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คํานํา 
 
                       งานวิจัยเร่ือง “การวัดและประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ” นี้เปนงานวิจยัภายใตชุดโครงการวิจัย “การวจิัยและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร” ของศูนยวทิยาศาสตรศึกษา ซึ่งไดรับทุนสนับสนนุจากสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  งานวิจัยนี้ใชเวลาดําเนนิการ 4 ป เร่ิมจาก 2546-2550  เปนการวิจัย 
เชิงประเมนิ  เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของครูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใช
เทคนิคการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรน ซึ่งเปนผลจากการไดรับการฝกอบรมเทคนิคการเรียน
ดังกลาว     ซึ่งผูวิจัยไดมสีวนรวมในฐานะวทิยากรรวมกับผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชฟฟลด 
ฮาแลม (Sheffield Hallam University) ประเทศอังกฤษ     การฝกอบรมเทคนิคดังกลาวมีรูปแบบ
ที่ตางจากการฝกอบรมโดยทั่วไป  เพราะเปนการอบรมที่ใหผูเขารวมอบรมมีสวนรวมปฏิบัติดวย
อยางมาก เปนการอบรมโดยใชเทคนิคทีเ่นนผูเขารับการอบรมเปนสําคัญ และใชเทคนิคที่
กระตือรือรนเชนเดียวกับเนือ้หาที่อบรม   ครูสวนใหญสนุกสนานกับการอบรมและเห็นวาวิธกีารนี้
จะชวยสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของไทยได     การวิจยัในคร้ังนี้จงึมุงเนนประเมินผลการ
ฝกอบรมและติดตามผลอยางใกลชิดในดาน การนําไปใช และความย่ังยนื โดยประเมินจากกลุมครู
ผูเขารับการอบรมเทคนิคดังกลาวจากผูเช่ียวชาญตางประเทศ  เปนการประเมนิทัง้ในเชงิปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ระหวางการฝกอบรม ติดตามไปสังเกตการณ และสัมภาษณผูที่มสีวนรวมทัง้หมด 
คือผูบริหาร ครู และนักเรียนในพื้นที่  และดูความยั่งยนืของการฝกอบรมจากการติดตามผล
หลังสุด   ซึง่พบวา วิธีการฝกอบรมดังกลาวชวยเสริมสรางการปฏิบัติงานของครู   ครูไดนําวธิีการ
ไปใชและไดผลสําเร็จสมดังเจตนารมณของผูจัดทาํโครงการอบรม    
                          คณะผูวิจัยหวงัวางานวิจยันี้จะชวยสงเสริมโครงการฝกอบรมอ่ืนๆ ที่จะเกิดข้ึนมา
ในอนาคต   โดยใหมุงเนนการฝกอบรมที่พฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญและใช
เทคนิคที่กระตือรือรน   เพือ่ใหการเกิดการเรียนรู และนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง  เพื่อใหการ
ปฏิรูปการศึกษาและการวทิยาศาสตรศึกษาประสบผลสําเร็จ ไดประชากรทีส่นใจใฝรูและรัก
วิทยาศาสตร มีจิตวิทยาศาสตร และเพื่อชวยกนัพัฒนาประเทศตอไป  
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ประกาศคุณูปการ 

 
                      งานวิจัยเร่ืองนี้สําเร็จผลลงไดดวยความรวมมือชวยเหลือเกื้อหนุนจากบุคลากร
หลายฝาย  อาท ิ  ผูบริหารโรงเรียน  ครูวิทยาศาสตร  และนกัเรียน จากโรงเรียนในภาคตางๆ  
โดยเฉพาะคณะครูวิทยาศาสตรที่ไดเขามารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการชวงระหวางป 2546-2547 
ซึ่งคุณมารค วินเดล จากมหาวิทยาลัยเชฟฟลด ฮาแลม ประเทศอังกฤษ เปนวิทยากรหลักในการ
ใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตรโดยเฉพาะที่เนนการเรียนการสอนแบบกระตือรือรน  
และคณะบุคคลที่กลาวขางตนไดเปนผูใหขอมูลอันสําคัญเพื่อการวิจัยเปนอยางดียิง่  นอกจากนีย้ัง
ไดรับความรวมมือจากคณะนิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในฐานะผูชวยวจิัย  เปนผูชวยรวบรวมขอมูลบางสวน        และ 
ดร.พรรณี บุญประกอบ ทีช่วยตรวจทานงานวิจยัใหดวยความเต็มใจยิ่ง  และอีกหลายๆ ทานทีม่ิ
อาจเอยนามไดครบถวน 
                     งานวิจยัคร้ังนีค้งไมอาจดําเนินไปไดหากไมไดรับทุนสนบัสนุนการวิจยัเปนสําคัญ
จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรือ  สสวท. รวมทั้งไดรับความกรุณา
เอ้ืออํานวยความสะดวกและสนับสนุนหลายประการจากทางศูนยวทิยาศาสตรศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                   ทางคณะผูวิจยัรูสึกซาบซึง้ในความเมตตา กรุณาของทุกๆ ทาน และองคกรที่กลาว
นามขางตน  จงึขอขอบพระคุณ ขอบคุณ และขอบใจ มา ณ โอกาสนีอี้กวาระหนึ่ง   ทายที่สุดนี้ 
คณะผูวิจัยเช่ือวางานวิจยันีค้งจะเปนประโยชนแกทานผูเกี่ยวของและผูสนใจตามควรแกกรณี 
        
 
                                                                                         คณะผูวิจัย 
                                                                                   25 ตุลาคม 2550 
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บทคัดยอ 
 
 

                      งานวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพือ่วัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูวิทยาศาสตร  รวมทัง้ติดตามผลการใชความรูของครูวทิยาศาสตร        
ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนวทิยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   ทั้ง
สาขาวิชา  เคมี  ชีววิทยา  ฟสิกส  และวทิยาศาสตรกายภาพชีวภาพ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรนซ่ึง
เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ระหวางป พ.ศ. 2546-2547   มีทัง้ผูบริหารโรงเรียน  ครูวทิยาศาสตร 
และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   เคร่ืองมือวิจัยที่ใชเกบ็รวบรวมขอมลู  ไดแก  
แบบสอบถาม 2 ฉบับ  แบบบันทกึประจําวนั  แบบสัมภาษณ 5 ฉบับ  และแบบสังเกตในช้ัน
เรียน   การวิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา  สวนการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณใชสถติิพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                      ผลการวิจัยพอสรุปไดดังนี้ 
                1.  ผลจากการเรียนรูที่ไดรับจากการฝกอบรมทําใหครูมั่นใจ  ปฏิบัติไดดวยตนเอง 
และสามารถพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่กระตือรือรนดวยตนเองได  เพื่อใช
เปนบทเรียนของตนเองไดเปนอยางดี  มีผลงานของครูที่แสดงถึงความสามารถประยุกตใช
เทคนิคตางๆ ที่ไดรับจากการฝกอบรมแลวนําไปใชพฒันาหลักสูตรระดับหองเรียนของตนได
อยางแทจริง  ครูมีความมัน่ใจมากข้ึนในการจัดการเรียนการสอน  มพีัฒนาการในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิคการเรียนการสอนที่กระตือรือรน  
ทั้งนี้เห็นไดจากการติดตามผลภายหลังการฝกอบรมทัง้ 3 ระยะ 

                  2.  การวัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของครูวิทยาศาสตร  พบวาครูเลือกใชเทคนิค/วิธีการที่กระตือรือรนในหองเรียนอยางหลาก 
หลายเพื่อใหเหมาะแกวัตถปุระสงค และเนื้อหาที่ตนสอนแตละเร่ือง  ทั้งการอานทีก่ระตือรือรน  
การเขียนที่กระตือรือรน  และอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของ   ผลก็คือทําใหนักเรียนแสดงความกระตือรือรน
ใหเหน็ไดอยางชัดเจน  มีความต้ังใจ  สนใจเขารวมกจิกรรม   มีความสุขในการเรียนรู  และ
บรรยากาศในการเรียนสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดอยางดี  สวนครูแสดงบทบาทได
เหมาะสมตามหลักการในฐานะผูอํานวยความสะดวก  ผลงานของครูยืนยันและสะทอนถึง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งผลงานของครูสวนใหญอยูในเกณฑดี  คอนขางดี  เกือบดี
มาก  และดีมาก  
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                    3. การติดตามผลการใชความรูของครูวิทยาศาสตรที่ไดรับการฝกอบรมไปแลว
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนที่กระตือรือรนซ่ึงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  พบวา  ในระยะที ่ 1 
และ 2  ครูสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนของตนได
เปนอยางดี    ครูสามารถผลติผลงานเก่ียวกับการจัดทําแผนการสอน  ส่ือวัสดุในการเรียนและ
อ่ืนๆ  และ การติดตามในระยะที่ 3  โดยใชรูปแบบ CIPPI  พบวา โรงเรียนใหการสนับสนนุการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรอยางดี  ทั้งดานงบประมาณการปรับปรุงหลักสูตร  การพัฒนาครู  
ครูยังคงใชเทคนิค/ วิธีการดังกลาว  และมีการขยายผลแกเพื่อนครูในกลุมสาระเดียวกนัและ
ตางกลุมสาระ   ครูมีเจตคติที่ดีตอการสอน และพัฒนาวิธกีารสอนของตน  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   ผลกระทบที่เกิดข้ึนก็คือ  ครูในกลุมสาระอ่ืนๆ ใหความสนใจ
กับเทคนิค/ วธิีการใหมที่ครูวิทยาศาสตรใชไดผล    และนักเรียนใหความรวมมอืในการทํา
กิจกรรมวทิยาศาสตรมากข้ึน 

                      ประการสําคัญครูมิไดใชทุกเทคนิค/ วิธกีารที่ไดรับการฝกอบรมไป  หากแตครูได
นํามาปรับใชอยางเหมาะสมกับเนื้อหา และวัตถุประสงคของบทเรียน 
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Abstract 

 
                           The aim of this research was to study the development of student-

centered teaching approaches in order to assess and evaluate science teachers’ 
teaching with this approach, as well as to follow how it was implemented.   The 
research population and samples were secondary school science teachers, who 
worked at schools under the Ministry of Education, and who taught chemistry, 
biology, physics and physical and biological science.   They were selected to attend 
the workshop project of active teaching and learning approaches which emphasized 
student-centered learning during the year of 2003-2004.   Samples also included 
school administrators, science teachers and secondary school students.  Research 
instruments included 2 questionnaires, a daily record form, 5 interview 
questionnaires and a classroom observation form.    Qualitative data was analyzed 
using content analysis while quantitative data was reported in form of percentage, 
mean and standard deviation. 

   Results: 
                 1.   By participating in the workshop, teachers gained self-confidence.  

They were able to use and develop active teaching approaches for their own 
lessons.   They could also develop and apply these teaching techniques for their 
curriculum and classes.   During three follow-up studies, researchers found that 
teachers showed self-confidence through their use and development of student-
centered approaches with active teaching and learning methods.  

                  2.   In the assessment and evaluation of science teachers’ use of their 
student-centered teaching techniques, researchers found that teachers used 
various active teaching techniques appropriate to their teaching objectives and 
content.  They used active reading, active writing and related active teaching 
techniques in their classroom.  These affected students’ enthusiasm in their learning.  
They paid a lot of attention to their learning activities.   They were interested in their 
lesson and enjoyed what they were learning.   The classroom atmosphere reinforced 
students’ learning.   Teachers’ role also had changed to be facilitators.   Most of the 
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teachers’ work reflected their diligence to implement student centered learning 
approaches and they were quite good, and nearly excellent in their efforts. 

                     3.   Two of the follow-up studies showed that teachers could apply the 
active teaching and learning approaches they learned from the workshop, to their 
own classrooms.  They could also develop their own instructional plans and learning 
materials.   On the third follow-up study which was a CIPPI model, researchers found 
that school administrators supported budgets for their science teachers in their 
curriculum development as well as their academic development.   Teachers 
continued to use the active teaching and learning approaches.  They also extended 
their knowledge and expertise to other teachers in the same and other subject 
areas.  They had positive attitudes toward their science teaching and they 
developed their own teaching techniques.  Students also gained from their 
achievement.  These impacted teachers in other subject areas and they, too, were 
interested in the success of these teaching techniques and would like to use the 
same ones.    Students also increased their involvement in science activities. 

                          The important point was that teachers did not use all teaching 
techniques they had learned from the workshop, but they adapted and developed 
these techniques and learning materials in order to fit with the content and aims of 
their own lessons. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

                    การเรียนการสอนในยุคปจจบุันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับ

แกไข พ.ศ. 2545   ในมาตรา 22 และ 24 (1)  ระบุวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกับตองสงเสริมผูเรียนให

ไดรับการพัฒนาตามธรรมชาติและเรียนรูเต็มตามศักยภาพ  จัดเนื้อหาและกิจกรรมตามความสนใจ  ความ

ถนัดของผูเรียนและสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ดังนัน้จะเหน็ไดวาครูผูสอนจะตองมีความเขาใจ

รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่เนนพฤติกรรมของผูเรียนซึง่มีอยูหลากหลายรูปแบบ และสามารถทํา

ไดทั้งในรายวชิาวทิยาศาสตร  คณิตศาสตร  คอมพวิเตอร  สังคมศาสตร และภาษาศาสตร   ทั้งนี้การ

จัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญนั้นมิใชเปนการเปดเสรีภาพใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความ

ตองการ  หรือตามความพอใจ   แตเปนการใหนักเรียนแตละคนไดเรียนรูเต็มตามความสามารถ   ความ

แตกตางระหวางบุคคลใหนกัเรียนแตละคนสามารถเรียนรูไดตามอัตราการเรียนรูของตนเอง   ครูอาจให

โอกาสแกนักเรียนในการศึกษาคนควาไดอยางเต็มที่ดวยการแนะนําแหลงการเรียนรูและตรวจสอบหรือสรุป

ความรู  ครูจึงจําเปนตองรอบรู และเตรียมการสอนมากข้ึน  ตลอดจนเรียนรูที่จะเปนผูอํานวยความสะดวก

และเปนนกัจดัการที่ดี 

                   ประการตอมาจากการศึกษาวิเคราะห และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของ   นกัการศึกษาไดให

ขอคิดวา   ผูเรียนควรตองเปนผูกระทํามากกวาเพยีงการฟง (Ryan & Martens.1989:20)   ผูเรียนควรจะได

อาน เขียน อภิปราย  หรือเกีย่วของในการแกปญหาดวยตนเอง (Chickering & Gamson. 1987: 3-7) 

                อยางไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (student-centered หรือ 

learner-centered)  รูปแบบหนึง่ที่ไดผานกระบวนวิจยัและพัฒนาในตางประเทศแลวนํามาถายทอดแก

บรรดาครูวิทยาศาสตรในประเทศไทย ก็คือ  การเรียนการสอนทีก่ระตือรือรน (active teaching and 

learning) หรือการเรียนรูทีก่ระตือรือรน (active learning)  ซึ่งจําแนกไดเปน 3 ประเภทหลักไดแก   การ

อานที่กระตือรือรน (active reading) และการเขียนที่กระตือรือรน (active writing) และอ่ืนๆ   แตละ

ประเภทยังแยกยอยออกไปอีกหลายอยาง  เชน ตัวอยางของการอานทีก่ระตือรือรน  อาทิ  การต้ังคําถาม  

การระบุชื่อ  การเวนคํา  การเขียนแผนภาพ และการเนนคํา เปนตน  สวนการเขียนที่กระตือรือรน มี
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ตัวอยางเชน   การเขียนบันทกึประจําวัน การเขียนจดหมาย การเขียนรายงานในหนังสือพิมพ และการ

นําเสนอ   เปนตน   นอกจากสองประเภทหลักที่กลาวมาแลว  ยงัมกีลวธิีการสอนอ่ืนๆ ที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ซึ่งครูวทิยาศาสตรสามารถนาํไปใชในชั้นเรียนได เชน  บทบาทสมมุติและการอภิปรายกลุม  เปนตน  

(Sheffield Hallam University. 2005)  

                      การเรียนรูทีก่ระตือรือรนตามที่กลาวมาขางตนนัน้ จะเกิดข้ึนไดเมื่อครูเปดโอกาสใหผูเรียนได

มีบทบาทสําคัญเชน  เปนเจาของงานของตนเอง  วางแผน ดําเนนิการแกปญหา  มปีฎิสัมพันธในกลุม   

ตลอดจนประเมินผลลัพธของตน   สวนครไูดแสดงบทบาทเปนผูคอยกระตุนความรับผิดชอบของนักเรียน  

เสนอโอกาสในการเรียนรู และกลวิธกีารเรียนรู  รวมทั้งใหนกัเรียนไดคิดเพื่อตัวของเขาเอง (Parkinson, J., 

Windale, M. and Shelton, J. 1998; มนสั บุญประกอบ และคณะ: 2544)    ประการสําคัญ ผลการวิจยัทัง้

ในตางประเทศและในประเทศที่เกี่ยวกับเร่ืองการเรียนรูที่กระตือรือรนในวิชาวทิยาศาสตร ตางยืนยันผลที่

สอดคลองกันในแงของผลดีที่เกิดข้ึนแกผูเรียน  เชน สนกุสนาน  เปนกิจกรรมทีน่าสนใจ  ไดรับความรู  ไดใช

ความคิดของตนเอง  ไดแสดงความคิดเหน็รวมกนั   เปนตน      

                   ครูวิทยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาของไทยจํานวนหนึง่ไดผานกระบวนการฝกอบรมที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนคิการเรียนการสอนที่กระตือรือรนไปแลว   หากแตยงัไมไดมีการศึกษาวิจัย

ติดตามอยางจริงจัง และเปนระบบอยางชดัเจน  ภายหลังการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเปนตนมา    

ดวยเหตุนี้ทางศูนยวทิยาศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดเล็งเห็นถึงคุณคาและความ

จําเปน  จงึสมควรใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาคําตอบอันจักเปนประโยชนตอวงการวทิยาศาสตรศึกษาใน

ประเทศไทยโดยรวมในระยะตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจยั 

1.  เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูวิทยาศาสตร 

2.  เพื่อวัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูวิทยาศาสตร 

3.  เพื่อติดตามผลการใชความรูของครูวิทยาศาสตรที่ไดรับการฝกอบรมไปแลวเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1.  ไดทราบถงึสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูวิทยาศาสตรในเขตพื้นที่

ตางๆของประเทศ 

2. ไดวิธีการสอนวิทยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในระดับมัธยมศึกษาที่เหมาะสมแกนักเรียน 

3. ไดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญอันอาจนําไปสูการพฒันาศักยภาพใหแกครูวทิยาศาสตรไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 

4. เพื่อชวยใหบงัเกิดการขยายผลทางความรูไปสูการพัฒนาครูวิทยาศาสตรทั้งในโรงเรียนเดียวกนั

และโรงเรียนใกลเคียงตอไป 

ขอบเขตของงานวจิัย 

1. กลุมตัวอยาง  คือครูผูสอนวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีส่อนสาขาวิชา เคมี ฟสิกส 

ชวีวทิยา และวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพที่เคยไดรับการฝกอบรมเทคนิคการเรียนการสอนที่

กระตือรือรน (Active Teaching and Learning)     ซึ่งเนนผูเรียนเปนสําคัญระหวางป พ.ศ. 2546 

ถึง 2547 กลุมผูบริหารโรงเรียนที่ครูสังกัดอยู และกลุมนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายที่เรียน

วิทยาศาสตรกบัครูวิทยาศาสตรดังกลาว 

2. พื้นที่การเก็บขอมูลวิจัย เก็บรวบรวมจากบางกลุมของครูที่มาเขารับการฝกอบรม  ไปสังเกตการณ

ในโรงเรียนบางภาค  ตรวจผลงานท่ีครูสงมาและไปติดตามผลระยะหลังสุดในโรงเรียน จังหวัดใน

ภาคกลาง 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร

ในระดับมัธยมศึกษาที่ครูไดประยุกตความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือรนใน

ชั้นเรียนของตน   ซึง่จําแนกเปน 3 ประเภทดังนี ้

1)  การอานที่กระตือรือรน เปนการจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูที่ตองอาศัยการอานเปน

หลัก ไดแก  การเวนคํา (clozing)  การเรียงลําดับ (sequencing)  การเนนคํา
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(emphasizing) การใชรูปภาพแทนคําหรืออักษร (pictograms)  การเก็บรวบรวม

ขอมูลและการจัดกระทํา  การวาดแผนภาพ  การระบุชื่อ และการสรางคําถาม 

2) การเขียนที่กระตือรือรน  เปนการจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการเขียนเปนหลัก

และสรางสรรคไดแก  การเขียนบันทึกประจําวนั  การเขียนจดหมาย  การเขียนรายงาน 

การสืบคน  การเขียนหนงัสือพิมพ การเขียนงานนําเสนอ  การทําแผนพับ สมุดเลมเล็ก 

การเขียนแผนภาพ  และการเขียนบทละคร 

3) อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  ไดแก  การอภิปรายกลุม  (เชน การระดมสมอง  การอภิปรายทัง้ชั้น

เรียน เทคนิคจิ๊กซอว)  เกม  การจําลองสถานการณ (หรือสถานการณจําลอง)       

บทบาทสมมุติ การสืบคน  และการเรียนแบบสืบสวนสอบสวน 

2.  การวัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถงึ  การ

ตรวจสอบ  รวบรวมขอเท็จจริง/ ขอมูล     และตีคุณคารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

กระตือรือรนทีค่รูวิทยาศาสตรไดนําความรูจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในชั้นเรียนที่ตนเอง

รับผิดชอบในการสอน  โดยผูวิจัยมกีารตรวจสอบและประเมินดวยวธิกีารหลากหลาย   ในชวงหลัง

การฝกอบรมเมื่อครูกลับไปทําหนาที่สอน  วิธกีารที่ใชนัน้  ไดแก  การสังเกต  การสอบถาม  การ

สัมภาษณ และ การประเมินผลงานดวยเคร่ืองมือที่ผูวจิัยสรางขึ้นมา 

3. การติดตามผล  หมายถึง  การตรวจสอบ และประเมินเพื่อ ดูสภาพการประยุกตใชความรูในการ

จัดการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรนของครูวิทยาศาสตรในระยะหลังสุด  โดยใชวิธีการสัมภาษณ

กลุม  ดวยหลักการ CIPPI  ซึ่งเปนการประเมินทั้งระบบ  ไดแก การประเมิน  1) บริบท  2)  ปจจัย

ปอน     3) กระบวนการ 4) ผลิตผล  และ 5)  ผลกระทบ   ซึง่ใชแบบสัมภาษณทีม่ีโครงสรางตาม

แนวทางของ CIPPI ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมา 

สรุปแนวคิดในการวิจัย 

             การวจิยัในคร้ังนี้อิงแนวทางเชิงระบบที่มีองคประกอบ 3 ประการ ไดแก  ปจจัยปอน (input) 

กระบวนการ (throughput/ process) และผลลัพธ (output)  เปนแนวทางหลักโดยมสีาระเปนข้ันตอน

ตามลําดับดังที่สรุปไวในภาพประกอบ 1 
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                                                    ภาพประกอบ 1 สรุปแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยปอน

(Input) 

กระบวนการ

(Throughput/Process) 

สภาพปญหา            

การจัดการเรียนการสอน 

ประชุมปฏิบัติการใหการฝกอบรมการ

จัดการเรียนการสอนท่ีกระตือรือรน 

ทราบขอมูลเบ้ืองตน

กอนท่ีครูกลับไปสอน

ในโรงเรยีน 

เตรียมจัดการฝกอบรม

การจัดการเรยีนการ

สอนท่ีกระตือรอืรน 

ประเมิน                            

‐ กอนฝกอบรม                

‐ ระหวางฝกอบรม           

‐ หลังฝกอบรม 
ใชเทคนิคท่ีเนนการลงมือ

ปฏิบัติดวยตนเอง 

ติดตามผลท่ีโรงเรียน       

ในพื้นท่ีตางๆ            

(ระยะท่ี 1) 

ทราบถึงความเปนไปใน

สภาพการปฏิบติัจริง      
สัมภาษณ          

บันทึกประจําวัน     

สอบถาม 

ครูสงผลงานของตน        

มาใหประเมิน            

(ระยะท่ี 2) 

สะทอนถึงศักยภาพใน

การปฏิบัติจริง           
‐สังเกต          

‐ สัมภาษณ       

‐ ตรวจผลงาน 

ประเมินคุณภาพผลงาน 

ประเมินดวยหลัก CIPPI  

โดยการสัมภาษณกลุม 

ติดตามและประเมิน

ระยะหลังสุด        

(ระยะท่ี 3) 

ทราบถึงความยั่งยืน

และการขยายผลของ

การอบรม 

ครูวิทยาศาสตร 

สามารถปฏิบัติไดจริง 

ผลลัพธ

(Output) 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
                   ในบทนี้ผูวจิัยนาํเสนอถึงแนวคิด หลักการเชิงทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวของ
ตามลําดับหัวขอตอไปนี้ 

1. การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. การจัดการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรน 
3. กระบวนการฝกอบรม 
4. การวัดและการประเมิน 
 

การเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแกไข พ.ศ.2545  เนนถงึ
การปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยคํานึงถึงวาผูเรียนทกุคนมีความสามารถในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได  ครูจึงควรตองสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองไปตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพโดยคํานงึถงึความถนัด  ความสนใจ และความแตกตางระหวางบุคคลอีกดวย    
ปญหาอันสําคัญนาจะตกอยูที่ครูวาจะมีวธิกีาร และจัดดําเนนิการใหบรรลุผลตามเจตนารมณของ
กฎหมายการศึกษาชาติที่กลาวมาขางตนนั้นไดอยางไร 
                เมือ่ศึกษาตามประวัติการศึกษาโลก จะพบวา  เร่ืองของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญนี้ มิใชเร่ืองใหม  หากแตมีปรากฏมาต้ังแต ป ค.ศ.1972  หรือกวาหนึง่รอยปมาแลวโดย
รุสโซ (Rousseau)    นักการศึกษาคนสําคัญเคยไดกลาวถงึแนวคิดเชิงปรัชญาที่วา  เด็กๆ ควรจะ
ไดรับการสอนในบริบทของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  ดูความตองการจาํเปน (needs) และความ
สนใจของเด็กๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมการศึกษา (มนสั  บุญประกอบ. 2542:20) 
สําหรับประเทศไทยเร่ิมมีการระบุเปนหลักฐานในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
เปนตนมา   จงึกลาวไดวาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นยังนับวาเปนเร่ืองใหม  หรือ
เปนนวัตกรรม (innovation)   อยางไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นมี
วิธีการทีห่ลากหลาย   อาจจดัไดหลายรูปแบบ  เชน  การเรียนรูแบบรวมมือ  การเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐาน  และการเรียนรูทีก่ระตือรือรน เปนตน  ซึ่งในงานวิจยัคร้ังนี้ เนนไปทีรู่ปแบบหลังสุด
เปนสําคัญ 
 

การจัดการเรยีนการสอนท่ีกระตือรือรน 
               การเรียนการสอนในอดีตที่ผานมา  โดยปกติครูมักจะเปนผูแสดงบทบาทหรือแสดง
พฤติกรรมเปนหลัก  แตตามแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่กระตือรือรน มีลักษณะตรงกัน
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ขาม   ผูรูไดจัดวาวธิีนี้เปนกลวิธีทีมุ่งใหเกดิโอกาสสูงสุดของการมีปฏิสัมพันธ (interaction)  
ระหวางครูและนักเรียน   ระหวางนักเรียนดวยกนัเอง  และแมกระทัง่ระหวางนักเรียนกับวัสดุการ
เรียนรู   ชิคเกอริง และ แกมสัน (Chickering & Gamson. 1987) ไดเสนอแนะวานกัเรียนจะตอง
ทํามากกวาเพยีงการฟง (listen)  แตจะตองไดอาน (read)  เขียน (write) อภิปราย (discuss)  หรือ
เกี่ยวของในการแกปญหา (solving problems)  ซึ่งสอดคลองกับที ่เมเยอรส และโจนส (Meyers 
& Jones.1993:6)  ไดอธิบายไววา  การเรียนรูทีก่ระตือรือรนจะประกอบดวย 5 ประการ ซึง่เปน
การเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกเก่ียวกับการพูด (talk) การฟง (listen) การอาน การเขียน 
และการสะทอน (reflect)  แนวความคิดและความรูที่ไดรับไปแลว  สวนพารคินสัน วนิเดล และ 
เชลตัน (Parkinson, Windale & Shelton, 1998: 54-44)  ไดกลาวเสริมดวยรายละเอียดวา  การ
เรียนรูทีก่ระตือรือรนจะเกิดข้ึนไดเมื่อนักเรียนไดแสดงบทบาทตางๆ อาท ิไดเกี่ยวของเปนสวนตัวใน
การเรียนรู  ไดตัดสินใจเกี่ยวกับผลลัพธของงาน  เปนเจาของงาน  ไดทดสอบแนวคิดของตนเอง 
วางแผนและออกแบบการทดลองของตน  รายงานผลตอเพื่อนรวมชั้นเรียน  ประเมนิผลลัพธของ
ตน และแกปญหา เปนตน 
                ในขณะที่มีการเรียนรูอยางกระตือรือรนนั้น  การสอนที่กระตือรือรนก็จะตองเกิดควบคู
กันไป  โดยครูจะแสดงบทบาทเชน  ชวยกระตุนความรับผิดชอบของนักเรียนเพื่อการเรียนรู  ให
นักเรียนไดคิด  เสนอโอกาสในการเรียนรู และกลวิธกีารเรียนรูทีห่ลากหลาย  และอํานวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพื่อการเรียนรูที่ดีของนกัเรียน 
              การเรียนรูที่กระตือรือรน จําแนกไดเปน 3 ประเภทดังนี ้
         1.  การอานที่กระตือรือรน (Active reading)  เปนกิจกรรมการเรียนรูที่อาศัยการอานเปน
หลัก ไดแก  การเก็บรวบรวมและการจัดกระทําขอมูล (Collecting and sorting information) การ
เวนคํา (Clozing)  การเรียงลําดับ (Sequencing)  การใชรูปภาพแทนคําหรืออักษร (Pictograms) 
การวาดแผนภาพ (Drawing diagrams)  การระบุชื่อ (Labelling) การเนนคํา (Emphasizing) 
และการต้ังคําถาม (Devising questions)  ในประเด็นเร่ืองนี ้ วนิเดล (Windale, 2005: 11-13)  
ไดใหขอคิดที่นาสนใจวา  นกัเรียนจะเกิดผลในแงการคิดวิเคราะห (Analytical thinking) รูจัก
คนควาหาวิธกีารจากหนังสือ  สามารถปะติดปะตอขอมูลในหนังสือรวมกัน  มกีารคิดวิจารณญาณ 
ไดรับการกระตุนใหมกีารอภิปรายกลุม  สามารถประยกุตใชความรูและความเขาใจของตน  ไดใช
เทคนิค/ วธิีการอานทีก่ระตือรือรนอยางหลากหลาย  สนบัสนุนการใชหนงัสือเพื่อพฒันาความรู  
ความคิด และความเขาใจ กลวิธีตางๆ ขางตน มีคําอธิบายดังนี ้
                 1.1  การรวบรวมและแยกแยะขอมูล  การสืบคนขอมูลเฉพาะเร่ืองจากแหลงความรูเพื่อ
งานโครงการสามารถทําใหกระตือรือรนได  ถาขอมูลนั้นจะตองมีการจัดรวบรวมหรือแยกแยะ
ประเภทอยางใดอยางหนึง่ 
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                1.2  การเวนคํา  เปนแบบฝกหัดเชิงคาดคะเน  โดยการลบบางคําในเนื้อหา  เชน เวนคํา
ไวใหเติมทกุๆ 5  คํา  หรือ ทกุๆ คําที ่10  เปนตน   เพื่อใหนกัเรียนเลือกหาคําหลักหรือคําสําคัญที่
เวนไวนัน้ดวยการคาดคะเน  การเวนคําเชนนี้สามารถใชเปนทกัษะการศึกษาเบ้ืองตน  การประเมนิ
ความเขาใจเร่ืองราวของนักเรียน  การตัดสนิใจของนกัเรียน  การเพิ่มแรงจูงใจ และแมกระทัง่เพื่อ
การกระตุนการอภิปรายกลุม 
                 1.3  การเรียงลําดับ  เปนการตัดแบงเนื้อหาความรูออกเปนสวนๆ แลวสลับคําหรือ
ขอความ  ใหนกัเรียนจัดเรียงลําดับช้ินสวนของเนื้อหานั้นๆ ใหถูกตอง  บางคร้ังอาจใชกับแผนภาพ  
เชน  วัฏจักรของน้าํ     วัฏจกัรของไนโตรเจน และคารบอน  การเรียงลําดับเชนนี้มปีระโยชนสําหรับ
ทักษะการวางแผนเชิงการพฒันาเพื่อใชการไดจริง  เทคนิคนี้สามารถใชเพื่อกระตุนนกัเรียน
เพื่อที่จะเนนวตัถุประสงคการทดลอง  เพื่อทําใหนกัเรียนพิจารณาการจัดลําดับเชิงเหตุผลของ
เหตุการณ  เพือ่สรางทกัษะการวางแผนการทดลองกับทกัษะการออกแบบการทดลองและเพ่ือ
สงเสริมการอภิปรายกลุม 
                1.4  การใชรูปภาพแทนคําหรืออักษร  เทคนิคนี้ดูคลายกบัแบบฝกหัดที่พบในหนังสือ
ปริศนาอักษรไขว (Puzzle Books)  ของเด็กๆ  ซึง่ถอยคําจะถูกเปลีย่นเปนรูปภาพทําใหดูนา
สนุกสนาน   สามารถใชกระตุนการอานของนักเรียนไดโดยเฉพาะอาจชวยเร่ืองความจํา   ครูอาจใช
ภาพหรือสัญลักษณหรือตัวอักษรหรือคําเรียงตอกนั  เชน  
                            (ภาพใบไม)   ี  ก  เกอ (ภาพเรือ)    (= บีกเกอร) 

                                     ี  ก  เกอ       =  บีกเกอร 
                  1.5  การวาดภาพ  ครูอาจใชแผนภาพงายๆ แสดงเก่ียวกับเคร่ืองมือ  หรือข้ันตอนการ
ทดลองเพื่อชวยการเขาใจของนกัเรียน   การสรางแผนภาพและแผนภูมลํิาดับแนวคิด (flow chart) 
มีประโยชนเพราะวาจะชวยใหนักเรียนมองเหน็ภาพ  ชวยในการตรวจทาน และการจดบันทกึ  
นอกจากนีน้ักเรียนยงัจะไดพจิารณาถึงลําดับเหตุผลของเหตุการณ 
                  1.6  การระบุชื่อ  การระบุชื่อทีแ่ผนภาพ  สามารถกระตุนการอานของนักเรียนอยาง
กระตือรือรนเพื่อเรียนรูขอมลู   ครูอาจเพิม่วิธีการนี้โดยใหตัดชิ้นสวนของขอความทีเ่ตรียมไวแลวไป
ติดลงบนแผนภาพทีก่ําหนด  หรืออาจใหนกัเรียนกาวไปสูข้ันตอนการตรวจสอบเนื้อหาความรู
เพื่อที่จะคนหาชื่อหรือคําที่เหมาะสมกับแผนภาพ   เทคนิคนี้สามารถใชกระตุนนักเรียนใหต้ัง
คําถามเกี่ยวกบัเนื้อหา  พิจารณาแนวคิดทีแ่ฝงเรนอยูในเนื้อหา  ใชแผนภาพเปนเคร่ืองชวยการจาํ
และชวยนักเรียนในการแยกแยะเน้ือหา 
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                 1.7  การเนนคํา  เทคนิคนี้ครูสามารถใชเพื่อเลือกคํา วลี ประโยค หรือขอมูล  ออกมา
จากเนื้อหาความรูซึ่งเปนการกระตุนใหนักเรียนไดรูจักเนนคําหลักหรือ คํามโนทัศน (concept) มี
วิธีการทําไดหลายวธิี เชน การขีดเสนใตคํา  การระบายเปนแถบสีตางๆ การเขียนเสนวงรอบคํา  
การเนนบริเวณเนื้อหาตามวัตถุประสงค  เชน  ขอความของขอเท็จจริง ความเห็น และการ
ประยุกตใชแนวความคิด  เปนตน 
                  1.8   การต้ังคําถาม  วธิีการนีค้รูจะใหเนื้อหาแกกลุมนักเรียนและใหต้ังคําถามที่
เกี่ยวกับจุดประสงคสําคัญๆ ใหกลุมนักเรียนแลกเปล่ียนคําถามกันแลวตอบ   แลวจึงสงคืนเพื่อการ
ใหคะแนน  วิธกีารเชนนี้สงเสริมใหมีการถกเถียงอันสําคัญตอไป  ครูสามารถใชเทคนิคนี้เพื่อคนหา
คําถามใดๆ ทีท่ําใหเกิดปญหาแกนักเรียน  เพื่อเพิม่แรงจูงใจ เพื่อระบุถึงความสับสนในเนื้อหาของ
นักเรียนและเพื่อเปนสวนนาํเขาสูเร่ืองราวตอไป 
           2.  การเขียนทีก่ระตือรือรนและสรางสรรค (Active and creative writing)  เปนกิจกรรม
การเรียนรูที่อาศัยการเขียนเปนหลัก  ไดแก  การเขียนบันทกึประจําวนั (Diaries) การเขียน
จดหมาย (Letters) การเขียนรายงานการสืบคน (Investigation reports) การเขียนหนังสือพมิพ 
(Newspaper reports) และการเขียนงานนําเสนอ (Presentations)   ในเร่ืองนีว้นิเดล (Windale, 
2005:19)  ไดใหขอคิดอยางสําคัญไววา  วธิีการเขียนทีก่ลาวขางตนจะชวยใหนักเรียนไดเขาใจ
วิทยาศาสตรอยางกระจางชัดข้ึน  อีกทั้งยังเปนการสงเสริมนักเรียนในเร่ืองตางๆ เชน  สงเสริม
ความรับผิดชอบในงานเขียนของตน   การใชทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical thinking) แสดง
ความคิดเหน็ของตนไดอยางชัดเจน   แสดงออกถงึความเขาใจหรือเขาใจคลาดเคล่ือน 
(misunderstanding) ของตน  ส่ือสารขอคนพบของตนสูผูอ่ืน  พัฒนาการคิดสรางสรรคตลอดจน
แสดงออกถึงความรูสึกสวนตัวและปฏิกิริยาตอประเด็นปญหาและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร  กลวธิี
ที่กลาวมาขางตนมีคําอธิบายดังนี ้
                      2.1  การเขียนบันทึกประจําวนั  เทคนิคนีเ้ปดโอกาสใหนักเรียนไดสะทอนการเรียนรู
ของตนเองอยางไมเปนทางการ  ทาํใหนักเรียนไดส่ือสารแนวความคิดของตนเองดวยการเขียน
อยางแทจริงเกี่ยวกับการบนัทกึขอมูล  และทําใหขอมลูกระจางชัดข้ึน   ทั้งนี้ครูอาจจะแนะนําให
นักเรียนสามารถเขียนบันทกึไดอยางอิสระในส่ิงที่ตนไดรูแลว  ส่ิงที่ตนไมแนใจตลอดจนความรูสึก
เกี่ยวกับงานและความสําเร็จในวิชาวทิยาศาสตร 
                      2.2  การเขียนจดหมาย  การเขียนจดหมายตอนทายบทเรียน  หรือหวัขอเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดส่ือสารถึงส่ิงทีไดเรียนรูแลวไปยังเพื่อน  หรือญาติได  การ
เขียนจดหมายในวิชาวทิยาศาสตรจะชวยในการทบทวน พัฒนาและเสริมแรงดานมโนทัศน  ชวย
ใหครูสามารถระบุถึงส่ิงทีน่ักเรียนเขาใจคลาดเคล่ือนไดและยังเปนการแนะนาํรูปแบบการเขียนทาง
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วิทยาศาสตรที่มีประโยชนในชีวิตอีกดวย  นอกจากนี้การเขียนจดหมายจะกระตุนใหนักเรียนเกิด
คําถามและหาทางแกไขปญหาไดตอไป 
                    2.3  การเขียนรายงานการสืบคน  การคนควาและเขียนเอกสาร ควรมกีารเลือก
บรรณาธิการเพื่อรับผิดชอบดําเนนิการ  มอบหมายใหมผูีเขียนจากการคนควาแตละหนา   เอกสาร
ควรจะมีสาระ  มีความละเอียด  นําเสนออยางขัดเจน  มตัีวอยาง/ภาพที่ดี มีสีสัน นาสนใจ อาน
สนุก ทนัสมัย อานและเขาใจไดงาย  และตรงกับกลุมเปาหมายการสืบคนอาจคนหาจากเอกสาร
ความรู/ หนังสือ  และเวบ็ไซตตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับสาระความรูทางวิทยาศาสตร 
                   2.4  การเขียนหนังสือพิมพ  หนังสือพิมพเปนส่ือทีน่ักเรียนตางรูจักกนัดี  ครูสามารถ
นํามาใชเพื่อเปดโอกาสใหนกัเรียนไดเขียนโดยเฉพาะสวนที่เปนสาระเก่ียวกับวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยียอมมีขอมูลตางๆ   ครูสามารถแนะนําใหนกัเรียนเลือกหาบทความจากหนังสือพิมพ  
วารสาร เพื่อนาํมาเขียนรายงานขอเท็จจริง หรือประเด็นทางวทิยาศาสตร  แมกระทัง่ภาพการตูน
หรือการตูนเร่ืองที่เกี่ยวกับวทิยาศาสตร  ครูอาจใหศึกษาตัวอยางหนังสือพิมพ  กาํหนดกรอบการ
เขียน  หรือชวยใหนกัเรียนเกิดการคิดวาจะส่ือสารออกมาไดอยางไร    สําหรับหัวขอที่จะนํามา
เขียนอาจไดแก  ส่ิงคนพบใหม ปรากฏการณทางธรรมชาติ และเร่ืองราวทางวทิยาศาสตร เปนตน 
                  2.5  การเขียนงานนําเสนอ  การนําเสนอรายงานการทดลองของกลุมตอช้ันเรียน  
สามารถใหประสบการณการเขียนที่ต่ืนตัวอันมีคุณคาได  ไมวาจะเปนรูปแบบโปสเตอร (poster) 
แผนพับ หรือแผนโปรงใส  ทีใ่ชกับเคร่ืองฉายภาพขามศีรษะและการนาํเสนอดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร เชน Power Point เปนตน   ส่ิงเหลานี้ลวนใชในการสื่อสารแนวความคิดสูผูอ่ืนได
อยางดีทีเดียว    ถาครูสามารถแนะนาํหลักการทําแกนักเรียนไดก็จะดีอยางยิ่ง  จะชวยใหผลงานที่
ผลิตนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          3.  กิจกรรมอ่ืนๆ  ซึง่มีลักษณะของการเรียนรูรวมกันเปนกลุม  ไดแก  การอภิปรายกลุม 
(Group Discussion) เกม (Games) การจําลองสถานการณ (Simulation)  การแสดงบทบาท
สมมุติ (Role Play)  และการสืบคน (Investigation)  กจิกรรมตางๆดงักลาวนี ้ลวนเปนการฝกฝน
ทักษะการทํางานรวมกนั    คิดและแกปญหารวมกนัเปนกลุมทั้งส้ิน 
                   3.1  การอภิปรายกลุม (Group Discussion) (Parkinson, Windale & Shelton. 
1999:45-57)  จัดเปนลักษณะการฟงที่ต่ืนตัว (Active Listening) อยางหนึ่ง ซึ่งเปนเทคนิคที่ชวย
ในการปรับปรุงแกไขทักษะการฟง  เนื่องจากการอภิปรายจะชวยใหนักเรียนมีโอกาสไดสํารวจ
แนวความคิดของตนเอง แกไขปรับปรุงทักษะการส่ือสาร (Communication skills) เอ้ือตอการ
ทํางานกลุมหรือสืบคน และชวยกระตุนการมีสวนรวมทีก่ระตือรือรน (active participation) ใน
กระบวนการเรียนรู   ส่ิงที่จาํเปนที่ควรทํากคื็อการสรางบรรยากาศเพื่อการอภิปรายโดยการกาํหนด
กฎกติกาพื้นฐาน (เชน  ไมขัดจังหวะผูอ่ืน รับฟงซึง่กนัและกัน  รับผิดชอบในส่ิงที่ตนทํา ยึดมัน่ใน
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กฎกติกา  ยอมรับนับถือความคิดเหน็ของผูอ่ืน)  และการทํางานรวมกนั  นักเรียนจะไดเรียนรูถึง
การรูจักสติปญญาที่ส่ังสมของกลุม  การแลกเปล่ียนแนวความคิดและขอมูล 
                    กิจกรรมการอภิปรายกลุมอาจใชไดหลายวิธี ไดแก 

4.1.1 การระดมสมอง (Brainstorming) ใชวิธีการกําหนดหัวขอที่จะเรียนรู  แลว
กระตุนความคิดเห็นของนักเรียนแตละคนโดยใหตอบตอๆกันไปอยาง
ตอเนื่อง อาจใหเขียนความคิดเห็นใหความสําคัญกับความคิดของทุกคน 
เม่ือเสนอครบทุกคนแลวจึงเร่ิมอภิปราย จดักลุมรายการ  และเนน
จุดสําคัญ 

4.1.2 การใชคําถามที่มีโครงสรางเพื่อการอภิปรายกลุมยอย  วธิีการก็คือถาม
คําถามใหนกัเรียนคิดอยางใชเหตุผลจากการคิดวิจารณญาณเปนการคิด
สรางสรรค  เร่ิมจากรูปธรรมและคอยๆไปสูนามธรรม  ครูคอยกระตุนให
นักเรียนมัน่ใจในการทํางานรวมกัน     ในการนี้จะตองมกีารเลือกประธาน
เพื่อดําเนินการ และเลขานกุารทําหนาที่จดบันทึกผลสรุปจากการอภิปราย 

4.1.3 การอภิปรายทัง้ชั้นเรียน โดยใชคําถามที่มีโครงสรางเร่ิมดวยการจับคู  
บอกถึงการเขียนอธิบายเรื่องหนึ่ง  เชน  ทานเขียนอธิบายการทดลอง
ของแข็งอยางไร  จะมีคําอ่ืนๆ ที่อธิบายการทดสอบของแข็งทั้งหมดได
หรือไม  อาจคิดถึงเร่ืองงานที่ทาํเมื่อสัปดาหกอนวา มีคําอ่ืนใดที่อธิบาย
เกี่ยวกับเร่ืองทัง้หมดนั้นไดหรือไม  จากนัน้ใหจับกับอีกคูหนึง่ (รวมเปน 4 
คน) รวมนําเสนอขอมูล ชวยคิดหาเหตุผลอธิบายวาทําไมส่ิงเหลานั้นจงึ
ตางกัน (ของแข็ง ของเหลว และกาซ)  คิดวามีอะไรเก่ียวของกับการเรียง
ตัวและการเคล่ือนตัวของอนุภาคหรือไม  จากนั้นเปนการอภิปรายทั้งชัน้
เรียนดวยคําถามที่แตกตาง เชน  ทานคิดวาอนุภาคของแข็ง ของเหลว 
หรือ กาซมีปฏิกิริยาอยางไรเมื่อไดรับความรอน และวัสดุขยายตัวเมื่อ
ไดรับความรอนจะทําใหเกิดปญหาหรือไม  ใหทั้งชัน้เรียนรวมกันอภิปราย 

4.1.4 เทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) ใหเร่ิมดวยการจับกลุมๆ ละ 4 คน  ใหตัดสินใจ
วาใครจะเปนผูเชี่ยวชาญเร่ืองใด  มอบงานใหผูเชีย่วชาญแตละคน  
ผูเชี่ยวชาญเร่ืองเดียวกันเขากลุม  ใหทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จใน
เวลา (เชน 20 นาที)  แลวกลับไปที่กลุมเดิม (กลุมบาน)  แลวใหเสนอ
ความรูที่ไดรับจากกลุมผูเชี่ยวชาญใหแกสมาชิกในกลุมบาน และรวมกัน
ทํางานของกลุมบานที่ไดรับมอบหมา  พรอมทั้งเตรียมทาํรายงานเพื่อการ
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นําเสนอ  เทคนิคนี้ใชไดกับบางหัวขอทีม่หีัวขอยอยหรือการทดลอง  เปน
การเรียนแบบรวมมือที่ไดผลมาก 

                3.2  เกม  เปนกิจกรรมที่ครูสามารถใชพัฒนานักเรียนใหเกดิความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง  การใชความรู ทกัษะหรือกระบวนการทางวทิยาศาสตร ซึง่ใชผูเลน 2-4 หรือ 5 คน  มี
กฎ กติกา  และมีการแขงขัน   เกมมีหลายประเภทไดแก  เกมไพ  เกมโดมิโน  การทายคํา  การ
จับคู  เกมกระดาน (Board Game) และปริศนาอักษรไขว (Crosswords)  วิธีดําเนนิการครูควรมี
การเตรียมการ อธิบายส้ันๆ และสรุปยอซํ้า   ครูอาจใชเกมในข้ันนําเขาสูบทเรียน  ทบทวนทกัษะ 
มโนทัศน  ระหวางการเรียน  อาจใชเพื่อกระตุน ทดสอบความรู  การนาํความรูความเขาใจไปใช  
หรือครูอาจใชเกมในชวงสุดทายของงานเพือ่ย้ําความเขาใจ/ ทดสอบความรูความเขาใจของ
นักเรียนได 
                3.3 การจาํลองสถานการณ (หรือสถานการณจําลอง)  เปนกิจกรรมที่เลียนแบบของจริง 
มีประโยชนในแงชวยใหนกัเรียนเขาใจเร่ืองหรือมโนทัศนที่เปนนามธรรม  ทําใหนกัเรียนไดสัมผัส  มี
ประสบการณที่เปนรูปธรรมจากเร่ืองที่เปนนามธรรม  ชวยพฒันาความคิดวิจารณญาณและ
ความคิดสรางสรรค  ทักษะการส่ือสาร การแกปญหา  การตัดสินใจ  ความรูและความเขาใจ   
ในทางปฏิบัติ  ควรตองมีการเตรียมการ อธิบายส้ันๆ  ปฏิบัติ  สรุปยอซํ้า และติดตามผล   กิจกรรม
นี้จะชวยใหครูไดมีเวลาในการสังเกตและประเมินผลนักเรียนของตน 
               3.4  การแสดงบทบาทสมมุติ  เปนการนําหัวขอเร่ืองที่มีการถกเถียงโตแยงมาใชในการ
เรียนการสอน  เทคนิคนี้มีประโยชนหลายประการ เชน การสํารวจขอคิดเห็น (ตามบทบาทที่แสดง)  
มีการตอบโตอยางรวดเร็วระหวางบุคคล  สัมพันธกับเร่ืองราวจริง  ชวยมุงเนนปญหา และแกไข
ปญหา  ชวยกระตุนนักเรียนไดดี  พัฒนาการคิดเชิงวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค  อีกทัง้ยัง
ชวยสงเสริมกจิกรรมอ่ืนๆ  เชน  การอภิปรายกลุม  การอาน  การเขียน  การทําโครงงาน/ กิจกรรม
นอกหลักสูตร   ในทางปฏิบติั ครูตองมีการเตรียมการ การเขาสูบทบาทโดยยอ  การดําเนนิการ
ปฏิบัติ (แสดงบทบาท)  การสรุปและติดตามผล (follow-up) 
           4.  การสืบคน (Investigation)  โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตรจะทาํการทดลองและการสืบคน
ดวยการใชความรูของตน  คิดถึงแนวคิดใหมๆ ทีพ่วกเขาสามารถทดสอบได   แนวคิดนั้นจะนาํไปสู
ความรูใหมเกีย่วกับส่ิงทีก่ําลังสืบคน  ข้ันตอนของการสืบคนสรุปไดดังภาพประกอบ 2 
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                                           ใชเปน 
                                         . 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                       อาจจะ 
                                         เปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                           
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงข้ันตอนของการสืบคน 

ท่ีมา: ดัดแปลงจากพารคินสัน วินเดล และเชลตัน (Parkinson, Windale & Shelton. 1998:224-228 

แนวคิดท่ีจะสืบคน 

การอธิบายสําหรับบางส่ิงที่ได
สังเกต 

การสืบคนอาจแสดงใหเห็นวา
การอธิบายนั้นถูกตองหรือไม 

จงทดสอบสมมุติฐานนั้น -
การอธิบายก็คือสมมุติฐาน 

การทํานายเก่ียวกับส่ิงที่อาจเกิดขึ้น 

จุดเร่ิมตนเพื่อการสืบคนอีกอันหนึ่ง
เพ่ือที่จะหาความรูใหม 

การรายงานดวยการเขียน/ พูดคุย/ โปสเตอร/ 
บทสําหรับโปรแกรม 

การปฏิบัติส่ิงท่ีผลลัพธ
ใหความหมายไว 

ความรูใหม
เก่ียวกับหัวขอเร่ือง 

อาจเปน 

อาจเปน 

การบอกกลาวแก
ผูอื่นถึงส่ิงท่ีทานได
เรียนรูมาแลว 

– จงทดสอบการทํานายนั้น 
การสืบคนอาจแสดงวาการทํานายถูกตอง 

การวางแผนและการ
ทําการสืบคน 

คําถามที่การสืบคนจะนําไปสู
คําตอบ 

จุดเร่ิมตนเพื่อการสืบคน ความรูเก่ียวกับ
หัวขอเร่ือง 
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                 อยางไรก็ตามไดมีการศึกษาหลายเร่ืองพบวา  นักเรียนชอบการเรียนรูที่กระตือรือรน
มากกวาการบรรยายตามปกติ  และผลวิจยัอ่ืนๆ พบวาผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนที่ไดรับการสงเสริม
การเรียนรูที่กระตือรือรนก็ไดผลดีกวาการบรรยายทัง้ในแงการพัฒนาทกัษะดานการคิดและการ
เขียน เปนตน (Bonwell & Eison. 1991: iii) 
                     ส่ิงสําคัญที่ครูควรคํานึงถึงกคื็อ อุปสรรคขวางกัน้การที่จะใชการเรียนรูที่กระตือรือรน 
ไดแก 1) ครูไมสามารถทําใหครอบคลุมเนื้อหาไดมากในเวลาที่มีอยู 2) การเตรียมการกอนเขาสอบ
ตองใชเวลามาก    3)  ชัน้เรียนขนาดใหญจะเปนอุปสรรคตอการประยุกตใชกลยุทธนี้    4) การ
ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณที่ตองการจาํเปนเพื่อสนับสนุนการเรียนรูทีก่ระตือรือรน (Bonwell & Eison. 
1991: 59) 
 

กระบวนการฝกอบรม 
                 ในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาครูวทิยาศาสตรดวยการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญดวยวธิกีารเรียนการสอนทีก่ระตือรือรนนัน้  มีลักษณะของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop)  ที่เนนบทบาทของผูเขารับการฝกอบรม (participant-centered)  อยางแทจริง  กลาว
โดยยอ ก็คือ มี  5   ข้ันตอนหลัก ไดแก 1) ใหความรูปพูื้น นาํไปสูการกระทํา  2) ใหรูคิด รูทํา  ครูผู
เขารับการฝกอบรม ไดลองคิดและลงมือปฏิบัติ  3) ใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อความกระจาง  4) มี
การตรวจสอบ ประเมินความเขาใจและความถูกตอง และ 5) การแลกเปล่ียนความรู  มีการ
นําเสนอผลงาน  อภิปรายและซักถาม  ตามที่กลาวมาน้ี พอที่จะขยายความเพือ่ความเขาใจที่
ชัดเจนยิง่ข้ึน ไดดังตอไปนี้ 

1. ใหความรูปูพืน้  วทิยากรหลักบรรยายใหความรูทัว่ไปเปนเบ้ืองตนกอนที่จะเจาะสู 
เทคนิคหรือวิธกีารเรียนการสอนทีก่ระตือรือรนเฉพาะประเภท  และเฉพาะเร่ือง  โดยใชส่ือวีดิทัศน
ประกอบการบรรยาย  ขณะเดียวกนักม็ีคณะวิทยากรผูชวยแปลคําบรรยายโดยสรุปเปนภาษาไทย 
เปนระยะๆ 

2. ใหรูคิด รูทํา  ครูผูเขารับการฝกอบรมทุกคนไดรับเอกสารประกอบการบรรยายทัง้ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการอานทาํความเขาใจและติดตามความรูทุกหัวขอเร่ือง   ใน
ขณะเดียวกนัวิทยากรจะใหแนวทางการปฏิบัติเปนข้ันตอนส้ันๆ  เสมอ สําหรับทุกเทคนิค/ วิธีการ   
สวนผูเขารับการฝกอบรมแบงกลุมยอยเพื่อทาํงาน/ ลงมือปฏิบัติรวมกัน   ต้ังแตการคิด  การ
วางแผน  และผลิตผลงาน  ตลอดจนการอภิปรายประเมินภายในกลุมของตน 

3.  ใหคําปรึกษาแนะนาํ    คณะวิทยากรจะเดินไปตอบคําถามของผูเขารับการฝกอบรม 
ทุกกลุมเพื่อทบทวนความรูความเขาใจของครูวิทยาศาสตรแตละสาขาวิชา   ทั้งนี้เพือ่ความมัน่ใจ
แกผูเขารับการฝกอบรมที่จะตองเลือกหัวขอเร่ือง และสาระที่จะนาํมาบูรณาการกับเทคนิค/ วธิีการ
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การเรียนการสอนทีก่ระตือรือรนแตละอยาง  นอกจากนีก้ย็ังมกีารชี้แนะแนวทางที่ถกูตองในการ
ปฏิบัติอีกดวย 

4.   มีการตรวจสอบและประเมิน  ทุกข้ันตอนของการลงมือปฏิบัติของผูเขารับการ 
ฝกอบรมนัน้  คณะวิทยากรจะมีการตรวจสอบและประเมินอยางใกลชดิ  เชน  การขอตรวจดู
ผลงานขณะท่ีทํา  และหลังจากทีท่าํเสร็จแลว   ไมวาจะเปนแผนการจัดการเรียนรู  หรือส่ือการ
เรียนรูที่ผลิตข้ึน   เมื่อผูเขารับการฝกอบรมทุกกลุมนาํผลงานไปติดแสดง (display)  ไวที่แผนปาย
ภายในที่ที่จัดไวใหของหองฝกอบรม   คณะวิทยากรจะเดินไปตรวจและประเมินพรอมทั้งให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  รวมทัง้ใหมกีารปรับแกไขใหถูกตองเพื่อจะสามารถนําไปใชไดจริงใน
ชั้นเรียนตอไปตามที่ผูเขารับการฝกอบรมคาดหวังไว 

5. การแลกเปล่ียนความรู  ภายในกลุมยอย  ผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสไดรวมคิด   
รวมทาํและแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในการผลิตผลงานแตละเทคนิค/ วิธีการที่ไดเรียนรู
ไปแลวจากวทิยากร   นอกจากนีย้ังมีการจดัแสดงผลงานของแตละกลุมไวที่แผนปายเพื่อใหกลุม
อ่ืนๆ ไดดูแนวทาง  และเม่ือมีการนาํเสนอสรุปผลงานของแตละกลุมบนเวที  ก็มกีารอภิปรายและ
ซักถาม  รวมทัง้ใหขอเสนอแนะ 

สวนส่ือที่ใชในการฝกอบรมมีลักษณะเปนสื่อประสม (multimedia) กลาวคือ  มกีารใชสื่อ 
เพื่อการเรียนรูอยางหลากหลายผสมผสานกันไปตามหวัขอเร่ืองแตละเร่ืองทีว่ิทยากรใหความรู  
จําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 1) ส่ือวัสดุ  2) ส่ืออุปกรณ และ  3) ส่ือวิธีการ 
                 1.  ส่ือวัสดุ  (software)  ในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ   วทิยากรไดใช หรือผูเขารับ
การฝกอบรมไดใชส่ือวัสดุตางๆ  เชน  เอกสารประกอบการบรรยาย วัสดุเพื่อฝกปฏิบติัตางๆ  
โปรแกรมคอมพิวเตอร  วีดิทศัน  แบบสัมภาษณ     และแบบสอบถาม  เปนตน 
                  2.  ส่ืออุปกรณ (hardware)  ทัง้วทิยากรและผูเขารับการฝกอบรมมีการใชส่ือประเภท
อุปกรณ  เชน  เคร่ืองฉายภาพวีดิทัศน  ชุดคอมพิวเตอร  และ อุปกรณการทดลองตางๆ  เปนตน 
                  3.  ส่ือวิธีการ (approach)  เทคนิค/ วิธีการตางๆ ที่วทิยากรใช  เชน  การบรรยาย  การ
สาธิต  การอภิปรายกลุมยอย และกลุมใหญ  การใหลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง (hands on 
experience)  ทุกข้ันตอน  การตรวจสอบและประเมินดวยวิธกีารตางๆ  อาท ิ การสุมสัมภาษณ
เพื่อศึกษาพืน้ฐานเดิมของผูเขารับการฝกอบรม  การใชแบบสอบถามประเมินระหวางและหลังการ
ฝกอบรม  และการทํางานเปนทมี (team working) ทัง้ของคณะวทิยากรและผูเขารับการฝกอบรม 
 

การวัดและการประเมิน 
             การวดัหรือการวัดผล  เปนกระบวนการตรวจสอบผลถึงส่ิงที่ไดทําไปแลววาประสบ
ผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  เชน  การจัดทาํหลักสูตรในระดับช้ันเรียน/ การจัดกระบวนการเรียนการ
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สอน  การวัดเปนการรวบรวมหาขอเท็จจริง/ ขอมูลตางๆ ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ พิจารณานําขอมูลไป
ใชในการประเมินและติดตามผลตามลําดับ 
        การประเมินหรือการประเมินผล (Evaluation) 
           “เร่ิมจากการที่คนเราทําอะไรลงไปแลว  ถาสามารถทราบผลของการกระทาํก็มักจะสะทอน
ใหสามารถปรับปรุงการทํางานของเราใหดีข้ึน…..” (พจน  สะเพียรชัย.2537: 123)  การประเมินจงึ
เปนกระบวนการรวบรวมขอมูล เพื่อการตัดสินคุณคาอยางมหีลักเกณฑหรือการตัดสินใจเพื่อเลือก
วิธีการอันเหมาะสมตอไป (ศิริชัย  กาญจนวาสี. 2545; ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ; และเยาวดี  ราง
ชัยกุล  วิบูลยศรี. 2542) 
            ในการประเมินโครงการ  หลักสูตรหรือแมกระทัง่การเรียนการสอน อาจกระทาํไดทั้งกอน
ดําเนนิการ เพือ่การตรวจสอบแผนหรือโครงการที่จัดทาํข้ึนมานัน้  หรืออาจประเมนิในชวงของ
ระยะดําเนินการกอนดําเนนิการเต็มรูป/ ระหวางดําเนินการเต็มรูปเพือ่ศึกษาขอเท็จจริงตางๆ
เกี่ยวกับประสิทธิผล  ปญหาและอุปสรรค ขอควรแกไขปรับปรุง  และอาจประเมินเม่ือส้ินสุดการ
ดําเนนิการเพือ่ประเมินผลลพัธ ผลผลิต และผลกระทบของงานน้ันๆ (ทวีป  ศิริรัศมี. 2545; รัตนะ  
บัวสนธ. 2538) 
               วัตถุประสงคของการประเมินโดยทั่วไป  มหีลายประการ อาทิ  

1. เพื่อหาขอมูลมาปรับแผน  หรือเปนหลักฐานเพื่อสรางแผนใหม 
2. เพื่อคนหาจุดบกพรองของแผนดําเนินงาน 
3. เพื่อขจัดความสูญเปลา – จากขอผิดพลาดที่ไดรูแลวนํามาปรับปรุงแผน และ 
4. เพื่อประสิทธิภาพของงาน (พจน  สะเพยีรชัย.2537:130)   

        ถาในดานการประเมินติดตามผลการใชหลักสูตรทีท่ําข้ึนมาแลวก็จะมีจุดมุงหมาย 
คลายคลึงกนั กลาวคือ 1) เพื่อหาคุณคาของหลักสูตร ดูวาหลักสูตรนัน้บรรลุตามวตัถุประสงคที่
หลักสูตรตองการหรือไม เพยีงใด  2) เพื่อตัดสินวา รูปแบบหลักสูตร การบริหาร การสอนตาม
หลักสูตรเปนไปในทิศทางทีถู่กตองหรือไม  และ 3)  เพื่อวัดผลดูวา ผูเรียนในฐานะผลิตผลของ
หลักสูตรเปนอยางไร (ทิศนา  แขมมณี. 2537: 134) 
                    การประเมนิอาจมีการกําหนดรูปแบบ/ แบบจําลอง (Model) ในการประเมิน ไดแก 1) 
รูปแบบการประเมินเพื่อการอธิบายลักษณะของส่ิงตางๆ (Descriptive Model) และ 2) รูปแบบ
การประเมนิทีเ่ปนกฎหรือแนวทางสูการปฏิบัติ  เพื่อใชเปนกรอบ/ วิธดํีาเนนิการ (Prescriptive 
Model) รูปแบบการประเมินนั้นผูรูไดจัดแบงเปน 3 กลุม (เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี. 2542; 
สุวิมล  ติรกานนท. 2543) ดังนี ้
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1. รูปแบบที่ยึดวตัถุประสงคเปนหลัก (Objective-Based Model) ไดแก  1) รูปแบบการ 
ประเมินของไทเลอร (Tyler.1942) ซึ่งมกีารตรวจสอบผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถปุระสงค
หรือไม   2)  รูปแบบการประเมินของครอนบาช  (Cronbach. 1963) ซึ่งมุงสรางสารสนเทศในการ
ตัดสินใจเพื่อแกไขขอบกพรองของไทเลอร 

2. รูปแบบการประเมินตัดสินคุณคา (Judgmental Evaluation Model) ไดแก                                         
1) รูปแบบของสเตก (Stake. 1967) ซึ่งประเมินความสัมพันธระหวางปจจัยเบ้ืองตน การปฏิบัติ
และผลลัพธ โดยแบงเปนเมตริกซ  การบรรยาย  และเมตริกซ  การตัดสินคุณคา  ดูความสอดคลอง
ระหวางส่ิงที่คาดหวงักับส่ิงที่เกิดข้ึนจริง  2) รูปแบบการประเมินของ สคริพเวน (Scriven. 1967)  
เปนการประเมินผลยอย (Formative Evaluation) เพือ่ดูความกาวหนาของโครงการ อันจักนําไปสู
การปรับปรุงเมื่อไดขอมูลมาพิจารณา และการประเมนิผลสรุป (Summative Evaluation) เพื่อ
พิจารณาวาควรจะยุติหรือขยายโครงการตอไป 3) รูปแบบการประเมนิของโพรวัส (Provus. 1969) 
มีการเปรียบเทียบการดําเนนิงานกับมาตรฐาน ซึง่จะนําไปสูการเลือก ยุติ/  เปล่ียนแปลง หรือ
กลับไปเร่ิมตนใหม หรือดําเนินกิจกรรมตอไป  4) รูปแบบการประเมนิของอัลคิน (Alkin.1969) มี 5 
ดาน ไดแก การประเมนิสภาพของระบบ  การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ การประเมนิเพื่อ
ดําเนนิโครงการ การประเมินเพื่อปรับปรุง และการประเมินเพื่อยอมรับผลของโครงการ 
             3.  รูปแบบการประเมินเนนการสรางแนวคิดเพื่อการตัดสินใจ (Decision - oriented 
Evaluation Model)  ไดแก 1) รูปแบบของ เคิรกแพทริก (Kirkpatrik. 1978) มี 4 ดาน ไดแก การ
ประเมินปฏิกิริยาการเรียนรู พฤติกรรมและผลลัพธตอองคกร และ 2) รูปแบบของซัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam. 1971) หรือเรียกยอๆ วา CIPP ซึ่งเปนที่นยิมใชกนัมากในการประเมิน 4 ดาน ไดแก  
การประเมนิบริบท (Context Evaluation)  การประเมนิปจจัยปอน (Input Evaluation) การ
ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
                ในการวิจยัคร้ังนีไ้ดพิจารณาเลือกรูปแบบการประเมิน CIPP รวมกับผลกระทบ I (หรือ 
Impact) หรือที่นกัประเมนิ เรียกวา CIPPI (ทวีป ศิริรัศมี. 2545: 123) 
                     C   =  การประเมินสภาวะแวดลอม ไดแก ความตองการ  นโยบาย  ลักษณะชุมชน 
จํานวนประชากร 
                      I    =  การประเมินปจจัยปอน  ไดแก งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ กาํลังคน 
                      P   =  การประเมินกระบวนการ ไดแก  การจัดกิจกรรมตางๆ 
                      P   =  การประเมินผลผลิต  ไดแก การดําเนินงาน 
                      I    =  การประเมินผลกระทบ ไดแก ส่ิงที่เกิดข้ึนทัง้ดานบวก และดานลบ  ส่ิงที่
คาดหวงั และไมไดคาดหวัง 
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                 จะเห็นไดวารูปแบบการประเมิน CIPPI เปนการประเมนิทัง้ระบบและครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน  ผูวิจัยจงึไดนําไปประยุกตใชเพื่อการติดตามผลในระยะหลัง 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ประชากร 
              ประชากรในการวจิัย ประกอบดวย 

1. ครูผูสอนวิชาวทิยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สอนวิชาเคมี ฟสิกส  
ชีววทิยา และวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ สังกดัสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ) 
กระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับการฝกอบรมเร่ือง การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญดวยเทคนิคการเรียนการสอนที่กระตือรือรน (Active Teaching)   ที่จัดข้ึนโดย ศูนยวทิยา-
ศาสตรศึกษา จํานวน 1 รุน   ในเดือนตุลาคม 2546     และท่ีจัดข้ึนโดย กระทรวงศึกษาธิการ   
จํานวนรวม  5 รุน  ในชวงเวลาต้ังแต 16 กุมภาพันธ ถงึ 14 พฤษภาคม 2547  ภายใตโครงการ
เงินกูของธนาคารโลก 

2. ผูบริหารโรงเรียนของครูทีเ่ขารับการฝกอบรมสังกัดอยู 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไดเรียนรูวิชาวทิยาศาสตรจากครูผูเขารับการ 

ฝกอบรม 
 

กลุมตัวอยาง 
              กลุมตัวอยางในการวิจัยนี ้ประกอบดวย 
             1. ครูผูสอนวิชาวทิยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทีส่อนวิชา เคมี  ฟสิกส  
ชีววทิยา และวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพที่ไดรับการฝกอบรม เร่ืองการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิคการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรน จาํนวน 6 รุน   
                เนือ่งจากกระบวนการวิจัยมหีลายข้ันตอน  และเปนการเก็บขอมูลทั้งในหองฝกอบรม 
ในหองเรียนโดยการสังเกตการปฏิบัติจริงของผูสอน  จากการติดตามผลงานที่ครูสงมา และจาก
การสัมภาษณ   เพื่อศึกษาความสําเร็จของการฝกอบรมและความคงอยูของส่ิงที่ไดเรียนรูไป จงึได
ใชวิธีการแบบสุมและแบบเจาะจงในการรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดภาพรวมทีถู่กตอง และตอบ
วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี ้

1.1 ครูผูสอนวิชาวทิยาศาสตรที่เขารับการฝกอบรมรุนที่ 5 สุมมาจํานวน 50 คน เพื่อ 
ศึกษาความคิดเห็นและประสบการณกอนการฝกอบรม      ระหวางการฝกอบรมและส้ินสุดการ
ฝกอบรม 

1.2 ครูผูสอนวิชาวทิยาศาสตรที่เคยผานการอบรมที่สอนอยูในโรงเรียนที่ผูวิจยัไดไป 
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เก็บขอมูลที่โรงเรียนจํานวน 78 คน จากโรงเรียนจํานวน 13 แหง ในภาคเหนือ ภาคอีสาน
(ตะวันออกเฉียงเหนือ)   และภาคใต เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการฝกอบรม และการนาํความรู
ที่ไดจากการอบรมไปใช เปนการติดตามผลหลังการฝกอบรมระยะที ่1  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

           1.2.1  ภาคเหนือ  ไดแก โรงเรียนยพุราชวทิยาลัย จังหวัดเชียงใหม โรงเรียน 
สวนบุญโญปถัมภ จังหวัดลําพนู โรงเรียนเขลางคนคร จงัหวัดลําปาง  โรงเรียนหองสอนศึกษา 
จังหวัดแมฮองสอน และโรงเรียนสามัคคีวทิยาคม จงัหวดัเชียงราย 
                             1.2.2  ภาคอีสาน ไดแก โรงเรียนแกนนครวทิยาลัย  โรงเรียนชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน   โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ 
                             1.2.3   ภาคใต ไดแก โรงเรียนวิเชียรมาตุ จงัหวัดตรัง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรม
ราช    โรงเรียนสตรีทุงสง จงัหวัดนครศรีธรรมราช  และโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จังหวัดกระบ่ี 
                     1.3  ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรที่เคยผานการฝกอบรมทีส่อนอยูในโรงเรียนในภาค
ตางๆ ของประเทศ รวมจํานวน 113  จากโรงเรียน 41  แหง เพื่อติดตามผลเกี่ยวกับเทคนิคการสอน
ที่ครูยังคงใชอยู ความพงึพอใจ ปญหาอุปสรรค การแกไขปญหา และขอสังเกตตางๆจากการ
นําไปใช  เปนการติดตามผลระยะที ่2    และระยะที ่3  
          2. ผูบริหารโรงเรียน ของครูที่เขารับการฝกอบรมสังกัดอยู จํานวน 13 คน จากโรงเรียน
ดังกลาว  และผูบริหารอีก 1 คน จากการติดตามผลคร้ังหลังสุด ระยะที ่3  
          3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเปนนกัเรียนที่ไดเรียนรูวิชาวทิยาศาสตรจากครูผู
เขารับการฝกอบรมจํานวน 107 คน จากโรงเรียน 13 แหง ดังกลาว  เปนนกัเรียนทีม่าจาก
ภาคเหนือจํานวน 42 คน ภาคอีสานจํานวน 18 คน และภาคใตจํานวน 34 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
            เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม  แบบบันทกึ และแบบสัมภาษณรวม 9 
ฉบับ แตละฉบับมีราบละเอียดดังตอไปนี ้

1. แบบสอบถามสําหรับครูกอนการฝกอบรม  แบงเนื้อหาออกเปน 2 ตอน  กลาวคือ 
ตอนที่ 1 ขอมลูสวนตัว จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ ชื่อโรงเรียน วิชาที่สอน รุนที่อบรม  

ประสบการณในการเปนครูวิทยาศาสตรและประสบการณในการฝกอบรม 
                 ตอนที ่2 ความคิดเห็นและประสบการณการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 5 ขอ 
ไดแก เทคนิควิธีสอนที่เคยใชสอน และความบอยคร้ังในการสอน  ความมั่นใจ ปญหาหรืออุปสรรค 
ประโยชนของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และความคาดหวังจาการฝกอบรม 
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            2.  แบบบันทกึประจําวนัสะทอนความคิดเหน็  เปนแบบบันทกึที่ใหครูผูเขารับการฝกอบรม 
 บันทึกเปนประจําทุกวนั ตลอดการฝกอบรม มีจาํนวน 6 ขอ ไดแก ทานไดเรียนรูอะไรบาง หวัขอใด
ที่เรียนรูไดดีทีสุ่ด เพราะเหตุใด  ส่ิงที่เรียนรูสามารถนําไปประยุกตใชในชั้นเรียนไดอยางไร  หวัขอ
ใดไมเขาใจ เพราะเหตุใด ปญหา/อุปสรรคที่พบ และขอเสนอแนะ 
            3.  แบบสัมภาษณผูเขารับการฝกอบรม เปนแบบสัมภาษณที่เปนคําถามปลายเปด ซึง่
ผูวิจัยใชสัมภาษณผูเขารับการฝกอบรม แบงเนื้อหาเปน 2 ตอน   กลาวคือ 
                     ตอนที ่1 ขอมูลของผูใหสัมภาษณ จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ ที่ทาํงาน เคยสอน
วิทยาศาสตรมานานกี่ปและจํานวนวิชาทีส่อน  ชื่อรายวชิาและระดับช้ันที่สอนในปจจุบัน เร่ืองที่
เคยไดรับการฝกอบรม และเหตุผลในการเขารับการฝกอบรมในคร้ังนี ้
                     ตอนที ่2 ความคิดเห็นตอการฝกอบรม จาํนวน 5 ขอ ไดแก  ส่ิงที่ไดเรียนรูเปนไป
ตามที่คาดหวงัหรือไม ไดเรียนรูส่ิงใดบาง ในระดับใด  จะนําความรูไปประยุกตใชอยางไรบาง 
ความพึงพอใจ และขอเสนอแนะ 
               4.  แบบสอบถามหลังการฝกอบรม  เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ที่อยูในรูปของมาตร
ประเมินคารวม 5 ระดับ ต้ังแตเห็นดวยอยางยิง่ จนถงึ ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง  แบบสอบถามนี้แบง
ออกเปน 3 ตอน กลาวคือ 
                      ตอนที ่1 เปนขอมูลสวนตัวของผูตอบ จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ เขตทีส่อน ชื่อ
โรงเรียนและทีอ่ยู จํานวนวิชาที่สอน รายวิชาที่สอน ประสบการณในการสอน และหนาที่อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการสอนวิชาวทิยาศาสตร 
                      ตอนที ่2 เปนความคิดเหน็ทั่วไปตอการฝกอบรมในภาพรวม เปนมาตรประเมินคา
รวมจํานวน 20 ขอ และคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะอีกจาํนวน 10 ขอ 
                      ตอนที ่3 เปนความคิดเหน็ที่มีตอการฝกทักษะการเรียนการสอนตางๆ เปนมาตร
ประเมินคารวมจํานวน 49 ขอ และคําถามแบบมีตัวเลือกและปลายเปดอีกอยางละ 1 ขอ 
                  5.  แบบสังเกตในชั้นเรียน เปนแบบบันทกึที่ผูวิจัยใชบนัทกึตามประเด็นหวัขอที่ได
กําหนดไว โดยสังเกตจากกจิกรรมที่ครูดําเนินการอยูในช้ันเรียน แบงออกเปน 2 ตอน กลาวคือ 
                     ตอนที ่1 ขอมลูพื้นฐาน จํานวน 6 ขอ ไดแก ชื่อโรงเรียน ที่ต้ังโรงเรียน ชื่อครูผูถูก
สังเกต ชื่อสาระวิชาที่ครูสอน ชวงเวลาที่สังเกต และช่ือผูสังเกตและจดบันทกึ 
                     ตอนที ่2 ส่ิงทีสั่งเกตในชัน้เรียน จํานวน 6 ขอ ไดแก ครูใชวิธีการใดในการจัดการ
เรียนการสอน นักเรียนกระตือรือรนเพียงใด/อยางไร  นกัเรียนใชเวลามากนอยเพยีงใดในฐานะ
รายบุคคล กลุมยอย และทัง้ชั้นเรียน  ครูอํานวยความสะดวก และมีปฏิสัมพันธเพยีงใดกับนักเรียน 
ครูไดกระทําอยางมีประสิทธภิาพเพยีงใด และมีการติดตามผลอยางไรบาง 
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                 6. แบบสัมภาษณเจาะลึกสําหรับกลุมครู เปนแบบสัมภาษณที่เปนคําถามปลายเปด 
ซึ่งผูวิจยัใชสัมภาษณครูเปนกลุม  แบงเปน 2 ตอน กลาวคือ 
                       ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐาน จาํนวน 6 ขอ ไดแก ชื่อโรงเรียน ที่ต้ังโรงเรียน รายช่ือคณะ
ครูที่ใหสัมภาษณ ชวงเวลาที่ใหสัมภาษณ สถานที่สัมภาษณ และช่ือผูสัมภาษณ และจดบันทกึ 
                      ตอนที ่2  ขอมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ จาํนวน 18 ขอ ไดแก วิธกีารเรียน
การสอนที่ใชบอยและไดผล  ความสําเร็จทีไ่ดรับ ผลที่เกดิข้ึนกับนกัเรียน การแนะนําไปสูครูคนอ่ืนๆ 
การเผยแพรตางๆ  การสนับสนุนและการชวยเหลือที่ตองการและการพฒันาโปรแกรมตอไป 
               7.  แบบสัมภาษณเจาะลึกกลุมนักเรียน เปนแบบสัมภาษณที่เปนคําถามปลายเปด ซึง่
ผูวิจัยใชสัมภาษณนักเรียนเปนกลุม  แบงเปน 2 ตอน กลาวคือ 
                     ตอนที ่1 ขอมลูพื้นฐาน จํานวน 6 ขอ ไดแก ชื่อโรงเรียน ที่ต้ังโรงเรียน รายช่ือคณะ
นักเรียนผูใหสัมภาษณ ชวงเวลาที่ใหสัมภาษณ สถานทีสั่มภาษณ   และช่ือผูสัมภาษณและจด
บันทกึ 
                     ตอนที ่2 ขอมลูความคิดเหน็จากการสัมภาษณ จํานวน 12 ขอ ไดแก มีกจิกรรมที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญอะไรบางที่ครูจัดให  ความสนุกสนานที่ไดรับ  ความนาสนใจ ผลการเรียนรูที่
เกิดข้ึน การเปรียบเทียบกับบทเรียนอ่ืนๆ  การไดรับการพัฒนาในทักษะอ่ืนๆ ประโยชนที่ไดรับ และ
ขอคิดเห็นอ่ืนๆ 
                8. แบบสัมภาษณเจาะลึกสําหรับผูบริหาร เปนแบบสัมภาษณ ที่เปนคําถามปลายเปด 
ซึ่งผูวิจยัใชสัมภาษณผูบริหารเปนรายบุคคล แบงออกเปน 2 ตอน กลาวคือ 
                     ตอนที ่1 ขอมลูพื้นฐาน จํานวน 7 ขอ ไดแก ชื่อโรงเรียน ที่ต้ังโรงเรียน ชื่อผูให
สัมภาษณ  ตําแหนงปจจุบัน  ระยะเวลาที่สัมภาษณ สถานที่ใหสัมภาษณ   และช่ือผูสัมภาษณ
และจดบันทกึขอมูล 
                     ตอนที ่2 ขอมลูความคิดเหน็จากการสัมภาษณ จํานวน 13 ขอ ไดแก  ครูสามารถนํา
วิธีการเหลานี้ไปใชในชั้นเรียนไดหรือไม โรงเรียนไดรับประโยชนอยางไร  หมวดวิชา นกัเรียน และ
ครูไดรับประโยชนอยางไร  มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบติัในชั้นเรียนหรือไม  มีการพฒันาทักษะ
วิชาชพีของครูหรือไม มีผลกระทบใดเกิดข้ึนบาง  มีสวนสงเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา
หรือไม และกระตุนใหครูทาํการวางแผนเปนหมูคณะมากข้ึนหรือไม และขอเสนอแนะ 
               9.  แบบสัมภาษณผูพัฒนาหลกัสูตร (เพื่อการติดตามผลระยะหลัง)  เปนแบบสัมภาษณ
ที่เปนคําถามปลายเปด ซึง่ผูวิจัยใชสัมภาษณครูในการติดตามผลระยะสุดทาย  ซึ่งใชหลักการ
ประเมินแบบ CIPPI มาจัดทาํเปนขอคําถามในการสัมภาษณ แบงเปน  6  ตอน กลาวคือ 
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                    ตอนที ่1 ขอมลูทั่วไป จาํนวน 7 ขอ ไดแก ชื่อโรงเรียน ชือ่ครูผูใหสัมภาษณ  
ประสบการณการสอน  วชิาที่สอนในปจจุบัน วุฒิการศึกษา เพศ และชื่อผูจดบันทกึ   วัน-เวลาที่
สัมภาษณ 
                    ตอนที ่2 ขอมลูสภาพแวดลอม จํานวน 6 ขอ ไดแก  ความตองการของโรงเรียน 
นโยบายของโรงเรียน  ลักษณะโรงเรียน  ลักษณะชัน้เรียน  จํานวนนกัเรียน และลักษณะชุมชนใกล
โรงเรียน 
                    ตอนที่ 3 ขอมลูปจจัยปอน จํานวน 5 ขอ ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ กําลังคน 
ความสะดวกของสถานที ่และอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ 
                    ตอนที่ 4  ขอมูลกระบวนการ จํานวน 7 ขอ ไดแก การจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  
การประเมนิหลักสูตร พฤติกรรมของครู แรงจูงใจในการสอน การปฏิบัติงานของครู  ระบบบริหาร
ของโรงเรียน และอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 
                   ตอนที่ 5 ขอมลูผลผลิต จํานวน 2 ขอ ไดแก ผลการปฏิบัติภารกิจ  การทําหลักสูตร
บูรณาการของครู และทักษะ เจตคติ และความรูของนักเรียน 
                   ตอนที่ 6  ขอมูลผลกระทบ จาํนวน 3 ขอ ไดแก  ผลกระทบที่เกิดข้ึนกบัครูผูสอน  
เพื่อนครู  ผูเรียน  ส่ิงที่ไมคาดคิด และอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนทัง้ในแงบวกและแงลบ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
               คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีการเก็บขอมลูจากผูเขารับ
การฝกอบรมในหองเรียน และเดินทางไปเก็บขอมูลในพืน้ที ่ในระหวางวนัที ่16-26 สิงหาคม 2547 
โดยไปที่ภาคเหนือ วนัที ่16-19 สิงหาคม 2547  ภาคอีสาน วันที ่23-24 สิงหาคม 2547 และ
ภาคใต วันที่ 25-26 สิงหาคม 2547   แผนดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมลูมีดังนี ้

 

คร้ังที ่ ชวงเวลา/สถานที ่ การดําเนินการ/เคร่ืองมือวิจยั วัตถุประสงค 
1 -กอนเขารับการ

ฝกอบรม 
(2 พฤษภาคม 
2547) 
-หองฝกอบรม 
 

เก็บขอมูลจากผูเขารับการ
ฝกอบรมรุนที ่5 จํานวน 50 คน 
- เคร่ืองมือวิจยัชุดที่ 1 
(แบบสอบถามกอนการ
ฝกอบรม) 

เพื่อศึกษาดูภูมิหลังของครูวามี
ประสบการณในการจัดการเรียน
การสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญมากนอยเพียงไร มีความ 
มั่นใจ มีปญหาในการจัดการ
เรียนการสอนแบบนี้มากนอย
เพียงไร และมีความคาดหวงัจาก
การฝกอบรมคร้ังนี้เพยีงใด 

 



Retrieved from Digital Repository at Srinakharinwirot University 
http://kids-d.swu.ac.th

 24 

คร้ังที ่ ชวงเวลา/สถานที ่ การดําเนินการ/เคร่ืองมือวิจยั วัตถุประสงค 
2 -อยูในชวง

ฝกอบรม 
(2-14 พฤษภาคม 
2547) 
-หองฝกอบรม 

เก็บขอมูลจากผูเขารับการ
ฝกอบรมรุนที ่5 จํานวน 50 คน 
- เคร่ืองมือวิจยัชุดที ่2 (แบบ
บันทกึประจําวันสะทอนความ
คิดเห็น) 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นและ
ความรูสึกของครูผูเขารับการ
ฝกอบรมที่มีตอส่ิงที่ไดเรียนรูไป
วามีความเขาใจเพียงไร มีปญหา
อุปสรรคหรือไม  หัวขอใดเรียนรู
ไดดี   หวัขอใดไมเขาใจ 

3 ระหวางการ
ฝกอบรม (2-14 
พฤษภาคม 2547) 
- หองฝกอบรม 

สุมสัมภาษณผูเขารับการ
ฝกอบรมรุนที ่5 จํานวน 22 คน 
- เคร่ืองมือชุดที ่3 (แบบ
สัมภาษณผูเขารับการ
ฝกอบรม) 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอ
การอบรมวาไดเรียนรูส่ิงใดบาง  
เปนไปตามความคาดหวังหรือไม 
ความพึงพอใจ การนําความรูไป
ประยุกตใช และขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

4 - เมื่อส้ินสุดการ
ฝกอบรม (14 
พฤษภาคม 2547) 
- หองฝกอบรม 

เก็บขอมูลจากผูเขารับการ
ฝกอบรมรุนที ่5 จํานวน 50 คน 
- เคร่ืองมือชุดที ่4 
(แบบสอบถามหลังการ
ฝกอบรม) 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นทั้งตอการ
ฝกอบรมในภาพรวม  รวมทัง้
ปญหาและขอเสนอแนะที่มตีอ
การฝกอบรมทั้งหมด 

5 ติดตามผลหลัง
ฝกอบรมระยะที ่1 
(16-19 สิงหาคม 
2547) 

- สังเกตการสอนในชัน้เรียน
ของครูผูผานการฝกอบรมแลว
ใน 3 ภาค จํานวน 19 คน จาก
โรงเรียน 11 แหง 
- เคร่ืองมือชุดที ่5 (แบบสังเกต
ชั้นเรียน) 

เพื่อศึกษาวิธกีารจัดการเรียนการ
สอนของครู และความสนใจ 
ความกระตือรือรนของนักเรียน
ในการเรียน  และเปนการ
ติดตามผลหลังการฝกอบรม 

6 ติดตามผลหลัง
ฝกอบรม                
ระยะที ่1  (16-26 
สิงหาคม 2547) 

6.1 สัมภาษณเจาะลึกกลุมครู
วิทยาศาสตร จํานวน 59 คน 
จากโรงเรียน 13 แหง 
      ตรวจดูผลงานครู และ
ผลงานนกัเรียนทีน่ํามาแสดง  
- เคร่ืองมือชุดที่ 6 (แบบ
สัมภาษณเจาะลึกกลุมครู) 

เพื่อศึกษาความสําเร็จของครูใน
การนาํวิธกีารจากการฝกอบรม
ไปใช  การเผยแพรความรู
เกี่ยวกับวธิีการสอนไปสูครูอ่ืนๆ 
ความชวยเหลือที่ตองการไดรับ 
ขอเสนอแนะตอการพัฒนา
โปรแกรมการฝกตอไป 
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คร้ังที ่ ชวงเวลา/สถานที ่ การดําเนินการ/เคร่ืองมือวิจยั วัตถุประสงค 
6.2 สัมภาษณเจาะลึกกลุม
นักเรียนจํานวน 107 คน จาก 
โรงเรียน 13 แหง 
- เคร่ืองมือชุดที่ 7 (แบบ
สัมภาษณเจาะลึกกลุมนักเรียน) 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนทีม่ีตอกิจกรรมที่ครูจดั
ให ความสนุกสนาน ความ
นาสนใจ ผลการเรียนรูที่
เกิดข้ึน ประโยชนที่ไดรับและ
ขอเสนอแนะจากนกัเรียน 

6 ติดตามผลหลัง
ฝกอบรม                
ระยะที ่1(16-26 
สิงหาคม 2547) 

6.3  สัมภาษณเจาะลึกผูบริหาร 
จํานวน 13 คน จากโรงเรียน 13 
แหง 
- เคร่ืองมือ ชุดที่ 8 (แบบ
สัมภาษณเจาะลึกสําหรับ
ผูบริหาร) 

เพื่อศึกษาความสามารถของ
ครูในการนาํวธิกีารสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญไปใช 
ประโยชนทีท่างโรงเรียนไดรับ 
การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน
ภายในโรงเรียน  ผลกระทบที่
เกิดข้ึนในโรงเรียน และ
ขอเสนอแนะจากผูบริหาร 

7 ติดตามผลการ
ฝกอบรมระยะที ่2 
ประเมินผลงาน
และรายงานผล
การเรียนการสอน
ที่ครูสงมาทาง
ไปรษณีย 

รวบรวมขอมูลจากผลงานทีค่รูผู
ผานการฝกอบรม  สงมาตาม
ความสมัครใจ หลังจากที่ไดไป
ติดตามผลการฝกอบรมระยะที่ 1 
มาแลว 

เพื่อรวบรวมขอมูลที่เปน
ผลงานของครูในเร่ือง การใช
เทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ความสําเร็จของครู
ในการนําเทคนิคการสอนไปใช 
ปญหาอุปสรรค และเพื่อเปน
ขอมูลสนับสนนุครู 

8 ติดตามผลหลัง
การฝกอบรมระยะ
ที่ 3 (10 กนัยายน 
2550) 

- เก็บขอมูลจากผูบริหาร 1 คน
และครู 6* คน     รวมเปนจํานวน 
7 คน จากโรงเรียน 3 แหง 
- เคร่ืองมือชุดที่ 9 (แบบ
สัมภาษณครูผูพัฒนาหลักสตูร) 

เพื่อเปนการติดตามผลความ
ยั่งยนืของผลที่เกิดจากการจัด
ฝกอบรมใหครูไปแลว  และ
ศึกษาผลการนําไปใชทีเ่กิดข้ึน
ในโรงเรียนทัง้ระบบโดยใช
รูปแบบของ CIPPI Model ใน
การเก็บขอมูล 

*ครูท้ัง 6 ทานน้ี เปนกลุมของครูท่ีไดสงผลงานมาและไดผานการวิเคราะหผลงานในการติดตามระยะท่ี 2 
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การวิเคราะหขอมูล 
                ขอมูลในเชงิปริมาณ  ใชสถิติข้ันพืน้ฐาน  ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน     สวนขอมูลในเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหา  
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
                   ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนลําดับ รวม 3 ตอน ดังนี ้
                      ตอนที ่1  ขอมูลเบ้ืองตนกอนการฝกอบรม 
                      ตอนที ่2  ขอมูลระหวางการฝกอบรม 
                      ตอนที ่3  ขอมูลหลังการฝกอบรม   
                                   3.1 ขอมูลหลังการฝกอบรมระยะที่ 1 
                                   3.2  ขอมูลหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 
                                   3.3 ขอมูลหลังการฝกอบรมระยะที่ 3 
 
ตอนที่ 1 ขอมลูเบ้ืองตนกอนการฝกอบรม 
            ขอมูลพื้นฐาน   ผูตอบแบบสอบถามเปนครูผูเขารับการฝกอบรมรุนที ่5  จาํนวน 50 คน 
เปนเพศชาย 19 คน เพศหญิง 31 คน มาจากโรงเรียนในภาคเหนือจํานวน 15 คน ภาคใต 8 คน 
ภาคกลาง 22 คน และภาคอีสาน 7 คน สวนใหญ สอนวิชาเคมี และฟสิกส มีประสบการณ ในการ
เปนครูวิทยาศาสตร เฉล่ีย 19.46 ป  สวนใหญเคยเขารับการอบรมในหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ จาํนวน 46 คน  (รอยละ 92)  และไมคอยมั่นใจในการใชเทคนิคการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 26 คน (รอยละ 52)  สวนผูที่คอนขางมัน่ใจมีจํานวน 21 คน 
(รอยละ 42) 
            ความคิดเห็นของครูกอนการฝกอบรม 
           1.  ปญหา/ อุปสรรค จากการใชเทคนิคการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ สรุปเปน
ดานตางๆ ไดดังนี ้
               ดานนกัเรียน  พบปญหาสวนใหญ คือ การไมใหความรวมมือของนักเรียนในการทาํงาน  
ขาดความรับผิดชอบ ไมกระตือรือรน ไมกลาแสดงออก  ไมเขาใจวิธีการเรียนแบบนี ้ ขาดทักษะ
พื้นฐานของการเรียน และสรุปสาระของความรูไมไดเปนตน 
                ดานคร ู พบปญหาเร่ืองการใชเวลาในการเตรียมการสอนมาก  มีปญหาในการวาง
แผนการจัดกจิกรรม  ไมมัน่ใจในเทคนิคการสอน  ผลการเรียนรูของนกัเรียนไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกนั  และขาดทักษะการส่ือสารกับนักเรียน เปนตน 
                ดานกิจกรรม  พบปญหาเร่ืองการใชเวลามากในการจัดกิจกรรม ทาํใหมีเวลาไมเพียงพอ  
จํานวนนักเรียนมีมากเกนิไป 
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                ดานส่ืออุปกรณ  พบปญหา เร่ืองอุปกรณการใช ICT มีนอย ไมเพียงพอ  และไม
เหมาะสม  แหลงสืบคนอ่ืนๆ มีนอย เปนตน 
           2.  ประโยชนของการใชเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สรุปได 2 ดาน 
ดังนี ้
                ดานนกัเรียน พบวา นักเรียนมสีวนรวมกับครูในการจัดการเรียนการสอน    สามารถคิด
วิเคราะห  แกปญหาเปน  ไดฝกทักษะทางวทิยาศาสตร  เรียนอยางมคีวามสุข  สามารถศึกษาได
ดวยตนเอง  สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง  มีความกระตือรือรนในการเรียน และรูจัก
นําเสนอผลงานเปนตน 
                 ดานคร ู พบวา ครูสามารถดึงศักยภาพของผูเรียนออกมาใชไดอยางเต็มที่  ครูไดรับส่ิง
ใหมๆ จากการเรียนการสอน และเปนการแกปญหาใหกับนักเรียนที่เรียนออน หรือมีปญหาในการ
เรียนดวย   เปนตน 

3. ความคาดหวงัจากการเขารวมประชุมฝกอบรม  สรุปไดดังนี ้
       ผูเขารับการอบรมสวนใหญ มคีวามคาดหวงัที่จะไดเรียนเทคนิคการเรียนการ 

สอนใหมๆ ทีน่าํไปใชได  สามารถนาํความรูที่ไดไปพัฒนาผูเรียนไดตามวัตถุประสงค  สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน  มคีวามมัน่ใจในการจัดการเรียนการสอน  และไดความรู
และประสบการณในการทํางานวิจยัมากข้ึน  เปนตน  
 

ตอนที ่2    ขอมูลระหวางการฝกอบรม 
2.1 ขอมูลจากแบบบันทกึประจําวนัระหวางฝกอบรม 
ขอมูลพื้นฐาน  ผูตอบแบบสอบถามเปนครูกลุมเดียวกับตอนที่ 1 
ผลจากการรวบรวมขอมูล สรุปไดดังตอไปน้ี 
    ส่ิงที่ผูเขารับการอบรมไดเรียนรู ไดแก  การเขียนคูมือครู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

การเขียนหลักสูตร  แผนการสอน/ หนวยการเรียนรู  การเขียนหลักสูตรแบบบูรณาการ  การเรียนรู
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย  รูจักการสอนเปนกลุม  การระดมสมอง  การสืบคน  การต้ังคําถาม 
การอภิปราย และการนาํกิจกรรมไปใชในเนื้อหาที่สอน เปนตน  หัวขอที่เรียนรูไดดีทีสุ่ด คือ การ
เขียนคูมือสําหรับแตละกิจกรรม    ส่ิงที่เรียนรูสามารถนาํไปประยุกตใชในการเรียนการสอนได  
โดยการนําไปเปนตัวอยางในการเขียนแผนการสอน  เขียนคูมือครู  จัดทําข้ันตอน/ แผนกิจกรรม 
และนําไปทาํวจิัย    สวนหัวขอที่ไมคอยเขาใจไดแก  เนือ้หาที่จะเร่ิมนาํไปใชสอน  วธิีการบูรณาการ  
การนาํไปประยุกตใช  อุปสรรค ปญหาที่พบ คือ การเลือกกิจกรรมใหเหมาะสม  ส่ิงที่สอนอาจไม
ตรงกับความตองการของนกัเรียน  การบรูณาการหลายๆ เร่ืองเขาดวยกนัอาจมีปญหา  
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ขอเสนอแนะทีใ่ห ไดแก ควรมีการตรวจแผนการสอน   มเีอกสารแจกพรอมตัวอยาง  และปรับ
ตารางการอบรมใหเหมาะสม   

2.2 ขอมูลจากการสัมภาษณระหวางฝกอบรม 
    ผูวิจยัไดสุมสัมภาษณผูเขารับการอบรมรุนที ่5 รวมจาํนวน 22 คน  สรุปเปนขอมูล 

พื้นฐาน และความคิดเห็น  ดังตอไปนี ้
               ขอมูลพื้นฐาน   ผูใหสัมภาษณ  เปนครูผูเขารับการฝกอบรมรุนที ่5  จาํนวน 22 คน             
เปนเพศชาย 10 คน เพศหญิง 12 คน  สวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป  ประสบการณในการเปน
ครูวิทยาศาสตรเฉล่ีย 19.82 ป  จํานวนวิชาที่สอน 2 วิชา  สวนใหญสอนวิชาชีววทิยา (14 คน)  
เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (21 คน)  สถานที่จัด
อบรม คือ โรงเรียนของตน (10 คน) เหตุผลที่เขารับการฝกอบรม คือ  เปนครูในโครงการ (18 คน) 

2.3 ขอมูลจากการประเมินผลการจัดฝกอบรม  
 ขอมูลพืน้ฐาน  ผูตอบแบบสอบถามเปนครูผูเขารับการฝกอบรมรุนที่ 5 จํานวน 50 คน   

เปนเพศชาย 26 คน เพศหญงิ 24 คน  มาจากโรงเรียนในภาคเหนือ จํานวน 21 คน  ภาคใต 3 คน  
ภาคกลาง 13 คน และภาคอีสาน 13 คน  สวนใหญสอนวิชาฟสิกสและเคมี  มีประสบการณในการ
เปนครูวิทยาศาสตรเฉล่ีย 20.16 ป  มีจํานวนวิชาที่สอน 2 วิชา 
                   ความคิดเหน็ทั่วไปทีม่ีตอการฝกอบรมในภาพรวม 
                    จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่เปนแบบมาตรประมาณคารวม 5 
ระดับ และคํานวณเปนคาเฉล่ีย  ( X )  ซึ่งเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของความคิดเหน็พบวา 
                   ในระดับเหน็ดวยอยางยิง่   (X = 5.00-4.20) ไดแก พิธีเปดเรียบงาย  ( X = 4.58) 
วิทยากรหลักมีความรูดี  (X = 4.78) การอธิบายของวิทยากรหลักเขาใจงาย ( X = 4.54)    การ
แปลคําบรรยายชวยทําใหเขาใจดีข้ึน ( X = 4.40)    กิจกรรมการฝกอบรมมีหลากหลายรูปแบบ                
(X = 4.40)   เอกสารประกอบใหรายละเอียดชัดเจน (X = 4.36)  ผูเขารับการอบรมมสีวนรวมใน
กิจกรรมทกุรายการ ( X = 4.38) ครูนําส่ิงทีไ่ดเรียนรูจากการฝกอบรมไปถายทอดใหแกเพื่อนครู     
(  X = 4.32)    วัสดุอุปกรณการฝกอบรมเพียงพอ ( X = 4.24)  และครูผูเขารับการฝกอบรมมี
ความประทับใจกับวิธกีารฝกอบรมคร้ังนี้ ( X = 4.20)  
                   ในระดับเหน็ดวย ( X = 4.19-3.40)     ไดแก     ส่ือประกอบการฝกอบรมทันสมัย    
(X = 4.08) ไดรับการประเมินดวยหลายวธิีการ  (X = 4.06)  เนื้อหาการฝกอบรมงายตอการทาํ
ความเขาใจ (X = 4.04)  เนือ้หามากพอดีกับเวลา ( X = 4.00)  ในการทํากจิกรรมผูเขารับการ
ฝกอบรมมักอานเอกสารที่แปล ( X = 3.96)  บรรยากาศการฝกอบรมสนุกสนาน ( X = 3.90) ผูเขา
รับการฝกอบรมอานเอกสารทั้งสองภาษาในการทํากิจกรรม   ( X = 3.82)  อาหารวางและ
เคร่ืองด่ืมอรอย ( X = 3.48)        
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     ในระดับเฉยๆ (X = 3.39-2.60)    ไดแก  ระยะเวลาฝกอบรมไมยาวจนเกินไป               
(  X = 3.16)    และอาหารกลางวันสะอาดรสถูกปาก (X = 2.98)  
             ความคิดเห็นตอการฝกทกัษะการเรียนการสอนแบบตางๆ 
              จากการวิเคราะหขอมูล เชนเดียวกับความคิดเห็นทั่วไปที่มีตอการฝกอบรมในการ
ภาพรวมพบความคิดเห็นตอการฝกทักษะการเรียนการสอนแบบตางๆ ดังนี ้  
               ในระดับเหน็ดวยอยางยิ่ง  ( X = 5.00-4.20) ไดแก ไดเรียนรูลักษณะของการเรียนการ
สอนทีก่ระตือรือรน  ( X = 4.32)  พึงพอใจกับเทคนิคตางๆที่ไดเรียนรูและฝกฝน ( X = 4.30)  ไดรับ
การฝกทักษะเกี่ยวกับเทคนคิการอานที่กระตือรือรน ( X = 4.34) การระดมสมอง ( X = 4.30)  
จิ๊กซอว (X = 4.30)   การเขียนที่กระตือรือรน ( X = 4,26)   เกม (X = 4.26) และการอภิปรายกลุม    
(  X = 4.26)  
               ในระดับเหน็ดวย  ( X = 4.16-3.40)  ไดแก  การฝกทกัษะเก่ียวกับเทคนิคการสอนแบบ
ตางๆ ไดแก  การใชเทคนิคการอานทีก่ระตือรือรน (active reading) เพื่อการประเมนิตนเอง  กล
ยุทธสถานการณจําลอง   กระบวนการสาํรวจตรวจสอบ (สืบคน)   การซักถาม  การใชคําถาม
พัฒนาทักษะการคิด  การพฒันากรอบแนวคิดการสอนการเรียน  การพัฒนาทักษะกระบวนการ  
บทบาทสมมุติที่มีโครงสราง  การใชคําถามชวยในการสืบคนทางวิทยาศาสตร    การใชเทคนิคการ
เขียนที่กระตือรือรน (active writing) เพื่อการประเมินผลยอย  การใชบทบาทสมมุติเพื่อการสอน
การเรียนในประเด็นการโตแยง  การระดมสมองมโนทัศนสาขาวิชา  การใชคําถามพฒันาการ
แกปญหา   การแกปญหา  การเขียนหลักสูตรภาคปฏิบัติ   กลุมเสนอชื่อ ปริศนาอักษรไขว  การ
ประเมินตนเอง  การเขียนบันทกึ    เอกสารหลักสูตรของครู    การเขียนกิจกรรมการแกปญหาที่ใช
บริบทเปนฐาน  การใชบทบาทสมมุติเพื่อการประเมนิผลยอย (X = 4.18 ถึง   X= 3.50 จากมากถงึ
นอย ตามลําดับ)   แผนปฏิบัติการเพื่อการนําไปใช  การบูรณาการ  การสํารวจเชงิวทิยาศาสตรเขา
ไปในการเรียนการสอน การบูรณาการโครงการเชงิสํารวจที่ใชวทิยาศาสตรเปนฐานเขาไปใน
โปรแกรมการเรียน   การใช ICT ในการสอนการเรียนวิทยาศาสตร   เกบ็รวบรวมขอมลู  การใช
แบบจําลองที่เคล่ือนไหวไดในวิชาวทิยาศาสตร  การรายงานผลลัพธของการนําไปใช    การใช ICT 
ในการดําเนนิการและแปลความหมายขอมูล  การใชซอฟตแวรสถานการณจําลอง   และวิจัยเชงิ
ปฏิบัติการ  (X=3.78  ถึง X = 3.46 จากมากถงึนอยตามลําดับ) 
                   นอกจากนีก้ารมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทั้ง 33  รายการ  การนําเสนอผลงานกลุม
ยอย  การซกัถามเพื่อนาํเทคนิคไปใชตอไป  การซักถามขอสงสัยเกีย่วกบัเทคนิคตางๆ  และการ
นําเสนอรายบุคคล อยูในระดับเห็นดวย (X = 4.10 ถึง   X = 3.54 จากมากถึงนอยตามลําดับ)    
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รวมทัง้เทคนิคตางๆ สามารถนําไปใชในชัน้เรียนไดจริงและเหมาะสมแกครูไทย ก็อยูในระดับเหน็
ดวย  (X = 4.02 และ 3.90 ตามลําดับ) 
                  ในระดับเฉยๆ (X = 3.39-2.60)  ไดแก  การใชสเปรดชีท (Spread sheet) ในวิชา
วิทยาศาสตร และการเขียนหลักสูตรที่ใชหัวขอเร่ืองเปนฐาน     
   ความคิดเหน็ตอการฝกอบรม 
                 ส่ิงที่ไดรับจากการฝกอบรมเปนไปตาความคาดหวัง และเกนิคาดหวัง  ไดเรียนรูเนื้อหา/ 
เทคนิค/ ทกัษะ มาก  สวนใหญคิดวาจะนาํความรูที่ไดไปประยุกตใชในการสอนได  มีความพึง
พอใจมากในการเขารับการฝกอบรมคร้ังนี้  และมีขอเสนอแนะในเร่ืองของการเพิ่มเวลาในการทํา
กิจกรรมตางๆ  ควรมกีารติดตามผล และควรปรับปรุงในเร่ืองของ อาหาร สถานที ่ และระยะเวลา
ในโปรแกรมการฝกอบรม  
 

ตอนที ่3  ขอมลูหลังการฝกอบรม      
3.1 ขอมูลหลังการฝกอบรมระยะที ่1 (การติดตามผลการนําไปใช) 

3.1.1  ขอมูลจากการสังเกตในชั้นเรียน 
                      ขอมูลพืน้ฐาน  ผูวิจัยไดทําการสังเกตช้ันเรียนใน 3 ภาค ของประเทศ รวมจํานวน
โรงเรียน 11 โรง  จํานวนหองเรียน  19 หองเรียน  และจํานวนครูที่รับการสังเกต 19 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
                 ภาคเหนือ  จํานวนโรงเรียน 5 โรง ไดแก   

1) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จงัหวัดเชียงใหม จํานวน 2 หองเรียน 
2) โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ จงัหวัดลําพูน จาํนวน 2 หองเรียน 
3) โรงเรียนเขลางคนคร จังหวัดลําปาง    จาํนวน 2 หองเรียน 
4) โรงเรียนหองสอนศึกษา จงัหวัดแมฮองสอน จาํนวน 2 หองเรียน 
5) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จงัหวัดเชียงราย จํานวน 2 หองเรียน 
ครูที่สอนในหองเรียนและไดรับการสังเกต จํานวน 10 คน 

                   ภาคอีสาน จํานวนโรงเรียนทีสั่งเกต 2 โรง ไดแก 
1) โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จงัหวัดขอนแกน จาํนวน 2 หองเรียน 
2) โรงเรียนชมุแพศึกษา จงัหวดัขอนแกน จาํนวน 2 หองเรียน 

                      ครูที่สอนในหองเรียนและไดรับการสังเกต จํานวน 4 คน 
                    ภาคใต จํานวนโรงเรียนที่สังเกต 4 โรง ไดแก 

1) โรงเรียนสตรีทุงสง  จงัหวัดสงขลา จาํนวน 1 หองเรียน 
2) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1 หองเรียน 
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3) โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จังหวัดกระบ่ี  จํานวน 2 หองเรียน 
4) โรงเรียนวิเชียรมาตุ  จังหวัดตรัง จํานวน 1 หองเรียน 
ครูที่สอนในหองเรียนและไดรับการสังเกต จํานวน 5 คน  

                 สรุปผลการสังเกตในหองเรียน 
                     ครูใชวิธีการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรน (Active Teaching and Learning 
Approach)  โดยเทคนิคที่นาํมาใชในหองเรียนชวงที่ไปสงัเกตนัน้ ครูใชเทคนิคหลากหลายแตกตาง
กัน  ไดแก  เกม (Game) (5 คน)   บทบาทสมมุติ (Role Play) (4 คน)  สถานการณจาํลอง 
(Simulation)  (3 คน)  การระบุชื่อ (Labeling),  การเรียงลําดับ (Sequencing), จิ๊กซอว (Jigsaw) 
การสืบคน (Investigation) การเขียนหนังสือพิมพ   การทําแผนผังมโนทัศน (Mapping) (2 คน)  
และการเขียนแผนพับ การสบืสวนสอบสวน (Inquiry)  การใชแผนโปรงใส การนาํเสนอดวย
โปรแกรมพาวเวอรพอยท (Power point)  การสาธิต การทดลอง (1 คน) 
                      นักเรียนแสดงใหเห็นวามีความกระตือรือรนในกระบวนการเรียนรูมาก  เชน รวมทํา
กิจกรรมอยางต้ังใจและสนใจ  ดูมีความสุขในการเรียนดวยใบหนาทีย่ิ้มแยมแจมใส  และทุกคนมี
สวนรวมในกจิกรรมการสอน  ซักถามพูดคุยแลกเปล่ียนความรูในกลุม ไมแสดงอาการเบ่ือหนาย
หรืองวงนอนขณะท่ีเรียน   นกัเรียนมกีารเคล่ือนไหวขณะมีกิจกรรมกลุม แบงงานกนัทําและตางคน
ตางทาํตามบทบาทหนาที ่ มีการซักถามครูเมื่อสงสัย 
                       การใชเวลาของนักเรียนรายบุคคล    ใชเวลาปานกลาง  ในการคิด การอาน ทาํ
แบบฝกหัดหรือผลงานที่ไดรับมอบหมาย     สวนในกลุมยอยใชเวลาคอนขางมากในการวางแผน
และทํากิจกรรมรวมกนัในกลุม     และในกลุมรวมทั้งชัน้เรียนใชเวลาปานกลางในข้ันของการสรุป
ยอตอนเร่ิมตนและสรุปยอตอนทาย 
                       ครูไดอํานวยความสะดวกโดยการเดินดูนกัเรียนชวงทํากิจกรรมทกุกลุม   ครูมี
ความกระตือรือรนและมีความสุขในการสอน  เมื่อกลุมใดมีปญหาครูก็จะอธิบายใหเขาใจกิจกรรม
ที่นกัเรียนจะตองทาํ   ครูคอยใชคําถามเปนลําดับเพื่อชวยใหนกัเรียนไดเขาใจมากยิง่ข้ึน  สวนใหญ
ครูยิ้มแยมแจมใสและคอยใหกําลังใจนักเรียนเมื่อนักเรียนทําไดถูกตอง 
                       การเตรียมการของครู  สวนใหญครูจะมกีารเตรียมการในเร่ือง ใบความรู ใบ
กิจกรรม  คําช้ีแจงในการทาํกิจกรรม  เชน  บัตรคําส่ังในกิจกรรมสถานการณจําลอง  เกม   ถามี
การใชอุปกรณและสารเคมี  ครูก็จะเตรียม และอธิบายขอควรระวังในการใชอุปกรณและสารเคมี
ตางๆ  กอนเร่ิมตนการสอน   สวนใหญครูจะมีการสรุปยอกอนทีจ่ะใหนักเรียนทาํกิจกรรมตางๆ  
และเม่ือกิจกรรมดําเนนิแลว  สวนใหญคูจะเดินไปรอบๆหองเรียนเพื่อดูการทํากิจกรรมของนักเรียน  
คอยชวยเหลือเมื่อกลุมใดเกดิปญหาไมเขาใจ  คอยสอบถามความเขาใจ  ใหขอสังเกต  และดูแล
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ความปลอดภัยเมื่อมีการใชสารเคมี    สําหรับตอนทายบทเรียน สวนใหญครูจะมีการสรุปยอ
ตอนทายโดยอภิปรายรวมกบันักเรียน และใชคําถามชวยในการสรุป 
                     ครูสวนใหญจะมีการประเมนิผลหลังการทํากจิกรรม  โดยการใชแบบฝกหัด  ใช
เทคนิค การเวนคํา (Cloze) หรือใหนกัเรียนทาํกิจกรรมการเขียนอยางกระตือรือรน เชน การเขียน
หนงัสือพมิพ  และ การเรียงลําดับ    บางครั้งใช  เกม  การอภิปรายกลุม      และ การทําแผนผัง
มโนทัศน (Mapping) 
                   ขอสังเกต   นอกจากจะสังเกตการณ ในหองเรียนแลว  คณะผูวิจัยยังไดชมผลงานของ
นักเรียนและครูที่ไดผานการอบรมในโรงเรียนดังกลาว   ผลงานเหลานีไ้ดแก บทความใน
หนงัสือพมิพทีน่ักเรียนจัดทาํ    การทําแผนพับ    การทําสมุดเลมเล็ก     การคิดเกมตางๆ  และ
เอกสารที่เกี่ยวกับหลักสูตรรวมทัง้แผนกิจกรรมตางๆ ทีค่รูไดทําข้ึน    ทั้งผูบริหารโรงเรียน หัวหนา
หมวดวิทยาศาสตร และตัวครูเองมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในผลงานดังกลาวมาก    ครูเกิด
ความมัน่ใจและมีความสุขเมื่อพบวาผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน   นอกจากนีพ้บวาครูที่
สอนในสาขาวิชาอ่ืนๆ ใหความสนใจและหันมาทดลองใชวิธีการสอนที่ครูวิทยาศาสตรใชดวย    
               3.1.2  ขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน      
                   3.1.2.1.   ขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารโรงเรียน 
                    ขอมูลพื้นฐาน  ผูวิจยัไดสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารโรงเรียน ใน 3 ภาค ของประเทศ 
รวมผูบริหาร จํานวน 13 คน เปนผูบริหารจากโรงเรียนตางๆ ดังตอไปนี ้
                     ภาคเหนือ   ไดแก   

1) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จงัหวัดเชยีงใหม  
2) โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ จงัหวัดลําพูน  
3) โรงเรียนเขลางคนคร จังหวัดลําปาง     
4) โรงเรียนหองสอนศึกษา จงัหวัดแมฮองสอน  
5) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จงัหวัดเชียงราย  

                   ภาคอีสาน ไดแก 
1)   โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน  
2) โรงเรียนชมุแพศึกษา จงัหวดัขอนแกน  
3) โรงเรียนผดุงนารี  จงัหวัดมหาสารคาม 
4) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  จงัหวัดกาฬสินธุ 

                    ภาคใต   ไดแก 
1) โรงเรียนสตรีทุงสง  จงัหวัดสงขลา  
2) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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3) โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จังหวัดกระบ่ี   
4) โรงเรียนวิเชียรมาตุ  จังหวัดตรัง  

             สรุปขอคิดเห็นจากการสัมภาษณ 
                    ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญเห็นวา ภายหลังจากการฝกอบรมแลว ครูสามารถนํา
วิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปใชในหองเรียนไดจริงมากกวารอยละ 50  โดยที่
หลังจากผานการฝกอบรมมาครูทําไดดีข้ึนเร่ือยๆ  และตั้งใจทําเพิ่มข้ึน  โดยเมื่อโรงเรียนไดเขารวม
โครงการฝกอบรมนี้แลวทางโรงเรียนไดรับประโยชนอยางเหน็ไดชัดเจนวามีการพัฒนาข้ึน   
โดยเฉพาะครูที่พัฒนาตนเองมากข้ึน   อุปกรณในหองปฏิบัติการมีมาตรฐานเพิม่ข้ึน   และสุดทาย
พบวา นักเรียนชอบและพอใจในกิจกรรมที่หลากหลาย   ในขณะทีห่มวดวิชาวทิยาศาสตรไดรับ
ประโยชนจาการที่ครูมีความกระตือรือรนเพิ่มข้ึน  อุปกรณในหองเรียนมีการเปล่ียนแปลง   สวน
นักเรียนไดรับประโยชนชัดเจนจากการไดทํากจิกรรมทีห่ลากหลาย  มีอุปกรณและส่ือที่แปลกใหม
นาสนใจ   ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนามากขึ้น  โดยเฉพาะมีความคิดสรางสรรคมากข้ึน  รวมทั้ง
นักเรียนมีความสุข  เพลิดเพลินในการเรียนและภูมิใจทีอ่ยูในโรงเรียนโครงการฯ   ในขณะทีก่าร
เปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนอันเปนผลมาจากครูไดมีสวนเกีย่วของกับโครงการฯ นี้ไดแก  นกัเรียนหนี
เรียนลดลง  นกัเรียนเขาใจบทเรียนเพิ่มมากข้ึน  บรรยากาศเปนวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึน โดยครูมีการ
พัฒนาข้ึนอยางเหน็ไดชัด  ทัง้การทําแผนการสอน  การจดักิจกรรม  การใหเวลากับนกัเรียนมากข้ึน  
การเตรียมตัวสอน และนักเรียนก็มีความกระตือรือรน และพอใจมากข้ึนอยางเหน็ไดชดัเจน 
                     โครงการฝกอบรมนี้มีสวนสงเสริม สนับสนุนการนาํการปฏิรูปการศึกษาอยางมาก  
โดยเนนการปฏิบัติที่ชัดเจนทําใหนกัเรียนไดเรียนรูจากของจริง  เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง  
และขยายไปสูการเรียนรูอ่ืนๆ    นอกจากนี้โครงการฯ ยงักระตุนครูใหทํางานและวางแผนเปนหมู
คณะมากข้ึน  โดยมีการประชุม ทาํงานรวมกันเปนเครือขาย  พบวามีการประชุมกนัเกือบทุก
สัปดาห  มีการแบงงานกันและนักเรียนมีสวนในการชวยเหลือมากข้ึน       แมวาในบางแหงครู
อาจจะยงันาํวธิีการสอนที่ผานการฝกอบรมมาไปใชไมมากนกัเนื่องจากครูมีภารกิจมาก  แตพบวา
ครูไดเผชิญกับความทาทายทั้งในสวนของการไดทํางานใหมๆ       การเปรียบเทียบงานของครูที่
ไมไดเขาโครงการหรือไมไดเขาฝกอบรม  พบวา  ครูที่ผานการฝกอบรมไดนําความรูมาผนวกใชกบั
การทาํงานโครงงานวิทยาศาสตรอยางไดผล   ผลกระทบในระยะยาวจากโครงการฯ นีน้าจะเปน
ผลในทางที่ดีตอไปเร่ือยๆ    ทางโรงเรียนคงตองหาทางกระตุนใหครูมกีารพัฒนาตอไป  ทัง้นี้ควรมี
การสงเสริมใหมีการอบรมเปนระยะๆ  ตลอดจนการดูแลรักษาอุปกรณ 
                       ขอเสนอแนะ  อยากใหครูทีเ่ขารวมการฝกอบรมทุกคนไดรับการฝกอบรมเปน
ระยะๆ ตอไป  เพื่อใหเกิดการพัฒนาไปเร่ือยๆ  รวมทัง้มีการติดตามผลเปนระยะเพื่อกระตุนใหเกิด
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ความตอเนื่อง   ครูที่ไดรับการฝกอบรมควรเปนพี่เล้ียงใหกับครูในรุนถดัไป  และอยากใหครูทุกคน
ในโรงเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทัว่ประเทศ 

3.1.2.2 ขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึกครูวิทยาศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน  ผูวิจยัไดสัมภาษณเจาะลึกกลุมครูวทิยาศาสตรที่ผานการฝกอบรมใน 

โรงเรียนที่ไดทาํการสัมภาษณผูบริหารจํานวนทัง้ส้ิน 59 คน  เปนครูจากภาคเหนือจํานวน 6 คน 
ภาคอีสาน จํานวน 25 คน และภาคใตจํานวน 28 คน 
                สรุปขอคิดเห็นจากการสัมภาษณ 
                   จากการรวบรวมวธิีการสอนทั้งหมดที่ครูใช  ไดแก  เกม  โดมิโน  จิ๊กซอว  การเนนคํา  
การเติมคํา  การเวนคํา  การเขียนจดหมาย  การทาํแผนพับ การเขียนหนังสือพมิพ การทดลอง  
บทบาทสมมุติ  การจําลองสถานการณ การระดมสมอง การสืบคน  การต้ังคําถาม  การตอบ
คําถาม การวาดภาพ การเรียงลําดับ การทําโปสเตอร คนหาขอมูลจาก ICT  การเลาเร่ืองจากภาพ 
การสืบเสาะหาความรู  การเขียนบันทึกประจําวนั  การกาํหนดปายชื่อ การทาํโครงงาน  การเขียน
ละคร  ทัศนศึกษา  การทาํสมุดเลมเล็ก  การเขียนรายงาน  การจัดนิทรรศการ  และการอภิปราย
กลุม  สําหรับวิธีการที่ครูใชบอยคร้ังมากที่สุด ไดแก  การเนนคํา การเติมคํา  การเวนคํา การทํา
แผนพับ  การเขียนหนังสือพมิพ  การเขียนจดหมาย  การสืบคน  การสบืเสาะหาความรู  จิ๊กซอว  
การตอบคําถาม  การอภิปราย  การทดลองและระบุชื่อ   ครูใชวิธีการสอนเหลานีก้ับนักเรียนทัง้เปน
รายบุคคล  กลุมยอย  และกลุมใหญทั้งชัน้  แลวแตลักษณะของกิจกรรม  
                ส่ิงที่เปนประโยชนของการใชวธิีการเนนผูเรียนเปนสําคัญนัน้ ไดแก  การที่นกัเรียนไดลง
มือปฏิบัติ    รูจักคิด  อาน  วิเคราะห  สรุปดวยตนเอง  มีความสนุกสนาน   เกิดการเรียนรูขณะ
ทํางาน  นกัเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ทาํงานเปนทีม  ความสําเร็จที่ไดคือ  การไดทดลองใช
จริงแลวประสบผล  นักเรียนมีความสนใจ มีสวนรวมและเกิดความเขาใจมากข้ึน  ส่ิงที่สนกุสนาน 
คือ การที่ครูไดรวมกิจกรรมรวมกันกับนกัเรียน  และครูมีเวลามากข้ึน  รวมทัง้ครูพบวาผลงานของ
นักเรียนนาประทับใจ  ส่ิงทีท่าทายคือ  การคิดและออกแบบกิจกรรมไดเอง  สรางส่ือการสอนเอง 
ทําใหนกัเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึนโดยสามารถเอาชนะส่ิงทีท่าทายโดยใชความ
อดทน เพียรพยายาม  ทดลองใชและดูขอมูลยอนกลับ (feedback) แลวนาํขอบกพรองมาแกไข 
จากประสบการณตางๆ  ครูไดเรียนรูวิธกีารสอนใหมๆ  ไดแนวการสอนที่เปนระบบ ทาํใหเห็นทิศ
ทางการสอนทีจ่ะนาํไปพัฒนาใชตอไป     นอกจากนีย้ังไดเรียนรูการวางแผน  วธิีการจัดกิจกรรม
และสรางสรรคส่ือ  ไดเรียนรูการทํางานทีห่ลากหลาย    สามารถนาํไปใหคําแนะนาํสําหรับครูทาน
อ่ืนๆ ที่จะดําเนินการสอนตามกระบวนการเรียนการสอนแบบนี ้ ทั้งนีค้รูระบุวาการแนะนาํครูทาน
อ่ืนๆ นัน้จะใชตัวอยางเอกสารที่เคยไดรับไปตอนฝกอบรม  ผนวกกับเอกสารที่ตนเองทําไว  มกีาร
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ประชุมในกลุมครูเพื่อแลกเปลี่ยนและวางแผนรวมกนั  รวมทัง้ดูตัวอยางชิน้งานเพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็ 
                 นอกจากนี้ครูสวนใหญ ยังรูสึกวาเทคนิควธิีการสอนและเอกสารที่ไดจากการฝกอบรมนี้
เปนเทคนิค/ เคร่ืองมือ ที่ดี  สามารถใชพฒันาการเรียนรูไดดี  ชวยในการเรียนการสอนไดเปนอยาง
ดี  แตรูสึกลําบากตอนเตรียมงานในแตละคร้ัง   อยางไรก็ตามครูก็รูสึกวาคุมคา     ครูสวนใหญไม 
ไดทํางานวิจัยหรือเขียนบทความของตนเอง แตคาดวาจะทําตอไปในอนาคต   ในการนําไปใชสวน
ใหญครูจะเร่ิมวางเนื้อหาดวยตนเองคนเดียวกอน     จากน้ันจึงนําไปปรึกษาในคณะครู  เพื่อใหครู
อ่ืนๆ  ชวยกนัเสนอแนะหรือแนะนาํ    สําหรับครูพบวา ตนเองไดมีฝกและพัฒนางานของตน  มี
ข้ันตอนในการทํางานชัดเจนข้ึน  เกิดความมั่นใจในการสอนมากข้ึน  นกัเรียนมีความพึงพอใจและ
ยอมรับครูมากข้ึน    ครูสวนใหญตองการใหมีการสัมมนาปละคร้ัง  อยากไดอุปกรณการสอน  ส่ือ 
เทคนิคที่ชวยในการสอนมากข้ึน  และคิดวาโครงการอบรมควรจะไดรับการพัฒนาตอไปโดยใหครู
ทั่วประเทศไดเขารับการอบรม  และใหมีการอบรมครูทุกระดับ  รวมทัง้ขยายผลทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  และใหมผีลการวิจยัผลการฝกอบรมออกมานําเสนอ 

3.1.2.3 ขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึกกลุมนักเรียน 
                        ขอมูลพื้นฐาน   ผูวจิัยไดสัมภาษณเจาะลึกกลุมนักเรียนในโรงเรียนชุดเดียวกับ 
ที่ไดทําการสัมภาษณผูบริหารและครูวิทยาศาสตร   นักเรียนที่ใหสัมภาษณมีจํานวนทั้งส้ิน 107 คน  
เปนนกัเรียนจากโรงเรียนในภาคเหนือ จาํนวน 42 คน  ภาคอีสาน จํานวน 36 คน และภาคใต 
จํานวน 29 คน 
                       สรุปขอคิดเห็นจากการสัมภาษณ 
                         นกัเรียนไดทํากจิกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งครูไดจัดให  ไดแก  จิ๊กซอว  เกม 
การเขียนหนังสือพิมพ  การเติมคํา  การเนนคํา  บทบาทสมมุติ  การทดลอง  การเขียนแผนพับ  
สถานการณจาํลอง  การเขียนบันทกึประจําวนั  การสืบคน  การทาํโครงงานวิทยาศาสตร  การ
คนควาจากอินเตอรเนต (internet)  การตอบคําถาม  การทํางานกลุม  โดมิโน  ละคร  การเลาเร่ือง
จากภาพ  การวาดภาพ  การเขียนเรียงความ  การทาํโปสเตอร  การนําเสนอ  การอภิปรายกลุม   
และการตอบคําถาม           
                       นกัเรียนสวนใหญสนุกสนานกับกจิกรรมเพราะไดมีสวนรวม  ทําใหเขาใจบทเรียน
มากข้ึน และสามารถถามเพ่ือนไดงาย  ไมงวง  ไมเครียด ไมนาเบ่ือ   นกัเรียนสวนใหญสนุกสนาน
กับกิจกรรมมากกวาบทเรียนเพราะครูมีเทคนิคการสอนใหมๆ ทาํใหเกิดความสนุกสนานมากกวา  
รวมทัง้ไดลงมอืปฏิบัติ  ไดเรียนรูมากกวาในบทเรียน  เนือ่งจากไดคนควาเองทาํใหไดขอมูล
มากกวา   ไดแลกเปล่ียนความคิดเหน็  ไดรูจักการแกปญหา   นอกจากนีน้ักเรียนยงัไดรับการ
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พัฒนาทักษะอื่นๆ  เชน  การส่ือสาร  การเขียน  การคิดวเิคราะห  คิดสรางสรรค  และการทํางาน
รวมกัน เพิ่มข้ึนดวย 
                  นกัเรียนชอบทํางานในลักษณะกิจกรรมกลุมยอยมากที่สุด  โดยชอบการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพราะทาํใหเกิดความคงทนของความรู  เนือ่งจากไดลงมอืปฏิบัติเอง  มี
ความเขาใจ ไมตองทอง  และยังทําใหครูไดรูวานักเรียนมีความตองการอะไร  แบะการมีกิจกรรม
มากทําใหมคีวามสุขในการเรียน    นอกจากนี ้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยังให
ประโยชนโดยไดลงมือปฏิบัติเอง  ไดความรูมาก  ไดประสบการณ ไดทักษะ  มีความกลาแสดงออก  
มีความรับผิดชอบ  มีความเปนผูนาํ  และสามารถบริหารเวลาไดดีข้ึน 
                    นักเรียนสวนใหญมีความเหน็เพิม่เติมวากจิกรรมนี้ดี  มปีระโยชน  สามารถนาํไปใช
ในชีวิตประจาํวันได   ไดฝกประสบการณ  ไดทํางานเปนกลุม  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  เกิดทักษะ
การสืบคน  กลาคิด กลาแสดงออก  ทาํใหขยันมากข้ึน  พูดคุยกนัมากข้ึน  มมีิตรภาพกับผูอ่ืน  ถาม
เพื่อนได  ถามครูไดงายข้ึน  มีความรูกวางข้ึน  เขาใจบทเรียนเพิม่ข้ึน  ทัง้ยังชวยพัฒนาผลงาน  
พัฒนาศักยภาพทําใหเกิดความภาคภูมิใจ 

3.2    ขอมูลหลังการฝกอบรมระยะที ่2 (จากการวิเคราะหผลงานของครูที่สงมา) 
         จากการรวบรวมขอมูลที่เปนผลงานของครูเร่ืองการใชเทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียน 

เปนสําคัญ โดยใชเทคนิคการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรน   ซึง่ผูวิจยัไดไปติดตามผลการฝกอบรม
ระยะที ่2 และไดใหครูสงผลงานมาที่ผูวจิัยตามความสมัครใจ   มีครูทีส่งผลงานรวมทั้งส้ิน 113 คน  
จากโรงเรียน 40 โรง 
                      ขอมูลพืน้ฐาน   
                     ครูที่สงผลงานมาจํานวน 113 คน เปนครูเพศชาย จํานวน 34 คน (รอยละ 30.1)  
และครูเพศหญิง จํานวน 79 คน (รอยละ 69.9)  วิชาที่สงผลงานมามากท่ีสุดเรียงลําดับจากมากไป
นอยไดแก  เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (18 คน)  ชีววิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 (14 คน)  ชวีวทิยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 (13 คน)  เคมี ชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 (13 คน)  ฟสิกส ชัน้มัธยมศึกษาปที ่5 
(12 คน)  ฟสิกส ชั้นมธัยมศึกษาปที ่4 (9 คน)  ฟสิกส ชัน้มัธยมศึกษาปที ่6 (8  คน) เคมี ชั้น
มัธยมศึกษาปที ่6 (8 คน)  ชวีวทิยา ชัน้มัธยมศึกษาปที ่6 (7 คน) วทิยาศาสตร ชั้นมธัยมศึกษาปที ่
4 (3 คน)  วิทยาศาสตร ชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 (3 คน)  วทิยาศาสตร ชัน้มัธยมศึกษาปที ่6 (2 คน) 
วิทยาศาสตร ชัน้มัธยมศึกษาปที ่5 (1 คน) และวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 (1 คน) 
                      ขอมูลจากผลงาน 
                      จากผลงานทีส่งมาจาํนวน 113 เร่ือง นัน้  เปนผลงานทีห่ลากหลาย  มีความ
แตกตางในเร่ืองรูปแบบของการนาํเสนอผลงาน    รายละเอียดและองคประกอบของผลงานก็มี
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ความแตกตางกัน    ผูวิจยัจึงตองออกแบบสรุปลักษณะผลงานของครูทีส่งมา  เพื่อใหไดภาพรวม
ของผลงานทัง้หมด  ซึ่งการวเิคราะหอยูบนฐานขอมูลที่เปนเอกสารที่สงมาเทานัน้ 
                     สาระสําคัญจากผลงานจะประกอบดวย 

1) แบบบันทกึกิจกรรมและผล  จํานวน 100 เร่ือง (รอยละ 88.5) 
2) สรุปความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของครู 64 เร่ือง (รอยละ 56.6) 
3) แผนการสอน 51 เร่ือง (รอยละ 45.1) 
4) แบบสังเกตการณ 31 เร่ือง (รอยละ 27.5) 
5) แบบสะทอนความคิดเห็น 21 เร่ือง (รอยละ 18.6) 
6) แบบนิเทศการสอน 19 เร่ือง (รอยละ 16.8) 
7) แบบวัดเจตคติและความพงึพอใจ 1 เร่ือง (รอยละ 0.9) 

               มีส่ิงที่ครูพฒันาข้ึนมาใหม จํานวน 1 ราย  ใชการวิจยัเปนพืน้ฐานในการจดัการเรียนการ
สอน   คุณภาพของงานโดยรวม  อยูในเกณฑดี  และคอนขางดี 61 คน (รอยละ 53.9)  อยูใน
เกณฑเกือบดีมาก 19 คน (รอยละ 16.8)  เกณฑดีมาก 11 คน (รอยละ 9.7)  อยูในเกณฑพอใช 22 
คน (รอยละ 19.5)  
                ในผลงานครูจะมกีารสะทอนความคิดเหน็ โดยจําแนกเปนการสะทอนความคิดเห็นของ
ครูผูสอนและนักเรียนจํานวน 45 เร่ือง (รอยละ 39.8)   การสะทอนความคิดเห็นของครูผูสอนอยาง
เดียว จาํนวน 22 เร่ือง (รอยละ 19.5)  นําเสนออยางเดียว จาํนวน  13 เร่ือง (รอยละ 11.5)  ครู
เพื่อนรวมงานและครูผูสอน จํานวน 11 เร่ือง (รอยละ 9.7)  ครูเพื่อนรวมงานอยางเดียว จาํนวน 8 
เร่ือง (รอยละ 7.1)  และครูเพื่อนรวมงานและนักเรียน จํานวน 4 คน (รอยละ 3.5) 
                  ความคิดเห็นของครูที่มีตอวิธกีารสอนทีเ่ปนผลงานดังกลาว  สวนใหญพบวานักเรียนมี
ความสนุกกับการเรียน จํานวน 45 เร่ือง (รอยละ 39.8)  กิจกรรมตางๆ เหมาะสมกับนักเรียน 
จํานวน 33 เร่ือง (รอยละ 28.2)  นกัเรียนมีปฏิสัมพันธเพิ่มข้ึน จํานวน 17 เร่ือง (รอยละ 15)  
นักเรียนสนใจ กระตือรือรน จํานวน 16 เร่ือง (รอยละ 14.2)  สวนขอที่ควรแกไข คือ ควรกระตุนให
นักเรียนทาํกิจกรรมมากๆ ควรใชเทคโนโลยีมาชวยสอน นักเรียนไมคุนเคยกับกิจกรรม ไมมีทกัษะ
ในการเขียน เปนตน 
                  ความคิดเห็นของนกัเรียน สวนใหญ นกัเรียนสนุกกับการเรียน จํานวน 29 เร่ือง (รอย
ละ 25.7) กิจกรรมตางๆ เหมาะสมกับนักเรียน จํานวน 23 เร่ือง (รอยละ 21.1)  นักเรียนสนใจ
กระตือรือรน จํานวน 10 เร่ือง (รอยละ 9)  สวนขอที่ควรแกไข คือ จัดเวลาใหเหมาะกับเนื้อหา ครู
ใหเวลาในการทําแบบฝกหัดมากข้ึน ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนยงัมนีอย เปนตน 
                  เทคนิคที่ครูใชกันมากที่สุด เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้

1) การเขียนรายงาน 19 เร่ือง (รอยละ 16.8) 
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2) การอภิปรายกลุมยอย 17 เร่ือง (รอยละ 15.0) 
3) การเติมคํา 16 เร่ือง (รอยละ 14.2) 
4) การทดลอง 11 เร่ือง (รอยละ 9.7) 
5) การแกปญหา 9 เร่ือง (รอยละ 8.0) 
6) การเนนคํา 7 เร่ือง (รอยละ 6.2) 
7) การระบุคํา 6 เร่ือง (รอยละ 5.3) 
8) การสืบคน 6 เร่ือง (รอยละ 5.3) 
9) จิ๊กซอว 5 เร่ือง (รอยละ 4.4) 
10)  เอกสารความรู 4 เร่ือง (รอยละ 3.5 
11)  Mapping 3 เร่ือง (รอยละ 2.7) 
12) ระดมสมอง 3 เร่ือง (รอยละ 2.7) 
13) บทบาทสมมุติ 2 เร่ือง (รอยละ 1.8) 
14) การต้ังคําถาม  เกม การเรียงลําดับ และทาํโจทยเพิ่มเติม อยางละ 1 เร่ือง  
     (รอยละ 0.9) 
ผลสําเร็จของการใชวิธกีารสอน ไดระบุรายละเอียดมา 48 เร่ือง ไดแก  นักเรียน 

สนุกสนาน สนใจทาํกิจกรรมเปนอยางดี จํานวน 21 เร่ือง   การจัดกจิกรรมบรรลุวัตถุประสงค 
จํานวน 16 เร่ือง  นักเรียนทาํกิจกรรมทันเวลาและถกุตอง จาํนวน 8 เร่ือง  และนักเรียนทาํกิจกรรม
ทาบนทไดถกุตอง และออกแบบการทดลองไดถูกตอง อยางละ 2 เร่ือง 
                 ความพึงพอใจที่ไดรับ  นกัเรียนมีความรูและพอใจตอผลงานของตน  จํานวน 56 เร่ือง
(รอยละ 45.6)  ครูพอใจทีน่กัเรียนเรียนดีข้ึน มีปฏิสัมพนัธกนัมากข้ึน และไมเครียด จํานวน 23 
เร่ือง (รอยละ 20.4)  มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทําใหสนกุ แบะไมเบ่ือเรียน จาํนวน 12 เร่ือง (รอยละ 
10.6) 
                  สําหรับปญหาและอุปสรรค มีผูระบุไวเปนจาํนวนไมมากนัก ไดแก กิจกรรมลาชา  มี
เวลาไมพอ  นกัเรียนไมใหความรวมมือ ในการทํางานกลุม นกัเรียนไมเขาใจรุปแบบการทาํกิจกรรม 
ทําใหตองเสียเวลาอธิบาย จาํนวน 11 เร่ือง (รอยละ 9.7) มีอุปกรณสนบัสนุนไมเพียงพอ 6 เร่ือง 
(รอยละ 5.3) กิจกรรมมากทาํใหเวลาเรียนลดลง  นักเรียนไมมีทกัษะดานการเขียน 5 เร่ือง (รอยละ 
4.4) เปนตน 
                 สวนในเร่ืองของการแกปญหา  ครูไดใหขอเสนอแนะวา  ครูควรตองคอยช้ีแนะ ถาเวลา
ไมพอ  ควรมอบหมายงานใหทาํนอกเวลา และตองเตรียมแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม  
ขอสังเกตที่ไดจากการวิเคราะหผลงานพบวา มีการถายทอดเทคนิคการสอนใหแก ครู  7 เร่ือง (รอย
ละ 6.2) 
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            3.3  ขอมูลหลังการฝกอบรมระยะที ่3 (การติดตามผลระยะหลัง)  
                   ผูวิจัยไดเก็บขอมูลหลังการฝกอบรมระยะที ่3 เมื่อวนัที่ 10 กันยายน 2550 เพื่อเปน
การติดตามผล ความยั่งยืนของผลที่เกิดจากการฝกอบรมใหครูไปแลว  และศึกษาผลการนาํไปใชที่
เกิดข้ึนในโรงเรียนทัง้ระบบ  โดยใชรูปแบบการประเมินของ CIPPI Model ในการเกบ็ขอมูล 
รายละเอียดของขอมูลมีดังตอไปนี้ 
ขอมูลสภานภาพทั่วไป (Content) 
             โรงเรียน 3 แหง  จาก 3 จังหวัดไดแก สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม และเพชรบุรี 
              ผูใหการสัมภาษณทั้งหมด 7 คน  เปนครูวทิยาศาสตรทั้งหมด 6 คน ผูบริหาร 1 คน (ครูที่
ทําหนาทีห่วัหนาสาระและสอน 2 คน) 
               ประสบการณในการสอนวิชาวทิยาศาสตร สวนมาก มีประสบการณมากกวา 10 ป และ 
มี 2 คนที่มีประสบการณในการสอนถงึ 30 ป 
               วุฒกิารศึกษาของครู จํานวน 5 คน จบปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตสาขาวทิยาศาสตร  
มี 1 คนที่จบปริญญาโท  เปนครูเพศหญิงจํานวน 2 คน และเปนชาย 4 คน 

ขอมูลสภาพแวดลอม 
               โรงเรียนทัง้ 3 แหง เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ คือมีนกัเรียนรวมมากกวา 2500 คน   
จํานวนครูต้ังแต 110-160 คน  และมีอัตราจางโดยใชเงนิบริจาคของโรงเรียน 
                ความตองการของโรงเรียนสวนมากใหการสนบัสนุนการเรียนการสอนทีเ่นน
กระบวนการใหนกัเรียนไดฝกปฏิบัติ  เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนมีสวนรวม   
                นโยบายของโรงเรียน สวนมากสนับสนนุใหเปนโรงเรียนที่เนนวิทยาศาสตรและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน     และใหการสนับสนุนในเร่ืองอุปกรณการ
เรียนการสอน   มหีองคอมพวิเตอร    ในบางโรงเรียนมีเคร่ือง LCD ประจําหองเรียน  
                 ลักษณะของช้ันเรียน โดยเฉพาะ หองเรียนวทิยาศาสตร มคีวามเหมาะสมและอุปกรณ
เพียงพอ    หองเรียนวทิยาศาสตรบางโรงเรียนจัดเปนหองเรียนที่คัดนกัเรียนทีม่ีความสามารถ
พิเศษทางวทิยาศาสตร ซึ่งจดัใหมีกิจกรรมเสริมใหนกัเรียนเชนการทําโครงงานฯ และพบวา 
นักเรียนใหความสนใจเรียนวิทยาศาสตรจาํนวนมาก 
                 นกัเรียนในชั้นเรียนสวนมากมจีํานวน 40-50 คน    
                 ลักษณะของชุมชนใกลโรงเรียน เปนโรงเรียนในอําเภอเมือง และเปนโรงเรียนขนาด
ใหญ ทาํใหมีผูสนใจเขาเรียนจํานวนมาก     และมีผูที่อยูในตางอําเภอ และตางจงัหวดัที่อยู
ใกลเคียงเขามาสมัครสอบเขาเรียนดวย 
ขอมูลปจจัยปอน (Input) 
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            งบประมาณในการดําเนนิการปรับหลักสูตร หรือวางแผนทาํหลักสูตร  และการเรียนการ
สอนสวนมากเพียงพอ   
             วัสดุอุปกรณ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการเรียนการสอนมจีํานวนเพียงพอ  
             สําหรับความสะดวกของสถานที/่หองเรียน สวนมากเหมาะสม มีเพยีง 1 โรง ที่เร่ิมมี
ปญหาของหองเรียนที่คับแคบและอุปกรณ  เชน โตะและตูชํารุด 
ขอมูลกระบวนการ (Process) 
       1. การจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ผูสอนทั้งหมดยังคงดําเนินการตอไปบนหลักการเดิม  
มีการปรับบางแตเล็กนอยมาก กรณีที่ปรับคือปรับเนื้อหาใหเขากับบริบทของผูเรียนและหลักสูตร   
         มกีารขยายผลแนวการพัฒนาหลักสูตรตามวิธีการบูรณาการหลักสูตรที่เคยใช โดยให
คําแนะนํา บอกเลา ใหกับเพือ่นครูตางกลุมสาระในโรงเรียน  และในกลุมสาระเดียวกัน  เกือบทุก
โรง  มีการจัดสัมมนาโดยผูผานการอบรมจะเปนวิทยากรใหกบัเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกนั 
และ สวนมากยังไมมีโอกาสเปนวทิยากรใหกับครูตางโรงเรียน   

2. การประเมนิหลักสูตร 
    มีการประเมินและติดตามผลการใชหลักสูตรที่เคยพฒันานัน้โดย  สวนมากครู 

ผูพัฒนาหลักสูตรนั้นเปนผูประเมินเอง   และใหนักเรียนประเมิน    สําหรับเพื่อนครูของผูพัฒนา
หลักสูตร ยงัมกีารใหสะทอนความคิดเหน็บางเพียงเล็กนอย 
                 ครูทั้งหมดไดนําขอคิดเห็นและการประเมินนัน้ มาพฒันาและใชปรับปรุงหลักสูตร  
เชน  ในชวงปแรก ใหนกัเรียนสืบคน (investigation) เอง นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็
จะบน  ครูจึงแกปญหาโดยอธิบายปญหาใหกอนที่จะใหนักเรียนทาํการสืบคน   หรือในการใช
กิจกรรมบทบาทสมมุติสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   นกัเรียนจะไมเขาใจ   แต
ปจจุบันนักเรียนเขาใจวธิีการดังกลาวมากข้ึน   

3. พฤติกรรมของครู/บทบาทในเร่ืองหลักสูตร 
        ดานการพัฒนาหลักสูตร สวนมากยงัไมมีความมัน่ใจเพยีงพอทีจ่ะเปนผูนําของ 

คณะทํางาน แตจะใหขอเสนอแนะ หรือคําแนะนาํ หรือพดูคุยกับผูรวมงาน  ทัง้ในสาระเดียวกนั
และสาระอ่ืนๆ 
                ดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  ครูสวนมากใชวิธกีารอานทีก่ระตือรือรน (active 
reading) เชน เนนคํา (emphasizing)   การเวนคํา (closing)   การเขียนที่กระตือรือรน  (active 
writing) เชน การเขียนหนังสือพิมพ การทาํแผนพับ  การเขียนจดหมายถึงเพื่อนตางเพศ และเพื่อน
ตางโรงเรียน   การทาํบันทึกประจําวนั  การใชผูเชี่ยวชาญในจ๊ิกซอว (jigsaw) การสอนโดยใช
บทบาทสมมุติ   การสอนโดยใช เกม    การสอนโดยวิธกีารสืบคน (investigation) โดยใหนกัเรียน
ไดคิดวิธีการทดลองสืบคนเองบางสวนและทั้งหมด 
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        4.  แรงจูงใจในการทาํงานของครู สวนมากคือ นักเรียน  เนื่องจากพบความเปลี่ยนแปลงของ
นักเรียนในทางท่ีดีข้ึน  นักเรียนกระตือรือรนในการเรียนวิทยาศาสตรมากข้ึน สนใจและสนุกกับการ
เรียนมากข้ึน  นอกจากนี้ครูบางคนระบุวา ผลงานของนกัเรียนเปนแรงจูงใจในการทาํงาน  
         5.  การปฏิบัติงานของครู 
               ครูสวนมากระบุวาไดรับการสนบัสนุนจากโรงเรียน กลุมสาระ/เพื่อนครู  มีเพียง 1 โรง ที่
ระบุวาไดรับการสนับสนุนจากกลุมสาระ/เพื่อนครู มากกวาทางโรงเรียน 
               ครูสวนมากระบุวา ประสบผลสําเร็จ เพราะ นกัเรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึน  บรรลุผลตาม
จุดประสงคทีต้ั่งไว   นกัเรียนเกิดความสนใจใฝรูมากข้ึน ทําใหการเรียนการสอนสนกุ ครูจึง มี
ความสุขในการสอนมากข้ึน 
                ปญหาและอุปสรรคที่พบ คือ นักเรียนที่ไมสนใจก็ยงัคงไมใหความสนใจในการเรียนอยู  
แมวาจะจํานวนนกัเรียนที่ไมสนใจเรียนจะลดลง     นักเรียนที่เกงและออนใชวิธกีารสอนอยาง
เดียวกนัไมได  ในกรณีที่แยกหองเรียนตามผลการเรียน     ครูแกไขโดยการจัดวิธกีารสอนที่
หลากหลายแตกตางกนัระหวางกลุมเด็กเกงและเด็กออน     แตก็พบวา การใชวิธกีารสอน การอาน
ที่กระตือรือรน (active reading)  ชวยทาํใหนกัเรียนอานอยางละเอียดลออข้ึน  ต้ังใจอานและคิด
วิเคราะหมากขึ้น   นอกจากนี้ยงัชวยทาํใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและสนใจเรียน
มากข้ึน  เปนการแกไขปญหาการเรียนการสอนได       
                 นอกจากนี้พบวา ครูสอนวิทยาศาสตรทุกสาขาที่ไดรับการอบรมวิธีการสอนใหมๆมา  
มักจะใชวธิีการสอนที่ไดผานการอบรมมาเหมือนๆกัน เชน การใหนักเรียนใชวธิีการอานและการ
เขียนแบบกระตือรือรน เชน การขีดเสนใตเนนคํา และการเขียนหนังสือพิมพ ทาํใหวิธกีารสอน
ดังกลาวไมแปลกใหม นักเรียนเกิดความเบื่อหนาย   
                แนวการแกไข ปญหาดังกลาว  คือครูมีการวางแผนรวมกนั พูดคุยกนั และเปล่ียนวิธกีาร
สอนใหมไมพยายามใชวธิีการเดียวกนัในรายวิชาตางๆที่มีชั่วโมงสอนใกลเคียงกนั   ปรับโดยใชส่ือ
การสอนอ่ืนๆมาชวย เชน การใหนกัเรียนชมวีดิทัศน  

6. ระบบบริหารของโรงเรียน 
        สวนมากเปนระบบประชาธิปไตย ใหอิสระ  ครูสามารถออกความคิดเห็นและ 

เสนอแนะได และมีการประชุมรวมกนัทัง้โรงเรียนและในกลุมสาระอยางสม่ําเสมอ 
ขอมูลผลผลิต (Product) 

1. ผลการปฏิบัติภารกิจการทําหลักสูตรบูรณาการของครู 
1.  ทักษะ ครูเกิดความมัน่ใจมากข้ึนในการนําวธิีการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาใช     ครูไดแลกเปล่ียนความคิดเหน็ระหวางครูที่ไดเขารับการอบรมดวยกนั   สามารถนําส่ิงที่ได
เคยเรียนรูมานํามาปฏิบัติจริง และพบวา วิธีการดังกลาวกอใหเกิดผลดีกับผูเรียนจริง คือนกัเรียน
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เขาใจและมีผลการเรียนที่ดีข้ึน  นักเรียนกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน  นักเรียนเขาใจบทเรียน
มากข้ึน ลดการอธิบายซํ้าของครูลง    และครูเกิดทักษะในการต้ังคําถาม 
                  2.  เจตคติ   ครูมีเจตคติที่ดีข้ึน เพราะมีความสุขในการสอนเนื่องจากพบวานักเรียนมี
ความสุขในการเรียนวทิยาศาสตร และนักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระ และมโนทัศนที่แตเดิมเขาใจได
ยาก ไดดีข้ึน  นักเรียนเห็นภาพของปรากฏการณบางอยางไดชัดเจนข้ึน 
                  3.    ความรู   ครูไดพัฒนาวิธกีารสอน และมีความรูเร่ืองวธิีการสอนใหมๆ   
           2.  ผูเรียน 
                  1. ทักษะ  นักเรียนเกิดทักษะในการอาน  การจับใจความ  การรวบรวมความคิด การ
สรุปความ  การเช่ือมโยงความสัมพนัธตางๆ  การคิดวิเคราะห  มกีระบวนการคิดที่เปนระบบ  
ความคิดสรางสรรคมากข้ึน  กลาแสดงออกมากข้ึน  เกิดทักษะในการส่ือสารทั้งดวยวาจา  การ
นําเสนอผลงาน และการเขียนดีข้ึน   

2. เจตคติ  นกัเรียนชอบวิทยาศาสตรมากข้ึน  มีความกระตือรือรนในการเรียน ม ี
ความสุขในการเรียนมากข้ึน 

3. ความรู  นกัเรียนเขาใจมโนทัศนที่เปนนามธรรมมากข้ึน  คนความากข้ึนทําใหได 
ขอมูลและความรูมากกวาทีเ่รียนในช้ันเรียน  มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน  ทําโครงงานไดดีข้ึนเนื่องจากมี
ความคิดอยางเปนระบบ และวิธีการทางวทิยาศาสตรดีข้ึน   
ขอมูลผลกระทบ (Impact) 
        1.  ผลกระทบ    ครูสวนมากคิดวาเกดิผลกระทบในทางบวกทั้งในระยะส้ัน และระยะยาว 
                  1.  ดานการคาดหวังตอตัวบุคคล 
                  เพื่อนครูในโรงเรียน ครูที่สอนสาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาระวิทยาศาสตร ใหความ
สนใจและนาํวธิีการสอนใหมๆ ที่ครูวิทยาศาสตรใชไปใชสอนในสาระอ่ืนๆ   
                  ครูในสาระอ่ืนๆ เร่ิมใหนกัเรียนทําโครงงานฯ   
                  เพื่อนครูในกลุมสาระเดียวกนั มกีารนําวธิกีารสอนใหมๆนี้ไปทดลองใช 
                 ผูเรียน เกิดความกระตือรือรน  มีความสุขในการเรียน  สนใจใฝรู  และสนใจเรียน
วิทยาศาสตรมากข้ึน   นกัเรียนเกิดลักษณะนิสัยในการอานอยางละเอียดลออ   มบีางสวนนํา
วิธีการเนนคํา ไปใชในการอานหนงัสือทีน่อกเหนือจากหนังสือเรียนในสาระวทิยาศาสตร และ 
ในงานวันวิทยาศาสตรของโรงเรียน  นักเรียนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมทางวทิยาศาสตร
มากข้ึน  

2. ส่ิงที่ไมคาดหวงั/ไมคาดคิด 
นักเรียนทาํโครงงานวิทยาศาสตรไดดีข้ึน    การเรียนการสอนนี้ชวยสงเสริม 
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ศักยภาพของนักเรียนบางคน  เชน  นักเรียนที่ไมเกงวทิยาศาสตร แตเกงศิลปะ ก็สามารถแสดง
ความสามารถของตนเองไดในการทําโครงงาน หรือนําเสนองานในรูปของโปรแกรมสําเร็จรูป 
power point หรือหนังสือพมิพ  แผนพับ และ โปสเตอร    

3. ส่ิงที่เกิดข้ึนแงบวก หรือแงลบ 
    การใชเทคนิควิธกีารสอนที่เหมือนๆกนัในกลุมสาระตางกนัแตติดกนั 

บอยคร้ัง  ทําใหนกัเรียนเกิดความเบื่อหนาย  
สรุป 
                ตามสภาพแวดลอมโรงเรียนลวนใหการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  เนนการมีสวนรวมของนักเรียน  มนีโยบายสนับสนุนการใชส่ือการเรียนการสอนและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  นักเรียนสวนมากใหความสนใจวทิยาศาสตร  นักเรียนสวนมากมาจากเขต
อําเภอของจังหวัดและจังหวดัใกลเคียง 
                 ในเร่ืองของปจจัยปอน มีงบประมาณในการปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนอยาง
เพียงพอ  ส่ือการเรียนการสอนมีเพียงพอ  หองเรียนเหมาะสม  ครุประสบผลสําเร็จดวยนกัเรียนมี
ผลการเรียนทีดี่ข้ึน  สนใจใฝรูมากข้ึน  ครูมคีวามสุข  จัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  มีการ
ใชการอานทีก่ระตือรือรนทําใหนักเรียนต้ังใจอาน และคิดวิเคราะหมากข้ึน กระตือรือรนมากข้ึน 
และอานอยางละเอียดลออมากข้ึน  ปญหาก็คือเมื่อครูใชวิธีการเหมือนกันตามที่ไดรับการฝกอบรม
มาทาํใหกิจกรรมการสอนไมแปลกใหม  นกัเรียนเกิดความเบ่ือหนาย    ครูสามารถแกไขไดดวยการ
วางแผนรวมกนัไมพยายามใชวิธีการเดียวกันในรายวิชาตางๆที่สอนช่ัวโมงใกลกนั  พรอมทัง้ปรับ
การใชส่ือ ที่สําคัญโรงเรียนใชการบริหารดวยระบบประชาธิปไตย ใหอิสระครู และครูมีการประชุม
รวมกันเสมอทัง้ในกลุมสาระและทั้งโรงเรียน 
                  ดานผลผลิต  ผลการปฏิบัติภารกิจการทําหลักสูตรบูรณาการของครู  ครูเกิดความ
มั่นใจมากขึ้นในการนําวิธีการสอนไปใช  มทีักษะ เจตคติ และความรูดีข้ึนดานวิธีการสอนใหมๆ   
นักเรียนมทีักษะในการอาน  การคิด การส่ือสาร และการเขียนดีข้ึน  รวมทัง้มีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนอยางกระตือรือรน  มีความรู รูจกัศึกษาคนความากข้ึน  มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน และคิดอยางเปน
ระบบ  ทําโครงงานดีข้ึน  และใชวิธีการทางวทิยาศาสตรไดดีข้ึน 
                  สวนผลกระทบ  เกิดผลกระทบแงบวกทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  ครูกลุมสาระ
วิทยาศาสตรคนอ่ืนๆ และครูในกลุมสาระอ่ืนตางสนใจและนําเอาวธิีการสอนใหมนี้ไปใช  นักเรียน
กระตือรือรน  มีความสุขในการเรียน  ใหความรวมมือในการจัดกจิกรรมทางวทิยาศาสตรมากข้ึน  
ส่ิงที่ไมคาดหวงัก็คือ นักเรียนทาํโครงงานวิทยาศาสตรไดดีข้ึน  วธิีการสอนแบบนี้ชวยสงเสริม
ศักยภาพของนักเรียนบางคนไดดี 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
                   การวิจยัเร่ืองนี ้ มีวัตถุประสงค เพือ่ศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร รวมทัง้วัดและประเมินผลรุปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ
ของครูวิทยาศาสตร และติดตามผลการใชความรูของครูวิทยาศาสตรที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
                   ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก  ครูผูสอนวทิยาศาสตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั้ง 4 สาขาวิชา  ไดแก เคมี ชีววทิยาฟสิกส และวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรนซ่ึงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ   ในชวงป พ.ศ.2546-2547  ผูบริหารโรงเรียนที่ครูสังกัดอยู และนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายทีเ่รียนกับครูวิทยาศาสตรกลุมดังกลาว  เคร่ืองมือวิจยัที่ใชรวบรวม
ขอมูล  ไดแก  แบบสอบถาม 2 ฉบับ  แบบบันทกึประจําวนั  แบบสัมภาษณ 5 ฉบับ  และแบบ
สังเกตในชัน้เรียน   การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา  สวนการวเิคราะหขอมูล
เชิงปริมาณใชสถิติข้ันพืน้ฐาน  คารอยละ คาเฉลี่ย  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผลการวจิัย 
               การสรุปผลตามวตัถุประสงคของการวิจัยไดดังตอไปนี ้
1. เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของครู 

            1.1  การเรียนรูจากการฝกอบรม 
ครูวิทยาศาสตรที่เขารับการฝกอบรมเร่ืองการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน 

ผูเรียนเปนสําคัญดานเทคนคิการเรียนการสอนที่กระตือรือรน  ไดเรียนรูหลักการ  วิธกีาร  ทักษะใน
การดําเนินกิจกรรมและเทคนิคตางๆ ซึ่งวทิยากรไดวางแผนกระบวนการฝกอบรมไวอยางเปน
ข้ันตอน   โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  ทั้งรายบุคคล  กลุมยอย  กลุมใหญ  หลังจาก
ปฏิบัติแลวจะตองแสดงผลงานใหไดรับการประเมินจากเพื่อน และจากวิทยากร     เนือ้หาของการ
ฝกอบรมจะมรีายละเอียด  ตัวอยางซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ และสามารถปฏิบัติได  ครูที่เขา
รับการฝกอบรมจะไดรับการฝกเพื่อใหสามารถนาํรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปประยุกตใช
กับเนื้อหาวิชาและนักเรียนของตนได   ระหวางฝกนัน้ ครูใชหัวขอและเนื้อหาที่ตนสอนอยูจริง  
นํามาใสเทคนคิการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อกระตุนใหนักเรียนเรียนรูแบบกระตือรือรน   เมื่อครู
นําเสนอผลงานภายใตการดูแลของวิทยากร  และไดผลดี ซึ่งเกิดจากการลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง
ของครู    ทาํใหครูเกิดความมั่นใจ และสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวทิยาศาสตร
ออกมาไดหลากหลายเปนจํานวนมากเมื่อกลับไปสอนนักเรียน 
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1.2   ครูเปนผูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวทิยาศาสตรดวยตนเอง 
ครูสามารถพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวทิยาศาสตรเพื่อใชในบทเรียนของตนเองได 

เปนอยางดี  สามารถนําหลักการ วิธกีาร เทคนิคตางๆ ทีไ่ดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชกับ
เนื้อหาวิชาที่ครูสอน  มีผลงานจํานวนมากของครูที่แสดงถึงความสําเร็จของการฝกอบรม  คือ  ครู
สามารถเปนนกัพัฒนาหลักสูตรระดับหองเรียนได  ดวยการออกแบบการสอนดวยตัวเอง  เขียน
แผนการสอน  แบบบันทึกกจิกรรม  แบบสังเกตการณ  แบบนิเทศการสอน  แบบวัดเจตคติ และ
ความพึงพอใจของนักเรียน เพื่อใชในการสอนของครูเอง   ผลงานที่ปรากฏที่ครูเปนผูพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนวทิยาศาสตรโดยภาพรวม   ไดแก 

- การเขียนที่กระตือรือรน (Active Writing)  ไดแก  การเขียนรายงาน  การเขียน 
งานนาํเสนอ โดยนักเรียนจัดทําโปสเตอร  การทาํแผนพบั  การเขียนลงในแผนใส  การนําเสนอดวย
โปรแกรม Power Point  เปนการส่ือสารความคิดของนกัเรียนใหผูอ่ืนไดเขาใจ   นอกจากนี้กม็ีการ
เขียนหนงัสือพิมพ  การเขียนจดหมาย  การเขียนบันทกึประจําวนั  การเขียนบทละคร เปนตน 

-  การอานที่กระตือรือรน (Active Reading) ไดแก  การเนนคํา (Emphasizing)  
การเวนคํา (Clozing)     การเรียงลําดับ (Sequencing)    การระบุชื่อ (Labelling) และการสราง
คําถาม    

- เทคนิคอ่ืนๆ ทีใ่ชไดแก  การอภิปรายกลุม  การระดมสมอง  เทคนิคจิ๊กซอว  การ 
จําลองสถานการณ  บทบาทสมมุติ  การสบืคน  การทดลอง  เกม และการเขียนแผนภาพ 

1.3    ครูมีพัฒนาการในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ครูมีพัฒนาการเกิดข้ึนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ     ขอมูลกอนการฝกอบรม พบวาครูจํานวนมากกวาคร่ึงที่ไมคอยมีความมั่นใจในการ
ใชเทคนิคการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญทัง้ที่เคยไดรับการอบรมในเร่ืองดังกลาวมาแลว
เปนสวนใหญ     และรายงานวาไดพบปญหาอุปสรรคจากการใชเทคนคิดังกลาว   แตเมื่อไดเขารับ
การฝกอบรมเร่ืองการจัดกระบวนการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญดานเทคนิคการเรียน
การสอนที่กระตือรือรนเหลานี้แลว   ครูมีความมัน่ใจมากข้ึนในการจัดการเรียนการสอน  และจาก
การติดตามผลระยะที ่1 ครูไดแสดงผลงานที่เปนแผนการสอน  บทเรียน  ส่ือตางๆ ที่ครูใชสอน  
และผลงานของนกัเรียนที่ไดจากกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว  ซึง่พบวาบรรลุวัตถุประสงค
ที่ต้ังไว  และจากการติดตามผลระยะที ่2 พบวาไดมีความกาวหนามากข้ึน  ครูสงผลงานเพิม่เติม 
จํานวนมากข้ึน  ครูสามารถบรูณาการการสอนโดยใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  เขียนเปน
แผนการสอนได  ซึ่งพบวาครูไดมีการพัฒนามากข้ึนกวาเดิมอยางเหน็ไดชัดเจน   รวมทั้งครูไดระบุ
วามีความมั่นใจมากข้ึน   ครูสามารถที่จะทาํใหนักเรียนกาวหนามากเกนิกวาที่คาดหวังไว  
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สําหรับการติดตามผลระยะที ่3 ซึ่งทิ้งชวงหางจากระยะที ่2 เปนเวลา 3 ป  ก็พบขอมูลที่แสดงถงึ
ความยัง่ยนืของผลการฝกอบรมของครูวิทยาศาสตรที่ผานการฝกอบรมดังกลาว  วาครูยังคงใช
เทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และใชเทคนิคการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรน
แบบตางๆ กับรายวิชาที่ตนสอน   ครูมีความสุขกับการสอน  และนักเรียนกม็ีความสุขจากการเรียน
เชนกนั  เมื่อไดรับความสําเร็จครูก็มีความมั่นใจและสามารถพฒันารูปแบบการเรียนการสอนได
เหมาะสมกับเนื้อหาและความสนใจของนักเรียนไดอยางยั่งยืนตอไป 
 

2. เพื่อวัดและประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญของครู 
วิทยาศาสตร 
                 จากการสังเกตกระบวนการและกิจกรรมการเรียนการสอนทีค่รูสอนในช้ันเรียน    จาก
ผลงานที่ครูแสดงใหคณะผูวจิัยไดเห็นที่โรงเรียนในการติดตามผลระยะที ่1  และจากผลงานที่ครูสง
มาใหคณะผูวจิัย  ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ   และจากผลงานของ
นักเรียนทีป่รากฏซึ่งเปนผลลพัธจากการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยผาน
เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรน (Active Teaching and Learning) สรุป
เปนประเด็นสําคัญ  ไดดังนี ้

2.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่ครูไดแสดงใหเหน็ 
ในชั้นเรียน  โดยผูวิจัยเปนผูเขาไปสังเกตการสอน  พบวา  ครูไดใชเทคนิคการเรียนการสอนที่
กระตือรือรนในหองเรียน  ไดแก  การอานที่กระตือรือรน  การเขียนที่กระตือรือรนและเทคนิคอ่ืนๆที่
เกี่ยวของ  ครูสามารถเลือกใชเทคนิคตามวัตถุประสงค และเนื้อหาที่ตนสอนในแตละเร่ืองได  
เทคนิคที่ครูใชไดแก  เกม  บทบาทสมมุติ  สถานการณจาํลอง  การระบุชื่อ  การเรียงลําดับ  เทคนคิ
จิ๊กซอว การสบืคน  การเขียนหนังสือพิมพ การเขียนแผนภาพ  การทาํแผนพับ  การเรียนแบบ
สืบสวนสอบสวน  การสาธิต  การทดลอง และการนาํเสนองานดวยแผนใสและโปรแกรม Power 
Point 
                   รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยผาน
เทคนิคการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรน   สามารถทาํใหนกัเรียนแสดงความกระตือรือรนใหเหน็ได
อยางชัดเจนในกระบวนการเรียนรู  ไดแก  การแสดงความต้ังใจ ใหความสนใจเขารวมกิจกรรม  
นักเรียนมีความสุขในการเรียนดวยใบหนาที่ยิม้แยมแจมใส  มกีารแบงงานกันทํา  และซักถามครู
เมื่อเกิดความสงสัย  บรรยากาศในการเรียนการสอนดีมาก  สงเสริมการเรียนรูของนกัเรียนไดเปน
อยางดี 
                   ครูสามารถแสดงบทบาทของครูที่ใชเทคนคิการเรียนการสอนแบบกระตือรือรนได
เหมาะสมตามหลักวธิีการ  และทักษะที่ไดจากการฝกอบรมไป  มีการเตรียมการสอนอยางดี ไดแก  
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จัดเตรียมใบงาน ใบความรู คําช้ีแจงกิจกรรม บัตรคําส่ัง  อุปกรณในการทดลอง  สารเคมี  กอนเร่ิม
สอนครูไดใชข้ันตอนของการอธิบายสรุปยอถึงกิจกรรมทีจ่ะทาํรวมกนั  และขณะดําเนินกิจกรรม  
ครูทําหนาที่ผูอํานวยความสะดวก  ใหกิจกรรมสามารถดําเนนิไปได   ครูจะคอยเดินดูตามกลุม
นักเรียน หรือรายบุคคล เพื่อคอยดูแลวานกัเรียนเขาใจกจิกรรมที่กาํลังปฏิบัติจริงๆ  หากพบวา
นักเรียนมีขอสงสัยก็จะอธิบาย  หรือหากพบวามีขอเขาใจผิดก็อาจจะหยุดกิจกรรมที่กําลัง
ดําเนนิการอยูและอธิบายใหนักเรียนทัง้หองเรียนเขาใจใหถูกตอง    ในตอนทายของกิจกรรมครูมี
การสรุปอภิปรายรวมกัน  และมีการประเมนิผลหลังการทํากจิกรรมดานเทคนิควิธทีี่ไดรับการ
ฝกอบรมไปดวย  เชน  การใชแบบทดสอบแบบเวนคํา  การทําแผนภาพ  การเขียนหนังสือพิมพ 
เปนตน 
           2.2  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ที่ครูไดสะทอนให
เห็นในรูปของผลงานที่แสดงใหเห็นในโรงเรียน   และผลงานที่สงมาใหคณะผูวิจัย  ซึง่ประกอบดวย  
แผนการสอน  เอกสารประกอบการสอน แบบบันทกึกิจกรรมและผล  แบบนิเทศการสอน  แบบ
สังเกตการณ  แบบสะทอนความคิดเห็นของนกัเรียน  แบบวัดเจตคติ และพึงพอใจของนกัเรียน 
และผลงานของนกัเรียนที่แสดงออกถึงผลการเรียนรูที่เกดิจากระบวนการสอนของครู   ซึง่ผลงาน
ของครูดังกลาวอยูในเกณฑดี  คอนขางดี เกือบดีมาก และดีมาก  รวมประมาณมากกวารอยละ 80 
ที่เหลืออยูในเกณฑพอใช   และจากการทีค่รูไดรายงานผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ครูไดพัฒนาข้ึนนัน้  ครูพบวา นกัเรียนสนกุกับการเรียน  กิจกรรม
ที่จัดข้ึนเหมาะสมกับนกัเรียน  นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรน  นักเรียนมีปฏิสัมพันธกนั
มากข้ึน   นอกจากน้ีผลงานของครูและผลงานของนักเรียนยงัแสดงใหเห็นถึงความเขาใจของครูใน
วิธีการหลักการและเทคนิคการสอน ที่ไดรับการฝกอบรมมาอยางดี   ครูไดสะทอนใหเหน็ถงึความ
ต้ังใจ   ความมุงมัน่ที่จะใชเทคนิคเหลานี้  ผลงานที่สงมาสวนใหญ มคีวามสมบูรณ เพราะมี
รายละเอียดครอบคลุมการดําเนนิกิจกรรมของครูซึ่งจะแตกตางกนัไปตามเนื้อหาและวัตถุประสงค
ของบทเรียนนัน้ๆ  
           2.3.  รูปแบบการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคนิคการเรียนการสอนที่
กระตือรือรน ที่ครูไดรับการอบรมไปนั้น  ครูไมไดใชทุกเทคนิคในการจดักิจกรรม     หากแตตอง
นํามาปรับใชใหเหมาะกับเนือ้หาวิชา  และวัตถุประสงคของบทเรียนนั้นๆ   ซึง่ครูบางคนมีความคิด
ริเร่ิมที่จะพฒันารูปแบบการเรียนการสอนของตนเองทีแ่ตกตางออกไปจากที่ไดรับการฝกอบรม     
จากผลงานทีส่งมา แสดงถงึความต้ังใจจริงของครู    การสงผลงานเปนไปตามความสมัครใจและมี
จํานวนมาก  ยังเปนการสะทอนใหเหน็ถงึความมัน่ใจและความเต็มใจที่จะเผยแพรผลงานของตน
ไปสูครูวิทยาศาสตรคนอ่ืนๆ ตอไป 
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3.  เพื่อติดตามผลการใชความรูของครูวิทยาศาสตรที่ไดรับการฝกอบรมไปแลวเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
               ผลจากการติดตามการใชความรูของครูวิทยาศาสตรหลังการฝกอบรม ในระยะที ่1 และ
ระยะที ่2  พบวา ครูสามารถนําความรูจากการฝกอบรมมาใชในการจดักระบวนการเรียนการสอน
ของตนอยางไดผลดี   นักเรียนไดเรียนรูอยางกระตือรือรนจากเทคนิคที่ครูสอน ไดแก  การอานที่
กระตือรือรน  การเขียนที่กระตือรือรน  และเทคนิคอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ   ครูไดผลิตผลงานเกีย่วกับการ
จัดทําแผนการสอน  ส่ือวัสดุในการเรียน  แบบบันทกึกจิกรรม และอ่ืนๆ  มีครูเปนสวนนอยที่
รายงานวา  พบปญหาและอุปสรรคในเร่ืองของเวลาที่ไมเพียงพอในการจัดกิจกรรม  นกัเรียนไม
คอยใหความรวมมือในการทาํงานกลุม  นกัเรียนไมเขาใจรูปแบบของการทาํกิจกรรมทําใหตอง
เสียเวลาอธิบาย   มีอุปกรณการสนับสนนุไมเพยีงพอ  และนักเรียนไมมีทักษะดานการเขียน เปน
ตน  ซึง่ครูเองก็ไดใหขอคิดเห็นและเสนอแนะวา   ครูควรตองคอยช้ีแนะ   ถามีเวลาไมมากพอก็ให
มอบหมายงานนกัเรียนใหทาํนอกเวลา  ใหเตรียมแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม   นอกจากนี้
ยังพบวามีครูถายทอดเทคนิคที่ไดรับจากการฝกอบรมนี้ไปสูครูคนอ่ืนๆ ในโรงเรียนดวย 
                สําหรับผลการติดตามระยะที ่3 ซึ่งไดทําหางจากการติดตามผลระยะที ่2 เปนเวลา 3 ป  
เพื่อศึกษาวาครูยังคงใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบกระตือรือรนอยูหรือไม  และมีแนวโนมที่จะ
ยังใชอยูตอไปอยางยั่งยืนหรือไม          โดยใชรูปแบบของ CIPPI Model ในการเกบ็ขอมูลจาก 3   
โรงเรียน ในภาคกลาง   สรุปผลไดดังนี้ 
                     ดานบริบท (Context: C)  โรงเรียนมีนโยบายทีจ่ะสนับสนุนใหเปนโรงเรียนที่เนน
วิทยาศาสตร และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนอยูแลว   โรงเรียนใหการ
สนับสนนุการเรียนการสอนทีเ่นนกระบวนการใหนกัเรียนไดฝกปฏิบัติ  เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ
เนนใหผูเรียนมีสวนรวม  โรงเรียนมีความพรอมในดานหองเรียนวทิยาศาสตร  และสื่ออุปกรณ 
                     ดานปจจัยนาํเขา (Input: I)  โรงเรียนมีงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร  การ
จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร  การพัฒนาครูในดานการสงเสริมความรูใหมๆ  และในดานการเรียน
การสอนแกครู 
                     ดานกระบวนการ (Process: P)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังคง
ดําเนนิการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยผานการใชเทคนิคการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรน
บนหลักการที่เคยไดรับการฝกอบรมมา  ไดแก  การอานทีก่ระตือรือรน  เชน การเนนคําและการ
เวนคํา  การเขียนทีก่ระตือรือรน เชน  การเขียนหนังสือพิมพ  การทาํแผนพับ  การเขียนจดหมาย 
และการเขียนบันทกึประจําวัน  เทคนิคจกิซอว  บทบาทสมมุติ  เกม และการสืบคน เปนตน    ครูมี
การปรับเนื้อหาและวิธกีารใหเขากับบริบทของผูเรียนและหลักสูตร   มีการขยายผลแนวการพัฒนา
หลักสูตรตามวิธีการบูรณาการหลักสูตรทีเ่คยใชโดยใหคําแนะนํา  บอกเลาแกเพื่อนครูตางกลุม
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สาระในโรงเรียน  และในกลุมสาระเดียวกัน   มกีารจัดสัมมนาโดยผูผานการอบรมมาแลวเปน
วิทยากรใหแกเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกนั   นอกจากนี้ครูยังทําการประเมินหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน
มาเองดวย  โดยใชขอมูลจากการประเมินตนเอง จากเพือ่นครู และจากนักเรียน 
                       การที่ครูยงัคงมีแรงจูงใจในการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรนนี้   สวนสําคัญที่มีผล
เปนอยางมาก  คือผลที่เกิดข้ึนกับตัวนักเรียน  ซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน   นกัเรียน
กระตือรือรนสนใจในการเรียนวทิยาศาสตรมากข้ึน  มีผลการเรียนที่ดีข้ึน   นอกจากน้ี  การไดรับ
การสนับสนุนจากโรงเรียน  จากกลุมสาระ และจากเพื่อนครู ก็มีสวนชวยใหครูยงัคงกระตือรือรน
ตอไปที่จะพัฒนาการสอนของตน 
                     ดานผลผลิต (Product: P)  ครูมีความมัน่ใจมากข้ึนในการนําวธิีการสอนแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญมาใช   มีเจตคติที่ดีตอการสอน  ครูไดพัฒนาวธิีการสอนและมีความรูเร่ืองวธิีการ
สอนใหมๆ  สําหรับนักเรียนนั้น  นักเรียนไดเขาใจมโนทศันที่เปนนามธรรมมากข้ึน  คนความากข้ึน
ทําใหไดขอมูลและความรูมากกวาที่เรียนในชั้นเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  ทาํโครงงาน
ไดดีข้ึน  เนื่องจากมีความคิดอยางเปนระบบและวิธีการทางวทิยาศาสตรดีข้ึน 
                    ดานผลกระทบ (Impact: I) ครูในกลุมสาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาระวิทยาศาสตรได
ใหความสนใจและนําวิธีการสอนใหมๆ ที่ครูวิทยาศาสตรใช   โดยนาํไปใชในสาระอ่ืนๆ  นักเรียนให
ความรวมมือในการทํากิจกรรมทางวทิยาศาสตรมากข้ึน     การเรียนการสอนแบบนี้ ชวยสงเสริม
ศักยภาพของนักเรียน   นักเรียนที่ไมเกงทางวทิยาศาสตร แตเกงทางศิลปะก็สามารถแสดง
ความสามารถของตนในการทําโครงงานหรือเสนองานในรูปแบบตางๆ  ไดเชน  ใชโปรแกรม 
สําเร็จรูปพาวเวอรพอยท (Power Point)  หนงัสือพมิพ  แผนพับ  โปสเตอร  เปนตน 
 

การอภิปรายผล 
              1.  การที่ผลการวจิัยแสดงใหเหน็ถงึ ความสําเร็จของการจัดฝกอบรม  ความสําเร็จของครู
ที่นาํความรู  ทักษะที่ไดจากการฝกอบรมไปใชอยางไดผลดีมาก ซึง่สะทอนออกมาในรูปของผลงาน
ของครู  ผลงานของนักเรียน  บรรยากาศของการเรียนการสอน  ความกระตือรือรนของครูและ
นักเรียน   รวมไปถึงผลสมัฤทธิ์ของนกัเรียนและเจตคติที่ดีตอการเรียนวทิยาศาสตรที่เพิ่มมากข้ึน   
การที่ไดรับผลสําเร็จเชนนี้  นาจะเปนผลเร่ิมตนมาต้ังแตกระบวนการฝกอบรมที่เปนระบบ  มี
มาตรฐาน  และการดําเนินการเปนข้ันตอนชัดเจน    วทิยากรเปนผูมีประสบการณสูงจาก
ตางประเทศ  ซึ่งไดทําการวิจยัและทดลองใชวิธีการเหลานี้มาแลวอยางไดผลในประเทศองักฤษ   
กระบวนการฝกอบรมไดใหหลักการ  แนวคิดแกครู  เพือ่ใหเขาใจจุดมุงหมายของวธิีการเหลานั้น   
ครูผูเขารับการฝกอบรมจะไดฝกปฏิบัติตามข้ันตอนทุกข้ัน    มีตัวอยางใหดู  ครูไดฝกปฏิบัติดวย
ตนเองเปนกลุมยอย และกลุมใหญ   มีการตรวจสอบทุกข้ันตอน ดวยการประเมินผล  ใหขอแนะนาํ
และดูแลอยางใกลชิด  มีคณะผูวิจยัและนิสิตปริญญาเอกสับเปล่ียนกันไปชวยใหคําแนะนําตลอด
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ระยะเวลาของการฝกอบรม   ครูนําเนือ้หาเร่ืองที่ตนเองจะใชสอนมาออกแบบกจิกรรมการเรียน
การสอนกอนที่จะนําไปใชจริง  ทําใหครูเขาใจวิธกีารอยางชัดเจน  และมีส่ือการเรียนพรอมที่จะ
นําไปใชไดเมือ่กลับไปที่โรงเรียนของตน  และส่ิงที่เรียนรูก็เปนนวัตกรรมใหมๆ ที่สวนใหญครูยังไม
เคยใชในกิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตรเลย   การที่ครูไดลงมือปฏิบัติเอง และนําเสนอ
ผานการยอมรับของวิทยากร และเพื่อนครู  ทําใหครูเกิดความม่ันใจ  ถึงแมวางานจะหนักและตอง
มีการเตรียมการมาก  แตเมือ่คิดถึงภาพทีน่ักเรียนจะไดเรียนอยางมีความสุข  ไดเรียนรู  ไดพัฒนา
ตนเองทางดานวทิยาศาสตร   ครูก็จะมีแรงจูงใจที่จะผลิตผลงานของตน  และมีความสุขในการ
ทํางาน  ซึ่งครูสวนใหญเกิดความพึงพอใจมาก  และกลาววาไดรับผลเกินกวาที่คาดหวงั 
              2.  การที่ครูประสบผลสําเร็จในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่กระตือรือรนที่ครูได
จัดทําข้ึนและนาํไปใชนัน้  อาจเนื่องมาจาก  ครูที่มารับการฝกอบรมเปนครูที่ไดรับการคัดเลือกมา
จากโรงเรียน  หรือจากเขตพื้นที่เปนผูสงมา  จึงจัดวาเปนครูกลุมแนวหนาที่มีความรูทักษะพืน้ฐาน
ดี  มีความสนใจใฝรูสูง  จงึทําใหผลการฝกอบรมออกมาดีมาก   ครูเหลานี้สามารถกลับไปเปนผูนํา
ที่จะไปขยายผลตอไดในโรงเรียนทัง้ในกลุมสาระวิทยาศาสตร และกลุมสาระอ่ืน  และการขยายผล
เปนไปอยางไดผลดี   เนื่องจากครูเหลานี้มีตัวอยางผลงานทีท่ําไวในขณะฝกอบรมและหลังการ
ฝกอบรม ซึ่งผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญกอนแลว   สามารถนําไปแสดงใหเหน็ไดทนัท ี  
นอกจากนีก้ารที่ครูไดรับการคัดเลือกไปรับการฝกอบรมจากวทิยากรชาวตางประเทศโดยตรงนั้น  
เปนการสรางความภาคภูมใิจใหกับครูเปนอยางยิง่ เพราะโอกาสเชนนีม้นีอยมากสําหรับครูใน
โรงเรียนทั่วๆ ไป   เมื่อครูใชเทคนิคเหลานีก้ับนักเรียน  นกัเรียนเรียนอยางมีความสุข  กลาคิด  กลา
แสดงออกก็เปนผลสะทอนกลับมาที่ครู  ทําใหครูเกิดความสุขและสนุกสนานกับการสอน  เมือ่
โรงเรียนไดรับรูเห็นการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน  และใหการสนับสนุนอยางเต็มที ่ ก็จะเปนการ
เสริมแรงครูตอไป   ความสําเร็จและความยั่งยืนจงึปรากฏใหเหน็อยางชัดเจน 
             3.  การติดตามผลการใชความรูของครูวิทยาศาสตรที่ไดรับการฝกอบรมไปแลว   จาก
ขอมูลการติดตามผลทัง้ 3 ระยะ  พบความสําเร็จของครูเปนสวนใหญ  ครูไดใชเทคนิคการเรียน
การสอนที่อบรมไปอยางไดผลดี  โดยเฉพาะจากการติดตามระยะหลังสุด   ซึ่งทาํการติดตามผล
หางจากคร้ังสุดทายถึง  3 ป  เพื่อศึกษาความย่ังยืนของผลการฝกอบรม     พบวาครูยังคงใช
เทคนิคการเรียนการสอนที่ไดรับการอบรมมา  โดยมีฝายบริหารใหการสนับสนุนอยางเต็มที ่  ทัง้
งบประมาณ ส่ือการสอน  หองปฏิบัติการ  ซึง่สงผลใหครูมีกําลังใจ  มีความภาคภูมิใจที่ไดใช
ความรูและนําความรูไปขยายผล   เกดิความมุงมั่นที่จะทําตอไป  ในดานนกัเรียนก็พบวามี
ความกาวหนามากข้ึนกวาเดิม  ครูยืนยนัที่จะใชวิธกีารสอนเชนนี้ตอไป  เพราะคิดวาเปนวิธกีารที่
ใชไดดี    ไมลาสมัย  ถงึแมจะมีปญหาอยูบางในเร่ืองของการเตรียมการที่ตองใชเวลามากก็ตาม   
การที่ครูยงัคงใชเทคนิคการสอนดังกลาวนอกจากจะมีเหตุผลสําคัญของผลดีที่เกิดข้ึนทัง้ตอตัวครู
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และนักเรียนแลว   เหตุผลสําคัญอีกประการหนึง่นาจะมาจากการติดตามผลของผูวิจัย   ซึ่งได
ติดตามผลต้ังแตจบการฝกอบรมใหมๆ  ใหไปทดลองใชและสงผลงานมา   มีการติดตอส่ือสารให
คําปรึกษา  และเปดโอกาสใหครูไดแสดงผลงานของตน   ซึ่งเปนการเสริมแรงที่สําคัญทําใหไดผล
เปนทีน่าพอใจ 
                 โดยสรุป ผลการวิจัยนี้  ชี้ใหเห็นวา  การเรียนการสอนทางดานวทิยาศาสตรนั้น ยัง
สามารถพัฒนาไดอีกไกล ตราบที่ครูวทิยาศาสตร  ผูบริหาร  และฝายอ่ืนๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ  ไดทาํ
หนาที่อยางเต็มที่   ทุมเทใหกับงาน  แสวงหาความรูใหมๆ และพัฒนาตนเองอยางจริงจัง เพือ่
นํามาสูกระบวนการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยความกระตือรือรน  มีความสุข และได
ความรู  ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางเชนที่ผลงานวจิัยนี้สะทอนใหเหน็    นอกจากนี้ยงัพบวา
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิคการเรียนการสอนที่กระตือรือรน ยงัทาํให
นักเรียนรักสาระวิทยาศาสตรมากข้ึน   วชิาวทิยาศาสตรสําหรับนกัเรียนไมใชเปนวชิาที่ตองอาศัย
การทองจํา และเปนเร่ืองยาก เปนนามธรรมอีกตอไป   เพราะการที่นกัเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง หรือไดใชเทคนิคการเรียนการสอน เชน บทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง หรือการใช ICT 
ประกอบชวยทําใหนกัเรียนเกิดความเขาใจที่ยัง่ยนื  เขาใจมโนทัศนที่เปนนามธรรมไดมากขึ้น  
นักเรียนไดพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดคิดอยางนักวิทยาศาสตร    ทาํใหเปนผูมี
จิตวิทยาศาสตรที่มีการคิดวเิคราะหและสังเคราะหอยางมีเหตุผล     เทคนิคการสอนดังกลาวไม
เพียงแตชวยทาํใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจในศาสตรเทานัน้ แตยังสงเสริมทักษะตางๆที่
จําเปนในการดําเนนิชีวิต อาท ิทกัษะการส่ือสารในการเขียน การอาน การพูด การยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน เพราะตองทํางานรวมกันเปนกลุม   มีการแกปญหา  และเสริมสรางความคิด
สรางสรรคอีกดวย     นอกจากน้ีกระบวนการติดตามผลก็เปนเร่ืองสําคัญในการกระตุนครูให
เชื่อมั่นในส่ิงทีท่ํา    และเม่ือครูประสบผลสําเร็จ ก็จะเปนแรงจูงใจภายในทีจ่ะทาํใหครูยังคงพฒันา
ตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนแกการศึกษาวทิยาศาสตรตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 เขตพื้นที่การศึกษา  ควรใหการสงเสริมสนบัสนุนโดยจัดใหมีการฝกอบรมเร่ือง 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ที่ใชเทคนิคการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรน แก 
ครูวิทยาศาสตรในพื้นที ่  โดยเชิญวทิยากรที่เปนครูที่ไดรับการฝกอบรมมาแลวทีม่ีผลงานชัดเจน  
ซึ่งครูเหลานี้เปนผูเขาใจกระบวนการในการใชเทคนิคทีก่ระตือรือรนเปนอยางดี   เขาใจสภาพการ
เรียนการสอนที่เปนอยู  และผานการใชเทคนิคนัน้ๆ มาแลว   ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะชวยใหการ
ถายทอดไดผลดี  และเปนการสรางเครือขายระหวางโรงเรียน  ระหวางครูผูสอนวิทยาศาสตร  อีก
ทั้งยังเปนการเสริมแรงใหแกครูที่มุงมัน่ในการพัฒนาวิธกีารเรียนการสอนของตนเองจนกระทั่งได 
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รับผลสําเร็จดวย   นอกจากนี้เขตพืน้ที่การศึกษา ยังอาจจัดกิจกรรมสนับสนนุอ่ืนๆ ไดอีก เชน  จดั
นิทรรศการแสดงผลงานครู และนักเรียนทีเ่กี่ยวกับการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   การต้ังศูนยให
คําปรึกษาแกครูวิทยาศาสตรโดยรวบรวมครูผูมีประสบการณเปนผูใหคําปรึกษา  เปนตน 
                  1.2 ในระดับโรงเรียน   ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหมกีารขยายผลในกลุมสาระวิชา
วิทยาศาสตร  และกลุมสาระอื่นๆ ที่สนใจ   ตลอดจนโรงเรียนใกลเคียง  เพราะเทคนิคหรือวิธีการนี้
เปนนวัตกรรมที่ไรเนื้อหาจึงสามารถนําไปใชกับเนื้อหาวชิาใดๆ ก็ได  โดยนาํไปปรับใชใหเหมาะสม   
ผูบริหารโรงเรียนควรสรางแรงจูงใจใหกับครูที่มีความมุงมั่น และต้ังใจพัฒนาเทคนคิ/ วิธกีารเรียน
การสอนของตนเองเพื่อนักเรียน  ดวยการยกยอง  ใหเกียรติ  ใหรางวัลในลักษณะตางๆ  เชน  
ประกาศยกยอง  จัดแสดงผลงานของครูและผลงานของนักเรียนที่ผานการเรียนรูจากเทคนิค
เหลานั้น  เปนตน   นอกจากนี้ควรสงเสริมสนับสนุนอยางจริงจัง  ดานการใหงบประมาณ  กาํหนด
เปนแผนงานของโรงเรียน  จัดหาส่ือการเรียนการสอนใหเพยีงพอ  และติดตามผลอยางตอเนื่อง  
เพื่อใหการพฒันานวัตกรรมทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเปนไปอยางไดผลและยั่งยนื 
            2.  ขอเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติสําหรับครู 
                   2.1   รูปแบบ  การนําเทคนิคการเรียนการสอนทีก่ระตือรือรนไปใชอยางไดผลดีนั้น  
ครูจะตองศึกษาใหเขาใจวตัถุประสงคของการใชเทคนคิเหลานั้น   และส่ิงที่สําคัญที่สุดก็คือ  การ
เตรียมการสอนของครู  ซึง่จะตองเตรียมส่ือการเรียนการสอนใหเพยีงพอ  มีข้ันตอนการดําเนิน
กิจกรรมที่ชัดเจน  และขณะดําเนนิกิจกรรมครูจะเปนผูคอยกระตุนนกัเรียน      ซึ่งในระยะแรก  
นักเรียนยงัไมคุนเคยกับเทคนิคเหลานี ้   อาจตองใชเวลามากข้ึนในการอธิบายกิจกรรม  ครูจะทํา
หนาที่อํานวยความสะดวกใหนกัเรียนมีสวนรวม  ใหนกัเรียนไดทาํกจิกรรมดวยตนเองอยางเต็มที่
เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
                   2.2  ครูเปนผูพัฒนาหลักสตูรในระดับช้ันเรียน   ครูสามารถนําความรูในเทคนิค/
วิธีการเรียนการสอนที่กระตือรือรนนี้ไปทดลองใชและทําวจิัยในช้ันเรียน  และสามารถเปน
นักพัฒนาหลักสูตรในระดับช้ันเรียนได  โดยครูเลือกใชวิธีการสอนแบบตางๆ  ปรับใชใหเหมาะสม
กับเนื้อหา  วตัถุประสงคของบทเรียน  ลักษณะของนักเรียน  ส่ือการเรียนการสอนที่มีอยู  ทําการ
ทดลองสอนหลาย ๆ วิธ ี  ประเมินผล  และนําผลมาปรับใหดีข้ึนในการสอนคร้ังตอไป  ครูก็จะมี
หลักสูตรในระดับช้ันเรียนทีดี่ข้ึนของครูเอง ซึง่หลักสูตรนี้ครูเปนผูพัฒนาข้ึนมาเอง 
                  2.3  การเปนผูนํา โดยการใหคําแนะนาํ  ครูที่มีประสบการณในเทคนิคการเรียนการ
สอนทีก่ระตือรือรนควรใหคําแนะนาํแกครูที่อยูในกลุมสาระเดียวกัน  และระหวางกลุมสาระใน
โรงเรียน  โดยใหเพื่อนครูไดนําไปทดลองใช   นอกจากนีค้วรมีการรวบรวมผลงานที่ผานการทดลอง
ใชมาแลวของครู  รวมทัง้ผลงานของนกัเรียนเพื่อเผยแพรไปสูครูอ่ืนๆ  เขียนบทความเผยแพร  หรือ
เผยแพรผานเว็บไซต (website) ของโรงเรียน  หรือจัดแสดงเปนนิทรรศการ  เปนตน 
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                  2.4  การนาํไปใช  เมื่อมีการนําไปใชอยางแพรหลายในโรงเรียน  ขอที่ควรระวงัก็คือ  
ครูควรมีการวางแผนรวมกนั  ในการใชเทคนิคที่กระตือรือรนเหลานี้  เพราะอาจทาํใหเกิดความเบื่อ
หนาย  เนื่องจากครูใชเทคนคิซ้ําๆ เหมือนๆ กัน  โดยไมดัดแปลง  ครูจึงควรประยุกตเทคนิคเหลานี้
เพื่อใหสอดคลองกับบทเรียนของครูดวยตนเอง 
             3.  ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยตอไป 
                  3.1  ควรมีการศึกษาวจิัยในเร่ือง  สถานภาพของการเรียนการสอนวทิยาศาสตรที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญในทุกระดับช้ันเรียนในประเทศไทย  เพื่อใหเห็นสภาพความเปนจริงของการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรในปจจุบัน  และเพื่อใหไดทราบกลุมเปาหมายที่จําเปนตองสงเสริมและ
พัฒนาอยางจริงจัง  เพื่อยกระดับการพฒันาคุณภาพวทิยาศาสตรศึกษา 
                  3.2  ควรใหครูวิทยาศาสตรไดทําการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชเทคนิควธิีการตางๆ ที่ครู
สามารถนําไปทดลองใชไดอยางหลากหลาย   เพื่อใหไดคําตอบวาวิธีการใด เหมาะสมกับบทเรียน
ใด  ซึ่งเมื่อไดงานวิจยัจากครูเปนจํานวนมากๆ  กจ็ะสามารถไดองคความรูในดานรูปแบบ/ เทคนคิ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับวิชาวทิยาศาสตรสําหรับนักเรียนไทย  อันจะเปนประโยชน
อยางยิ่งแกนักเรียน  ครู และวงการวทิยาศาสตรศึกษาของประเทศตอไป 
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1. แบบสอบถามกอนการฝกอบรม 

การประชุมปฏิบัติการฝกอบรมครูวิทยาศาสตร 
 
คําช้ีแจง   แบบสอบถามนี้ม ี2 ตอน 
          ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
          ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและประสบการณการสอน 

โปรดตอบตามความเปนจริงโดยขีด / ลงใน       หรือเติมขอความลงในชองวางทีก่ําหนดไว 
 

ตอนที ่1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
1. ทานเขารับการฝกอบรมครูวิทยาศาสตรระหวางวันที…่………..เดือน……………2547 
2. เพศ              ชาย                            หญิง 
3. ปจจุบันทานสอนอยูทีโ่รงเรียน……………………………………………………………. 

อําเภอ………………………………….จังหวัด…………………………………………. 
4. ทานสอนวิชา 1)……………………………..ระดับช้ัน…………………………………… 
                           2)……………………………..ระดับช้ัน…………………………………… 
                          3)……………………………...ระดับช้ัน…………………………………… 
5.  ทานมีประสบการณในการเปนครูวทิยาศาสตรมานานรวม…………..ป (นับถงึปจจุบัน) 
6.  ทานเคยเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
                        การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                        การเรียนการสอนที่กระตือรือรน 
                        เทคนิคการเรียนการสอนอ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นและประสบการณการสอน 

1. เมื่อเร็วๆ นี ้ทานเคยใชเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประเภทใดบางและบอย
เพียงใด 

1)……………………….    บอยมาก      คอนขางมาก      นานๆ คร้ัง      ไมเคยเลย 
2)……………………….    บอยมาก      คอนขางมาก      นานๆ คร้ัง      ไมเคยเลย 
3)……………………….    บอยมาก      คอนขางมาก      นานๆ คร้ัง      ไมเคยเลย 
4)……………………….    บอยมาก      คอนขางมาก      นานๆ คร้ัง      ไมเคยเลย 

2.  จากการใชเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดังกลาว ทานมีความมั่นใจเพียงใด 
 มั่นใจมาก              คอนขางมั่นใจ             ไมคอยม่ันใจ            ไมมัน่ใจเลย 
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 3.  ทานพบปญหาหรืออุปสรรคสําคัญใดจากการใชเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โปรดระบุมาสัก 2-3 ขอ 
    1)…………………………………………………………………………………………….. 
    2)……………………………………………………………………………………………. 
    3)……………………………………………………………………………………………. 
4.  ทานคิดวาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมปีระโยชนอยางไรบาง  โปรดระบุมาสัก   
3-4 ขอ 
    1)…………………………………………………………………………………………….. 
    2)……………………………………………………………………………………………. 
    3)……………………………………………………………………………………………. 
    4)……………………………………………………………………………………………. 
5.  ทานคาดหวังอะไรบางจากการเขารวมประชุมฝกอบรมในคร้ังนี ้
    1)…………………………………………………………………………………………….. 
    2)……………………………………………………………………………………………. 
    3)……………………………………………………………………………………………. 
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2. แบบบันทึกประจําวนัสะทอนความคิดเห็น 
 
1. วัน………ที…่…..เดือน………………………..พ.ศ.2547 
2. ชื่อ…………………………นามสกุล…………………………….. 
3. บันทกึความคิดเห็นสวนตัวประจําวนั 

1. ทานไดเรียนรูอะไรบางจากการเขารวมกิจกรรมในวนันี ้
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
2. หัวขอเร่ืองใดที่ทานเรียนรูไดดีที่สุด/ ประทับใจ/ สนุกสนานมากที่สุดเพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
3. ส่ิงที่ทานเรียนรูนัน้จะสามารถนาํไปประยุกตใชในชัน้เรียนไดอยางไร 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
4.  หัวขอเร่ืองใดที่ทานไมคอยเขาใจนกัและเพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
5.  ทานพบปญหา/ อุปสรรคอ่ืนๆ หรือไมโปรดระบุ (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..   

                  …………………………………………………………………………………………. 
                  6.  ทานมีขอเสนอแนะใดบางหรือไม 
                  ……………………………………………………………………………………......... 
                 ………………………………………………………………………………….............. 
                 …………………………………………………………………………………………. 
โปรดขีด / ใน         
ประชุมฝกอบรมวันที ่   1     2       3    4       5    6       7     8       9       10     11     12 
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ระหวางการฝกอบรม 
 

แบบสัมภาษณผูเขารบัการอบรม 
การพัฒนาเทคนิคการสอนและกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
1.  เพศ             ชาย                หญิง 
2.  อายุ  
                      ตํ่ากวา 25 ป                  25-30 ป                    31-35 ป 
                      36-40  ป                        41-45 ป                    46-50 ป             มากกวา 50 ป 
3.  ที่ทาํงานปจจุบันของทาน   โรงเรียน.................................................................................. 
     ตําบล………………………..........................อําเภอ......................................................... 
     จงัหวัด..........................................รหสัไปรษณีย.............................โทรศัพท..................... 
     โทรสาร...............................e-mail……………………………………………………………. 
4.  ทานเคยสอนวทิยาศาสตรมานาน..................ปและจํานวนวิชาทีส่อน.................................. 
                  1 วิชา                      2 วิชา                           3 วิชา                       4  วิชา 
5.  รายวิชาทีท่านสอน 
                 วิชา...............................................ระดับช้ัน................................................. 
                  วชิา...............................................ระดับช้ัน.................................................               

        วิชา...............................................ระดับช้ัน................................................. 
                  วชิา...............................................ระดับช้ัน................................................. 
6.  ทานเคยไดรับการอบรม 

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ                   
                   การเรียนการสอนทีก่ระตือรือรน 
                   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)….............................................................................. 
             จากสถานที่ใด........................................................................................... 
              และใครจัดอบรม....................................................................................... 
7.  เหตุผลทีท่านเขารับการฝกอบรมคร้ังนี้....................................................................... 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอการฝกอบรม 
1. ส่ิงที่ทานไดรับการฝกอบรมเปนไปตามที่ทานคาดหวงัหรือไม เพียงใด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2.  ทานไดเรียนรูส่ิงใดบาง ระดับใด (เนื้อหา/ เทคนิควิธกีาร/ ทักษะปฏิบัติตางๆ) 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3.  ทานคิดวาจะนาํความรูทีไ่ดไปประยุกตใชอยางไรบาง (ใชสอน/ ถายทอดเพื่อนครู/อ่ืนๆ....) 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
4.  ทานพงึพอใจกับส่ิงตอไปนี้เพยีงใด (บรรยากาศ/การทํากจิกรรมกลุม/ปฏิบัติการ ICT/ อ่ืนๆ...) 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
5.  ขอเสนอแนะ...................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามหลังการฝกอบรม 
การพัฒนาเทคนิคการสอนและกระบวนการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน 
           ตอนที ่1  ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
           ตอนที ่2  ความคิดเห็นทั่วไปตอการฝกอบรมในภาพรวม 
           ตอนที ่3  ความคิดเห็นตอการฝกทักษะเทคนิคการเรียนการสอนตางๆ 
    โปรดตอบทกุขอตามความเปนจริง โดยขีด / ลงใน       หรือเติมขอความลงในชองวางที่
กําหนดให 
 

ตอนที ่1 ขอมลูของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ                ชาย                                 หญิง 
2.  ปจจุบนัทานสอนอยูที่โรงเรียนในเขตภาค 
                 เหนือ                                ใต                                        อีสาน 
                  ตะวันออก                        กลาง                                    กรุงเทพฯ 
3.  ชื่อที่ทาํงาน โรงเรียน................................................................................................. 
      ถนน.....................................................อําเภอ........................................................ 
      จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย........................................ 
       โทรศัพท..............................................โทรสาร...................................................... 
4.  ทานสอนกีว่ิชา 
            1 วชิา                  2 วิชา                   3 วิชา                   4 วิชา 
5.  ชื่อรายวิชาที่สอน 
                 วิชา...............................................ระดับช้ัน................................................. 
                  วชิา...............................................ระดับช้ัน.................................................               

        วิชา...............................................ระดับช้ัน................................................. 
                  วชิา...............................................ระดับช้ัน................................................. 
6.  มีประสบการณในการสอนวิชาวทิยาศาสตรมานาน.....................ป (นับถึงปจจุบนั) 
7.  ทานตองทาํหนาที่อ่ืนใดอีกบางนอกจากการสอนวชิาวทิยาศาสตร 
           1)………………………………………2)…………………………………………. 
           3)………………………………………4)…………………………………………. 
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นทั่วไปตอการฝกอบรมในภาพรวม 
ลําดับ ขอความ ระดับความคิดเห็น 

 
  เห็นดวย

อยางย่ิง 
(5) 

เห็น
ดวย 
(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไมเห็น
ดวย 
(2) 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

(1) 

1 พิธีปดท่ีเรียบงาย      

2 อาหารวางและเคร่ืองด่ืมอรอย      

3 อาหารกลางวันสะอาด รสถูกปาก      

4 วิทยากรหลักมีความรูดี      

5 การอธิบายของวิทยากรหลักเขาใจงาย      

6 การแปลคําบรรยายชวยใหเขาใจดีขึ้น      

7 เอกสารประกอบใหรายละเอียดชัดเจน      

8 ในการทํากิจกรรมทานมักอานเอกสารท่ีแปล      

9 ทานอานเอกสารท้ังสองภาษาในการทํา
กิจกรรม 

     

10 เน้ือหาสาระการฝกอบรมมมีากพอดีกับเวลา      

11 เน้ือหาการฝกอบรมงายตอการทําความ
เขาใจ 

     

12 ส่ือประกอบการฝกอบรมทันสมัย      

13 วัสดุ อุปกรณการฝกอบรมมีเพียงพอ      

14 ระยะเวลาการฝกอบรมไมยาวจนเกินไป      

15 บรรยากาศการฝกอบรมสนุกสนาน      

16 ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมทุก
รายการ 

     

17 กิจกรรมการฝกอบรมมีหลากหลายรูปแบบ      

18 ทานไดรับการประเมินดวยหลายวิธีการ      

19 ทานประทับใจกับวิธีการฝกอบรมคร้ังน้ี      

20 ทานจะนําส่ิงท่ีเรียนรูจากการฝกอบรมคร้ังน้ี
ไปถายทอดแกเพื่อนครู 

     

21. ปญหาหรือขอเสนอแนะทั่วไป (ถามี)................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นตอการฝกทกัษะการเรียนการสอนตางๆ 
ลําดับ ขอความ ระดับความคิดเห็น 

 
  มาก

ที่สุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
มาก 
(1) 

1 ทานไดเรียนรูการสอนท่ีกระตือรือรน      
2 ทานไดเรียนรูลักษณะของการสอน การเรียนท่ี

กระตือรือรน 
     

3 ทานไดรับการฝกทักษะเก่ียวกับเทคนิค      
 1)การอานท่ีกระตือรือรน (Active Reading :AR)      
 2)การใชเทคนิค AR เพื่อการประเมินตนเอง      
 3)การเขียนท่ีกระตือรือรน (Active Writing :AW)      
 4)การใชเทคนิค AW เพื่อการประเมินผลยอย 

(Formative Assessment) 
     

 5)การระดมสมอง (Brainstorming)      
 6) การอภิปรายกลุมยอย (Small group 

Discussion) 
     

 7)กลุมเสนอชื่อ (Nominal Group)      
 8) จิ๊กซอว (Jigsaw)      
 9) เกม (Game)      
 10) ปริศนาอักษรไขว (Puzzle)      
 11) การซักถาม (Quizzes)      
 12)การใชเกมเพื่อการประเมินผลยอย      
 13)กลยุทธสถานการณจําลอง      
 14)บทบาทสมมุติท่ีมีโครงสราง (Structured 

Role Play) 
     

 15)การใชบทบาทสมมุติเพื่อการสอนการเรียนใน
ประเด็นการโตแยง 

     

 16)การใชบทบาทสมมุติเพื่อการประเมินผลยอย      
 17)กระบวนการสํารวจตรวจสอบ (Investigative 

Process) 
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ลําดับ ขอความ ระดับความคิดเห็น 
 

  มาก
ที่สุด
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
มาก 
(1) 

 18)การพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills)      
 19)การใชคําถามพฒันาทักษะการคิด (Thinking 

Skills) 
     

 20)การใชคําถามเอื้อความสะดวกการสํารวจเชิง
วิทยาศาสตร 

     

 21)การบูรณาการสํารวจเชิงวทิยาศาสตรเขาไปใน
การเรียนการสอน 

     

 22)การบูรณาการโครงการสํารวจท่ีใชบริบท 
(context)เปนฐานเขาไปในโปรแกรมการสอนการ
เรียน 

     

 23)การประเมนิตนเอง (Self-assessment)      
 24)การแกปญหา (Problem Solving)      
 25)การใชคําถามพฒันาการแกปญหา      
 26)การเขียนกิจกรรมการแกปญหาท่ีใชบริบทเปน

ฐาน 
     

 27)การใช ICT ในการสอนการเรียนวิทยาศาสตร –
เก็บรวบรวมขอมูล 

     

 28)การใชซอฟแวรสถานการณจําลอง (Simulation 
Software) 

     

 29)การใช ICT ในการดําเนินการและแปล
ความหมายขอมูล 

     

 30)การใชแบบจําลองท่ีเคล่ือนไหวได (Animated 
Models) ในวชิาวิทยาศาสตร 

     

 31)การใชสเปรดชีท (Spreadsheets) ในวิชา
วิทยาศาสตร 

     

 32)การเขียนวัสดุหลักสูตรท่ีใชหัวขอเร่ืองเปนฐาน      
 33)การระดมสมองมโนทัศนสาขาวิชา      
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ลําดับ ขอความ ระดับความคิดเห็น 
 

  มาก
ที่สุด
(5) 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
มาก  

(4) 
 

(2) (3) (1) 

 34)การพัฒนากรอบแนวคิด (Framework) การสอน
การเรียน 

     

 35)การเขียนวัสดุหลักสูตรภาคปฏิบัติ      
 36)การเขียนบันทึกของครูสําหรับวัสดุหลักสูตร      
 37)แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการนําไปใช 

(Implementation) 
     

 38)การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)      
 39)การรายงานผลลัพธของการนําไปใช      
4 ทานมีสวนรวม      
 1)การทํากิจกรรมท้ัง 33 รายการ      
 2)การนําเสนอผลงานกลุมยอย      
 3)การนําเสนอผลงานรายบุคคล      
 4)การซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ      
 5)การซักถามเพื่อนําเทคนิคไปใชตอไป      
5 ทานคิดวาเทคนิคตางๆท่ีเรียนรูน้ีเหมาะสมกับครูไทย      
6 ทานคิดวาเทคนิคตางๆสามารถนําไปใชในชัน้เรียนได

จริง 
     

7 ทานพึงพอใจกับเทคนิคตางๆท่ีไดเรียนรูและฝกฝน      

 
8. ทานต้ังใจทีจ่ะนาํเทคนิคการสอนการเรียนทีก่ระตือรือรนเหลานี้ไปใชในโรงเรียน 
              ทันททีี่มีโอกาส                                           ในภาคฤดูรอน/ 2546 
              ในภาคเรียนที ่1/2547                                 ในภาคเรียนที ่2/2547 
              ยังไมคอยแนใจแตจะพยายาม                     ยังไมอาจคาดคะเนได 
9. ปญหาหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ (ถามี)................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
                                        ขอขอบคุณในความรวมมือทีก่รุณาเสียสละเวลาใหขอมูลอยางดียิง่ 

คณะผูวิจัย                                                                                  
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แบบสังเกตชัน้เรียน 
(Classroom Observation) 

 
ตอนที ่1 (Part 1) ขอมูลพืน้ฐาน 
1. ชื่อโรงเรียน……………………………………………………………………………………….. 
2. ที่ต้ัง เลขที่..................ถนน.............................................ซอย.............................................. 
     ตําบล........................อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................... 
     รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท.............................โทรสาร............................... 
    e-mail…………………………………………………………….. 
3. ชื่อครู.................................................นามสกุล.................................................................. 
4.  ชื่อสาระวิชาที่ครูสอน......................................ระดับชั้น......................หอง.......................... 
5.  ชวงเวลาทีสั่งเกต..................................................................................................น. 
6.  ชื่อผูสังเกตและจดบันทกึ.................................................................................................... 
ตอนที่ 2 (Part 2) ส่ิงที่สังเกตในช้ันเรียน 
1.  ครูใชวิธกีารใด (approach) ในการเรียนการสอน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
2. นักเรียนกระตือรือรน (active) เพียงใด/ อยางไร ในกระบวนการเรียนรู 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3. นกัเรียนใชเวลามากนอยเพียงใดมนการทํางานอยางกระตือรือรน (working actively) ในฐานะ
ตอไปนี้ 
   3.1 รายบุคคล (individuals)................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
    3.2 กลุมยอย (small groups)……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………......... 
    3.3 ทั้งช้ันเรียน (whole class)……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ครูไดอํานวยความสะดวก (facilitate) และมีปฏิสัมพนัธอยางมปีระสิทธิภาพเพยีงใดกับนักเรียน
เมื่อนักเรียนไดเกี่ยวของในการเรียนรูอยางกระตือรือรน (active learning) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ครูไดกระทาํอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด/ อยางไร ในประเด็นตอไปนี ้

5.1  การเตรียมการ (prepare) ตางๆ เพื่อการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
5.2 การสรุปยอ (brief) ในตอนเร่ิมตน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5.3 เอ้ืออํานวยความสะดวก (facilitate) ระหวางปฏิบัติการ (during action) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5.4 การสรุปยอตอนทาย (debrief) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

6.  ครูมีการติดตามผล (follow-up) อยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......         
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แบบสัมภาษณเจาะลึกสําหรับกลุมคร ู
(In-depth Interview for Teachers as a Focus Group) 

 
ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐาน 
1. ชื่อโรงเรียน……………………………………………………………………………………….. 
2. ที่ต้ัง เลขที่..................ถนน.............................................ซอย.............................................. 
     ตําบล........................อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................... 
     รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท.............................โทรสาร............................... 
    e-mail…………………………………………………………….. 

3. รายช่ือคณะครูที่ใหสัมภาษณ 
    1) ชื่อ..............................................................สอนวิชา.................ระดับช้ัน.........หอง........... 
    2) ชื่อ..............................................................สอนวิชา.................ระดับช้ัน.........หอง........... 
    3) ชื่อ..............................................................สอนวิชา.................ระดับช้ัน.........หอง........... 
    4) ชื่อ..............................................................สอนวิชา.................ระดับช้ัน.........หอง........... 
    5) ชื่อ..............................................................สอนวิชา.................ระดับช้ัน.........หอง........... 
    6) ชื่อ..............................................................สอนวิชา.................ระดับช้ัน.........หอง........... 
4.  ชวงเวลาทีสั่มภาษณ……………………………………………………………………………… 
5.  สถานที่สัมภาษณ…………………………………………………………………………………. 
6. ชื่อผูสัมภาษณและจดบันทกึ………………………………………………………………………. 
ตอนที ่2 ขอมลูความคิดเหน็จากการสัมภาษณ 
1. ทานไดใชวิธีการใดบางในการเรียนการสอน…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ทานใชวิธกีารใดบอยคร้ังมากที่สุด……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ทานไดใชวธิีการดังกลาวกับกลุมนักเรียน (หรือนักเรียน) กลุมใด (คนใด) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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4.  ส่ิงใดที่เปนผลกระทบ (impact) ของการที่ไดใชวิธีการนั้นๆ กับนกัเรียนบาง 
…………………………...........................................................................................................
............................................................................................................................................... 
5.  ส่ิงใดเปนประโยชนของการใชวิธกีารเนนผูเรียนเปนสําคัญ (student-centered approaches) 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ทานไดประสบความสําเร็จใดบาง………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
7. ส่ิงใดทีท่านสนุกสนาน (enjoyed) มากที่สุด………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
8. อะไรเปนส่ิงทีท่าทาย (challenge) ทานบาง……………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….                                 
9. ทานไดเอาชนะ (overcome) ส่ิงทีท่าทายเหลานี้อยางไร……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
10. มีวิธีการใดบางทีท่านไมสามารถใชได ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………….. 
11. จากประสบการณตางๆทานไดเรียนรูส่ิงใดบาง…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
12.  ทานจะใหขอแนะนําแกครูทานอ่ืนๆ อยางไร ในการที่จะดําเนินการตามกระบวนการเรียนการ
สอนนี…้………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
13.  ทานมีความรูสึกโดยทัว่ไป อยางไรบาง……………………………………….........................    
…………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................  
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14. ทานไดเขียนบทความของตนเองบางหรือไม……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………................ 
และทานไดเขียนบทความประเภทใดไปแลวบาง......................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
15. ในการนาํวิธีการไปใช  ทานไดทํางานเปนคณะ หรือรายบุคคล................................................ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
16. ทานคิดวาการนาํวิธกีารไปใชมีความหมาย (meaningful) เพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
17. ทานตองการการสนับสนุนหรือการชวยเหลืออะไรตอไป อีกบางไหม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
18. ทานคิดวาโปรแกรมควรไดรับการพัฒนาตอไปอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสัมภาษณเจาะลึกกลุมนักเรียน 
(In-depth Interview for Students as a Focus Group) 

 
ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐาน 
1. ชื่อโรงเรียน……………………………………………………………………………………….. 
2. รายช่ือคณะนักเรียนผูใหสัมภาษณ 

    1) ชื่อ........................................ นามสกุล....................................ระดับช้ัน.........หอง........... 
    2) ชื่อ.........................................นามสกุล....................................ระดับช้ัน.........หอง........... 
    3) ชื่อ..........................................นามสกุล...................................ระดับช้ัน.........หอง........... 
    4) ชื่อ..........................................นามสกุล..................................ระดับช้ัน...........หอง........... 
    5) ชื่อ..........................................นามสกุล...................................ระดับช้ัน.........หอง........... 
    6) ชื่อ..........................................นามสกุล...................................ระดับช้ัน..........หอง........... 
3.  ชวงเวลาทีสั่มภาษณ……………………………………………………………………………… 
4.  สถานที่สัมภาษณ…………………………………………………………………………………. 
5. ชื่อผูสัมภาษณและจดบันทกึ………………………………………………………………………. 
ตอนที ่2 ขอมลูความคิดเหน็จากการสัมภาษณ 
1.  กจิกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (student-centered activities) อะไรบางทีน่ักเรียนไดเขาไป
เกี่ยวของในภาคเรียนนี…้…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  นักเรียนมคีวามสนุกสนานกับกิจกรรมนั้นๆ หรือไม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………...... 
3. กิจกรรมใดที่นกัเรียนมีความสนกุสนานมากที่สุด เพราะเหตุใด………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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4. นกัเรียนมีความสนุกสนานกับกจิกรรมเหลานั้นมากกวาหรือนอยกวาบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร
บทเรียนอ่ืนๆ  หรือไม………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
เพราะเหตุใด.......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
5.  นักเรียนพบวากจิกรรมนัน้ นาสนใจมากกวาหรือนอยกวา บทเรียนวทิยาศาสตรบทเรียนอ่ืนๆ 
หรือไม……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
เพราะเหตุใด.......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
6. นกัเรียนไดเรียนรูมากกวาหรือนอยกวาในบทเรียนวิทยาศาสตรอ่ืนๆ หรือไม 
……………………..………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
เพราะเหตุใด.......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
7.  นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะอ่ืนๆ บางหรือไม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
มีทักษะใดบาง……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 
8. นักเรียนชอบบทเรียนทีก่ระตือรือรนเหลานี้มากกวาหรือนอยกวาบทเรียนวทิยาศาสตรอ่ืนๆ
หรือไม………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณเจาะลึกสําหรับผูบริหาร 
(In-depth Interview for the School Administrator) 

 
ตอนที ่1 ขอมูลพื้นฐาน 
1. ชื่อโรงเรียน……………………………………………………………………………………….. 
2. ที่ต้ัง เลขที่..................ถนน.............................................ซอย.............................................. 
     ตําบล........................อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................... 
     รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท.............................โทรสาร............................... 
    e-mail…………………………………………………………….. 

3. ชื่อผูใหสัมภาษณ.................................................นามสกุล.................................................... 
4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบนั……………………………………………………………………………..  
5. ชวงเวลาทีสั่มภาษณ……………………………………………………………………………… 
6.  สถานที่สัมภาษณ…………………………………………………………………………………. 
7. ชื่อผูสัมภาษณและจดบันทกึ………………………………………………………………………. 
ตอนที ่2 ขอมลูความคิดเหน็จากการสัมภาษณ 
1.  ครู (วทิยาศาสตร/คณิตศาสตร) สามารถนําวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปใชใน
ชั้นเรียนหรือไม (ภายหลังจากที่ผานการฝกอบรมมาแลว) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

2.  เมื่อโรงเรียนไดเขารวมในโปรแกรมนี้แลว  ทางโรงเรียนไดรับประโยชนอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
3.  หมวดวิชา (หรือกลุมสาระ) วทิยาศาสตร ไดรับประโยชนอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

4.  นักเรียนไดรับประโยชนอะไรบาง………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
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5.  ครูไดรับประโยชนอะไรบาง………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
6.  ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในช้ันเรียนเกิดข้ึนอันเปนผลมาจากที่ครูไดมีสวนเกี่ยวของใน
โปรแกรมนี้หรือไม………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

7. ทกัษะทางวชิาครูและวิชาชีพของครูสามารถสังเกตเหน็ไดหรือมีการพัฒนาหรือไม 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………... 
8. มีผลกระทบใดบังเกิดข้ึนบางกบัตัวนกัเรียนในดานแรงจูงใจ ความมศีรัทธา ความสนใจ ทักษะ
และการปฏิบัติ…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

9. โปรแกรมนี้ไดมีสวนสงเสริม สนับสนุนการนาํการปฏิรูปการศึกษาไปใชหรือไม 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

10. โปรแกรมนี้ไดกระตุนครูใหทาํงานและวางแผนเปนหมู/ คณะทํางานมากข้ึนหรือไม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
11. ครูไดเผชิญกับความทาทายอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
และครูไดเอาชนะความทาทายเหลานี้อยางไรบาง…………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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12. ผลกระทบระยะยาวจากโปรแกรมน้ีจะมหีรือไม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
ถามีทานคิดวาจะมีอะไรบาง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
13. ทานมีขอเสนอแนะอ่ืนใดเพิม่เติมหรือไม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบสัมภาษณครูผูพัฒนาหลกัสูตร 
(เพื่อการติดตามผลระยะหลัง) 

 
ก. ขอมูลสถานภาพทั่วไป 
1. ชื่อโรงเรียน……………………………………………………………………………………….. 
2. ที่ต้ัง เลขที่..................ถนน.............................................ซอย.............................................. 
     ตําบล........................อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................... 
     รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท.............................โทรสาร............................... 
3. ชื่อครูผูใหสัมภาษณ..........................................นามสกุล...................................................... 
    สัมภาษณที…่…………………………………….ระหวางเวลา......................................น. 
4.  ประสบการณการทํางานสอนวิชา................................................รวม...............................ป 

 5.  ปจจุบนัสอนวิชา.......................................................................ระดับช้ัน............................. 
 6.  วุฒิการศึกษา……..………………………………………………………………………………. 
7. ชื่อผูสัมภาษณและจดบันทกึ……………………………………วันที่.......เดือน............... 2550 
 

ข. ขอมูลสภาพแวดลอม 
1. ความตองการของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 
2.  นโยบายหลักของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
3. ลักษณะของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
4. ลักษณะชัน้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
5. จํานวนนักเรียนในช้ันเรียน………………………………..คน 

      จํานวนนกัเรียนทั้งโรงเรียน……………………………คน 
      จํานวนครูทั้งโรงเรียน………………………………….คน 
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6. ลักษณะชุมชนใกลโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
 

ค. ขอมูลปจจัยปอน 
1.  งบประมาณเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
2. วัสดุ/ อุปกรณ/ เคร่ืองมือที่เกีย่วของกับหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
3.  กาํลังคนทีใ่ชงบประมาณในการจัดทาํหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
4.  ความสะดวกของสถานที/่ หองเรียน 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
5.  อ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของ 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
 

ง. ขอมูลกระบวนการ 
1.  การจัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
                 ยังคงดําเนนิตอไปบนหลักการเดิม 
                …………………………………………………………………. 
                 มกีารปรับเปล่ียนแนวคิดการทําหลักสูตร 
                …………………………………………………………………. 
                 มกีารขยายผลแนวการพฒันาหลักสูตรตามวิธีการบูรณาการหลักสูตรทีเ่คยใชนัน้ 
                       สูเพื่อนครูตางกลุมสาระในโรงเรียน 
                       สูเพื่อนครูในกลุมสาระเดียวกันในโรงเรียน 
                       สูเพื่อนครูตางโรงเรียน (เปนวทิยากร) 
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2.  การประเมินหลักสูตร 
              มกีารประเมินและติดตามผลการใชหลักสูตรทีเ่คยพัฒนานัน้โดย 
                      ครูผูพัฒนาหลักสูตรนั้น 
                      เพื่อนครูผูใชหลักสูตร 
                      เพื่อนครูผูมีหนาที่ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
                      อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................. 
               มีการนําขอมูลจากการประเมินและติดตามผลนั้นมาใชปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
3.  พฤติกรรมของครู/ บทบาทในเร่ืองหลักสูตร 
                ดานการพัฒนาหลักสูตร 

เปนผูนาํของคณะทํางาน                      
                     เปนทีป่รึกษาของการพฒันาหลักสูตร 
                     เปนผูรวมดําเนินการ 
                     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................... 
                 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ทําอะไร? อยางไรบาง?) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
4.  แรงจูงใจในการทํางาน (มีอะไรบาง?  อยางไร?) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
5.  การปฏิบัติงานของครู 
           ไดรับการสนับสนุน/ สงเสริม 
            จาก              ทางโรงเรียน 
                                กลุมสาระ/ เพื่อนครู 

อ่ืนๆ.................................                                 
            ประสบผลสําเร็จ (ดานใด?  อยางไร?) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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             มีปญหา/ อุปสรรค (อะไร? อยางไร?) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
             มีแนวทางแกไข (ทาํอยางไร?) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
6.  ระบบบริหารของโรงเรียน (มีลักษณะอยางไร?) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
7.  อ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

จ. ขอมูลผลผลิต 
1.  ผลการปฏิบัติภารกิจการทําหลักสูตรบูรณาการของครู 
        1.ทักษะ……………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 
        2. เจตคติ………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
        3.  ความรู……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ผูเรียน 
         1.ทักษะ…………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 
        2. เจตคติ………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
        3.  ความรู……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ฉ. ขอมูลผลกระทบ 
 1. ผลกระทบที่เกิดข้ึน         ระยะส้ัน                      ระยะยาว 
           1.  ดานการคาดหวังตอตัวบุคคล 
                      ครูผูสอน………………………………………………………………………………. 
                       …………………….…………………………………………………………………
..                     เพื่อนครูในโรงเรียน…………………………………………………………………. 
                       …………………….…………………………………………………………………. 
                      เพื่อนครูในกลุมสาระเดียวกัน.............................................................................. 
                      ………………………………………………………………………………………... 
                      ผูเรียน………………………………………………………………………………. 
                       …………………….…………………………………………………………………. 
                       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………. 
                       …………………….………………………………………………………………… 
          2. ส่ิงทีท่านไมคาดหวัง/ ไมคาดคิด (เกิดผลในแงใดบาง ? อยางไร?) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

อ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนในแงบวก หรือแงลบ           3.  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบสรุปลักษณะผลงานของครูที่สงมา 
 
1. ขอมูลในภาพรวม 

1. เอกสารที่สงมาไดแก  
1)………………………………………. 
2)………………………………………. 
3)………………………………………. 

           2.  ชื่อโรงเรียน…………………………………………………………………… 
                อําเภอ……………………………………………จังหวดั………………………….. 
           3.  จํานวนครูผูสอน  รวม………………………………….คน 
2.  ขอมูลเฉพาะวิชา  
           1. วิชา………………………………………ระดับช้ัน………………………… 
           2  ผูสอนเพศ            ชาย                      หญิง 
           3.  สอนในภาคเรียนที…่…………….. ปการศึกษา…………………….. 
           4.  สาระสําคัญที่รายงานโดยรวม  
                ……………………………………………………………….. 
                ……………………………………………………………….. 
                ……………………………………………………………….. 
                      มีส่ิงที่ครูพัฒนาข้ึนมาใหม……………………………………………….. 
            5.  คุณภาพของงานโดยรวมอยูในระดับ 
                     ดีมาก /5             เกือบดีมาก/ 4         ดี/ 3             คอนขางดี/ 2         พอใช/ 1 
           6.  มีการสะทอนความคิดเห็น  
                1. ครู……………………………………………………………………………… 
                   ………………………………………………………………………………… 
                2. นักเรียน….. …………………………………………………………………… 
                   …………………………………………………………………………………. 
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          7.  เทคนิค/ วิธีการสอนที่ครูใชโดยรวม จาํนวน……………………..อยาง 
               1.  อันดับ 1/ มากที่สุด คือ…………………………..………………………………… 
               2.  รองลงมา/ อันดับที่ 2 คือ …………………………………………………………. 
               3.  รองลงมา/ อันดับที่ 3 คือ…………………………………………………………… 
               4.  รองลงมา/ อันดับที่ 4 คือ…………………………………………………………… 
               5.  รองลงมา/ อันดับที่ 5 คือ…………………………………………………………… 
               6.  รองลงมา/ อันดับที่ 6 คือ…………………………………………………………… 
          8.  ผลสําเร็จที่รายงาน             มีรายละเอยีด เชน…………………………………………... 
              …………………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………………... 
                                                        ไมระบุรายละเอียด 

9. ผลการประเมินเกีย่วกับความพึงพอใจของ 
1. ครู………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
2.  นักเรียน………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….. 
10. ปญหา/ อุปสรรค (มีหรือไม  และอะไรบาง) 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

11. การแกไขปญหา (ถามี ทาํอยางไร) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

12. ขอสังเกตที่สําคัญจากการวิเคราะห (เชน มีการขยายผลสูครูในโรงเรียน /ตางโรงเรียน) 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….   
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