงพอใจของบุษกร วงศ์สุวรรณ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร ทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจในความส าเร็จในการท างานด้านความพึงพอใจ
ในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความพึงพอใจในต าแหน่งงาน ด้านความพึงพอใจในการปกครองของผู้บังคับบัญชา 
ด้านความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานด้านความพึงพอใจในรายได้และสวัสดิการ  ด้านความพึง
พอใจในความมั่นคงปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของประจงศักดิ์ สถิตน้อย 
(2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 
ความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ     
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับพีรณันต์ สุข
สมบูรณ์ (2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงาน ของผู้บริหาร
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย พบว่า ความพึง
พอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ผลของการศึกษาค้นคว้า การพัฒนาคู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพื่อการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์
เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ที่มีรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย ท าให้ครูมีความเป็นตัวของตัวเอง 
เกิดแรงจูงใจมีคู่มือเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ท าให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีระดับการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมากที่สุด จากการมีความรู้ความเข้าใจมีจิตพิสัย และทักษะปฏิบัติน าไปสู่ครูนักวิจัยแบบมืออาชีพ  

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 จากการศึกษา พบว่า คู่มือรูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพื่อการ 

บูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  
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โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ส่งผลให้ครูมีระดับการปฏิบัติงานสูงขึ้น และ              
เกิดประโยชน์ทางวิชาการที่ปรากฏชัดต่อผู้เรียน ครู โรงเรียน และชุมชน 
  1.2 ผู้บริหาร ควรศึกษากฎหมายและนโยบาย และมีการวางแผน โดยใช้คู่มือรูปแบบการส่งเสริม
สมรรถนะครูนักวิจัย เพื่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ปีการศึกษา 2560 ไปใช้โดยตรงและการประยุกต์ ผล
การศึกษาให้เหมาะสมกับงาน ขึ้นกับการแก้ไขปัญหา และพัฒนา เป็นต้น 
  1.3 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา ควรน าการศึกษาไปใช้โดยตรง และประยุกต์ดัดแปลงบางส่วน
ให้เหมาะสมกับงาน 
  1.4 ครูควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ออกแบบนวัตกรรม กิจกรรมให้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ให้ครอบคลุมหลักสูตร 
  1.5 ระยะเวลาของการศึกษาค้นคว้าในแต่ละขั้นตอน จะต้องยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับกิจกรรม                 
ในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์บางเรื่องอาจต้องใช้เวลา และอาศัยศูนย์แหล่งเรียนรู้ วิทยากรภายนอก                 
อีกท้ังการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.6 ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เพ่ิมพูนความรู้ จิตวิจัย ทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อท าการศึกษาค้นคว้า ต่อไป   
2.1 ครูมีการศึกษาการพัฒนาคู่มือรูปแบบ PLC เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย เพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
  2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาคู่มือรูปแบบ AIC เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูนักวิจัย  
การยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  2.3 ควรมีการศึกษาคู่มือพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการ สนับสนุนสมรรถนะครูนักวิจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระ 
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