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 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาสังคมให้ก้าวสู่สังคมฐานความรู้ที่คนในสังคมรู้จักคิด สามารถใช้ความรู้และสร้าง
ความรู้ในการผลิตงานใหม่ โดยมีการพัฒนาเชื่อมโยงความรู้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ, 2549) การจัดการ
เรียนรู้จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญทั้งต่อความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะสาคัญที่จะทาให้
คนในสังคมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้ สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
จากความสาคัญเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดทา
โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นขึ้น โดยมีการดาเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 มุ่งสนับสนุนการพัฒนาครูเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างการเรียนรู้ และแปลงความรู้จากการวิจัยไปเป็นชุดการเรียนรู้ โดยนาประเด็นวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
เข้ามาเพื่อเน้นความเข้มแข็งในเนื้อหาและหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ยังเป็นจุดอ่อนในระบบการศึกษา และเพื่อให้การศึกษาใน
โรงเรียนเชื่อมโยงกับชุมชนไม่แยกส่วนและแยกตัวออกจากชุมชน โดยให้ครูมีบทบาทการเป็นนักวิจัยเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้สาหรับ
นักเรียนและเยาวชน ซึ่งต้องมีการสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ทาความเข้าใจกับเรื่องราวที่ศึกษาและนามาทาเป็นบทเรียน
มองหาหลักการและความรู้ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และคิดออกแบบกิจกรรมหรือการทดลองที่ทาให้เกิดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ ระหว่างวิถีชีวิต และระหว่างมิติต่าง ๆ ทางสังคมและวัฒนธรรม (สุชาตา ชินะจิตร,
2547)
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การส่งเสริมให้ครูเป็นผู้เรียนรู้และเป็นผู้ริเริ่มการทาวิจัยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลักสูตรทางครุศึกษา (teacher education)
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการจัดการของครูในการเป็นนักปฏิบัตแิ บบสะท้อนผล (reflective practitioners) และการรับเอาลักษณะ
การสืบเสาะ (enquiring stance) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (Reis-Jorge, 2007) การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นของครูที่
เกิดขึ้นจะเป็นตัวสะท้อนสิ่งที่ครูได้เรียนรู้ทั้งในการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ และการกระทาของบุคคล โดยมีสาเหตุทั้งปัจจัยจากภายใน
ตน และปัจจัยจากภายนอก (ลัดดา ภู่เกียรติ และสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม, 2547) ซึ่งทาให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันไป
สารสนเทศที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาครูซึ่งอยูภ่ ายใต้เหตุปัจจัยต่างกัน

 วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
รอง 5 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 1-3
2. เพื่อศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการจนถึงระยะสิ้นสุดโครงการของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
รุ่นที่ 4
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
4. เพื่อศึกษาลักษณะการถ่ายโอนความรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
5. เพื่อสังเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากการเรียนรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

 วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนที่สาคัญ คือ
ขั้นตอนแรก เป็นการสารวจเพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของครู ปัจจัยสนับสนุน และอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครู
รวมทั้งศึกษาลักษณะการถ่ายโอนความรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น และขั้นตอนที่สอง เป็นการศึกษารายกรณีเพื่อศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับลักษณะการถ่ายโอนความรู้ ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครู
กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจ เป็นครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 1 – 4 โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นทั้งประชากร
เพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของครู ปัจจัยสนับสนุน และอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครู รวมทั้งศึกษาลักษณะการถ่ายโอน
ความรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับมามีจานวน 204 คน จากประชากรทั้งหมด 224 คน คิดเป็น
ร้อยละ 91.07
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกรณีศึกษา เป็นครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 1 – 4 ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ จานวน 51 คน
ตัวแปรที่ศึกษา มีจานวน 5 ตัวแปร ประกอบด้วย (1) การเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของครูในมิติความรู้ ความเชื่อ และการ
ปฏิบัติ (2) ผลผลิต ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น โครงงาน และการวิจัยในชั้ นเรียน (3) ปัจจัยด้านบริบท ได้แก่ วัฒนธรรม
โรงเรียน นักเรียน และชุมชน (4) ปัจจัยด้านตัวบุคคล ได้แก่ ความมีประสิทธิภาพในตน และ (5) การถ่ายโอนความรู้
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 6 ชุด ได้แก่ (1) แบบสอบถามสาหรับครู
(2) แบบประเมิน
ความรู้และทักษะของครู (3) แบบสารวจเครือข่ายการทาวิจัยของครู (4) แบบบันทึกอนุทินของครู (5) แบบสังเกตเยี่ยมพื้นที่ และ (6)
แบบสังเคราะห์และแบบประเมินผลผลิตของครูในโครงการวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูล (1) ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบที ( t-test) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติของครูก่อนและหลัง
เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งใช้การวิเคราะห์อภิมาน ( meta analysis) เพื่อสังเคราะห์ผลผลิตของครู และ (2) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ( social network analysis) และการวิเคราะห์อุปลักษณ์ ( metaphor
analysis)

 ผลการวิจัย
การนาเสนอผลการวิจัยแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัย จานวน 5 ข้อ โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็น 3 ตอน โดยตอนที่ 1 ตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1-3 ส่วนตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 และ 5 ตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
1.1 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเชื่อของ
ครูก่อนเข้าร่วมโครงการและหลังเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกั บกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ดังปรากฏในตารางที่ 1 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบ A หมายถึง ความเชื่อเดิมผิด-ความเชื่อใหม่ถูก (2) รูปแบบ B หมายถึง ความเชื่อเดิมถูก-ความเชื่อ
ใหม่ถูก (3) รูปแบบ C หมายถึง ความเชื่อเดิมผิด -ความเชื่อใหม่ผิด และ (4) รูปแบบ D หมายถึง ความเชื่อเดิมถูก -ความเชื่อใหม่ผิด
ผลการวิจัยพบว่ามี 3 ประเด็น สาคัญที่ครูมากกว่าครึ่งหนึ่งในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ C คือ ยังมี
ความเชื่อที่ผิดทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประเด็นแรก คือ ความได้เปรีย บเสียเปรียบในการได้รับการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้จากความแตกต่างของท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม ทั้งที่โดยหลักการแล้วกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นสากลไม่
ขึ้ น กั บ บริ บ ท อยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น ใดก็ ส ามารถพั ฒ นาขึ้ น ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ประเด็ น ที่ ส อง คื อ การเรี ย นรู้ โ ดยใ ช้ ก ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์จะประสบความสาเร็จต้องพัฒนาจากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งที่โดยหลักการแล้วกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระ ทุกเนื้อหาสาระสามารถพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นได้ และประเด็นที่สาม คือ วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
เป็นการเรียนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์จากชาวบ้านจากชุมชน หรือจากสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทั้งที่โดยหลักการแล้ววิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
เป็นการเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาวิชาจากชาวบ้าน และชาวบ้านสามารถให้ความรู้ในเรื่องราวของท้องถิ่นแก่ครู
ผู้ทาวิจัยได้
1.2 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้และการปฏิบัติของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
ระดับความรู้และการปฏิบัติของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วครู
ในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความรู้และการปฏิบัติอยู่ใน ระดับ 3 (มีการใช้วิธีการแสวงหาความรู้ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบวิทยาศาสตร์ครบทุ กขั้นตอน โดยมีการคิดค้นทดลองสิ่งใหม่ ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นหรือภูมิปัญญา ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาเป็นความรู้ใหม่ที่ครูค้นพบด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงทาให้เกิดความเข้าใจในความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่ต้องการศึกษาได้
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ชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้) ในทุกรุ่นที่เข้าร่วม
โครงการและทุกศูนย์ประสานงาน เมื่อพิจารณาดูความต่อเนื่องในการทาวิจัยของครูที่เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นพบว่า ส่วน
ใหญ่ครูที่มีความต่อเนื่องในการทาวิจัยในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นมีระดับความรู้และการปฏิบัติในระดับสูง (ระดับที่ 3-4) ใน
สัดส่วนที่สูงกว่าครูที่ไม่มีความต่อเนื่องในการทาวิจัยในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ข้อค้นพบนี้สะท้อนว่าครูส่วนใหญ่มีความคิดริเ ริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ได้ แต่ยังไม่สามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ตามที่มุ่งหวัง
1.3 ผลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 4
ข้อมูลที่ได้จากอนุทินของครูสะท้อนให้เห็นว่า นับตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการจนถึงเดือนตุลาคม 2551 ครูเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการทางานวิจัยนับตั้งแต่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนวิจัยของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยก่อน
เข้าโครงการครูมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีต่อการทางานวิจัย แต่เมื่อได้รับทุนจากโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแล้ว ครูเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ความคิดโดยสะท้อนให้เห็นว่า ครูมีความพยายามมุ่งมั่นต่อการทางานวิจัยให้สาเร็จ ครูเริ่มคิดที่จะหาวิธีการเพื่อดาเนินงานวิจัยให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ การเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นยังช่วยทาให้การคิดของครูเปลี่ยนแปลงไป โดยครูจะคิดเก่งมากขึ้นจากการ
เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงานวิจัย ครูรู้จักตั้งคาถามในระหว่างดาเนินงานวิจัย และพยายามเสาะหาความรู้ด้วยตัวเอง
มีการจัดระบบความคิดของตนเอง และท้ายที่สุดครูก็สะท้อนให้เห็นว่า “ครูเริ่มคิดอย่างมีเหตุมีผลได้” ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูภูมิใจอย่างมาก
1.4 ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การเปลี่ ย นแปลงของครู ใ นโครงการวิ ท ยาศาสตร์ ท้ อ งถิ่ น ในด้ า นปั จ จั ย ภายในพบว่ า ครู ใ นโครงการ
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเห็นว่าตนเองเป็นผู้มีประสิ ทธิภาพในตนอยู่ในระดับมากมีสัดส่วนสูงสุดในทุกด้าน โดยครูในโครงการวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่นมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของครูที่สาคัญมาจากคุณลักษณะของครูที่มีความสนใจใฝ่รู้
ต้องการพัฒนาตนเอง และมีความมุ่งมั่นในการทาวิจัยให้ประสบความสาเร็จ ด้านปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของครูใน
โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่สาคัญ ได้แก่ (1) ตัวโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นมีเป้าหมาย กระบวนการ และระบบกากับ
ติดตามการพัฒนาครูที่ชัดเจน (2) ทีมวิจัยร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้นในงานวิจัย (3) ผู้บริหารสนับสนุนและ
เห็นคุณค่าในงานวิจัยของโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (4) ชุมชนมีความพร้อมที่จะให้ความรู้แก่ครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
และ (5) นักเรียนมีส่วนช่วยเหลือในกระบวนการดาเนินงานวิจัย สาหรับอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น ได้แก่ ระยะทางในการติดต่อกับศูนย์ประสานงาน ระบบขั้นตอนการดาเนินงานภายในโรงเรียน ภาระงานประจาของครู ใน
บางโครงการ นักวิจัยรายงานว่าไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร รวมทั้งการไม่ค่อยได้รับข้อมูลป้อนกลับจากศูนย์ประสานงาน
1.5 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 3 ด้านที่สาคัญ ได้แก่ (1) เป้าหมายและ
ประเด็นของการทาวิจัย (2) การดาเนินการวิจัย และ (3) การสร้างชุดการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้ (1) เป้าหมายและประเด็นของ
การทาวิจัย โดยหลักการต้องการให้ครูเกิดทักษะและกระบวนการในการปฏิบัติงานวิจัยด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับ
ความเป็นท้องถิ่น สามารถนาผลการวิจัยของตนไปจัดสร้างชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่นักเรียน ซึ่งจะเป็น การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอนด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แต่ ผ ลการศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษาพบว่ า มี ม โนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่ อนเกี่ย วกับ เป้ าหมายและประเด็น ของการทาวิจัย คือ ( 1) ครูยังไม่เข้าใจเป้าหมายของโครงการวิทยาศาสตร์ ท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะในกลุ่มครูที่กาหนดประเด็ นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในท้องถิ่น ครูกลุ่มนี้จะมุ่งพัฒนากรรมวิธีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และตอบสนองการค้าเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายซึ่งอาจเกินความจาเป็นที่ต้องทา และ
(2) การทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ครูบางส่วนจะมุ่งแก้ปัญหา และอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งสิ่งที่จะทาอาจจะใหญ่เกินไป ไม่อยู่ในวิสัยที่ครู
จะแก้ปัญหาได้
การดาเนินการวิจัย โดยหลักการต้องการให้กระบวนการที่ครูศึกษาสิ่งที่สนใจในท้องถิ่นอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เชื่อมโยงความเป็ นเหตุเป็นผลได้ร ะหว่างศาสตร์ วิถีชีวิต และมิติต่างๆ ของสังคมและวัฒ นธรรม แต่ผลการศึกษาจาก
กรณีศึกษาพบว่า มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดาเนินการวิจัย คือ (1) เมื่อผลการทดลองที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ ครูจะมีการทาวิจัยใหม่ซ้าๆ เพื่อให้ได้ผลการทดลองตามสมมติฐานที่กาหนดให้ได้ ทาให้เสียเวลาและงบประมาณมาก
เกินความจาเป็น และเกิดความคับข้องใจในการทาวิจัย ทั้งที่โดยเงื่อนไขการดาเนินงานในโครงการวิจัยนี้ ครูเพียงแต่อธิบายถึงเงื่อนไข
หรือสภาพการดาเนินการที่ส่งผลต่อผลที่เกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นข้อค้น พบใหม่และเป็นผลการวิจัยที่โครงการยอมรับได้เช่นกัน (2) ผล
การทดลองที่เกิดขึ้นได้มาจากการเก็บข้อมูลของตัวแปรที่ยังมีความคลาดเคลื่อนในการวัดโดยเฉพาะการสังเกตด้วยสายตาของครู
ผู้ทาวิจัยเอง ทั้งที่โดยหลักการควรมีการวัดที่มีความตรงมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรื อมีการสังเกตจากหลายคน หลาย
ครั้ง และหลายรูปแบบ เพื่อให้ผลการวัดตัวแปรมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
การสร้างชุดการเรียนรู้ โดยหลักการ คือ ผลงานที่ครูลงมือค้นคว้าและปฏิบัติด้วยตนเองต้องนาไปสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับนักเรียน ซึ่งจะเป็นเอกสารที่แสดงการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัยที่
เกิดขึ้นในโครงการ องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ คือ วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ และการประเมินผล ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้
จะต้องมีรายละเอียดของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบวิ ทยาศาสตร์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องยึดติดกับเนื้อหาวิชาที่ครูได้
ศึกษาวิจัยในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น สามารถนาประสบการณ์จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
เนื้อหาอื่นหรือวิชาอื่นได้ และชุดการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถเป็นตัวอย่างให้ครูคนอื่นนาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน ในชุดการเรียนรู้ควร
ระบุสิ่งที่ต้องเตรียมในการจัดกิจกรรม ข้อควรระวังในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเน้นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดในกระบวนการเรียนรู้ ข้อมูลที่สามารถจัดหาได้ในสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งครูได้เรียนรู้จากประสบการณ์และนามาถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบล่วงหน้า รายละเอียดในชุดการเรียนรู้เหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่
ช่วยในการป้องกันหรือรับมือกับปัญหาที่เคยเกิดมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผลการศึกษา
จากกรณีศึกษาพบว่า มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสร้างชุดการเรียนรู้ คือ ครูยังไม่เข้าใจหลักการและรูปแบบของชุดการ
เรียนรู้ที่โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นคาดหวัง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่มีตัวอย่างของชุดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ดังนั้น สิ่งที่ พบใน
โครงการนี้ จึงเป็นชุดการเรียนรู้ที่ครูสร้างขึ้นโดยมีรายละเอียดที่คล้ายชุดการเรียนรู้ทั่ว ๆ ไป สร้างจากประสบการณ์เดิมของครู ซึ่ง
หลายชุดการเรียนรู้จะพบว่าสามารถสร้างได้โดยไม่ได้อาศัยข้อมูลจากประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านงานวิจัยในโครงการวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่น
ตอนที่ 2 การถ่ายโอนความรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
2.1 การรับถ่ายโอนความรู้จากบุคคลอื่น ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามี 6 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง ครูในโครงการถ่ายโอน
ความรู้กับทีมวิทยากรส่วนกลาง รูปแบบที่สอง ครูในโครงการถ่ายโอนความรู้กับทีมผู้ประสานงานส่วนภูมิภาค รูปแบบที่สาม ครูใน
โครงการถ่ายโอนความรู้กับทีมวิทยากรส่วนกลางและทีมผู้ประสานงานส่วนภูมิภาค รูปแบบที่สี่ ครูในโครงการถ่ายโอนความรู้กับทีม
วิทยากรส่วนกลาง ทีมผู้ประสานงานส่วนภูมิภาคและเพื่อนครูที่เข้าร่ วมโครงการ รูปแบบที่ห้า ครูในโครงการถ่ายโอนความรู้กับทีม
วิทยากรส่วนกลาง ทีมผู้ประสานงานส่วนภูมิภาค เพื่อนครูที่เข้าร่วมโครงการ และบุคคลภายนอก และรูปแบบที่หก กลุ่มครูในโครงการ
ที่มีการถ่ายโอนความรู้กันเอง โดยไม่ได้รับการถ่ายโอนความรู้จากทีมประสานงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งทางตรงและทางอ้อม
เลย เมื่อพิจารณาการรับการถ่ายโอนความรู้แบ่งตามระยะเวลาดาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มดาเนินการ ระยะ
ดาเนินการ และระยะสิ้นสุดการดาเนินการ พบว่าทุกระยะมีรูปแบบการถ่ายโอนความรู้แบบที่สี่มากที่สุด ยกเว้นระยะสิ้นสุดกา ร
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ดาเนินการเริ่มมีรูปแบบการถ่ายโอนความรู้แบบที่หกเพิ่มขึ้นมา ทั้งนี้ตัวอย่างการรับถ่ายโอนความรู้จากบุคคลอื่นมีแผนภาพเครือข่าย
ทางสังคม
2.2 การถ่ายโอนความรู้ให้แก่บุคคลอื่น ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามี 6 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง ครูในโครงการกับนักเรียน
ในสถานศึกษา รูปแบบที่สอง ครูในโครงการกับเพื่อนครูต่างสถานศึกษา รูปแบบที่สาม ครูในโครงการกับเพื่อนร่วมทีมวิจัย รูปแบบที่สี่
ครูในโครงการกับเพื่อนครูที่เข้าร่วมโครงการ รูปแบบที่ห้า ครูในโครงการกับเพื่อนครูที่เข้าร่วมโครงการและนักเรียนในสถานศึกษา
และรูปแบบที่หก ครูในโครงการกับทีมผู้ประสานงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อพิจารณาการถ่ายโอนความรู้ให้แก่บุคคลอื่นของครู
ในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นในแต่ละเนื้อหา พบว่าทุกเนื้อหามีรูปแบบการถ่ายโอนความรู้แบบที่สี่มากที่สุด ทั้งนี้ ตัวอย่างการถ่าย
โอนความรู้ให้แก่บุคคลอื่นมีแผนภาพเครือข่ายทางสังคม
ตอนที่ 3 ผลผลิตที่ได้จากการเรียนรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
3.1 โครงร่างวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้มีจานวน 174 เรื่อง พบว่ามีการทาวิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากที่สุด (ร้อย
ละ 82.70) สาหรับระดับชั้นที่ทาการศึกษาเป็นช่วงชั้นที่ 3 มากที่สุด (ร้อยละ 35.00) รองลงมาเป็นช่วงชั้นที่ 4 (ร้อยละ 31.70) และ
แบบแผนการวิจัยที่ใช้ เป็นการทดลองมากที่สุด (ร้อยละ 52.00) ด้านคุณภาพของโครงร่างงานวิจัย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับต่า/
ค่อนข้างต่าคิดเป็นร้อยละ 66.52 ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 24.10 ระดับสูง/ค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 9.39
3.2 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในการศึกษาครั้งนี้มีจานวน 117 เล่ม ผลการประเมินพบว่าที่มีคุณภาพระดับดีมากมีร้อยละ
28.87 ระดับดีมีร้อยละ 46.39 ระดับพอใช้มีร้อยละ 21.65 และระดับปรับปรุงมีร้อยละ 3.09 เมื่อทาการวิเคราะห์อภิมานเพื่อสรุปองค์

ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยของครู โดยวิเคราะห์จากค่าดัชนีมาตรฐาน ซึ่งสามารถคานวณได้จากข้อมูลที่นาเสนอในรายงานการ วิจัย
ประมาณ 66 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่าสิ่งทดลอง ( treatment) ที่ครูเลือกมาศึกษาในงานวิจัย เมื่อนามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดาเนินการอยู่ ส่วนใหญ่จะให้ผลที่แตกต่างจากสิ่งที่ภูมิปัญญาปฏิบัติ เมื่อวิเคราะห์ลักษณะของสิ่งทดลองของครู พบว่าข้อ
ค้นพบหลายประการแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของครูที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ให้ผลดีกว่า หรือสามารถทดแทนสิ่งที่ภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นกระทาอยู่
3.3 ชุดการเรียนรู้ ในการศึกษาครั้งนี้มีจานวน 5 8 ชุด ชี้ให้เห็นว่าครูมีการพัฒนาชุดการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับ
จานวนงานวิจัยที่ได้รับจานวน 117 เล่ม แต่เมื่อวิเคราะห์ระดับคุณภาพของชุดการเรียนรู้พบว่าชุดการเรียนรู้ของครูส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
คุณภาพดีถึงดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 86.21

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์
ผลจากการวิจัยในโครงการนี้ทาให้ได้ข้อค้นพบหลายประการ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการดาเนินโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นต่อไป และมีบางประเด็นที่ยังมีความไม่ชัดเจนหรือไม่ได้คาตอบในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่ง
น่าจะมีการวิจัยต่อไป
1. ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1 โครงการวิ ทยาศาสตร์ ท้ องถิ่ นเป็นโครงการที่ มี แนวคิ ดและหลั กการดี ต้องการพั ฒนาให้ ครู เกิดทั กษะการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในประเด็นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเอง และมีแนวคิดให้นา
ประสบการณ์จากการทาวิจัยในโครงการฯ ไปผลิตชุดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์
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ในการแสวงหาความรู้ได้ ผลการดาเนินงานของโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ทาให้ได้บทเรียน ที่ สกว. ควรมีการถ่ายทอด
บทเรียนจากโครงการฯ นี้ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาครู
ในวงกว้าง และควรมีการขยายความหรือให้ความหมายของคาว่า “ความเป็นวิทยาศาสตร์” และ “ท้องถิ่น” ในโครงการวิทยาศาสตร์ให้
กว้างขึ้น เพื่อให้กลุ่มครูที่อยู่ในเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นมีความเข้าใจและเข้าร่วมโครงการมากขึ้ น
รวมทั้งทาให้มีประเด็นวิจัยในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นที่มีความหลากหลายมากขึ้น
1.2 การขยายแนวคิ ดและหลั กการของโครงการวิ ทยาศาสตร์ท้ องถิ่น ต้องเน้นให้ผู้เกี่ยวข้ องเข้าใจจุดมุ่ งหมาย วิธีการ และ

ผลสาเร็จที่คาดหวัง โดยควรนาประเด็นปัญหาที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประกอบในการขยายผลหรือประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องมโนทัศน์ หรือความเชื่อที่คลาดเคลื่ อนของครู เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น จุดเน้นของโครงการ
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นอยู่ที่การพัฒนาทักษะเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทาวิจัยซึ่งไม่จาเป็นต้องได้องค์ความรู้ใหม่ อาจ
เป็นกระบวนการที่ยืนยันความรู้ที่มีอยู่แล้วก็ได้ แต่ต้องสามารถใช้การเรียนรู้ที่ได้จากกระบวนการวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วมาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
1.3 หากต้องมีการดาเนินโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นต่อไป น่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติการ โดยเพิ่มเวลา

ในการอบรมให้ความรู้ในการสร้างชุดการเรียนรู้ ซึ่งยังเป็นปัญหาของการดาเนินโครงการฯ ในรุ่นที่ผ่านมาที่พบว่าครูยังผลิตได้น้อย และควร
มีการตั้งคณะทางาน ประกอบด้วยครูอาจารย์ในโครงการฯ ที่มีการปฏิบัติดี มาช่วยกันถอดบทเรียนการผลิตชุดการเรียนรู้ และจัดทาคู่มือ
การพัฒนาครูให้เข้าใจมโนทัศน์ของคาว่า “วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น” เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไปยังครูรุ่นอื่นๆ
1.4 จุดเด่นของโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น คือการกาหนดให้มีขั้นตอนการประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยให้ความสาคัญกับการ
ชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมีการให้ความรู้ด้านการจัดทาโครงร่างวิจัย และการเชิญชวนให้ครูจัดทา
ข้อเสนอโครงการวิจัยมายัง สกว. เพื่อขอทุนสนับสนุน แต่มีจุดที่น่าปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น คือ หลังจากที่กลุ่มครูที่ ได้รับอนุมัติโครงการวิจัยทา
วิจัยเสร็จแล้ว น่าจะมีกระบวนการนาโครงร่างวิจัยของครูที่เป็นเจ้าของโครงร่างฯ ได้พิจารณาตรวจสอบตนเองอีกครั้งเพื่อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ เพราะหากยึดเกณฑ์การประเมินคุณภาพโครงร่างวิจัยพบส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ แต่การที่โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นอนุมัติโครง
ร่างวิจัยเหล่านั้น น่าจะเป็นเพราะการให้ความสาคัญกับความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัย ความสาคัญและความน่าสนใจของประเด็นวิจัย และ
กระบวนการออกแบบการวิจัยมากกว่ารูปแบบการจัดทาโครงการวิจัย ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการพัฒนาทักษะวิจัยต่อยอดให้กับ ครูกลุ่ มนี้
เพื่อให้มีศักยภาพในการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานอื่นได้ต่อไป อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของ
ครูให้สูงขึ้นได้
1.5 ควรมีการส่งเสริมให้ศูนย์ประสานงานโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการถ่ายโอน

ความรู้ให้กับครูในโครงการเพื่อลดการพึ่งพิงนักวิชาการจากส่วนกลาง และเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายการทาวิจัยที่เข้ มแข็ง
กระจายทั่วทุกภูมิภาค อันเป็นแนวทางผลักดันให้เกิดชุมชนปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นที่ยั่งยืน จึงมีความจาเป็นต้องสร้างเครือข่ าย
นักวิชาการที่จะช่วยพัฒนาครูให้มากยิ่งขึ้น

 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนาเครื่องมือวัดความเชื่อของครู และเครื่องมือวัดความรู้และการปฏิบัติของครูในการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการด าเนิน

โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นต่อไป ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาความเชื่อ ความรู้ และการปฏิบัติของครู เพื่อการพัฒนาและเสริม
พลังอานาจการทาวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นให้กับครู
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2. ควรมีการตั้งคณะทางานเพื่อถอดบทเรียนจากครูที่ดาเนินการวิจัยและสร้างชุดการเรียนรู้อย่างสอดคล้องตามความคาดหวังของ

โครงการเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการสร้างชุดการเรียนรู้สาหรับครูที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งในกระบวนการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ
ของโครงการควรมีการให้ความรู้แก่ครูในการสร้างชุดการเรียนรู้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นคู่มือการเรียนรู้สาหรับครูในโครงการวิทยาศาสตร์
ท้องถิน่
3. น่าจะมีการศึกษารูปแบบของเครื อข่ ายทางสังคมเพื่ อศึกษาเกี่ยวกั บการถ่ายโอนความรู้ว่ารูปแบบใดจะมี ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนรู้ของครูยังคงดาเนินอยู่อย่างยั่งยืน แม้ว่าโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นจะยุติ ผลการวิจัยใน
การวิจัยครั้งนี้ยังไม่สามารถตอบประเด็นข้อสงสัยนี้ได้ชัดเจน

