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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการออกแบบการ
เรียนรูวิ้ทยาศาสตรเ์พ่ือการคน้พบความรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน (2) เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพที่
พึงประสงค์ในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน และ (3) 
เพือ่พฒันาโปรแกรมพฒันาครูในการออกแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การคน้พบความรูด้ว้ยตนเองของ
ผูเ้รยีน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จำานวน 127 คน โดย
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และ 3 คนในสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์
ในออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างในการในการออกแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การคน้พบความรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน และ
แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมพัฒนาครูในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้น
พบความรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน สถติทิีใ่ชใ้นการวิจยั ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี (1) การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการออกแบบการเรียนรู้
วทิยาศาสตรเ์พือ่การคน้พบความรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ได ้7 องคป์ระกอบ 
47 ตัวชีวั้ด (2) การศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพพงึประสงค์ในการออกแบบการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรเ์พ่ือ
การค้นพบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2 พบว่าสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และ สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (3) โปรแกรมพัฒนาครู ในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบความรู้ด้วย
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ตนเองของผูเ้รยีน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 ม ี
6 องค์ประกอบดังนี้ 1) การศึกษาปัญหา/ความต้องการของผู้เรียน 2) การกำาหนดวัตถุประสงค์ 3) การ
กำาหนดเนื้อหา/สาระ 4) การกำาหนดยุทธศาสตร์ 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ 6) การกำาหนด
วิธีวัดผลการเรียนรู้และประเมินผล และ 7) การนำาข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุง และโปรแกรมได้รับการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากที่สุด และด้านความเป็นไปได้และด้าน
ความสมเหตุสมผลอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมพัฒนาครู การออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเรียนรู้แบบค้นพบ 

Abstract

The purposes of this study were (1) to examine the components and the indicators 
in science educational learning design for students’ self-discovery learning, (2) to examine 
the current states and the desired states in science educational learning design for students’ 
self-discovery learning for schools, and (3) to develop a teacher development program in 
science educational learning design for students’ self-discovery learning for schools under 
Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office. The participants of this study 
were 5 experts by the Purposive Sampling, 127 science teachers from schools under  
Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 by the multi stage sampling, and 
5 teachers from best practice school by the Purposive Sampling. The instruments were the 
questionnaire to investigate the current states and desired states, structured interview, and 
appropriateness evaluation form. The statistics used in this study was Percentage, Mean, 
and Standard Deviation.

The results are (1) The study of the components and the indicators in science  
educational learning design for students’ self-discovery learning, as as whole, was at the high 
level. It is found that there were 7 components and 47 indicators. (2) The current state in 
science educational learning design for students’ self-discovery learning for schools in Nakhon 
Phanom Primary Educational Service Area Office 2, as a whole, was at the low level, and The 
desired state in science educational learning design for students’ self-discovery learning for 
schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2, as a whole, was 
at the high level. (3) Teacher development program in science educational learning design 
for students’ self-discovery learning for schools under Nakhon Phanom Primary Educational  
Service Area Office 2 comprised of 6 components. They were: 1) studying students’  
problems/needs, 2) identifying objectives, 3) determining content/main point, 4) determining 
strategies, 5) learning activities, 6) determining evaluation and assessment, and 7) taking 
feedback to improve. The program assessed by the experts was usefulness at the highest, 
possibility and reasonability were at the high level.

Keywords: teacher development program, science educational learning design self-discovery 
learning
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บทนำา

วิทยาศาสตรมี์บทบาทสำาคัญย่ิงในสงัคมโลก
ปจัจบุนัและอนาคต เพราะวทิยาศาสตรเ์กีย่วขอ้งกบั
ทกุคนทัง้ในชวีติประจำาวันและการงานอาชีพตา่งๆ 
ตลอดจนเทคโนโลย ีเคร่ืองมอืเคร่ืองใชแ้ละผลผลติ
ต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำานวยความสะดวกใน
ชวิีต และการทำางาน เหล่านีล้้วนเปน็ผลของความรู้
วทิยาศาสตร ์ผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละ
ศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา
วิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสำาคัญในการค้นคว้า
หาความรู ้มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาอยา่งเปน็
ระบบ สามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูทีห่ลากหลาย
และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์
เปน็วฒันธรรมของโลกสมยัใหมซ่ึง่เปน็สงัคมแหง่การ
เรยีนรู ้(knowledge-based society) ดงันัน้ทกุคน
จงึจำาเปน็ตอ้งไดร้บัการพฒันาให้รู้วทิยาศาสตร์ เพือ่
ทีจ่ะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ทีม่นษุยส์รา้งสรรคข์ึน้ สามารถนำาความรูไ้ปใชอ้ยา่ง
มีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

การเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรเ์ป็นพืน้ฐาน เป็นการ
เรยีนรูเ้พือ่ความเขา้ใจ ซาบซึง้และเหน็ความสำาคญั
ของธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ซ่ึงจะสง่ผลให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้หลายๆ ด้าน เป็น
ความรู้แบบองค์รวม อันจะนำาไปสู่การสร้างสรรค์
สิง่ตา่งๆ และพฒันาคณุภาพชวีติ มคีวามสามารถ
ในการจดัการ และรว่มกนัดแูลรกัษาโลกธรรมชาติ
อยา่งยัง่ยนื การเรียนรูว้ทิยาศาสตร ์เปน็การพฒันา
ผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้ กระบวนการและเจตคติ 
ผูเ้รียนทกุคนควรไดร้บัการกระตุน้ สง่เสรมิใหส้นใจ
และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความ
สงสัย เกิดคำาถามในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับโลกธรรม
ชาติรอบตัว มีความมุ่งมั่นและมีความสุขที่จะ
ศึกษาคน้ควา้สบืเสาะหาความรูเ้พือ่รวบรวมขอ้มลู 
วิเคราะห์ผล นำาไปสู่คำาตอบของคำาถาม สามารถ
ตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล สามารถ
สื่อสารคำาถาม คำาตอบ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจาก

การเรียนรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ (สำานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

เนื่องจากคุณภาพของเด็กและเยาวชน 
เป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านการศึกษา รัฐบาลจึง
ปฏิรูปการศึกษา และผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เสียใหม่ โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง 
และเทคนิคการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนในการ
จดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เพือ่มุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนทำา
กจิกรรมการเรยีนรูใ้นรปูแบบของการคดิ การลงมอื
ปฏิบัติจริง และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมในด้านความรู้ ความ
คิด และทักษะกระบวนการ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545) และ
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่
ชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้กำาหนดทิศทางการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อผลักดันนโยบายการปฏิรูปการ
ศึกษาของไทย โดยกำาหนดให้ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดดังได้ปรากฏใน หมวด 4 มาตรา 
22 ระบวุา่ การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รยีน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนสำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ และในมาตรา 24 ข้อ 2 
ระบุว่าฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (สำานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา, 2550) 
ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวว่า 
สมรรถนะของผูเ้รยีนเปน็มาตรฐานการเรยีนรูท้ีท่ำาให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เก่ียวข้อง
กบัการคดิ ระบใุหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ
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วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วจิารณญาณ และคดิอยา่งเปน็ระบบ เพือ่นำาไปสูก่าร
สรา้งองคค์วามรูห้รอืสารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์จากขอ้มลูผลการ
ทดสอบการศึกษา (O-NET) จากเอกสารรายงานของ
สำานกัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(สทศ.) พบวา่ 
นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีไ่ดท้ำาการทดสอบ
ในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นปกีารศกึษา 
2558 นกัเรยีนในสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 มผีล
การสอบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 38.02 ซึง่ต่ำากวา่ระดบั
ประเทศทีไ่ดค้ะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 42.59 (สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 
2, 2559: 48) จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ จงึมคีวามตอ้งการในการพฒันาครทูีส่อน
วชิาวทิยาศาสตร ์ในสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ให้
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน โดยใช้แนวคดิการเรียนรู้
แบบคน้พบ ซึง่เปน็การเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบั
ธรรมชาติวิชาของวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียน
ค้นหาคำาตอบ หรือความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอน
เป็นผูส้รา้งสถานการณใ์นลกัษณะทีผู่เ้รยีนจะเผชญิ
กับปัญหา โดยการแก้ปัญหานั้นผู้เรียนจะต้องนำา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเพื่อให้ได้
ข้อค้นพบใหม ่หรอืเกดิความคดิรวบยอดในเรือ่งนัน้

จากเหตผุลดังกลา่วข้างต้น ผูว้จัิยได้ศกึษา
วิธีการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู ในการออกแบบ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองของผูเ้รยีน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
เพือ่ใชพ้ฒันาครผููส้อนวทิยาศาสตรใ์นสถานศกึษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ให้มีความชำานาญในการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิยาศาสตร์ของ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สูงขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดใน
การออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้น
พบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พงึประสงคใ์นการออกแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
เพือ่การคน้พบความรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน สำาหรบั
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2

3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครู ในการ
ออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2

วิธีการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จำานวน ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 คน และครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตรจ์ำานวน 185 คน (สำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, 2560) 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจำานวน 127 คน ได้มาโดยการ
เทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
(1970: 607-610) โดยการเลือกสุ่มแบบแบ่งชั้น
อย่างเป็นสัดส่วนตามจำานวนของสถานศึกษาใน
แตล่ะอำาเภอ กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในการสมัภาษณ ์ไดแ้ก ่
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 คน จากโรงเรียนที่มี
วธิผีลการปฏบิติัทีเ่ปน็เลศิ 3 แหง่ ซึง่ไดม้าโดยการ
เลือกแบบเจาะจง 
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1) แบบประเมนิองคป์ระกอบและตวัชีว้ดั
ในการออกแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การคน้
พบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 1 ฉบับเป็นแบบ 
Rating Scale 5 ระดับ ถามเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ในการออกแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การคน้
พบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 7 ด้าน

2) แบบสอบถามสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพือ่การคน้พบความรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน สำาหรบั
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เป็นแบบ 
Rating Scale โดยมคีำาถามครอบคลมุเนือ้หาเกีย่ว

กับในออกแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การคน้
พบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 

3) แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้งครอบคลมุ
ออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 7 ด้าน เพื่อศึกษา
โรงเรียนทีเ่ปน็ Best Practice สงักัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 4) 
แบบประเมินโปรแกรมพฒันาครใูนการออกแบบการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง
ของผูเ้รยีน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 เปน็
แบบ Rating Scale 5 ระดับ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

6 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาองคประกอบและตัวชี้วัดใน
การออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อการคนพบ
ความรูดวยตนเองของผูเรียน 
 2. เพื่อศกึษาสภาพปจจุบนัและสภาพที่พึง
ประสงคในการออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อ
การคนพบความรูดวยตนเองของผูเรียน สําหรับ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครพนม เขต 2 
 3. เพื่อพฒันาโปรแกรมพัฒนาครู ในการ
ออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อการคนพบ
ความรูดวยตนเองของผูเรียน สําหรับสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
นครพนม เขต  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  5  คน และครูผูสอนวิชา
วิทยาศาสตรจํานวน  185  คน (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 , 2560) กลุม
ตัวอยางที่ไดมีจํานวน  127  คน ไดมาโดยการเทียบ
จํานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970 : 607-610) 
โดยการเลือกสุมแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวนตาม
จํานวนของสถานศึกษาในแตละอําเภอ กลุมผูให
ขอมูลในการสัมภาษณ ไดแก ครูผูสอนวิชา
วิทยาศาสตร  3  คน จากโรงเรียนที่มีวิธีผลการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ  3  แหง ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ระยะที่ 1 1) ตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมานำา
แบบสอบถามทีไ่ดม้าหาคา่สถติเิบือ้งตน้ (รอ้ยละ คา่
เฉลีย่ และความถี)่ 2) นำาผลขอ้มลูและสถติทิีไ่ดม้า
ปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษาวิทยานพินธ ์เพือ่ประเมิน
องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัในการออกแบบการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร์เพ่ือการคน้พบความรูด้ว้ยตนเองของผู้
เรียน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ระยะที่ 2 1) ตรวจสอบความครบถ้วน 
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 2) 
ตรวจสอบใหค้ะแนนตามเกณฑ์แล้วนำามาวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยและแปลความหมาย ดังนี้

 4.51 – 5.00 หมายถงึ สภาพปัจจุบัน/
พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด

 3.51 – 4.50 หมายถงึ สภาพปัจจุบัน/
พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก

 2.51 – 3.50 หมายถงึ สภาพปัจจุบัน/
พึงประสงค์ในระดับปานกลาง

7 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1).แบบประเมินองคประกอบและตัวชี้วัดใน

การออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อการคนพบ
ความรูดวยตนเองของผูเรียน  1  ฉบับเปนแบบ 
Rating Scale  5  ระดับ ถามเกี่ยวกับองคประกอบใน
การออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อการคนพบ
ความรูดวยตนเองของผูเรียน  7  ดาน  2)  
แบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค
ในออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อการคนพบ
ความรูดวยตนเองของผูเรียน สําหรับสําหรับ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต  2  เปนแบบ Rating 
Scale โดยมีคําถามครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับใน
ออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อการคนพบ
ความรูดวยตนเองของผูเรียน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
ครอบคลุมออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อการ
คนพบความรูดวยตนเองของผูเรียน 7 ดาน เพื่อ
ศึกษาโรงเรียนที่เปน Best Practice สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  2  4) 
แบบประเมินโปรแกรมพัฒนาครูในการออกแบบการ
เรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อการคนพบความรูดวยตนเอง
ของผูเรียน สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต  2  เปน
แบบ Rating Scale 5 ระดับ 

 
 
การดาํเนินการวิจยั 
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 1.51 – 2.50 หมายถงึ สภาพปจัจบุนั/
พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย

 1.00 – 1.50 หมายถงึ สภาพปจัจบุนั/
พึงประสงค์ในระดับน้อยที่สุด

ระยะที ่3 1) วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์าร
ออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ไดท้ีจ่ากการสมัภาษณค์รผููส้อนวชิา
วทิยาศาสตรใ์นสถานศกึษาทีม่ผีลการปฏิบัติทีเ่ปน็
เลิศ (Best Practice) เพื่อยกร่างโปรแกรมพัฒนา
ครใูนการออกแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2 2) ประเมินโปรแกรมฯ  
จากผูท้รงคณุวฒุมิาปรบัปรงุแกไ้ขโปรแกรมฯ ตาม

คำาแนะนำา

ผลการวิจัย

1) ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบและ
ตัวชี้วัดของการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อการค้นพบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดย
รวมอยู่ในระดับมาก พบว่าได้ 7 องค์ประกอบ 47 
ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่การศกึษาปญัหา/ความตอ้งการของ 
ผู้เรียน มี 5 ตัวชี้วัด การกำาหนดวัตถุประสงค์ มี 
7 ตัวชี้วัด การกำาหนดเนื้อหา/สาระ มี 9 ตัวชี้วัด 
การกำาหนดยุทธศาสตร์ วิธีการสอน มี 4 ตัวชี้วัด 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ มตัีวช้ีวดั  
15 ตัวชี้วัด การกำาหนดวิธีวัดผลการเรียนรู้และ
ประเมินผล มี 5 ตัวชี้วัด และ การนำาข้อมูลย้อน
กลับมาปรับปรุง มี 2 ตัวชี้วัด ดังตาราง ต่อไปนี้

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) สภาพปจจุบนัในการออกแบบการ
เรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อการคนพบความรูดวย
ตนเองของผูเรียน สําหรับสถานศกึษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต  2  โดยรวมอยูในระดบันอย 
 3) สภาพพึงประสงคในการออกแบบ
การเรียนรูวิทยาศาสตรเพื่อการคนพบความรูดวย
ตนเองของผูเรียน สําหรับสถานศกึษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2  โดยรวมอยูในระดบัมาก 
 4) การออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตร
เพื่อการคนพบความรูดวยตนเองของผูเรียนของ
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติทีด่ี พบวา ควรมีการเตรียม
ความพรอมของผูเรียนกอน โดยประเมินความรู
พื้นฐานของผูเรียนกอนวามีความพรอมทีจ่ะเรียนรู
ในเร่ืองที่ผูเรียนตองการเรียนรูหรือแกปญหาที่ครู
กําหนดใหได และมีการกําหนดผลการเรียนรูหรือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณภาพของผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร ควร
กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนเพื่อใหนกัเรียนม ี
ความรูความเขาใจและมทีักษะตาง ๆ ทาง
วิทยาศาสตรที่สอดคลองกบัหลักสูตรสถานศกึษา 
และมีการแจงวัตถปุระสงคของการเรียนให
นักเรียนทราบทุกคร้ังกอนทําการเรียนการสอน 
ควรกําหนดเนื้อหาสาระพ้ืนฐานของโครงสราง
รายวิชาใหครบถวนตามหลักสูตรสถานศกึษา และ
เพิ่มเตมิเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนหรือที่นโยบายกําหนดใหเรียนเพิ่มเติม ควร
มีวิธีการสอนที่เอ้ือใหผูเรียนไดแกปญหาดวย
ตนเอง โดยมคีรูคอยกระตุนความอยากเรียนรูของ
ผูเรียน และอาจการปรับเปล่ียนวิธกีารสอนบางให
เกิดความหลากหลาย เพื่อผูเรียนจะไดไมเกิดการ
เบื่อหนาย ครูควรมีการจดัทําแผนการเรียนรู และ
วางแผนการเรียนอยางเปนระบบ และสราง
บรรยากาศการเรียนแบบทาทายใหนักเรียนได
คิดคนหาคําตอบดวยตนเอง เปดโอกาสใหผูเรียน
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2) สภาพปจัจบุนัในการออกแบบการเรยีนรู้ 
วทิยาศาสตร์เพ่ือการคน้พบความรูด้ว้ยตนเองของผู้
เรียน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับน้อย

3) สภาพพงึประสงคใ์นการออกแบบการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง
ของผูเ้รยีน สำาหรบัสถานศึกษาสังกัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดย
รวมอยู่ในระดับมาก

4) การออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อการค้นพบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนของ
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี พบว่า ควรมีการเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนก่อน โดยประเมินความรู้
พื้นฐานของผู้เรียนก่อนว่ามีความพร้อมท่ีจะเรียน
รู้ในเรื่องที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาที่
ครูกำาหนดให้ได้ และมีการกำาหนดผลการเรียนรู้
หรือคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
ควรกำาหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนเพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะต่างๆ 
ทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถาน
ศึกษา และมีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนให้
นกัเรยีนทราบทกุคร้ังก่อนทำาการเรียนการสอน ควร
กำาหนดเนือ้หาสาระพืน้ฐานของโครงสรา้งรายวชิา
ใหค้รบถว้นตามหลกัสตูรสถานศกึษา และเพิม่เตมิ
เน้ือหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
หรอืทีน่โยบายกำาหนดใหเ้รยีนเพิม่เตมิ ควรมวีธิกีาร
สอนทีเ่อือ้ใหผู้เ้รยีนได้แก้ปญัหาด้วยตนเอง โดยมีครู
คอยกระตุน้ความอยากเรียนรู้ของผูเ้รียน และอาจ
การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนบ้างให้เกิดความหลาก
หลาย เพือ่ผูเ้รยีนจะไดไ้มเ่กดิการเบือ่หนา่ย ครคูวร
มีการจัดทำาแผนการเรียนรู้ และวางแผนการเรียน
อยา่งเปน็ระบบ และสร้างบรรยากาศการเรยีนแบบ
ท้าทายให้นักเรียนได้คิดค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามความ
เหมาะสม ควรมีการวางแผนการวัดและประเมิน
ผลที่ชัดเจน ครอบคลุมกับกิจกรรม มีการเลือกใช้
เครือ่งมือทีมี่คณุภาพและเหมาะสมกบัการวดัผลการ

เรยีนรูใ้นแตล่ะกิจกรรมการเรยีนรู ้และควรมกีารวดั
และประเมนิผลซ้ำาแลว้ใชค้า่เฉลีย่ เพือ่ใหไ้ดผ้ลการ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนที่น่าเชื่อถือ สะท้อน
คุณภาพของผู้เรียนให้ใกล้เคียงกับความจริงมาก
ที่สุด และควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินอย่าง
เป็นระบบและแม่นยำา โดยนำาผลสะท้อนของการ
เรียนการสอนมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
หาแนวทางในการปรับปรุง

5) ผลการประเมินของโปรแกรม พบว่า  
ดา้นความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ดา้น
ความเป็นไปได้และด้านความสมเหตุสมผลอยู่ใน
ระดับมาก 

อภิปรายผล

1) สภาพปจัจุบันในการออกแบบการเรยีน
รู้วิทยาศาสตร์เพ่ือการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
ของผู้เรียน สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 
2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงมีสาเหตุหลัก
มาจากองค์ประกอบด้านการศึกษาปัญหา/ความ
ต้องการของผู้เรียน สภาพการออกแบบการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์เพ่ือการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
ของผูเ้รยีน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อยู่
ในระดับ น้อยมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 สว่นมากไมม่กีารปรบัพืน้ฐานของ
ผูเ้รยีนกอ่นเรยีน ครผููส้อนตอ้งสอนตามนโยบายการ
ศกึษาทีม่กีารเปลีย่นแปลงบอ่ยครัง้ เพราะถงึแมว้า่
จะการศกึษาปญัหา/ความตอ้งการของผูเ้รยีนหรอื
ไม ่แตด่ว้ยเงือ่นไขอืน่ๆ ทีถ่กูจำากดัดว้ยความพร้อม
ของสื่อการเรียนการสอน สถานที่ งบประมาณ 
ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2547: 215) 
เสนอรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนด้าน
หลักสูตร ปัญหาความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน 
นั้นถูกจำากัดด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น ด้านผู้เรียน 
ดา้นผู้สอน ดา้นโรงเรยีนและผู้บรหิาร ดา้นสถานที ่ 
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ด้านสื่อ วัสดุ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านงบประมาณ 
ดา้นชมุชน ด้านผูป้กครอง ดา้นนโยบายของรฐั ฯลฯ
จงึทำาใหค้รูผูส้อนต้องสอนตามบรบิทหรอืศกัยภาพ
ของสถานศกึษาโดยไมค่อ่ยไดเ้นน้การศกึษาปญัหา/
ความต้องการของผู้เรียนเท่าที่ควร

2) สภาพพงึประสงคใ์นการออกแบบการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง
ของผูเ้รยีน สำาหรบัสถานศึกษาสังกัดสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทัง้นีอ้าจเปน็เพราะความ
ตื่นตัวจากการทีผ่ลการทดสอบระดบัชาติ (O-net) 
ในรายวชิาวทิยาศาสตรน์ัน้มีค่าเฉลีย่ต่ำากว่าเกณฑ์
และต่ำากวา่คา่เฉลีย่ระดบัประเทศตลอดทกุปทีีผ่า่น
มา จงึสง่ผลใหค้รูผูร้บัผดิชอบสอนวชิาวทิยาศาสตร์
มีความต้องการที่จะพัฒนาผลการทดสอบระดับ
ชาติ (O-net) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์

3) ผลศึกษาการการออกแบบการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์เพ่ือการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
ของผู้เรียนของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) จากการสัมภาษณ์โรงเรียนที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับด้านการออกแบบการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์เพ่ือการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
ของผู้เรียนของโรงเรียนที่เป็นแบบวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการ
ประเมนิใหเ้ปน็โรงเรยีน ดเีดน่โรงเรยีนตน้แบบ เปน็
โรงเรยีนทีผ่า่นการประเมนิคณุภาพภายนอกสถาน
ศกึษาของสำานกังานมาตรฐานการประเมนิคณุภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 ในระดับดีขึ้นไปทุก
ดา้น และเปน็โรงเรยีนทีส่ง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพ
ตามสนามการแขง่ขนัตา่งๆ รวมถงึเคยไดร้บัรางวลั
พระราชทาน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านท่าอุเทน 
โรงเรียนอนุบาลบ้างแพงและโรงเรียนบ้านพะทาย 
พบว่า โรงเรียนได้มพีัฒนาครูผูส้อนดว้ยการอบรม
คร ูท้ังจากแลกเปล่ียนประสบการณก์ารสอนภายใน
กลุม่สาระการเรยีนรู ้ตลอดจนสง่เสรมิสนบัสนนุให้
ครไูดม้โีอกาสอบรมพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
ต่างๆ ตามนโยบายทางการศึกษากำาหนด และให้
ครูทีไ่ดร้บัการอบรมมาแลว้นำาผลมาขยายตอ่เพือ่น

รว่มงานและดำาเนินการเรยีนการสอนไปในลกัษณะ
เดยีวกนั แลว้นำาผลท่ีไดม้าปรึกษาแลกเปลีย่นข้อคิด
เหน็กนัเพือ่หาขอ้ปรบัปรงุเพือ่พฒันาการเรยีนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

4) ผลการยกร่างโปรแกรมพัฒนาครูใน
การออกแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่การคน้พบ
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 พบวา่คณุภาพของโปรแกรมทีส่รา้ง
และพฒันาขึน้มคีณุภาพตามเกณฑก์ำาหนด อาจเปน็
เพราะวา่การพฒันาโปรแกรมนัน้เปน็ไปตามขัน้ตอน
การพฒันาโปรแกรมหรอืการพฒันาหลกัสตูร คอืผู้
วจิยัไดเ้ริม่ตน้การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานความตอ้งการ
จำาเปน็ เมือ่ไดผ้ลจากการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานความ
ต้องการจำาเป็นแลว้ ได้ดำาเนินการพัฒนาโปรแกรม
ตามขัน้ตอนทีเ่ปน็ระบบ กลา่วคอืไดด้ำาเนนิการเตรี
ยมการ เพือ่ยกรา่งโปรแกรม และประเมนิโปรแกรม
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงโปรแกรมตามข้อ
เสนอแนะ ซึง่เปน็ประบวนการพฒันาโปรแกรมหรอื
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (Tyler 1996:10) 
ทาบา (Taba 1962: 12-13) เซย์เลอร์ อเล็กซาน
เดอร์และเลวิส (Saylor, Alexander,and Lewis 
1974: 30) โอลิวา (Oliva 1992: 70-71)และ 
สุเทพ อ่วมเจริญ (2559: 13 ) ที่ได้อธิบายไว้ว่า 
โปรแกรมหรือหลักสูตรถ้ามีการดำาเนินการพัฒนา
โปรแกรมหรอืหลกัสตูรเปน็ขัน้ตอนทีป่ระกอบดว้ย 
1) การศกึษาความตอ้งการของผูเ้รยีน สงัคม ชมุชน 
เนือ้หาวชิา รวมทัง้ปรชัญาทางการศกึษา จติวทิยา
การศกึษา รวมทัง้กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ระเบยีบตา่งๆ 
เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการกำาหนดแนวทางการพฒันา
หลกัสตูร ซึง่เปน็ขัน้ตอนการศกึษาสภาพทัว่ไปก่อน
การพฒันาหลกัสตูร 2) กำาหนดหลกัการ เปา้หมาย 
จุดประสงค์ของหลักสูตร การจัดการเนื้อหาวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน  
3) การนำาหลักสูตรไปใช้ 4) การวัดผลประเมินผล 
หรอือธบิายเพิม่เติมไดว้า่กระบวนการพัฒนาหลกัสตูร
หรือพัฒนาโปรแกรมมีขั้นตอนหลัก คือ การศึกษา
สภาพความตอ้งการจำาเปน็ 2) การพฒันาโปรแกรม
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หรอืการพฒันาหลกัสูตร 3) การทดลองใชห้ลักสูตร 
4) การประเมนิและปรบัปรงุหลกัสตูร ซึง่สอดคลอ้ง
กับ ปญัญา แกล้วกลา้ (2547: 28-30) ชชูยั สมทิธิ
ไกร (2550: 29 – 41) ฐริะ ประวาลพฤกษ์ (2538: 
58) ทีไ่ดก้ลา่วถงึกระบวนการพฒันาหลกัสตูรหรอื
พัฒนาโปรแกรมเพ่ือนำามาอบรมพัฒนาบุคคลไว้
คล้ายกันดังนี้ว่า หลักสูตรฝึกอบรมหรือโปรแกรม
พัฒนาบุคคลนั้น เพื่อให้หลักสูตรหรือโปรแกรม
มีคุณภาพสามารถพัฒนาหรืออบรมบุคคลได้ตรง
ตามจดุหมายของโปรแกรมตอ้งดำาเนนิการพัฒนาให้
เป็นไปตามขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพความ
ต้องการจำาเป็น 2) การพัฒนาโปรแกรมหรือการ
พฒันาหลกัสตูร 3) การทดลองใชห้ลกัสตูร 4) การ
ติดตามผลการอบรม 5) การประเมนิและปรบัปรงุ
หลักสูตร โดยในโปรแกรมมวีธิกีารพฒันาครเูพือ่ให้
มพีฒันาการในการออกแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
เพือ่การคน้พบความรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน สำาหรบั
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ซึ่งได้คล้ายกับงาน
วิจัยของ ธนานันต์ ดียิ่ง(2556: 126) ที่วิจัยเรื่อง
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
ทีส่รปุวา่มขีัน้ตอนหลกัๆ 4 ขัน้ตอน ในการพฒันา
โปรแกรม คอื ขัน้ตอนที ่1 การศึกษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรม ซึ่งมี 4 ขั้นตอน
ย่อยคือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นยกร่างโปรแกรม 
3) ขั้นการประเมินโปรแกรม และ 4) ขั้นปรับปรุง
โปรแกรม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้โปรแกรม 
และการนิเทศติดตามผลการใช้โปรแกรม และขั้น
ตอนที ่5 การปรบัปรงุโปรแกรม ผูว้จิยัไดศ้กึษาการ
พฒันาโปรแกรมของงานวจิยัดังกลา่วและมาพัฒนา
โปรแกรม โดยมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 
1) หลกัการของโปรแกรม 2) จดุหมายของโปรแกรม 
3) พฒันาการของครทูีต่อ้งการจะใหเ้กดิขึน้ตามจดุ
หมายของโปรแกรม 4) สาระที่ใช้ในการพัฒนา 5) 
กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา และ 6) แนวทางการ
ประเมินตามโปรแกรม และใช้กระบวนการวิจัย
และพัฒนา 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา

ขอ้มลูพืน้ฐาน และขัน้ตอนที ่2 การพฒันาโปรแกรม 
ดังน้ันจึงน่าเชือ่ถอืได้วา่ โปรแกรมพฒันาครใูนการ
ออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน 
สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาครูได้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1) ผลจากศึกษา สภาพปัจจุบันในการ
ออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับนอ้ย ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละผูท้ีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งทกุฝา่ยควรใหก้ารสนบัสนนุ สง่เสรมิใหม้ี
การเรยีนการสอนวิทยาศาสตรแ์บบการคน้พบความ
รูด้้วยตนเองของผู้เรยีน เพือ่ก่อให้เกิดประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลมากขึน้ สง่ผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ
เรียนการในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีระดับสูงขึ้น 
สำาหรับสภาพปัจจุบันในการออกแบบการเรียนรู้
วทิยาศาสตรเ์พือ่การคน้พบความรูด้ว้ยตนเองของผู้
เรยีน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ในระดับ
น้อยสุดคือ การศึกษาปัญหา/ความต้องการของ 
ผูเ้รยีน ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร์
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนควรตระหนักและ
ให้ความสำาคัญให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการศึกษา
ปัญหา/ความตอ้งการของผู้เรยีน เป็นองคป์ระกอบ
แรกของการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อ
การค้นพบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 เมื่อสถานศึกษา
หรือครูผู้สอนมีการศึกษาปัญหา/ความต้องการ
ของผูเ้รยีนเปน็อยา่งดแีลว้กจ็ะทราบถงึปญัหาของ
ผูเ้รยีนและหาแนวทางแกป้ญัหาของผูเ้รยีนไดอ้ยา่ง
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เหมาะสม ตลอดจนจัดการเรียนการสอนให้ตรง
กับความต้องการของผู้เรียนซึ่งจะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล

2) ผลจากศกึษา สภาพพงึประสงคใ์นการ
ออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สำาหรับ
ด้านที่พึงประสงค์มากที่สุดคือ การนำาข้อมูลย้อน
กลบัมาปรบัปรงุ ซึง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููส้อน
วชิาวิทยาศาสตร์และบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกคนควร
ตระหนักและให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรกในการ
กำาหนดและวางแผนแนวนโยบายตลอดจนดำาเนิน
การตามโครงการต่างๆ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาครู
ในการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการ
ค้นพบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2 ให้ดียิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�โปรแกรมฯ 
ไปใช้

1) ข้ันเตรียมการนั้นการเชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้ตามสาระที่กำาหนดไว้ในโปรแกรมนั้น 
ต้องอาศัยวิทยากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความ
เชีย่วชาญในการออกแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่
การคน้พบความรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีนเปน็อยา่งด ี
เพราะวา่การออกแบบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์พือ่
การค้นพบความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนถือว่าเป็น
เรื่องที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยส่วนใหญ่ขาด
ความรูแ้ละความเขา้ใจที่ถกูต้อง รวมทัง้วิทยากรที่
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้จะสามารถให้ข้อเสนอ
แสะวิพากษ์วิจารณ์ผลในการออกแบบการเรียนรู้

วทิยาศาสตรเ์พือ่การคน้พบความรูด้ว้ยตนเองของ
ผู้เรียนที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน

2) การนำาโปรแกรมพัฒนาครูในการ
ออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ไปใช้นั้นควรนำาไปอบรมช่วงวัน
หยุดเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาให้ครูได้มีเวลา
อยู่กับนักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3) เมื่อนำาโปรแกรมไปใช้แล้วควรมีการ
ประเมินโปรแกรมทั้งระบบ โดยอาจใช้รูปแบบการ
ประเมินโปรแกรมของ Tyler, Robert E. Stakes, 
Deniel L. Stufflebeams

3. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยคร้ังต่อไป

1) ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของครู 
บคุลากรและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีป่ระถมศกึษานครพรม
เขต 2 เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีห่ลากหลาย และครอบคลมุ
เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาครใูนการออกแบบการเรยีน
รู้วิทยาศาสตร์เพ่ือการคน้พบความรู้ดว้ยตนเองของ
ผู้เรียน สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2) ควรมีการวิจัยและพัฒนาครูในการ
ออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 โดยใช้ระบบการอบรมพัฒนา
ออนไลน์
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แนวทางการพฒันาการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนขนาดใหญ ่สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Guidelines for developing an academic administration in large-sized 
schools under the supervision of chaiyaphum primary educational 
service area office 3

อรทัย คล้ายสอน1, จตุพร เพ็งชัย2, ยุพาศรี ไพรวรรณ3

Orathai Klaison1, Jatuporn Pengchai2, Yupasri Paiwan3

บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่ึง่ประสงคก์ารบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีนขนาดใหญ ่สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 3 และศกึษาแนวทาง
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีปฏิบัติการสอน
โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งกำาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 268 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเปน็แบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัสภาพปจัจุบนั และสภาพทีพ่ึง่ประสงคก์ารบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เครื่องมือ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ่งประสงค์การบริหารงาน
วชิาการของโรงเรยีนขนาดใหญ ่สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 3 ไดค้า่อำานาจ
จำาแนกรายข้อเท่ากับ 0.67 - 0.85 และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 และแบบสัมภาษณ์เกี่ยว
กับแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขนาดใหญ ่สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนแนวทางการพฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขนาดใหญ ่สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยรวม อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานวิชาการ
ตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน 
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ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนิเทศการศึกษา และแนวทางการ
พฒันาการบริหารงานวชิาการของโรงเรยีนดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ควรมีการประชมุวางแผน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครูคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากวิสัย
ทศัน ์ภารกจิ เปา้หมายและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องสถาบนัศกึษา ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีน
รู้ ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครูเพื่อกำาหนดระเบียบแนวปฏิบัติ เกี่ยว
กบัการวัดผลและประเมนิผลของสถานศกึษา ดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา ควรจดัใหม้กีาร
อบรมครูเกี่ยวกับการสร้าง และการใช้นวัตกรรมด้วยวิธีที่หลากหลาย ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
ดา้นวชิาการ ดา้นการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ควรดำาเนนิการสำารวจแหลง่เรยีนรูท้ัง้ในสถานศกึษา ชมุชน และ
ทอ้งถิน่ และดา้นการนเิทศการศกึษา ควรปรบัปรงุขอ้มลูสารสนเทศและการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ใหม้คีาม
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน

คำ�สำ�คัญ: การบริหารงานวิชาการโรงเรียน, แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

Abstract

The research aimed at studying the current state, desirable state and guidelines for 
developing an academic administration in large-sized schools under Chaiyaphum Primary 
Educational Service Area Office 3. The samples of the study, determined by the use of  
Krejcie and Morgan’s table, comprised 268 school administrators and teachers in  
large-sized schools under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 3.  
The instruments used to collect data were composed of 1) sets of the five-point Likert scale 
questionnaires on the current and desirable states of academic administration in large-sized 
schools under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 3 and 2) interview forms 
with open-ended questions on the guidelines for developing an academic administration  
in large-sized schools under Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 3. In  
tryout process, the reliability of the survey was conducted with 30 individuals excluding  
the sample population. The discrimination value between 0.67 - 0.85 and the whole  
questionnaire’s reliability value of 0.93 were founded. The statistics used for analyzing data  
on the current and desirable states were mean and standard deviation. Regarding the  
guidelines for developing an academic administration in large-sized schools under  
Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 3, the survey was based on schools 
with best practice.

The results of the research were as follows: 1) The teachers viewed that an overall 
current state of academic administration in large-sized schools under Chaiyaphum Primary 
Educational Service Area Office 3 was at high level. When considering each aspect, it 
was found that all aspects were at high level. 2) The teachers viewed that an overall desir-


