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ความเป็นมาของการท าวิจัย 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาสังคมให้ก้าวสู่สังคมฐานความรู้ที่คนในสังคมรู้จักคิด สามารถใช้ความรู้
และสร้างความรู้ในการผลิตงานใหม่ โดยมีการพัฒนาเชื่อมโยงความรู้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ
, 2549) การจัดการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญทั้งต่อความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียน  อัน
เป็นคุณลักษณะส าคัญที่จะท าให้คนในสังคมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ 
และการแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

จากความส าคัญเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
จึงได้จัดท าโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นข้ึน โดยมีการด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 มุ่งสนับสนุนการพัฒนาครูเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างการเรียนรู้ และแปลงความรู้จากการวจิัยไปเปน็ชดุการเรียนรู ้โดยน า
ประเด็นวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเข้ามาเพื่อเน้นความเข้มแข็งในเนื้อหาและหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ยังเป็นจุดอ่อนในระบบ
การศึกษา และเพื่อให้การศึกษาในโรงเรียนเชื่อมโยงกับชุมชนไม่แยกส่วนและแยกตัวออกจากชุมชน โดยให้ครูมีบทบาทการ
เป็นนักวิจัยเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนและเยาวชน ซ่ึงต้องมีการสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ท าความ
เข้าใจกับเรื่องราวที่ศึกษาและน ามาท าเป็นบทเรียน มองหาหลักการและความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และคิด
ออกแบบกิจกรรมหรือการทดลองท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ ระหว่างวิถีชีวิต และ
ระหว่างมิติต่าง ๆ ทางสังคมและวัฒนธรรม (สุชาตา ชินะจิตร, 2547) 

การส่งเสริมให้ครูเป็นผู้เรียนรู้และเป็นผู้ริเริ่มการท าวิจัยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลักสูตรทางครุศึกษา 
(teacher education) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการจัดการของครูในการเป็นนักปฏิบัติแบบสะท้อนผล 
(reflective practitioners) และการรับเอาลักษณะการสืบเสาะ (enquiring stance) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (Reis-Jorge, 
2007) การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นของครูที่เกิดข้ึนจะเป็นตัวสะท้อนส่ิงที่ครูได้เรียนรู้ทั้งในการ
เปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ และการกระท าของบุคคล โดยมีสาเหตุทั้งปัจจัยจากภายในตน และปัจจัยจากภายนอก 
(ลัดดา ภู่เกียรติ และสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม, 2547) ซ่ึงท าให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันไป  สารสนเทศ
ที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาครูซึ่งอยู่ภายใต้เหตุปัจจัยต่างกัน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์หลกั คือ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์รอง 5 ข้อ ดังนี ้

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 1-3 

 2. เพื่อศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงต้ังแต่เริ่มเข้าโครงการจนถึงระยะส้ินสุดโครงการของครูในโครงการ
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 4 



3.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสนับสนุนและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

4.  เพื่อศึกษาลักษณะการถ่ายโอนความรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

5.  เพื่อสังเคราะห์ผลผลิตท่ีได้จากการเรียนรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   กรอบการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นพัฒนามาจากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของ
ครูของ Fullan (1985) และโมเดลการเปลี่ยนแปลงของครูของ Guskey (2002) และ Ross และ Bruce (2007) ดัง
ปรากฏในรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบการศึกษาการเปลีย่นแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

ระเบียบวิธีวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้ันตอนการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนที่
ส าคัญ คือ ข้ันตอนแรก เป็นการส ารวจเพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของครู ปัจจัยสนับสนุน และอุปสรรคต่อการ
เปลี่ยนแปลงของครู รวมทั้งศึกษาลักษณะการถ่ายโอนความรู้ของครูในโครงการวทิยาศาสตร์ท้องถิ่น และข้ันตอนที่สอง เป็น
การศึกษารายกรณีเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับลักษณะการถ่ายโอนความรู้ ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครู  

กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้มีกลุม่ตัวอย่างในการวิจัยแบ่งออกเปน็ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่  

1) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจ เป็นครูในโครงการวทิยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นท่ี 1 – 4 โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเปน็
ทั้งประชากร เพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของครู ปัจจัยสนับสนุน และอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครู รวมทั้ง
ศึกษาลักษณะการถ่ายโอนความรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับมามีจ านวน 204 คน 
จากประชากรทั้งหมด 224 คน คิดเป็นร้อยละ 91.07   

ผลลัพธ์ ปัจจัยด้านบริบท 

- วัฒนธรรมโรงเรียน 

- นักเรียน 

- ชุมชน 
 

ปัจจัยด้านตัวครู 
- ความมีประสิทธิภาพในตน 

การถ่ายโอนความรู้ 

- ผู้ประสานงานสู่ครูในโครงการ 

- พี่เลี้ยงสู่ครูในโครงการ 

- ระหว่างครูในโครงการ 

- ครูในโครงการสู่นักเรียน 
 

  การเปลี่ยนแปลงของครูครู 

-  ด้านความรู ้

- ด้านความเชื่อ 

- ด้านการปฏบิัติ (หลังส้ินสุด
โครงการและความย่ังยืน)  

ผลผลิต 

- โครงร่างวิจัย 

- รายงานวิจัย          
ฉบับสมบูรณ ์

- ชุดการเรียนรู ้
 



2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นกรณีศึกษา เป็นครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 1 – 4 ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  จ านวน 51 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา มีจ านวน 5 ตัวแปร ประกอบด้วย (1) การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของครูในมิติความรู้ ความเชื่อ 
และการปฏิบัติ (2) ผลผลิต ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น โครงงาน และการวิจัยในชั้นเรียน (3) ปัจจัยด้านบริบท 
ได้แก่ วัฒนธรรมโรงเรียน นักเรียน และชุมชน (4) ปัจจัยด้านตัวบุคคล ได้แก่ ความมีประสิทธิภาพในตน และ (5) การถ่าย
โอนความรู้ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 6 ชุด ได้แก่ (1) แบบสอบถามส าหรับครู            (2) 
แบบประเมินความรู้และทักษะของครู (3) แบบส ารวจเครือข่ายการท าวิจัยของครู (4) แบบบันทึกอนุทินของครู (5) แบบ
สังเกตเย่ียมพื้นที่ และ (6) แบบสังเคราะห์และแบบประเมินผลผลิตของครูในโครงการวิทยาศาสตร์  

การวิเคราะห์ข้อมูล (1) ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบที (t-test) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ
ของครูก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งใช้การวิเคราะห์อภิมาน (meta analysis) เพื่อสังเคราะห์ผลผลิตของครู และ 
(2) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (social network 
analysis) และการวิเคราะห์อุปลักษณ์ (metaphor analysis) 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การน าเสนอผลการวิจัยแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัย จ านวน 5 ข้อ โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ตอน โดย
ตอนที่ 1 ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1-3 ส่วนตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 และ 5 
ตามล าดับ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

 1.1 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความเชื่อของครูก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ดังปรากฏ
ในตารางที่ 1 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบ A หมายถึง ความเชื่อเดิมผิด-ความเชื่อใหม่ถูก (2) รูปแบบ B 
หมายถึง ความเชื่อเดิมถูก-ความเชื่อใหม่ถูก (3) รูปแบบ C หมายถึง ความเชื่อเดิมผิด-ความเชื่อใหม่ผิด และ (4) รูปแบบ 
D หมายถึง ความเชื่อเดิมถูก-ความเชื่อใหม่ผิด ผลการวิจัยพบว่ามี 3 ประเด็นส าคัญที่ครูมากกว่าครึ่งหนึ่งในโครงการ
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ C คือ ยังมีความเชื่อที่ผิดทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประเดน็
แรก คือ ความได้เปรียบเสียเปรียบในการได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากความแตกต่างของท้องถิ่นแล ะ
สภาพแวดล้อม ท้ังท่ีโดยหลักการแล้วกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นสากลไม่ข้ึนกับบริบท อยู่ในท้องถิ่นใดก็
สามารถพัฒนาข้ึนได้อย่างเท่าเทียมกัน ประเด็นที่สอง คือ การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะประสบ
ความส าเร็จต้องพัฒนาจากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งที่โดยหลักการแล้วกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ข้ึนอยู่กับ
เนื้อหาสาระ ทุกเนื้อหาสาระสามารถพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ึนได้ และประเด็นที่สาม คือ วิทยาศาสตร์
ท้องถิ่นเป็นการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์จากชาวบ้านจากชุมชน หรือจากส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น ทั้งที่โดยหลักการแล้ว
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเป็นการเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาวิชาจากชาวบ้าน และชาวบ้านสามารถให้ความรู้
ในเรื่องราวของท้องถิ่นแก่ครูผู้ท าวิจัยได้ 



ตารางที่ 1 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

ตัวแปร กลุ่ม 
ตัวอย่าง 

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ 
A (เดิมผดิ-ใหม่ถกู) B (เดิมถูก-ใหม่ถูก) C (เดมิผิด-ใหมผ่ิด) D (เดมิถูก-ใหม่ผดิ) 

1. ผู้เรียนที่อยู่ต่างท้องถิ่น ต่างสภาพแวดล้อม จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบในการได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 จ านวน 148 57 17 65 9 

ร้อยละ 100.00 38.51 11.49 43.92 6.08 
2. การเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะประสบความส าเร็จตอ้งพัฒนาจากการเรยีนวชิาวิทยาศาสตร์ 
 จ านวน 148 43 20 76 9 

ร้อยละ 100.00 29.05 13.51 51.35 6.08 
3. กระบวนการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหนึ่งจะไม่เหมือนกระบวนการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอื่น 
 จ านวน 148 29 25 79 15 

ร้อยละ 100.00 19.59 16.89 53.38 10.14 
4. สภาพท้องถิน่ทีต่่างกัน ท าให้คนเราได้รับการพัฒนากระบวนการเรยีนรูท้ี่ใช้การสังเกต การบันทึกข้อมูล การ 
    วเิคราะห์ต่างกัน 
 จ านวน 148 27 39 66 16 

ร้อยละ 100.00 18.24 26.35 44.59 10.81 
5. ถ้าเรามีทักษะการเรียนรูแ้บบใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เราก็สามารถเชื่อมโยงทักษะนี้ไปสู่การเรยีนรู้เรื่อง
อื่นๆ ได้ไมย่าก 

 จ านวน 148 15 132 - 1 
ร้อยละ 100.00 10.13 89.19 - 0.68 

6. การเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจยัจะใช้ได้เหมาะกับการเรยีนวิชาวทิยาศาสตร์เท่านั้น 
 จ านวน 148 32 95 14 7 

ร้อยละ 100.00 21.62 64.19 9.46 4.73 
7. การเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินซึ่งไมเ่ก่ียวข้องกับเนือ้หาวิทยาศาสตร์ ไม่ตอ้งอาศยั  
    กระบวนการวิจัยเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้นัน้ 
 จ านวน 148 33 85 13 17 

ร้อยละ 100.00 22.30 57.43 8.78 11.49 
8. วทิยาศาสตรท์้องถ่ินใหค้วามส าคัญกับการพิสูจน์สิ่งที่เปน็จริงโดยใชส้ิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินเป็นห้องปฏิบตัิการ
ทดลอง 
 จ านวน 148 23 110 10 5 

ร้อยละ 100.00 15.54 74.32 6.76 3.38 
9. การท าความเขา้ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาต/ิท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการวิจยั ถึงแม้จะไม่ได้คน้พบความรูใ้หม่  
    ก็ถือวา่เป็นวิทยาศาสตรท์อ้งถิ่น 
 จ านวน 148 41 95 4 8 

ร้อยละ 100.00 27.70 64.19 2.70 5.41 
10. วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น คือ การเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์จากชาวบ้านจากชุมชน หรือจากสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 จ านวน 148 19 20 93 16 

ร้อยละ 100.00 12.84 13.51 62.84 10.81 



1.2 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้และการปฏิบัติของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  

  ระดับความรู้และการปฏิบัติของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า โดย
เฉลี่ยแล้วครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความรู้และการปฏิบัติอยู่ใน ระดับ 3 (มีการใช้วิธีการแสวงหาความรู้
ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ครบทุกข้ันตอน โดยมีการคิดค้นทดลองส่ิงใหม่ ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นหรือ
ภูมิปัญญา ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเป็นความรู้ใหม่ที่ครูค้นพบด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงท าให้เกิดความเข้าใจในความรู้
พื้นฐานของศาสตร์ที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน  และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ได้) ในทุกรุ่นที่เข้าร่วมโครงการและทุกศูนย์ประสานงาน เม่ือพิจารณาดูความต่อเนื่อง
ในการท าวิจัยของครูที่เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นพบว่า ส่วนใหญ่ครูที่มีความต่อเนื่องในการท าวิจัยในโครงการ
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นมีระดับความรู้และการปฏิบัติในระดับสูง (ระดับที่ 3-4) ในสัดส่วนที่สูงกว่าครูที่ไม่มีความต่อเนื่องใน
การท าวิจัยในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ข้อค้นพบนี้สะท้อนว่าครูส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดค้นส่ิง
ใหม่ ๆ ได้ แต่ยังไม่สามารถน าส่ิงที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ตามท่ีมุ่งหวัง 

1.3  ผลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 4  

ข้อมูลที่ได้จากอนุทินของครูสะท้อนให้เห็นว่า นับต้ังแต่เริ่มเข้าโครงการจนถึงเดือนตุลาคม 2551 ครูเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความคิดความเชื่อเก่ียวกับการท างานวิจัยนับต้ังแต่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนวิจัยของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย โดยก่อนเข้าโครงการครูมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีต่อการท างานวิจัย แต่เม่ือได้รับทุนจากโครงการวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่นแล้ว ครูเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความคิดโดยสะท้อนให้เห็นว่า ครู มีความพยายามมุ่งม่ันต่อการท างานวิจัยให้ส าเร็จ 
ครูเริ่มคิดที่จะหาวิธีการเพื่อด าเนินงานวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นยังช่วยท าให้
การคิดของครูเปลี่ยนแปลงไป โดยครูจะคิดเก่งมากข้ึนจากการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงานวิจัย ครูรู้จัก
ต้ังค าถามในระหว่างด าเนินงานวิจัย และพยายามเสาะหาความรู้ด้วยตัวเอง มีการจัดระบบความคิดของตนเอง และ
ท้ายที่สุดครูก็สะท้อนให้เห็นว่า “ครูเริ่มคิดอย่างมีเหตุมีผลได้” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูภูมิใจอย่างมาก 

1.4 ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  

ปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ในด้านปัจจัยภายในพบว่า ครูในโครงการ
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเห็นว่าตนเองเป็นผู้มีประสิทธิภาพในตนอยู่ในระดับมากมีสัดส่วนสูงสุดในทุกด้าน โดยครูในโครงการ
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยท่ีสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของครูที่ส าคัญมาจากคุณลักษณะของครู
ที่มีความสนใจใฝ่รู้ ต้องการพัฒนาตนเอง และมีความมุ่งม่ันในการท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ ด้านปัจจัยภายนอกที่
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น พบว่าปัจจัยท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) ตัวโครงการวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่นมีเป้าหมาย กระบวนการ และระบบก ากับติดตามการพัฒนาครูที่ชัดเจน (2) ทีมวิจัยร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในงานวิจัย (3) ผู้บริหารสนับสนุนและเห็นคุณค่าในงานวิจัยของโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (4) 
ชุมชนมีความพร้อมที่จะให้ความรู้แก่ครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น และ (5) นักเรียนมีส่วนช่วยเหลือในกระบวนการ
ด าเนินงานวิจัย ส าหรับอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ได้แก่  ระยะทางในการติดต่อ
กับศูนย์ประสานงาน ระบบข้ันตอนการด าเนินงานภายในโรงเรียน ภาระงานประจ าของครู ในบางโครงการ นักวิจัยรายงาน
ว่าไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร รวมทั้งการไม่ค่อยได้รับข้อมูลป้อนกลับจากศูนย์ประสานงาน 

1.5 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  

มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 3 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ (1) เป้าหมาย
และประเด็นของการท าวิจัย (2) การด าเนินการวิจัย และ (3) การสร้างชุดการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้ (1) เป้าหมาย
และประเด็นของการท าวิจัย โดยหลักการต้องการให้ครูเกิดทักษะและกระบวนการในการปฏิบัติงานวิจัยด้วยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับความเป็นท้องถิ่น สามารถน าผลการวิจัยของตนไปจัดสร้างชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งผ่าน
กระบวนการเรียนรู้สู่นักเรียน ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่
ผลการศึกษาจากกรณีศึกษาพบว่ามีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเป้าหมายและประเด็นของการท าวิจัย คือ (1) ครูยังไม่
เข้าใจเป้าหมายของโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยเฉพาะในกลุ่มครูที่ก าหนดประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในท้องถิ่น 
ครูกลุ่มนี้จะมุ่งพัฒนากรรมวิธีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และตอบสนองการค้าเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายซ่ึงอาจ



เกินความจ าเป็นที่ต้องท า และ (2) การท าวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น ครูบางส่วนจะมุ่งแก้ปญัหา 
และอนุรักษ์ธรรมชาติซ่ึงส่ิงท่ีจะท าอาจจะใหญ่เกินไป ไม่อยู่ในวิสัยท่ีครูจะแก้ปัญหาได้  

 การด าเนินการวิจัย โดยหลักการต้องการให้กระบวนการที่ครูศึกษาส่ิงที่สนใจในท้องถิ่นอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลได้ระหว่างศาสตร์ วิถีชีวิต และมิติต่างๆ ของสังคมและวัฒนธรรม แต่ผล
การศึกษาจากกรณีศึกษาพบว่า มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย คือ (1) เม่ือผลการทดลองท่ีเกิดข้ึนไม่
สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ ครูจะมีการท าวิจัยใหม่ซ้ าๆ เพื่อให้ได้ผลการทดลองตามสมมติฐานที่ก าหนดให้ได้  
ท าให้เสียเวลาและงบประมาณมากเกินความจ าเป็น และเกิดความคับข้องใจในการท าวิจัย ทั้งที่โดยเงื่อนไขการด าเนินงานใน
โครงการวิจัยนี้ ครูเพียงแต่อธิบายถึงเงื่อนไขหรือสภาพการด าเนินการที่ส่งผลต่อผลที่เกิดข้ึน ก็ถือว่าเป็นข้อค้นพบใหม่และ
เป็นผลการวิจัยที่โครงการยอมรับได้เช่นกัน (2) ผลการทดลองที่เกิดข้ึนได้มาจากการเก็บข้อมูลของตัวแปรที่ยังมีความ
คลาดเคลื่อนในการวัดโดยเฉพาะการสังเกตด้วยสายตาของครูผู้ท าวิจัยเอง ทั้งที่โดยหลักการควรมีการวัดที่มีความตรงมาก
ข้ึนโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือมีการสังเกตจากหลายคน หลายครั้ง และหลายรูปแบบ เพื่อให้ผลการวัดตัวแปรมี
ความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุด 

 การสร้างชุดการเรียนรู้ โดยหลักการ คือ ผลงานที่ครูลงมือค้นคว้าและปฏิบัติด้วยตนเองต้องน าไปสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ซ่ึงจะเป็นเอกสารที่แสดงการออกแบบการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยอาศัยประสบการณท์ี่
ได้จากการวิจัยท่ีเกิดข้ึนในโครงการ องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ คือ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ และการประเมินผล ใน
ส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องมีรายละเอียดของกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ ซ่ึงไม่
จ าเป็นต้องยึดติดกับเนื้อหาวิชาที่ครูได้ศึกษาวิจัยในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น สามารถน าประสบการณ์จากการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาอื่นหรือวิชาอื่นได้ และชุดการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถเป็นตัวอย่าง
ให้ครูคนอื่นน าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน ในชุดการเรียนรู้ควรระบุส่ิงที่ต้องเตรียมในการจัดกิจกรรม ข้อควรระวังใน
กระบวนการเรียนรู้ซึ่งเน้นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดในกระบวนการเรียนรู้ ข้อมูลที่
สามารถจัดหาได้ในสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงครูได้เรียนรู้จากประสบการณ์
และน ามาถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบล่วงหน้า รายละเอียดในชุดการเรียนรู้เหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการป้องกันหรือรับมือกับ
ปัญหาท่ีเคยเกิดมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผลการศึกษาจากกรณีศึกษาพบว่า มี
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสร้างชุดการเรียนรู้ คือ ครูยังไม่เข้าใจหลักการและรูปแบบของชุดการเรียนรู้ที่โครงการ
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นคาดหวัง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่มีตัวอย่างของชุดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ดังนั้น ส่ิงท่ีพบในโครงการ
นี้ จึงเป็นชุดการเรียนรู้ที่ครูสร้างข้ึนโดยมีรายละเอียดที่คล้ายชุดการเรียนรู้ทั่วๆ ไป สร้างจากประสบการณ์เดิมของครู ซ่ึง
หลายชุดการเรียนรู้จะพบว่าสามารถสร้างได้โดยไม่ได้อาศัยข้อมูลจากประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านงานวิจัยในโครงการ
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  

 ตอนที่ 2 การถ่ายโอนความรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

 2.1 การรับถ่ายโอนความรู้จากบุคคลอื่น ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามี 6 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง ครูใน
โครงการถ่ายโอนความรู้กับทีมวิทยากรส่วนกลาง รูปแบบที่สอง ครูในโครงการถ่ายโอนความรู้กับทีมผู้ประสานงานส่วน
ภูมิภาค  รูปแบบที่สาม ครูในโครงการถ่ายโอนความรู้กับทีมวิทยากรส่วนกลางและทีมผู้ประสานงานส่วนภมิูภาค  รูปแบบที่
ส่ี ครูในโครงการถ่ายโอนความรู้กับทีมวิทยากรส่วนกลาง ทีมผู้ประสานงานส่วนภูมิภาคและเพื่อนครูที่เข้าร่ วมโครงการ  
รูปแบบที่ห้า ครูในโครงการถ่ายโอนความรู้กับทีมวิทยากรส่วนกลาง ทีมผู้ประสานงานส่วนภูมิภาค เพื่อนครูที่เข้าร่วม
โครงการ และบุคคลภายนอก และรูปแบบที่หก กลุ่มครูในโครงการที่มีการถ่ายโอนความรู้กันเอง โดยไม่ได้รับการถ่ายโอน
ความรู้จากทีมประสานงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งทางตรงและทางอ้อมเลย เม่ือพิจารณาการรับการถ่ายโอนความรู้
แบ่งตามระยะเวลาด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มด าเนินการ ระยะด าเนินการ และระยะส้ินสุดการ
ด าเนินการ พบว่าทุกระยะมีรูปแบบการถ่ายโอนความรู้แบบที่ส่ีมากท่ีสุด ยกเว้นระยะส้ินสุดการด าเนินการเริ่มมีรูปแบบการ
ถ่ายโอนความรู้แบบที่หกเพิ่มข้ึนมา ทั้งนี้ตัวอย่างการรับถ่ายโอนความรู้จากบุคคลอื่นมีแผนภาพเครือข่ายทางสังคมดังรูปที่ 
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รูปที่ 2 เครือข่ายการรับถา่ยโอนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโครงร่างวิจัย 

 

 2.2 การถ่ายโอนความรู้ให้แก่บุคคลอื่น ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามี 6 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง ครูในโครงการ
กับนักเรียนในสถานศึกษา รูปแบบที่สอง ครูในโครงการกับเพื่อนครูต่างสถานศึกษา รูปแบบที่สาม ครูในโครงการกับเพื่อน
ร่วมทีมวิจัย รูปแบบที่ส่ี ครูในโครงการกับเพื่อนครูที่เข้าร่วมโครงการ  รูปแบบที่ห้า ครูในโครงการกับเพื่อนครูที่เข้าร่วม
โครงการและนักเรียนในสถานศึกษา และรูปแบบที่หก ครูในโครงการกับทีมผู้ประสานงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เม่ือ
พิจารณาการถ่ายโอนความรู้ให้แก่บุคคลอื่นของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นในแต่ละเนื้อหา พบว่าทุกเนื้อหามีรูปแบบ
การถ่ายโอนความรู้แบบที่ส่ีมากที่สุด ทั้งนี้ตัวอย่างการถ่ายโอนความรู้ให้แก่บุคคลอื่นมีแผนภาพเครือข่ายทางสังคมดังรูปที่ 
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รูปที่ 3 เครือข่ายการถ่ายโอนความรู้ให้แก่บุคคลอื่นเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้แบบวิจัย 

 ตอนที่ 3 ผลผลิตที่ได้จากการเรียนรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

3.1 โครงร่างวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 174 เรื่อง พบว่ามีการท าวิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มากที่สุด (ร้อยละ 82.70) ส าหรับระดับชั้นที่ท าการศึกษาเป็นช่วงชั้นที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 35.00) รองลงมาเป็นช่วงชั้น
ที่ 4 (ร้อยละ 31.70) และแบบแผนการวิจัยที่ใช้ เป็นการทดลองมากที่สุด (ร้อยละ 52.00) ด้านคุณภาพของโครงร่าง
งานวิจัย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ า/ค่อนข้างต่ าคิดเป็นร้อยละ 66.52 ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 24.10 
ระดับสูง/ค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 9.39 

 3.2 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 117 เล่ม ผลการประเมินพบว่าที่มีคุณภาพระดับดี
มากมีร้อยละ 28.87 ระดับดีมีร้อยละ 46.39 ระดับพอใช้มีร้อยละ 21.65 และระดับปรับปรุงมีร้อยละ 3.09 เม่ือท าการ
วิเคราะห์อภิมานเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยของครู โดยวิเคราะห์จากค่าดัชนีมาตรฐาน ซ่ึงสามารถค านวณได้
จากข้อมูลที่น าเสนอในรายงานการวิจัยประมาณ 66 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่าสิ่งทดลอง (treatment) ที่ครูเลือกมาศึกษาใน
งานวิจัย เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับส่ิงที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด าเนินการอยู่ ส่วนใหญ่จะให้ผลที่แตกต่างจากส่ิงที่ภูมิปัญญา
ปฏิบัติ เม่ือวิเคราะห์ลักษณะของส่ิงทดลองของครู พบว่าข้อค้นพบหลายประการแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของครูที่
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ให้ผลดีกว่า หรือสามารถทดแทนสิ่งท่ีภูมิปัญญาในท้องถิ่นกระท าอยู่    

3.3 ชุดการเรียนรู้ ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 58 ชุด ชี้ให้เห็นว่าครูมีการพัฒนาชุดการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย เม่ือ
เทียบกับจ านวนงานวิจัยท่ีได้รับจ านวน 117 เล่ม แต่เม่ือวิเคราะห์ระดับคุณภาพของชุดการเรียนรู้พบว่าชุดการเรียนรู้ของครู
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดีถึงดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 86.21 

ข้อเสนอแนะ  

ผลจากการวิจัยในโครงการนี้ท าให้ได้ข้อค้นพบหลายประการ ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นต่อไป และมีบางประเด็นที่ ยังมีความไม่ชัดเจนหรือไม่ได้
ค าตอบในการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงน่าจะมีการวิจัยต่อไป 

 

 



1. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.1 โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเป็นโครงการที่มีแนวคิดและหลักการดี ต้องการพัฒนาให้ครูเกิดทักษะการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเอง และมี
แนวคิดให้น าประสบการณ์จากการท าวิจัยในโครงการฯ ไปผลิตชุดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ได้ ผลการด าเนินงานของโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ท าให้ได้
บทเรียน ที่ สกว. ควรมีการถ่ายทอดบทเรียนจากโครงการฯ นี้ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ คณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาครูในวงกว้าง และควรมีการขยายความหรือให้ความหมายของค าว่า “ความเป็น
วิทยาศาสตร์” และ “ท้องถิ่น” ในโครงการวิทยาศาสตร์ให้กว้างข้ึน เพื่อให้กลุ่มครูที่อยู่ในเมืองซ่ึงเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นมีความเข้าใจและเข้าร่วมโครงการมากข้ึน รวมทั้งท าให้มีประเด็นวิจัยในโครงการวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่นที่มีความหลากหลายมากข้ึน 

1.2 การขยายแนวคิดและหลักการของโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ต้องเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจจุดมุ่งหมาย วิธีการ 
และผลส าเร็จที่คาดหวัง โดยควรน าประเด็นปัญหาที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประกอบในการขยายผลหรือประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องมโนทัศน์ หรือความเชื่อที่คลาดเคลื่อนของครู เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น จุดเน้น
ของโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นอยู่ที่การพัฒนาทักษะเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการท าวิจัยซ่ึงไม่
จ าเป็นต้องได้องค์ความรู้ใหม่ อาจเป็นกระบวนการที่ยืนยันความรู้ที่มีอยู่แล้วก็ได้ แต่ต้องสามารถใช้การเรียนรู้ที่ได้จากกระบวน
การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วมาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้ 

1.3 หากต้องมีการด าเนินโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นต่อไป น่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติการ 
โดยเพิ่มเวลาในการอบรมให้ความรู้ในการสร้างชุดการเรียนรู้ ซ่ึงยังเป็นปัญหาของการด าเนินโครงการฯ ในรุ่นที่ผ่านมาที่พบว่าครู
ยังผลิตได้น้อย และควรมีการต้ังคณะท างาน ประกอบด้วยครูอาจารย์ในโครงการฯ ที่มีการปฏิบัติดี มาช่วยกันถอดบทเรียนการ
ผลิตชุดการเรียนรู้ และจัดท าคู่มือการพัฒนาครูให้เข้าใจมโนทัศน์ของค าว่า “วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น” เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่อไปยังครูรุ่นอื่นๆ  

1.4 จุดเด่นของโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น คือการก าหนดให้มีข้ันตอนการประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยให้
ความส าคัญกับการชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมีการให้ความรู้ด้านการจัดท าโครงร่าง
วิจัย และการเชิญชวนให้ครูจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยมายัง สกว. เพื่อขอทุนสนับสนุน แต่มีจุดที่น่าปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน คือ 
หลังจากที่กลุ่มครูทีไ่ด้รับอนุมัติโครงการวิจัยท าวิจัยเสร็จแล้ว น่าจะมีกระบวนการน าโครงร่างวิจัยของครูที่เป็นเจ้าของโครงร่างฯ 
ได้พิจารณาตรวจสอบตนเองอีกครั้งเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพราะหากยึดเกณฑ์การประเมินคุณภาพโครงร่างวิจัยพบส่วน
ใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ แต่การที่โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นอนุมัติโครงร่างวิจัยเหล่านั้น น่าจะเป็นเพราะการให้ความส าคัญกับ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัย ความส าคัญและความน่าสนใจของประเด็นวิจัย และกระบวนการออกแบบการวิจัยมากกว่า
รูปแบบการจัดท าโครงการวิจัย  ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการพัฒนาทักษะวิจัยต่อยอดให้กับครูกลุ่มนี้ เพื่อให้มีศักยภาพในการขอทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานอื่นได้ต่อไป อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของครูให้สูงข้ึนได้ 

1.5 ควรมีการส่งเสริมให้ศูนย์ประสานงานโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคมีความเข้มแข็งมากข้ึนในการ
ถ่ายโอนความรู้ให้กับครูในโครงการเพื่อลดการพึ่งพิงนักวิชาการจากส่วนกลาง และเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่าย
การท าวิจัยที่เข้มแข็งกระจายทั่วทุกภูมิภาค อันเป็นแนวทางผลักดันให้เกิดชุมชนปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นที่ย่ังยืน จึงมีความ
จ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายนักวิชาการที่จะช่วยพัฒนาครูให้มากยิ่งข้ึน  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 2.1 ควรมีการน าเครื่องมือวัดความเชื่อของครู และเครื่องมือวัดความรู้และการปฏิบัติของครูในการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ใน
การด าเนินโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นต่อไป ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาความเชื่อ ความรู้ และการปฏิบัติของครู เพื่อ
การพัฒนาและเสริมพลังอ านาจการท าวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นให้กับครู 

 2.2 ควรมีการต้ังคณะท างานเพื่อถอดบทเรียนจากครูที่ด าเนินการวิจัยและสร้างชุดการเรียนรู้อย่างสอดคล้องตาม
ความคาดหวังของโครงการเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการสร้างชุดการเรียนรู้ส าหรับครูที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งใน



กระบวนการประชุมสัมมนาปฏิบัติการของโครงการควรมีการให้ความรู้แก่ครูในการสร้างชุดการเรียนรู้มากข้ึน ทั้งนี้เพื่อเป็นคู่มือ
การเรียนรู้ส าหรับครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 

 2.3 น่าจะมีการศึกษารูปแบบของเครือข่ายทางสังคมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้ว่ารูปแบบใดจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนรู้ของครูยังคงด าเนินอยู่อย่างยั่งยืน แม้ว่าโครงการวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่นจะยุติ ผลการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ยังไม่สามารถตอบประเด็นข้อสงสัยนี้ได้ชัดเจน 

 


