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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์
และความต้ องการจำเป็น ของการจั ด การเรี ยนรู้ ข องครูโ ดยใช้ ก ระบวนการสืบ เสาะทาง
วิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการจั ดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 26 กลุ ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แ ก่ ครู ผ ู ้ ส อน
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 193 คน จาก 35 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 26 โดยวิ ธ ี ก ารสุ ่ ม แบบแบ่ ง ชั ้ น ภู ม ิ เครื ่ อ งมื อ ประกอบด้ ว ย
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า: 1) สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้กระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ใน
*
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ระดับมากที่สุด 2) โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบด้วย
2.1) หลักการและเหตุ ผล 2.2) วัตถุประสงค์ 2.3) เนื้อหาและสาระสำคัญ 2.4) รูปแบบและ
วิธีการพัฒนา 2.5) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และ 2.6) การวัดและประเมินผลโปรแกรม ผลการประเมิน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความเป็นประโยชน์ของโปรแกรมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ: การพัฒนาโปรแกรม, สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู , กระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์

Abstract
The purpose of this research article was 1) to study the current and
desirable states and the need of teachers’ scientific inquiry teaching, from the
Secondary Education Service Area Office 26; 2) to develop a program for
enhancing teachers’ competency of scientific inquiry teaching, from the
Secondary Education Service Area Office 26. The samples were 193 teachers, who
were teaching Science (General Science, Physics, Chemistry, or Biology) in
Mathayom 1 to 6, from 35 schools under the Secondary Education Service Area
Office 26. They were selected by Stratified Random Sampling. The study
instruments were questionnaires, interview forms, and program assessment
forms. The statistics for data analysis were percentage, mean, and standard
deviation.
The result showed that: 1 ) The current state of teachers’ scientific
inquiry teaching in the schools under the Secondary Education Service Area Office
26 was at a high level and The desirable state of teachers’ scientific inquiry
teaching in the schools under the Secondary Education Service Area Office 26
was at the highest level. 2) The program for enhancing teachers’ competency of
scientific inquiry teaching, from the Secondary Education Service Area Office 26,
consisted of: 2.1) rational criterion; 2.2) objective; 2.3) content; 2.4) approach of
development; 2.5) learning Materia, 2.6) evaluation and assessment. The program
propriety, feasibility, and utility were all at the high level. The program accuracy
was at the highest level.
Keywords: Program Development, Teacher Competency, Scientific Inquiry
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บทนำ
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge –
Based Society) ทุกคนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมี
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมี
เหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่ อเตรียมคนในสังคมแห่งความรู้และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงเนื้อหา
แนวคิดหลัก และกระบวนการที่เป็นสากล แต่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริง มีความยืดหยุ่นที่
หลากหลายตอบสนองนักเรี ยนที่มีความถนัดและความสนใจแตกต่างกัน และนักเรียนทุกคน
จะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการคิด ความสามารถในการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ ใช้ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ความสนใจและวิธีเรียนที่แตกต่างกันของนักเรียน และต้องส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
เจตคติ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที ่ เ หมาะสมต่ อ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี, 2552)
การจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวคิด
การจัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ที่มุ่งเน้น ให้ผ ู้เรีย นสร้างองค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอนผ่านการสำรวจ สังเกต คาดการณ์
ตรวจสอบ สืบค้นและเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับความรู้เดิมของผู้เรียนและให้ผู้เรียนได้ทำงาน
เป็นกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งเนื้อหา หลักการและทฤษฎีตลอดจนลงมือ
ปฏิบัติ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี , 2555) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ยังได้รับความสำคัญ
มากขึ้น เพราะทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทำให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็นองค์
ความรู้หรือแนวคิ ดของนักเรียนเอง โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นตอน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และคาดหวังว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
จะทำให้ผ ู้เรีย นได้ ร ับ การพัฒ นาเจตคติท างวิ ทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสื่อสาร และทำงานกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ครูเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาการศึกษา คุณภาพของครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะครูที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อผู้เรียนที่มี
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คุณภาพ ครูจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข การพัฒนาครูจึงจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ในแต่ละรอบปีจึงมี
หน่วยงานองค์กร สถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) และปัจจุบัน
โปรแกรมการพัฒนาครูถูกนำนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยเพิ่มทักษะ ประสิทธิภาพของการ
ทำงานของครู ซึ่งการฝึกทักษะสามารถจัดทำขึ้นได้หลายรูปแบบ ดังนั้น โปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู จึงเป็นชุดวิชาที่ช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ของครู ให้บรรลุผลที่เกิดกับครูผู้สอนเองและ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 มีผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ONET ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 34.37 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.88 (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ, 2562) ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน จาก
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่ผ่านมานั้น ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ปัญหา
สำคัญที่พบ คือ รูปแบบและการประเมินผลการเรียนรู้ของครูผู้สอนเอื้อต่อการท่องจำ ทำให้
การลงมือปฏิบัติจริงลดลง ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของการคิด การลงมือปฏิบัติจริง และสร้างสรรค์ความรู้
ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ครอบคลุมในด้านความรู้ ความคิด
และทักษะกระบวนการ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี, 2552)
จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความ
ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่เป็นผลผลิตจากระบบการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
กระบวนการบริหารและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมีความหลากหลาย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน ในปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ยังต้องได้รับการพัฒนากระบวนการให้ชัดเจนและเหมาะสมกับความ
ต้องการ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนที่ชัดเจน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26, 2562)
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เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน มีความสนใจที่จะศึกษาและ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบ เสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อให้ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ใช้ประโยชน์จากกระบวนการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวนี้ ในการฝึกอบรมความรู้
พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพครู และ
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพ
การศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ั น สภาพที ่ พ ึ ง ประสงค์ และความต้ อ งการจำเป็ น
ของการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2. เพื ่ อ พั ฒ นาโปรแกรมเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู ้ ข องครู โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

วิธีดำเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจ จุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็น
ของการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยการตอบแบบสอบถาม
1. ประชากร ได้ แ ก่ ครู ผ ู ้ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 1 – 6
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 388 คน
จาก 35 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ครู ผ ู ้ ส อนวิท ยาศาสตร์ ระดั บ ชั ้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที ่ 1 – 6
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง กับตารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ได้กลุ่ ม
ตัวอย่าง จำนวน 193 คน จาก 35 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2
แบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) สอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ ของการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิ ทยาศาสตร์ ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item of Congruence: IOC) ตั้งแต่ .60 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่น
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ทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
เท่ า กั บ .93 และค่ า อำนาจจำแนกรายข้ อ ตามวิ ธ ี ก ารของ Item – Total Correlations
อยู่ระหว่าง .53 – .92
3.2 สถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ Midpoint
การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการจำเป็ น ของการจั ด การเรี ย นรู ้ ข องครู โ ดยใช้
กระบวนการสืบ เสาะทางวิทยาศาสตร์ (Priority Needs Index) โดยวิธ ีการที่หาค่าผลต่าง
I – D แล้วหารด้วยค่า D
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต 26
ศึ ก ษาวิ ธ ี ก ารจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู โ ดยใช้ ก ระบวนการสื บเสาะทางวิท ยาศาสตร์
จากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้น จำนวน 3 โรงเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 3 คน รวมเป็น 6 คน โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์ด้วยตนเอง จากนั้นผู้วิจัยได้ร่าง
โปรแกรมและปรั บ ปรุ ง ร่ า งโปรแกรมตามคำแนะนำของอาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
แล้วนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
ถูกต้อง และความเป็นประโยชน์ของโปรแกรม โดยวิธีประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จนได้โปรแกรม
ฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัด การเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัยได้
สรุปผลตามความมุ่งหมาย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการจัดการเรียนรู้
ของครูโ ดยใช้กระบวนการสืบ เสาะทางวิท ยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 26
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ ของการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 26
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้โดย ใช้
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
2. ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration)
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Expansion)
4. ขั้นขยายความรู้ (Elaborate)
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)
รวม

̅
𝒙
4.26
4.25
4.24
4.27
4.29
4.26

สภาพปัจจุบัน
S.D.
ระดับ
0.74
มาก
0.73
มาก
0.75
มาก
0.72
มาก
0.75
มาก
0.74
มาก

̅
𝒙
4.61
4.66
4.64
4.65
4.67
4.65

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
ระดับ
0.55
มากที่สุด
0.53
มากที่สุด
0.53
มากที่สุด
0.51
มากที่สุด
0.52
มากที่สุด
0.53
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นสร้างความ
สนใจ (Engagement) ขั้น สำรวจและค้น หา (Exploration) และขั้นอธิบายและลงข้ อ สรุ ป
(Expansion) ตามลำดับ สภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับ
ค่ า เฉลี ่ ย จากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่ ขั ้ น ประเมิ น ผล ( Evaluation) ขั ้ น สำรวจและค้ น หา
(Exploration) ขั้นขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Expansion) และขั้น
สร้างความสนใจ (Engagement) ตามลำดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒ นาโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามวิธี Priority Need Index Modified (PNIModified)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยดัชนีการจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น
(PNIModified) โดยรวม
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
2. ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration)
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Expansion)
4. ขั้นขยายความรู้ (Elaborate)
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)
รวม

D

I

PNIModified

ลำดับ

4.26
4.25
4.24
4.26
4.29
4.26

4.61
4.66
4.65
4.66
4.67
4.65

0.082
0.096
0.097
0.094
0.089
0.092

5
2
1
3
4
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จากตารางที่ 2 พบว่า ลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้
ของครูโ ดยใช้กระบวนการสืบ เสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 26 โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นสำรวจ
และค้นหา ขั้นขยายความรู้ ขั้นประเมินผล และขั้นสร้างความสนใจ ตามลำดับ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของโปรแกรมเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม และความ
เป็น ไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโ ดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
รายการ
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. เนื้อหาและสาระสำคัญ
4. รูปแบบและวิธีการพัฒนา
5. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
6. การวัดและประเมินผล
โดยรวม

̅
𝒙
4.71
4.71
4.28
4.51
4.14
4.42
4.48

ความเหมาะสม
S.D.
ระดับ
0.45
มากที่สุด
0.45
มากที่สุด
0.57
มาก
0.47
มากที่สุด
0.35
มาก
0.73
มาก
0.50
มาก

̅
𝒙
4.57
4.57
4.25
4.48
4.14
4.71
4.43

ความเป็นไปได้
S.D.
ระดับ
0.53
มากที่สุด
0.53
มากที่สุด
0.94
มาก
0.61
มาก
0.38
มาก
0.48
มากที่สุด
0.64
มาก

จากตารางที่ 3 ผลการประเมิน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ตอนที่ 4 ผลการประเมิ น ความถู ก ต้ อ ง และความเป็ น ประโยชน์ ของโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความถูกต้อง และความเป็น
ประโยชน์ของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
รายการประเมิน
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. เนื้อหาและสาระสำคัญ

̅
𝒙
4.67
4.67
4.60

ความถูกต้อง
S.D.
ระดับ
0.58
มากที่สุด
0.58
มากทีส่ ุด
0.58
มากทีส่ ุด

̅
𝒙
4.67
4.33
4.47

ความเป็นประโยชน์
S.D.
ระดับ
0.58
มากที่สุด
0.58
มาก
0.69
มาก
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รายการประเมิน
4. รูปแบบและวิธกี ารพัฒนา
5. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
6. การวัดและประเมินผล
โดยรวม

̅
𝒙
4.49
4.67
4
4.56

ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2563
ความถูกต้อง
S.D.
ระดับ
0.73
มาก
0.58
มากที่สุด
1
มาก
0.64
มากทีส่ ุด

̅
𝒙
4.45
4.67
4.33
4.43

ความเป็นประโยชน์
S.D.
ระดับ
0.86
มาก
0.58
มากที่สุด
1.15
มาก
0.69
มาก

จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์ ของโปรแกรม
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า โดยรวมมีความถูกต้องอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของการจัดการเรียนรู้ของครู
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 พบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย
ได้ แ ก่ ขั ้ น ประเมิ น ผล (Evaluation) ขั ้ น ขยายความรู ้ (Elaborate) ขั ้ น สร้ า งความสนใจ
(Engagement) ขั ้ น สำรวจและค้ น หา (Exploration) และขั ้ น อธิ บ ายและลงข้ อ สรุ ป
(Expansion) ตามลำดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 26
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นสำรวจและ
ค้นหา (Exploration) ขั้นขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Expansion)
และขั้น สร้างความสนใจ (Engagement) ตามลำดับ ลำดับความสำคัญของความต้องการ
จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ขั้นอธิบายและลง
ข้ อ สรุ ป ขั ้ น สำรวจและค้ น หา ขั ้ น ขยายความรู ้ ขั ้ น ประเมิ นผล และขั ้ น สร้ า งความสนใจ
ตามลำดั บ จะเห็ น ได้ ว ่ า สภาพปั จ จุ บ ั น โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก โดยขั ้ น ประเมิ น ผล
(Evaluation) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Expansion) มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด เนื่องจากการประเมินผลการเรียนรู้ในปัจจุบันจะเน้นการประเมินตามสภาพจริงและ
หลากหลาย เพื่อให้เกิดผลการเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย แต่นักเรียนมีแรงจูงใจต่อการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัว
ผู ้ เ รี ย นเอง ส่ ว นสภาพที ่ พ ึ ง ประสงค์ โ ดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด โดยขั ้ น ประเมิ น ผล
(Evaluation) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงว่า สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 26 มีความต้องการปรับรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ให้รอบด้าน มีความ
หลากหลาย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเหมาะสมของผู ้ เ รี ย นและบริ บ ทของสถานศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นพัฒนาทักษะของครูด้านการประเมินผล
การเรียนรู้ ส่วนลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น พบว่า ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
มีร ะดับ ความต้องการจำเป็ น มากที ่ส ุด แสดงว่า สถานศึกษาในสังกัดสำนั กงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการนำเสนอผลการเรียนรู้ของ
ครูที่หลากหลาย เป็นผู้นำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทนา
วารินิน ได้ศึกษา 1) สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครู 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 3) เพื่อทดลอง
ใช้รูปแบบและประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ข องครู สำหรับ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
สภาพปัจจุบันครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยรวมระดับปานกลาง มีปัญหาอยู่ในระดับมาก
(นันทกา วารินิน, 2557) และมีความต้องการในการพัฒนาระดับมาก นัจรีภรณ์ สิมมารุณ ได้ทำ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ
ความสามารถในการวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยบูรณา
การการประเมินตามสภาพจริง ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ และความสามารถในการวิเคราะห์ของนักเรียนอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนจิต
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี สาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา ได้แก่ การขาดความตั้งใจในการ
เรียนรู้ ขาดทักษะพื้นฐานในการใช้อุปกรณ์ และการขาดแคลน อุปกรณ์และสารเคมี ความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนาสูงสุด คือ ด้านการออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้
2) โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรม ที่มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการความสามารถในการวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน การจัดการเรียนรู้ใน
แต่ละกิจกรรมจะบูรณาการการประเมินตามสภาพจริงเข้ากับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
เรียนรู้ 5 ขั้น 3) ผลการทดลองโปรแกรมพบว่านักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการความสามารถในการวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ หลังการเข้าร่วมโปรแกรมสูง
กว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (นัจรีภรณ์ สิมมารุณ , 2559) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปรารถนา เพชรฤทธิ์ ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ

202 | Vol.7 No.6 (June 2020)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2563

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
ปัจจุบันเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านการแสดงออกและด้านความสามารถโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านการแสดงออก
และด้านความสามารถโดยรวมอยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษามีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเรียงลำดับความต้องการจำเป็นจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการแสดงออก ด้านความรู้ และด้านความสามารถ ตามลำดับ
(ปรารถนา เพชรฤทธิ์, 2559)
2. ผลการพั ฒ นาโปรแกรมเสริม สร้ า งสมรรถนะการจั ดการเรี ยนรู้ ข องครูโ ดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
พบว่า องค์ประกอบของโปรแกรม ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหาและ
สาระสำคัญ 4) รูปแบบและวิธีการพัฒนา 5) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และ 6) การวัดและประเมินผล
โปรแกรม โดยเนื้อหาของโปรแกรมเสริมสร้ างสมรรถนะการจัด การเรี ยนรู้ ข องครูโ ดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
แบ่งออกเป็น 5 โมดูล ได้แก่ โมดูล 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Engagement) โมดูล 2 ขั้นสำรวจ
และค้นหา (Exploration) โมดูล 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุ ป (Expansion) โมดูล 4 ขั้นขยาย
ความรู้ (Elaborate) โมดูล 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) สำหรับวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู โดยให้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 วิธี
ได้แก่ 1) การฝึกอบรม 2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) การสอนงาน 4) กระบวนการพี่เลี ้ยง
และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมาก ความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ซึ่งโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้ก ระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นี้ จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ช่วยยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่ งขึ้นไป สอดคล้อง
กับงานวิจัยของยิ่งยง ประดับกรณ์ ได้ทำวิจัยเรื่อง พัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพัฒนาครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 วิธีการ
ได้ แ ก่ 1) การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง 2) การฝึ ก อบรม 3) การสอนแนะและการเป็ น พี ่ เ ลี ้ ย ง
4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ประกอบของโปรแกรม
ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) หลักการและเหตุผล 3) ความมุ่งหมาย 4) ผู้เข้ารับการพัฒ นา
5) ระยะเวลา 6) โครงสร้างขอบข่ายเนื้อหา 7) วิธีการพัฒนา 8) สื่อ และ 9) การวัดและการ
ประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้อยู่ใน
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ระดับมาก (ยิ่งยง ประดับกรณ์, 2560) สอดคล้องกับงานวิจัยของทักษิณ เกษต้น ได้ทำวิจัยเรื่อง
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 20 โดยใช้ ห ลั ก การวิ จ ั ย และพั ฒ นา ( Research and
Development) ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู
ด้ า นการใช้ แ ละพั ฒ นา สื ่ อ นวั ต กรรม มี อ งค์ ป ระกอบของโปรแกรม 5 องค์ ป ระกอบ
คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการ และ 5) การประเมินผล มีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (ทักษิณ เกษต้น , 2561) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิตารีย์ สุขบุตร ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
ทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ผลการ
พัฒนาโปรแกรม พบว่า องค์ประกอบของโปรแกรม ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม
2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3) เนื้อหา 4) วิธีการพัฒนา ผลการประเมินความเหมาะสม
ความเป็ น ไปได้ ความสอดคล้ อ งเหมาะสม และความมี ป ระโยชน์ ข องโปรแกรม มี ค วาม
เหมาะสมระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้ ระดับมากที่สุด (ฐิตารีย์ สุขบุตร, 2562)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหาและสาระสำคัญ 4) รูปแบบและ
วิธีการพัฒนา 5) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และ 6) การวัดและประเมินผลโปรแกรม จำนวน 5 โมดูล
ได้ แ ก่ 1) ขั ้ น สร้ า งความสนใจ (Engagement) 2) ขั ้ น สำรวจและค้ น หา (Exploration)
3) ขั ้ น อธิ บ ายและลงข้ อ สรุ ป (Expansion) 4) ขั ้ น ขยายความรู้ (Elaborate) และ 5) ขั้ น
ประเมิน ผล (Evaluation) จากการศึกษาสภาพปัจจุ บัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยขั้น
ประเมินผล (Evaluation) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Expansion)
มี ค ่ า เฉลี ่ ย น้ อ ยที ่ ส ุ ด สภาพที ่ พ ึ ง ประสงค์ โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด ขั้ น ประเมิ น ผล
(Evaluation) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
และยังพบว่าขั้นอธิบายและลงข้อสรุป มีลำดับความต้องการจำเป็นลำดับที่ 1 ผลการประเมิน
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ความถูกต้องอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ของการจัดการเรียนรู้ของ
ครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ขั้นประเมินผล (Evaluation) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรเห็น
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ความสำคัญของการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ให้มากขึ้น ควรส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงและหลากหลาย เพื่อให้เกิดผลการเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย เกิดการพัฒ นาและยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจำเป็นขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Expansion)
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีลำดับความต้องการจำเป็นลำดับที่ 1 ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะการนำเสนอผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นผู้นำการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา
3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ควรส่งเสริมการนำองค์ประกอบของโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
ไปใช้ในสถานศึกษา และหลังจากดำเนินการดังกล่าวควรมีการติดตามผลการนำไปใช้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนรู้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริ มสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2. ควรนำวิธีการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ได้จากการพัฒนา
โปรแกรมในงานวิจ ัย นี้ นำไปใช้กับ การพัฒ นาครูในเขตพื้นที่การศึ กษาอื่น หรือสังกัดอื่น
เพื่อค้นหาองค์ประกอบที่มีความจำเป็นที่สุดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์
เพื่อจัดทำโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. ควรมีการวิจัยเพื่อค้นหาองค์ประกอบของการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของครูด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านข้อมูลประกอบการพัฒนา
ศักยภาพของครูให้ครบรอบด้าน
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