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ผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยมีคา่ไอเกน 13.357, 3.726, 1.853, 1.454, 1.233, 1.095 ตามล าดบั 
2) การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการ
สนทนากลุม่ พบวา่ชดุฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 
ส่วน ได้แก่ ความมุ่งหมายของกิจกรรม  รายละเอียดการจัดกิจกรรม  การจัดกิจกรรม  และการวัดและการ
ประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม และ 3) การประเมินประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า นิสิตครูวิทยาศาสตร์หลงัเข้าร่วมกิจกรรมมี
บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์สงูกวา่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทาง
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The purposes of this research were as follows: 1) to study the components of the 

character of advisory science teachers for science students; 2) to develop a training package to 
enhance the character of advisory science teachers 3) to evaluate science students using a training 
package to enhance the character of advisory science teachers for science students. The samples 
consisted of four hundred and fifty-seven science students. The instruments used to collect the data 
included a five-point Likert scale of items on the engagement form with a reliability coefficient of 
0.974. the evaluation form consisted of questions on skills assessment and satisfaction with their 
participation in the activity. The statistics used for data analysis included frequency, percentage, 
mean, standard deviation, exploratory factor analysis and a dependent sample t-test. The results 
found the following: 1) the six factors consisted of advisor, counselor, coaching, supporter, progress 
tracker and stimulating learning. The Eigen values were 13.357, 3.726, 1.853, 1.454, 1.233, 1.095, 
respectively; 2) the development of a training package to enhance the character of advisory science 
teachers used a group discussion process. It was found that the a training package to enhance the 
character of advisory science teachers for science students were categorized into four parts, as 
follows the aims of the activities, the details of the activity, workshop collaboration, activities analysis 
and evaluation; 3) the evaluation results of a training package to enhance the character of advisory 
science teachers were capable of performing very well. They were satisfied with the overall training 
activities that were higher than the set criteria of a statistical significance level of .05. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง  
โลกในยคุปัจจบุนัเป็นโลกท่ีไร้พรหมแดน ผู้คนสามารถท างานข้ามประเทศได้มากขึน้ จึง

เกิดการแขง่ขนัในด้านตา่งๆ โดยเฉพาะการแขง่ขนัด้านทรัพยากรมนษุย์ ในหลายประเทศจงึเตรียม
ความพร้อมให้กบัพลเมืองของตนเพ่ือให้สามารถแขง่ขนัในเวทีโลกได้อย่างทดัเทียม การพฒันาคน
ให้มีความพร้อม และมีความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น (ศศิธารา  
พิชยัชาญณรงค์. 2557: 3) ซึ่งพืน้ฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็น
รากฐานส าคญัของการพฒันาคณุภาพคน และขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพราะ
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของทุกคนในสงัคม 
ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์
นับว่ามีบทบาท เน่ืองจากช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ท่ีเป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ 
ทกัษะในการค้นคว้าหาความรู้ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 
ออนไลน์) ดังนัน้ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ท าให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสขุ (จฑุามาส สรุปราษฎร์. 2557: 47)  

การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส่วนหนึ่งมีเปา้หมายเพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
ระดบัสงูท่ีเรียกว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาใหม่ของโลก
อนาคต ทุกคนควรรู้ว่าจะท าความรู้และทกัษะไปใช้อย่างไร ดงันัน้ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการ
เสริมสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี 21 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยแนวทางและวิธีการใหม่ๆ ให้
ตอบสนองทักษะเหล่านีจ้ึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยครูต้องมีการปรับตัวพอสมควร เน่ืองด้วยมีการ
เปล่ียนแปลงและการปรับตวัทางด้านการศกึษา ให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 
(สพุรรณี ชาญประเสริฐ. 2558: 14) ดงัท่ีนฤมล ยตุาคม และพรทิพย์ ไชยโส (2550: 3) มีความเห็น
ว่า ครูวิทยาศาสตร์เป็นตัวเช่ือมท่ีส าคัญระหว่างหลักสูตรและผู้ เรียน การพัฒนาวิชาชีพ 
(Professional Development) จึงมีความส าคัญ ท่ีจะช่วยให้ครูเข้าใจและเปล่ียนแปลงการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง และครูสามารถท่ีจะปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจดัให้กับผู้ เรียนได้ดี
ขึน้ การพัฒนาวิชาชีพครูสามารถตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายส าคัญคือ ช่วยให้ครูได้พัฒนา
ความสามารถและเกิดการเปล่ียนแปลงทกัษะการสอนให้ดีขึน้ เป็นกระบวนการในการเตรียมครูให้
สามารถแสดงบทบาทในการท่ีจะสนบัสนนุด าเนินการหรือปรับปรุงหลกัสตูรการเรียนการสอนท่ีจะ
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ส่งผลต่อการพัฒนาผู้ เรียน ดงันัน้การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งและเป็น
ยทุธศาสตร์ส าคญัในการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นไปตามเปา้หมายของหลกัสตูร 

ทัง้นี ้จากข้อมลูส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2551: 81) ได้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผล
กระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพของครู
วิทยาศาสตร์ เทคนิควิธีการสอนและการจดักระบวนการเรียนรู้ไม่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รู้จกัการคิด
วิเคราะห์ ขาดรูปแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และขาดครูท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ สุนีย์ คล้ายนิล (2555: 9) ได้รายงานผลสภาวการณ์ด้าน
การศึกษาของไทยในช่วงปีการศึกษา 2544 - 2551 ท่ีผ่านมาพบว่าผลการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O - NET) ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเฉล่ียต ่ากว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา 
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกบัผลการประเมิน PISA ซึ่งเร่ิมเก็บข้อมลู 
ในปี พ.ศ. 2542 และด าเนินโครงการมาทุกๆ รอบสามปี ชีบ้อกว่าการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนไทยมีแนวโน้มลดต ่าลงมาอย่างตอ่เน่ือง นบัจากปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา เช่นเดียว กบัผล
การประเมินนานาชาติ  TIMSS ก็ ยืนยันท านองเดียวกันคือในปี 2007 พบว่านักเรียนไทย 
มีคะแนนต ่ากว่านักเรียนเกือบทุกชาติในเอเชีย และจากการศึกษาของ ชาตรี ฝ่ายค าตา (2551: 
ออนไลน์) ท่ีศกึษาการจดัประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์หลกัสตูร 5 
ปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ พบว่า การสอนของนิสิต ไม่เน้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขาดทักษะการตัง้ค าถาม การควบคุมชัน้เรียน การจัดล าดบัเนือ้หาวิชาท่ีสอน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ธงชยั เส็งศรี (2556: 123) ท่ีศึกษาชุดกิจกรรมพฒันาโครงงานแบบมีส่วนร่วมจาก
หลายฝ่าย ส าหรับนิสิตปริญญาตรี พบว่า นิสิตครูท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพและได้รับมอบหมาย
ให้ควบคุมผู้ เรียนจัดท าโครงงาน พบว่า นิสิตครูร้อยละ 58.38 ไม่มั่นใจในตนเองท่ีจะด าเนินงาน
โครงงาน หรือควบคมุโครงงานโดยไม่เข้าใจกระบวนการ ตา่งๆ พร้อมทัง้นิสิตระบคุวามต้องการให้
คณะหรือภาควิชา จดัท าส่ือเพ่ือชว่ยเหลือตนเองในเร่ืองดงักล่าว สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ เอม
อร วนัเอก และคณะ (2556: 456 - 470) ท่ีศกึษาความเข้าใจและปฏิบตัิการสอนวิทยาศาสตร์แบบ
สืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ พบว่า นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์มีความเข้าใจถูกต้องและมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนบางส่วนเก่ียวกับการสอน
วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งการปฏิบัติการสอนท่ีคลาดเคล่ือน พบว่า นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกหรือก าหนดปัญหาท่ีจะส ารวจ และไม่เปิดโอกาสให้
นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์ ซกัถามเพ่ือน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ และขาดการให้ข้อมลูย้อนกลบั ซึ่ง 
สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ (2551: 80 - 81) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายประการหนึ่งของการสอน
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วิทยาศาสตร์ ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ียึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้จริงด้วยตนเอง สามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ เต็มศกัยภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเอง 
วิธีการหรือแนวทางท่ีจะให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าว คือ การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ
โครงงานวิทยาศาสตร์ (project – based learning) การเรียนวิทยาศาสตร์โดยการท าโครงงานนัน้
กว้างและลึกกว่าการเรียนรู้แบบจากต ารา เพราะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงว่า
วิทยาศาสตร์คืออะไร ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สอดคล้องกับ ลดัดา ภู่เกียรติ (2552: 
18 -19) กล่าวว่า กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีนกัการศึกษาหลายท่านยอมรับว่าจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีครูผู้ สอนในทุกระดับการศึกษาควรน า ไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของนักเรียน หรือแม้แต่นิสิตนักศึกษาท่ีเรียนในสายวิชาชีพครูซึ่งก าลังจะออกไป
ประกอบอาชีพครูจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนโย
การใช้กิจกรรมโครงงานในการพัฒนาผู้ เรียนเพราะกิจกรรมโครงงานถือได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ี
ตอบสนองตอ่กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัได้เป็นอย่างดีและยงัเป็นกิจกรรมท่ี
ครูทกุคนสามารน าไปประยกุต์ใช้ได้กบัการเรียนการสอนทกุสาระการเรียนรู้ โครงงานเป็นกิจกรรม
ท่ีสามารถพฒันาผู้ เรียนยุคใหม่ท่ีอยู่ในสงัคมของแหล่งข่าวสารข้อมูลท่ีหลากหลายและมากมาย 
ซึ่งต้องมีความสามารถในการเลือกสรรให้ถกูต้องและเหมาะสมกับระดบัวยัของเขาเอง รวมไปถึง
ความ สามารถท่ีจะน าความรู้เหล่านัน้มาประยกุต์ใช้กบัชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีและสามารถปฏิรูป
เด็กยุคใหม่ ในสังคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองและยัง้ยืน  
ท่ีเรียกวา่เป็นการศกึษาตลอดชีวิต (Life long education) 

การเรียนรู้ในปัจจุบันมีการใช้โครงงานมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้ เรียนรู้จัก
การศึกษาค้นคว้า และลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองอย่างเป็นขัน้ตอน โดยผู้ เรียนมีโอกาสบูรณาการ
ความรู้และทักษะต่างๆ มาใช้ในการท าโครงงานเป็นอย่างดี ซึ่งโดยทั่วไปผู้ เรียนมักรู้จักการท า
โครงงานจากการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (อภิสิทธ์ิ ธงไชย. 2554: 18) ดงัท่ี เทพกัญญา พรหมขตัิ
แก้ว (2557: 15) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศกึษา
ให้กบัผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 แต่ผู้สอนหลายท่านยงัขาดความเข้าใจท่ีชดัเจนว่าการจดัการเรียนรู้
แบบโครงงานคืออะไร มีกระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างไร โดยการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานใน
ชัน้เรียนสามารถเร่ิมต้นได้จากการครูท่ีปรึกษาโครงงาน ก าหนดขอบเขตหรือหัวข้อของการท า
โครงงานอยา่งกว้างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรของกลุม่สาระวิชา จากนัน้
จัดสถานการณ์ท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสงสัยหรือสนใจ อันน าไปสู่การก าหนดปัญหาของ
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โครงงานท่ีผู้ เรียนจะไปหาค าตอบตอ่ไป โดยครูท่ีปรึกษาโครงงาน มีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้ เรียน
ออกแบบและวางแผนวิธีการในการหาค าตอบและก าหนดขัน้ตอนในการท างานของตนเอง จากนัน้
ให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ โดยผู้ สอนคอยเป็นผู้ สนับสนุนด้านส่ือ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ตลอดจนวิทยากรหรือผู้ เช่ียวชาญท่ีจะมาช่วยเหลือผู้ เรียนตามความจ าเป็น และติดตามความ 
ก้าวหน้าของการท างานของผู้ เรียน ตลอดจนให้ค าชีแ้นะ หรือช่วยเหลือผู้ เรียนให้สามารถท าตาม
แผนการท่ีวางไว้จนบรรลวุตัถปุระสงค์ 

สอดคล้องกับปัจจุบันท่ีโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยต่างเล็งเห็นความส าคัญและ
สนับสนุนให้นักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์มากขึน้ รวมถึงการเพิ่มขึน้ของจ านวนเวทีการ
ประกวดโครงงานท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีสนใจในกิจกรรม ได้แสดงผลงาน ซึ่งครูท่ีปรึกษา
โครงงานมีอิทธิพลตอ่การท าโครงงานของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก โดยครูจะเป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญั 
สามารถเป็นก าลงัใจ สนบัสนุนเม่ือนกัเรียนมีแนวคิดท่ีดี สร้างสรรค์ ชีแ้นะแนวทาง และเสียสละ
เวลา ตดิตามโครงงานของนกัเรียน กระตุ้นให้โครงงานของนกัเรียนเกิดความก้าวหน้าและสามารถ
ท าโครงงานให้ประสบความส าเร็จ (ฐานตุรา จงั. 2556: 43 - 44)  

โดยแนวทางในการพฒันานิสิตครูนัน้มีหลายแนวทาง เชน่ การศกึษาในสาขาเฉพาะ การ
สังเกตการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน การศึกษาในรายวิชา
เฉพาะ การสมัมนา การประชุมเชิงปฏิบตัิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมเชิงปฏิบตัิการนัน้มี
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเน้นการลงมือปฏิบตัิจริงและได้รับประสบการณ์จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นิสิต
นกัศึกษาครูเกิดความคิดใหม่ๆ แล้ว ยงัช่วยขยายความรู้ของนิสิตครูให้สามารถจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพได้ (จิตตมาส สุขแสวง. 2554: 5; อ้างอิงจาก Loucks Horsley et al. 2003) 
ดงัท่ี มาลยั สิงหะ (2542: 12 -13) ครูต้นแบบปี 2542 ให้ความเห็นว่า บทบาทของครูในการสอน
แบบโครงงาน ไม่ว่าจะสอนในระดบัใดก็ตามสิ่งท่ีขาดไม่ได้คือครูท่ีปรึกษาโครงงาน ท่ีท าหน้าท่ีใน
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ในการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองก็จริง แตค่รูต้องเป็นผู้ก ากับดแูลควบคมุให้อยู่ในขอบเขต ครู
จึงควรมีบทบาท ดงันี ้1) ต้องสงัเกตความสนใจของผู้ เรียน 2) ครูตัง้ค าถามและรับฟังอย่างตัง้ใจ  
3) ครูแนะน าผู้ เรียนได้ 4) ครูกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จักสังเกต และ 5) ครูยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ เรียน สอดคล้องกบั เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ (2560: สมัภาษณ์) ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นครู
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครู
จะต้องมีเทคนิคและวิธีการ โดยให้นกัเรียนรู้จกัคิดหัวเร่ืองโครงงานให้ได้ ซึ่งเป็นหวัใจของการท า
โครงงาน และครูต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์และจัดหาแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองท่ี



  5 

นกัเรียนสนใจมาให้ความรู้ เพ่ือให้นกัเรียนได้ศกึษาประกอบการท าโครงงาน และสิ่งท่ีส าคญัท่ีต้อง
ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากคือ การสร้างแรงจงูใจ ให้นกัเรียนเกิดความคดิท่ีจะอยากท าโครงงาน 
และมีการติดตามนกัเรียนเพ่ือให้การท างานโครงงานด าเนินไปตามแผนท่ีวางไว้ รวมทัง้คอยเป็นท่ี
ปรึกษาเม่ือนกัเรียนพบปัญหาและอุปสรรค์ ระหว่างการท าโครงงาน ตลอดจนครูจะต้องมีเวลาให้
นกัเรียนได้เข้าพบเพ่ือขอค าแนะน าและการสร้างความเข้าใจให้กบัผู้ปกครอง ให้เห็นความ ส าคญั
ของการเรียนรู้โดยวิธีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ พยายามให้นกัเรียนรู้จกัแบ่งเวลาและมีความ
รับผิดชอบ มุง่มัน่ในการท าโครงงานให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาท่ีพบคือ ครูไม่สนใจ
การท าโครงงาน ไม่หาความรู้และฝึกฝนเทคนิคการท าโครงงาน เพ่ือท่ีจะน านกัเรียนท าโครงงาน  
เพราะการสอนโครงงานให้ประสบความส าเร็จนัน้ ครูจะต้องมุ่งมัน่ฝึกฝนตนเองก่อน มีใจรักและให้
ความส าคญักบัการค้นคว้าหาความรู้เร่ืองการท าโครงงานให้มาก ศกึษาหาความรู้ใหม่ ๆ เชน่ การ
พาไปชมนิทรรศการการท าโครงงานท่ีได้รับรางวลั และการลงมือท า มีความมุ่งมัน่ เข้มแข็ง ท่ีจะ
ฝึกฝนตนเอง เพราะการสอนโครงงานหรือการท าโครงงาน ต้องอาศยัการฝึกฝนอยู่บ่อยๆ ให้เกิด
ประสบการณ์ เพ่ือน าความรู้มาถ่ายทอดและสอนนักเรียนได้ ซึ่งวิธีการสอนครูจะต้องมีการปรับ
รูปแบบและมีเทคนิควิธีการ เพราะนกัเรียนมีความแตกตา่งกนัอยา่งหลากหลาย โดยครูจะต้องรู้จกั
สงัเกตผู้ เรียน นอกจากจะสอนไปตามหลักการแล้วต้องปรับไปตามสถานการณ์ บริบทแวดล้อม 
ปัจจัยต่างๆ ท่ีจะส่งผลให้นักเรียนท าโครงงานไม่ส าเร็จ และไม่ท้อทอยท่ีจะสอนนักเรียนให้ท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ให้ส าเร็จให้ได้ 

โดยสถาบันการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการผลิตครู รวมถึงครูวิทยาศาสตร์ เช่น  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีรับผิดชอบผลิตนิสิต
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ให้มีคณุภาพ เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของสงัคม ส่งเสริมการวิจยั
และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษาจัดการบริการวิชาการให้แก่สังคม ส่งเสริมศิลปะและ
วฒันธรรม รวมทัง้การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาของชาติ ซึ่งมีหลกัสูตรผลิตครู
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป (คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2560: ออนไลน์) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี
แนวทางในการพัฒนานิสิตวิชาชีพครู ให้มีลักษณะเป็นผู้ ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้วิธีเรียนและเป็นผู้
เรียน รู้ตลอดชีพ  เป็นผู้ น าศาสตร์การเรียนการสอน ซึ่งมีหลักสูตรผลิตครูวิทยาศาสตร์  
ดังนี  ้สาขาวิชามัธยมศึกษา แบ่งเป็น วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา  
(คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2560: ออนไลน์) และคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานชัน้น าทางการศึกษาท่ีมุ่งผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
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ความรู้ความสามารถ คณุธรรม จริยธรรม จดัการเรียนรู้ รู้ความเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
ในระดบันานาชาติ มีหลกัสูตรท่ีผลครูวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2560: ออนไลน์) และ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดสุิต ก็มีหลกัสูตรผลิตครูวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เช่นกัน เพ่ือผลิตครูฟิสิกส์ท่ีมีความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนการส่วนในกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏ ท่ีมีประสบการณ์ด้านการ
ผลิตครูวิทยาศาสตร์ มาอย่างยาวนาน เช่นกัน อาทิเช่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
จนัเกษม เป็นองค์กรคุณภาพของประเทศท่ีผลิตครูพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศกึษา และเตรียมองค์กรเพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ได้
ปรับปรุงหลกัสตูรการผลิตบณัฑิต โดยเปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม . 2560: ออนไลน์) คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ นบัว่าเป็นคณะท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ เป็นองค์กรมืออาชีพในการผลิตพฒันาครู
และบคุลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรม ก้าวทนัเทคโนโลยี ได้เปิดสอนระดบัปริญญาตรี 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ด้วยเช่นกัน  (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี . 2560: 
ออนไลน์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งสร้างครูและพฒันาครูให้
เป็นผู้ ใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่หน้าท่ี และใฝ่สร้างสรรค์ ปัจจบุนัคณะครุศาสตร์ มีบทบาทโดยตรงในการผลิตครู 
รวมถึงหลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 2560: ออนไลน์)  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา ได้ท า
หน้าท่ีผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครูมาจนถึงปัจจุบนั ได้เร่ิมเปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
ทัว่ไป ด้วยเช่นกนั (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา. 2560: ออนไลน์) และในสว่น 
วิทยาลยัฝึกหดัครู มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เป็นสถาบนัชัน้น า มุ่งสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ 
ท าการผลิต พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือ
พฒันาสงัคมท่ียัง่ยืน มีหลกัสูตรการผลิตครู หลากหลายโปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาชีวิทยา 
ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทัว่ไป (วิทยาลยัฝึกหดัครู มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. 2560: ออนไลน์) 

จากการด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้ แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (สรุศกัดิ์ ละลอกน า้. สมัภาษณ์: 2560) ให้ความ เห็น
เก่ียวกบันิสิตครูวิทยาศาสตร์ ว่าเม่ือนิสิตจะต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือเม่ือจบแล้ว
ไปบรรจเุป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยจะได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้สอนในรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนัน้นิสิตครูวิทยาศาสตร์ จะต้องท าหน้าท่ีในการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาดงักล่าว ดงันัน้ การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเข้ารับการฝึกอบรมบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งจะเป็นแนวทางให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์ สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคณุภาพ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนีจ้ากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนิสิตวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ (ชัยณรงค์ เสาวงค์. สัมภาษณ์: 2560) พบว่า เม่ือนิสิตต้องไปรับผิดชอบสอนวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนท่ีต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตมีความกังวลอยู่
บ้างในเร่ืองการควบคมุชัน้เรียน ระดบัชัน้และรายวิชาท่ีต้องรับผิดชอบ ดงันัน้เม่ือต้องรับผิดชอบ
สอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ อาจจะต้องมีการเตรียมตวัอยู่พอสมควรในการท าหน้าท่ีเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยจะมีวิธีการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างไรให้แก่นกัเรียนท่ี
ตนเองรับผิดชอบ นิสิตเห็นว่าหากได้รับการฝึกเพิ่มเติม จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์และสร้าง
ความมั่นใจมากยิ่งขึน้ เพราะวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการท้าทายความ สามารถของครู
ผู้ รับผิดชอบสอนโครงงานท่ีจะสอนอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับอาจารย์ผู้ มี
ประสบการณ์ การนิเทศก์นิสิตครูวิทยาศาสตร์ (นันทกานต์ สายทอง . สัมภาษณ์ : 2560) ให้
ความเห็นเก่ียวกบัการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
มีดังนี ้เน่ืองจากนิสิตท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีประสบการณ์ด้านการสอนน้อยเม่ือต้อง
รับผิดชอบสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ จะพบว่านิสิตครูวิทยาศาสตร์ ยงัไม่สามารถน านกัเรียนของ
ตนเองคิดหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีน่าสนใจได้  โดยจะต้องใช้เวลาในการหาหวัข้อโครงงาน
วิทยาศาสตร์อยู่นาน ซึ่งจะท าให้การเร่ิมต้นการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์มีอปุสรรคอยู่พอสมควร 
เพราะในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งแรกท่ีนิสิตครูวิทยาศาสตร์ต้องท าให้ได้คือ การสร้าง
แรงจูงใจ การจุดประเด็นให้เกิดแนวคิดหัวข้อของโครงงานวิทยาศาสตร์ ใหม่ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
จุดเร่ิมต้นท่ีส าคญัมากของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ดงันัน้การปฏิบตัิการสอน การถ่ายทอด
ความรู้ นิสิตครูวิทยาศาสตร์ จะต้องพยายามหาวิธีการท่ีจะให้นกัเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบ คดิหวัข้อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ให้ได้ก่อน และจะต้องรู้ว่ากระบวนการต่อไปท่ีจะสอนหลังจากท่ีได้หัวข้อ
โครงงานวิทยาศาสตร์แล้วคืออะไร เป็นล าดบัขัน้ตอนอย่างไร ส่วนด้านความรู้ในเนือ้หาหรือทฤษฎี 
นิสิตมีความรู้อยู่แล้ว แต่เม่ือมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตอาจจะได้รับผิดชอบสอนใน
ระดบัชัน้ท่ีตนเองไม่ถนดั หรือมีประสบการณ์ในชัน้เรียนน้อย อาจจะท าให้ขาดความมัน่ใจในการ
ควบคมุชัน้เรียน ซึง่อาจารย์นิเทศจะคอยชว่ยเหลือและให้ค าแนะน า 

จากความส าคัญ และประ โยช น์ ของการเรียน รู้แบบ โครงงานวิทยาศาสต ร์ 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีท าหน้าท่ีผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ จึงต้องพัฒนานิสิตนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาวิชาชีพและพืน้ฐานความเป็นบคุคลท่ีพึงปราถนาของ
สงัคม และตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ ได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์ภาคปฏิรูปครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา (พ.ศ. 2548 - 2551) ขึน้ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ส าคญั 3 ประการ ได้แก่ยุทธศาสตร์การ
ฟืน้ฟูศรัทธาวิชาชีพครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาศกัยภาพครู และยุทธศาสตร์การผลิตครูแนวใหม ่
ส าหรับยุทธศาสตร์การผลิตครูแนวใหม่นัน้ จุดเน้นท่ีส าคัญประการหนึ่งคือ การเร่งพัฒนา
กระบวนการผลิตค รูโดยให้ความส าคัญ กับการพัฒ นาหลักสูตรการผลิตค รูแนวใหม ่  
การคัดสรรผู้ เรียนและการปรับปรุงกระบวนการสอน ตามแนวปฏิรูปการศึกษา (มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ . 2558: 13) โดยคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ท่ีมี
ประสบการณ์ในการท าหน้าท่ีผลิตครู เพ่ือสร้างครูท่ีมีความรู้ลึกซึง้ทางวิชาการมีความเช่ียวชาญ
ในทางปฏิบตั ิมีจิตวิญญาณความเป็นครู และสามารถจดักระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผู้ เรียนโดย
ยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการศึกษาวิจัยครัง้นีส้นใจท่ีจะศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลใน 9 
สถาบนัการศึกษา ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัเกษม  มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา และมหาวิทยาลยัราชภัฎบ้าน  ซึ่ง
แต่ละมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ด้านการผลิตครูเป็นอย่างดี ดงัท่ี ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558: 
ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ถือว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีความ ส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการศกึษา เพราะวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพท่ีจริงจงั เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและยิ่งใหญ่ ต้อง
พัฒนาคนท่ีมาเรียนครูให้เก่งขึน้เร่ือยๆ พัฒนาให้เต็มตามศกัยภาพ ทัง้กิจกรรมในชัน้เรียนและ
กิจกรรมนอกชัน้เรียนท่ีหลากหลาย กิจกรรมเสริมความเป็นครูจึงมีความส าคญัและส าหรับนิสิต
นกัศกึษาครูเป็นอยา่งมาก 

จากความจ าเป็นและสภาพปัญหา ผู้ วิจัยจึงสนใจพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ โดย
วิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ จากนัน้สร้างชดุฝึกอบรม 
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม  2) เนือ้หาสาระของกิจกรรม
ฝึกอบรม  3) การจดัประสบการณ์ การเรียนรู้  และ 4) การวดัผลและประเมินผล ในส่วนของการ
พฒันานิสิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ได้ประยุกต์แนวคิดการพัฒนานกัศึกษาในระดบั อุดมศึกษา
ของ ชิคเคอริงและไรเซอร์ (Chickering and Reiser. 1993: 53 - 82) และแนวคิดกระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์  ของ คอล์ป (Kolb. 1984: 40 - 42) มาเป็นพืน้ฐานในการก าหนด
กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้บรรลตุามจดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว้ได้ 
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ค าถามการวิจัย 
1. บทบาทการครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างไรและมีก่ีองค์ประกอบ 

ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2. ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มี

ลกัษณะอยา่งไร 
 3. ผลของการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิต

นกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกอบรมเป็นอย่างไร สามารถเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้เพิ่มขึน้หรือไม่ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย   
1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือสร้างชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์  
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี

ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์  

ความส าคัญของการวิจัย  
ผลการวิจัยนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ของนิสิตนกัศกึษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ในสถาบนัการศกึษาท่ีท าหน้าท่ีผลิตครู ซึ่งเป็นสิ่งส าคญั
ท่ีควรพฒันาให้เกิดขึน้กบันิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ในยคุปฏิรูปการศกึษา และได้องค์ความรู้
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาจดัการเรียนการสอนส าหรับนิสิตนกัศกึษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ท่ี
มีคุณภาพ ได้บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของสังคม นอกจากนีน้ิสิต
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิการ
สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นครูมืออาชีพตอ่ไป 

เขตของการวิจัย 
การวิจัยนี  ้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการวิจัยมี

ขอบเขต ดงันี ้
1. ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ศกึษา แบง่เป็น 3 กลุม่คือ   
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1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
ท่ีสงักดัคณะครุศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ ในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ สงักัดส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา  

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา และมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชัน้ปีท่ี 4 ท่ีก าลงั
ศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา 2561 รวมประชากรทัง้หมด 594 คน 

1.2 ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ตามคุณสมบตัิท่ีก าหนดไว้ 
(บทท่ี 3) จ านวน 7 คน 

 1.3 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
นิสิตครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 128 คน 

2. ตวัแปรท่ีศกึษา  
2.1 องค์ประกอบท่ีส่งผลตอ่บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ี

ได้รวบรวมจากการสงัเคราะห์แนวคดิ จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่  
2.1.1 การเป็นผู้กระตุ้นหรือเร้าความสนใจของนกัเรียน  
2.1.2 การเป็นผู้แนะน าผู้ เรียน  
2.1.3 การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน  
2.1.4 การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน  
2.1.5 การเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน  
2.1.6 การเป็นผู้ตดิตามความก้าวของผู้ เรียน  

2.2 การสร้างและหาประสิทธิผลการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีตวัแปรท่ีศกึษา ดงันี ้

2.2.1 ตวัแปรต้น คือ ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์  
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2.2.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
พิจารณาได้จากตวัแปร ดงัตอ่ไปนี ้

1) บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตนกัศกึษา
ครูวิทยาศาสตร์  

2) ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 

นิยามศัพท์เฉพาะ    
จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์

เฉพาะไว้ดงันี ้
1. บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง คณุลกัษณะหรือ

พฤติกรรม ท่ีแสดงออกถึงการมีความสามารถในการแสดงบทบาทเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับ
ผู้ เรียน จะท าให้ผู้ เรียนท่ีได้รับการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
ผู้สอนกบัผู้ เรียน มากขึน้ ซึง่ประกอบด้วย สามารถกระตุ้นหรือเร้าความสนใจของนกัเรียน สามารถ
แนะน าหลกัการและวิธีการท าโครงงาน สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าการเลือกหวัข้อโครงงาน 
สามารถอ านวยความสะดวกและดแูลความปลอดภยั และ สามารถติดตามความก้าวหน้าในการ
ท าโครงงานของนักเรียน ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยศึกษาและสังเคราะห์จากเอกสารทางวิชาการ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงความคิดเห็นจากนกัการ ศกึษาหลายๆ ท่าน ท าให้ได้องค์ประกอบของ
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 6 
องค์ประกอบ ดงันี ้

1.1 การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน หมายถึง ครูสามารถกระตุ้น
ให้นกัเรียนเกิดความสนใจในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีความกระตือรือร้นอยากท าโครงงาน 
สง่เสริมให้นกัเรียนคิดหวัข้อเร่ืองโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีมีความนา่สนใจ สร้างแรงจงูใจให้นกัเรียน
ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหัวข้อเร่ืองท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์  และเกิดความคิดท่ีจะ
อยากจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือช่วยให้นักเรียนคิดหัวข้อโครงงาน
วิทยาศาสตร์ให้ได้ 

1.2 การเป็นผู้ แนะน าผู้ เรียน หมายถึง ครูสามารถให้ความรู้แก่นักเรียนถึง
หลกัการและขัน้ตอนการท า ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วตัถปุระสงค์และความ ส าคญัของ
การท าโครงงาน แนะน าการวางแผนการทดลองและการท าตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นขัน้เป็นตอน
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ท่ีถกูต้อง รวมถึงการหาความรู้ใหม่ของครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือมาแนะน านกัเรียนใน
การท าโครงงานท่ีมีความคดิสร้างสรรค์หลากหลาย 

1.3 การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน  หมายถึง ครูสามารถอ านวยความสะดวกในระหว่างท่ี
นักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความคิด คอย
ชว่ยเหลือในด้านสถานท่ีในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ จดัหาอปุกรณ์และสารเคมีตา่งๆ ท่ีจ าเป็น
หรือจัดหาได้ ให้เวลาแก่นักเรียนได้ท าโครงงาน และจัดช่วงเวลาให้นักเรียนเข้าพบเพ่ือขอค า 
แนะน าปรึกษา ตลอดจนการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมห้องเรียนท่ีเอือ้ต่อการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์และชว่ยดแูลความปลอดภยัของนกัเรียน 

1.4 การเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน  หมายถึง ครูสามารถให้ค าแนะน า แนะ
แนวทางแก่นักเรียนในการเลือกหัวข้อหรือปัญหาท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยการให้ความ
คิดเห็นในเร่ืองความเป็นไปได้ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
และให้โอกาสนักเรียนเลือกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจและความถนัด มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนได้หดัคิดหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ และจดัการเรียนรู้ท่ีส่ งเสริม
การมีสว่นร่วมระหวา่งครูและนกัเรียน 

1.5 การเป็นผู้สนับสนุนผู้ เรียน หมายถึง ครูสามารถสร้างแรงจูงใจด้วยการพูด
หรือการแสดงออกอ่ืนๆ ช่ืนชมกับความส าเร็จของนักเรียนแม้จะเป็นขัน้เร่ิมต้นของการท างาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถหาจดุเดน่ของนกัเรียนแตล่ะคนเพ่ือการเสริมแรงใกนารท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ยกตัวอย่างโครงงานท่ีประสบความส าเร็จให้และบอกประโยชน์ของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้  

1.6 การเป็นผู้ ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน หมายถึง ครูติดตามการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนทุกระยะ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะระหว่างการท าโครงงาน โดยดแูล
การปฏิบัติงานโครงงานของนักเรียนอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการ
อภิปรายปัญหาตา่งๆ ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ รวมถึง
การชว่ยแก้ปัญหาเม่ือมีอปุสรรคตอ่ความส าเร็จของโครงงาน ให้ก าลงัใจเมื่อนกัเรียนอาจเกิดความ
ท้อถอย และดแูลนกัเรียนจนกวา่โครงงานจะประสบความส าเร็จ รวมถึงการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ใน
การตดิตามและให้ความชว่ยเหลือแก่นกัเรียน  

2. การพัฒนาชุดฝึกอบรม หมายถึง ส่ือท่ีเป็นกระบวนการ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ส าหรับ
ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการในการพฒันา 3 ขัน้ตอนได้แก่ 1) การวิเคราะห์



  13 

องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ 2) การสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 3) การหาประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 
ซึง่ชดุฝึกอบรมดงักลา่ว ประกอบด้วย 1) จดุมุ่งหมายของการฝึกอบรม 2) เนือ้หาสาระของกิจกรรม
ฝึกอบรม 3) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4) การวดัผลและประเมินผล 

3. ประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ หมายถึง เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดประสิทธิผล
ของชดุฝึกอบรม โดยพิจารณา ดงันี ้ 

3.1 การพิจารณาจากการทดสอบความเข้าใจบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมิน

ตนเอง ผู้วิจยัพิจารณาจากการหาคา่คะแนนเฉล่ีย (x̄) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

การทดสอบที (t-test) แบบกลุม่ตวัอยา่งเป็นอิสระจากกนั (t –test for independent sample)  
3.2 พิจารณาจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง

บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  ใน 4 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนือ้หา 2) ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม 3) ด้านวิทยากร และ 4) ด้านการ
ประเมินผลการฝึกอบรม ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัพิจารณาจากการหาคา่เฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษา
ครูวิทยาศาสตร์ และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียกับเกณฑ์ 3.51 ด้วยการทดสอบแบบ
กลุ่มตัวอย่างเดียว (t –test for one sample) ทัง้นีมี้เกณฑ์ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมีต่อชุด
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู

วิทยาศาสตร์ มีคา่โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากขึน้ไป (≥3.51) และคา่เฉล่ียสงูกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความมั่นใจ 95 % (α = .05) จึงจะถือว่าชุดฝึก อบรมเพ่ือ
เสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีป รึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าห รับนิสิตนักศึกษาครู  
มีประสิทธิผลท่ียอมรับได้ 

4. นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ หมายถึง นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ท่ีสงักดั
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต มหาวิทยาลยั
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ราชภัฏจนัเกษม มหาวิทยาลยัราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนสนุนัทา และมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ชัน้ปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2561 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัเร่ืองการพฒันาชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ครัง้นีผู้้ วิจัยได้น าเอาแนวคิด ต่างๆ มา
ประยกุต์ใช้ ดงันี ้

1. การศึกษาองค์ประกอบของบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ได้น าเอาแนวคิดบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ จากการวิเคราะห์แนวคิดจากแหล่งต่างๆ โดยได้องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) สามารถกระตุ้นหรือเร้าความสนใจของนกัเรียน (มาลยั สิงหะ. 2542: 11 - 13; พนัธ์ ทองชมุนมุ. 
2547: 268) 2) สามารถแนะน าหลักการและวิธีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ (ธาริณี  วิทยา
อนิวรรตน์. 2550: 71; ลัดดา ภู่เกียรติ. 2552: 262) 3) สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ (พิมพ์พนัธ์ เดชะคปุต์. 2551: 57; สวุิทย์ มลูค า และอรทยั มลูค า. 2551: 10 
-17) 4) สามารถเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน (เฉลิมพร วงศ์ธีระวรรณ. 2560: สัมภาษณ์; วิมลศรี และคณะ. 
2542: 21-22; ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์. 2550: 71; ก่ิงทองใบหยก โชติรัตนวงศ์. 2544: 111-112)  
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ (Tracker progress) (วิมลศรี 
และคณะ. 2542: 21- 22; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 8; ลัดดา ภู่เกียรติ. 2552: 
262; ประสาท เน่ืองเฉลิม. 2558: 194)  

2. การสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ได้น าเอาแนวคิดการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามารถจากนกัวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่าการจดักิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  

ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) ความมุ่งหมายของกิจกรรม 2) รายละเอียดการจัด
กิจกรรม 3) การจดักิจกรรม 4) การวดัผลและประเมินผล (บุญเกือ้ ควรหาเวช. 2542: 91; รพินทร์ 
โพธ์ิศรี. 2549: 2 - 4) 3. แนวคิดท่ีใช้ในการจดักิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ โดยน าแนวคิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Experiential Learning) ของ คอล์ป (Kolb. 1984: 40 - 42) เป็นวิธีการเรียนรู้โดย
การสร้างสภาพ แวดล้อมท่ีต้องการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีความหมายต่อบุคลิกภาพ



  15 

ของผู้ เรียนกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ดงันี ้1) ขัน้สร้างประสบการณ์ 
2) ขัน้การสงัเกต คดิ วิเคราะห์ 3) ขัน้การสรุปเป็นหลกัการ และ 4) การน าทฤษฎีไปปฏิบตั ิ

4. การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 1) การประเมินผลจากการใช้
กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย
แบบสอบถาม และ 2) การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือเสิรมสร้างบทบาท
การเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) (Likert.  
1932: 1-55)  

จากแนวคิดตา่ง ๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั  ดงัแสดง
ตามภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการพฒันาชดุฝึกอบรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงาน วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 
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สมมุตฐิานการวิจัย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผู้ วิจยัได้ก าหนด

สมมตฐิานในการวิจยั ดงันี ้
1. ตัวแปรองค์ประกอบของบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

สามารถจดัเข้าองค์ประกอบเชิงส ารวจบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิต
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ได้ 

2. หลังการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่าก่อนก่อนใช้ชุดฝึก
อบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

3.. นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิต ิ
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นกรอบแนวคดิใน
การด าเนินการวิจยั อนัประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาชดุฝึกอบรม แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับ
การฝึกอบรม แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และการส่งเสริมการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสถาบนัอดุมศกึษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้น าเสนอตามล าดบัตอ่ไปนี ้

1. แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
1.1 ความหมายของครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  

ฐานุตรา จงั (2556: 43) กล่าวว่า ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง ครูท่ี
สามารถสนบัสนนุผู้ เรียน ชว่ยเหลือ กระตุ้นให้นกัเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ คอยดแูลเอา
ใจใสผู่้ เรียน  

ลดัดา ภู่เกียรติ (2552: 23) กล่าวว่า ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง ครู
ท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้ค าปรึกษา แนะน า นักเรียนในความดูแลได้ คอยให้ก าลังใจ 
กระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดความอยากท่ีจะท าโครงงาน ช่วยเหลือในทุก ๆ  ด้าน เพ่ือให้
นกัเรียนประสบความส าเร็จในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  

วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์  (2551: 39) กล่าวว่า ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง ผู้ ท่ีให้ความช่วยเหลือ คอยอ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียนสามารถด าเนินการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เป็นไปได้อยา่งราบร่ืน  

สมเกียรต ิพรพิสทุธิมาศ (2551: 80 - 81) กลา่วว่า ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง การท่ีครูท าหน้าท่ีควบคมุ ดแูล ให้ค าปรึกษาในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความ
สนใจของนกัเรียน โดยครูจะบอกแหล่งความรู้ รวมถึงการดแูลให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการท างานใน
ลกัษณะของนกัวิทยาศาสตร์  

ลูดวิง (Ludwing. 2559: 37) กล่าวว่า การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูจะท า
หน้าท่ีให้นกัเรียนได้อา่นดฟัูงและลงมือท า นกัเรียนแตล่ะคนมีวิธีการเรียนรู้ และระดบัการเรียนรู้ ท่ี
แตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานจะช่วยพัฒนาทักษะท่ีมีหลากหลายให้แก่
นกัเรียน 
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ดษุฎี โยเหลา และคณะ (2557: ออนไลน์) ได้กล่าวว่า เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ครูจะต้องแสดงบทบาทตา่งๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิง (Active 
Learning) กับนกัเรียนเป็นรายคน ซึ่งบทบาทหรือสิ่งเหล่านีท่ี้ครูแสดงออก มีผลต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียน   

สรุปได้ว่า ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง ครูท่ีท าหน้าท่ี กระตุ้น แนะน า 
ให้ค าปรึกษา สนบัสนนุ ช่วยเหลือ ดแูลเอาใจใส ่ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียน เพ่ือให้
ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

1.2 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สมพงศ์ จันทร์โพธ์ิศรี (2558: 9) กล่าวว่า  โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง 

การศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า การ
ทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมลู และการน าเสนอข้อมลู อย่างมีทกัษะ แบบแผน ภายใต้ค าแนะน า
ให้ค าปรึกษา ของครู อาจารย์ หรือผู้ เช่ียวชาญ  

พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ และคณะ (2551: 85) กล่าว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ ว่าเป็น
การ ศึกษาเพ่ือค้นพบความรู้ใหม่ เป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผู้ เรียนได้มีโอกาสค้นคว้าด้วย
ตนเอง ได้ลงมือปฏิบตัิจริง โดยการสืบเสาะหาความรู้ ได้ฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้คดิอยา่งเป็นระบบ ได้ใช้ความสามารถในการคดิระดบัสงู และได้ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้ 
โดยมีครู อาจารย์ ผู้ เช่ียวชาญ เป็นผู้ให้ค าปรึกษา  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 1) กล่าวว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ 
หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมความสามารถของนกัเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือท าโดยเลือก
ปัญหา การวางแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งนักเรียนต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบตัิงานตามความสามารถ ความสนใจและความถนดั จากนัน้สรุปเป็นองค์ความรู้และน าเสนอ
ผลงาน ซึง่เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาผู้ เรียนได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2551: 80 - 81) กล่าวว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็น
เคร่ืองมือส าหรับฝึกนกัเรียนให้สามารถคิดเป็นวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และสามารถผสานความรู้สาขาต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลจากข้อมูลท่ีนักเรียนศึกษา 
นอกจากนีย้ังฝึกทกัษะท่ีเก่ียวข้องกับการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทัง้ด้านการเขียนรูปเล่ม
รายงาน การน าเสนอปากเปลา่ และการน าเสนอแบบสาธิตด้วย 

ส าห รับ  ฟอร์เลอ ร์ (Fowler. 1964: 91 - 94) ให้ความหมายของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ว่าเป็นการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์โดยเขียนเป็น
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โครงงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการการศึกษาต่อและมีการปฏิบัติตามแนวทางท่ีวางไว้ เพ่ือให้
โครงงานสมัฤทธ์ิผล 

เบล (ประสาท เน่ืองเฉลิม. 2558: 195; อ้างอิงจาก Bell. 2010) กล่าวว่าการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงาน เป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นการคิดและลงมือปฏิบตัิของผู้ เรียน
แบบร่วมมือกนั ท าให้เกิดการสง่ผ่านความรู้และสัง่สมประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีสามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั       

สรุปได้ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาในเร่ืองท่ี เก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี เพ่ือตอบข้อสงสัยหรือปัญหาท่ีพบตามความสนใจและดับความรู้
ความสามารถของผู้ เรียนโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เขียนเป็นแนวทางการศกึษา มีการปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนท่ีวางไว้ภายใต้การแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือและดแูลจากครูท่ีปรึกษา เป็นกิจกรรมท่ี
สามารถท าเป็นกลุม่หรือรายบคุคลได้  

1.3 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีส าคัญ คือ 
ทฤษฎีคอนสตักติวิสม์ (Constuctivism) โดยเช่ือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ภายใน
ผู้ เรียน ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสมัพนัธระหว่างสิ่งท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่
เดิม เป็นทฤษฎีท่ีมีข้อสนันิษฐานวา่ ความรู้ไม่สามารถแยกจากความอยากรู้ ความรู้ได้มาจากการ
สร้างเพ่ืออธิบาย แนวคิดคอนสตักติวิสม์ (Constuctivism) เน้นให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยตนเอง โดยผู้ สอนไม่สามารถปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญา (Conitive 
Sture) ของผู้ เรียนได้ แต่ผู้ สอนสามารถเปล่ียนโครงสร้างปัญญาได้ โดยจัดสภาพการณ์ใหม่ให้
ผู้ เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญาหรือภาวะไม่สมดุลขึน้ ซึ่งเป็นสภาวะท่ีประสบการณ์ใหม่ไม่
สอดคล้องกบัประสบการณ์เดิม ผู้ เรียนต้องพยายามปรับข้อมลูใหมก่บัประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิมแล้ว
สร้างเป็นความรู้ใหม่ แนวคอนสตกัติวิสม์ (Constuctivism) เป็นการเน้นการเรียนรู้ด้วยการกระท า
ของตนเอง ซึ่งมีแนวคิดว่าผู้ เรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา ซึ่งไม่สามารถแก้หรือ
อธิบายได้ด้วยโครงสร้างปัญญาท่ีมีอยู่เดิม ท าให้เกิดความขดัแย้งทางปัญญา จากนัน้แรงจงูใจจะ
ช่วยให้ผู้ เรียนพยายามค้นหา ค้นคิดจนสามรถน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา  
ท่ีสามารถคล่ีคลายสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา หรือขจดัความขดัแย้งทางปัญหาได้ ความรู้ใหม่ท่ีได้
สามารถเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย เป็นความรู้ท่ีสร้างด้วยตนเอง 
โดยท่ีผู้สอนไมไ่ด้เป็นผู้สร้างให้ (พิมพ์พนัธ์ เดชะคปุต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ. 2548: 15) 
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สอดคล้องกับ ประสาท เน่ืองเฉลิม (2558: 192) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานต้องค านึงหลักการจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิดการสร้างความ รู้ด้วยตนเอง 
(Constructivist evironment) ไม่วา่จะเป็นห้องเรียน สถานศกึษาและชมุชนท่ีเอือ้ให้เกิดการบรูณา
การสิ่งตา่งๆ ท่ีไปกระตุ้นให้เกิดการปรับโครงสร้างทางปัญญาแก่ผู้ เรียน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. ห้องเรียน ควรได้รับการจดัสภาพแวดล้อมท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สึกปลอดภยัและเป็น
กันเองระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน สามารถตอบสนองการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกัน และท่ีส าคญั
ผู้ สอนควรปรับเปล่ียนบทบาทมาเป็นผู้ อ านวยความสะดวกแทนผู้ ถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริม
ศกัยภาพและการสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานตามถนดัของผู้ เรียน 

2. สถานศึกษา เป็นสถานท่ีมีสิ่งสนับสนุนอย่างหลากหลายในการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ไม่ว่าจะเป็นอปุกรณ์การเรียนการสอน โปรแกรมการเรียน การออกแบบและการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม การมีผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการบริหารจัดการ
ทางด้านทรัพยากรการศกึษา 

3. ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัน าประสบการณ์
และสภาพแวดล้อมในชีวิตประจ าวันมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สมัพนัธภาพ  

ระหว่างสถานศกึษากบัชมุชนท่ีแบง่ปันความรู้ ทรัพยากร และผลิตผลของการเรียนรู้ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงานเป็นเคร่ืองมือส าคัญส าหรับผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้ 
พฒันาทกัษะ และบม่เพาะคณุลกัษณะผู้ เรียนให้เป็นไปตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ การจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงานแบง่เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้(ประสาท เน่ืองเฉลิม. 2558: 191- 192) 

1. ตามความสนใจของผู้ เรียน เป็นโครงงานท่ีผู้ เรียนก าหนดขัน้ตอนตามความ
ถนดั ความสนใจ และความต้องการ โดยน าความรู้ ทกัษะ คณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมจาก
กลุม่สาระการเรียนรู้ตา่งๆ มาบรูณาการก าหนดเป็นโครงงานและการปฏิบตัิ ซึง่เป็นการจดักิจกรรม
ท่ีผู้ เรียนเลือกศึกษาโครงงานจากสิ่งท่ีสนใจใคร่รู้ในชีวิตประจ าวัน สิ่งแวดล้อมในสังคม หรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ียงัต้องการค าตอบ  ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน
ของหลักสูตร โดยมีขัน้ตอนตัง้แต่ตรวจสอบวิเคราะห์ พิจารณา รวบรวมความสนใจของผู้ เรียน 
ก าหนดประเด็นปัญหา ก าหนดวตัถุประสงค์ ตัง้สมมติฐาน ก าหนดวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้ 
ก าหนดเค้าโครงของโครงงาน ตรวจสอบสมมติฐาน สรุปผลการศึกษาและการน าไปใช้ เขียนราย
งานวิจยัแบบง่ายๆ และจดัแสดงผลงาน 
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2. ตามสาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานท่ีบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรมและคา่นิยมในกลุม่สาระการเรียนรู้เพ่ือการก าหนดโครงงานและการปฏิบตั ิซึ่งเป็นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดเนือ้หาสาระตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ผู้ เรียนเลือกหวัข้อท าโครงงานตาม
สาระการเรียนรู้โดยยึดเนือ้หาสาระตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ผู้ เรียนเลือกท าโครงงานตามสาระการ
เรียนรู้จากเนือ้หาสาระท่ีก าหนดในชัน้เรียน มาน าเสนอเป็นหัวข้อโครงงาน มีขัน้ตอนท่ีผู้ สอน
ด าเนินการโดยเร่ิมจากการศึกษาเอกสารหลกัสูตร วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา จดัท าหน่วยการ
เรียนรู้ เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ผลิตส่ือและจดัหาแหลง่เรียนรู้ จดักิจกรรมการเรียนรู้ บนัทกึและ
ประเมินผลการเรียนรู้  

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงานมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และตอบสนองคณุลกัษณะของผู้ เรียนท่ีใฝ่รู้ มีทกัษะการสืบเสาะหาความรู้
ผู้สอนต้องมีค าถามส าคญัเป็นเคร่ืองมือประกอบการตัง้ค าถามและการประยุกต์การเรียนรู้ การ
เรียนรู้แบบนีเ้น้นการประเมินท่ีการปฏิบตัิ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ทัง้กระบวนการและเนือ้หาสาระ
ควบคูก่ันไปได้เป็นอย่างดี สามารถยึดโยงประเด็นระหว่างสถานศกึษากบัชมุชน ความรู้ต่างๆ มกั
เก่ียวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั โดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และการเปล่ียนผ่านทางการ
เรียนในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด เทคโนโลยี
สารสนเทศ การรู้วิทยาศาสตร์ แตก่ารลงมือปฏิบตัิผ่านโครงงานก็มีเง่ือนไขข้อจ ากดัของเวลา การ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องออกแบบและวางแผนให้เหมาะเจาะและเหมาะสมกับพลัง
แห่งการเรียนรู้ท่ีมีในตวัของผู้ เรียน ทัง้เนือ้หาวิชา ทกัษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะ
เป็นสูตรของการเรียนรู้ท่ีไม่สามารถแยกส่วนออกจากันได้ เพราะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
โครงงานต้องบูรณาการสิ่งต่างๆ  อย่างผสมกลมกลืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ท่ี
แท้จริง (ประสาท เน่ืองเฉลิม. 2558: 192; อ้างอิงจาก ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2550) 

สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
ค านึงหลกัการจดัสภาพแวดล้อมตามแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนท่ี
เอือ้ให้เกิดการบูรณาการสิ่งต่างๆ ท่ีไปกระตุ้นให้เกิดการปรับโครงสร้างทางปัญญาแก่ผู้ เรียน เช่น 
ห้องเรียน ควรได้รับการจัดสภาพ แวดล้อมท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สึกปลอดภัยและเป็นกันเองระหว่าง
ผู้ เรียนและเปสถานท่ีมีสิ่งสนับสนุนอย่างหลากหลายในการเรียนรู้แบบโครงงาน ไม่ว่าจะเป็น
อปุกรณ์การเรียนการสอน โปรแกรมการเรียน การออกแบบและการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม การมี
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการบริหารจดัการทางด้านทรัพยากรการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญในการกระตุ้ นให้ผู้ เรียนรู้จักน าประสบการณ์และสภาพแวดล้อมใน
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ชีวิตประจ าวันมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมพันธภาพ ระหว่าง
สถานศกึษากบัชมุชนท่ีแบง่ปันความรู้ ทรัพยากร และผลิตผลของการเรียนรู้   

1.4 บทบาทครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ลดัดา ภู่เกียรติ (2552: 262) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัการเตรียมครูในการสอนโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ไว้ว่า การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรเป็นโครงงานตามความสนใจของนักเรียน 
อยากรู้ อยากลอง อยากคิด อยากท า หลังจากนัน้นักเรียนจะด าเนินการด้วยตนเอง โดยมีครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์คอยช่วยชีแ้นะ สนบัสนุน ส่งเสริมให้ก าลงัใจ และท่ีส าคญัต้องเป็น
กลัยาณมิตร ชว่ยเหลือ ช่วยเหลือ แนะน า ให้นกัเรียนประสบความส าเร็จ โดยครูจะท าหน้าท่ีแสดง
บทบาท ดงัตอ่ไปนี ้

1. ครูต้องเตรียมสถานท่ี เอกสารตา่ง ๆ นอกเหนือจากท่ีมีอยู่ในห้องสมุด แต่เห็น
ว่ามีความจ าเป็นท่ีนักเรียนจะต้องใช้ด าเนินการตัง้แต่เร่ิมต้นวางแผนการด าเนินโครงงานจะจน
สิน้สดุโครงงาน 

2. ครูตรวจแก้ไขโครงงาน คอยควบคมุ ดแูลและติดตาม กระตุ้นเตือนให้นกัเรียน
ปฏิบตัิไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบและเป็นขัน้ตอนซึง่ครูจะต้องมีความเข้าใจทกุขัน้ตอนใน
การท าโครงงานโดยดแูลเป็นอยา่งดี 

3. ในขณะท่ีด าเนินโครงงานอาจจ าเป็นต้องใช้ความรู้ท่ีเจาะลึกเก่ียวกบัหลกัวิชา
ท่ีครูไม่สามารถให้ค าปรึกษาได้ หรืออาจเป็นเทคนิคท่ียุ่งยากซับซ้อน ครูอาจจะต้องติดต่อ
ประสานงานผู้ เช่ียวชาญพิเศษท่ีมีความรู้นัน้ๆ มาร่วมให้ค าปรึกษากบันกัเรียนด้วย  

4. ครูต้องติดตามการท างานของนกัเรียนในความดแูลอย่างใกล้ชิด จดัโอกาสให้
เด็กได้มีการอภิปรายปัญหาตา่งๆ ในการท างานหรือรายงานความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ เพ่ือ
จะได้รับรู้รับทราบและแก้ไขได้ทนัทว่งทีในกรณีท่ีมีปัญหาในการท างาน 

5. เม่ือนกัเรียนเกิดเบื่อหน่ายและมีอาการท้อถอยหรือเกิดการผิดพลาดจากการ
ท างาน ครูต้องรีบแก้ไขจดัเวลาให้นกัเรียนได้ปรึกษาเพ่ือให้โครงงานประสบความส าเร็จ  

ซึ่ง พันธ์ ทองชุมนุม (2547: 268) กล่าวว่า ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มี
บทบาทส าคญัต่อการด าเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้
คอยแนะแนวทางให้ความช่วยแหลือ เม่ือนกัเรียนประสบปัญญหาในขณะท ากิจกรรม ครูยงัมีส่วน
ช่วยกระตุ้นความสนใจและเสริมก าลังใจให้นักเรียนระหว่างท าโครงงานอีกด้วย บทบาทครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรเป็นผู้ มีความสนใจค้นคว้าทดลอง กระตือรือร้นในการอ่าน 
ศกึษาโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ เพ่ือประโยชน์ในการเป็นผู้ เร่ิมชีน้ าให้นกัเรียนคิดท าโครงงาน
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วิทยาศาสตร์ โดยแนะน าให้นกัเรียนรู้หลกัการ และวิธีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ แนะน าในการ
เลือกหัวข้อ ช่วยแนะน าวางแผนหรือเขียนเค้าโครงของโครงงานเป็นต้น เช่นการหาวารสารหรือ
เอกสารทางวิทยาศาสตร์ให้นกัเรียนศึกษาค้นคว้า การน าตวัอย่างผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ี
ประสบผลส าเร็จมาให้นกัเรียนศกึษา หรือการน านกัเรียนไปทศันศกึษานอกสถานท่ี เป็นต้น   

สอดคล้องกับ เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ (2560: สมัภาษณ์) กล่าวว่าบทบาทการเป็น
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีดงันี ้

1. แนะน าให้นักเรียนรู้จักคิดหัวเร่ืองโครงงานให้ได้ ซึ่งเป็นหัวใจของการท า
โครงงาน 

2. ครูต้องเตรียมวสัดอุปุกรณ์และจดัหาแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญในเร่ือง
ท่ีนกัเรียนสนใจมาให้ความรู้ เพ่ือให้นกัเรียนได้ศกึษาประกอบการท าโครงงาน 

3. การสร้างแรงจงูใจ ให้นกัเรียนเกิดความคดิท่ีจะอยากท าโครงงาน  
4. มีการตดิตามนกัเรียนเพ่ือให้การท างานโครงงานด าเนินไปตามแผนท่ีวางไว้  
5. เป็นท่ีปรึกษาเม่ือนักเรียนพบปัญหาและอุปสรรค์ ระหว่างการท าโครงงาน 

ตลอดจนครูจะต้องมีเวลาให้นกัเรียนได้เข้าพบเพ่ือขอค าแนะน า 
6. การสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ให้เห็นความ ส าคญัของการเรียนรู้โดย

วิธีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ พยายามให้นกัเรียนรู้จกัแบง่เวลาและมีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ใน
การท าโครงงานให้ประสบความส าเร็จ  

7. ครูจะต้องรู้จกัสงัเกตผู้ เรียน น าตวัอยา่งโครงงานมาให้นกัเรียนได้ศึกษา สงัเกต
อยา่งใกล้ชิด  

8. การพาไปชมนิทรรศการการท าโครงงานท่ีได้รับรางวลั  
9. ครูจะต้องฝึกฝนตนเอง เพราะการสอนโครงงานหรือการท าโครงงาน ต้อง

อาศยัการฝึกฝนอยูบ่อ่ยๆ ให้เกิดประสบการณ์ เพ่ือน าความรู้มาถ่ายทอดและสอนนกัเรียน 
สวุิทย์ มูลค า และ อรทยั มูลค า (2551: 10 -17) ได้เสนอบทบาทของผู้สอนโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ไว้ดงันี ้
1. ชีช้วน ชกัชวนจดักิจกรรม เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความสงสยัใคร่รู้ไปสู่แรงจูงใจท่ี

อยากจะศกึษาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 
2. ใช้ค าถามเช่ือมโยง กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความอยากตดิตาม 
3. ใช้ส่ือ เช่น ภาพนิ่ง ป้ายนิเทศ วีดิทัศน์ ฯลฯ และส่ือท่ีใช้ควรทิง้ปัญหาให้

นกัเรียนท่ีจะศกึษาตอ่ 
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4. ร่วมกนัวางแผนหรือก าหนดเร่ืองรูปแบบหรือ minmap 
5. ให้ก าลงัใจ หรือการเสริมแรง 
6. ให้ค าปรึกษา หรือชว่ยแก้ปัญหาเม่ือนกัเรียนต้องการ  
7. ให้ค าแนะน าในกรณีท่ีนกัเรียนต้องการศกึษาท่ีกว้างขวางขึน้  
8. สงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียน 
9. อ านวยความสะดวก ตลอดจนดแูลความปลอดภยั  
10. ประเมินผลโครงงานนกัเรียน 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 8) กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอน
แบบโครงงาน โดยครูมีบทบาท ดงันี ้

1. ผู้สอนต้องสงัเกต สร้างความสนใจ ให้เกิดขึน้ในตวัผู้ เรียน  
2. จดัหาเอกสารส่ือสิ่งพิมพ์ หรือส่ือต่างๆ วตัถุสิ่งของ หรือโครงงานท่ีผู้ อ่ืนท าไว้

แล้วเป็นต้น มาในห้องเรียน  
3. ให้ความรู้ หลกัการ วตัถปุระสงค์ ความส าคญัของการท าโครงงาน ปัญหาและ

อปุสรรค ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 
4. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานของผู้ เรียนทกุขัน้ตอน 
5. ตดิตาม สอบถาม ดแูล ผู้ เรียนอยา่งใกล้ชิด 
6. สงัเกตและประเมินการท ากิจกรรมของผู้ เรียน 
7. สรุปการท างานของผู้ เรียนและเสนอแนะการท างานของผู้ เรียนแต่ละกลุ่ม

โดยรวม  
 ประสาท เน่ื องเฉลิม  (2558: 194) ได้กล่าวถึ งบทบาทของผู้ สอนโครงงาน

วิทยาศาสตร์ มีดงันี ้
1. สร้างความสนใจให้แก่ผู้ เรียนในสิ่งท่ีเรียนรู้ 
2. กระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากรู้ ตัง้ค าถามในสิ่งท่ีอยากรู้เพิ่ม 
3. กระตุ้นให้ผู้ เรียนก าหนดประเด็นศกึษา วางแผน ออกแบบ และลงมือค้นคว้า

หาค าตอบ 
4. ให้ก าลงัใจและเสริมแรงเพ่ือให้เกิดการพฒันาวิธีการแสวงหาความรู้ 
5. ออกแบบการจดัการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ร่วมมือกนัท างานตามกระบวนการและ

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
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6. ก าหนดสถานการณ์และกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้สร้างสรรค์ผลผลิตทางการเรียนรู้ท่ี
ดี 

7. ร่วมมือกบัผู้สอนทา่นอ่ืนเพ่ือแสวงหาแนวทางการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ 
8. อ านวยความสะดวกในการจดัหาส่ือแหลง่และอปุกรณ์การเรียนรู้ 
9. แนะน าแหลง่เรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ เรียน 
10. ตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน  

จิต นวนแก้ว  (2553: ออนไลน์ ) กล่าวถึงบทบาทการครูผู้ สอนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีดงันี ้ 

1. ให้ค าปรึกษา แนะน า กระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดหัวข้อโครงงาน และวิธีการเขียน
โครงงาน 

2. จดังบประมาณ อปุกรณ์สนบัสนนุแตล่ะโครงงาน 
3. ให้ความรู้ด้านทฤษฏี หลกัการ กระบวนการ วิธีการคดิ และยทุธศาสตร์การคดิ 
4. ให้ค าแนะน า ชีแ้นะแหลง่ข้อมลู แหลง่ความรู้ และวิธีการด าเนินงานท่ีถกูต้อง 
5. ตดิตามความก้าวหน้าในการปฏิบตังิานของผู้ เรียนแตล่ะสปัดาห์ 
6. เป็นกรรมการตรวจสอบโครงงาน 
7. รวบรวมผลการประเมินเพื่อตดัสินความส าเร็จในวิชาโครงงานของนกัเรียน 
8. ประชาสมัพนัธ์หรือจดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงงานไปสูส่าธารณชน  

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2551: 57) กล่าวว่าบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีดงันี ้

1. ครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  
2. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดปัญหาท่ีสนใจ โดยครูและนักเรียนร่วมกัน

วางแผน 
3. ครูเป็นผู้ ใช้ค าถาม และเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน แลกเปล่ียน

เรียนรู้ ท างานกลุม่ 
วิมลศรี และคณะ (2542: 21 - 22) กล่าวว่า บทบาทของครูท่ีปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ มีดงันี ้
1. ใช้วิธีการตา่งๆ ท่ีจะกระตุ้นให้นกัเรียนคดิหวัข้อเร่ืองโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. จดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก วสัดอุปุกรณ์ ในการท าโครงงาน 



  27 

3. ติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด เด็กวัยประถมศึกษาการค านึ งถึงความ
ปลอดภยัเป็นสิ่งส าคญั 

4. ให้ก าลงัใจในกรณีล้มเหลว ควรเป็นปัญหาตอ่ไป 
5. ชีแ้นะแหลง่ข้อมลู แหลง่ความรู้ ผู้ รู้ เอกสารตา่งๆ ในการศกึษาค้นคว้า 
6. ประเมินผลงาน ส่ งผลงาน เข้า ร่วมประกวด จัด เวที ให้แสดงความ รู้ 

ความสามารถ 
ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์ (2550: 71) กล่าวว่า บทบาทการสอนท่ีมีต่อนกัเรียนเม่ือท า

โครงงานวิทยาศาสตร์ มีดงันี ้
1. กระตุ้นให้นกัเรียนสนในการท าโครงงาน 
2. แนะแนวให้นกัเรียนรู้วิธีการท าโครงงาน 
3. จดักิจกรรมเพื่อชว่ยให้นกัเรียนมองเห็นปัญหา 
4. แนะแนวทางนกัเรียนในการเลือกหวัข้อหรือปัญหาท่ีตนสนใจ 
5. ให้ค าปรึกษานกัเรียนในการท าโครงงาน 
6. อ านวยความสะดวกแก่นกัเรียนในการท าโครงงาน 
7. ตดิตามการท าโครงงานของนกัเรียนทกุระยะ 
8. ให้ค าปรึกษาในการเขียนรายงาน 
9. ให้โอกาสนกัเรียนแสดงผลงาน 
10. ประเมินผลการท าโครงงานของนกัเรียน 

ก่ิงทอง ใบหยก โชติ รัตนวงศ์ (2544: 111- 112) กล่วว่า ครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์จะต้องร่วมวางแผนตดัสินใจ กระตุ้นเม่ือพบข้อบกพร่องและชกัชวนเม่ือนกัเรียนเกิด
ความลงัเลท้อแท้ ครูท่ีปรึกษาจะต้องเป็นท่ีพึ่งให้นกัเรียน เสียสละเวลา จดัการงบประมาณ เตรียม
สถานท่ี เอกสาร และอปุกรณ์ตา่งๆ รวมทัง้ชีแ้นะอนัตรายและการปอ้งกนัในระหว่างปฏิบตังิาน 

มาลัย สิงหะ (2542: 11 - 13) ได้เสนอ บทบาทของครู ตามรูปแบบการสอนแบบ
โครงงาน ดงันี ้

ในการสอนแบบโครงงานไม่ว่าจะสอนในระดับใดก็ตามสิ่งท่ีขาดไม่ได้ คือ ครูท่ี
ปรึกษาหรือครูผู้สอน ดงันัน้ในการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองก็จริงแตค่รูจะต้องเป็นผู้ก ากบัดแูลควบคมุให้อยู่ในขอบเขตของคณุธรรม
จริยธรรม ครูจงึควรมีบทบาทดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. สงัเกต สร้างความสนใจของนกัเรียน ครูต้องน าสิ่งของ ตวัอย่างโครงงาน หรือ
หวัข้อท่ีจะเรียนเสนอให้นกัเรียนสงัเกตอยา่งใกล้ชิด ในรายละเอียดของเร่ืองนัน้ 

2. ครูตัง้ค าถามถึงลักษณะท่ีนักเรียนสังเกต เม่ือนักเรียนตอบหรือแสดงความ
คิดเห็น ครูยอมรับค าตอบของนักเรียน โดยแสดงท่าทางการับฟังอย่างตัง้ใจมองหน้าและสบตา
นกัเรียนและท าทา่ทางพยกัหน้ายอมรับและจดบนัทกึค าพดูของนกัเรียน  

3. ครูแนะน าให้นกัเรียน ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติม จากรายส่ือตา่งๆ เชน่ ชมุชนรอบๆ 
ตวั หนงัสือโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต หรือศกึษาจากโครงงานของผู้ อ่ืน 

4. ครูใช้ค าถาม ให้นกัเรียนได้คดิ 
5. ครูกระตุ้นในสิ่งท่ีผู้ เรียนก าลงัสนใจได้มากท่ีสดุ 
6. ครูให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ เพ่ือฝึกให้

นกัเรียนยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืนและเคารพผู้ อ่ืน  
7. ครูคอยอ านวยความสะดวกโดยการให้นกัเรียนท างานโดยล าพงั ตามขัน้ตอน

วิธีการท่ีนกัเรียนคดิขึน้ได้เอง  
ฮาร์เลน (ประสาท เน่ืองเฉลิม. 2558: 193; อ้างอิงจาก Halen. 2000) ได้เสนอแนว

ทางการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมระหวา่งบทบาทผู้สอนกบัธรรมชาตขิองผู้ เรียน ดงันี  ้
1. ผู้สอนจะต้อง จดักิจกรรมให้การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวยัและพฒันาการของ

ผู้ เรียน  
2. ส่งเสริมกระบวนการคิด เปิดโอกาสให้ตัง้ค าถามและหาค าตอบด้วย

กระบวนการกลุม่  
3. การอภิปราย การท างานร่วมกนัเป็นทีม  
4. ผู้ สอนต้องเป็นผู้ ท่ีส ร้างแรงบันดาลใจในการเรียนด้วยลีลาการสอนท่ี

หลากหลายและท้าทาย  
แครจชิค และคณะ (วินัย ด าสุวรรณ. 2543: 36 อ้างอิงจาก; Krajcik et al. 1994) 

กลา่ววา่การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูควรจะด าเนินการ ดงันี ้
1. การใช้ค าถาม โดยครู จะเน้นการตัง้ค าถามมากกวา่การเจาะจงหวัเร่ือง 
2. การเช่ือมโยงความคิดรวบยอดและกิจกรรม โดยครูส่งเสริมให้ผู้ เรียนมอง

ปัญหาท่ีแท้จริงและใช้ค าถามเป็นสิ่งชว่ยพฒันาความเข้าใจในเนือ้หาวิชา 
3. การสืบสวนความรู้ โดยครูให้ผู้ เรียนลงมือท า วิเคราะห์ และสรุปความรู้ 
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4. การพฒันาผลงาน โดยครู จะช่วยผู้ เรียนให้มีการแบง่ปัน วิพากษ์ วิจารณ์และ
ปรับปรุงผลงาน 

5. ครูจะช่วยให้ผู้ เรียนเคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รู้จักแบ่งปัน อยากค้นคว้า 
ตามปัญหาท่ีตัง้ไว้ 

สอดคล้องกับ แกรม (เกรียงไกร คล้ายกล ่า. 2551:14 ;อ้างอิงจาก Kram. 1985) ได้
เสนอบทบาทการเป็นพ่ีเลีย้งในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งน ามาใช้เป็นบทบาทของการครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ดงันี ้ 

1. การอปุภมัภ์ (Sponsorship)  มีลกัษณะท่ีผู้สอนคอยช่วยเหลืออปุภมัภ์ผู้ เรียน 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน 

2. การเป็นผู้ ชีแ้นะ (Coaching) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอน โดยผู้ สอน
ต้องการแนะน ากลยทุธ์วิธีการปฏิบตัิให้แก่ผู้ เรียน ซึ่งอาศยัประสบการณ์ของผู้สอนเป็นเคร่ืองมือท่ี
จะด าเนินการจดัการสอนให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 

3. การปกป้องคุ้มครอง (Protection) โดยผู้สอนจะท าหน้าท่ีปกป้องคุ้มครอง หา
แนวทางให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ เรียน 

4. การมอบหมายงาน ท่ี ท้ าท าย  (Challenging AssignMents) ผู้ ส อนจะ
มอบหมายงานท่ีท้าทายให้กับผู้ เรียนท่ีมีระดบัความยากง่ายตา่งกัน โดยใช้เทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 
เป็นก าลงัใจให้บรรลผุลส าเร็จ 

5. การเป็นต้นแบบ (Role Model) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียน 
โดยเกิดขึน้เม่ือผู้ เรียนเลียนแบบพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ ทศันคตท่ีิดีของผู้สอน 

6. การให้ค าปรึกษา (Counseling) เม่ือผู้ เรียนเกิดความวิตกกังวล ผู้สอนจึงจะมี
บทบาทในการขจดัความวิตกกงัวล ความกลวั ฯลฯ คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ รวมไปถึงการช่วย
แก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ของผู้ เรียน 

7. การเป็นเพ่ือนหรือมิตรภาพ (Friendship) โดยผู้สอนและผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์
ในลกัษณะการเข้าใจซึง่กนัและกนั มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ รวมถึงการท ากิจกรรมร่วมกนั  

ดงัความเห็นของ เลียบ (นันทวัน ดาวอุดม. 2550: 20; อ้างอิงจาก Liab. 1995) ซึ่ง
กลา่วถึงบทบาทหน้าท่ีของครูในการจดัการเรียนการสอน โดยครูจะมีบทบาทในหลายด้าน ได้แก่ 

1. ผู้ให้ค าแนะน า (Advisor) 
2. ผู้ตดิตอ่ส่ือสาร (Communication) 
3. ผู้ให้ค าปรึกษา (Counselor) 
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4. เป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model) 
5. เป็นผู้กระตุ้น (Encourager) 
6. เป็นมิตร (Friend) 
7. เป็นผู้แนะแนวทาง (Guide) 
8. เป็นผู้ปกปอ้ง (Protector) 
9. เป็นผู้อปุถมัภ์ (Sponser) 
10. เป็นผู้ให้การสนบัสนนุ (Supporter) 

นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของบทบาทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ดงันี ้

ศุภลักษณ์ แป้นเพชร และคณะ (2558: 90 - 108) ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา สงักัดเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมเขต 39, 41 และ 42 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ พบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์เป็นอย่างดีประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ซึ่งมีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบจากน้อยไปหามากดงันี ้

ด้านคณุลกัษณะของความเป็นครู ด้านเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ ด้านความรู้ และด้าน
การปฏิบตักิารสอน เทา่กบั 1.00, 0.96, 0.94 และ 0.66 ตามล าดบั 

ทิพวรรณ สงัขศิลา และคณะ (2553: บทคดัย่อ) ศกึษาได้ศกึษาองค์ประกอบตวับ่งชี ้
ประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ พบว่าองค์ประกอบเชิงส ารวจ ตวับง่ชีป้ระสิทธิภาพการ
สอนของครูวิทยาศาสต์ ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบ โดยเรียงตามค่าผลรวมของน า้หนัก
องค์ประกอบจากมากไปน้อย ดงันี ้ด้านการให้การนิเทศและขวญัก าลงัใจ ด้านประสบการณ์สอน 
ด้านความสามารถทางเนือ้หาวิทยาศาสตร์ ด้านมนุษยสมัพันธ์ ด้านทักษะการเป็นครู ด้านการ
สร้างบรรยากาศในการเรียน ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านบคุลิกภาพ ด้านการพฒันาตนเอง 
ด้านการใช้ภาษาในการส่ือสาร  ด้านการเตรียมการสอน  ด้านการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ในการ
สอน และด้านการเสริมแรงแก่นกัเรียน องค์ประกอบทัง้หมดสามารถอธิบายประสิทธิภาพการสอน
ของครูวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 64.792  

กมัพล ธนานิมิต (2550: 116) ได้ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการ
สอนของครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตปัตตานี ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ พบว่ามี 8 องค์ประกอบ คือ ด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน ด้านความสามารถในการวดัและประเมินผล ด้านการพฒันา
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ตนเองของครู ด้านความรู้ความสามารถในเนือ้หาวิชา ด้านความสามารถทางกระบวนการเ รียน
การสอน ด้านการจดับรรยากาศในการเรียนการสอน ด้านความรู้ความสามารถในหลกัสูตร และ
ด้านบคุลิกลกัษณะท่ีเหมาะสมของครู  

ซิมซัน  และบราว (Simpson & Brown. 1997) ได้ศึกษาสมรรรถภาพของค รู
วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐโคโรลาโด และจอร์เจีย ได้ล าดับสมรรถนะของครู
วิทยาศาสตร์ท่ีส าคญั ดงันี ้สามารถกระตุ้นและสนบัสนนุให้นกัเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สอน
วิทยาศาสตร์โดยค านงึถึงความปลอดภยั ประเมินผล และการสาธิตตา่งๆ ได้ 

โดเนล อี มศัเซลลา และ รัส รูเบน (Donale E. Musella and Rusch Reuben. 1968: 
137) ท าการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตครู ท่ีมีต่อการสอนของมหาวิทยาลัยอัลบานี นิวยอร์ค 
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของครูผู้ สอนในส่วนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย มีความ สามารถในการอธิบายเร่ืองราวตา่งๆ ได้อยา่งชดัเจน จดัล าดบัเนือ้หาวิชาได้
อย่างมีระบบ เป็นผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในเนือ้หาวิชานัน้ๆ เป็นอย่างดี บุคลิกภาพดี มี
ทศันคตท่ีิมีความเห็นอกเห็นใจผู้ เรียน และมีความสามารถในการพดู  

แทมพ์ฟาริ เอส เรย์มอนด์ และกอร์ดอน จอห์นสัน (Tamppari S. Raymond and 
Gordon Jhonson. 1975: 335) ท าการวิจัย เพ่ื อรวบรวมคุณลักษณะส าห รับนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ เพ่ือการสอนวิทยาศาตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่ามีคุณลักษณะท่ีส าคัญ 8 
ประการคือ 1) ต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจงูใจ 2) การได้รับการฝึกฝนทางวิทยาศาสตร์
อย่างกว้างๆ ดีกว่าสอนเฉพาะอย่าง 3) ควรเน้นประสบการณ์ให้มากๆ 4) ต้องสามารถประยกุต์ใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5) ควรท าคะแนนเฉล่ียรวมได้ 6) ควรมีทักษะในการสอนเด็กวัยรุ่น 7) 
ต้องมีทกัษะในระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ และ 8) ต้องมีทกัษะในการตดิตอ่ประสานงาน  

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ข้างต้น ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ซึง่รายละเอียดแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 วิเคราะห์ตวัแปรองค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดของนกัวิชาการและงานวิจยั  
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1. สามารถ
กระตุ้นหรือ
เร้าความ
สนใจ 
ของนกัเรียน  

       
         11 

2.สามารถ
แนะน า
หลกัการ และ
วิธีการ 
ท าโครงงาน 

                8 

3. สามารถ
เสนอแนะ
แหลง่ ข้อมลู
เอกสาร ผู้ รู้ 
ในการศกึษา
ค้นคว้า 

                5 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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4. สามารถให้

ค าปรึกษา 

ชีแ้นะ ในการ

ท าโครงงาน  

                8 

5. สามารถให้

ก าลงัใจ หรือ

การเสริมแรง 

                4 

6. สามารถ

อ านวยความ

สะดวก และ 

ดแูลความ

ปลอดภยั 

                9 

ของนกัเรียน                 1 

7. สามารถจดั

กิจกรรมให้

เหมาะสมกบั 

                4 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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9. สามารถ                 7 

ใช้ค าถาม

เช่ือมโยงให้

ผู้ เรียนคิด

ตาม 

                8 

10. สามารถ

ติดตามความ 

ก้าวหน้าใน

การท า

โครงงาน 

                4 

ของนกัเรียน                 2 

11. สามารถ

จดักิจกรรม

กลุม่ให้แก่

นกัเรียน 

                5 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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14. สามารถ
สง่เสริมและร่วม
วิเคราะห์ปัญหา
กบัผู้ เรียน 

                3 

15. จดัการ
เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 

                2 

16. สร้างความ
เข้าใจกบั
ผู้ปกครองและ
บคุคลที่
เก่ียวข้อง 

            
 

    1 

17. สามารถ
ฝึกฝนตนเองอยู่
เสมอ 

                2 
 

18. สามารถ
เป็นแบบ อยา่ง
ที่ดี 

                2 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 

องค์ประกอบ 
บทบาทการ 
เป็นครู 
ที่ปรึกษา
โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
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19. สามารถ 
เป็นผู้สือ่สาร 
ที่ดี 

                2 

20. สามารถจดั
นิทรรศการ
น าเสนอผลงาน
ของนกัเรียน 

                3 

 

 

จากตาราง 1 แสดงว่า การสังเคราะห์แนวคิด ผู้ วิจยัด าเนินการคดัเลือกและสรุปตวั
แปรองค์ ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยการนับความถ่ีตัง้แต่ 7 
แนวคิดขึน้ไปจากผู้ ให้แนวคิดจ านวน 16 แนวคิด หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ ให้แนวคิดทัง้หมด ท่ี
ผู้วิจยัรวบรวมไว้ใช้เป็นองค์ประกอบเบือ้งต้น เพ่ือน าไปใช้ในการ ศกึษาองค์ประกอบบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 องค์ประกอบได้แก่ การเป็นผู้กระตุ้นหรือเร้าความ
สนใจของผู้ เรียน การเป็นผู้แนะน าผู้ เรียน การเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน  การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน การ
เป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน และการเป็นผู้ตดิตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน โดยผู้วิจยัสรุป ไว้ดงันี  ้

1. การเป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน หมายถึง ครูสามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียน
คิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ได้ (จิต นวนแก้ว . 2553: ออนไลน์) โดยครูเป็นผู้ กระตุ้นความ
สนใจของนักเรียน (พันธ์ ทองชุมนุม. 2547: 268) ให้นกัเรียนสนในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์. 2550: 71) โดยใช้วิธีการตา่งๆ เพ่ือช่วยให้นกัเรียนคิดหวัข้อเร่ืองโครงงาน 
(วิมลศรี และคณะ. 2542: 21 - 22) สร้างแรงจูงใจ ให้นกัเรียนเกิดความคิดท่ีจะอยากท าโครงงาน 



  37 

(เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ. 2560:สมัภาษณ์) ซึ่งสามารถสร้างความสนใจของนกัเรียน โดยน าสิ่งของ 
ตวัอย่างโครงงาน หรือหวัข้อท่ีจะเรียน น ามาให้นกัเรียนสงัเกตอย่างใกล้ชิด ตัง้ค าถามกระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดความสนใจให้ได้มากท่ีสดุ (มาลยั สิงหะ. 2542: 11 - 13) สร้างความสนใจให้แก่ผู้ เรียน
ในสิ่งท่ีเรียนรู้ และกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากรู้ ตัง้ค าถามในสิ่งท่ีอยากรู้เพิ่ม  (ประสาท เน่ืองเฉลิม. 
2558: 194)  

2. การเป็นผู้แนะน าผู้ เรียน หมายถึง ครูสามารถ เป็นผู้ให้ค าแนะน า แนะแนวทาง 
(Liab. 1995) การเลือกหวัข้อหรือปัญหาท่ีตนสนใจ (ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์. 2550: 71) ให้ความรู้
หลกัการและวิธีการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ (พันธ์ ทองชุมนุม. 2547: 268) หลกัการและวิธีการ
เขียนโครงงาน (จิต นวนแก้ว. 2553: ออนไลน์) วัตถุประสงค์ ความส าคญัของการท าโครงงาน 
ปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 8) ครูจะท า
หน้าท่ีแนะน าตัง้แต่เร่ิมต้นวางแผนการด าเนินโครงงานจะจนสิน้สุดโครงงานให้นกัเรียนปฏิบตัิไป
ตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบและเป็นขัน้ตอน ซึ่งครูจะต้องมีความเข้าใจทุกขัน้ตอนในการท า
โครงงาน โดยดูแลเป็นอย่างดี  (ลัดดา ภู่ เกียรติ. 2552: 262) ให้ผู้ เรียนก าหนดประเด็นศึกษา 
วางแผน ออกแบบ และลงมือค้นคว้าหาค าตอบ (ประสาท เน่ืองเฉลิม. 2558: 194) ท าหน้าท่ีใน
การเป็นผู้แนะน ากลยทุธ์วิธีการปฏิบตัใิห้แก่ผู้ เรียน ซึง่อาศยัประสบการณ์ของครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
เป็นเคร่ืองมือด าเนินการจดัการเรียนการสอนให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ (Kram. 1985) 

3. การเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน หมายถึง ครูสามารถเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา (Liab. 
1995) ให้นักเรียนรู้จักคิดหัวเร่ืองโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ได้ ซึ่งเป็นหัวใจของการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ (เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ. 2560: สมัภาษณ์) โดยให้ค าปรึกษาในการด าเนิน งานของ
ผู้ เรียนทกุขัน้ตอน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2550: 8; พิมพ์พนัธ์ เดชะคปุต์. 2551: 57) 
ตลอดจนการเขียนรายงานโครงงาน (ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์. 2550: 71) หรือช่วยแก้ปัญหาเม่ือ
นกัเรียนต้องการ (สุวิทย์ มูลค า และอรทยั มูลค า. 2551: 10 - 17) เม่ือผู้ เรียนเกิดความวิตกกังวล 
ผู้สอนจะมีบทบาทในการ ขจดัความวิตกกังวล ความกลวั คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ รวมไปถึง
การช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน (Kram. 1985) เม่ือนักเรียนเกิดเบื่อหน่ายและมีอาการ
ท้อถอยหรือเกิดการผิดพลาดจากการท างาน ครูต้องรีบแก้ไข จดัเวลาให้นกัเรียนได้ปรึกษาเพ่ือให้
โครงงานประสบความส าเร็จ (ลดัดา ภู่เกียรต.ิ 2552: 262) 

4. การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน หมายถึง สามารถเป็นผู้ ฝึกการท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน (Coaching) หมายถึง ครูสามารถอ านวยความสะดวกในระหว่างท่ีนักเรียนท า
โครงงานวิทยาศาสตร์  จดักิจกรรมกลุม่ให้นกัเรียนได้แลกเปล่ียนความคดิ (ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์. 
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2550: 71)  คอยช่วยเหลือในด้านสถานท่ีในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดหาอุปกรณ์และ
สารเคมีตา่งๆ ท่ีจ าเป็นหรือจดัหาได้ ให้เวลาแก่นกัเรียนได้ท าโครงงาน และจดัช่วงเวลาให้นกัเรียน
เข้าพบเพ่ือขอค า แนะน าปรึกษา (พันธ์ ทองชุมนุม. 2547: 268) ตลอดจนการสร้างบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมห้องเรียนท่ีเอือ้ต่อการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และช่วยดูแลความปลอดภัยของ
นกัเรียน (Kram. 1985, Liab. 1995) 

5. การเป็นผู้สนับสนุนผู้ เรียน หมายถึง ครูสามารถอ านวยความสะดวก โดยการ
ให้นกัเรียนท างานโดยล าพงั ตามขัน้ตอนวิธีการท่ีนกัเรียนคิดขึน้ได้เอง (มาลยั สิงหะ. 2542: 11 - 
13) ครูเตรียมวสัดอุุปกรณ์และจดัหาแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจมา
ให้ความรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาประกอบการท าโครงงาน (เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ . 2560: 
สมัภาษณ์) จดัหาส่ือแหล่งและอุปกรณ์การเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก และคอยอ านวยความ
สะดวกแก่นกัเรียนในการท าโครงงาน (ประสาท เน่ืองเฉลิม. 2558: 194; วิมลศรี และคณะ. 2542: 
21-22), (ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์. 2550: 71) และการใช้ส่ือ เช่น ภาพนิ่ง ป้ายนิเทศ วีดิทัศน์ ฯลฯ 
ซึ่งส่ือท่ีใช้ควรทิง้ปัญหาให้นกัเรียนท่ีจะศกึษาต่อ (สุวิทย์ มูลค า และอรทยั มูลค า. 2551: 10 -17) 
รวมถึงจดัการงบประมาณ เตรียมสถานท่ี และชีแ้นะอนัตรายและการปอ้งกนัในระหว่างปฏิบตัิงาน 
(ก่ิงทอง ใบหยก โชตรัิตนวงศ์. 2544: 111-112)  

6. การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน หมายถึง ครูสามารถติดตามการ
ท างานของนกัเรียนในความดแูลอย่างใกล้ชิด จดัโอกาสให้เด็กได้มีการอภิปรายปัญหาต่างๆ ใน
การท างานหรือรายงานความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ เพ่ือจะได้รับรู้ รับทราบและแก้ไขได้
ทันท่วงทีในกรณี ท่ีมี ปัญหาในการท างาน  (ลัดดา ภู่ เกียรติ . 2552: 262) โดยเฉพาะเด็กวัย
ประถมศกึษาการค านึงถึงความปลอดภยัเป็นสิ่งส าคญั  (วิมลศรี และคณะ. 2542: 21- 22 ) มีการ
ติดตามนักเรียนเพ่ือให้การท างานโครงงานด าเนินไปตามแผนท่ีวางไว้ (เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ. 
2560: สมัภาษณ์) ติดตามการท าโครงงานของนักเรียนทุกระยะ (ธาริณี วิทยาอนิวรรตน์. 2550: 
71) สอบถาม ดูแล ผู้ เรียนอย่างใกล้ชิด (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550: 8) อาจจะ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงานของผู้ เรียนแตล่ะสปัดาห์  (จิต นวนแก้ว. 2553: ออนไลน์) 
เพ่ือตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (ประสาท เน่ืองเฉลิม. 2558: 194)  

2. แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุดฝึกอบรม 
2.1 ความหมายของชุดฝึกอบรม  
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ชดุฝึกอบรม (Training Package) เป็นเคร่ืองมือการฝึกอบรมอย่างหนึ่ง เพ่ือเพิ่มพูน
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติในการ
ท างานท่ีดีขึน้ มีผู้ให้ความหมายของชดุฝึกอบรมไว้ ดงันี ้

สมเกียรติ ศรีจักวาล (2548: 1) กล่าวว่า ชุดฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการ
พฒันาศกัยภาพของมนุษย์ให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ทนัสมยัและทนัเหตกุารณ์ น าไปสู่การ
พฒันาศกัยภาพของบคุคล 

ชมนาด พงศ์นพรัตน์ (2526: 1) กล่าวว่า ชุดฝึกอบรมเป็นส่ือในการฝึกอบรมแบบ
ประสมท่ีก าหนดวิธีการอบรมของวิทยากร และกิจกรรมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ท่ีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ รวมทัง้ระบุเอกสาร วสัด ุอุปกรณ์ และแบบทดสอบท่ีใช้ฝึอบรม โดยมีขัน้ตอนอย่าง
เป็นระบบ  

บญุเกือ้ ควรหาเวช (2542: 91) กล่าวว่า ชดุฝึกอบรม เป็นส่ือการสอนชนิดหนึ่งท่ีเป็น
ส่ือประสม (Multi Media) ประกอบด้วยส่ือการสอนตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไปรวมกัน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับ
ความรู้ตามท่ีต้องการ ส่ือท่ีน ามาใช้ร่วมกนันีจ้ะช่วยเสริมประสบการณ์ซึ่งกนัและกนัตามล าดบัขัน้
ท่ีจดัเอาไว้ส าหรับหน่วยการเรียนตามหวัข้อเนือ้หาและประสบการณ์ของแตล่ะหน่วยท่ีต้องการให้
ผู้ เรียนได้รับความรู้  

พารีค และราว (Pareek & Roa. 1980: 92) กล่าวว่า ชุดฝึกอบรมเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของหลักสูตรฝึกอบรมแบบยึดวัตถุประสงค์ท่ีรวบรวมเอาวัตถุประสงค์การฝึกอบรม เนือ้หา 
กิจกรรม วิธีการสอน และการประเมินการฝึกอบรมเข้าไว้ทัง้หมด (Self contained unit) ชุด
ฝึกอบรมเป็นหลักสูตรฝึกอบรมอีกประเภทหนึ่ง โดยแบ่งได้เป็น แบบท่ีศึกษาได้ด้วยตนอง (Self 
learning Module) และชดุฝึกอบรมท่ีใช้สอน (Teaching Module)    

สรุปได้ว่า ชุดฝึกอบรม (Training Package) หมายถึง ชุดฝึกท่ีประกอบด้วยส่ือ 
เนือ้หา วสัด ุอุปกรณ์ ท่ีน ามาใช้เพ่ือพฒันาผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และ
พฒันาเพิ่มพนูความรู้ เพิ่มพนูทกัษะ เปล่ียนแปลงเจตคต ิมีความสามารถท่ีสงูขึน้ 

2.2 องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม 
ชมนาด พงษ์นพรัตน์ (2526: 2 - 4) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของชดุฝึกอบรม ดงันี ้

1. ค าน า เป็นค าอธิบายขึน้ต้นขอชุดฝึกอบรม โดยจะอธิบายถึงเร่ืองทั่วไปท่ี
เก่ียวข้องกบัชดุฝึกอบรม เชน่ เหตผุลและความจ าเป็นในการสร้างชดุฝึกอบรม วตัถปุระสงค์ของชดุ
ฝึกอบรม คณุคา่หรือประโยชน์ของชดุฝึกอบรม คณุสมบตัขิองผู้ เข้าอบรม เป็นต้น 
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2. หลักสูตร เป็นค าอธิบายหลักสูตรและรายละเอียด เช่น วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์รายวิชา ประเด็นส าคัญ วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม ก าหนดการฝึกอบรม จ านวนผู้ เข้าอบรม ลกัษณะเดน่ของหลกัสตูร ผู้ เข้าอบรมควรศกึษา
เอกสารหรือมีประสบการณ์ หรือเคยผา่นการฝึกอบรมอะไรก่อนเข้าอบรมหลกัสตูรนี ้เป็นต้น 

3. ค าชีแ้จงส าหรับผู้ ใช้ เป็นการอธิบายแนะน าผู้ ใช้หรือวิทยากรว่าจะใช้ชุดฝึก
อบรม ซึ่งได้แก่ ขบวนการ อุปกรณ์ และเอกสารอย่างไร โดยจะกล่าวถึงส่วนประกอบต่างๆ ของ
ชุดฝึกอบรม ชีแ้จงสิ่งท่ีวิทยากรควรปฏิบตัิ เพ่ือจะด าเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งท่ี
วิทยากรและผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจดัเตรียมหรือจดัหาไว้ก่อนล่วงหน้า เพ่ือกระตุ้นให้มีการ
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารก่อนน าไปใช้ ถ้ายังไม่มีอาจยืมอุปกรณ์จากหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ หรือจดัเตรียมวสัดสุิน้เปลือง เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ และส่ือการฝึกอบรมท่ีมิได้
จดัเตรียมไว้ในชดุฝึกอบรม 

4. การจัดห้องฝึกอบรม เป็นการอธิบายถึงการจัดห้องฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ี
เหมาะสมกับการฝึกอบรมและกิจกรรม พร้อมทัง้ท าแผนผังให้เห็นชดัเจน เพ่ือน าไปจดัได้อย่าง
ถกูต้อง 

5. แผนการฝึกอบรม เป็นการอธิบายแนวทางท่ีจะช่วยให้วิทยากรเตรียมไว้
ล่วงหน้าว่าจะต้องเตรียมเนือ้หาสาระรวมทัง้วิธีการฝึกอบรมอย่างไร เพ่ือน าไปฝึกอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะก าหนดขัน้ตอนการฝึกอบรมท่ีวิทยากรมุง่หวงัให้ผู้อบรม ได้เกิดพฤตกิรรมการ
เรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

6. วสัดอุุปกรณ์และเอกสารประกอบ เป็นวสัดอุุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม เช่น 
คอมพิวเตอร์  เป็นต้น และเป็นเอกสารท่ีใช้ในการฝึกอบรม คู่มือผู้ เข้าฝึกอบรม หรือเอกสารอ่าน
ประกอบก่อนและระหวา่งการฝึกอบรม โดยระบช่ืุอเอกสารและท่ีมาของเอกสารเหลา่นัน้ 

7. การประเมิน เป็นการอธิบายวิธีการประเมินผลการฝึกอบรมและตวัอย่าง เช่น 
แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรมส าหรับผู้ เข้าอบรม แบบประเมินผลรายวิชา เพ่ือประเมิน
เนือ้หา เทคนิคการฝึกอบรมและวิทยากร หลังจากการฝึกอบรมแต่ละวนั แบบประเมินโครงการ
ภายหลงัเสร็จสิน้การฝึกอบรมแล้ว เป็นต้น 

8. การติดตาม เป็นการอธิบายวิธีการติดตามผล หลังจากผู้ เข้าอบรมได้กลบัไป
ปฏิบตังิานแล้วสกัระยะหนึง่ โดยอาจใช้แบบสอบถามหรือการสมัภาษณ์ เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 154) กล่าวถึงองค์ประกอบชุดฝึกอบรม 
ดงันี ้
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1. คู่มือการฝึกอบรม เป็นคู่มือแนะน าการปฏิบติแก่ผู้ ให้การฝึกอบรม เพ่ือให้
สามารถศกึษาขัน้ตอนการฝึกอบรม วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม การเตรียมการทัง้ด้านบคุลากร 
วสัด ุอปุกรณ์ และวีดีทศัน์ในการฝึกอบรม 

2. ส่ือในการฝึกอบรม เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของชดุฝึกอบรม เป็นเคร่ืองมือท่ี
จะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ใกล้เคียงกนั และท าให้การฝึกอบรมมีความเป็น
รูปธรรมสงู 

3. กิจกรรมในชุดฝึกอบรม เป็นองค์ประกอบของชดุฝึกอบรมท่ีจดัเตรียมส่ือและ
วิธีการจดัฝึก อบรมไว้อย่างพร้อมมลู เพ่ือให้ผู้ ให้การฝึกอบรมด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมนัน้ 

4. การประเมินผลการฝึกอบรม องค์ประกอบในชุดฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประเมินมี 2 ลักษณะ คือการประเมินผู้ ข้ารับการฝึกอบรม การประเมินชุดฝึกอบรม เพ่ือหา
ประสิทธิผลของชดุฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและการ
ประเมินประสิทธิภาพชดุฝึกอบรม 

รพินทร์ โพธ์ิศรี (2549: 2 - 4) กลา่วถึงองค์ประกอบของชดุฝึกอบรม ดงันี ้ 
1. วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมต้องระบุปลายทางท่ีชดัเจน ระบุเนือ้หาความรู้ 

และระดบัทกัษะการเรียนรู้ท่ีชดัเจน นั่นคือจะต้องมีวตัถุประสงค์ประจ าชุดฝึกอบรมท่ีระบุชดัเจน 
วา่ เม่ือผา่นการฝึกอบรมแล้วผู้ เข้ารับการฝึกอบรมควรท าอะไรได้ ในระดบัใด 

2. กลุม่เปา้หมาย ระบกุลุม่เปา้หมายให้ชดัเจนวา่ ชดุฝึกอบรม ท่ีสร้างขึน้เพ่ือใคร 
3. มีองค์ประกอบของวัตถุประสงค์ท่ีเป็นระบบ เป็นเหตุ และผลเช่ือมโยงกัน

ระหวา่งวตัถปุระสงค์ประจ าชดุ วตัถปุระสงค์ส าหรับหนว่ยและวตัถปุระสงค์ย่อย 
5. คู่มือการฝึกอบรม เพ่ืออธิบายวิธีการ เง่ือนไขการใช้ชุดการเฉลยข้อค าถาม

ทัง้หมดในกิจกรรมประเมิน 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม จะประกอบไปด้วย หลักการและเหตุผล 

วตัถปุระสงค์ กิจกรรมและส่ือในการฝึกอบรม และการประเมินผล  
2.3 การพัฒนาชุดฝึกอบรม 

การพฒันาชุดฝึกอบรม มีกระบวนการท่ีต้องอาศยัหลกัการและทฤษฎีของการสร้าง
ชดุฝึกอบรม โดย เสาวณีย์ สิกขาบณัฑิต (2528: 292) ได้กล่าวถึงหลกัการและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ใน
การพฒันาชดุฝึกอบรม ดงันี ้ 
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1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) นักการศึกษาได้น า
หลกัจิตวิทยาในด้านความแตกตา่งระหวา่งบคุคลมาใช้ เพราะถือวา่การฝึกอบรมนัน้ไม่สามารถปัน้
ผู้ รับการฝึกอบรมให้เป็นแม่พิมพ์เดียวกนัได้ในช่วงเวลาท่ีเท่ากัน เพราะผู้ รับการฝึกอบรมแตล่ะคน
จะเรียนรู้ตามวิธีทางของเขาและใช้เวลาฝึกอบรมเร่ืองในเร่ืองหนึง่ๆ ท่ีแตกตา่งกนัไป ความแตกตา่ง
เหล่านี ้มีความแตกต่างในด้านความสามารถ (Ability)  สติปัญญา (Intelligence) ความต้องการ 
(Need) ความสนใจ (Interest) ร่างกาย (Physical) อารมรณ์ (Emotion) และสงัคม (Socail) ด้วย
เหตุผลท่ีคนเรามีความแตกต่างกันดังกล่าว ผู้ สร้างชุดฝึกอบรมจึงพยายามท่ีจะหาวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสดุ ในการท่ีจะท าให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้เรียนรู้อยา่งบรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ี
วางไว้ในชดุนัน้ๆ ซึ่งวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดวิธีหนึ่งคือ การจดัการฝึกอบรมรายบุคคล หรือการจดัการ
ฝึกอบรมตามเอกัตภาพ หรือการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งล้วนแต่เป็นวิธีเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีอิสระในการฝึกอบรมความแตกตา่งของแตล่ะคน 

2. การน าส่ือมาใช้ (Multimedia Approach) เป็นการน าเอาส่ือการฝึกอบรม
หลายประเภทมาใช้สัมพันธ์กันอย่างมีระบบ ความพยายามอันนีเ้พ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการ
ฝึกอบรม จากเดิมท่ีเคยยึดวิทยากรเป็นแหล่งให้ความรู้หลัก มาเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้ รับ
การฝึกอบรม ให้เรียนรู้ด้วยการใช้แหลง่ความรู้จากส่ือประเภทตา่งๆ  

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) จิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ รับ
ฝึกอบรมเรียนรู้ได้โดย  

3.1 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.2 ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเองวา่ถกูหรือผิดได้ทนัที 
3.3 มีการเสริมแรง คือ ผู้ รับการฝึกอบรมจะเกิดความภาคภูมิใจ พีใจท่ีตนเอง

ท าได้ถกูต้องเป็นการให้ก าลงัใจท่ีจะเรียนรู้ตอ่ไป ถ้าตนเองท าไม่ถกูต้องจะทราบว่าท่ีถกูต้องนัน้คือ
อะไร จะได้ไตร่ตรอง พิจาณาท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งจะไม่ท าให้เกิดความท้อถอยหรือสิน้หวงัใน
การเรียนรู้ เพราะเขามีโอกาสประสบความส าเร็จได้เหมือนคนอ่ืน 

3.4 การเรียนรู้ไปทีละขัน้ตามความสามารถและความสนใจของตน 
4. การใช้วิธีวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) โดยจดัเนือ้หาวิชาให้สอดคล้อง

กบัสภาพ แวดล้อมและวยัของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีจดัไว้ในชดุฝึกอบรม จะสร้าง
ขึน้อย่างมีระบบ มีการตรวจเช็คทกุขัน้ตอนและทกุอยา่งจะต้องสมัพนัธ์สอดคล้องกนัเป็นอยา่งดี มี
การทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานเป็นท่ีเช่ือถือจงึน าออกมาใช้  



  43 

ศิริพรรณ สายหงส์ และ สมประสงค์ วิทยเกียรติ (2534: 121 - 125) มีแนวคิด
เก่ียวกบักระบวนการพฒันาชดุฝึกอบรม ท่ีควรค านงึถึง 7 ประการ ดงันี ้

1. การก าหนดวตัถปุระสงค์ 
2. การก าหนดเนือ้หา 
3. การก าหนดส่ือ 
4. การก าหนดผู้ใช้ชดุฝึกอบรม 
5. การด าเนินการสร้าง 
6. การทดสอบคณุภาพชดุฝึกอบรม  

สรุปได้ว่าขัน้ตอนของการพฒันาชุดฝึกอบรมประกอบด้วย การก าหนดวตัถปุระสงค์ 
การวิเคราะห์เนือ้หา การจัดระบบเนือ้หา การสร้างแบบประเมิน การผลิ ตส่ือ การตรวจสอบ
คณุภาพ การวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข และการน าไปใช้ในการฝึกอบรม เพ่ือให้ได้ชุดฝึกอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

2.4 ประโยชน์ของชุดฝึกอบรม 
ชมนาด พงศ์นพรัตน์ (2526: 5 - 8) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการฝึกอบรม ไว้ดงันี ้

1. การใช้ชดุฝึกอบรมท่ีมีมาตรฐานจะท าให้การฝึกอบรมเป็นไปในทางเดียวกนั 
2. ช่วยวิทยากรในการศึกษาเนือ้หาและฝึกอบรม โดยใช้วิธีการฝึกอบรมหลาย

เทคนิค ตามท่ีระบุไว้ในชุดฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ท่ีกล่าวว่าวิธีการ
ฝึกอบรมหลายๆ อยา่งตามความเหมาะสมของเนือ้หา 

3. ช่วยให้วิทยากรสามารถตรวจสอบได้ตามวตัถปุระสงค์ และยงัชว่ยให้วิทยากร
รู้แผนในการฝึกอบรมและกิจกรรมของผู้ เข้าอบรมทกุขัน้ตอน  

4. วิทยากรสามารถเตรียมการได้รวดเร็วขึน้ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา เพราะมี
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ท่ีต้องใช้ อยูใ่นชดุฝึกอบรม ซึง่สามารถน าไปใช้ได้ทนัที 

5. ชว่ยให้วิทยากรจดัฝึกอบรมได้เหมาะสมกบัเนือ้หาและวิธีการฝึกอบรม 
6. ช่วยให้วิทยากรสามารถประเมินพฤติกรรมของผู้ เข้าอบรมก่อนและหลังการ

ฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม  
นิพนธ์ ศขุปรีดี (2537) กลา่วถึงประโยชน์และความส าคญัของชดุฝึกอบรม ไว้ดงันี ้

1. วิทยากรผู้อบรมลดเวลาเตรียมการฝึกอบรมโดยเฉพาะการฝึกอบรมหลายรุ่น 
2. ระบบฝึกอบรมมีมาตรฐานเพราะวิทยากรอบรมท่ีตา่งสถานท่ีกนัสามารถใช้ชดุ

ฝึกอบรมประเภทเดียวกนั 
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3. มาตรฐานการวดัและประเมินผลการฝึกอบรมเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
4. สง่เสริมให้เกิดเคร่ืองชว่ยในการฝึกอบรม 
5. ผู้ รับการฝึกอบรมมีโอกาสรับประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ใกล้เคียงจาก

ชดุฝึกอบรมส่ือประสม 
6. ไมจ่ ากดัเวลาและสถานท่ีในการฝึกอบรม 
7. เปล่ียนบทบาทวิทยากรจากผู้บรรยายมาเป็นผู้แนะน า เสนอแนะการแก้ปัญหา 

ในการฝึกอบรมและจดัการฝึกอบรม 
8. ประหยดัทรัพยากร เพราะส่ือตา่งๆ สว่นมากสามารถน ามาใช้ได้หลายครัง้ 

สรุปได้ว่าความส าคัญและประโยชน์ของชุดฝึกอบรม จะช่วยให้การด าเนินการ
ฝึกอบรมมีมาตรฐาน วิทยากรสามารถจดัการอบรมได้อย่างเหมาะสม ท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ ได้พฒันาทกัษะในเร่ืองท่ีได้รับการฝึกอบรมดีขึน้ สามารถปฎิบตังิานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.5 การศึกษาความพงึพอใจของชุดฝึกอบรม 
สมยศ นาวีการ (2540: 155) ได้กล่าวถึงการท าให้ผู้ เรียนเกิดความพึงพอใจในการ

เรียนรู้หรือการปฏิบตังิาน ดงัแนวคดิพืน้ฐานท่ีตา่งกนั 2 ลกัษณะ ดงันี ้
1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของ

ผู้ปฏิบตัิงานจนเกิดความพึงพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีสูง
กวา่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการตอบสนอง  

2. ผลของการปฏิบตัิงานน าไปสู่ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเช่ือมโยงด้วยปัจจัยอ่ืนๆ ผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะน าไปสู่
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมซึ่งในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจในรูปของรางวลัหรือ
ผลตอบแทนซึ่งแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายในและผลตอบแทนภายนอก โดยผ่านการรับรู้
เก่ียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนอันเป็นตวับ่งชีป้ริมาณของผลตอบแทนท่ีผู้ปฏิบตัิงานท่ี
ได้รับ นัน่คือ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบตังิานจะถกูก าหนดโดยความแตกตา่งระหว่างผลตอบแทนท่ี
เกิดขึน้จริง ซึ่ง โวลแมน (Wolman. 1979: 283) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าเป็น
ความรู้สึกมีความสุข เม่ือเราได้ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Gold) ความต้องการ (Needs) หรือ
แรงจูงใจ (Motivation) และ ทิฟฟินและแมคคอมิค (Tiff and Mc Cormick) ให้ความ หมายของ
ความพงึพอใจวา่ หมายถึง แรงจงูใจของมนษุย์ซึง่ตัง้อยูบ่นความต้องการพืน้ฐาน 
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โดยความพึงพอใจ เป็นคุณลักษณะทางจิตของบุคคลไม่อาจวดัได้โดยตรงการวัด
ความพึงพอใจจึงเป็นการวดัโดยอ้อม วิธีการวดัความพึงพอใจของนกัวิชาการหลายท่าน มีวิธีการ
วดัท่ีคล้ายกนั โดย สรุพล พะยอมแย้ม (2541) ให้รายละเอียดไว้ดงันี ้

1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือต้องการทราบ
ความคิดเห็นซึ่งสามารถท าได้ในลกัษณะท่ีก าหนดให้เลือกตอบค าถามอิสระค าถามดงักล่าวอาจ
ถามความพงึพอใจในด้านตา่งๆ เชน่ การบริหารการควบคมุงาน และเง่ือนไขตา่งๆ เป็นต้น  

2. การสมัภาษณ์เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศยัเทคนิค
และวิธีการท่ีดีจงึจะท าให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นจริง 

3. การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เปา้หมายไม่ว่าจะแสดงออกจาการพดูกิริยาท่าทาง วิธีนีต้้องอาศยัการกระท าอย่างจริงจงัและการ
สงัเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผน 

สรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจสามารถวัดได้โดยการสังเกตพฤติกรรม การใช้
แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นความ รู้สึก และ
ทศันคติของบคุคลอนัเน่ืองมาจากสิ่งเร้าท่ีได้รับการตอบสนอง ปรากฏออกมาทางพฤติกรรม เช่น 
ความคิดเห็นของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ อันเป็นผลจาการเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีเกิดจากความรู้สึก
ประทบัใจ ชอบ เห็นด้วย เป็นไปในทางบวก   

3. แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม  
3.1 ความหมายของการฝึกอบรม  

การฝึกอบรมเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทกัษะในการปฎิบตัิงาน 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤตกิรรมของผู้ปฏิบตัิงาน มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายของ
การฝึกอบรม ไว้หลากหลาย ดงันี ้

ยงยุทธ เกษสาคร. (2551: 23) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเดิมท่ีเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลของบุคลากรให้มีพฤติกรรมใหม่ ตาม
เป้าประสงค์ขององค์กร ทัง้ในด้านความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ตลอดจนบุคลิกภาพและเจตคติ
อยา่งมีหลกัเกณฑ์และมีระเบียบแบบแผนท่ีชดัเจน 

ชชูยั สมิทธิไกร (2548: 5) กล่าวถึงการฝึกอบรมว่าหมายถึงกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ซึ่งถกูจดัขึน้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างหรือเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และทศันคติ
ของบคุลากร อนัจะชว่ยปรับปรุงให้เกิดการปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพสงูขึน้ 
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ชาญ สวัสดิ์สาลี (2550: 15) กล่าว่าการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีเป็น
ระบบท่ีจะชว่ยเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบตัิงาน รวมถึงการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคลให้ดีขึน้ ทัง้นี เ้พ่ือให้บุคคลนัน้สามารถ
ปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบในปัจจุบันและหรืองานท่ีก าลังจะได้ รับมอบหมายให้ท าใน
อนาคตโดยตรง 

โกลด์สไตน์ (Golddtein. 1993: 3) กล่าวว่า การอบรมเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ 
(Ability) และเจตคต ิ(Attitude) ซึง่จะชว่ยให้การปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพสงูขึน้ 

รอทธ์เวล (Rothwell. 1996: 26) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัด
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้น ในการพฒันา ปรับปรุง โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้บคุลากรทีสมรรถภาพ
ในการปฏิบตังิานตามท่ีต้องการ 

สรุปได้ว่าการฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการพฒันาบคุคลให้มีความรู้ ทกัษะ และเจ
คติ เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
การฝึกอบรมจะมีผลสมัทฤธ์ิและมีประสิทธิภาพได้นัน้ วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม

มีความส าคญัยิ่ง ในการก าหนดขอบเขตน าทางในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือให้บรรลุถึง
เปา้หมายสงูสดุ การฝึกอบรมโดยทัว่ไปนัน้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (Rothwell. 1996: 12 - 18) 

1. เพิ่มพูนความรู้ (Knowge) เพ่ือส่งเสริมหรือสร้างเสริมทางปัญญาให้แก่
บคุลากรเก่ียวกบัระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบงัคบั หน้าท่ีรับผิดชอบ การบริหารงาน ซึง่เป็นการเพิ่มพนู
ความรู้และสามารถขยายไปถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการน าไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง
ด้วย 

2. พัฒนาทักษะ (Skill) เป็นการพัฒนาทักษะ ความช านาญ  การแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้า การเพิ่มความมัน่ใจในการตดัสินใจ ท าให้สามารถปฏิบตัไิด้อย่างถกูต้องมี
ประสิทธิภาพและถกูต้องโดยใช้เวลาท่ีน้อยลง 

3. เปล่ียนแปลงเจตคติ (Attitude) ท าให้มีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการท างาน 
สามารถท างานของตนด้วยความยินดีและพอใจ สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุ สร้าง
แรงจงูใจในการท างาน เพ่ือให้เกิดการใช้ความสามารถในการปฏิบตังิานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมควรชัดเจนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพราะแต่ละ
กิจกรรมจะคาดหวังให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท าอะไรได้บ้างภายใต้การเรียนรู้ท่ีใช้ฝึกอบรมและ
เกณฑ์มาตรฐานแสดงถึงระดับความสามารถของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (Buckley and Caple. 
1995: 23) เปา้หมายปลายทางท่ีเป็นหลกัของการฝึกอบรมก็คือพฒันาการของผลการปฏิบตัิงานท่ี
เกิดขึน้แก่องค์การหรือหน่วยงานท่ีผู้ผ่านการฝึกอบรมน าสิ่งท่ีได้จากการฝึกอบรมมาประยกุต์ใช้ใน
การปฏิบตัิงานของตนและส่งผลให้ผลิตผลขององค์การพัฒนาไปในทางท่ีพึงประสงค์ (ลักษณา 
หม่ืนจกัร. 2546: 69 - 79) 

ไพศาล หวังพานิช (2542: 1- 5) ได้ให้แง่คิดเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
วตัถปุระสงค์ทัง้วตัถปุระสงค์ทัว่ไปและวตัถปุระสงค์การสอน ดงันี ้

วตัถปุระสงค์ทัว่ไป 
1. พิจารณาเป้าหมายของโครงการแล้วก าหนดภาระงานหรือกิจกรรมท่ี

กลุม่เปา้หมายต้องท าหรือรับผิดชอบ 
2. ก าหนดทกัษะและความรู้ท่ีส าคญัโดยการจดัหมวดหมูจ่ากภาระท่ีระบไุว้ 
3. จ าแนกจดุประสงค์ท่ีได้ออกเป็นกลุ่มตามลกัษณะพฤตกิรรมการเรียนรู้โดย

จ าแนกเป็นจุดประสงค์ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ซึ่งเป็นพฤติกรรมเก่ียวกับความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านจิตพิสยั (Affective Domain) เก่ียวกบัความรู้สึก ทศันคติ หรือเก่ียวกับจิตใจและ
ด้านทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain) เก่ียวกบักิจกรรมการปฏิบตัิการกระท าหรือทกัษะความ
ช านาญในการปฏิบตั ิ

วตัถปุระสงค์การสอน 
ก าหนดพฤติกรรมความสามารถหรือการแสดงออกของผู้ เรียนเม่ือเสร็จสิน้

การเรียนเป็นจดุประสงค์ปลายทางหรือก าหนดพฤติกรรม การกระท าของผู้ เรียนเม่ือจบบทเรียนแต่
ละกิจกรรมแตล่ะอย่างหรือก าหนดพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีคาดหวงัจะให้เกิดกบัผู้ เข้าฝึกอบรม
เม่ือเสร็จสิน้การฝึกอบรมในแต่ละตอน โดยต้องตรวจสอบว่า ชัดเจนหรือไม่ ระบุพฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้ เรียนหรือไม่ วัตถุประสงค์นัน้เกิดขึ น้ได้จริงเม่ือผ่านบทเรียนหรือกิจกรรมนัน้ๆ 
หรือไม่ มีความซ า้ซ้อนกันหรือไม่ สังเกตหรือวัดพฤติกรรมการแสดงออกเหล่านัน้ได้หรือไม่ จัด
เรียงล าดบัการเกิดก่อนหลงั 

สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2549: 16) ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรมได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้
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1. การพฒันาเก่ียวกบังาน ได้แก่ การเพิ่มพูนความรู้ สติปัญญา และความรอบรู้
ในการปฏิบตัิงาน เพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจและขีดความสามารถในการประยกุต์องค์ความรู้เพ่ือ
ประกอบการปฏิบตังิาน 

2. การพฒันาทกัษะหรือประสบการณ์ เป็นวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมมาช้า
นานเป็นการเพิ่มสมรรถภาพในการจัดล าดบัความส าคญัของการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
การเพิ่มความมัน่ใจในการตดัสินใจให้สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งถกูต้อบงและคลอ่งตวั จนเช่ือมัน่
ได้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้เองในสถานการณ์จริงของท้องถ่ินและความพร้อมของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยลง 

3 การพัฒนาเจตติ เป็นการสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมแก้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ให้
เกิดความยินดี พอใจในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างสบายใจ และก่อให้เกิด
แรงจูงใจท่ีจ าน าความรู้และทักษะท่ีได้รับการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนา
บคุคลในการองค์กรให้มีความรู้ แนวคดิใหมแ่ละทกัษะตา่งๆ ในการท างาน  

จากวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมสามารถแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างความจ าเป็น
และวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมได้ดงัภาพประกอบ 2 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความจ าเป็นและวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 

ท่ีมา: สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร. (2549). การพฒันาบุคลากรและการ
ฝึกอบรม.  หน้า 16. 

 

สภาพการณ์หรือปัญหา 

ของพฤตกิรรมที่ไมส่อดคล้อง 

กบัการท างาน 
การฝึกอบรม เกิดความรู้ ทกัษะและเจตคต ิ

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

พฤติกรรมที่ต้องการ 
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3.3 ประเภทการฝึกอบรม 
สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2545: 74 - 75) ได้จ าแนกประเภทของ

การฝึกอบรม โดยใช้หลกัเกณฑ์ ดงันี ้
1. ประเภทของการฝึกอบรมโดยยึดวตัถุประสงค์เป็นเกณฑ์ การจ าแนกประเภท

ของการฝึกอบรมโดยยดึวตัถปุระสงค์สามารถแบง่ประเภทการฝึกอบรมได้ 2 ประเภท คือ 
1.1 การฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับงาน (Technical Know-How 

Training) การฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับงานนีจ้ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนลกัษณะงาน ระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย วิธีการปฏิบตัิต่างๆ หรือมีการน าเทคโนโลยี
ใหม ่มาใช้ในการท างาน 

1.2 การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะหรือประสบการณ์ (Skill or Experiences 
Training) บคุลากรในแตล่ะระดบัขององค์กรอาจจะต้องใช้ทกัษะในการท างานหรือต้องการทกัษะ
เพิ่มขึน้ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี ไม่ว่าจะเป็นทกัษะในการท างานหรือต้องการทกัษะเพิ่มขึน้ใน
การปฏิบตัิหน้าท่ี ไม่ว่าจะเป็นทกัษะในงานท่ีต้องใช้ฝีมือ เช่น ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูอาจต้องการ
ทกัษะในการบริหาร 

2. ประเภทของการฝึกอบรมโดยการยึดระยะเวลาการท างานเป็นเกณฑ์การ
จ าแนกประเภทของการฝึกอบรมโดยยึดระยะเวลาการท างาน สามารถแบ่งประเภทการฝึกอบรม
ได้ 2 ประเภท คือ 

2.1 การฝึกอบรมก่อนเข้าท างาน (Pre-service Training) การฝึกอบรมก่อน
เข้าท างาน หมายถึง องค์การต้องการให้บคุลากรท่ีรับเข้ามาใหม่ได้มีความรู้ความช านาญเก่ียวกบั
งานในสว่นท่ีบคุคลจะต้องรับผิดชอบปฏิบตังิานก่อนเข้าท างาน 

2.2 การฝึกอบรมเม่ือได้เข้าท างานแล้ว (In-service Training) การฝึกอบรม
หลงัได้เข้าท างาน หมายถึง การฝึกอบรมตัง้แต่แรกเร่ิมท่ีบุคคลเข้าท างานในองค์กรและเป็นการ
ฝึกอบรมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 

ในขณะท่ี กุลยา ตันติผลาชีวะ (2537: 58) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นการจัด
การศึกษาท่ีมีความจ าเพาะเจาะจง เป็นการศกึษาท่ีจดัให้แก่ผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆ เพ่ือการ
พฒันาศกัยภาพในการท างานของตน ซึ่งความต้องการฝึกอบรมจะแตกตา่งกนัไปตามความจ าเป็น
ด้วยลกัษณะจ าเพาะเช่นนี ้ท าให้จ าแนกหลกัสตูรฝึกอบรมตามระยะเวลาของการฝึกอบรมออกได้
เป็น 3 ประเภทด้วยกนัคือ 
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1. การฝึกอบรมเฉพาะหน้า (In-Situation Training) เป็นการฝึกอบรมตามปัญหา
จ าเป็นท่ีเกิดขึน้ในทันทีหรือในระยะเร่ิมแรก เวลาท่ีใช้จะสัน้มากด้วยเป็นกรณีเร่งด่วน หลักสูตร
ประเภทนีจ้ะใช้ระยะเวลาสัน้ การอบรมแตล่ะครัง้หลกัสตูรจะมีความสมบรูณ์ในตวัเองเนือ้สาระไม่
มากแตอ่าจลึกกว่า ส่วนใหญ่เป็นหลกัสตูรเสริมความรู้ ฟืน้ฟูความรู้หรือเพ่ือพฒันาทกัษะปฏิบตัิท่ี
จ าเป็นเทา่นัน้ 

2. การฝึกอบรมระยะสัน้ (Short-Term Training) เป็นการฝึกอบรมท่ีก าหนดขึน้
เป็นสปัดาห์หรือเป็นเดือน ระยะเวลาฝึกอบรมตามหลกัสตูรอาจเป็น 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 
เปา้หมายการฝึกอบรมมุ่งท่ีความรู้ความช านาญเฉพาะทางและพฒันาความรู้ใหม่ๆ ให้ผู้ เข้าอบรม
มากขึน้ ความง่ายและความเข้มข้นอาจน้อยกวา่การเรียนปกตติามรายวิชาในสถาบนัการศกึษาแต่
ความลุม่ลกึสงูกวา่ 

3. การฝึกอบรมระยะยาว (Long-Term Training) เป็นหลักสูตรท่ีใช้ระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี และให้รวมถึงการศึกษาต่อเน่ือง (Continuing Education) มีลักษณะของการ
ฝึกอบรมท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ท่ีเป็นหลัก หลกัสูตรนีจ้ดัน้อยเพราะเน้นความเป็นผู้
ช านาญเฉพาะสาขา แบบลุ่มลึกมากท่ีสุดเป็นการเฉพาะ อาจเป็นหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัร
และปริญญา 

เครือวลัย์ ลิ่มอภิชาต (2531) จ าแนกวิธีการฝึกอบรมตามบทบาทของผู้ ฝึกอบรมและ
ผู้ รับการอบรม ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

ประเภทท่ี 1 วิธีการท่ีมีวิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น การบรรยาย การ
อภิปราย เป็นคณะ เป็น เป็นต้น 

ประเภทท่ี 2 วิธีการท่ีผู้ รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น การระดม
สมอง กรณีศกึษา การสาธิต เป็นต้น 

ประเภทท่ี 4 วิธีการท่ีใช้โสตทศันูปรกรณ์เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ เช่น การสอน
โดยใช้ภาพยนตร์ การใช้ภาพถ่าย การใช้สไลด์ เป็นต้น 

สรุปได้ว่าประเภทของการฝึกอบรมสามารถจ าแนกได้หลายประเภทแตกตา่งกนัตาม
หลกัเกณฑ์ ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม บทบาทของผู้ ฝึกอบรม บทบาทของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม และลกัษณะการเรียนรู้ 
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3.4 กระบวนการฝึกอบรม 
ยุงยุทธ เกษสาคร. (2551: 36 - 37) กล่าวถึงกระบวนการพัฒาและการฝึกอบรมว่า 

นักวิชาการท่ีเป็นผู้ สร้างระบบและเป็นท่ียอมรับได้แก่  เลียวนาร์ด แนดเลอ (Leonard Nadler. 
1989: 104 - 112)  

โดยเสนอขัน้ตอนตา่งๆ ในการพฒันาหลกัสตูรอบรมดงักลา่วไว้เป็น 9 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. หาความ ต้องการขององค์กร ( identity the need of organization) เป็น

การศึกษาความต้องการให้เกิดสิ่งใดต่อองค์กรนอกเหนือจากสิ่งท่ีท าอยู่ในปัจจุบนัหรือศึกษาว่า
องค์กรต้องการเคร่ืองมือ เทคโนโลยี มาตรการ หรือบางสิ่งบางอย่างมาแทนสิ่งท่ีมีอยู่แล้วหรือไม่
อยา่งไร 

2. ก าหนดลักษณะเฉพาะของงานท่ีต้องการ (Specify jop performance) เป็น
การก าหนดคณุลกัษณะของบุคลากรทางการศึกษาของท่ีเข้าฝึกอบรมตามท่ีองค์กรต้องการ เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการวางแผนการฝึกอบรม 

3. หาความต้องการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ( identity learner need) เป็น
การศกึษาวา่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความต้องการเรียนรู้และมีธรรมชาตขิองการเรียนรู้อยา่งไร 

4. ก าหนดจุดประสงค์ของการฝึกอบรม (Determine objectives) เป็นการ
ก าหนดความต้องการท่ีจะให้ผู้ เข้าอบรมเกิดพฤติกรรมอยา่งไร เพ่ือให้มีลกัษณะท่ีต้องการ 

5. สร้างหลกัสูตรฝึกอบรม (Construct curriculum) ในขัน้ตอนนีต้้องก าหนดสิ่ง
ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างจุดประสงค์ของการฝึกอบรม ทฤษฎีการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ท่ีต้องการให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ 

6. เลือกวิธีการในการฝึกอบรม (Select instruction strategies) เป็นกระบวนการ
ท่ีผู้ออกแบบเลือกวิธีการเรียนรู้ของการฝึกอบรม เพ่ือให้กระบวนการฝึกอบรมสามารถท าให้ผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมมีประสบการณ์เพิ่มขึน้มากกวา่เดมิ 

7. ก าหนดแหล่งเรียนรู้ในการฝึกอบรม (Obtain instruction resources) เป็นการ
หาแหลง่ข้อมลูท่ีจะใช้ในการเรียนรู้ระหวา่งฝึกอบรม 

8. การให้การฝึกอบรม (Conduct Training) เป็นการให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และบรรลจุดุมุง่หมาย ตามท่ีก าหนดไว้ 

9. การประเมินผลและน าข้อมลูย้อนกลบั (Evauation and feedback) 
เเด ส เลอ ร์  (Dessler. 1991: 232- 269) เสนอว่ าก ระบวนการ ฝึ กอบ รมจะ มี

กระบวนการหลกั ๆ ท่ีส าคญัอยู ่4 ขัน้ตอน คือ 
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1. ขัน้ประเมินความจ าเป็น (Assessment) เพ่ือศึกษาปัญหาว่าจ าเป็นต้องการ
แก้ไขด้วยการฝึกอบรมหรือต้องการพฒันาด้วยการฝึกอบรม 

2. ขัน้ก าหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม (Set Training Objective) จะต้อง
ก าหนดให้เป็นสิ่งท่ีสามารถสงัเกตได้หรือวดัได้  

3. ขัน้ฝึกอบรม (Training) ต้องประกอบด้วยเทคนิคการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 
และมีโปรแกรมประกอบ 

4. ขัน้ประเมินผล (Evaluation) ประเมินปฏิกิริยาการเรียนรู้ พฤติกรรมหรือผลท่ี
เกิดขึน้ 

ธงชยั สนัติวงษ์ (2542: 195 - 196) กล่าวถึงกระบวนการฝึกอบรม โดยมีขัน้ตอนของ
การด าเนินงาน ดงันี ้

1. การพิจารณาความต้องการและปัญหาท่ีต้องการมีการฝึกอบรม คือการ
ตรวจสอบและพิจารณาให้ทราบถึงความจ าเป็นและความต้องการท่ีต้องจดัการฝึกอบรมขึน้ 

2. เปา้หมายของการฝึกอบรม คือการเขียนระบเุปา้หมายท่ีต้องการได้รับจากการ
ฝึกอบรมให้ชดัเจน 

3. การก าหนดเนือ้หาและเนือ้เร่ืองท่ีจะอบรม คือพิจารณาว่าการเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถให้ได้ผลตามท่ีต้องการนัน้จะต้องมีการอบรมเร่ืองอะไรบ้าง รวมตลอดถึงการ
พิจารณาสว่นประกอบของเนือ้หาและเร่ืองท่ีจะอบรม 

4. การก าหนดวิธีท่ีจะใช้อบรมและการใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม คือ
พิจารณาว่าเร่ืองท่ีอบรมถ้าจะให้มีประสิทธิภาพและได้ผลดีนัน้ควรใช้วิธีการอบรมแบบใดจึงจะ
ได้ผลดีท่ีสุดและเหมาะสมกับบคุคลท่ีอบรมและเร่ืองท่ีต้องการอบรม นอกจากนีต้้องพิจารณาส่ือ
หรือเคร่ืองมือท่ีจะใช้ 

5. การด าเนินการอบรม คือ การเร่ิมต้นด าเนินการอบรมตามแผนและแนวทาง
ตา่งๆ ท่ีได้พิจารณาและก าหนดไว้แล้ว 

เม่ือการฝึกอบรมสิน้สดุลงแล้วผลท่ีได้คือพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป อนัเป็นผลผลิต
ของการอบท่ีน ามา การประเมินผลโครงการฝึกอบรมก็คือ การพิจารณาเปรียบเทียบว่าว่าผู้ ท่ีได้
ผา่นการฝึก อบรมแล้วสามารถท างานได้ผลงานในระดบัท่ีเป็นมาตรฐานต้องการหรือไม่ ซึ่งถ้าหาก
ยังมีปัญหา การแก้ไขจะด าเนินการใน 3 จุด คือ 1) การทบทวนพิจารณาดูความเหมาะสมของ
เนือ้หาหรือหลักสูตรท่ีต้องการอบรม 2) การทบทวนความเหมาะสมของสือหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
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การฝึกอบรมแตล่ะครัง้ และ 3) การทบทวนถึงตวัผู้ เข้ารับการอบรมว่ามีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลกัสตูรท่ีก าหนดไว้หรือไม ่ซึง่อาจมีการปรับให้พร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 

อ้อม ประนอม (2543: 8) กล่าวว่า กระบวนการฝึกอบรมหรือขัน้ตอนในการฝึกอบรม 
(Training Process) อาจแบง่ได้ 5 ขัน้ตอน ขึน้อยูก่บัวา่ต้องการให้ละเอียดมากน้อยเพียงใด ดงันี ้

1. การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
2. การก าหนดหลกัสตูรและโครงการฝึกอบรม 
3. การด าเนินการฝึกอบรม 
4. การประเมินผลการฝึกอบรม 
5. การตดิตามผลการฝึกอบรม  

ชาญ สวสัดิสาลี (2550) น าเสนอแนวคิดของกระบวนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
โดยมี 8 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ปัญหาในการปฏิบตัิงาน โดยสภาพความเป็นจริงแล้วทุกหน่วยงาน 
ทกุองค์การจะต้องมีปัญหาในการปฏิบตัิงานทัง้นัน้ เพียงแต่ว่าปัญหาในการปฏิบตัิงานนัน้จะเป็น
ปัญหาประเภทใดเทา่นัน้ จงึจ าเป็นท่ีหนว่ยงานนัน้ต้องทราบว่ามีปัญหาใดเกิดขึน้บ้างในการปฏบตัิ
งาน 

ขัน้ตอนท่ี 2 ปัญหาด้านบุคลากร เม่ือทราบและยอมรับปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการ
ปฏิบตัิงานแล้ว จ าเป็นต้องมาพิจารณาดูท่ีผู้ปฏิบตัิงานว่าใครหรือกลุ่มใดเกิดปัญหาขึน้ เพ่ือได้
ทราบจ านวนและกลุ่มของผู้ ปฎิบัติงานท่ีมีปัญหาและสมควรท่ีจะได้รับการแนะน าหรือพัฒนา
ตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 3 สาเหตขุองปัญหา การวิเคราะห์สาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหาทัง้หมดว่า
เกิดจากสาเหตใุด เพ่ือท่ีจะหาทางแก้ไขได้ตรงจดุและเหมาะสม 

ขัน้ตอนท่ี 4 สาเหตอ่ืุน 
ถ้าสาเหตุขอปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานนัน้เกิดจากผู้ ปฏิบัติงานขาดความรู้ 

(knowledge) ความสามารถ (ability) ทักษะ (skill) หรือทัศนคติ (attitude) ท่ีถูกต้องในการ
ปฏิบตัิงานอย่างใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งก็จะสามารถท่ีแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม แตถ้่าสาเหตุ
ของปัญหาไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบข้างต้น เช่น การขาดขวัญก าลังใจ การจัดเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตังิานตา่งๆ ไมเ่หมาะสม หรือไมต่รงกบัความสามารถหรือความถนดัของบคุคลก็ไมส่ามารถท่ี
จะใช้การฝึกอบรมเข้ามาแก้ปัญหาได้ จะต้องใช้วิธีอ่ืนในการวิเคราะห์และแก้ไขให้ตรงกบัสาเหตุ 
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ขัน้ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม เมือทราบว่าสาเหตขุอง
ปัญหาในการปฏิบตังิานนัน้สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมแล้ว จ าเป็นต้องมาวิเคราะห์หาความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไปนี ้

1) ความจ าเป็นในการฝึกอบรมจริงๆ ไมใ่ชค่วามต้องการในการฝึกอบรมสว่น
บคุคลของผู้ปฏิบตังิานแตล่ะคน 

2) สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม 
3) ประเภทของความจ าเป็นในการฝึกอบรมนัน้ 
4) ขอบเขตของความจ าเป็นในการฝึกอบรมและความลึกของเนือ้หาท่ีควร

ได้รับการพฒันาและฝึกอบรม 
5) ระบุความจ าเป็นในการฝึกอบรมและความลึกของเนือ้หาท่ีควรได้รับการ

พฒันาและฝึกอบรม 
ขัน้ตอนท่ี 6 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม เม่ือวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรมแล้ว จะน าเอาความจ าเป็นในการฝึกอบรมดงักล่าวมาใช้เป็นข้อมลูในการพิจารณาสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน โดยผู้ รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานนัน้และ
ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาตา่งๆ ในเร่ืองท่ีจะจดัฝึกอบรมนัน้จะต้องมาร่วมกนัสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมขึน้มา จึงจะได้หลักสูตรฝึกอบรมท่ีได้มาตรฐาน เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมนัน้ด้วย 

6) ขัน้สร้างหลกัสตูรฝึกอบรม เม่ือได้วิเคราะห์หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม
นัน้แล้ว จะน าเอาความจ าเป็นในการฝึกอบรมดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสร้าง
หลกัสูตรฝึกอบรม ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน โดยผู้ รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานนั น้และ
ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาตา่งๆ ในเร่ืองท่ีจะจดัฝึกอบรมนัน้จะต้องมาร่วมกนัสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมขึน้มา จึงจะได้หลักสูตรฝึกอบรมท่ีได้มาตรฐาน เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมนัน้ด้วย 

ขัน้ท่ี 7 การด าเนินการฝึกอบรม เม่ือได้หลกัสตูรฝึกอบรมแล้ว ได้น าเอาหลกัสตูร
ฝึกอบรมนัน้ไปด าเนินการฝึกอบรมตามแนวทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรฝึกอบรมให้กบักลุ่ม
ผู้ ปฏิบัติงานท่ีมีปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถหรือทักษะในการ
ปฏิบตัิงานให้เพิ่มขึน้ หรือปรับเปล่ียนทัศนคติ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมท่ีได้วิเคราะห์ไว้แล้วตัง้แตต่อนต้น 
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ขัน้ตอนท่ี 8 การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม หลงัจากได้จดัด าเนินการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมดงักล่าวแล้วจะต้องมีการประเมินติดตามการฝึกอบรมกันอย่างเป็น
ระบบทัง้กระบวนการ จึงจะทราบได้วา่หลกัสตูรฝึกอบรมดงักล่าวบรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์
ของโครงการฝึกอบรม มีปัญหาและอุปสรรคในการจดัด าเนินการฝึกอบรม และควรมีข้อปรับรุง
แก้ไขในด้านตา่งๆ หรือไม่อย่างไร เพ่ือน าผลท่ีได้จากการด าเนินการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงด้านตา่งๆ เพ่ือให้การฝึกอบรมนัน้ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
มากท่ีสดุ  

จากแนวคดิของ ชาญ สวสัสาลี (2544) มีความสอดคล้องกบัแนวคดิของ เลียวนาร์ด 
แนดเลอ (Leonard Nadler. 1989)  เเดสเลอร์ (Dessler. 1991)  ธงชัย สันติวงษ์ (2542)  และ 
อ้อม ประนอม (2543) เม่ือสงัเคราะห์แนวคิดและรูปแบบกระบวนการฝึกอบรมท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการฝึกอบรมประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีสอดคล้องกนัคือ ดงันี ้1) วิเคราะห์
และประเมินหาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม 2) การก าหนดวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
3) การสร้างเนือ้หาสาระในการสร้างชุดฝึกอบรม 4) การด าเนินการฝึกอบรม และ 5) การ
ประเมินผลการฝึกอบรม  

สอดคล้องกับ มิ่งขวญั ภาคสญัไทย (2555: 129) ท่ีวิจยัและพฒันาชดุฝึกอบรมเพ่ือ
การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนกัศกึษาปริญญาตรี ชดุฝึกอบรมประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้1) 
การวิเคราะห์และประเมินความต้องการจ าเป็น 2) การก าหนดวตัปุระสงค์ของการฝึกอบรม 3) การ
สร้างเนือ้หาสาระของการฝึกอบรม 4) การด าเนินการฝึกอบรม และ 5) ประเมินผลการฝึกอบรม 
ผลการวิจยัพบว่าการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุมีความแตกตา่งกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และค่าเฉล่ียคะแนนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม
ทดลองหลงัใช้ได้รับการฝึกอบรมด้วยชดุฝึกอบรมมีคา่สงูกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนการฝึกอบรมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

สรุปได้ว่าการพัฒนาชุดฝึกอบรมควรประกอบด้วย  ขัน้ตอนการวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น การก าหนดวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม การสร้างเนือ้หาสาระในการฝึกอบรม 
การด าเนินการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งในชุดฝึกอบรมควรประกอบด้วย คูมื่อ
การใช้ชุดฝึกอบรม ส่ือ กิจกรรม และการประเมินการใช้ชุดฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้ รับการฝึกอบรม
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
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4. แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้  
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม 

แนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการฝึกอบรมท่ีได้จากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่ามีแนวคิดส าคญัท่ีน่าสนใจและสามารถน าแนวคิดดงักล่าวมาใช้ใน
การพฒันาชดุฝึกอบรมโดยทัง้นีจ้ะเสนอแนวคิด ตามล าดบัคือ แนวคดิท่ี 1 แนวคิดการจดัหลกัสตูร
ครุศกึษาแบบเน้นสมรรถภาพ  แนวคิดท่ี 2 การพฒันานกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของชิคเคอริง
และไรเซอร์ แนวคิดท่ี 3 กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งแนวคิดดงักล่าวสามารถน าไปใช้
ในการพฒันาการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยแตล่ะแนวคิดมี
รายละเอียด ดงันี ้

4.1 แนวคิดการจัดหลักสูตรครุศึกษาแบบเน้นสมรรถภาพ 
แนวคิดเก่ียวกับการฝึกหัดครูท่ีเน้นสมรรถภาพได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา

รูปแบบการฝึกหดัครูของไทยราวปี พ.ศ. 2518 เพ่ือให้สามารถผลิตครูท่ีมีสมรรถภาพในการเป็นครู
ออกไปปฏิบัติหน้าท่ีของครูได้อย่างเหมาะสม (คณะครุศาสตร์. 2537: 97) ในเร่ืองนี ้ชมพันธ์ 
กุญชร ณ อยุธยา (2528: 285) ได้สรุปแนวคิดของจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกหัดครูแบบเน้น
สมรรถภาพไว้ว่าเป็น การเป็นการฝึกฝนให้กบัผู้ เรียนเกิดสมรรถภาพในการเป็นครูตามท่ีระบุไว้ใน
จดุมุง่หมายของหลกัสตูร โดยจดุมุง่หมายต้อง 

ระบสุมรรถภาพ 5 ด้าน คือ 
1. จุดมุ่งหมายด้านความรู้ (Knowledge Based Objective) ผู้ เรียนต้องแสดง

ความรู้ความสามารถทางสตปัิญญา 
2. จุดมุ่งหมายด้านการปฏิบัติ (Performqnce Based Objective) ผู้ เรียนต้อง

กระท าอยา่งหนึง่อยา่งใดได้ มิใชรู้่แตเ่พียงอยา่งเดียว 
3. จุดมุ่งหมายด้านผลการสอน (Consequence Based objective) ผู้ เรียนต้อง

สามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวัผู้ อ่ืนได้ 
4. จุดมุ่งหมายด้านเจตคติ (Affective Objective) ผู้ เรียนต้องมีความรู้สึกท่ีดีต่อ

อาชีพครู 
5. จุดมุ่ งหมายด้านประสบการณ์  (Exploratory Objectives) ผู้ เรียนต้องมี

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องตอ่อาชีพครู 
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2530: 80 - 84) ได้สรุปรูปแบบการจัดโปรแกรมครุศึกษาแบบ

เน้นสมรรถภาพ (Competency  - Base Teacher Education Programe) ซึ่งเป็นโปรแกรมการ
เตรียมครูท่ีก าหนดสมรรถภาพไว้ว่า ผู้ ท่ีผ่านการเตรียมการเป็นครูจะต้องมีความสามารถอะไรบ้าง 



  57 

พฤติกรรมการสอนของครูควรจะเป็นอย่างไร แล้วมีการก าหนดให้มีการฝึกหดัและประเมินผลเป็น
ระบบท่ีผสมผสานกัน ทัง้นีไ้ด้มีข้อเสนอแนะถึงลกัษณะส าคญัของการจดัการครุศึกษาแบบสมถร
รภาพวา่ควรมีลกัษณะดงันี ้

1. สมรรถภาพในการเป็นครู (ความรู้ ทักษะ และเจตคติ) ท่ีนักศึกษาจะต้องมี 
สามารถก าหนดจากบทบาทและหน้าท่ีของครูท่ีต้องระบุไว้อย่างชดัเจน สามารถวดัและประเมิน
พฤตกิรรม 

2. หลกัเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินผลสมรรถภาพในการเป็นครู จะต้องสมัพนัธ์
กบัสมรรถภาพท่ีระบไุว้และต้องระบไุว้อยา่งชดัเจน พร้อมทัง้แจ้งให้นกัศกึษาทราบลว่งหน้า 

3. การวดัและประเมินสมรรถภาพในการเป็นครู หรือการปฏิบตัิ (Performance) 
เป็นสิ่งท่ีส าคญั และเป็นการเปรียบเทียบการปฏิบตัิของนกัศึกษาผู้นัน้ ไม่ใช่การเปรียบเทียบกับ
นกัศกึษาคนอ่ืนๆส าหรับสมรรถภาพของครูท่ีก าหนดขึน้นัน้ควรจะครอบคลมุอยู่ในองค์ประกอบ 4 
ประการ ดงันี ้

1. สมรรถภาพทางด้านความรู้ ปัญญา (Cognitive Competencies) ซึ่ง
รวมถึงความรู้ความเข้าใจ ท่ีจะต้องแสดงโดยไม่ต้องมีการปฏิบตัิ เช่น ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับจิตวิทยา
การเรียนรู้ ทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการของเด็ก ความรู้เก่ียวกับวิธีการสอน หรือการวิเคราะห์
หลกัสตูร เป็นต้น 

2. สมรรถภาพทางด้านเจตคติ (Affective Competencies) ซึ่งเก่ียวข้องกับ
คา่นิยมทศันคติ ความสนใจ และความช่ืนชม อาจจะก าหนดในรูปท่ีสมัพนัธ์กนั เช่น ตวัประกอบท่ี
เก่ียวข้องกบัความหวงัของครูท่ีมีตอ่การสอนนกัเรียน ความสามารถท่ีระบถุึงคา่นิยมตนเอง เป็นต้น 

3. สมรรถภาพทางด้านการปฏิบัติ  (Performance Competencies) เป็น
สมรรถภาพท่ีครูแสดงออกมา รวมทัง้ด้านทักษะต่างๆ (Psychomotor Compencies) เป็น
สมรรถภาพการสอนทึ่ครูแสดงออกมา รวมทัง้ด้านทกัษะต่างๆ (Psychomotor Skills) เช่น ครูพล
ศกึษา ครูทางเทคโนโลยีทางการศกึษา ซึ่งการท่ีครูจะไปปฏิบตัิได้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจตาม
สมรรถภาพท่ี 1 ก่อน 

4. ส ม รรถ ภ าพ ท่ี แ ส ด ง ใ ห้ เห็ น ผ ล ผ ลิ ต  (Consequence or Product 
Competencies) คือพฤตกิรรมท่ีครูแสดงออกมา โดยค านงึถึงผลการเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ เรียน 

ดงันัน้ ตามแนวคิดการจัดหลกัสูตรครุศึกษาแบบเน้นสมรรถภาพ สรุปได้ว่าการจัด
หลกัสตูรตามแนวคิดดงักล่าวมุ่งเน้นการผลิตครูท่ีมีสมรรถภาพในการเป็นครูได้อย่างเหมาะสมใน



  58 

ด้านความรู้ การปฏิบตัิ ด้านการสอน ด้านเจตคติ ประสบการณ์ในการสอนของนกัศึกษา รวมถึง
การวดัและประเมินผลสมรรถภาพในการเป็นครู 

4.2 แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการสร้าง

สภาพ แวดล้อมท่ีต้องการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีความหมายตอ่บคุลิกภาพของผู้ เรียน
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ (The Experiential Learning ) ของ คอล์ป (Kolb. 1984: 40 
- 42) ท่ีอธิบายกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นวงจรการเรียนรู้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้สร้างประสบการณ์ (Concrete Experience) ประสบการณ์ของผู้ เรียนซึ่ง
เป็นผลจากการปฏิบตัทิดลองด้วยตนเองได้เปิดขยายกว้างขึน้เพ่ือรับประสบการณ์ใหม่ 

2. ขัน้สังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง (Reflective Observation) ผู้ เรียนสามารถ
มองเห็นความแตกต่างของมุมมองอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ขณะนัน้และสะท้อน
แนวคดิของตนเองออกมา 

3. ขัน้มโนทัศน์เชิงนามธรรม สรุปเป็นหลักการ (Abstract Conceptualization) 
เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนบรูณาการสิ่งตา่งๆ ท่ีได้รับรู้เข้าเป็นทฤษฎีอยา่งเป็นเหตเุป็นผล 

4. ขัน้ทดลองอย่างฝักใฝ่ น าไปปฏิบตัิ (Active Experimentation) เป็นขัน้ตอนท่ี
ผู้ เรียนทดสอบทฤษฎีท่ีสร้างขึน้ในขัน้ท่ี 3 โดยการปฏิบตัิทดลองและคิดแก้ปัญหา เป็นการทดสอบ
การน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม ่

จากแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ คอล์ป สรุปได้ว่าบุคคลเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนและผลการเรียนรู้สามารถประเมินได้อยา่งน่าเช่ือถือ ซึ่งความรู้ถกูสร้างขึน้มา
โดยการถ่ายทอดของประสบการณ์ การเรียนรู้ท่ีไม่ได้มีอยู่เฉพาะในหนงัสือหรือเป็นเพียงปรัชญา
แตเ่ป็นการเรียนรู้ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนมามีปฏิสมัพนัธ์ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับ นงนุช โรจนเลิศ (2551: 91) ท่ีศึกษาปัจจยัและกระบวนการท่ีเอือ้ต่อการพฒันา
สมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนกัศกึษาสาขาศึกษาศาสตร์ : กรณีศกึษามหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า
การเรียนรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้จากสถานการณ์เป็นกระบวนการท่ีเอือ้ต่อการพฒันา
สมรรถภาพเชิงวิชาชีพการรับรู้ของนกัศกึษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอน การฝึกปฏิบัติ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการจัดโครงการเก่ียวกับวิชาชีพ และ
ผลการวิจยั ธีรพล เวียงวลยั (2547: 41) ได้การพฒันาชุดฝึกอบรมครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนระดบั
ประถมศกึษาเร่ืองการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัตามรูปแบบวงจรการเรียนรู้ของ
คอล์ป (Kolb) พบวา่ ครูผู้สอนท่ีได้รับการฝึกอบรมโดยใช้ชดุฝึกอบรมตามรูปแบบวงจร 
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การเรียนรู้ของคอล์ป (Kolb) มีผลสมัฤทธ์ิหลงัการอบรมสงูกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

4.3 การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นฐาน 
การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นฐาน เป็นแนวคิดหนึ่งท่ี มีการน ามาใช้ใน

การพฒันการเรียนรู้ของบุคคล เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมหรือหรือลงมือปฏิบตัิเพ่ือการ
เรียนรู้แล้วสะท้อนการเรียนรู้นัน้เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด (ทิศนา แขมมณี. 2550: 131) 
ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐานตามแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี 
(2550: 131 - 132) สรุปได้ดงันี ้

1. เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผู้ เรียน โดยผู้สอนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ (learning experience) ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เห็นด้วยตนเอง 

2. เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ผู้ เรียนต้องท ากิจกรรมการเรียนไม่ได้
นัง่ฟังบรรยายอยา่งเดียว ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ  ท่ีท้าทายและตอ่เน่ือง 

3. มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัผู้สอน 
4. มีปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ก่อเกิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้ท่ีผู้ เรียนมีอยู่

ออกไปกว้างขวาง 
5. เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัการส่ือสารทุกรูปแบบ การพดูหรือการเขียนการวาดรูป 

การแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งเอือ้อ านวยให้เกิดการเปล่ียนแปลง การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์
การเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์เป็นฐาน วฒันาพร ระงบัทุกข์ (2542: 43) ให้
แนวคดิเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ไว้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ประสบการณ์ 
ขัน้ท่ี 2 การสะท้อนประสบการณ์ 
ขัน้ท่ี 3 เกิดการเรียนรู้ 
ขัน้ท่ี 4 ประยกุต์แนวคดิสูก่ารเรียนรู้หรือน าไปใช้  

สอดคล้องกับเมอร์ฟี และทิมมัส (ปัญญา ทองนิล. 2553: 41; อ้างอิงจาก Murphy 
and Timmius. 2008) ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูพยาบาลใหม่ ใน
ประเทศไอแลนด์ โดยใช้วิธีการสะท้อนวิธีสอนและเรียนรู้จากประสบการณ์  เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของวิชาพยาบาล ในการวิจัยใช้วงจรการวิจัยเชิงสะท้อน 
(Reflextion Action Research Cycle) เป็นเคร่ืองมือในการสะท้อนวิธีสอนของครู ขัน้ตอนการ
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สะท้อนมี 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนท่ี 1 บ่งชีปั้ญหา ขัน้ตอนท่ี 2 การท าความเข้าใจ ขัน้ตอนท่ี 3 
การลงมือปฏิบตัิ และขัน้ตอนท่ี 4 ได้แก่ การะเมินผล ผลการวิจยัพบว่าวงจรการวิจยัเชิงสะท้อน 
(Reflextion Action Research Cycle) สามารถสะท้อนและพัฒนาวิธีสอนและความรับ ผิดชอบ
ของตนเองได้ ช่วยปรับทัศนคติของตนเองจากบทบาทนกัเรียนข้ามไปสู่บทบาทใหม่ คือการเป็น
ผู้ สอน รู้สึกมีอิสระ สามารถควบคุมการสอนของตนเองมากขึน้ และจากงานวิจัยดังกล่าวให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่าการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ 
ดงันัน้ครูท่ีมีประสบการณ์และด้อยประสบการณ์ควรตัง้ค าถามและค้นหาวิธีการสอนท่ีสามารถ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ด้วยตนเอง 

สรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นฐาน มุ่งเน้นจากสิ่งท่ีมีประสบการณ์
หรือต้องสร้างประสบการณ์ จากนัน้จึงสะท้อนการเรียนรู้จากประสบการณ์นัน้ๆ เป็นองค์ความรู้
และประยกุต์สูก่ารเรียนรู้ใหมห่รือการน าไปใช้ตอ่ไป  

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จะพบวา่ชดุฝึกอบรมสามารถพฒันานิสิต
ครูวิทยาศาสตร์ ได้ สอดคล้องกับ สายยนต์ จ้อยนุแสง (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาพัฒนาชุด
ฝึกอบรมครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุ
ปัญญา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา เปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลัง
การฝึกอบรม และศึกษาความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อชุฝึกอบรม ผลการวิจัย
พบว่า ชดุฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ หลงัการฝึกอบรมผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา โดยหลังการ
ฝึกอบรมสงูกวา่ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ตอ่การฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากทกุด้าน และครูมีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ประยกุต์ทฤษฎีพหปัุญญาอยูใ่นระดบัดี 

สอดคล้องกับ ทวีศกัดิ์ ไชยมาโย (2545: 252) ได้พัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยต้นเองเพ่ือ
พัฒนาสมรรถภาพการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูแกนน าปฏิรูปการเรียนรู้
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์) ผการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของชดุฝึกอบรม
ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูแกนน า
ปฏิรูปการเรียนรู้กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์) มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีสมรรถภาพความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์หลังการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความพึงพอใจต่อชุด
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ฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก และ ถวิล เนตรวงษ์ (2547: บทคัดย่อ) ได้สร้างชุดฝึกอบรม เร่ืองการ
จดัการเรียนรู้ท่ียึดผู้ เรียนเป็นส าคญั กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เพ่ือ
พัฒนาชุดฝึกอบรม ศึกษาความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ และศึกษา
ความพึงพอใจของครูท่ีมีการฝึกอบรม ผลการวิจยัพบวา่ ชดุฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์
ท่ีตัง้ไว้ ในด้านความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผู้ เรียนเป็นส าคญัหลงัการฝึกอบรมสูง
กวา่ก่อนการฝึกอบรม และครูมีความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก  

5. แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาตร์ มีนกัการศกึษาหลายท่านทัง้อดีตและปัจจบุนั ได้

ให้แนวคิด เพ่ือให้ครูวิทยาศาสตร์สามารถน าไปศึกษาและประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เพ่ือเสริมเติมเต็มศกัยภาพให้กับผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวความคิดการจดั
กิจกรรมการเรีนการสอนในรูปแบบวิทยาศาสตร์แนวใหม ่ประกอบด้วยแนวคดิท่ีส าคญั ดงันี ้

จอนห์น ดิวอี ้(John Dewey) เป็นผู้คิดค้นวิธีสอนโดยการแก้ปัญหา (Problem solving 
method) การสอนวิธีนีเ้ป็นวิธีกสอนเพ่ือเตรียมตวัผู้ เรียนให้สามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 
และความเปล่ียนแปลงในสังคมได้ มีวิธีสอนเป็นแบบเดียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการ
แสวงหาความรู้หรือในการแก้ปัญหา โดยส่งเสริมการคิดค้นของนักเรียน ฝึกให้มีทักษะในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งนักเรียนจะต้องประสบอยู่ในชีวิตท าให้สามารถช่วยตนเองได้ (สุรางค์ สากร. 
2537: 53) 

สรุางค์ สากร (2537: 9) กล่าวว่า การสอนวิทยาศาสตร์ จะเป็นการสอนให้เกิดมโนทศัน์ 
(Concept) เป็นการสอนท่ีชว่ยให้นกัเรียนได้คดิ ครูจงึควรสอนให้นกัเรียนเห็นความสมัพนัธ์ ฝึกการ
รับรู้ สอนให้รู้จกัคิดแบบวิเคราะห์ ด้วยวิธีการแยกแยะความแตกตา่ง จ าแนกความคล้ายคลึง และ
การสรุปเป็นนยัทัว่ไป 

สตาคเฮล (2539: 9) กล่าวว่า การสอนวิทยาศาสตร์มุ่งหมายท่ีจะสอนวิธีการสอบสวน
สืบสวนรวมทัง้ชว่ยฝึกให้ผู้ เรียนเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้มลูฐาน และวิธีการท่ีพิสจูน์
ด้วยตนเองวา่ความรู้ท่ีเขาได้รับนัน้เป็นเร่ืองจริง โดยมุง่เอาตวัเดก็เป็นศนูย์กลาง (Child Centered) 

5.1 จุดเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มีจุดเน้นท่ีครูผู้ สอน ควรน ามา

พิจารณา ดงันี ้(ชตุมิา วฒันคีรี. 2541: 152) 
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1. เน้นท่ีเด็กเป็นศนูย์กลางของกิจกรรมการเรียนการสอน กล่าวคือ ผู้ เรียนเป็นผู้
ลงมือท ากิจกรรม ซึ่งน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ แนะน า ควบคุม และจัดการให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรม ควรมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ผู้ เรียน
พฒันาการคดิอยา่งมีระบบและสามารถตดัสินใจ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. แต่ละกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ไม่มุ่ งเน้น ด้านความ รู้
วิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่ควรมุ่งเน้นให้มีการผสมผสานความรู้ ความคิดในด้านอ่ืนๆ เช่น 
ภาษา ศีลธรรมจรรยา และความรับผิดชอบตอ่สงัคมตอ่มวลมนษุย์ และสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสดุ 

4. วสัดกุารสอนวิทยาศาสตร์ ควรมุ่งเน้นข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องหรือท่ี
มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมของนกัเรียน หรือในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของนกัเรียนเป็นหลกัส าคญัในการ
เรียนการสอน 

5. ควรพยายามดดัแปลงกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความ
ประหยดั วสัดอุปุกรณ์ท่ีจะใช้ควรมีราคาถกูหรือเป็นสิ่งท่ีหาได้จากวสัดทุ้องถ่ิน  

ซึง่ การจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจบุนั มีเปา้หมายส าคญั เพ่ือให้ผู้ เรียน 
1) เข้าใจหลักการทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ 2) เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติ และ
ข้อจ ากดัของวิทยาศาสตร์ 3) มีทกัษะท่ีส าคญัในการศษึาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 4) พฒันากระบวนการคิด จิตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา ทกัษะการส่ือสาร 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการตดัสินใจ 5) ตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนษุย์และสภาพแวดล้อมในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซึ่ง
กนัและกัน 6) น าความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคมและการด ารงชีวิต 7) เป็นคนมีเหตมีุผล ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา สนใจ ใฝ่รู้ในเร่ืองวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท. 2544: 37) 

นอกจากนี ้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอแนะ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไว้วา่ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนจะต้องสืบเสาะ 
และค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการท่ีเรียกว่า การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) ซึ่งมีขัน้ตอนส าคญั 
ดงันี ้

1. การมีค าถาม ปัญหาหรือประเด็นท่ีต้องการศึกษา (Question) อาจเร่ิมจาก
ความสนใจของผู้ เรียนเองหรือของกลุ่ม ในกรณีท่ียังไม่มีประเด็นน่าสนใจ ผู้ สอนอาจช่วยเสนอ
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ประเด็นขึน้มาก่อน แล้วจึงร่วมกนัก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของปัญหาให้มีความ
ชดัเจนขึน้ ชว่ยน าไปสูค่วามเข้าใจปัญหามากขึน้ และได้แนวทางท่ีใช้แก้ปัญหาอยา่งหลากหลาย 

2. การก าหนดทางเลือกท่ี เป็นไปได้ (Prediction) ท่ี ใช้แก้ปัญหา ก าหนด
สมมติฐานท่ีเป็นไปได้เพ่ือการตรวจสอบปัญหารวมทัง้อาจมีการท านายล่วงหน้าถึงเหตกุารณ์หรือ
ผลอาจเกิดขึน้ แตท่ัง้นีต้้องอยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูหรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นไปได้ด้วย  

3. การออกแบบการทดลอง (Experimental) เพ่ือลงมือตรวจสอบสมมติฐานท่ีได้
วางไว้ อาจท าได้หลายวิธี เชน่ การทดลองเพ่ือศกึษาปฏิกิริยาและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ การใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาด้วยการเขียนแบบจ าลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง
ตา่งๆ โดยมีเปา้หมายหลกัอยูท่ี่การได้มาซึง่ข้อมลูอย่างเพียงพอจะใช้ในขัน้ตอ่ไป 

4. การสร้างแบบจ าลอง (Model) น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์แปลผล สรุปผล  
5. การน าแบบจ าลองไปใช้อธิบายความรู้หรือประสบการณ์อ่ืนๆ (Apply) เป็น

การเช่ือมโยงกบัเร่ืองตา่งๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวาง (สสวท. 2542: 5 - 6)  
นอกจากนี ้สมจิต สวธนไพบูลย์ (2526: 113 - 115) ได้ให้ข้อมูลเสนอแนะต่อการ

สอนวิทยาศาสตร์ ในปัจจบุนั ไว้ดงันี ้
1. ครูควรเตรียมแผนการสอนและอปุกรณ์การสอนไว้ให้พร้อมลว่งหน้าทกุครัง้ 
2. ครูควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ลงมือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองให้มากท่ีสดุ 

โดยครูท าหน้าท่ีเป็นผู้แนะน าและท่ีปรึกษา 
3. ครูควรมีความรู้กว้างขวางพอท่ีจะแนะน าให้นักเรียนท่ีสนใจไปศึกษาหา

ค าตอบท่ียงัไมช่ดัเจนเพิ่มเตมิจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ได้ 
4. ครูควรพยายามให้นกัเรียนได้มีความรู้สกึวา่การสืบเสาะหาความรู้ของนกัเรียน

นัน้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาโดยการใช้ค าถามเร้าและกระตุ้นความคิดของนักเรียน ทัง้นี ้
เพ่ือให้จดุประสงค์ส าคญัของการสืบเสาะหาความรู้ปรากฏเดน่ชดัอยูต่ลอดเวลา 

5. ครูควรให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัตอ่วิธีสืบเสาะหาความรู้ในการค้นคว้าหา
ค าตอบโดยการใช้ค าถามเร้าและกระตุ้นความคดิของนกัเรียน 

6. การท่ีจะให้นักเรียนใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึน้อยู่กับ
สภาพของห้องปฏิบตักิาร เวลาและข้อมลูท่ีมี ครูไมค่วรยอมรับข้อสรุปท่ีไมมี่เหตผุลสนบัสนนุ 

7. ความกระตือรือค้นของครูในการใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ยอ่มใผลตก
ทอดถึงนกัเรียน ครูควรใช้น า้เสียงแสดงความประหลาดใจและความต่ืนเต้นในขัน้ส าคญั ของการ
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สืบเสาะ ไม่ควรท้อใจเม่ือพยายามสอนแบบสืบเสาะในตอนแรกแล้วไม่ได้ผลดี ควรพยายามฝึกฝน
เทคนิค ปรับปรุงวิธีสอน  

สรุปได้ว่า การสอนวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนซึ่งมีหน้าท่ีใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้  การเลือกวิธีการสอน เป็นผู้สร้างสถานการณ์และคอยชีแ้นะเพ่ือน าไปสู่
การค้นคว้าหาข้อเท็จจริง  การเลือกใช้ค าถาม การเสริมแรง ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการกระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดการคิดอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการออกแบบการทดลอง  การด าเนินเพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลุ
จดุมุง่หมายในการเรียนรู้ 

5.2 คุณลักษณะของครูวิทยาศาสตร์ 
ครูวิทยาศาสตร์มีคณุลกัษณะเช่นเดียวกับครูในสาขาวิชาอ่ืนๆ ทัว่ไป แตก่ารจดัการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จึง
ควรมีทักษะเพิ่มเติมจากครูโดยทั่วไป  ดงัท่ี สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2545: 12 - 33) ได้จดัท ามาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ขึน้ โดยมีเปา้หมายเพ่ือให้ครูวิทยาศาสตร์ ได้มี
แนวทางพฒันาตนเอง และพฒันางานให้เข้าสูเ่ปา้มาตรฐานสากล และเพ่ือให้สถาบนัการศกึษาได้
ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาครูวิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานท่ีก าหนด มี 
10 มาตรฐาน ดงันี ้

มาตรฐานท่ี 1 ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เข้าใจในธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีประกอบด้วย

โครงสร้างเนือ้หาของหลกัสูตร และสาระความรู้ของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวคิด้าน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหา รวมทัง้สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีท าให้เนือ้หาวิชามีความหายตอ่ผู้ เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีคณุธรรม และมี
ความสนใจใฝ่พฒันาวิชาชีพของตน 

ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคมและการด ารงชีวิต โดยค านึงถึงความปลอดภยัตอ่สขุภาพ รวมทัง้เป็นผู้ ท่ีใฝ่หาโอกาสในการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือสง่เสริมให้เกิดการพฒันาทางสตปัิญญา สงัคมและบคุลิกภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดโอกาสในการเรียนรู้ตามระดบัการเรียนรู้และพัฒนาการ
ของผู้ เรียน 

เข้าใจถึงระดับการเรียนรู้และพัฒนการของผู้ เรียน จัดโอกาสในการเรียนรู้
ให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือสง่เสริมให้เกิดการพฒันาทางสตปัิญญา สงัคม และบคุลิกภาพ 
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มาตรฐานท่ี 4 การจดักระบวนการเรียนรู้ตามความแตกตา่งของผู้ เรียน 
เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ เรียนแต่ละคน และใช้เป็นพืน้ฐานในการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาโอกาสการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัผู้ เรียน 
มาตรฐานท่ี 5 การใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือชว่ยพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

เข้าใจและใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
ด้านการคดิวิเคราะห์วิจารณ์ การแก้ปัญหาและทกัษะปฏิบตัิ 

มาตรฐานท่ี 6 การสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดแรงบนัดาลใจ 
เข้าถึงแรงกระตุ้นและพฤตกิรรมของผู้ เรียนหรือกลุม่ของผู้ เรียน สามารถสร้าง

สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการมีปฏิสมัพันธ์กันในทางบวก เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้
และแรงบลัดาลใจ 

มาตรฐานท่ี 7 การพัฒนาทักษะการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการสืบ
เสาะหาความรู้ 

มีทักษะส่ือสารสามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้องทัง้การพูด การเขียน และการ
แสดงออก ใช้วิธีการส่ือสารเพ่ือกระตุ้นให้มีการสืบเสาะหาความรู้ การมีปฏิสมัพนัธ์และการท างาน
ร่วมกนั 

มาตรฐานท่ี 8 การพฒันาหลกัสตูร สาระการเรียนรู้ และการวางแผนการสอน 
พัฒนาหลักสูตรท่ีอยู่บนพืน้ฐานของสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้อย่าง

สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนและพฒันาผู้ เรียนได้เตม็ศกัยภาพ 
มาตรฐานท่ี 9 การประเมินผลเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

ใช้วิธีการประเมินผลสภาพจริง และน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือยืนยันถึง
พฒันาการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองของผู้ เรียนทัง้ทางสตปัิญญา สงัคม และร่างกาย 

มาตรฐานท่ี 10 การน าชุมชนมาร่วมจัดการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้แก่
ผู้ เรียนสง่เสริมความสมัพนัธ์กบัผู้ ร่วมงานในโรงเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรในชมุชน เพ่ือสนบัสนนุ
การเรียนรู้และพฒันาการเรียนรู้แก่ผู้ เรียน 

ซึ่งมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ทัง้ 10 มาตรฐานหลัก จะประกอบด้วยมาตรฐาน
ยอ่ยท่ีครอบคลมุคณุลกัษณะ 3 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านความรู้ เป็นมาตรฐานท่ีครอบคลุมด้านความรู้ ความเข้าใจ และเจต
คติต่อเร่ืองท่ีเก่ียวข้องของครู รวมทัง้การแสดงออกถึงการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ 
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2. ด้านการแสดงออก เป็นมาตรฐานท่ีครอบคลุมในด้านการปฏิบตัิจริง หรือ
การแสดงออกของครูในขณะท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในสถานศึกษา ผลจากการลงมือปฏิบตัิจริงจะต้องมี
ร่องรอยปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจน 

3. ด้านความสามารถ เป็นมาตรฐานท่ีครอบคลุมสมรรถภาพ หรือผลท่ีได้
จากการลงมือปฏิบตัิจริงท่ีแสดงถึงความสามารถของครูผู้นัน้ตอ่งานท่ีปฏิบตัิ โดยส่วนใหญ่ผลของ
ความสามารถจะปรากฏท่ีตวัผู้ เรียนในลกัษณะของผลงานและผลสมัฤทธ์ิ 

5.3 บทบาทหน้าท่ีครูวิทยาศาสตร์ 
ปรีชา อมาตยกลุ (2528: 84 - 85) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของครูวิทยาศาสตร์ไว้ว่า 

ครูท่ีสอนวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิชาใด สาขาใด และจะสอนในระดบัใดก็ตาม ถือว่าเป็นผู้น าคน
หนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องรู้จกัค้นคว้าและน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือสนอง
ความต้องการของสังคม ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ สอนจะต้องมี
บทบาทดงันี ้ 

1. สอนให้ผู้ เรียนเข้าใจวิทยาศาสตร์อยา่งถ่องแท้ 
2. สอนให้เกิดความช่ืนชมและรักท่ีจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มาก 
3. สอนให้ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
4. สอนให้ใช้เหตผุลทางวิทยาศาสตร์ในการับฟังและเช่ือถือ 
5. สอนให้น าความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
6. สอนให้ได้หลกัการใช้วิทยาศาสตร์ในแนวของเทคโนโลยีศกึษาและให้น าไปใช้

จนเกิดประโยชน์ 
7. สอนให้เกิดความสนใจท่ีจะหาความรู้ทางวิทยาศาสตรืเพิ่มเตมิ 
8. สนบัสนนุด้วนการแนะแนว ให้ผู้ เรียนได้ศกึษาวิทยาศาสตร์ในขัน้สงูขึน้ไป 

วีระชาติ สวนไพรินทร์ (2531: 88) ได้ระบุคณุลกัษณะของครูวิทยาศาสตร์ ไว้ว่าควร
ประกอบด้วยพฤตกิรรม ดงันี ้

1. สามารถใช้เทคนิคและวิธีสอนอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2. มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. แสวงหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
4. มีเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 
5. มีความเป็นครู 
6. มีทกัษะปฏิบตัใินห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
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7. สามารถใช้จิตวิทยาในการเรียนการสอน 
8. สามารถเขียนวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม 
9. สามารถเขียนและใช้แผนการสอน 
10. สามารถประเมินผลการเรียนการสอน 
11. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
12. สามารถใช้และผลิตส่ือการสอน 
13. มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี 

ซิมสัน และบราว (รัชนี อรัญนาค. 2549: 18; อ้างอิงจาก Simpson and Brown. 
1997: 211 - 213) กลา่วถึงคณุลกัษณะครูวิทยาศาสตร์ ไว้ดงันี ้

1. สามารถประเมินพฤตกิรรมในห้องเรียนของตนเอง 
2. ตัง้ใจสอนและรับผิดชอบในการสอน 
3. มอบหมายงานให้นกัเรียนตามความสามารถและความสนใจ 
4. มีความสามารถในการออกแบบการทดลองและเตรียมปฏิบัติการใน

ห้องทดลอง 
5. มีความสามารถในการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
6. มีความสามารถในการสอนด้วยวิธีการสอนหลายวิธี 
7. มีความสามารถในการสร้างและปรับปรุงหน่วยการสอน บนัทึกการสอน และ

โครงร่าง เนือ้หาวิทยาศาสตร์ 
8. มีความสามารถในการพัฒนาการสอนเพ่ือจ าแนกผลสมัฤทธ์ิทางสติปัญญา

ของนกัเรียน 
9. มีความสามารถในการกระตุ้ นและสนับสนุนให้นักเรียนจัดท าโครงงงาน

วิทยาศาสตร์ 
10. มีความสามารถในการก าหนดจุดมุ่งหมายอ่ืนๆ ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ 

และบทเรียนวิทยาศาสตร์ 
11. มีความสามารถในการสอนโดยค านงึถึงความปลอดภยั 
12. มีความสามารถในการเลือกใช้โสตทศันอุปุกรณ์อยา่งเหมาะสม 

มังกร ทองสุขดี (2532: 124) ได้กล่าวถึงครูวิทยาศาสตร์ ท่ีควรมีสมรรถภาพด้าน
ตา่งๆ ดงันี ้

1. ด้านความรู้วิทยาศาสตร์ ความรู้วิชาชีพครู และความรู้ในวิชาพืน้ฐานทัว่ไป 
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2. ด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะวิชาชีพครู 
3. ด้านเจตคตทิางวิทยาศาสตร์และเจตคติตอ่วิชาชีพครู  

Wisconsin Education Association Council (รัช นี  อ รัญนาค. 2549: 20 ;อ้างอิง
จาก Wisconsin Education Association Council. 1999) ได้ก าหนดมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ ไว้ 
10 มาตรฐาน ดงันี ้

1. มีความเข้าใจเนือ้หาวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะ และโครงสร้างของ
หลกัสตูรเพ่ือสามารถน าไปจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีมีความหมายตอ่ผู้ เรียน 

2. มีความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการเรียนรู้ของนกัเรียน และจัดเตรียมโอกาสในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพฒันาร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา 

3. มีความเข้าใจความแตกตา่งของนกัเรียน สามารถประยกุต์การสอนด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย เพ่ือชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีด้อยความสามารถและสง่เสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถ 

4. มีความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีสอนท่ีหลากหลาย เน้นพัฒนาความเข้าใจใน
เนือ้หาทกัษะการสืบเสาะ และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ 

5. มีความเข้าใจในการใช้แรงจงูใจแบบกลุม่และแบบรายบคุคล มีการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ การมีปฏิสมัพนัธ์ในสังคมทางบวก กระตือรือร้นในการเรียนรู้ การเสริม
แรงจงูใจในตนเอง 

6. มีความสามารถในการส่ือสารท่ีชัดเจนเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน เพ่ือพัฒนาการ
สืบเสาะ มีการร่วมมือ และสนบัสนนุการมีปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียน 

7. มีการวางแผนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลายบนพืน้ฐานความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

8. มีความเข้าใจยทุธวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เท่ียงธรรม ตรงตามพฒันาการ
ของบคุคล สงัคมและสตปัิญญาของผู้ เรียน 

9. เป็นผู้ ฝึกการสะท้อนความคดิ 
10. สนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้สึกท่ีดีตอ่การเรียน มีมนษุย

สมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ เรียน ครอบครัวผู้ เรียน ชมุชน และคนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
สรุปได้ว่า ครูวิทยาศาสตร์นอกเหนือไปจากบทบาทของครูโดยทั่วไปคือ มีหน้าท่ี

อบรมสัง่สอนผู้ เรียนให้มีความเป็นพลเมืองดี มีความสามารถในวิชาการตา่งๆ และประพฤตตินเป็น
แบบอย่างท่ีดีแล้ว ครูวิทยาศาสตร์ยังมีบทบาทท่ีส าคัญประการหนึ่งคือความเป็นผู้ น าทาง
วิทยาศาสตร์ของสงัคม ปลกูฝังเจตคตทิางวิทยาศาสตร์ สร้างผู้ เรียนให้เป็นนกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหม ่
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โดยผา่นกระบวนการเรียนการสอนโดยครูต้องมีความเป็นผู้น า ผู้ ฝึกให้ค าปรึกษาตลอดจนการเป็น
ผู้ อ านวยความสะดวก ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน ฉะนัน้ครู
วิทยาศาสตร์จงึควรมีความสามารถมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีดงักลา่ว 

6. การส่งเสริมการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

6.1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เปิดการสอนหลกัสตูรผลิตครูวิทยาศาสตร์ 

โดยมีสาขาวิชามธัยมศึกษา แบง่เป็น วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกเคมี และ
วิชาเอกชีววิทยา โดยการเรียนการสอนมีกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มี
การร่วมมือกบัส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
(DAAD) เพ่ือวางรากฐานท่ีดีให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
กิจกรรมลงมือทดลองในสิ่งท่ีท้าทายและน่าสนใจ โดยมีผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน า ตลอดจนเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กบันิสิตครูวิทยาศาสตร์ โดยการจดักิจกรรม ในแตล่ะครัง้ มีนกัเรียนรอบพืน้ท่ี
จฬุาลงกรณ์ มาเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดกิจกรรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์และนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ท่ีจะได้ลงมือปฏิบัติ ทดลอง และมีการสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ผู้ เช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาวิชา (คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2562: ออนไลน์) 

6.2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีหลกัสูตรการผลิตครูวิทยาศาสตร์ 

ได้แก่ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ ในการจดัการเรียนการสอน มีรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน เพ่ือให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์รู้หลักการและเหตุผลของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทของโครงงาน พืน้ฐานและหลักการออกแบบโครงงาน บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงงาน ตลอดจนการประเมินผลโครงงานและการน าเสนอโครงงาน นอกจากนัน้ได้มีการจัด
กิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กบันิสิตครูวิทยาศาสตร์ เช่น มีโปรแกรม
การพัฒนานิสิตครูวิทยาศาสตร์ โดยการจดัแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการท าโครงานวิทยาศาสตร์ มี
ค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ นอกจากนัน้ยงัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์กับการเรียนเชิงรุก 
(active learning) การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ ( inquiry) การสอน
วิทยาศาสตร์ผ่านบริบท (science in context) การสอนวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด  social constructivism ตลอดจนการส่ง เส ริม ด้ านความ รู้  
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เช่นการพัฒนาเนือ้หาผนวกศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี  (คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 2562: ออนไลน์) 

6.3 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีหลกัสูตรครูวิทยาศาสตร์ ได้แก่  

สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป โดยการจดัการ
เรียนการสอนนิสิตครูวิทยาศาสตร์ จะได้รับการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(SWU Thailand Children's University)" เพ่ือเสริมสร้างการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนิสิต
ครูวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือสร้างครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการลงมือปฏิบตัิ
จริงด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น การท าปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การท าโครงงานวิจัย รวมทัง้การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู นอกจากนีย้งัการจดัโครงการตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาศกัยภาพนิสิต เพ่ือเป็นครูวิทยาศาสตร์ท่ี
มีคุณภาพ เช่น การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การท าโครงการบริการวิชาการ และการฝึก
สร้างสรรค์ส่ือนวตักรรมทางการศกึษา (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2562: 
ออนไลน์)   

6.4 มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต มีหลกัสตูรการผลิตครูวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา

ฟิสิกส์  โดยคณะครุศาสตร์  ได้มีการจัดการเรียนการสอน ผ่าน โครงการพัฒนาการสอน
วิทยาศาสตร์ ให้กับครูวิทยาศาสตร์  เช่นการจัดโครงการต่างๆ ท่ีเสริมสร้างให้นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกฝนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น จดัวิทยากรแสดงนวตักรรมส่ือการสอน
ฟิสิกส์ เร่ืองตา่งๆ ให้กบันกัศกึษา มีกิจกรรมการลงมือปฏิบตัสิร้างส่ือการสอนทางฟิสิกส์ เคร่ืองมือ
และส่ือการสอนทางฟิสิกส์ นอกจากนัน้ยังมีการส่งเสริมจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการการประยุกต์ใช้
เซนเซอร์บนสมาร์ทโฟน (แอพลิเคลชนั) ทัง้ในระดบับปฏิบตัิการไอโอเอสและแอนดรอยด์ กับการ
ออกแบบการจดัการเรียนการสอน และการทดลองฟิสิกส์เพ่ือการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของแอพลิเคชนับนสมาร์ทโพน ให้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนรู้ในชัน้เรียนและการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการเน้น 
Project – Based Learning ให้กบันิสิตครูวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วย
เชน่กนั (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต. 2562: ออนไลน์)  
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6.5 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัเกษม  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม ได้ปรับปรุงหลักสูตรการผลิต

บณัฑิต เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกับ
โครงงานวิทยาศาสตร์ โดย ผ่านรายวิชาในหลกัสตูร เช่นให้ความรู้กบันิสิตครูวิทยาศาสตร์เก่ียวกบั
การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงกับการศึกษา การใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา เทคนิคการสอน
แบบเชิงรุก การเรียนรู้แบบใช้การตัง้ค าถาม การเรียนรู้แบบใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้
แบบใช้โจทย์วิจัย นอกจากนัน้มีโครงการท่ีช่วยเสริมสร้างความสามารถในการท าโครงงานของ
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เช่น มีการจัดโครงการประกวดหุ่นยนต์ ส าหรับนักศึกษาและโครงการ
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ 

6.6 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี วิชาเอก

วิทยาศาสตร์ ในการจดัการเรียนการสอนให้กับนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ผ่านรายวิชาการพฒันา
รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ นอกจากนัน้คณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มีการจัด
โครงการเพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ได้รับประสบการณ์เก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เป็นประจ าทุกปี เช่น จดัโครงการแข่งขนัตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดบัมัธยมศึกษา นอกจากนัน้มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการการจัดโครงการท่ี
เก่ียวข้องกับการวิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือเสริมทักษะการเรียนการปฏิบัติการทดลอง
ให้แก่นกัเรียนในเขตภูมิภาคตะวนัออก เพ่ือเสริมทกัษะการปฏิบตัิการทดลองให้แก่นกัเรียนในเขต
ภูมิภาคตะวันออก โรงเรียนพนัสพิทยาคาร (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 2562: 
ออนไลน์)  

6.7 มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ปัจจบุนัคณะครุศาสตร์มีบทบาท

โดยตรงในการผลิตครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึษา โดยคณะครุศาสตร์ มีการจดักิจกรรมท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัการส่งเสริมการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กบันกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เช่นการจดั
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
ประกวดการแข่งขนัโครงงานวิทยาศาสตร์ หวัข้อสิ่งประดิษฐ์ตามศาสตร์พระราชา  นอกจากนัน้ใน
หลกัสูตร ยงัมีรายวิชาเก่ียวกบัเสริมสร้างการสอนวิทยาศาสตร์ คือวิชาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ด้วยเชน่กนั (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา. 2562: ออนไลน์) 

 



  72 

6.8 มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เปิดหลักสูตรผลิตครู

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น ราวิชา
ทกัษะการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทัง้มีการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้ทนั
กับยุคสมัยและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือ
เสริมความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ท่ีทันสมัย เสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพด้านการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ในระดับคณะ ระดับ
มหาวิทยาลยั และกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก รวมถึงการให้นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์มีโอกาส
พัฒนาตนเองในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย นอกจากการพัฒนานักศึกษาแล้ว 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปยงัมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร. 2562: ออนไลน์)  

6.9 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ท าหน้าท่ีผลิตครูและพฒันาวิชาชีพ

ครูมาจนถึง ปัจจบุนัได้เปิดสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศกึษา ได้พฒันานกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ผ่าน
รายวิชาท่ีเสริมสร้างการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น การจัดการเรียนรู้โครงงาน และ 
โครงงานวิจัยส าหรับนักศึกษานักศึกษา โดยผลงานของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ท่ีผ่านมา เช่น 
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองถ่านอดัแท่งพลงังานชีวมวล โดยใช้สถานท่ีและอปุกรณ์ของศนูย์
วิชาการท่ี 1 (จงัหวดัปทมุธานี) เพ่ือท าการทดลองผลิตถ่านเชือ้เพลิงอดัแทง่จากกะลามะพร้าว  

ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึมีแนวคิดในการพฒันาชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบของ
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ จากนัน้สร้างชุดฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม 2) เนือ้หาสาระของกิจกรรมฝึกอบรม 3) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4) การวดัผลและประเมินผล ในส่วนของการพฒันานิสิตวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ ได้ประยกุต์กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ของ คอล์ป (Kolb. 1984: 40 - 42) 
มาเป็นพืน้ฐานในการสร้างชดุฝึกอบรมเพ่ือให้บรรลตุามจดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว้ได้  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพฒันาชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาในลักษณะการวิจยัและพัฒนา (Research 
and Development) มีขัน้ตอนในการวิจยัแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การศกึษาประสิทธิผลของการใช้ชดุฝึกอบรมการเสริมสร้างบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 

โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ท่ีสังกัดคณะครุ

ศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ ในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลยัสวนดสุิต มหาวิทยาลยั
ราชภัฏจนัเกษม มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชัน้ปีท่ี 4 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน 
ปีการศกึษา 2560 รวมประชากรทัง้หมด 594 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ภูมิ  

(Statifild  Random Sampling) ให้คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลยัเป็นชัน้
ภูมิ ตามสูตรของ นีย์แมน (Neyman allocation) (Cochran. 1977: 98) จ านวน 430 คน ดงัแสดง
ในตาราง 2  
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ตาราง 2 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามสถาบนั 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากร 

จ านวนคน 

กลุ่มตวัอย่าง 

จ านวนคน 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 40 29 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 25 18 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 128 92 

มหาวิทยาลยัสวนดสุติ 81 59 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 80 58 

มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรีุ 59 43 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 61 44 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 65 47 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 55 40 

รวม 594 430 

 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือทราบแนวความคิด บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ จากนัน้
สงัเคราะห์แนวคิด เพ่ือเป็นองค์ประกอบเบือ้งต้น ในการก าหนดเป็นกรอบไว้ เพ่ือน ามาใช้ในการ
สร้างแบบสอบถาม 

2. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามตวัแปรท่ีศกึษา 
3. น าแบบสอบถามบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ฉบบัท่ีสร้าง

ขึน้ เสนอให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบเบือ้งต้นและน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
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4. น าแบบสอบถาม ท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคมุปริญญา
นิพนธ์ เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) และค านวณดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยน าค าตอบของผู้ เช่ียวชาญแต่ละ
คนน ามาค านวณคะแนน ซึง่ก าหนดน า้หนกัคะแนน ดงันี ้
 คะแนน  +1 ผู้ เช่ียวชาญแนใ่จวา่ ข้อค าถามมีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั 

 คะแนน   0  ผู้ เช่ียวชาญไมแ่นใ่ จวา่ข้อค าถามมีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั 

 คะแนน  -1  ผู้ เช่ียวชาญแนใ่จวา่ข้อค าถามไมมี่ความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั  

จากนัน้น าคะแนนท่ีได้มาแทนคา่ในสตูรดชันีความสอดคล้อง โดยเลือกข้อท่ีมีคา่ดชันี
ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.60 - 1.00 ขึน้ไป ไปทดลองใช้ แต่ถ้าข้อใดมีค่าดชันีความ
สอดคล้องน้อยกว่า 0.60 ต้องท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ (ล้วน สายยศ และ 
องัคณา สายยศ. 2539: 249) 

5. ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try - Out) กบันิสิตครูวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 คน เพ่ือหาคา่อ านาจ
จ าแนก (Discrimination Power) เป็นรายข้อโดยใช้ t-test คัดเลือกข้อท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติ เป็นข้อค าถามท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ข้อค าถามจ านวนทัง้สิน้ 86 ข้อ 
(ภาคผนวก ข ) 

6. หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิ

แอลฟา (α- coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 169) โดยมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามเทา่กบั 0.974 (ภาคผนวก ข) 

7. จดัพิมพ์แบบสอบถาม เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมลู 
ลักษณะของข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 
ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และสถาบนัการศกึษา เป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทการเป็นครูท่ีป รึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ของนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
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(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert. 1932: 1 -55) ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดค่า
น า้หนกัคะแนน และค าอธิบายในการตอบข้อค าถาม ดงันี ้

 
 5  หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นจริงกบันิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มากท่ีสดุ 

 4 หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นจริงกบันิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มาก 

 3   หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นจริงกบันิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ปานกลาง 

 2 หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นจริงกบันิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ น้อย 

 1 หมายถึง ข้อความนัน้มีความเป็นจริงกบันิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ น้อยท่ีสดุ 

 

ผู้ วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย ของบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00    หมายถึง   นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีบทบาทการเป็น  

         ครูท่ีปรึกษาโครงงาน มากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง   นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีบทบาทการเป็น  

         ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง   นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีบทบาทการเป็น  

         ครูท่ีปรึกษาโครางงานวิทยาศาสตร์ ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง   นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีบทบาทการเป็น  

         ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ น้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง   นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีบทบาทการเป็น  

         ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ น้อยท่ีสดุ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัน าแบบสอบถามวดับทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีสร้าง

ขึน้และผา่นการหาคณุภาพของเคร่ืองมือแล้วไปเก็บข้อมลู โดยผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง 
คณบดีคณะครุศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยั ทัง้ 9 แห่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
เข้าเก็บรวบรวมข้อมลูจากนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์  

3.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒไปติดต่อกับผู้ประสานงาน คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยั ทัง้ 9 
แหง่ เพื่อตดิตอ่ประสาน งาน เก็บข้อมลูจากนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์  

3.3 ผู้ วิจัยจะติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จากนัน้น า
แบบสอบถามมาตรวจสอบและคดัเลือกฉบบัท่ีมีความสมบรูณ์มาให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู ด้วยวิธีทางสถิต ิดงันี ้

1. น าแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ มาตรวจให้คะแนน 
2. วิเคราะห์สถิตพืิน้ฐาน เก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะบคุคลของกลุม่ตวัอย่างและแปร

ท่ีได้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตวัแปรแต่ละตวัเป็นการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติพืน้ฐาน คือ คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ตวัแปรแตล่ะตวัท่ีใช้ในการ ศกึษาการวิเคราะห์ในสว่นนีโ้ดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

3. ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ในสว่นนี ้
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ ดงันี ้

3.1 ทดสอบเมตริกเอกลกัษณ์ (Identity Matrix) 
3.2 การทดสอบ  Barlett’s test of Sphericity โดยพิ จารณ าท่ีค่าระดับ

นัยส าคัญทางสถิติท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 ซึ่งค่าเมตริกซ์สหาสัมพันธ์ของประชากรไม่เป็น
เมตริกซ์เอกลกัษณ์และเมตริกซ์ สหาสมัพนัธ์นัน้มีความเหมาะสมท่ีจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ตอ่ไป 

3.3 การทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลด้วยดชันี KMO (Kaiser – Meyer 
– Olkin Measure of Sampling Adequancy) เปรียบเทียบขนาดของค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ท่ี
สงัเกตได้ และขนาดของสหสมัพนัธ์พาร์เซียล (Partial Correalation) ระหวา่งข้อความแตล่ะคู ่เพ่ือ
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ขจดัความแปรปรวนของข้อความอ่ืนๆ ออกไปแล้วมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
หรือไม ่คา่ดชันี KMO ของความเพียงพอส าหรับวิเคราะห์องค์ประกอบขัน้ต ่าคือ .60 

3.4 การทดสอบค่าการร่วมกันของตัวแปร (Communality) ได้มาจากค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างข้อความเป็นดชันีท่ีบ่งความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง
ข้อความมีพิสยัอยู่ระหว่าง 0 – 1 คา่ท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไปได้ คือท่ีมากกว่า 
.20 หากข้อความใดมีคา่น้อยกวา่ท่ีก าหนดให้ขจดัออกไปจากการวิเคราะห์ 

3.5 การวิ เคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) พิจารณา
คา่ไอเกน (Eigen Value) สงูกวา่ 1.00 

3.6 วิ ธีหมุนแกนองค์ป ระกอบโดยวิ ธีแว ริแมก ซ์  (Varimax Rotation) 
พิจารณาเลือกค่าน า้หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ซึ่งค่าน า้หนักองค์ประกอบนีเ้ป็นค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ มีคา่ระหว่าง -1 ถึง +1 คา่น าหนกัองค์ประกอบใช้ในการจดักลุ่มข้อความ
ควรอยู่องค์ประกอบใด เกณฑ์การพิจารณาน า้หนกัองค์ประกอบมีคา่มากกวา่ .50 ซึง่เป็นเกณฑ์ขัน้
มีนยัส าคญั 

3.7 พิจารณาความคล้ายคลึงกนัระหว่างข้อความท่ีอยู่ในองค์ประกอบอย่าง
น้อย 3 ข้อความ น ามาตัง้ช่ือองค์ประกอบ 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิตพืิน้ฐาน 

1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) 
1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
1.3 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 
2.1 การหาคา่ดชันีความสอดคล้องข้อค าถามโดยการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง 

(IOC) 
2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถาม โดยใช้สถิติทดสอบที  

(t-test)  
2.3 การหาคา่ความเช่ือมัน่ (Riliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟา (  - coefficent) ของครอนบาค 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

ประชากร 
ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง

บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 
การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในขัน้ตอนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 คน โดยก าหนดคณุสมบตัิในการ
เลือกกลุม่ตวัอยา่งตามความเหมาะสม จากเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิผู้วิจยัก าหนดไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้ มีประสบการณ์ ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ การสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ในสถาน ศกึษาตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป และการศกึษาไมต่ ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 4 คน  

2. มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ตัง้แต่ 5 ปี 
ขึน้ไป จ านวน  2 คน    

3. มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ และเคยได้รับ
รางวลัระดบัชาต ิจ านวน 1 คน 

2. การสร้างและหาคุณภาพชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  

2.1 น าผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบ บทบาทการเป็นครูท่ีป รึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Factor Analysis) เรียบร้อยแล้วใน
ขัน้ตอนท่ี 1 มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง (ร่าง) กิจกรรมการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย  4 ขัน้ตอน 
ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของกิจกรรม 2) รายละเอียดการจดักิจกรรม 3) การจดักิจกรรม และ 4) การ
วดัผลและประเมินผล 

2.2 น า (ร่าง) ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เสนอตอ่ ประธาน กรรมการ ควบคุมปริญญา
นิพนธ์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ครอบคลมุ กบับทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ท่ีต้องการเสริมสร้างให้กับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปสู่การจัด
กิจกรรมได้  
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2.3 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของประธาน กรรมการ ควบคมุปริญญานิพนธ์ 
2.4 น า (ร่าง) กิจกรรมการสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ส าหรับนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ท่ีแก้ไขแล้วตามค าแนะน าของ ประธาน กรรมการ ควบคมุ
ปริญญานิพนธ์ เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือด าเนินการสนทนากลุม่ (Focus Group)  

2.5 ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
ผู้วิจยัก าหนดไว้ จ านวน 7 คน 

2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของผู้ ร่วมสทนากลุ่ม ขณะสนทนา
กลุ่ม ผู้ วิจยัจะท าการบนัทึกเสียงและจดบนัทึกไว้ตลอดการสนทนา จากนัน้จึงเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการจดบนัทกึและอปุกรณ์บนัทึกเสียง  

2.7 น าข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มาพิจารณาปรับปรุง ชุด
ฝึกอบรมการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู
วิทยาศาสตร์  

2.8 น าชุดฝึกอบรมท่ีผ่านการสนทนากลุ่ม  (Focus Group) มาด าเนินการหา
ประสิทธิผลตอ่ไป  

ขัน้ตอนท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  

วิธีด าเนินการ ผู้วิจยัก าหนดวิธีด าเนินการ ดงันี ้
ประชากร 

ประชากร คือ นิสิตครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชัน้ปีท่ี 4 ภาค
เรียนท่ี 1ปีการศกึษา 2560 จ านวน 128 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นกลุ่มทดลอง ท่ีได้รับการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมเพ่ือ

เสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 20 คน ท่ีได้จากการเลือกแบบสมคัรใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม 

การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

3.1 การประเมินประสิทธิผลของการใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครู
ท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์  โดยใช้แบบการทดลองแบบ 
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One Group Pretest – Posttest Design (Campbell & Stanley. 1966: 7) ดั ง แ ส ด ง ใน แ บ บ
แผนการทดลอง ดงันี ้

ตาราง 3 แสดงแบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design 

กลุม่ ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 

กลุม่ทดลอง T1 X T2 

 

ความหมายของสญัลกัษณ์ มีดงันี ้
T1  หมายถึง การประเมินตนเอง ก่อนการฝึกอบรม (Pretest) 
T2  หมายถึง การประเมินตนเอง หลงัการฝึกอบรม (Postest) 
X หมายถึง การจดักระท า (Treatment) โดยการฝึกอบรม 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โดยด าเนินการ ดงันี ้
1) การเตรียมการก่อนการทดลอง ประกอบด้วย การจดัเตรียมเอกสารกิจกรรม

การฝึกอบรม ส่ือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม สถานท่ีการฝึกอบรม วิทยากรการฝึกอบรม  
2) นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ท าแบบประเมินตนเองก่อนการทดลองใช้ชุดการ

ฝึกอบรมการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู
วิทยาศาสตร์ 

3) นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ได้รับการฝึกอบรมการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครู  
ท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์  

4) นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ท าแบบประเมินตนเองหลังการทดลองใช้ชุดการ
ฝึกอบรมการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครู
วิทยาศาสตร์ 

5) นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอ่ชุดฝึกอบรม
การเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  ส าหรับนิสิตนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิตพืิน้ฐาน 

1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) 
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1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
1.3 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 
การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างผลตา่งคา่คะแนนเฉล่ียก่อน 

และหลงัการเข้าร่วมฝึกอบรม โดยใช้การทดสอบทีแบบเป็นอิสระจากกนั ( t - test for dependent 
sample) (Campbell & Stanley. 1966: 12)    

3.2 การประเมินบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ตามสภาพจริง 
1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในขัน้ตอนนีเ้ป็นแบบประเมินความสามารถบทบาท

การเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ตามสภาพจริงจากผลการใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจยั
ได้ก าหนดขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้

2) สร้างแบบประเมินความสามารถบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามสภาพจริงเพ่ือประเมินแบบฝึกบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์มีลกัษณะเป็นแบบประเมินให้คะแนน (Scoring rubrics) ซึ่ง
ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาแบบฝึกท้ายกิจกรรมจากการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ จาก 6 หน่วยกิจกรรมฝึกอบรม คือ 1) การเป็นผู้
กระตุ้นการเรียนรู้ผู้ เรียน 2) การเป็นผู้ ให้ค าแนะน าผู้ เรียน 3) การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน 4) การการเป็น
ผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน 5) การเป็นผู้สนับสนุนผู้ เรียน และ 6) การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้ เรียน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ดงันี ้

คะแนน  5  หมายถึง  มี บทบาทการเป็ นค รู ท่ี ป รึกษาโค รงงาน
วิทยาศาสตร์ตามสภาพจริงมากท่ีสดุ 

คะแนน  4 หมายถึง  มี บทบาทการเป็ นค รู ท่ี ป รึกษาโค รงงาน
วิทยาศาสตร์สภาพจริงมาก  

คะแนน  3  หมายถึง  มี บทบาทการเป็ นค รู ท่ี ป รึกษาโค รงงาน
วิทยาศาสตร์สภาพจริง  ปานกลาง 

คะแนน  2  หมายถึง  มี บทบาทการเป็ นค รู ท่ี ป รึกษาโค รงงาน
วิทยาศาสตร์ตามสภาพจริงน้อย 
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คะแนน  1  หมายถึง    มีบทบาทการเป็นค รูท่ีป รึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามสภาพจริงน้อยท่ีสดุ 

3) ผู้วิจยัน าแบบประเมินบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ตาม
สภาพจริง ท่ีสร้างขึน้เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบเบือ้งต้นและน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า      

4) หลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ วิจัยใช้แบบประเมินความสามารถตามสภาพจริง ท่ีจัดท าขึน้
ส าหรับประเมินแบบฝึกท้ายกิจกรรม ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ 

5) การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิจยั 
ผู้วิจยัน าผลท่ีได้จากการประเมินความสามารถบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ตามสภาพจริงมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าระดบั
คะแนนเฉล่ีย (Mean) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย โดยก าหนดการแปล
ความหมายของคา่คะแนนเฉล่ียของการประเมินบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
ตามสภาพจริง ดงันี ้

 
คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ตามสภาพจริงมากท่ีสดุ 
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ตามสภาพจริงมาก  
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ตามสภาพจริงปานกลาง 
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ตามสภาพน้อย 
คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง    มี บ ทบ าท การ เป็ น ค รู ท่ี ป รึกษ า

โครงงานวิทยาศาสตร์ตามสภาพจริงน้อยท่ีสดุ  
นิสิตครูวิทยาศาสตร์ต้องได้คะแนนความสามารถในทกัษะการปฏิบตัิงานแตล่ะด้าน

ไม่ต ่ากว่า 3.00 และคะแนนเฉล่ียรวมของการประเมินความสามารถบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ตามสภาพจริงมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 (มีความสามารถบทบาทการเป็น
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดบัมาก) ถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
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3.3 การประเมินความพงึพอใจต่อการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครู
ท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้อง เพ่ื อใช้ เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามประเมินความพงึพอใจ 

2) สร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert. 1932: 1 - 55) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 
คะแนน  5 หมายถึง นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
คะแนน  4 หมายถึง นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีระดบัความพงึพอใจ มาก 
คะแนน  3 หมายถึง นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีระดบัความพงึพอใจ ปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถึง นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีระดบัความพงึพอใจ น้อย 
คะแนน  1 หมายถึง นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีระดบัความพงึพอใจ น้อยท่ีสดุ 
 

คะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจน ามาแปลความหมาย
ของคา่เฉล่ียโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ดงันี ้
 

 คะแนนเฉล่ีย 4.51 - 05.0  หมายถึง นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีความพงึ
พอใจ มากท่ีสดุ 
 คะแนนเฉล่ีย 3.51 - 4.50  หมายถึง นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีความพงึ
พอใจ มาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51 - 3.50  หมายถึง นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีความพงึ
พอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.51 - 2.50  หมายถึง นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีความพงึ
พอใจน้อย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.50  หมายถึง นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีความพงึ
พอใจน้อยท่ีสดุ 
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3) น าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ฉบบัท่ีสร้างขึน้ เสนอ
ให้คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ ตรวจสอบเบือ้งต้นและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน า 

4) น าแบบสอบถาม ท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการควบคมุปริญญา
นิพนธ์ ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีผู้ วิจยัก าหนด
ไว้จ านวน 7 คน 

5) การเก็บรวบรวมข้อมลูจากการสนทนากลุม่ของผู้ ร่วมสทนากลุม่ ขณะสนทนากลุ่ม 
ผู้ วิจยัจะท าการบนัทึกเสียงและจดบนัทึกไว้ตลอดการสนทนา จากนัน้จึงเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การจดบนัทกึและอปุกรณ์บนัทกึเสียง  

6) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มาด าเนินการหา
ประสิทธิผลตอ่ไป  

7) เก็บรวบรวมข้อมูล หลังการฝึกอบรมการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ท าแบบประเมินความพึงพอใจใน
กิจกรรมการฝึกอบรม 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิตพืิน้ฐาน 

1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) 
1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
1.3 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 
- การทดสอบ ทีแบบ เป็ น อิส ระจากกัน  ( t - test for dependent sample) 

(Campbell & Stanley. 1966: 12) โดยใช้เกณฑ์คา่คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรม คือ คา่คะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นของนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิต
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 อย่างมีนยัส าคญั มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก จึงจะถือว่าชุดฝึก อบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูมีประสิทธิผลท่ียอมรับได้ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการ
วิจยั ซึง่มีอยู ่3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 

ตอนท่ี 2 ผลการสร้างชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างบทบาท
การเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 

สัญลักษณ์ที่ใช้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
n จ านวนตวัอยา่ง 

X  คา่คะแนนเฉล่ีย 
S.D. คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

% คา่ร้อยละ 
t คา่สถิตทิดสอบที 

p คา่ความนา่จะเป็น (ระดบันยัส าคญั) 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ  นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 430 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนมา จ านวน 430 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจยัน าเสนอล าดบัการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงันี ้

1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดงัแสดงในตาราง 4 
 

ตาราง 4 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามเพศ และมหาวิทยาลยัท่ีท าการศกึษาอยู่ 
 

กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน )คน(  ร้อยละ 

เพศ   

1. ชาย 

2. หญิง 

99 
331 

23.00 
77.00 

รวม 430 100.00 

มหาวิทยาลยัที่ท าการศกึษาอยู ่   

1. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 29 6.70 

2. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 18 4.20 

3. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 92 21.40 

4. มหาวิทยาลยัสวนดสุติ 59 13.70 

5. มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 58 13.50 

6. มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรีุ 42 10.00 

7. มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 44 10.20 

8. มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 47 11.00 

9. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 40 9.30 

รวม 430 100.00 

 

จากตาราง 4 แสดงว่า ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 99 
คน คดิเป็นร้อยละ 23.00  

จ าแนกตามมหาวิทยาลัยท่ีท าการศึกษาอยู่พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเป็นนิสิตครู
วิทยาศาสตร์ ท่ีศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมากท่ีสุดจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
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21.40 รองลงมาคือ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต จ านวน 59 คน คดิเป็นร้อยละ 13.70 มหาวิทยาลยัราช
ภัฏจนัทรเกษม จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.20 มหาวิทยาลยัราชภัฎธนบรีุ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
สนุนัทา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.70 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 4.20 ตามล าดบั 

2. การวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์  ดงัแสดงในตาราง 5 

 
ตาราง 5 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคดิเห็นเก่ียวกบับทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์  
 

ข้อความ 
n = 430 ระดบั 

X  S.D. ความคดิเห็น 
1. ข้าพเจ้าสามารถใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนอยากท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.73 0.68 มาก 

2. ข้าพเจ้าสามารถกระตุ้นให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัหวัข้อเร่ืองท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.79 0.63 มาก 

3. ข้าพเจ้าสามารถเลา่ประสบการณ์เก่ียวกบัการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.96 0.78 มาก 

4. ข้าพเจ้าสามารถบอกถึงประโยชน์ ของการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

4.06 0.77 มาก 

5. ข้าพเจ้าสามารถผลกัดนัความสนใจของนกัเรียนในการ
คดิหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.71 0.72 มาก 

6. ข้าพเจ้าสามารถกระตุ้นให้นกัเรียนฝึกคิดประเดน็ปัญหา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.71 0.70 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ข้อความ 
n = 430 ระดบั 

X  S.D. ความ
คิดเห็น 

7. ข้าพเจ้าสนบัสนนุให้นกัเรียนออกแบบการทดลองหา
ค าตอบในเร่ืองท่ีสงสยั 

3.94 0.71 มาก 

8. ข้าพเจ้าสง่เสริมให้นกัเรียนกล้าคิด กล้าพดู แสดงความ
คดิเห็นอย่างอิสระ 

4.10 0.73 มาก 

9. ข้าพเจ้าสร้างบรรยากาสท่ีเอือ้ให้นกัเรียนท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ อยา่งมีความสขุ 

4.01 0.70 มาก 

10. ข้าพเจ้ายกตวัอย่างโครงงานท่ีประสบความส าเร็จ ให้
นกัเรียนเห็นถึงความส าคญัของการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

4.11 0.73 มาก 

11. ข้าพเจ้าช่ืนชมกบัความส าเร็จของนกัเรียนแม้จะเป็นขัน้
เร่ิมต้นของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.31 0.71 มาก 

12. ข้าพเจ้าหาจดุเดน่ของนกัเรียนแตล่ะคนแตล่ะกลุม่เพ่ือ
การเสริมแรงในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.02 0.72 มาก 

13. ข้าพเจ้าสร้างแรงจงูใจ ให้ก าลงัใจด้วยการพดูหรือการ
แสดงออกอ่ืนๆ  

4.13 0.71 มาก 

14. ข้าพเจ้ากระตุ้น ยกย่องชมเชยแก่นกัเรียนทกุคน ให้เกิด
ความมัน่ใจท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.19 0.76 มาก 

15. ข้าพเจ้ากระตุ้นให้นกัเรียนแสดงความสามารถออกมา
ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.02 0.81 มาก 

16. ข้าพเจ้ากระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความมุง่มัน่จนสามารถ
คดิหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้อยา่งสร้างสรรค์ 

3.94 0.81 มาก 

17. ข้าพเจ้ากระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความมัน่ใจท่ีจะท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.97 0.82 มาก 

18. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าให้นกัเรียนรู้หลกัการของการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถกูต้อง 

3.92 0.76 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้อความ 
n = 430 ระดบั 

X  S.D. ความคดิเห็น 
19. ข้าพเจ้าสามารถบอกถึงความส าคญัของการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์  

4.04 0.71 มาก 

20. ข้าพเจ้าสามารถบอกวตัถปุระสงค์ของการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

4.12 0.70 มาก 

21. ข้าพเจ้าสามารถให้ความรู้เร่ืองขัน้ตอนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

4.12 0.71 มาก 

22. ข้าพเจ้าสามารถยกตวัอยา่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้
อยา่งหลากหลาย และแนะน าการจ าแนกประเภทของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.02 0.79 มาก 

23. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าวิธีการเลือกหวัข้อโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

4.00 0.77 มาก 

24. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าการวางแผนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

3.99 0.75 มาก 

25. ข้าพเจ้าสามารถน านกัเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ตามแผน 

3.97 0.77 มาก 

ท่ีวางแผนไว้ 4.06 0.78 มาก 
26. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าขัน้ตอนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ได้อยา่งถกูต้อง 

4.08 0.75 มาก 

27. ข้าพเจ้าแสวงหาความรู้ใหม ่เพิ่มเตมิในเร่ืองท่ีนกัเรียน
สนใจท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.10 0.77 มาก 

28. ข้าพเจ้าใช้แหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยง
เนือ้หากบัประสบการณ์ของนกัเรียนในการคดิหวัข้อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.00 0.68 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้อความ 
n = 430 ระดบั 

X  S.D. ความคดิเห็น 
30. ข้าพเจ้าสามารถให้ความรู้แก่นกัเรียนในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

4.02 0.74 มาก 

31. ข้าพเจ้าหาความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือน ามาแนะน านกัเรียนใน
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.08 0.74 มาก 

32. ข้าพเจ้าจดัสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีเอือ้ตอ่การ
เรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.04 0.75 มาก 

33. ข้าพเจ้าให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียนอยา่งใสใ่จไมแ่สดง
อาการเบื่อ 

4.21 0.70 มาก 

หรือร าคาญ 4.26 0.73 มาก 
34. ข้าพเจ้าให้ค าแนะน า อธิบาย ตอบค าถามด้วยความ
เตม็ใจ 

4.14 0.72 มาก 

35. ข้าพเจ้าร่วมเสนอแนวคิด สนบัสนนุวิธีคดิหรือวิธีการ
ของนกัเรียนในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.99 0.98 มาก 

36. ข้าพเจ้าสง่เสริมให้นกัเรียนมีบทบาทมากท่ีสดุในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.95 0.96 มาก 

37. ข้าพเจ้าฝึกให้นกัเรียนรู้จกัค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  4.14 0.80 มาก 
38. ข้าพเจ้าสามารถร่วมกนักบันกัเรียนวางแผนการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.94 0.81 มาก 

39. ข้าพเจ้าสามารถให้ความเห็นในเร่ืองความเป็นไปได้ของ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีจะศกึษา 

3.98 0.73 มาก 

40. ข้าพเจ้าสามารถแนะแนวทาง แก่นกัเรียนในการเลือก
หวัข้อหรือปัญหาท่ีจะศกึษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.22 0.69 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้อความ 
n = 430 ระดบั 

X  S.D. ความคดิเห็น 
42. ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้นกัเรียนแลกเปล่ียนความคดิเห็น
ซึง่กนัและกนัเพ่ือการวางแผนการทดลองร่วมกนั 

4.22 0.78 มาก 

43. ข้าพเจ้ารับฟังความคดิเห็นของนกัเรียนในการเลือก
หวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.34 0.70 มาก 

44. ข้าพเจ้าแนะแนวทาง วิเคราะห์ปัญหา เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
หวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจและความถนดั
ของนกัเรียน 

4.00 0.77 มาก 

45. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าวิธีการเลือกหวัข้อการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.01 0.74 มาก 

46. ข้าพเจ้าสามารถจดักิจกรรมเพื่อชว่ยให้นกัเรียนมองเห็น
ปัญหาการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.99 0.79 มาก 

47. ข้าพเจ้าเอาใจใสน่กัเรียนอยา่งทัว่ถึงในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

4.18 0.71 มาก 

48. ข้าพเจ้ารับฟังความคดิเห็นและความต้องการของ
นกัเรียน 

4.33 0.71 มาก 

49. ข้าพเจ้าสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน 4.35 0.71 มาก 
50. ข้าพเจ้าปฏิบตัิตนเป็นตวัอยา่งด้วยการแสดงความ
อดทน 

4.17 0.76 มาก 

ไมย่อ่ท้อ 4.24 0.73 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้อความ 
n = 430 ระดบั 

X  S.D. ความคดิเห็น 
52. ข้าพเจ้าให้ค าแนะน าและแก้ไขข้อ บกพร่องของนกัเรียน
ด้วยความเมตตา 

4.18 0.67 มาก 

53. ข้าพเจ้าชว่ยดแูลไมใ่ห้การท าโครงงานวิทยาศาสตร์  4.08 0.72 มาก 
ของนกัเรียนออกนอกประเด็น 4.09 0.73 มาก 
54. ข้าพเจ้าซกัถามความเข้าใจของนกัเรียนก่อนลงมือท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.10 0.75 มาก 

55. ข้าพเจ้าสงัเกตพฤติกรรมและภาวะทางอารมณ์ของ
นกัเรียน 

4.19 0.71 มาก 

56. ข้าพเจ้าให้ความส าคญัและสนใจอยา่งจริงจงัในเร่ืองท่ี
ผู้ เรียนสนใจ 

4.04 0.75 มาก 

57. ข้าพเจ้าสามารถจดัหาเวลาให้นกัเรียนเข้าพบเพ่ือขอ
ค าแนะน าปรึกษา  

4.03 0.73 มาก 

58. ข้าพเจ้าสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ห้องเรียนท่ีเอือ้ตอ่การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.05 0.73 มาก 

59. ข้าพเจ้าสามารถดแูลความปลอดภยันกัเรียนระหว่างท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.07 0.79 มาก 

60. ข้าพเจ้าสามารถจดักิจกรรมกลุม่ให้นกัเรียนได้แลก
เปลียนความคดิ  

4.06 0.77 มาก 

61. ข้าพเจ้าจดัเตรียมเอกสาร ส่ือ และอปุกรณ์การเรียนและ
แหลง่เรียนรู้ส าหรับนกัเรียน 

4.04 0.81 มาก 

62. ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้พืน้ท่ีห้องเรียนเป็น
สถานท่ีท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.04 0.72 มาก 

 
 
 
 



  94 

ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้อความ 
n = 430 ระดบั 

X  S.D. ความคดิเห็น 
64. ข้าพเจ้าสร้างบรรยากาศให้นกัเรียนรู้สกึวา่โครงงาน
วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองไมย่าก 

4.04 0.73 มาก 

65. ข้าพเจ้าสามารถตดิตามการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  4.02 0.76 มาก 
ของนกัเรียนทกุระยะ 3.98 0.77 มาก 
66. ข้าพเจ้าสามารถดแูลการปฏิบตังิานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนอย่างใกล้ชิด 

4.09 0.73 มาก 

67. ข้าพเจ้าสามารถตดิตามความก้าวหน้าของโครงงาน
วิทยาศาสตร์นกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

4.07 0.73 มาก 

68.ข้าพเจ้าสามารถติดตามและให้ค าปรึกษาชว่ยเหลือเม่ือ
จ าเป็น 

4.07 0.75 มาก 

ข้าพเจ้าสามารถชว่ยแก้ปัญหาเม่ือนกัเรียนต้องการ 3.98 0.77 มาก 
69. ข้าพเจ้าสามารถให้นกัเรียนพฒันาโครงงานใหม ่หากไม่
ประสบความส าเร็จ 

4.05 0.74 มาก 

70. ข้าพเจ้าสามารถดแูลนกัเรียนจนกว่าโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

4.2 0.75 มาก 

จะเสร็จสิน้ 4.19 0.73 มาก 
71. ข้าพเจ้าสามารถให้ข้อเสนอแนะระหว่างการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

4.11 0.72 มาก 

72. ข้าพเจ้าสามารถชว่ยแก้ปัญหาตา่งๆ ของนกัเรียน
ระหวา่งการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

4.26 0.69 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ข้อความ 
n = 430 ระดบั 

X  S.D. ความคดิเห็น 
75. ข้าพเจ้าสงัเกตปัญหาของนกัเรียนและร่วมหาแนว
ทางแก้ไข 

4.12 0.74 มาก 

76. ข้าพเจ้าตดิตามและให้ค าแนะน าทนัทีท่ีผู้ เรียนต้องการ
ความคดิเห็น 

4.11 0.72 มาก 

77. ข้าพเจ้าสามารถตดิตามให้ก าลงัใจเม่ือนกัเรียนอาจเกิด
ความท้อถอย 

4.13 0.74 มาก 

78. ข้าพเจ้าให้ข้อมลูย้อนกลบักบันกัเรียน 4.06 0.74 มาก 
ในระหวา่งการติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

4.05 0.82 มาก 

79. ข้าพเจ้าตดิตามนกัเรียนทกุขัน้ตอนเพ่ือให้ทราบจดุท่ี
ต้องปรับปรุงแก้ไข 

4.19 0.73 มาก 

80. ข้าพเจ้าใช้วิธีการติดตามท่ีหลากหลาย เชน่ สงัเกต 
ซกัถาม การตรวจผลงาน เป็นต้น 

4.14 0.74 มาก 

81. ข้าพเจ้าสามารถให้นกัเรียนเข้าพบ  4.25 0.71 มาก 
โดยจดัสรรเวลาได้อยา่งเหมาะสมกบัความต้องการของ
นกัเรียน 

4.06 0.73 มาก 

82. ข้าพเจ้าให้ก าลงัใจนกัเรียนเกิดความพยายาม ในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ให้ส าเร็จ 

4.16 0.68 มาก 

83. ข้าพเจ้ามีเทคนิคในการจดัการปัญหาให้กบันกัเรียน  4.09 0.75 มาก 
84. ข้าพเจ้าตดิตาม ประเมินผลนกัเรียนเป็นระยะๆ 4.28 0.74 มาก 

รวม 4.07 0.44 มาก 

 
จากตาราง 5 แสดงว่า นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ี

ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 3.71 ถึง 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.63 
ถึง 0.98 โดยข้อความท่ีนิสิตมีความเห็นด้วยอยู่ในระดบัมากจ านวน 86 ข้อ ส่วนข้อความท่ีมีค่า
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คะแคนนเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ข้อ 49 ( X = 4.35, S.D. = 0.71) และข้อความท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ีย

ต ่าสดุ ได้แก่ ข้อ 5 ( X = 3.71, S.D. = 0.72) และ ข้อ 6 ( X = 3.71, S.D. = 0.70) 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ  
ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ ว่าข้อมลู

ท่ีมีสามารถท าการวิเคราะห์องค์ประกอบได้หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ภายในดัชนี ้KMO การทดสอบ Bartlett’s test od Sphericity และค่าการร่วมกันของตัวแปร 
(Communality) เบือ้งต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยการทดสอบนยัส าคญัทางสถิตขิองคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ พบว่าข้อความท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ข้อความอ่ืนน้อยมากมีจ านวน 
47 ข้อความจ าเป็นต้องตดัออกจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดงันัน้ข้อความท่ีจ าน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบตอ่ไปนีจ้ะมีจ านวน 39 ข้อความตาราง 6  

ตาราง 6 คา่ดชันี ้KMO (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequancy) และการ
ทดสอบ Barlett’s test of Sphericity 

Kaiser – Meyer – Olkin Measure Barlett’s test of Sphericity 
of Sampling Adequancy Approx Chi - Square df Sig. 

.948 8555.555 741 .001 
  

จากตาราง 6 แสดงว่า ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของการน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบ Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequancy: KMO และท าการ
ทดสอบBarlett’s test of Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐานจะเป็นค่าส ถิติ ท่ี การแจกแจง
โดยประมาณแบบ Chi-Square ถ้าค่าไคสแควร์มีค่มากหรือค่า Signicicant ในการทดสอบ
นยัส าคญัทางสถิติ (α) จะปฎิเสธ Ho หรือยอมรับ H1 นั่นคือตวัแปรท่ีทดสอบมีความสัมพันธ์กัน
สามารถใช้เทคนิควิเคราะห์ Factor Analysis ได้ ในท่ีนีค้่า KMO เท่ากับ .948 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ขัน้
ต ่าคือ .6 และเข้าสู่ 1 สรุปได้ว่าข้อมูลท่ีมีอยู่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบมากและเม่ือ
พิจารณาการทดสอบค่า Barlett’s test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-
Square เท่ากับ 8555.555 ได้ค่า Signicicant เท่ากับ .001  ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฎิเสธ Ho แสดง
วา่ข้อมลูชดุนีมี้ความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
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ตาราง 7 คา่การร่วมกนัของตวัแปร (Communnality) ของข้อความ 

ข้อความ คา่ Communnality ข้อความ คา่ Communnality 
1 .690 33 .550 
2 .681 34 .543 
4 .520 35 .525 
6 .599 36 .758 
8 .535 37 .710 
10 .533 39 .575 
11 .579 41 .604 
12 .539 42 .647 
13 .546 43 .569 
21 .569 44 .558 
22 .610 47 .551 
23 .661 48 .715 
24 .632 49 .612 
25 .574 62 .473 
26 .598 65 .487 
27 .559 71 .502 
28 .578 83 .585 
29 .584 84 .619 
31 .541 86 .514 
32 .495   

 

จากตาราง 7 แสดงว่า การร่วมกันของตัวแปร (Communnality) ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบมีคา่อยูร่ะหวา่ง .473 ถึง .758 ซึ่งสงูกวา่คา่ขัน้ต ่าคือ .20 พบวา่ข้อความ  39 
ข้อความมีแนวโน้มสามารถจดัเข้าองค์ประกอบตอ่ไป 
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ผู้วิจยัได้ท าการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principle 
Component Analysis) เพ่ือพิจารณาจ านวนองค์ประกอบท่ีได้ ค่าไอเกน ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมได้ผลดงัตาราง 8 

ตาราง 8 คา่ไอเกน คา่ร้อยละของความแปรปรวน และคา่ร้อยละของความแปรปรวนสะสมท่ีได้
จากการสกดัองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (PCA) 

องค์ประกอบ 

คา่ไอเกนจากการสกดัองค์ประกอบด้วยวิธีวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั (PCA) 

คา่ไอเกน ร้อยละของความ
แปรปรวน 

ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 13.357 34.248 34.248 
2 3.726 9.553 43.801 
3 1.853 4.751 48.553 
4 1.454 3.728 52.281 
5 1.233 3.162 55.443 
6 1.095 2.807 58.250 
7 .918 2.354 60.605 

    
39 .201 .514 100.000 

 
จากตาราง 8 แสดงว่า จากการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ

หลัก ได้องค์ ประกอบหลักจ านวน  6 องค์ประกอบเท่านัน้ ท่ีมีค่าไอเกน (Eigen Value) สูงกว่า 
1.00 ซึ่งมีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.095 ถึง 13.357 และองค์ประกอบทัง้ 6 องค์ประกอบ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 58.250 เม่ือน าค่าไอเกนจากข้อมูลจริงมา
พล๊อตกราฟจะได้ Scree Plot โดยเรียงจากมากไปน้อยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาว่าควรอยู่
องค์ประกอบใดดงัภาพประกอบ 3 



  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 กราฟเส้นคา่ไอเกนจากข้อมลูจริง 

ตาราง 9 คา่น า้หนกัองค์ประกอบหลงัจากหมนุแกนองค์ประกอบด้วยวิธีแวริแมกซ์ 

ข้อความ องค์ประกอบ 
1 2 3 4 5 6 

23. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าวิธีการเลือกหวัข้อโครงงาน .771      
24. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าวิธีการเลือกหวัข้อโครงงาน .760      
22. ข้าพเจ้าสามารถยกตวัอยา่งโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ได้อยา่งหลากหลาย และแนะน าการจ าแนกประเภท 
ของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

.735      

26. ข้าพเจ้าสามารถแนะน านกัเรียนท าโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ได้อยา่งถกูต้อง 

.727      

28. ข้าพเจ้าใช้แหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยง
เนือ้หากบัประสบการณ์ของนกัเรียนในการคดิหวัข้อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

.704      
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ข้อความ องค์ประกอบ 
1 2 3 4 5 6 

25. ข้าพเจ้าสามารถน านกัเรียนท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ตามแผนท่ีวางไว้ 

 698      

21.ข้าพเจ้าสามารถให้ความรู้เร่ืองขัน้ตอนการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

.676      

27. ข้าพเจ้าแสวงหาความรู้ใหมเ่พิ่มเตมิในเร่ือง 
ท่ีนกัเรียนสนใจท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 .641      

29. ข้าพเจ้าฝึกให้นกัเรียนคิดเพ่ือแก้ปัญหาโดยใช้
หลกัการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

.631     .365 

31. ข้าพเจ้าหาความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือน ามาแนะน านกัเรียน 
ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 .629      

32. ข้าพเจ้าจดัสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีเอือ้
ตอ่ 
การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 

.569      

35. ข้าพเจ้าร่วมเสนอแนวคิด สนบัสนนุวิธีคดิ 
การของนกัเรียนในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

.482 .442     

48. ข้าพเจ้ารับฟังความคดิเห็นและความต้องการของ
นกัเรียน 

 .772     

49. ข้าพเจ้าสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน  .672     
47. ข้าพเจ้าเอาใจใสน่กัเรียนอยา่งทัว่ถึงในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 .644     

42. ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้นกัเรียนแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นซึง่กนัและกนัเพ่ือการวางแผนการทดลอง
ร่วมกนั 

 .577 .519    
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ตาราง 9 (ตอ่) 

 

ข้อความ องค์ประกอบ 
1 2 3 4 5 6 

34. ข้าพเจ้าให้ค าแนะน า อธิบาย ตอบค าถามด้วย
ความเตม็ใจ 

.357 .561     

33. ข้าพเจ้าให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียนอยา่งใสใ่จไม่
แสดงอาการเบ่ือหรือร าคาญ 

.438 .552     

43. ข้าพเจ้ารับฟังความคดิเห็นของนกัเรียนในการ
เลือกหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 .552 .440    

41. ข้าพเจ้าให้โอกาสนกัเรียนเลือกท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามความสนใจ 

 .533 .515    

37. ข้าพเจ้าฝึกให้นกัเรียนรู้จกัค้นพบความรู้ด้วยตนเอง   .808    
36. ข้าพเจ้าสง่เสริมให้นกัเรียนมีบทบาทมากท่ีสดุใน
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

  .802    

39. ข้าพเจ้าสามารถให้ความเห็นในเร่ืองความเป็นไป
ได้ของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีจะศกึษา 

  .686    

44. ข้าพเจ้าแนะแนวทาง วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือให้ได้มา
ซึง่หวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจและ
ความถนดัของนกัเรียน 

 .359 .603    

13. ข้าพเจ้าสร้างแรงจงูใจ ให้ก าลงัใจด้วยการพดูหรือ
การแสดงออกอ่ืนๆ  

   .637   

11. ข้าพเจ้าช่ืนชมกบัความส าเร็จของนกัเรียนแม้จะ
เป็นขัน้เร่ิมต้นของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 .376  .613   
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ตาราง 9 (ตอ่) 

 

ข้อความ องค์ประกอบ 
1 2 3 4 5 6 

12. ข้าพเจ้าหาจดุเดน่ของนกัเรียนแตล่ะคนแตล่ะ
กลุม่ 
เพ่ือการเสริมแรงในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

.398   .556   

10. ข้าพเจ้ายกตวัอย่างโครงงานท่ีประสบ
ความส าเร็จให้นกัเรียนเห็นถึงความส าคญัของ
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

.454   .512   

4. ข้าพเจ้าสามารถบอกถึงประโยชน์ของการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

  .442 .511   

8. ข้าพเจ้าสง่เสริมให้นกัเรียนกล้าคิด กล้าพดู 
แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

  .408 .458   

86. ข้าพเจ้าใช้ชอ่งทางไลน์ เฟคบุ๊ค และส่ือสงัคม
ออนไลน์ในการตดิตามชว่ยเหลือนกัเรียน 

    . 
604 

 

83. ข้าพเจ้ามีเทคนิคในการจดัการปัญหาให้กบั
นกัเรียน 

.395    .590  

84. ข้าพเจ้าตดิตาม ประเมินผลนกัเรียนเป็น
ระยะๆ  

.386    .590  

65. ข้าพเจ้าสามารถตดิตามการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนทกุระยะ 

.304    .534  
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ตาราง 9 (ตอ่) 

 

ข้อความ องค์ประกอบ 
1 2 3 4 5 6 

71. ข้าพเจ้าสามารถดแูลนกัเรียนจนกว่าโครงงาน
วิทยาศาสตร์จะเสร็จสิน้ 

  .370  .481  

62. ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้พืน้ท่ี
ห้องเรียนเป็นสถานท่ีท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 .377 .320  .400  

1. ข้าพเจ้าสามารถใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียน
อยากท า 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

.327     .749 

2. ข้าพเจ้าสามารถกระตุ้นให้นกัเรียนแสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบัหวัข้อเร่ืองท่ีจะท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

     .717 

6. ข้าพเจ้าสามารถกระตุ้นให้นกัเรียนฝึกคิด
ประเดน็ปัญหาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

     .625 

 

จากตาราง 9 แสดงว่า เม่ือพิจารณาจัดให้ข้อความแต่ละข้อความอยู่ใน
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง เพียงองค์ประกอบเดียว โดยใช้คา่น า้หนกัองค์ประกอบท่ีสงูท่ีสดุ 
สามารถจดัเข้าองค์ประกอบได้ครบทัง้ 39 ข้อความ โดยแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยจ านวน
ข้อความ 3 -12 ข้อความ และมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต ่ .473 ถึง .758 

เน่ืองจากผู้ วิจยัต้องการใช้เฉพาะข้อความท่ีมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ .50 
ขึน้ไป ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาน า้หนักองค์ประกอบขัน้มีนัยส าคัญ ได้ข้อความท่ีต้องการ
จ านวน 36 ข้อความ และในแต่ละองค์ประกอบมีตวัแปรอย่างน้อย 3 ข้อความ พบว่ามีทัง้หมด 6 
องค์ประกอบ ผู้วิจยัด าเนินการตัง้ช่ือองค์ประกอบให้เหมาะสมกบัแตล่ะองค์ประกอบ ดงัตาราง 11 
ถึง ตาราง 16 
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ตาราง 10 ข้อความในองค์ประกอบท่ี 1 “การเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้ เรียน”  

ข้อความ คา่น า้หนกั 
องค์ประกอบ 

23. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าวิธีการเลือกหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ .771 
24. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าการวางแผนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ .760 
22. ข้าพเจ้าสามารถยกตวัอยา่งโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อยา่งหลากหลายและ
แนะน าการจ าแนกประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

.735 

26. ข้าพเจ้าสามารถแนะน านกัเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้อยา่งถกูต้อง .727 
28. ข้าพเจ้าใช้แหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยงเนือ้หากบัประสบการณ์ 
ของนกัเรียนในการคิดหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 

.704 

25. ข้าพเจ้าสามารถน านกัเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแผนท่ีวางไว้ .698 
21.ข้าพเจ้าสามารถให้ความรู้เร่ืองขัน้ตอนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ .676 
27. ข้าพเจ้าแสวงหาความรู้ใหมเ่พิ่มเตมิในเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

.641 

29. ข้าพเจ้าฝึกให้นกัเรียนคิดเพ่ือแก้ปัญหาโดยใช้หลกัการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

.631 

31. ข้าพเจ้าหาความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือน ามาแนะน านกัเรียนในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

.629 

32. ข้าพเจ้าจดัสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

.569 

35. ข้าพเจ้าร่วมเสนอแนวคิด สนบัสนนุวิธีคดิหรือวิธี 
การของนกัเรียนในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

.482  

  

จากตาราง 10 แสดงว่าองค์ประกอบท่ี 1 ประกอบด้วย 12 ข้อความ ได้แก่ ข้อ 21 
ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 31 ข้อ 32 และ ข้อ 35 โดยมีน า้หนัก
องค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง .771 ถึง .569 ตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้ เรียน”  
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ตาราง 11 ข้อความในองค์ประกอบท่ี  2 “การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน”  

ข้อความ คา่น า้หนกั
องค์ประกอบ 

48. ข้าพเจ้ารับฟังความคดิเห็นและความต้องการของนกัเรียน .772 
49. ข้าพเจ้าสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน .672 
47. ข้าพเจ้าเอาใจใสน่กัเรียนอยา่งทัว่ถึงในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ .644 
42. ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้นกัเรียนแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนัเพ่ือ
การ 
วางแผนการทดลองร่วมกนั 

.577 

34. ข้าพเจ้าให้ค าแนะน า อธิบาย ตอบค าถามด้วยความเตม็ใจ .561 
33. ข้าพเจ้าให้ค าปรึกษาแก่นกัเรียนอยา่งใสใ่จไมแ่สดงอาการเบื่อหรือ
ร าคาญ 

.552 

43. ข้าพเจ้ารับฟังความคดิเห็นของนกัเรียนในการเลือกหวัข้อโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

.552 

41. ข้าพเจ้าให้โอกาสนกัเรียนเลือกท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ .533 

 

จากตาราง 11 แสดงว่าองค์ประกอบท่ี 2 ประกอบด้วย 8 ข้อความ ได้แก่ ข้อ 33 
ข้อ 34 ข้อ 41ข้อ 42 ข้อ 43 ข้อ 47 ข้อ 48 และ ข้อ 49 โดยมีน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .772 
ถึง .533 ตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน”  

ตาราง 12 ข้อความในองค์ประกอบท่ี 3 “การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน” 

ข้อความ คา่น า้หนกั
องค์ประกอบ 

37. ข้าพเจ้าฝึกให้นกัเรียนรู้จกัค้นพบความรู้ด้วยตนเอง .808 
36. ข้าพเจ้าสง่เสริมให้นกัเรียนมีบทบาทมากท่ีสดุในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

.802 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ข้อความ คา่น า้หนกั
องค์ประกอบ 

39. ข้าพเจ้าสามารถให้ความเห็นในเร่ืองความเป็นไปได้ของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ท่ีจะศกึษา 

.686 

44. ข้าพเจ้าแนะแนวทาง วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือให้ได้มาซึง่หวัข้อโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ตามความสนใจและความถนดัของนกัเรียน 

.603 

 

จากตาราง 12 แสดงว่าองค์ประกอบท่ี 3 ประกอบด้วย 4 ข้อความ ได้แก่ ข้อ 36 
ข้อ 37ข้อ 39 และข้อ 44 โดยมีน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .808 ถึง .603 ตัง้ช่ือองค์ประกอบนี ้
วา่ “การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน” 

ตาราง 13 ข้อความในองค์ประกอบท่ี 4 “การเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน”  

ข้อความ คา่น า้หนกั

องค์ประกอบ 

13. ข้าพเจ้าสร้างแรงจงูใจ ให้ก าลงัใจด้วยการพดูหรือการแสดงออกอ่ืนๆ  .637 
11. ข้าพเจ้าช่ืนชมกบัความส าเร็จของนกัเรียนแม้จะเป็นขัน้เร่ิมต้นของการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

.613 

12. ข้าพเจ้าหาจดุเดน่ของนกัเรียนแตล่ะคนแตล่ะกลุม่เพ่ือการเสริมแรงในการ 
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

.556 

10. ข้าพเจ้ายกตวัอย่างโครงงานท่ีประสบความส าเร็จให้นกัเรียนเห็นถึง
ความส าคญัของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

.512 

4. ข้าพเจ้าสามารถบอกถึงประโยชน์ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ .511 
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จากตาราง 13 แสดงว่าองค์ประกอบท่ี 4 ประกอบด้วย  5  ข้อความ ได้แก่ ข้อ 4 
ข้อ 10ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 โดยมีน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .637  ถึง .511 ตัง้ช่ือ
องค์ประกอบนีว้า่ “การเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน”  

ตาราง 14 ข้อความในองค์ประกอบท่ี  5 “การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน”  

ข้อความ คา่น า้หนกั

องค์ประกอบ 

86. ข้าพเจ้าใช้ชอ่งทางไลน์ เฟคบุ๊ค และส่ือสงัคมออนไลน์ในการตดิตาม
ชว่ยเหลือนกัเรียน 

.604 

83. ข้าพเจ้ามีเทคนิคในการจดัการปัญหาให้กบันกัเรียน .590 
84. ข้าพเจ้าตดิตาม ประเมินผลนกัเรียนเป็นระยะๆ  .590 
65. ข้าพเจ้าสามารถตดิตามการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนทกุระยะ .534 

  

จากตาราง 14 แสดงว่าองค์ประกอบท่ี 5 ประกอบด้วย  4  ข้อความ ได้แก่ ข้อ 65 
ข้อ 84ข้อ 83 และข้อ 86  โดยมีน า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง  .604  ถึง .534 ตัง้ช่ือองค์ประกอบ
นีว้า่ “การเป็นผู้ตดิตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน”  

ตาราง 15 ข้อความในองค์ประกอบท่ี 6 “การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน”  

ข้อความ คา่น า้หนกั

องค์ประกอบ 

1. ข้าพเจ้าสามารถใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนอยากท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

.749 

2. ข้าพเจ้าสามารถกระตุ้นให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหวัข้อเร่ืองท่ี
จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

.717 

6. ข้าพเจ้าสามารถกระตุ้นให้นกัเรียนฝึกคิดประเดน็ปัญหาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

.625 
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จากตาราง 15 แสดงว่าองค์ประกอบท่ี 6 ประกอบด้วย  3  ข้อความ ได้แก่ ข้อ 1 
ข้อ 2และข้อ 6  โดยมีน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .749  ถึง .6.25 ตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้่า 
“การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน”  

 
ตาราง 16 ช่ือขององค์ประกอบท่ีได้หลงัจากการหมนุแกนองค์ประกอบ 
 

ช่ือองค์ประกอบ คา่ไอเกน ร้อยละของความ
แปรปรวน 

ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1. การเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้ เรียน  13.357 34.248 34.248 
2. การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน 3.726 9.553 43.801 
3. การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน 1.853 4.751 48.553 
4. การเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน 1.454 3.728 52.281 
5. การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน  1.233 3.162 55.443 
6. การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ 1.095 2.807 58.250 

 

จากตาราง 16 แสดงว่า องค์ประกอบทัง้ 6 องค์ประกอบมีค่าไอเกน (Eigen 
Value) อยู่ระหว่าง 13.357  ถึง 1.095 ซึ่งประกอบไปด้วย การเป็นผู้ ให้ค าแนะน าผู้ เรียน การเป็น
ผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน  การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน การเป็นผู้ สนับสนุนผู้ เรียน  การเป็นผู้ ติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้ เรียน  และการเป็นผู้ ส ร้างแรงกระตุ้ นการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยทัง้ 6 
องค์ประกอบสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 58.250 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

ขัน้ตอนที่  2 การสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

2.1 แนวทางการน าข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ขัน้ตอนท่ี 1 โดยการพิจารณาจากน า้
องค์ประกอบองค์ประกอบมีค่าไอเกน (Eigen Value) อยู่ระหว่าง 1.095 ถึง 13.357 โดยทัง้ 6 
องค์ประกอบสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 58.203  ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ พบว่าทุกองค์ประกอบมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งสามารถน ามาเป็น
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แนวทางในมาก าหนดเป็น (ร่าง) ชุดฝึกอบรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ได้ดงันี ้

1) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้ ให้ค าแนะน าผู้ เรียน มีคา่ไอเกนเท่ากับ 13.357 น ามา 
(ร่าง) กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้การจดักิจกรรม เร่ืองหลงทางในทะเลทราย 

2) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน มีค่าไอเกนเท่ากับ 3.726 น ามา 
(ร่าง) กิจกรรมฝึกอบรม เร่ือง รู้วา่ ดีใจหรือเสียใจ 

3) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.853 น ามา (ร่าง) 
กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้การจดักิจกรรม เร่ืองเรือหลบภยั 

4) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน มีคา่ไอเกนเทา่กบั 1.454 น ามา (ร่าง) 
กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้การจดักิจกรรม เร่ือง ค้นใจ  

5) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน มีค่าไอเกนเท่ากับ 
1.233 น ามา (ร่าง) กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้การจดักิจกรรม เร่ือง บ้านแสนสขุ 

6) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้ สร้างแรงกระตุ้ นการเรียนรู้ของผู้ เรียน มีค่าไอเกน
เท่ากับ 1.095น ามา (ร่าง) กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้การจัดกิจกรรม เร่ือง แรงบันดาลใจสู่
ความส าเร็จ  

2.1 ผู้ วิจัยได้น า (ร่าง) ชุดฝึกอบรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ผ่านการตรวจตสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) ของ (ร่าง) ชุดฝึกอบรมด้วยการสนทนากลุ่ม (Fogus group) ประกอบด้วย
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 7 คน ได้แก่ ผู้ทรงคณุวุฒิ ของสถาบนัอุดมศึกษา รวมทัง้ครูผู้สอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ ท่ีมีประสบการณ์การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion Form) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุม่ในประเด็นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) ของ (ร่าง) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ใน 4 ส่วน ได้แก่ 1) ความมุ่งหมายของกิจกรรม  
2) รายละเอียดการจดักิจกรรม 3) การจดักิจกรรม 4) การวดัและการประเมินผล ซึ่งผู้ทรงคณุวุฒิ
ตรวจสอบความเหมาะสมของ (ร่าง) กิจกรรมเสริมหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะรวมทัง้ความ
คดิเห็นเพิ่มเติมเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) กิจกรรมเสริมหลกัสตูร ซึง่ผลการสนทนากลุม่ พบว่า 
“ชดุฝึกอบรมมีความเหมาะสมกบัองค์ประกอบทัง้ 6 องค์ประกอบ ส่วนการล าดบัหวัข้อกิจกรรม ท่ี
ประชุมเสนอล าดบัหัวข้อกิจกรรมใหม่ ดงันี ้1) ปฐมนิเทศ 30 นาที 2) การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้ เรียน กิจกรรม “ แรงบันดาลใจสู่ความส าเร็จ” 90 นาที 3) การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน 
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กิจกรรม “เรือหลบภยั” 90 นาที 4) การเป็นผู้ ให้ค าแนะน าผู้ เรียน กิจกรรม “หลงทางในทะเลทราย” 
90 นาที 5) การเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน กิจกรรม “ค้นใจ” 90 นาที 6) การเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน 
กิจกรรม “รู้ว่า .. ดีใจหรือเสียใจ” 90 นาที 7) การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน กิจกรรม 
“บ้านแสนสขุ” 90 นาที 8) ปัจฉิมนิเทศ 30 นาที 

สรุปกิจกรรมในชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีจ านวน 6 หนว่ยกิจกรรมฝึกอบรม 

- ระยะเวลาจดักิจกรรม ด าเนินการจดักิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 ชัว่โมง  

- สถานท่ีในการจดักิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ขัน้ตอนการจดักิจรรม 

1) ขัน้เตรียมการ การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม โดยผู้น ากิจกรรม
และผู้ ช่วยจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี สิ่งแวดล้อม ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เอกสาร
ประกอบการจดักิจกรรม รวมถึงติดต่อประสานงาน ชีแ้จงการจัดกิจกรรม เอกสาร แบบประเมิน
ตา่งๆ แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมให้เข้าใจการด าเนินงาน ผู้น ากิจกรรมด าเนินกิจกรรมด้วยการบรูณาการ
ใน 2 ลกัษณะ ดงันี ้การบรรยายและการบรรยายเชิงปฏิบตักิาร ผู้วิจยัจดัปัจฉิมนิเทศ เปิดโอกาสให้
ทกุคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามและแลก เปล่ียนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม  

2) ขัน้วดัและประเมินผล ผู้ วิจยัประเมินจากแบบสอบถามบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน - ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม เค ร่ืองคอมพิวเตอร์ เค ร่ืองฉายภาพ
โปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ เอกสารประกอบการจดักิจกรรม เคร่ืองมือรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบ
ประเมินบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจตอ่การ
จดักิจกรรม กระดาษ A4 กระดาษแข็งสี กาว กรรไกร 

- เทคนิคการจดักิจกรรม ได้แก่ การท ากิจกรรมในรูปแบบร่วมมือ การท างาน
กลุม่ กิจกรรมกลุม่ 

- การวดัและการประเมินผล ได้แก่ 
 1) ประเมินความสามารถบทบาทการเป็นครูท่ีป รึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ จากผลการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
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 2) ประเมินความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็น
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ - เกณฑ์การประเมิน ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์การประเมินการจัด
กิจกรรม ดงันี ้

1) คะแนนเฉล่ียรวมของผลการประเมินบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ หลงัการฝึกอบรมมีคะแนนสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม 

2) คะแนนเฉล่ียรวมของผลการประเมินบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์จากแบบฝึกหดัประจ าหน่วยการฝึกอบรม  

3) คะแนนเฉล่ียรวมของความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของ
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก (คะแนนเฉล่ียมากกวา่หรือเทา่กบั 3.51)  

กิจกรรม ปฐมนิเทศ ระยะเวลา 30 นาที 
- เหตผุลของการท ากิจกรรม เม่ือผู้น ากิจกรรมและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมา

พบกนัในชัว่โมงแรก การสร้างความคุ้นเคยระหวา่งกนัเป็นสิ่งส าคญัเพ่ือสร้างความเป็นกนัเอง การ
ปรับตัวระหว่างผู้ เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างความคุ้นเคยกับสถานท่ี การทราบถึงระเบียบการ
ปฏิบตัริะหวา่งท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จะเป็นประโยชน์แก่การท ากิจกรรมร่วมกนัในล าดบัตอ่ไป 

 - จดุมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้จดุมุ่งหมาย แนวปฏิบตัิ วนั 
เวลา สถานท่ีของการจดักิจกรรม และเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้น ากิจกรรม 
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบการเกณฑ์การประเมิน 

 - ส่ือและวสัดอุุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายภาพ และสมดุบนัทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 - ขัน้ตอนของการท ากิจกรรม สร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้น ากิจกรรมกับ
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองโดยการทักทายและแนะน าตวั ผู้น ากิจกรรมชีแ้จงจุดมุ่งหมาย
ของการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้น ากิจกรรมชีแ้จงให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 - ประเด็นท่ีควรได้รับจากการท ากิจกรรม ร่วมกันสรุปหาแนวทางปฏิบตัิ
กิจกรรม เพ่ือความเข้าใจตรงกนั 

 - การวัดและประเมินผล สังเกตการณ์ มีส่วนร่วม การโต้ตอบ และ
สอบถามความคดิเห็นก่อนเร่ิมกิจกรรมตา่งๆ”  
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2.2 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ี
ผู้วิจยัพฒันาขึน้จากการน าหลกัการส าคญั ๆ จากแนวคิดทฤษฎีในการจดักิจกรรมตามแนวคิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์  

2.3 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

2.3.1 ประเมินความสามารถบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์จาก
ผลการใช้กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยแบบสอบถาม
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2.3.2 ประเมินความสามารถตามสภาพจริงของบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์จากการท าแบบฝึกหดัท้ายหนว่ยกิจกรรมการฝึกอบรม 

2.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยแบบสอบถามในการประเมินความพงึพอใจ  
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ภาพประกอบ 4 การพฒันาชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

การประเมินผลจากการใช้ชุดฝึกอบรมเสริมสร้างบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ เป็นแบบประเมินความสามารถในบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาตามสภาพจริงจากผลการใช้ชุดฝึกอบรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมินผลการใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาท
การเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้แก่นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีท่ี 4 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 20 คน ผู้วิจยัจดัล าดบัการน าเสนอข้อมลู ดงันี ้

ตอนท่ี 3.1 ผลการประเมินผลการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  ในขัน้ตอนนีเ้ป็นผลการ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตครู
วิทยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแผนการทดลอง Pretest – Posttest Design ผลการประเมินดงั
แสดงในตาราง 18 

ข้อมูลค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  
ตามสภาพจริง โดยภาพรวมของนิสิตทกุคน ดงัแสดงในตาราง 17  

ตาราง 17 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม เป็นรายด้าน   

บทบาทการเป็นครูที่

ปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

 

Pretest 

 

Postest 

ผลตา่ง 

ที่เพิ่มขึน้ 

 

t 

 

p 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ ร้อยละ 

1. การเป็นผู้สร้างแรง

กระตุ้นการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน 

2.50 0.45 37.50 3.83 0.47 70.75 33.25 11.25 .001 

2. การเป็นผู้ ฝึก

ผู้ เรียน 

2.47 0.39 36.75 4.02 0.44 75.50 38.75 11.46 .001 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

บทบาทการเป็นครูที่

ปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

 

Pretest 

 

Postest 

ผลตา่ง 

ที่เพิ่มขึน้ 

 

t 

 

p 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ ร้อยละ 

3. การเป็นผู้ให้ค า 

แนะน าผู้ เรียน 

2.64 0.29 41.00 4.12 0.32 78.00 37.00 17.34 .001 

 

จากตาราง 17 แสดงวา่หลงัการใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีคา่เฉล่ียโดยรวม มากกว่าก่อนการใช้ชดุฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยก่อนการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์ มีบทบาทการเป็นครูทีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.63 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.75 เม่ือฝึกอบรมแล้วมีบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์มีค่าเฉล่ียโดยรวม เท่ากับ 41.17 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79.35 แสดงให้
เห็นว่าผลการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ นิสิตครู
วิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์โดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.50 
ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์เป็น
รายด้าน ผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดงันี ้

ด้านการเป็นผู้ สร้างแรงกระตุ้ นการเรียนรู้ผู้ เรียน หลังการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีคา่เฉล่ียมากกว่าก่อนการใช้ชดุฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยก่อนการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูทีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ผู้ เรียน มีค่าเฉล่ีย 2.47 คิดเป็น 
ร้อยละ 36.75 เม่ือฝึกอบรมแล้วนิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ สร้างแรงกระตุ้ นการเรียนรู้ผู้ เรียน มีค่าเฉล่ีย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 
75.50 แสดงให้เห็นว่าผลการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ ส ร้างแรงกระตุ้ นการเรียนรู้ของผู้ เรียน นิสิตครูวิทย าศาสตร์ 
มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เพิ่มขึน้ร้อยละ 33.25 
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ด้านการเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน หลงัการใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครู
ท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีคา่เฉล่ียมากกวา่ก่อนการใช้ชดุฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
ก่อนการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูทีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้าน
การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียนมีค่าเฉล่ีย 2.47 คิดเป็นร้อยละ 36.75 เม่ือฝึกอบรมแล้วนิสิตครูวิทยาศาสตร์มี
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียนมีคา่เฉล่ีย 4.02 คิดเป็น
ร้อยละ 75.50 แสดงให้เห็นว่าผลการฝึก อบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 38.75 

ด้านการเป็นผู้ แนะน าผู้ เรียน หลงัการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีคา่เฉล่ียมากกวา่ก่อนการใช้ชดุฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
ก่อนการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูทีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้าน
การเป็นผู้ แนะน าผู้ เรียน มีค่าเฉ ล่ีย 2.63 คิดเป็นร้อยละ 40.75 เม่ือฝึกอบรมแล้วนิสิตครู
วิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ แนะน าผู้ เรียนมี
คา่เฉล่ีย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 78.00 แสดงให้เห็นวา่ผลการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็น
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้แนะน าผู้ เรียน นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.00 

ด้านการเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน หลงัการใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาท
การเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ มีคา่เฉล่ียมากกวา่ก่อนการใช้ชดุฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยก่อนการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูทีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ด้านการเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน มีคา่เฉล่ีย 2.62 คิดเป็นร้อยละ 40.50 เม่ือฝึกอบรมแล้วนิสิตครู
วิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา
ผู้ เรียนมีค่าเฉล่ีย 40.28 คิดเป็นร้อยละ 82.00 แสดงให้เห็นว่าผลการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน นิสิตครู
วิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 41.50  

ด้านการเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน หลงัการใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
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วิทยาศาสตร์ มีคา่เฉล่ียมากกวา่ก่อนการใช้ชดุฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
ก่อนการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูทีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้าน
การเป็นผู้ สนับสนุนผู้ เรียนมีค่า เฉล่ีย 2.57 คิดเป็นร้อยละ 39.25 เม่ือฝึกอบรมแล้วนิสิตครู
วิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรี ยนมี
ค่าเฉล่ีย 4.34  คิดเป็นร้อยละ 83.50 แสดงให้เห็นว่าผลการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ สนับสนุนผู้ เรียน นิสิตครูวิทยาศาสตร์มี
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 44.25 

ด้านการเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าผู้ เรียนหลงัการใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีคา่เฉล่ียมากกวา่ก่อนการใช้ชดุฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยก่อนการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูทีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าผู้ เรียนมีค่าเฉล่ีย 2.57 คิดเป็นร้อยละ 39.25 
เม่ือฝึกอบรมแล้วนิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการ
เป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าผู้ เรียน มีค่าเฉล่ีย 4.28  คิดเป็นร้อยละ 82.00 แสดงให้เห็นว่าผลการ
ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ติดตาม
ความก้าวหน้าผู้ เรียน นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 41.25 

 
ตาราง 18 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรฝึกอบรม จ าแนกรายข้อ  
 
บทบาทการเป็นครู 
ที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
Pretest 

 
Postest 

ผลตา่ง 
ที่เพิ่มขึน้ 

 
t 

 
p 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ ร้อยละ 
การเป็นผู้สร้างแรง
กระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
1. สามารถใช้ค าถาม
กระตุ้นให้นกัเรียน
อยากท าโครงงาน 

 
 
 

2.65 

 
 
 

0.48 

 
 
 

41.25 
 
 

 
 
 

3.85 

 
 
 

0.58 

 
 
 

71.25 

 
 
 

30.00 

 
 
 

8.71 

 
 
 
.001  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

บทบาทการเป็นครู 
ที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
Pretest 

 
Postest 

ผลตา่ง 
ที่เพิ่มขึน้ 

 
t 

 
p 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ ร้อยละ 
2. สามารถกระตุ้นให้

นกัเรียนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัหวัข้อ

เร่ือง 

2.40 0.68 35.00 3.95 0.60 73.75 38.75 7.81 .001  

ที่จะท าโครงงาน 2.45 0.51 36.25 3.70 0.47 67.50 31.25 10.16 .001  

3. สามารถกระตุ้นให้

นกัเรียนฝึกคดิประเด็น

ปัญหาโครงงาน 

 
2.40 

 
0.82 

 
35.00 

 
4.00 

 
0.56 

 
75.00 

 
40.00 

 
6.83 

 
.001  

การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน 2.25 0.85 56.25 4.10 0.55 77.50 21.25 7.95 .001  

4. สามารถฝึกให้

นกัเรียนรู้จกัค้นพบ

ความรู้ด้วยตนเอง 

2.65 0.48 41.25 3.95 0.60 73.75 32.50 7.25 .001  

5. สง่เสริมให้นกัเรียน

มีบทบาทมากที่สดุใน

การท าโครงงาน 

2.60 0.50 40.00 4.05 0.51 76.25 36.25 10.72 .001 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

บทบาทการเป็นครู 
ที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
Pretest 

 
Postest 

ผลตา่ง 
ที่เพิ่มขึน้ 

 
t 

 
p 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ ร้อยละ 
การเป็นผู้ให้
ค าแนะน าผู้เรียน 

 
 

2.70 

 
 

0.47 

 
 
42.50 

 
 

3.95 

 
 

0.60 

 
 
73.75 

 
 
31.25 

 
 

8.75 

 
 

.001 
8. สามารถแนะน า

วิธีการเลอืกหวัข้อ

โครงงาน 

2.80 0.52 45.00 4.15 0.48 78.75 33.75 9.00 .001 

9. สามารถแนะน าการ

วางแผนการท า

โครงงาน 

2.85 0.74 46.25 4.15 0.58 78.75 32.50 6.29 .001  

10. สามารถยก 

ตวัอยา่งโครงงานได้

อยา่งหลากหลาย 

2.60 0.59 40.00 3.95 0.68 73.75 33.75 8.10 .001  

11. สามารถแนะน า

นกัเรียนท าโครงงานได้

อยา่งถกูต้อง 

2.55 0.51 38.75 4.25 0.44 81.25 43.00 11.57 .001  

12. ใช้แหลง่เรียนรู้ 2.75 0.44 43.75 4.20 0.52 80.00 36.25 10.72 .001  

ที่หลากหลายและ

เช่ือมโยงเนือ้หากบั

ประสบการณ์ของ

นกัเรียนในการคดิ

หวัข้อโครงงาน 

2.85 0.36 46.25 4.35 0.67 83.75 37.50 9.74 .001  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

บทบาทการเป็นครู 
ที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
Pretest 

 
Postest 

ผลตา่ง 
ที่เพิ่มขึน้ 

 
t 

 
p 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ ร้อยละ 
15. แสวงหาความรู้

ใหมเ่พิม่เตมิในเร่ืองที่

นกัเรียนสนใจท า

โครงงาน 

2.65 0.58 41.25 4.20 0.52 80.00 38.75 9.13 .001  

16. ฝึกให้นกัเรียนคดิ

เพื่อแก้ปัญหา 

2.60 0.59 40.00 4.20 0.41 80.00 40.00 10.51 .001  

โดยใช้หลกัการท า

โครงงาน 

2.40 0.50 35.00 4.25 0.63 51.25 46.25 11.10 .001  

17. หาความรู้ใหม่ๆ  

เพื่อน ามาแนะน า

นกัเรียนในการท า

โครงงาน 

2.50 0.60 37.50 4.00 0.64 75.00 40.00 8.11 .001  

18. จดัสภาพ 

แวดล้อมหรือ

สถานการณ์ทีเ่อือ้ตอ่

การเรียนรู้โครงงาน 

2.25 0.51 31.25 3.90 0.64 72.50 41.25 9.44 .001  

19. ร่วมเสนอแนวคดิ

สนบัสนนุวิธีคิดหรือ

วิธีการของนกัเรียน 

 
 

2.50 

 
 

0.51 

 
 

37.50 

 
 

4.15 

 
 

0.75 

 
 

78.75 

 
 

41.25 

 
 

11.00 

 
 
.001  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

บทบาทการเป็นครู 
ที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
Pretest 

 
Postest 

ผลตา่ง 
ที่เพิ่มขึน้ 

 
t 

 
p 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ ร้อยละ 
21. ช่ืนชมกบัความ 
ส าเร็จของนกัเรียนแม้
จะเป็นขัน้เร่ิมต้นของ
การท าโครงงาน 

2.45 0.51 36.25 4.30 0.57 82.50 46.25 10.18 .001  

22. หาจดุเดน่ของ

นกัเรียนแตล่ะคนแต่

ละกลุม่เพื่อการ

เสริมแรง 

2.65 0.48 41.25 4.10 0.55 77.50 36.25 9.44 .001  

23. ยกตวัอยา่ง

โครงงานท่ีประสบ 

ความส าเร็จให้

นกัเรียนเห็นถึง

ความส าคญัของการ

ท าโครงงาน 

2.80 0.41 45.00 4.45 0.51 86.25 41.25 15.07 .001  

24. ข้าพเจ้าสามารถ

บอกถึงประโยชน์ 

2.70 0.73 42.50 4.25 0.55 81.25 38.75 10.10 .001  

ของการท าโครงงาน  
 

2.75 

 
 

0.44 

 
 

43.75 

 
 

4.40 

 
 

0.50 

 
 

85.00 

 
 

41.25 

 
 

11.00 

 
 
.001  

การเป็นผู้ให้ค าปรึกษา

ผู้ เรียน 

2.95 0.68 32.25 4.45 0.51 86.25 54.00 9.74 .001  

25. รับฟังความ

คิดเห็นและความ

ต้องการของนกัเรียน 

2.94 0.60 48.50 4.15 0.58 78.75 30.25 8.71 .001  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

บทบาทการเป็นครู 
ที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
Pretest 

 
Postest 

ผลตา่ง 
ที่เพิ่มขึน้ 

 
t 

 
p 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ ร้อยละ 
28. เจ้าเปิดโอกาสให้

นกัเรียนแลก เปลีย่น

ความคิดเห็นซึง่กนั

และกนัเพื่อ การ

วางแผนการทดลอง

ร่วมกนั 

2.60 0.58 40.00 4.25 0.44 41.25 41.25 11.00 .001  

29. ให้ค าแนะน า

อธิบายตอบค าถาม

ด้วยความเต็มใจ 

2.55 0.51 38.75 4.45 0.51 86.25 47.75 13.26 .001  

30. ให้ค าปรึกษาแก่

นกัเรียนอยา่งใสใ่จไม่

แสดงอาการเบื่อหรือ

ร าคาญ 

2.80 0.52 45.00 4.35 0.58 83.75 38.75 10.10 .001  

31. รับฟังความ

คิดเห็นของนกัเรียนใน

การเลอืกหวัข้อ

โครงงาน 

2.65 0.48 41.25 4.35 0.48 83.75 42.50 13.30 .001  

32. ให้โอกาสนกัเรียน

เลอืกท าโครงงานตาม

ความสนใจ 

2.80 0.41 45.00 4.35 0.48 83.75 38.75 10.10 .001  

การเป็นผู้ตดิตาม

ความก้าวหน้า 

 
 
 

2.70 

 
 
 

0.47 

 
 
 

42.25 

 
 
 

4.30 

 
 
 

0.57 

 
 
 

82.50 

 
 
 

40.25 

 
 
 

11.96 

 
 
 

.001  
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ตาราง 18 (ตอ่) 

บทบาทการเป็นครู 
ที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
Pretest 

 
Postest 

ผลตา่ง 
ที่เพิ่มขึน้ 

 
t 

 
p 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ ร้อยละ 
34. มีเทคนิคในการ

จดัการปัญหาให้กบั

นกัเรียน 

2.55 0.60 38.75 4.10 0.55 77.50 38.75 8.39 .001  

35. ติดตามประเมิน 

ผลนกัเรียนเป็นระยะๆ  

2.60 0.50 40.00 4.40 0.50 85.00 45.00 13.07 .001  

36. สามารถติดตาม

การท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ของ

นกัเรียนทกุระยะ 

2.70 0.47 42.50 4.20 0.52 80.00 37.50 8.81 .001  

 

จากตาราง 18 แสดงวา่หลงัการใช้ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์มีค่าเฉล่ียรายข้อ ทุกข้อมากกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีคา่ร้อยละราย
ข้อ ทุกข้อมากกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยพบวา่ข้อ 26. การสร้างความพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน มีคา่ร้อยละมากกวา่ก่อนการใช้
ชดุฝึกอบรม มากท่ีสดุ เท่ากบั ร้อยละ 54.00 และข้อ 1. สามารถใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนอยาก
ท าโครงงาน มีคา่ร้อยละมากกวา่ก่อนการใช้ชดุฝึกอบรม น้อยท่ีสดุ เทา่กบั ร้อยละ 30.00 
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ตาราง 19 คา่คะแนนเฉล่ียคะแนนความสามารถบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโรงงานวิทยาศาสตร์ 
ตามสภาพจริงจากแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรมการฝึกอบรม โดยรวมและเป็นรายด้าน ของนิสิตครู
วิทยาศาสตร์  
 

 
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

n = 20 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม 5) 
X  S.D. ระดบั 

1. การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน 

4.10 4.10 0.44 มาก 

2. การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน 4.35 4.35 0.75 มาก 
3. การเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้ เรียน 4.15 4.15 0.58 มาก 
4. การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน  4.25 4.25 0.63 มาก 
5. การเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน  4.40 4.40 0.59 มาก 
6. การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน  4.45 4.45 0.60 มาก 

รวม 4.28 4.28 0.25 มาก 
 

จากตาราง 19 แสดงว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ตามสภาพจริงจากแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม พบว่านิสิตครูวิทยาศาสตร์มี
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.28 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทัง้นีบ้ทบาทด้านการเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียนมี
ค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.45 จากคะแนนเต็ม 5.00 ส่วนด้านการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน มีคา่คะแนนเฉล่ียต ่าสดุ เทา่กบั 4.10 จากคะแนนเตม็ 5.00  

ตอนท่ี 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่การจดักิจกรรฝึกอบรมบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัได้น าแบบ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมการฝึกอบรมบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์แสดงความคิดเห็นตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผลการประเมิน
ความพึงพอใจในแตล่ะด้านเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 โดยใช้การทดสอบที (one sample t- 
test) ดงัแสดงในตาราง 19 
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ตาราง 20 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรม
โดยรวมและเป็นรายด้าน 
 

ด้าน ความพงึพอใจตอ่การ
ฝึกอบรม 

n = 20 t p ระดบั 
ความพงึพอใจ X  S.D. 

1 ด้านขัน้สร้างประสบการณ์ 4.15 0.36 7.18 .001  มาก 
2 ด้านขัน้การสงัเกต คดิ

วิเคราะห์ 
4.16 0.26 11.24 .001  มาก 

3 ด้านสรุปความรู้ 4.13 0.41 6.79 .001  มาก 
4 ด้านการน าไปทดลองใช้ 4.12 0.25 11.00 .001  มาก 
 รวม 4.15 0.20 14.03 .001  มาก 

 

จากตาราง 20 แสดงว่าผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโดยรวม
และเป็นรายด้าน อยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดบัมาก) พบว่า ค่า
คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจโดย โดยรวมและเป็นรายด้าน สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ตาราง 21 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ 
ตอ่การจดักิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตครู
วิทยาศาสตร์ 
 

ข้อ ความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรม n = 20 t p ระดบั 
ความพงึ
พอใจ 

X  S.D. 

 ด้านขัน้สร้างประสบการณ์      
1 ความสอดคล้องของส่ือประกอบการ

ฝึกอบรม 
4.20 0.52 5.89 .001  มาก 

2 การก าหนดหวัข้อเนือ้หามีความเหมาะสม 4.00 0.45 4.77 .001  มาก 
3 เนือ้หาเป็นประโยชน์สามารถน าไป

ประยกุต์ใช้ได้จริงในวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 
4.50 0.60 7.29 .001  มาก 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ข้อ ความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรม n = 20 t p ระดบั 
ความพงึ
พอใจ 

X  S.D. 

4 เนือ้หาครอบคลมุสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับนิสิต
นกัศกึษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 

3.85 0.58 2.59 .018  มาก 

5 เนือ้หามีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ 
ของนิสิตผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

4.05 0.60 3.99 .001  มาก 

6 เนือ้หาเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ 
ของนิสิตผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

4.30 0.57 6.18 .001  มาก 

 ด้านขัน้การสังเกต คิดวิเคราะห์      
7 สอดคล้องกบับทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
4.35 0.48 7.67 .001  มาก 

8 กระตุ้นให้นิสิตผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความกระตือรือร้นในการฝึกอบรม 

4.05 0.60 3.99 .001  มาก 

9 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 3.90 0.61 2.72 .014  มาก 
10 เปิดโอกาสให้นิสิตผู้ เข้ารับการฝึกอบรม

ซกัถาม 
4.10 0.64 4.11 .001 มาก 

11 เปิดโอกาสให้นิสิตผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมมี
สว่นร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม 

4.35 0.58 6.39 .001 มาก 

12 เปิดโอกาสให้นิสิตผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมมี
สว่นร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม 

4.45 0.51 8.23 
 

.001 มาก 

13 นิสิตผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม 
ในการอภิปรายกลุม่ 

4.10 0.55 4.77 .001  มาก 

14 นิสิตผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ 
ในบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

4.05 0.60 3.99 .001  มาก 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

ข้อ ความพงึพอใจตอ่การฝึกอบรม n = 20 t p ระดบั 
ความพงึ
พอใจ 

X  S.D. 

15 นิสิตผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมมองเห็น
ภาพรวมของการเรียนรู้ 

4.25 0.44 7.44 .001  มาก 

 ด้านสรุปความรู้      
16 สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การฝึกอบรม 4.15 0.58 4.87 .001 มาก 
17 สอดคล้องกบัเนือ้หาในหนว่ยการฝึกอบรม 

ตามขัน้ตอน หลกัการและเหตผุล 
4.25 0.55 6.01 .001 มาก 

18 สอดคล้องกบักิจกรรมการฝึกอบรม 
ท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวิเคราะห์เป็น 

4.00 0.64 3.37 .003 มาก 

 ด้านการน าไปใช้      
19 วิธีประเมินผลมีความเหมาะสม 4.15 0.58 4.87 .001 มาก 
20 วิธีวดัและประเมินผลสามารถบอกถึง

ทกัษะการคิดแก้ปัญหา 
4.05 0.51 4.73 .001 มาก 

21 การวดัและประเมินผลก่อนการฝึกอบรม 
มีความเหมาะสม 

4.10 0.38 8.57 .001 มาก 

22 การวดัและประเมินผลหลงัการฝึกอบรม 
มีความเหมาะสม 

4.20 0.41 7.51 .001 มาก 

 

จากตาราง 21 แสดงว่า ความพึงพอใจของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดบั
มาก เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดบัมาก) พบว่า คา่คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจ 
ทกุข้อสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้ วิจัยขอน าเสนอ
ตามล าดับ ได้แก่ ความมุ่งหมายของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบของบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์   
2. เพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีขัน้ตอนด าเนินการวิจยั 3 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี  1 การศึกษาองค์ประกอบของบทบาทการเป็นครูท่ีป รึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ส าหรับ นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในขัน้ตอนนีเ้ป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามาสร้างกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็น
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ท่ีสังกัดคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ใน
สถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมจ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัเกษม มหาวิทยาลยั
ราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชัน้ปีท่ี 4 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2560 รวมประชากร
ทัง้หมด 594 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 4 
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ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 430 คน ด าเนินการวิจยัโดยศึกษาแนวคิดทฤษฏีบทบาท
การเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทราบแนวคิดเก่ียวกับบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ จากนัน้สงัเคราะห์แนวคิดเพ่ือเป็นองค์ประกอบเบือ้งต้น เพ่ือก าหนดเป็นกรอบในการ
สร้างแบบสอบถามบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบคณุภาพของ
แบบสอบถาม ได้ข้อค าถามทัง้สิน้ 86 ข้อ โดยมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ 
0.974 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพและแก้ไขปรับปรุงแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป และสรุปผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบน าไปเป็นขอบเขตของ (ร่าง) ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 

ตอนท่ี 2 การสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในขัน้นีผู้้ วิจยัได้น าองค์ประกอบบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ จากขัน้ตอนท่ี 1 จ านวน 6 องค์ประกอบ โดยการพิจารณา
จากน า้องค์ประกอบ โดยน าองค์ประกอบมีค่าไอเกน (Eigen Value) อยู่ระหว่าง 1.095  ถึง 
13.357  โดยทัง้ 6 องค์ประกอบสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรทัง้หมดได้ร้อย
ละ 58.203  ผลการตรวจสอบคณุภาพ พบว่าทุกองค์ประกอบมีคณุภาพผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่ง
สามารถน าใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้
ดงันี ้ 

1) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้ ให้ค าแนะน าผู้ เรียน มีค่าไอเกนเท่ากับ 13.357 
โดยใช้การจดักิจกรรมเร่ืองหลงทางในทะเลทราย 

2) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน มีคา่ไอเกนเท่ากบั 3.726 โดย
ใช้การจดั กิจกรรมเร่ือง รู้วา่ ดีใจหรือเสียใจ 

3) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.853 โดยใช้การจดั
กิจกรรม เร่ืองเรือหลบภยั 

4) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้สนบัสนุนผู้ เรียน มีค่าไอเกนเท่ากบั 1.454 โดยใช้
การจดักิจกรรม เร่ือง ค้นใจ  

5) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้ ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน มีค่าไอเกน
เทา่กบั 1.233 น ามา โดยใช้การจดักิจกรรม เร่ือง บ้านแสนสขุ 
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6) องค์ประกอบด้านการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน มีค่าไอเกน
เทา่กบั 1.095 โดยใช้การจดักิจกรรม เร่ือง แรงบนัดาลใจสูค่วามส าเร็จ 

น าชุดฝึกอบรมด าเนินการสนทนากลุ่มประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 7 คน ได้
ชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ส่วน 
ได้แก่ 1) ความมุ่งหมายของกิจกรรม 2) รายละเอียดการจดักิจกรรม 3) การจดักิจกรรม 4) การวดั
และประเมินผล จ านวน 6 หน่วยกิจกรรมฝึกอบรม ใช้เวลาในการจดักิจกรรมฝึกอบรม จ านวน 10 
ชั่วโมง ดังนี  ้1) การเป็นผู้ สร้างแรงกระตุ้ นการเรียนรู้ของผู้ เรียน  “ กิจกรรมแรงบันดาลใจสู่
ความส าเร็จ” 2) การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน “ กิจกรรมเรือหลบภยั”3) การเป็นผู้ให้แนะน าผู้ เรียน “กิจกรรม
หลงทางในทะเลทราย” 4) การเป็นผู้สนบัสนุนผู้ เรียน “กิจกรรมค้นใจ” 5) การเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา
ผู้ เรียน “กิจกรรมรู้ว่าดีใจหรือเสียใจ”6) การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน“กิจกรรมบ้าน
แสนสุข” โดยใช้แนวคิดหลักการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ของ คอล์ป 
(Kolb. 1984) เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีต้องการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีมีความหมายต่อบุคลิกภาพของผู้ เรียนกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรม 

ตอนท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครู
ท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
ได้แก่ นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒิ ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 20 คน โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินผลการใช้ชุดฝึก
อบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ 2) การประเมินความพึงพอใจตอ่การเข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็น
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ก าหนดคือ 3.51  

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีผลการวิจยั สรุปได้ดงันี ้
1.1 นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก 
1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal Component 
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Analysis: PCA) และท าการหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิ ธีแวริแมกซ์  (Varimax Rotation) 
ผลการวิจยัพบว่า มีองค์ประกอบท่ีชดัเจนจ านวน 6 องค์ประกอบ โดยมีค่าไอเกน (Eigen Value) 
อยู่ระหว่าง 1.095  ถึง 13.357  และองค์ประกอบทัง้ 6 สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของ
ตวัแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 58.250  

2. ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ จากการสนทนากลุ่ม พบว่า การสร้างกิจกรรม
ฝึกอบรม ประกอบ ด้วย 4 สว่น ได้แก่ 1) ความมุง่หมายของกิจกรรมฝึกอบรม ได้แก่ เพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การเป็นผู้ สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน  การเป็นผู้ ให้แนะน าผู้ เรียน การเป็นผู้สนับสนุนผู้ เรียน การเป็นผู้ ให้
ค าปรึกษาผู้ เรียน  การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน 2) รายละเอียดการจดักิจกรรม ได้แก่ 
หลักการของกิจกรรม วตัถุประสงค์การจัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรม  บทบาท
หน้าท่ีผู้น ากิจกรรมหรือวิทยากรและผู้ช่วยผู้น ากิจกรรมหรือวิทยากร บทบาทหน้าท่ีของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม ระยะเวลาการจัดกิจกรรม สถานท่ีในการจดักิจกรรม ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม  ส่ือ วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และเทคนิคการจัดกิจกรรม   3) การจัดกิจกรรม ได้แก่ ปฐมนิเทศ 
บทบาทการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนใช้กิจกรรม  “แรงบนัดาลใจสู่ความส าเร็จ” 
บทบาทการเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน ใช้กิจกรรม“เรือหลบภยั”บทบาทการเป็นผู้ให้แนะน าผู้ เรียน ใช้กิจกรรม 
“หลงทางในทะเลทราย” บทบาทการเป็นผู้สนบัสนุนผู้ เรียน ใช้กิจกรรม“ค้นใจ” บทบาทการเป็น
ผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน ใช้กิจรรม“รู้ว่าดีใจหรือเสียใจ” บทบาทการเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้ เรียน ใช้กิจกรรม“บ้านแสนสุข” และปัจฉิมนิเทศ 4) การวดัและประเมินผล ได้แก่ การประเมิน
ความสามารถบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ และการประเมินความ 
พงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมฝึกอบรม 

3. ผลการประเมินประสิทธิผลของการจดักิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็น
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้วิจยัแบง่การประเมินผลเป็น 2 สว่น ดงันี ้

3.1 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของผลต่างระหว่างคา่คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ผลการศึกษาพบว่า นิสิตครู
วิทยาศาสตร์หลังการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม มีค่าคะแนนเฉล่ียบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรวมและรายองค์ประกอบสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยก่อนการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์ มีบทบาทการเป็นครูที
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ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.63 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.75 เม่ือ
ฝึกอบรมแล้วมีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์มีคา่เฉล่ียโดยรวม เท่ากบั 41.17 
ซึง่คดิเป็นร้อยละ 79.35 แสดงให้เห็นว่าผลการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
โดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.50  

3.2 การประเมินผลการชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยประเมินสภาพจริงจากแบบฝึกท้ายกิจกรรม ผลการศกึษาพบว่านิสิตครู
วิทยาศาสตร์ ได้คะแนนบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในทุกด้านไม่ต ่ากว่า 3 
คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยพบว่านิสิตครูวิทยาศาสตร์มีคะแนนประเมินตามสภาพจริงโดยรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.28 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทัง้นี ้จากการประเมินสภาพ
จริงบทบาทด้านการเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.45 
จากคะแนนเต็ม 5.00 ส่วนด้านการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน มีค่าคะแนนเฉล่ีย
ต ่าสดุ เทา่กบั 4.10 จากคะแนนเตม็ 5.00  

3.3 การประเมินความพึงพอใจตอ่การจดักิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการศกึษาพบว่า นิสิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมฝึกอบรมบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
โดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดบัมาก) พบว่า 
คา่คะแนนเฉล่ียของความพงึพอใจ สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้สามารถน าผลมาอภิปราย ได้ดงันี ้

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ จากการวิเคราะห์ข้อมลูคา่คะแนนเฉล่ียบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่านิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านิสิตครูวิทยาศาสตร์มี
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในข้อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับนักเรียน มีค่า
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าข้ออ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 1 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนิสิตครู
วิทยาศาสตร์ได้รับการจดัการเรียนการสอนในยุคการปฏิรูปการสอนวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นให้เห็นถึง
ความจ าเป็นส าหรับครูท่ีจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  โดยบทบาทของครู
วิทยาศาสตร์ในยุคการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี
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จะต้องมีความรับผิดชอบในการเป็นผู้ กระตุ้ นให้ผู้ เรียนมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้ใน วิชา
วิทยาศาสตร์ และต้องใส่ใจกับความคิดของผู้ เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน ในการหาวิธีท่ีจะปรับ
บทบาทการสอนของผู้สอน เพ่ือให้เข้าถึงจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร อีกทัง้ครูวิทยาศาสตร์ยงัเป็นผู้
ต้องเตรียมแหล่งทรัพยากรต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกการเรียนรู้ของผู้ เรียน จะเห็น ได้ว่าครู
วิทยาศาสตร์ต้องอาศยัความรู้ความสามารถต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ดงัท่ี สุคนธ์ 
สินธพานนท์ และคนอ่ืนๆ (2554: 5) กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ. 2552 - 2561) โดยเน้นพฒันาทรัพยากรมนษุย์โดยพฒันาครูและกระบวนการจดัการเรียนรู้
ของครู โดยเฉพาะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
บทบาทส าคญัตอ่การพฒันาความคิดและศกัยภาพของบคุคลด้านความมีเหตมีุผล ความมีระบบ
และความเป็นระเบียบ การส่ือสาร ตลอดจนการเลือกสรรสารสนเทศและก าหนดกลยุทธ์การ
แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตของคนเป็นเคร่ืองมือเสริมสร้างทักษะเพ่ือการศึกษาศาสตร์อ่ืนๆ 
สอดคล้องกบั สมเกียรติ พรพิสทุธิมาศ (2551: 80 - 81) กล่าวถึงจดุมุ่งหมายประการหนึ่งของการ 
สอนวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือการจัดกิจกรรมท่ียึด
ผู้ เรียนเป็นส าคญั (child-oriented teaching) ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบตัิจริงได้ด้วยตนเอง 
สามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศกัยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเอง วิธีการหรือแนวทาง (approach) ท่ีจะให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าวคือการใช้
กิจกรรมเรียนรู้ในลกัษณะโครงงานวิทยาศาสตร์ (project-based- learning) สอดคล้องกับ ลดัดา 
ภู่เกียรติ (2552: 262) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการเตรียมครูในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ไว้ว่า 
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ควรเป็นโครงงานตามความสนใจของนักเรียนโดยมีครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์คอยช่วยฝึกสนบัสนุน ส่งเสริมให้ก าลงัใจและท่ีส าคญัต้องเป็นกลัยาณมิตร 
ช่วยเหลือ ให้นักเรียนประสบความส าเร็จ โดยครูจะท าหน้าท่ีแสดงบทบาท  เช่น กระตุ้นเตือนให้
นกัเรียนปฏิบตัไิปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นระบบและเป็นขัน้ตอน ติดตามการท างานของนกัเรียน
ในความดูแลอย่างใกล้ชิด จัดเวลาให้นักเรียนได้ปรึกษาเพ่ือให้โครงงานประสบความส าเร็จ 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ธนิกา วศินยานวุฒัน์ และชาตรี ฝ่ายตาค า (2561:  62 - 72) ท่ีศกึษา
ความเข้าใจต่อการสอนแบบสืบเสาะความรู้ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ พบว่า นิสิตครูส่วนใหญ่มี
ความเข้าใจต่อบทบาทของตนเองในฐานะเป็นผู้ อ านวยความสะดวกและเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน
กระบวนการเรียนการสอนในกระบวนการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก  ตวัอย่างเช่น นิสิตครูเห็น
ด้วยอย่างยิ่งกับข้อความท่ีว่าครูท าหน้าท่ีสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นอยากค้นหาค าตอบของปัญหา การใช้ค าถามเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหานัน้ๆ เป็นต้น 
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และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอกภูมิ จันทรขันตี (2557: 161 - 179) ท่ีศึกษาการพัฒนา
ทศันคตเิก่ียวกบัคณุลกัษณะความเป็นครูของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้กรณีตวัอยา่งจากหนงัสือ
เร่ืองครูสมพรสอนลิง โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือพฒันาทัศนคติเก่ียวกบัคณุลกัษณะความเป็นครูให้แก่
นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า สามารถพัฒนาทัศนคติเก่ียวกับครูวิทยาศาสตร์ท่ีดี ได้
หลายประการเช่น ครูต้องมีความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ มีความมานะพยายาม มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความประหยดั มีความสามารถในการสอนและประเมินผล มีความอดทนอดกลัน้ มี
ความยตุิธรรม มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี มีความเสียสละ มีความศรัทธาในการประกอบวิชาชีพ
ครู การเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบันกัเรียน 

เม่ือพิจารณาตามล าดบัองค์ประกอบ พบวา่บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานของ
นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 2 ท่ีว่า
องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 
มีมากกว่า 1 องค์ประกอบ โดยพบว่ามีองค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีจ านวนทัง้สิน้ 6 องค์ประกอบ  

ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นผู้ ให้ค าแนะน าผู้ เรียน องค์ประกอบท่ี 2 
การเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน องค์ประกอบท่ี 3 การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน องค์ประกอบท่ี 4 การเป็น
ผู้สนบัสนนุผู้ เรียน องค์ประกอบท่ี 5 การเป็นผู้ตดิตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน และองค์ประกอบท่ี 
6 การเป็นผู้ สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลในแต่ละ
องค์ประกอบ ดงันี ้ 

1.1 จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบ “การเป็นผู้ ให้ค าแนะน าผู้ เรียน” ซึ่งเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัในการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  
ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ เป็นล าดบัท่ี 1 มีคา่ไอเกน (Eigen Value) เท่ากบัมีคา่ไอเกน
เท่ากับ 13.357 โดยมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .771 ถึง .569 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนิสิต
ครูวิทยาศาสตร์ ได้รับการพฒันาจากแนวคิดการพฒันา ครูรุ่นใหม่ ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาครูท่ีส่งผล
ตอ่ผู้ เรียน มีการยึดมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ เน้นให้ครูเกิดความตระหนกัและมีจิตส านึกใน
หน้าท่ี เน้นการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ทางวิชาชีพให้ทันต่อความ ก้าวหน้าและวิทยาการ 
สามารถจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้วิธีการหาความรู้มากกว่ารู้เนือ้หาสาระเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งองค์ประกอบการเป็นผู้ ให้ค าแนะน าผู้ เรียน แสดงถึงการมีความสามารถใน บทบาทการ
แนะน า การวางแผน และขัน้ตอนของท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545: 12 -14) ได้จัดท า
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มาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานครู ให้สถาน ศึกษาน าไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของครู
วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ ท่ีมุง่เน้นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้
มีทัง้ความรู้ ความคิด และเกิดทกัษะกระบวนการเรียนรู้  เจตคติ มีคณุธรรมจริยธรรมและคา่นิยมท่ี
ดีท่ีพึงประสงค์ ซึ่งคณุสมบตัติามมาตรฐาน เช่น ครูวิทยาศาสตร์จะต้องจดักระบวนการเรียนรู้ ตาม
ความแตกต่างของผู้ เรียน การใช้กลวิธีการสอนท่ีช่วยพัฒนาผู้ เรียน ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาด้านการคิดวิเคราะห์วิเคราะห์
วิจารณ์ การแก้ปัญหาและทกัษะปฏิบตัิ ดงัท่ีส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551: 8) กล่าว
ว่ากระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูจะต้องมีบทบาทในการให้ความรู้ 
หลกัการ วตัถปุระสงค์ ความส าคญัของการท าโครงงาน ให้ค าแนะน า คอยแก้ปัญหาและอปุสรรค 
ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์แก่ผู้ เรียน สอดคล้องกับผลการวิจยัของ เอมอร 
วนัเอก และคณะ (2556: 456 - 470) ท่ีศกึษาความเข้าใจและการปฏิบตักิารสอนวิทยาศาสตร์แบบ
สืบเสาะหาความรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ พบว่านักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์มีความเข้าใจสอดคล้องกนัว่าครูต้องเป็นผู้แนะน า ให้ค า ปรึกษามอบหมายงาน คอย
ชีแ้นะแนวทางและวิธีการ ท าหน้าท่ีเดินดกูารท างาน และตอบค าถามกบันกัเรียน  และผลการวิจยั
ของ ณารีย์อร ภรณ์ธนธร และคณะ (2561: 67) ท่ีศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมองอาชีพครูในแง่ดี
ของนกัศกึษาวิชาชีพครูการวิจยัแบบผสานวิธี พบวา่นกัศกึษาครูมองอาชีพครูในแง่ดีระดบัมาก  ซึ่ง
ในสาเหตเุกิดจากการจดัการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัท่ีสง่เสริมการประกอบอาชีพครู 

1.2 จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบ “การเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน” เป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัในการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  
ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เป็นล าดับรองลงมา มีค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากับ 
3.726 มี ค่ าน ้า ห นั ก อ ง ค์ ป ระกอบ  อยู่ ร ะห ว่ า ง  .772 ถึ ง  .533 ทั ้ง นี ้อ าจ เน่ื อ งม าจ าก
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะครูท่ีพึงประสงค์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยครูวิทยาศาสตร์เป็นครูสาขาหนึ่งท่ีต้องได้รับการเตรียมเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้จดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ การรู้และเข้าใจบทบาทของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ 
จะท าให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูรุ่นใหม่ในยุคปฏิรูป
การศึกษา มีกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะนิสิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีจะต้องเข้าสู่วงการ
วิชาชีพครู จึงมีคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นและจ าเพาะเจาะจง ดงัเช่นในอดีตผู้ ท่ีจะเป็นครูจะต้องมีความ 
สามารถตามาตรฐานวิชาชีพ เพราะการสอนวิทยาศาสตร์ ในสงัคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
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ควรมีบทบาทเป็นทัง้ผู้ น าและต้องให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียนได้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 หมวด 4 
มาตรา กล่าวถึง การส่งเสริมสนับสนุนผู้ สอนให้จัดบรรยากาศ สภาพ แวดล้อม ส่ือการเรียน 
ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน  ดงันัน้แสดงให้เห็นว่านิสิตครู
วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของนกั เรียน การสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน การให้ค าปรึกษาแนะน าด้วยความเตม็ใจ และเอาใจใส่นกัเรียนอย่าง
ทั่วถึงในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ ลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 262) ได้ให้แนวคิด
เก่ียวกับการเตรียมครูในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ว่า ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ครู
ต้องมีบทบาทในการคอยชว่ยชีแ้นะ สนบัสนนุ สง่เสริมให้ก าลงัใจและท่ีส าคญัต้องเป็นกลัยาณมิตร 
ช่วยเหลือให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการท าโครงงาน และดงัท่ี ชนาธิป พรกุล (2543: 12 -
14) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในฐานะเป็นผู้จดัระบบการเรียนการสอน ต้องจดับรรยากาศ
หรือสภาพแวดล้อม เป็นผู้ ชีแ้นะแนวทางในการค้นคว้า ส ารวจและสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้
เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนและให้ก าลงัใจกับผู้ เรียนอย่างใกล้ชิด สอดคล้อง
กบัผลการวิจยัของ เลิศลกัษณ์ วงศ์สวรรค์ (2553: บทคดัย่อ) ศกึษาคณุลกัษณะความเป็นครูของ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า
คณุลกัษณะความเป็นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ 5 ปี) ซึ่งได้แก่ ด้านบทบาท
หน้าท่ี ภาระงานของครู ด้านคณุลกัษณะของครูท่ีดี ด้านการเสริมสร้างศกัยภาพและสมรรถภาพ
ความเป็นครู ด้านการเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ ด้านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ด้านทศันคติท่ีดีตอ่
วิชาชีพครู ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู และด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการของนิสิตครู อยู่ในระดบั
มาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และ สกล ซ่ือธนาพรกุล (2551: 
บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนิสิตหลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ต่อการพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความเห็นว่าการจดัการ
เรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ ชว่ยพฒันาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู อยูใ่นระดบัมาก  

1.3 จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบ “การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน” เป็นองค์ประกอบท่ี
มีความ ส าคญัในการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิต
นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีคา่ไอเกน (Eigen Value) เท่ากับ 1.853 โดยมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
อยูร่ะหว่าง .808 ถึง .603 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยนิสิตครูวิทยาศาสตร์ได้ถูกฝึกฝนให้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ตัง้แต่การฝึกคิดหัวข้อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ออกแบบวางแผนขัน้ตอนของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การลงมือท า
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โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์จน
ประสบความส าเร็จ ท าให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ในด้านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประกอบกับได้มีการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูท่ีมีคุณภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลง เพ่ือฝึก
ลักษณ ะนิ สัยของนิ สิ ตค รูวิท ยาศาสต ร์ ท่ี ดี ในอนาคต  เม่ื อจบหลักสูต ร  สามารถน า 
ความรู้มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้หลากหลาย โดยค านึงถึงผู้ เรียนเป็นส าคญั  อีกทัง้นิสิต
ครูวิทยาศาสตร์ มีความสนใจในวิชาชีพครู ท าให้มีทศันคติท่ีดีตอ่วิชาชีพครู มีความภาคภูมิใจใน
การเรียนวิชาชีพครู อนัเป็นส่วนท่ีช่วยเสริมสร้างให้นิสิตฝึกฝนความสามารถของตนเอง เพ่ือท่ีจะ
ประกอบวิชาชีพครูในอนาคต โดยนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ได้รับความรู้จากการท าท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในรายวิชาเรียน จึงมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2545: 74 - 75) ได้ให้
ความหมายของบคุคลแห่งการเรียนรู้ไว้ว่าต้องเป็นผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะนิสยัใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น 
สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ดงัท่ี สาโรช บวัศรี (2515: 12) ได้กลา่วถึงอาชีพครูว่าผู้ ท่ีจะเป็น
ครูจ าเป็นต้องมีสมรรถภาพในการเป็นครู เป็นความสามารถท่ีครูจะต้องสร้างขึน้ในตนเองซึ่ง
ประกอบด้วยความสามารถด้านต่างๆ  เช่นสามารถท่ีสอนได้เป็นอย่างดี คือรู้จักจิตวิทยา
พฒันาการ การวางแผนการสอน การใช้เทคนิคการสอน หลายๆ วิธี มีความสามารถในการวดัและ
ประเมินผล ตลอดจนปกครองชัน้เรียน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 7 ครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา มาตรา 52 กล่าวว่า ให้กระทรวงส่งเสริม
ให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สูงโดยการก ากับและประสานให้สถาบนัท่ีท าหน้าท่ี
ผลิตและพฒันาครู คณาจารย์ รวมทัง้บคุลากรทางการศกึษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง
ในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเน่ือง ให้ได้บทบาทของครูท่ี
จะต้องใช้องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการและประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอน 
(คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2545: 26) ซึ่งองค์ประกอบการเป็นผู้ ชีแ้นะผู้ เรียนของนิสิตครู
วิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่านิสิตครูวิทยาศาสตร์ สามารถแนะแนวทางผู้ เรียนค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง สง่เสริมให้ผู้ เรียนท าสามารถคดิหวัโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความถนดัและความสนใจ ดงั
แนวคิดของ แกรม (Kram. 1985) กล่าววา่ การเป็นผู้ ชีแ้นะ (Coaching) เป็นความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้ เรียน โดยผู้สอนต้องการแนะน ากลยุทธ์วิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่
ผู้ เรียน ซึ่งอาศยัประสบการณ์ของผู้สอนเป็นเคร่ืองมือท่ีจะด าเนินการจัดการสอนให้ส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์และสร้างความช านาญให้ผู้ เรียนมีความสามารถเฉพาะด้านส่วนบคุคล สอดคล้องกบั 
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัชนี ศิลปบรรเลง  (2548: 369 - 370) ได้สังเคราะห์คุณลักษณะท่ี
บัณฑิตครูวิทยาศาสตร์พึงมี คือมีความรู้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย พัฒนาผู้ เรียนให้ใช้
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล สามารถใช้เทคนิคและวิธีการสอนได้อย่าง
เหมาะสมกบัเนือ้หาวิทยาศาสตร์และผลการวิจยัของ นงนชุ  โรจนเลิศ (2551: 77) ได้ศกึษาปัจจยั
และกระบวนการท่ีเอือ้ต่อการพฒันาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนกัศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์พบว่านกัศึกษามีสมรรถภาพเชิงวิชาชีพอยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับ
หลกัสตูรและวิธีสอนเป็นอยา่งดี  

1.4 จากการศกึษาองค์ประกอบ “การเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน” เป็นองค์ประกอบท่ี
มีความส าคญัในการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  ส าหรับนิสิต
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มีค่าไอเกน (Eigen Value) เท่ากับ 1.454 มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .637 ถึง .511 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก นิสิตครูวิทยาศาสตร์เป็นครูยุคใหม่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา ให้เป็นครูท่ีเป็นผู้ เอือ้อ านวยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ มีระบบ
กระบวนการผลิตให้มีคณุภาพมาตรฐานเหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชัน้สูง สามารถจดัการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคณุภาพ ประกอบกบัทกุประเทศทัว่โลกได้ริเร่ิมและด าเนินการปฏิรูปการศกึษาโดย
มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคณุภาพมาตรฐาน สามารถผลิต
ก าลงัคนท่ีมีคณุภาพสู่ยุคสงัคมแห่งการเรียนรู้ จึงมีความจ าเป็นต้องพฒันาครูและเตรียมครูท่ีจะ
เข้าสู่วิชาชีพให้มีสมรรถนะสูง ดังท่ี วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวว่าครูในศตวรรษท่ี 21 จะต้อง
เปล่ียนเปา้หมายการเรียนรู้ของศิษย์ ท่ีเน้นความรู้ไปสู่การพฒันาทกัษะท่ีส าคญัในการเรียนรู้เพ่ือ
การด ารงชีวิต เปล่ียนจากการสอน (teacher) ไปเป็นผู้ ช่วยฝึก (coach) ในการจดัการเรียนรู้และ
ท าหน้าท่ีในการสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ศิษย์ ครูจงึต้องเปล่ียนบทบาทร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกบัศษิย์ 
สอดคล้องกับเบอร์ลินเนอร์ (Berliner. 1976: 227) กล่าวว่าการท่ีจะเป็นครูมืออาชีพได้นัน้ ต้องมี
การเรียนการฝึกฝนอย่างมืออาชีพรู้เร่ืองงานของครู มีความรู้ในเร่ืองนัน้อย่างลึกซึง้อันเกิดจาก
กระบวนการรับการศกึษาและการฝึกฝนฝึกปฏิบตัิในสาขานัน้เป็นเวลาอนัยาวนาน  ตลอดจนการ
พัฒนาทักษะอยู่เสมอ ซึ่งเป็นไปในแนวเดียวกับ สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National 
Science Teachers Association, NSTA) (Duggan-Haas, D. 2000) ได้ก าหนดมาตรฐานการ
ผลิตครูวิทยาศาสตร์ (NSTA Standards for science teacher preparation) เพ่ื อผลิตครูท่ี มี
คุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจทัง้ความรู้ด้านวิชาชีพครู ด้านเนือ้หาวิชาวิทยาศาสตร์ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เหมาะสมกับนกัเรียนทุกคน ให้นักเรียน
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เห็นคณุคา่ คณุประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ รวมทัง้รู้เป้าหมายของการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาท่ี
ต้องการจดัการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นหนกัด้านเนือ้หาแต่จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึง้และ
สามารถน าความรู้นัน้ไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งองค์ประกอบการเป็นผู้ สนับสนุนผู้ เรียนของนิสิตครู
วิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นวา่นิสิตครูวิทยาศาสตร์ สามารถสร้างแรงจงูใจ เสริมแรงให้กบัผู้ เรียน ช่ืน
ชมกบัความส าเร็จของผู้ เรียนเม่ือผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ดงัท่ี สุ
วิทย์ มลูค า และ อรทยั มลูค า (2550: 10 - 17) ได้กลา่วถึงบทบาทของผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ดงันี ้ครูต้องจดักิจกรรมเพ่ือให้นกัเรียนเกิดความสงสยัใคร่รู้ไปสู่แรงจงูใจท่ีอยากจะศกึษาเร่ืองใด
เร่ืองหนึง่ ร่วมกนัวางแผนหรือก าหนดเร่ืองรูปแบบการท าโครงงานและให้ก าลงัใจ หรือการเสริมแรง 
ให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาเม่ือนกัเรียนต้องการ ตลอดจน สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน อ านวยความ
สะดวก ตลอดจนการดแูลความปลอดภยัของผู้ เรียนสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ภควตั ศรียารัตน์ 
(2559: 82 - 83) ท่ีศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบของจิตส านึกความเป็นครูรุ่นใหม่ พบว่ามี
องค์ประกอบท่ีชดัเจนองค์ประกอบส าคญัจิตส านึกความเป็นครูคือองค์ประกอบด้านการสะท้อน
คดิ สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ตัง้ใจ มีความพร้อมในการสอน มีความตัง้ใจในการถ่ายทอดความรู้ของ
ตนเองอย่างเต็มความสามารถ เช่น ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้ เรียนโดยไม่ปล่อยปละ
ละเลย และสอดคล้องกับ ศศิเทพ ปิติพรเทพินเทพิน (2556: 25) ท่ีศึกษาการพฒันาและติดตาม
ศกัยภาพในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ พบว่า นิสิตครูวิทยาศาสตร์ส่วน
เข้าใจการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ น า้ฝน นาสวาสดิ์ (2561: 202) ท่ีศึกษาสมรรถนะทางอารมณ์ของนักศึกษาครู 
พบว่า นกัศกึษาครูรวมถึงนกัศกึษาครูสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีสมรรถนะทางอารมณ์
สงู คือมีความตระหนกัในตนเอง การจดัการตนเอง ทกัษะความสมัพนัธ์และการตดัสินใจบนความ
รับผิดชอบ เพราะครูท่ี เข้าใจและสามารถจัดการสมรรถนะทางอารมณ์ของตนเองจะจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้ดีจะท าให้การสอนประสบความส าเร็จ 

1.5 จากการศึกษาองค์ประกอบ “การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน” 
เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญในการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เป็นล าดับรองลงมาคือมีค่า มีค่าไอเกน 
(Eigen Value) เท่ากับ 1.233 มีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .604 ถึง .534 ทัง้นีอ้าจะเป็น
เพราะ นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ให้ความสนใจติดตามข่าวความเคล่ือนไหวการเปล่ียนแปลงในสาขา
วิชาชีพของตนเองท่ีศึกษาอยู่ ประกอบกับการปฏิรูปการเรียนรู้ของครูเป็นยุทธศาสตร์ของการ
ปฏิรูปการศึกษา นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการพัฒนาตนเอง
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และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ประกอบกับ ในสงัคมปัจจุบนัท่ีเป็นยุคของข่าวสารท่ีมีความรวดเร็ว
และทนัสมยั อีกทัง้นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง เช่น การรับข้อมลูจาก
ส่ือประเภทอินเตอร์เน็ต ท าให้นิสิตสามารถน าทักษะเหล่านีม้าประยุกต์ใช้ในบทบาทการเป็น
ผู้ตดิตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน เชน่ การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ในการประยกุต์ใช้ในการเรียนการ
สอนได้ ซึ่งองค์ประกอบการเป็นผู้ ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน  แสดงให้เห็นว่านิสิตครู
วิทยาศาสตร์ สามารถ ใช้ช่องทางไลน์ เฟคบุ๊ค และส่ือสังคมออนไลน์ในการติดตามช่วยเหลือ
นักเรียนและติดตามการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุกระยะ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่ม เติม  พ.ศ. 2545 ท่ี ให้
ความส าคญักับการเตรียมความพร้อมของครูก่อนประจ าการในการสถาบนัการผลิตครู เพ่ือผลิต
และพัฒนานิสิตครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพชัน้สูง โดยเฉพาะครู
วิทยาศาสตร์ท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ตา่งๆ ให้นกัเรียนมี
โอกาสค้นคว้าหาความรู้เหมือนกับการท างานของนักวิทยาศาสตร์ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2545) ดังท่ี พันธ์ ทองชุมนุม (2547: 268) กล่าวว่า ครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่ง
นอกจากจะเป็นผู้ คอยแนะแนวทางให้ความช่วยแหลือเม่ือนักเรียนประสบปัญหาในขณะท า
กิจกรรม ครูยงัมีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจและติดตามนกัเรียนระหว่างท าโครงงานวิทยาศาสตร์
อีกด้วยและ ก่ิงทอง ใบหยก โชติรัตนวงศ์ (2544: 111- 112) กล่าวว่า ครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์จะต้องร่วมวางแผนตดัสินใจ กระตุ้นเม่ือพบข้อบกพร่องและชกัชวนเม่ือนกัเรียนเกิด
ความลังเลท้อแท้ ครูท่ีปรึกษาจะต้องเป็นท่ีพึ่งให้กับผู้ เรียน เสียสละเวลา จัดการงบประมาณ 
เตรียมสถานท่ี เอกสาร และอปุกรณ์ตา่งๆ และการปอ้งกนัในระหวา่งปฏิบตังิาน ซึง่คณุลกัษณะข้อ
นีส้อดคล้องกบั สุชาดา นนัทะไชย (2547: 111) กล่าวว่าครูจะต้องเป็นผู้อุทิศเวลาให้กับการสอน
อย่างเต็มท่ี หรือบางครัง้อาจต้องเสียสละก าลังทรัพย์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียน สอดคล้องกับ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2550: 189) ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบจดัการความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนกัศกึษาครู พบวา่ นกัศกึษา
ครูมีสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ในด้านการสร้างความสมัพนัธ์
และเอาใจใส่ผู้ เรียนอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบั ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ และคณะ (2559: 107) ท่ี
ศกึษาจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม พบว่า 
ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ด้าน
บคุลิกภาพดี ด้านเทคนิคการสอน และด้านความรอบรู้อยูใ่นระดบัมาก  
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1.6 จากการศึกษาองค์ประกอบ “การเป็นผู้ สร้างแรงกระตุ้ นการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน” เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัในการเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มีคา่ไอเกน (Eigen Value) เท่ากบั 1.095 มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .749 ถึง .625 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนิสิตครูวิทยาศาสตร์ มีความรู้
ความเข้าใจว่าการจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกมากท่ีสดุ ให้
ความส าคญักบัความรู้สึกนึกคิดและคา่นิยมของผู้ เรียน การจดัการบรรยากาศในชัน้เรียนควรเป็น
แบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 กล่าวว่า ให้กระทรวงส่งเสริมให้มี
ระบบ กระบวนการผลิต การพฒันาครูอาจารย์ บคุลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพและมาตรฐาน
ท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สูงโดยการก ากับและประสานให้สถาบันท่ีท าหน้าท่ีผลิตและ
พฒันาครู คณาจารย์ รวมทัง้บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการ
เตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันาบคุลากรประจ าอย่างต่อเน่ือง ให้ได้บทบาทของครูท่ีจะต้องใช้
องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน (คณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาติ. 2545: 26) สอดคล้องกบั สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2547) ได้ก าหนดลกัษณะอันพึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์ไว้หลายด้าน เช่น ครูวิทยาศาสตร์
ควรเข้าใจธรรมชาตวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการใฝ่รู้และพฒันาวิชาชีพของตนเอง น าความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และน าวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมมาใช้
พฒันากระบวนการคิด การเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งองค์ประกอบการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้ เรียนแสดงให้เห็นว่านิสิตครูวิทยาศาสตร์ สามารถใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนอยากท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ประเด็นเก่ียวกับหัวข้อเร่ืองท่ีจะท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ มาลยั สิงหะ (มาลยั สิงหะ. 2542: 11 - 13) กล่าวว่าบทบาท
ของครูตามรูปแบบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูต้องใช้ค าถามให้นักเรียนได้คิด 
กระตุ้นในสิ่งท่ีผู้ เรียนก าลังสนใจให้ได้มากท่ีสุด ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์ วิจารณ์ เพ่ือฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและเคารพผู้ อ่ืน และคอยอ านวยความ
สะดวกโดยการให้นกัเรียนท างานโดยล าพงัตามขัน้ตอนวิธีการท่ีนกัเรียนคิดและออกแบบเอง  และ 
ภพ เลาหไพบูลย์ (2534: 119) ให้ความเห็นว่าครูวิทยาศาสตร์ท่ีสอนดี ต้องรู้เร่ืองการสอน
วิทยาศาสตร์ สามารถเลือกใช้เทคนิคการสอนแบบตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสมตามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พลสณัห์ โพธ์ิศรีทอง (2547: 7) เก่ียวกบัครูพนัธ์ใหม่ซึ่งสรุปได้ว่าครู
ควรมีความเข้าใจในตวัเด็กแต่ละบุคคล รวมทัง้การใช้แรงจูงใจและพฤติกรรมของกลุ่มมาสร้าง
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บรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้ นให้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการสร้าง
แรงจูงใจในตวัของผู้ เรียนรวมทัง้เทคนิควิธีการส่ือความหมายท่ีช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักถาม รู้จัก
แสวงหาความรู้ ตลอดจนทัง้รู้จักสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน
อยา่งสร้างสรรค์ 

2. ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ จากการสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็น
วิธีการหลกัและเพ่ือให้การวิจยัในครัง้นีไ้ด้ผลถกูต้องแม่นย าตามหลกัการของการวิจยัเชิงคณุภาพ  
พบว่า ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  จ านวน 6 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 6 หน่วยกิจกรรมฝึกอบรม ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 10 
ชัว่โมง พบว่ามีคณุภาพสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ (ภาคผนวก ง) ทัง้นีอ้าจะเป็นเพราะ
การสร้างกิจกรรมฝึกอบรม ผู้วิจยัด าเนินการโดยศึกษาความรู้เก่ียวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ การ
จดัการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ี
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ และด าเนินการสร้างอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดการ
พฒันาชดุฝึกอบรมของ ศิริพรรณ สายหงส์ และ สมประสงค์ วิทยเกียรติ (2534: 121 - 125) กล่าว
ว่ากระบวนการพัฒนาชุดฝึกอบรมควรค านึงถึง ดงันี ้1) การก าหนดวตัถุประสงค์ 2) การก าหนด
เนือ้หา 3) การก าหนดส่ือ 4) การก าหนดผู้ ใช้ชุดฝึกอบรม 5) การด าเนินการสร้าง และ 6) การ
ทดสอบคณุภาพชดุฝึกอบรม สอดคล้องกบั ทวีศกัดิ์ ไชยมาโย (2545: 252) ได้พฒันาชดุฝึกอบรม
ด้วยต้นเองเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูแกนน า
ปฏิรูปการเรียนรู้กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์) ผลการวิจยัพบว่าประสิทธิภาพ
ของชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของครูแกนน าปฏิรูปการเรียนรู้กลุม่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์) มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ มีสมรรถภาพความรู้ความเข้าใจในทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์หลงัการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความพึง
พอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากและสอดคล้องกบั มิ่งขวญั ภาคสญัไทย (2555: 129) ท่ีวิจยั
และพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชุดฝึกอบรม
ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การวิเคราะห์และประเมินความต้องการจ าเป็น 2) การก าหนด
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 3) การสร้างเนือ้หาสาระของการฝึกอบรม 4) การด าเนินการ
ฝึกอบรม และ 5) ประเมินผลการฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉล่ียคะแนนการแก้  ปัญหาเชิง
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สร้างสรรค์ของกลุม่ทดลองหลงัใช้ได้รับการฝึกอบรมด้วยชดุฝึกอบรมมีคา่สงูกว่าคะแนนเฉล่ียก่อน
การฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. ประสิทธิผลของการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ พบวา่ 

3.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลงัการใช้ชุดอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ พบว่า
นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทกุคนได้คะแนนเฉล่ียของความสามารถบทบาทการเป็นครู
ท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์หลงัการฝึกอบรมสูงก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 แสดงว่าชดุฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้นัน้สามารถพฒันาบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ได้จริง ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญในการสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานเร่ืองการจัดการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม การปฏิบัติจ ริง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทัง้ชุดฝึก
อบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีหน่วยกิจกรรมการ
ฝึกอบรม 6 หน่วยการเรียนรู้ท่ีเรียงล าดบัเนือ้หาตามขัน้ของการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมแต่ละองค์ประกอบสนบัสนุนซึ่งกันและกัน จากง่ายไปสู่ยาก ตามล าดบั มีการปูพืน้ฐาน
เพ่ือสร้างความตระหนกัในบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ก่อนท่ีจะเรียนรู้ใน
หนว่ยตอ่ๆ ไป ท าให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์ตระหนกัในความส าคญัประกอบกบัจะต้องน าความรู้ท่ีได้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิการฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครู จึงตัง้ใจและท ากิจกรรมตา่งๆ ใน
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอย่างครบถ้วน และสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีท าให้นิสิตครู
วิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ สูงขึน้
เน่ืองจากกิจกรรมฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องท ากิจกรรม ลงมือปฏิบตัิด้วย
ตนเอง ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น อภิปรายและสรุปร่วมกนั ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  
สอดคล้องกบัแนวคิดของ จงกลนี ชตุมิาเทวินทร์ (2544: 126) ท่ีกลา่วว่าการมีส่วนร่วมของผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมตัง้แต่การวางแผน การด าเนินการฝึกอบรม รวมทัง้การติดตามประเมินผล ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรฝึกอบรมท าให้เกิดความกระตือรือร้น เพิ่มความ
มุ่งมัน่ให้กับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีจะท ากิจกรรมร่วมกันมากขึน้ นอกจากนีก้ารฝึกอบรมอย่างมี
ส่วนร่วมยังเป็นกระบวนการเรียนรู้จากพืน้ฐาน (Experiential Learning) ท่ีดึงเอาประสบการณ์
ชีวิตของผู้ เข้าอบรมมาใช้ มาสงัเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด เกิดความเข้าใจและสามารถ
ท่ีจะบูรณาการผสมผสานให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ และสอดคล้องกับ ทิพวรรณ สุวรรณ และ
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คณะ (2559: 1 - 12) ท่ีพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ พบว่า ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
ท่ีพฒันาขึน้ มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ หลกัการและเหตผุล จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร โครงสร้างของ
หลกัสูตร เนือ้หาสาระของหลกัสูตร กิจกรรมการพฒันา ระยะเวลาในการพัฒนา ส่ือ แหล่งเรียนรู้
ประกอบการพฒันา และการวดัและประเมินผลการพฒันาเน้นการพฒันาไปบนการปฏิบตัิงานจริง
เน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคูก่บัการปฏิบตัิจริงและผลการตรวจสอบคณุภาพโดยผู้ เช่ียวชาญ พบว่า 
หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ มีความเหมาะสม
สอดคล้องอยู่ในระดบัมาก ผลการทดลองน าร่อง พบว่ามีความเหมาะสมสามารถน าไปพฒันาครู
วิทยาศาสตร์ได้ และผลการวิจัยของ ศรีสมบูรณ์ วิริยา (2561: 122 - 127) ท่ีพัฒนาชุดฝึกอบรม
ด้วยตนเองเร่ืองการเตรียมตวัเพ่ือหางานท าส าหรับนิสิตปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการ
ทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรมด้วยชดุฝึกอบรมด้วยตนเอง เร่ืองการเตรียมตวัเพ่ือหางานท าส าหรับ
นิสิตปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
พบว่า คะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และ 3) ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความพงึพอใจมีคา่เฉล่ียรวม 4.25 อยูใ่นเกณฑ์พงึพอใจมาก  

3.2 การประเมินผลการชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยประเมินสภาพจริงจากแบบฝึกท้ายกิจกรรม ผลการศกึษา พบวา่นิสิตครู
วิทยาศาสตร์ ได้คะแนนบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ในทุกด้านไม่ต ่ากว่า 3 
คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยพบว่านิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.28 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทัง้นี ้
บทบาทด้านการเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียนมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.45 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 ส่วนด้านการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน มีคา่คะแนนเฉล่ียต ่าสดุ 
เท่ากับ 4.10 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนิสิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรม ได้รับการจดับรรยากาศการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม เช่น ระยะ เวลาการฝึกอบรม สถานท่ี 
ตลอดจนวิทยากรท่ีมีความรู้ มีทักษะในการถ่ายทอดบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และหลงัจากนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ได้ท ากิจกรรมแต่ละหน่วยกิจกรรม
เสร็จ นิสิตครูวิทยาศาสตร์จะท าแบบฝึกท้ายกิจรรมทนัที ท าให้ความจ าและความรู้ยงัคงอยู่ ดงัท่ี สุ
รางค์ โค้วตระกูล (2539: 14) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้จะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่ง
เป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม และ พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา (2544: 
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48) กล่าวถึงการเรียนรู้คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ 
หรือการฝึกหดัท่ีน าไปสู่พฤติกรรมถาวร สอดคล้องกับผลการวิจยัของ มารุต พฒัผล (2558: 435 - 
449) ท่ีพบว่า การโค้ชจากผู้ เช่ียวชาญ  ครูใหญ่ และเพ่ือนครู ช่วยท าให้ครูมีความเช่ือมัน่ในการ
จดัการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ ซึง่สง่ผลให้ครูสามารถจดัการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.3 การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการประเมินผลการจดักิจกรรมโดยรวมด้วย
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ผลการศึกษาพบว่านิสิตครู
วิทยาศาสตร์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี ้
อาจเน่ืองมาจากผู้ วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมท่ีมีขัน้ตอนตามหลักการท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบ
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีวิธีการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นขัน้ตอน มี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่ การเล่าเร่ือง การน าเสนอ การเล่นเกมฝึกทกัษะ การท ากิจกรรมใน
รูปแบบการร่วมมือ การท างานกลุ่ม การฝึกประเมินตนเอง ท าให้เกิดความรู้และทกัษะในการเข้า
ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบของชุดฝึกอบรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ จงกลนี ชตุิมาเทวินทร์ (2542: 141) กล่าวว่าเทคนิคการฝึกอบรมเป็น
องค์ประกอบส าคญัประการหนึ่งท่ีท าให้การฝึกอบรมประสบความส าเร็จตามจดุมุ่งหมาย เทคนิค
วิธีท่ีน ามาใช้ในการฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกบัองค์ประกอบต่างๆ ของการฝึกอบรมและต้องมี
วิธีการท่ีเป็นระบบ ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงตามเปา้หมาย
ของการฝึกอบรม ดงันัน้นิสิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมในการวิจัยครัง้นี ้เป็น
การช่วยเพิ่มความสามารถของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ นรีภัทร ผิวพอใช้ (2555: 68 - 64) ได้ศึกษาพฒันารูปแบบ
ชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะของกลุ่มผู้ เรียนส าหรับนักศึกษาปริญญา
บณัฑิต ผลการศึกษาพบว่าระดบัการรู้สารสนเทศของนกัศกึษา ในภาพรวมอยู่ในระดบัดี และผล
การทดลองใช้รูปแบบชดุฝึกอบรม พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัอบรมสงูกวา่ก่อนอบรมอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกบั ณฐัพล แนวจ าปา (2559: 131) ท่ีพฒันาเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนกัศกึษาคณะ
วิทยาศาสตร์ พบว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ นคร ละลอกน า้ และคณะ (2558: 48 - 58) ท่ีศึกษาการพฒันาชดุฝึกอบรมการใช้
ส่ือออนไลน์เพ่ือการสอนโดยใช้รูปแบบการปฏิบัติจริงส าหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์  
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มหาวิทยาลยับรูพา พบว่าคะแนนทดสอบหลงัฝึกอบรมด้วยชดุฝึกอบรมการใช้ส่ือออนไลน์ โดยใช้
รูปแบบการปฏิบตัิจริง ส าหรับนิสิตครู คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา สงูกวา่ก่อนฝึกอบรม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สนใจน ากระบวนการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็น
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ไปใช้ในกระบวนการพัฒนานิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ใน
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาวิชาชีพครู คณะศกึษาศาสตร์ คณะร่วมผลิต มีดงันี ้

จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ทัง้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การเป็นผู้สร้างแรง
กระตุ้ นการเรียนรู้ของผู้ เรียน การเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน การเป็นผู้ ให้ค าแนะน าผู้ เรียน การเป็นผู้ ให้
ค าปรึกษาผู้ เรียน การเป็นผู้ สนับสนุน  และการเป็นผู้ ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน ทัง้ 6 
องค์ประกอบ ดังกล่าว สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 58.20 
หมายถึงมีคุณภาพสามารถพัฒนานิสิตครูวิทยาศาสตร์ได้ถึงร้อยละ 58.250 ผู้ วิจัยขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยัดงันี ้  

1. ด้านการเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน สามารถพฒันานิสิตครูวิทยาศาสตร์ได้มาก
ท่ีสุด โดยหลังการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทด้านการเป็นผู้สนับสนุนผู้ เรียนเพิ่มขึน้
ร้อยละ 44.25 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ สามารถพฒันานิสิตครูวิทยาศาสตร์
ได้  ดังนัน้ควรน าข้อค้นพบดังกล่าว ไปพัฒนาปูพืน้ฐานความรู้และทักษะกระบวนการในการ
จดัการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กบันิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ เช่น น าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรให้สัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน ปรับปรุง
กระบวนการผลิตครูวิทยาศาสตร์ ท่ีเน้นคณุภาพมากกวา่ปริมาณ พฒันาระบบและกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนรูปแบบการพฒันานิสิตครูวิทยาศาสตร์ไปสู่ครูมืออาชีพ แสวงหา
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีความรับผิดชอบให้ด าเนินการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ให้นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มีโอกาสการแลกเปล่ียนเรียน รู้ระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ เช่น ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาท่ีนิสิตครูวิทยาศาสตร์ออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องให้ความร่วมมือส่งเสริมให้นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ได้น าความรู้
จากการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ไปใช้ปฏิบตัิการสอนจริงในโรงเรียน  และน าบทบาทการเป็น
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ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีเด่นๆ ท่ีส าคญั ด้านอ่ืนๆ มาเป็นหนึ่งรายวิชา เพ่ือให้นิสิตครู
วิทยาศาสตร์ได้เกิดการเรียนรู้อยา่งสมบรูณ์  

2. ด้านการเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน สามารถพัฒนานิสิตนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ มากเป็นอนัดบัรองลงมา โดยหลงัการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็น
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน เพิ่มขึน้ร้อยละ 41.50 ดงันัน้
ควรข้อค้นพบดังกล่าวไปเป็นจุดเน้นของการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ให้เป็นครูสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท่ีมีคณุภาพ รวมทัง้สอดแทรกเนือ้หาด้านการเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียนในการสอนใน
รายวิชาอ่ืนๆ  รวมถึงการฝึกให้นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ได้ใช้บทบาทท่ีเหมาะสมในการสอน
แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้สามารถปรับตวัให้เข้ากับผู้ เรียนท่ีมีความหลากหลาย ดงันัน้
สถาบันการผลิตครูสามารถน าองค์ประกอบด้านการเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาผู้ เรียนไปประยุกต์ใช้
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เช่น จดัโครงการท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความเด่นใน
การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ และจดัท าโครงการอย่างตอ่เน่ืองไปเร่ือยๆ ให้เห็นคณุภาพของ
โครงการ เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมใน
การพฒันาตนเอง โดยมีคณาจารย์ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องดแูลอยา่งใกล้ชิด 

3. ด้านการเป็นผู้ ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน สามารถพัฒนานิสิต
นกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มากเป็นอนัดบัรองลงมา โดยหลังการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์มี
บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 41.25 ดงันัน้สถาบนัการผลิตครูควรน าองค์ประกอบด้านนีม้าเป็นแนวทางเพ่ือใช้
ปลกูฝังให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์ มีบคุลิกภาพในการเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียนและเป็นครูสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท่ีดี  เช่นมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาส
ประยกุต์ใช้บทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์จริง  

4. ด้านการเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน สามารถพัฒนานิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
สามารถพฒันานิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ มากเป็นอนัดบัรองลงมา โดยหลงัการฝึกอบรมนิสิต
ครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 38.75 ดงันัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพฒันาคณุภาพครูวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตครู
วิทยาศาสตร์สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ อย่างสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเน้นทกัษะด้านการ
สอนแบบการเป็นผู้ ฝึกผู้ เรียน แก่นิสิตครูวิทยาศาสตร์ จดักิจกรรมเสริมรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้นิสิต
ครูวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกฝน ทกัษะดงักล่าว และน าข้อค้นพบท่ีได้ไปเน้นให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์ฝึก
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ปฏิบตัิ โดยเช่ือมโยงกบับทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยการจดัหาวิทยากร
ท่ีมีความถนัดเช่ียวชาญในบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ให้นิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์  

5. ด้านการเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้ เรียนผู้ เรียน สามารถพฒันานิสิตนกัศกึษาครู
วิทยาศาสตร์ มาก เป็นอนัดบัรองลงมา โดยหลงัการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทการ
เป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ ให้ค าแนะน าผู้ เรียน เพิ่มขึน้ร้อยละ 37.00 
ดงันัน้ในการในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมครูวิทยาศาสตร์ ต้องสนับสนุนส่งเสริมและ
เพิ่มพนูความสามารถให้กับนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ แนะน าผู้ เรียน ตลอดจน
เปิดโอกาสให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์ได้ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  สถาบนัการผลิตครูวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนครูในระดบัโรงเรียนต้องท างานร่วมกนั เสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือท่ี
ดี ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ โดยการหล่อหลอมให้เกิดครูวิทยาศาสตร์ท่ีมี
คณุภาพสามารถสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อยา่งประสบความส าเร็จ 

6. ด้านการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน สามารถพฒันานิสิต
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มากเป็นอนัดบัรองลงมา โดยหลักการฝึกอบรมนิสิตครูวิทยาศาสตร์มี
บทบาทการเป็นผู้ สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพิ่มขึน้ร้อยละ 33.25 ดังนัน้ ควรมีการ
ปรับปรุงชดุฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ก่อนน าไปใช้
ในบริบทของการพัฒนานิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในแห่งอ่ืนๆ และต้องส่งเสริมด้านการเป็น
ผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน เป็นพิเศษ เช่น การจดักิจกรรมพฒันานิสิตครูวิทยาศาสตร์
ก่อนและระหว่างออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อยา่งสม ่าเสมอ ฝึกให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์เกิด
บทบาทด้านการเป็นผู้ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน รู้จักการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ การประยกุต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาในระหว่างการปฏิบตัิหน้าท่ีสอน  เพ่ือเป็นบคุคล
แห่งการการเรียนรู้ โดยเน้นประสบการณ์จริง ผสมผสานบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์กบัสาระความรู้ ตา่งๆ อยา่งสมดลุ 

7. ชุดฝึกอบรมเพ่ือเส ริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีป รึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ท่ีได้พฒันาขึน้อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจยั จึงควรน าไปเป็นมาตรฐานการ
เรียนรู้เร่ืองการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นคูมื่อประกอบการเรียนรู้ของนิสิต
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ให้ส าหรับทบทวนความรู้หรือส าหรับครูปฏิบตัิการ เพ่ือให้สามารถสอน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ท่ีมีคณุภาพ ถกูต้องตามหลกัวิชาการ  



  149 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1.การวิจัยค รัง้ นี ไ้ด้ท าการศึกษากับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในเขต

กรุงเทพมหานครเท่านัน้ จึงไม่ครอบคลุมไปยงัประชากรนิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ท่ีสงักัดใน
สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนๆ ดงันัน้จงึควรน าองค์ประกอบท่ีได้ไปศกึษากบักลุม่ตวัอย่างอ่ืนๆ ด้วย 

2. ควรมีการศกึษาเก่ียวกบับทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ของสถาบนัอุดมศึกษาประเภทอ่ืนๆ ว่ายังคงมีองค์ประกอบเดิม
หรือไม่ เพ่ือจะได้เป็นการเพิ่มองค์ประกอบความรู้เก่ียวกับบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ตอ่ไป  

3. ควรมีการติดตามประเมินผลบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
อย่างต่อเน่ืองกับผู้ ท่ีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ถึงบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

4. การพฒันาบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรศึกษาวิจยัเพ่ือ
พฒันาเพิ่มเตมิให้มีความเหมาะสมกบับริบทของสถาบนัการผลิตครูและสถานศกึษาตา่งๆ  

5. ศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการส่งเสริมบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์  
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

สรุปการประเมินความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือโดยผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มะยโูซะ กโูน    
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย์ ดร.ยพุาพนัธ์ มินวงษ์    
 ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนบ้านหม่ีวิทยา 
3. อาจารย์ นนัทกานต์ สายทอง    
 อาจารย์ประจ ากลุม่สาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สรุศกัดิ ์ละลอกน า้    
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน    
 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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 สรุปการประเมินความเที่ยงตรง ของเครื่องมือการวิจัยเรื่องบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งท าการประเมินความเที่ยงตรง โดย
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
 คะแนน หมายถึง  1+  ข้อความข้อนั้นสอดคล้อง กับนิยามศัพท์เฉพาะที่ระบุไว้ 
   คะแนน    หมายถึง   0 ไม่แน่ใจว่า ข้อความข้อนั้น สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ระบุไว้ 
 คะแนน    หมายถึง   1-  ข้อความข้อนั้นไม่สอดคล้อง กับนิยามศัพท์เฉพาะที่ระบุไว้ 
  โดยน าคะแนนการประเมินมาหาค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  เพ่ือพิจารณาข้อที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง โดยเลือกข้อที่มีค่า 0.5 ขึ้นไป มาใช้เป็นข้อความในแบบสอบถามส าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  
ตาราง ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC) ของแบบสอบถามบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
 

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. ข้าพเจ้าสามารถใช้ค าถาม
กระตุ้นให้นักเรียนอยากท า 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

2. ข้าพเจ้าสามารถกระตุ้นให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่จะท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

3. ข้าพเจ้าสามารถเล่า
ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

4. ข้าพเจ้าสามารถบอกถึง
ประโยชน์ของการท า 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

5. ข้าพเจ้าสามารถให้
นักเรียนอธิบายถึงความ
สนใจ ในเรื่องที่จะท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

6. ข้าพเจ้าสามารถให้
นักเรียนฝึกคิดประเด็น
ปัญหาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

 
0.60 

 
สอดคล้อง 

 

7. ข้าพเจ้าสามารถให้
นักเรียนออกแบบการ
ทดลองหาค าตอบในเรื่อง 
ที่สงสัย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

8. ข้าพเจ้าสามารถร่วมกันกับ
นักเรียนวางแผนการท า 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

9. ข้าพเจ้าสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนอยาก
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อ 

 

10. ข้าพเจ้าสามารถกระตุ้น
นักเรียน โดยตั้งค าถาม  
เพ่ือให้นักเรียนอยากค้นหา
ค าตอบเพ่ิมเติม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

11. ข้าพเจ้ากระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความก าลังใจเมื่อเจอ
ปัญหาขัดข้องในระหว่าง
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

12. ข้าพเจ้าส่งเสริมให้นักเรียน
กล้าคิด กล้าพูดแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

13. ข้าพเจ้าสร้างบรรยากาศ 
ที่เอ้ือให้นักเรียนมีความสุข
ในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

14. ข้าพเจ้าพูดโน้มน้าวด้วย
เหตุผลให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

15. ข้าพเจ้าชื่นชมกับ
ความส าเร็จของนักเรียน
แม้จะเป็นขั้นเริ่มต้นของ
การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

16. ข้าพเจ้าหาจุดเด่นของ
นักเรียนแต่ละคนแต่ละ
กลุ่มเพ่ือการเสริมแรงใน
การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0.60 

 
สอดคล้อง 

17. ข้าพเจ้าสร้างแรงจูงใจ ให้
ก าลังใจด้วยการพูด 
หรือการแสดงออกอ่ืนๆ  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

18. ข้าพเจ้ากระตุ้นยกย่อง
ชมเชยแก่นักเรียนทุกคน 
ให้มีความม่ันใจในการ
น าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของตนเอง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

19. ข้าพเจ้ากระตุ้นให้นักเรียน
แสดงความสามารถของ
ตนเองออกมาในการท า
โครงงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

20. ข้าพเจ้ากระตุ้นให้นักเรียน
เกิดความมุ่งม่ันที่จะค้นหา
ค าตอบในระหว่างท า
โครงงานโดยไม่ย่อท้อ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

21. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าให้
นักเรียนรู้หลักการของการ 
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

22. ข้าพเจ้าสามารถแนะน า
วิธีการที่ส าคัญของการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

23. ข้าพเจ้าสามารถบอก
วัตถุประสงค์ของการท า
โครงงานวิทยาศาสตร ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

24. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าให้
นักเรียนรู้ขั้นตอนการท า
โครงงานวิทยาศาสตร ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

25. ข้าพเจ้าสามารถแนะน า
ประเภทของโครงงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

26. ข้าพเจ้าสามารถแนะน า
วิธีการเลือกหัวข้อโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

27. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าใน
การวางแผนการท า 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

28. ข้าพเจ้าสามารถน า
นักเรียนท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ตามแผนที่
วางแผนไว้ 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

29. ข้าพเจ้าสามารถแนะน า
การด าเนินการท า 
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็น
ขั้นตอนอย่างถูกต้อง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

30. ข้าพเจ้าสามารถหาความรู้
ใหม่เพ่ิมเติมในเรื่อง 
ที่นักเรียนสนใจท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

31. ข้าพเจ้าแนะน าแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายและ
เชื่อมโยงเนื้อหากับ
ประสบการณ์ของนักเรียน
ในการคิดหัวข้อโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
32. ข้าพเจ้าฝึกให้นักเรียนคิดเพ่ือ

แก้ปัญหาโดยใช้หลักการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

33. ข้าพเจ้าสามารถให้ความรู้ 
แก่นักเรียนในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

34. ข้าพเจ้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
มาแนะน านักเรียนในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

35. ข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อม
หรือสถานการณ์ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

36. ข้าพเจ้าให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียนอย่างใส่ใจไม่แสดง 
อาการเบื่อหรือร าคาญ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

37.  ข้าพเจ้าให้ค าแนะน า อธิบาย 
ตอบค าถามแก่นักเรียนด้วย
ความเต็มใจ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

38. ข้าพเจ้าร่วมเสนอแนวคิด 
สนับสนุนวิธีคิดหรือวิธีการ 
ของนักเรียนในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

39. ข้าพเจ้าส่งเสริมให้นักเรียน 
มีบทบาทมากที่สุดในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
39. ข้าพเจ้าส่งเสริมให้นักเรียน 

มีบทบาทมากที่สุดในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

40. ข้าพเจ้าสามารถฝึกให้
นักเรียนค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

41. ข้าพเจ้าสามารถให้ความเห็น
ในเรื่องความเป็นไปได้ของ
โครงงานวิทยาศาสตร์  
ที่จะศึกษา 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
5 

 
 

1.00 

 
 

สอดคล้อง 

42. ข้าพเจ้าสามารถแนะแนวทาง 
แก่นักเรียนในการเลือกหัวข้อ
หรือปัญหาที่จะศึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

43. ข้าพเจ้าให้โอกาสนักเรียน
เลือกท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ตามความสนใจ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

44. ข้าพเจ้าสามารถให้นักเรียน
ส ารวจและเลือกเรื่องที่จะ
ศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

45. ข้าพเจ้าและนักเรียนร่วมกัน
ก าหนดรูปแบบของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

46. ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียนในการเลือกท า
หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
47. ข้าพเจ้าสนับสนุนเมื่อ

นักเรียนมีความแนวคิด
สร้างสรรค์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

48. ข้าพเจ้าให้นักเรียนระบุ
ปัญหาที่จะท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ตามความสนใจ
และความถนัดของนักเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

49. ข้าพเจ้าสามารถแนะน า
วิธีการให้นักเรียนเลือกหัวข้อ
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

50. ข้าพเจ้าสามารถจัดกิจกรรม
เพ่ือช่วยให้นักเรียนมองเห็น
ปัญหาการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

51. ข้าพเจ้าเอาใจใส่นักเรียน
อย่างทั่วถึงในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

52. ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็น
และความต้องการ 
ของนักเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

53. ข้าพเจ้าสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับนักเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
-1  

 
3 

 
0.60 

 
สอดคล้อง 

54. ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างด้วยการแสดงความ
อดทนไม่ย่อท้อ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
-1  

 
3 

 
0.60 

 
สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 1 4 5 

55. ข้าพเจ้าให้ความสนใจและ
สังเกตการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

56. ข้าพเจ้าให้ค าแนะน าและ
แก้ไขข้อบกพร่อง 
ของนักเรียนด้วยความเมตตา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

57. ข้าพเจ้าช่วยดูแลไม่ให้การท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนออกนอกประเด็น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

สอดคล้อง 

58. ข้าพเจ้าซักถามความเข้าใจ
ของนักเรียนก่อนลงมือท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

5 1.00 สอดคล้อง 

59. ข้าพเจ้าสังเกตพฤติกรรม 
และภาวะทางอารมณ์ของ
นักเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
-1  

 
2 

 
0.40 

 
ไม่สอดคล้อง 

60. ข้าพเจ้าให้ความส าคัญและ
สนใจอย่างจริงจังในเรื่อง  
ที่นักเรียนสนใจ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

 ข้าพเจ้าสามารถอ านวยความ
สะดวกในระหว่างที่นักเรียน
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

61. ข้าพเจ้าสามารถจัดหา 
ช่วยเหลือนักเรียน ในด้าน
สถานที่ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 
 

5 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

63. ข้าพเจ้าสามารถจัดหาเวลา 
ให้นักเรียนได้ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

64. ข้าพเจ้าจัดเวลาให้นักเรียนเข้า
พบเพื่อขอค าแนะน าปรึกษา  

1 1 1 1 1 
 

5 1.00 สอดคล้อง 

65. ข้าพเจ้าสามารถช่วยเหลือ
ประสานงานกรณีท่ีนักเรียน
ต้องการติดต่อบุคคลภายนอก 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

66. ข้าพเจ้าสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมห้องเรียนที่เอ้ือ
ต่อการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

67. ข้าพเจ้าสามารถดูแลความ
ปลอดภัยนักเรียนระหว่างท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

68. ข้าพเจ้าสามารถจัดหาอุปกรณ์
ที่จ าเป็นให้นักเรียนท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

69. ข้าพเจ้าสามารถจัดกิจกรรมกลุ่ม
ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความคิดร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

70. ข้าพเจ้าสามารถดูแลความ
ปลอดภัยนักเรียนระหว่างท า
โครงงานวิทยาศาสตร ์

0 0 0 0 0 0 0 ไม่สอดคล้อง 

71. ข้าพเจ้าจัดเตรียมเอกสาร สื่อ 
และอุปกรณ์การเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
72. ข้าพเจ้าเอาใจใส่นักเรียนใน

ระหว่างท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

73. ข้าพเจ้าให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

74. ข้าพเจ้าให้นักเรียนศึกษา
เรียนรู้จากบุคคลอ่ืน เช่น  
จากชุมชน จากครูคนอ่ืน  
จากนักเรียนชั้นอื่น เป็นต้น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

75. ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้นักเรียน
ตัดสินใจเลือกแหล่งข้อมูลที่
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

76. ข้าพเจ้าฝึกให้นักเรียนติดต่อ
ประสานงานกับบุคคล 
แหล่งข้อมูลหรือสถานที่ ที่จะ
ไปหาข้อมูลเอง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

77. ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้นักเรียน
ใช้พื้นที่ห้องเรียนเป็นสถานที่
ท าโครงงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

78. ข้าพเจ้าจัดมุมให้ความรู้ เช่น 
มุมหนังสือ มุมข่าวสาร 
รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
79. ข้าพเจ้าใช้แหล่งความรู้หรือ

แหล่งข้อมูลนอกสถานที่ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความ
สนใจและสร้างแรงจูงใจ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

80. ข้าพเจ้าสร้างบรรยากาศไม่ให้
นักเรียนเกิดความเครียด
ระหว่างการท าโครงงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

81. ข้าพเจ้าสามารถติดตามการ
ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนทุกระยะ  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

82. ข้าพเจ้าสามารถดูแลการ
ปฏิบัติงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
อย่างใกล้ชิด 

 
1 

 
1 

 
1 
 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

83. ข้าพเจ้าสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงงาน
วิทยาศาสตร์นักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

84. ข้าพเจ้าสามารถติดตามและให้
ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนเมื่อ
จ าเป็น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

85. ข้าพเจ้าสามารถช่วยแก้ปัญหา
เมื่อนักเรียนต้องการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

86. ข้าพเจ้าสามารถให้นักเรียน
พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์
ใหม่ หากไม่ประสบความส าเร็จ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
87. ข้าพเจ้าสามารถดูแลนักเรียน

จนกว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
จะเสร็จสิ้น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

88. ข้าพเจ้าสามารถให้
ข้อเสนอแนะระหว่างการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

89. ข้าพเจ้าสามารถช่วยแก้ปัญหา
ต่างๆ ของนักเรียนระหว่าง
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

90. ข้าพเจ้าสามารถติดตามให้
ก าลังใจเมื่อนักเรียน อาจเกิด
ความท้อถอย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

91. ข้าพเจ้าติดตามการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
เมื่อนักเรียนขาดการรายงาน
ความก้าวหน้า 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

92. ข้าพเจ้าสังเกตปัญหาของ
นักเรียนและร่วมหา 
แนวทางแก้ไข 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

93. ข้าพเจ้าบันทึกการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

94. ข้าพเจ้าติดตามและให้
ค าแนะน าทันทีที่นักเรียน
ต้องการความคิดเห็น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
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ตาราง (ต่อ(  

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
95. ข้าพเจ้าให้ข้อมูลย้อนกลับกับ

นักเรียนในระหว่างการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

96. ข้าพเจ้าติดตามนักเรียนทุก
ขั้นตอนเพ่ือให้ทราบ 
จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

97. ข้าพเจ้าใช้วิธีการติดตาม 
ที่หลากหลาย เช่น สังเกต 
ซักถาม การตรวจผลงาน  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

98. ข้าพเจ้าสามารถให้นักเรียน
เข้าพบได้ตลอดเวลา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

99. ข้าพเจ้าให้ก าลังใจนักเรียน
เกิดความพยายามในการท า 
โครงงานให้ส าเร็จ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

100. ข้าพเจ้ามีเทคนิคในการจัดการ
แก้ปัญหาให้กับนักเรียน  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

101. ข้าพเจ้าติดตาม ประเมินผล
นักเรียนเป็นระยะๆ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 

102. ข้าพเจ้าจัดระบบในการดูแล
นักเรียนระหว่างการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

 
สอดคล้อง 

103. ข้าพเจ้าใช้ ไลน์ เฟคบุ๊คและ
สื่อสังคมออนไลน์ในการ
ติดตามช่วยเหลือนักเรียน  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.00 

 
สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ข 
ผลการพจิารณาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับ 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ( ) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.974 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 2.761 
2 3.286 

3 2.212 

4 2.212 
5 2.280 

6 3.695 

7 3.357 
8 1.037 

9 1.140 
10 3.874 

11 2.032 

12 1.999 
13 3.236 

14 2.070 

15 3.105 
16 5.328 

17 2.070 
18 2.070 

19 2.706 

20 2.714 
21 2.793 

22 5.487 

23 5.328 
24 2.755 

25 3.192 

26 2.181 
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ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

27 2.637 
28 4.399 

29 2.956 

30 1.999 
31 2.032 

32 6.088 

33 2.532 
34 2.032 

35 5.328 
36 6.971 

37 3.357 

38 5.328 
39 2.212 

40 3.308 

41 2.532 
42 3.192 

43 3.308 

44 1.742 
45 3.595 

46 8.000 
47 1.075 

48 1.885 

49 2.532 
50 3.611 

51 7.071 

52 8.000 
53 5.328 

54 8.000 

  



  183 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

55 4.051 
56 5.328 

57 3.631 

58 2.714 
59 2.532 

60 3.491 

61 1.379 
62 0.349 

63 0.730 
64 2.131 

65 1.249 

66 2.393 
67 1.760 

68 1.212 

69 2.808 
70 3.122 

71 0.947 

72 1.079 
73 1.140 

74 0.342 
75 1.681 

76 0.789 

77 1.665 
78 2.793 

79 2.706 

80 2.032 
81 2.032 

82 4.216 
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ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

83 2.956 
84 3.874 

85 3.452 

86 2.980 
87 3.491 

88 3.491 

89 2.755 
90 4.216 

91 2.459 
92 1.316 

93 3.480 

94 2.532 
95 4.051 

96 3.236 

97 3.357 
98 5.388 

99 2.808 

100 4.580 
101 3.491 

102 7.778 
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ภาคผนวก ค 
รายนามกลุ่มตัวอย่าง 

เข้าร่วมการสนทนากลุ่มส าหรับพัฒนาชุดฝึกอบรม 
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รายนามกลุ่มตัวอย่าง 
เข้าร่วมการสนทนากลุ่มส าหรับพัฒนาชุดฝึกอบรม 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน   

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย   

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. อาจารย์ ดร.สุเมษย์ หนกหลัง   

 ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. อาจารย์ ดร.ธันยากร ช่วยทุกข์เพ่ือน  

 วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

6. อาจารย์ ดร.รังสันต์ จอมทรักษ์   

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

7. อาจารย์ เฉลิมพร วงษ์ธีระวรรณ   

 ครูช านาญการพิเศษ (คศ.4) โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
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ภาคผนวก ง 
ชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
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ชุดฝึกอบรม 
เพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาโดย 
นางสาวทิพวรรณ เดชสงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตหลักสตูรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการอุดมศึกษา )แขนงการบริหารการอุดมศึกษา(  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าน า 
 คู่มือชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาครูว ิทยาศาสตร์ จัดท าขึ้นมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ จากคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ได้จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ จ านวน 6 องค์ประกอบ ของบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย 6 หน่วย การฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์การฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อการ
ฝึกอบรมและการวัดและประเมินผล เพ่ือมุ่งเสริมสร้าง พัฒนา นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ให้มี
บทบาทในการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเป็น
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมฝึกอบรมจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์และความรู้สึก ช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ปฏิ บัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครูต่อไป 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางใน
การพัฒนากิจกรรมเสริมรายวิชาทางด้านการศึกษาส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
 
  
 

ทิพวรรณ เดชสงค์ 
                  

ผู้จัดท า 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
ตอนที่ 1 บทน า 5 
       ปัญหาและความจ าเป็น 
       ความมุ่งหมายของกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
7 

       ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  
       แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานของกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

7 

ตอนที่ 2 รายละเอียดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

13 

         หลักการของกิจกรรม 13 
         วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 13 
         กลุ่มเป้าหมาย 13 
         บทบาทหน้าที่ผู้น ากิจกรรมหรือวิทยากรและผู้ช่วย  13 
         คุณลักษณะของผู้น ากิจกรรมหรือวิทยากร 14 
         บทบาทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์( 15 
         ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 18 
         สถานที่ในการจัดกิจกรรม 18 
         ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 18 
         สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 19 
         เทคนิคการจัดกิจกรรม 19 
         การวัดผลและประเมินผล 19 
         เกณฑ์การประเมินผล 19 
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สารบัญ )ต่อ(  
เรื่อง หน้า 
ตอนที่ 3 แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
           ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

21 

ปฐมนิเทศ 22 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 1 การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 23 
   กิจกรรม แรงบันดาลใจ สู่ความส าเร็จ 23 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 2 การเป็นผู้แนะน าผู้เรียน 28 
   กิจกรรม เรือหลบภัย 28 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 3 การเป็นผู้ฝึกผู้เรียน 33 
   กิจกรรม หลงทางในทะเลทราย 33 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 4 การเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน 40 
   กิจกรรม ค้นใจ 40 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 5 การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาผู้เรียน 43 
   กิจกรรม รู้ว่าดีใจ หรือเสียใจ 43 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 6 การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน  46 
   กิจกรรม บ้านแสนสุข 46 
ปัจฉิมนิเทศ 51 
ตอนที่ 4 การวัดผลและประเมินผล 52 
   บรรณานุกรม  59 
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ตอนที่ 1 
บทน า 

 ปัญหาและความจ าเป็น 
 จุดมุ่งหมายประการหนึ่งของการสอนวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ .ศ .2542 คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติได้จริงด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง วิธีการหรือแนวทางที่จะให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าว คือ การใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์ (project – based learning) การเรียน

กต ารา เพราะเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการท าโครงงานนั้นกว้างและลึกกว่าการเรียนรู้แบบจา
จากประสบการณ์ตรงว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์จึง
เป็นตัวเชื่อมที่ส าคัญระหว่างหลักสูตรและผู้เรียน การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development (

บัติงานของตนเอง และครูสามารถที่จะจึงมีความส าคัญที่จะช่วยให้ครูเข้าใจและเปลี่ยนแปลงการปฏิ
ปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดให้กับผู้เรียนได้ดีขึ้น การพัฒนาวิชาชีพครูสามารถตอบสนองต่อ
จุดมุ่งหมายส าคัญคือ ช่วยให้ครูได้พัฒนาความสามารถและเกิดการเปลี่ยนแปลงทักษะการสอนให้ดี
ขึ้น เป็นกระบวนการในการเตรียมครูให้สามารถแสดงบทบาทในการที่จะสนับสนุนด าเนินการหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งและเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตร 
 กรรมที่นักการศึกษาหกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจ ลายท่านยอมรับว่าจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษาควรน า ไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของนักเรียน หรือแม้แต่นิสิตนักศึกษาที่เรียนในสายวิชาชีพครูซึ่งก าลังจะออกไป
ประกอบอาชีพครูจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนโดยการ
ใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน เพราะกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ถือได้ว่า
เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เป็นอย่างดีและยัง
เป็นกิจกรรมที่ครูทุกคนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับการเรียนการสอนทุกสาระการเรียนรู้ เป็น
กิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ที่อยู่ในสังคมของแหล่งข่าวสารข้อมูลที่หลากหลายและ
มากมาย โดยครูต้องมีความสามารถในการเลือกสรรข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับวัยของ
ผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี ปฏิรูปเด็กยุคใหม่ใน
สังคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่เรียกว่าเป็นการศึกษา
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ตลอดชีวิต (Lifelong education) ดังที่ ประสาท เนื่องเฉลิม (2558) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้สอน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยการสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนในสิ่งที่เรียนรู้ การกระตุ้นให้
ผู้เรียนอยากรู้ ตั้งค าถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิม การกระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นศึกษา วางแผน 
ออกแบบ และลงมือค้นคว้าหาค าตอบ การให้ก าลังใจและเสริมแรงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิธีการ
แสวงหาความรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันท างานตามกระบวนการและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การก าหนดสถานการณ์และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลผลิตทางการ
เรียนรู้ที่ ดีการร่วมมือกับผู้ สอนท่ าน อ่ืน เพ่ือแสวงหาแนว ทางการเรียนรู้ เชิ งสหวิทยาการ  
การอ านวยความสะดวกในการจัดหาสื่อแหล่งและอุปกรณ์การเรียนรู้ การแนะน าแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมให้แก่ผู้เรียนและติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน  จาการศึกษาองค์ประกอบ
บทบาทของผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่ามี 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
 ด้านการเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้เรียน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ สามารถแนะน าวิธีการเลือก
หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถแนะน าการวางแผนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สามาร
ยกตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างหลากหลายและแนะน าการจ าแนกประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สามารถแนะน านักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้แหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายและเชื่อมโยงเนื้อหากับประสบการณ์ของนักเรียนในการคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สามารถน านักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแผนที่วางไว้ สามารถให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ิมเติมในเรื่องที่นักเรียนสนใจท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สามารถฝึกให้นักเรียนคิดเพ่ือแก้ปัญหาโดยใช้หลักการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถ
หาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาแนะน านักเรียนในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถจัด
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  
 ด้านการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้  สามารถรับฟังความคิดเห็นและ
ความต้องการของนักเรียน สามารถสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับนักเรียน สามารถเอาใจใส่นักเรียนอย่าง
ทั่วถึงในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันเพ่ือการวางแผนทดลองร่วมกัน สามารถให้ค าแนะน า อธิบาย ตอบค าถามด้วยความเต็มใจ 
สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใส่ใจไม่แสดงอาการเบื่อหรือร าคาญ สามารถรับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียนในการเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถให้โอกาสนักเรียนเลือกท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามความสนใจ ด้านการเป็นผู้ฝึกผู้เรียน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้  สามารถฝึกให้
นักเรียนรู้จักค้นพบความรู้ด้วยตนเอง สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทมากที่สุดในการท า
โครงงาน สามารถให้ความเห็นในเรื่องความเป็นไปได้ของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จะศึกษาและสามารถ
แนะแนวทาง วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจและความ
ถนัดของนักเรียน  
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 ด้านการเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ สามารถสร้างแรงจูงใจ ให้ก าลังใจ
อการแสดงออกอ่ืนๆ สามารถชื่นชมกับความส าด้วยการพูดหรื เร็จของนักเรียนแม้จะเป็นขั้นเริ่มต้น

ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถหาจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเพ่ือการเสริมแรง
ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถยกตัวอย่างโครงงานที่ประสบความส าเร็จให้นักเรียนเห็นถึง
ความส าคัญของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และสามารถบอกถึงประโยชน์ของการท าโครงงาน  
 ด้านการเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ สามารถใช้ช่องทางไลน์ 
เฟคบุ๊ค และสื่อสังคมออนไลน์ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียน สามารถมีเทคนิคในการจัดการปัญหา

ถติดตาม ประเมินผลนักเรียนเป็นระยะๆ และสให้กับนักเรียน สามาร ามารถติดตามการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุกระยะ  
 ด้านการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ สามารถใช้
ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนอยากท าโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถกระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิดประเด็นปัญหา
โครงงานวิทยาศาสตร์  
 ดังนั้นจากการวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ

ารจัดกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานรวบรวมคุณลักษณะพื้นฐานในก
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

 ความมุ่งหมายของกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
 เพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ จากคุณลักษณะพื้นฐาน ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้แก่ การเป็นผู้ให้
ค าแนะน าผู้เรียน การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาผู้เรียน การเป็นผู้ฝึกผู้เรียน การเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน การ
เป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนและการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
 กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิต
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ฉบับนี้ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการน าหลักการส าคัญๆ จากแนวคิด ทฤษฎี ๆ 
ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา และมนุษยวิทยามาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสมใน
การเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
โดยมีหลักการส าคัญของแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
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 แนวคิดในการจัดกิจกรรมตามแนวมนุษยนิยม  
 การจัดกิจกรรมตามแนวมนุษยนิยม มีหลักการที่ส าคัญ ได้ดังนี้  
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered) มนุษยนิยมถือว่า ผู้ร่วมกิจกรรมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ มีเสรีภาพที่จะเรียนในสิ่งที่ตนต้องการ และวิธีสอนที่ตนประสงค์ ซึ่งจะ

ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่และมี
ความคิดสร้างสรรค ์ 
ที่สูงขึ้น 
 2. ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Teacher as Facilitator) บทบาทของผู้จัด
กิจกรรมในทรรศนะของมนุษยนิยม ก็คือ การเป็นผู้อ านวยความสะดวก ผู้ช่วย ผู้ร่วมงานใกระบวน

รมไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้ความรู้ แต่จะต้องเป็นผู้สร้างเงื่การเรียนรู้ ผู้จัดกิจกร อนไขท่ีจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ขึ้นได้ ผู้จัดกิจกรรมที่เป็นนักมนุษยนิยมที่แท้จริง จะต้องยอมรับนับถือและใช้ประสบการณ์ของ
ผู้ร่วมกิจกรรมเองให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
 3. ลักษณะแห่งการเรียนรู้ (The act of Learning) ในทรรศนะของมนุษยนิยมการรับรู้ของ
มนุษย์เรามีลักษณะเลือกสรร ด้วยเหตุนี้ การรับรู้ของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน การเลือกสรรขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมเห็นว่ามีความส าคัญและมีความหมายแต่ตนเองมากน้อยเพียงไร 
 4. การประเมินตนเอง (Self - Evaluation) การประเมินผลตนเองเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะผู้ร่วม
กิจกรรมย่อมจะมีวินิจฉัยได้ดีที่สุด สิ่งที่เรียนนั้นเป็นไปตามความต้องการและความสนใจของตน
หรือไม่ 
 รูปแบบการจัดอบรมโดยใช้กิจกรรมตามแนวมนุษยนิยม มีดังนี้  
 1. รูปแบบการจัดกิจกรรม เน้นความคิดที่ว่า การเรียนรู้เป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนภายในตัว
บุคคล ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนจะน าประสบการณ์เดิม ค่านิยม ทักษะ และวิธีการต่างๆ เข้ามาสู่
การเรียนรู้ โดยแนวคิดพ้ืนฐานของกลุ่มมนุษยนิยม มีความเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพตามธรรมชาติที่จะ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้จัดกิจกรรมจึงเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้เท่านั้น  
 2. กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรม จะเน้นที่ความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นหลัก โดยผู้ร่วม
กิจกรรมจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดกิจกรรมหรือระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน เพ่ือให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยภารกิจหลักของผู้จัดกิจกรรม มีดังนี้ 
 3. การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 
 4. การช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความกระจ่างในเป้าหมายของการเรียนรู้และความต้องการ
ของตนเอง 
 5. การเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
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 6. การเล่นได้หลายบทบาท เช่น เป็นทั้งผู้ช่วย เป็นทั้งผู้สังเกตการณ์ และเป็นผู้ที่สามารถ
เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
 7. การจัดกิจกรรมตามแนวมนุษยนิยม มีหลักการว่า ก่อนจะจัดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรม
จะต้องให้ผู้ร่วมกิจรรมวิเคราะห์ว่าความต้องการของตนเอง คืออะไร แล้วจึงวางแผนด้านเนื้อหา การะ
บวนการด าเนินกิจกรรม และการประเมินผล 
 8. การจัดกิจกรรมต่างๆ จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนมี
เอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งสมควรได้รับความเคารพและการยอมรับจากผู้จัดกิจกรรม 
 9 .การจัดกิจกรรมตามแนวมนุษยนิยม มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 2 ประการคือ  
  9.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถค้นห าค่านิยมทักษะและวิธีการ
ต่างๆ ด้วยตนเอง เพ่ือน าไปใช้ต่อในการเรียนรู้ 
  9.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาตามมโนทัศน์เกี่ยวกับ
ตนเองและพัฒนาความเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งจะเอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวคิดการเรียนรู้แบบช่วยเสริมศักยภาพ 
โรเชอร์ และ แคนธรอน (Roehler and Cantlon. 1969) แบ่งประเภทของการช่วยเสริมศักยภาพ ไว้ 
5 ประเภทดังนี้ 
 1. การให้ค าอธิบาย (Offering and explanation) เป็นการช่วยเหลือการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน รู้เงื่อนไขว่าท าไมต้องใช้ความรู้นั้น ใช้เมื่อไหร่ และใช้อย่างไร 
 2. การสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Inviting student participation) ให้โอกาสผู้เรียนมา
มีส่วนร่วมในกระบวนการที่เกิดขึ้น โดยให้ผู้เรียนได้เล่าหรือตอบค าถามในส่งที่รู้ 
 3. ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของความเข้าใจของผู้เรียน (Verifying and 
clarifying student understanding) ครูตรวจสอบความเข้าใจที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนว่ามีเหตุผลหรือไม่ 
ถูกต้องชัดเจนหรือไม่ 
 4. เป็นตัวแบบของพฤติกรรมที่ต้องการ (Modeling of design behaviors) ได้แก่  
  4.1 การคิดดังๆ (Think - aloud) เป็นการแสดงความคิดท่ีมีอยู่ให้ปรากฏออกมาชัดเจน 
เช่น ครูแสดงความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาออกมาเป็นการพูดดังๆ ให้ผู้เรียนท าตาม 
  4.2 การพูดดังๆ (Talk-aloud) เป็นการใช้ตัวแบบของการถามค าถาม ตั้งค าถามและ
การให้ข้อแนะน า 
  4.3 การเป็นตัวแบบในการปฏิบัติ (Performance modeling) ครูแสดงการท างานที่
สมบูรณ์โดยไม่ได้คิดดังๆ เกี่ยวกับเรื่องงานนั้น เช่น ครูแสดงตัวแบบของการอ่านและท่าทางท่ี
สนุกสนานกับการอ่าน เช่น การยิ้ม หัวเราะ 
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 5. การให้ผู้เรียนแสดงประเด็นหลักฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการคิด (Inviting students to 
contribute clues) เป็นการให้ผู้เรียนแสดงประเด็นชี้น า หรือหลักฐานเพื่อแสดงความมีเหตุมีผล หรือ
การท างานให้ส าเร็จ โดยครูและผู้เรียนจะร่วมกันพูดถึงประเด็นเหล่านั้น หลักการของการเรียนรู้
แบบช่วยเสริมสร้างศักยภาพซึ่งน ามาใช้เป็นแนวคิดในการฝึกอบรม  
มีดังนี้ 
 1 .ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ ะได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเหมาะสม เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้และและการช่วยเหลือจะยุติลงเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
 2 .ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์
กับบุคคลอ่ืน 
 3 . งานที่มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรม เป็นงานที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 
 4 .มีการประเมินความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  
 กิจกรรมการฝึกอบรม เป็นการจัดกิจกรรมตามคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนานิสิตนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ก าหนดให้สอดคล้องและสิ่งที่ต้อง
พัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจภายใน เพื่อให้มีความสามารถน าไปสู่
การมีบทบาทเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิธีบรรยาย วิธีการอภิปรายกลุ่มและ
รายบุคคล วิธีการตั้งค าถาม วิธีการแสดงบทบาทสมติ โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม 
 ทฤษฎีของการจูงใจ (Theory of Motivation)  
 การจูงใจ เป็นผลของความมากน้อยของบุคคลที่มีความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการ
คาดคะเนของบุคคลนั้นต่อความน่าจะเป็นของการกระท าที่จะน าไปสู่สิ่งนั้น ดังนั้น รูปแบบของการจูง
ใจตามทฤษฎีจะประกอบไปด้วย 1) ความพอใจ (valence) ความปรารถนาของบุคคลที่มีผลลัพธ์อย่าง
หนึ่งเกี่ยวกับผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่ง เกิดข้ึนภายในตัวบุคคลแต่ละคน ซึ่งถูกก าหนดด้วยประสบการณ์ 2) 
ความคาดหมาย (expectancy) ความเชื่อว่าการกระท าที่แสดงออกมานั้นจะท าให้ได้ผลลัพธ์เป็น
พิเศษ และ 3) ผลลัพธ์ (outcome) ผลที่เกิดจากการกระท าที่ได้รับการกระตุ้นและแรงจูงใจการใช้
ทฤษฎีนี้ในการจูงใจบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้การจูงใจ เป็นการน าเอาปัจจัยต่างๆ มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดง พฤติกรรม
ออกมาอย่างมีทิศทาง เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่จูงใจ จะต้อง
ค้นหาว่า บุคคลที่เขาต้องการจูงใจมีความต้องการหรือมีความคาดหวังอย่างไร มีประสบการณ์ ความรู้
และทัศนคติในเรื่องนั้นๆ อย่างไร แล้วพยายามดึงเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรงจูงใจ (Motive) ในการ
แสดงพฤติกรรม หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ แรงจูงใจจะท าให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพ่ือ
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ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป พฤติกรรมที่เลือกแสดง
นี้เป็นผลจากลักษณะในตัวบุคคลดังนี้ 
 1 .ถ้าบุคคลมีความสนใจในส  ิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรมและมีความพึงพอใจที่จะท า
กิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งพยายามท าให้เกิดผลเร็วที่สุด 
 2 .ความต้องการจะเป็นแรงกระตุ้นให้ท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการนั้น  
 3. ค่านิยมท่ีเป็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ เช่น ค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม วิชาการ
เหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงขับพฤติกรรมตามค่านิยมนั้น 4 .ทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มี
ผลต่อพฤติกรรมนั้นเช่นกัน ถ้ามีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานก็จะท างานด้วยความทุ่มเท 
 5 .ระตุ้นที่ต่างระดับกันด้วย คนที่ตั้งระดัความมุ่งหวังที่ต่างระดับกันก็เกิดแรงก บความ
มุ่งหวังไว้สูงจะพยายามมากกว่าผู้ที่ตั้งระดับความมุ่งหวังไว้ต่ า 
 6 .การแสดงออกของความต้องการในแต่ละสังคมจะแตกต่างกันออกไป ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกว่านั้นคนในสังคมเดียวกันยังมีพฤติกรรมในการแสดง

ความต้องการที่ต่างกันอีกด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ของคน 
 7 .ความต้องการเดียวกัน ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกันได้  
 8 .แรงจูงใจที่แตกต่างกันท าให้แสดงออกของพฤติกรรมเหมือนกันได้  
 9 .พฤติกรรมอาจ สนองความต้องการได้หลายทาง และมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน 
เช่น ตั้งใจท างานเพ่ือไว้ขึ้นเงินเดือนและได้ชื่อเสียงเกียรติยศ และการยกย่องและยอมรับจากผู้อ่ืน 
 แรงจูงใจ มี 2 ลักษณะดังนี้  
 1 .แรงจูงใจภายใน ( Intrinsic motives( 
 แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความ
สนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ สิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้ มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น คนงานที่เห็นองค์กรคือสถานที่ให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัวเขาก็จะ
จงรักภักดีต่อองค์กร และองค์กรบางแห่งขาดทุนในการด าเนินกาก็ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ดีแต่ด้วย
ความผูกพันพนักงานก็ร่วมกัน ลดค่าใช้จ่ายและช่วยกันท างานอย่างเต็มที่ 
 2 .แรงจูงใจภายนอก ( Extrinsic motives ( 
 แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็น
การได้รับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง ค าชม หรือยกย่อง แรงจูงใจนี้คงไม่ถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรม
เพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีท่ีต้องการสิ่งตอบแทนเท่านั้น 
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 บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
 กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นคาดหวังว่า 
จะส่งผลต่อนิสิตนักศึกษาครูที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องการเสริมสร้างบทบาท
การเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยพัฒนามาจาก
แนวคิดการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูที่
ปรึกษาโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ได้คุณลักษณะพ้ืนฐาน จ านวน 6 องค์ประกอบ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1 .ด้านการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ข องผู้เรียน หมายถึง สามารถใช้ค าถามกระตุ้น
ให้นักเรียนอยากท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถกระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิดประเด็นปัญหา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 2. ด้านการเป็นผู้ฝึกผู้เรียน หมายถึง ความสามารถในการฝึกให้นักเรียนรู้จักค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทมากที่สุดในการท าโครงงาน ให้ความเห็นในเรื่องความเป็นไป
ได้ของโครงงานวิทยาศาสตร์จะศึกษา โดยแนะแนวทาง วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวข้อโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ตามความสนใจและความถนัดของผู้นักเรียน 
 3 .การเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้เรียน หมายถึง ความสามารถในการแนะน ำวิธีการเลือกหัวข้อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ การวางแผนการ ยกตัวอย่าง และจ าแนกประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนแนะน าผู้เรียนได้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ใหม่เพ่ิมเติม และจัด
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 
 4. การเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน หมายถึง ความสามารถแรงจูงใจ ให้ก าลังใจด้วยการพูดหรือ
การแสดงออกอ่ืนๆ ชื่นชมกับความส าเร็จของนักเรียนแม้จะเป็นขั้นเริ่มต้นของการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สามารถหาจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเพ่ือการเสริมแรงในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ยกตัวอย่างโครงงานที่ประสบความส าเร็จให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์และบอกถึงประโยชน์ของการท าโครงงาน 
 2 .การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาผู้เรียน หมายถึง ความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการของนักเรียน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน เอาใจใส่นักเรียนในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อการวางแผนการทดลอง โดยครูท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า อธิบาย ตอบค าถามด้วยความเต็มใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนอย่าง
ใส่ใจไม่แสดงอาการเบื่อหรือร าคาญ รับฟังความคิดเห็นและให้โอกาสนักเรียนเลือกท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ตามความสนใจ  
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 5. การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน หมายถึง สามารถใช้ช่องทางไลน์ เฟคบุ๊ค และ
สื่อสังคมออนไลน์ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียน มีเทคนิคในการจัดการปัญหาให้กับนักเรียน 
ติดตาม ประเมินผลนักเรียนเป็นระยะๆ  
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ตอนที่ 2 
รายละเอียดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

หลักการของกิจกรรม 
 กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ นี้ ใช้หลักการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 1. เป็นกิจกรรมที่เน้นเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้จาก 
การวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ คือ 1) การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2) การเป็นผู้ฝึกผู้เรียน 3) การเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้เรียน 4) การเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน 5) การเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาผู้เรียนผู้เรียน 6) การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน 
           2. เป็นกิจกรรมที่น าแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน จัดเป็นกิจกรรมที่เน้นให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจในบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ แนวคิดในการจัดกิจกรรมตามแนวมนุษยนิยม แนวคิดการเรียนรู้แบบช่วยเสริม
ศักยภาพ และทฤษฎีของการจูงใจ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
 เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์แสดงออกถึง
องค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ คือ 1) การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) การเป็นผู้ฝึก
ผู้เรียน 3) การเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้เรียน 4) การเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน 5) การเป็นผู้ให้ค าปรึกษา
ผู้เรียนผู้เรียน 6) การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นิสิตครูวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2561 
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บทบาทหน้าที่ผู้น ากิจกรรมหรือวิทยากรและผู้ช่วย 
 การน ากิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิต
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายนั้น ผู้น ากิจกรรมควรมีบทบาท ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ หลักการและเหตุผลของกิจกรรม วัตถุประสงค์ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตอนของการท ากิจกรรม การวัดและประเมินผล 
 2. จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การจัด
กิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม 
 3. เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร เครื่องมือรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน เอกสารประกอบกิจกรรม ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมให้พร้อมใช้ 
 4. ท าความเข้าใจบทบาทของผู้น ากิจกรรมหรือวิทยากร ได้แก่ 
  4.1 สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชี้แจงเรื่องเอกสาร และท าข้อตกลง
ร่วมกันกับผู้เข้ารับการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนด าเนินกิจกรรม 
  4.2 อ านวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  4.3 สนับสนุนหรือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิ
จรรม การคิด การแสดงออกที่เหมาะสม 
  4.4 จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าง
สูงสุด 
  4.5 สังเกต จดบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  4.6 ใช้ค าถามเมื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คิด 
  4.7 ตอบข้อซักถาม ให้ข้อสังเกต หรืออธิบายการท ากิจกรรม และสรุปประเด็นที่ได้รับ
จากการท ากิจกรรม เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือร่วมอภิปรายบางประเด็น 
  5. ท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยน ากิจกรรม ได้แก่ 
  5.1 เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้น ากิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ  
  5.2 ให้ความช่วยเหลือผู้น ากิจกรรม หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อร้องขอหรือเห็นสมควร 
  5.3 เป็นผู้สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ บรรยากาศของการเรียนรู้ สังเกต
พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจรรม 
  5.4 เป็นผู้ช่วยในการเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ความพร้อมด้านสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม สื่อ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เอกสารและเครื่องมือรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้
กิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นเหมาะสมกับกิจกรรม 
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 6. ท าความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมและการวัดผลและประเมินผลกิจกรรม ได้แก่ 
  6.1 ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองด้านบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม 
  6.2 ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมให้สังเกตความสนใจ การตอบค าถาม การซักถามปัญหาข้อ
สงสัย การ่วมอภิปรายการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ การน าเสนอ
ผลงาน ผลงานที่ส าเร็จ ผลการสรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม 
     6.3 หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองด้านบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ หลังการเข้า
ร่วมกิจกรรม   
คุณสมบัติของวิทยากร 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัด 
 2. มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีทั้งในด้านการพูด และการเขียน สามารถถ่ายทอดความรู้ 
ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรม จิตวิทยา และศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ มีความช่างสังเกต มี
ไหวพริบปฏิภาณท่ีดีในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและให้ค าแนะน า 
 3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การเป็นวิทยากร เป็นที่น่านับถือและน่าเชื่อถือ ทั้งกิริยาทาง
ทาง การพูด และการแต่งกาย มีการจัดการอารมณ์ท่ีเหมาะสม มีความเป็นกันเอง มีมนุษย์สัมพันธ์
และมีอารมณ์ขันตามสมควร มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 4. มีความสามารถในการจัดการท างานต่างๆ  
 5. มีความสามารถในการใช้สื่อและน าเสนอสื่อในขณะท ากิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
บทบาทของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นิสิตครูวิทยาศาสตร์( 
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามจุดมุ่งหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแสดงบทบาท ดังนี้ 
 1. เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 2. ร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย ซักถามข้อสงสัย เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้น ากิจกรรม 
 3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 4. เคารพกติกา และรักษามารยาทในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
 5. มีความซื่อสัตย์และเคารพความยุติธรรมในการประเมินตนเอง 
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กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม 
 นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 ที่ต้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  

โครงสร้างของชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม 

การฝึกอบรม 
ระยะเวลา 

ที่ใช้  
สื่อที่ใช้ การประเมินผล แนวทางการจัด

กิจกรรม 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 1 การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
แรงบันดาลใจ 
สู่ความส าเร็จ 

 1.30 ชั่วโมง 
 

1. นิทานเรื่อง “ทรัพย์
ไม่มีวันหมด” 
2. คลิปวีดีโอให้
ก าลังใจและสร้างแรง
บันดาลใจของ “นิค”  
ผู้พิการ 
3. แบบฝึกบทบาท
การเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

1. สังเกต
พฤติกรรม 
2. แบบฝึกบทบาท
การเป็นครูที่
ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

1. การอภิปรายกลุ่ม 
2. กิจกรรมกลุ่ม 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 2 การเป็นผู้ฝึกผู้เรียน 
เรือหลบภัย 1.30 ชั่วโมง 

 
1. ใบกิจกรรม 
เรื่องสถานการณ์เรือ
หลบภัย, ใบงานเรื่อง
เรือหลบภัย 
2. แบบฝึกบทบาท
การเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

1. สังเกตการมี
ส่วนร่วมในการ 
ท ากิจกรรม 
2. สังเกตจากการ
อภิปราย และ
ข้อคิดที่ได้จากการ
ท ากิจกรรม 
3. แบบฝึกบทบาท
การเป็นครูที่
ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

1. วิเคราะห์
สถานการณ์  
2. การระดม
ความคิด 
3. การอภิปราย 
กลุ่มย่อย 
4. ท าใบงานเรื่อง 
เรือหลบภัย  
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กิจกรรม 
การฝึกอบรม 

ระยะเวลา 
ที่ใช้  

สื่อที่ใช้ การประเมินผล แนวทางการจัด
กิจกรรม 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 3 การเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้เรียน 

หลงทางใน
ทะเลทราย 

1.30 ชั่วโมง 
 

1. เอกสารประกอบ 
การอบรม เรื่อง
สถานการณ์ 
ในทะเลทราย 
2. ใบความรู้ 
สรุปแนวความคิด 
 

1. สังเกตการมีส่วน 
ร่วมในกิจกรรม  
การร่วมอภิปราย 
2. สังเกตการแสดง
ความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. แบบฝึกบทบาท 
การเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

1. เน้นภาคทฤษฎี
ควบคู่การปฏิบัติ    
2. การระดม
ความคิด 
3. การอภิปราย 
กลุ่มย่อย 
4.วิเคราะห์
สถานการณ์ 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 4  การเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน  

ค้นใจ 2 ชั่วโมง 
 

1. กระดาษ A4  
2. อุปกรณ์วาดเขียน 

1. สังเกตการมีส่วน
ร่วมอภิปราย 
2. คะแนนจาก 
แบบฝึกบทบาทการ
เป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์  

1. กิจกรรมกลุ่ม 
2. การร่วมอภิปราย 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 5 การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาผู้เรียน 
รู้ว่าดีใจหรือ 
เสียใจ 

1.30 ชั่วโมง 
 

1. สมุดบันทึก 1. สังเกตการแสดง
บทบาทสมมติ 
2. การร่วมอภิปราย 
3.แบบฝึกบทบาท 
การเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

1. แสดงบทบาท
สมมติ  
2. แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  
3. วิเคราะห์
สถานการณ์ 
4. อภิปรายกลุ่ม 
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กิจกรรม 
การฝึกอบรม 

ระยะเวลา 
ที่ใช้  

สื่อที่ใช้ การประเมินผล แนวทางการจัด
กิจกรรม 

หน่วยการฝึกอบรมที่ 6 การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าผู้เรียน 

บ้านแสนสุข 1.30 ชั่วโมง 
 

1. กระดาษแข็งหลาย
สี, กรรไกร, กาว 
2. แบบสังเกตการณ์ 
จ านวน 1 ชุด 
 

1. สังเกตจากการ
ซักถาม การตอบ
ค าถาม การ
อภิปราย 
2. คะแนนจาก 
แบบฝึกบทบาท 
การเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

1. การระดม
ความคิด 
2. อภิปรายกลุ่ม 
3. แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

 
โดยกิจกรรมที่ใช้ในหลักสูตรฝึกอบรมจัดให้สอดคล้องกับ หน่วยของการฝึกอบรมที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

กิจกรรม หน่วยการฝึกอบรม 

1. กิจกรรมที่ 1 สอดคล้องกับหน่วยที่ 3  
2. กิจกรรมที่ 2 สอดคล้องกับหน่วยที่ 3 และ 5 

3. กิจกรรมที่ 3 สอดคล้องกับหน่วยที่ 2, 5, และ 6 

4. กิจกรรมที่ 4 สอดคล้องกับหน่วยที่ 2, 3, 5 และ 6 
5. กิจกรรมที่ 5 สอดคล้องกับหน่วยที่ 2, 3, 5 และ 6 

6. กิจกรรมที่ 6 สอดคล้องกับหน่วยที่ 1, 3, 5 และ 6 

 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
 ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 ชั่วโมง  
 

สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ในการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม โดยมีล าดับขั้นตอนการ
ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียม 
 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม โดยผู้น ากิจกรรมและผู้ช่วย จัดเตรียมความ
พร้อมด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เอกสารประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมถึงติดต่อ
ประสานงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ขั้นด าเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  2.1 ผู้วิจัยปฐมนิเทศ ชี้แจงการจัดกิจกรรมเอกสาร และแบบประเมินตนเอง แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  2.2 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองเกี่ยวกับบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  2.3 ผู้วิจัยจัดปัจฉิมนิเทศ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุยถึงความรู้สึกและ
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา 
 3. ขั้นวัดและประเมินผลกิจกรรม 
  3.1 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองหลังสิ้นสุดการเข้าร่วมกิจกรรม 
  3.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อนมาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 
 2. เอกสารประกอบกิจกรรมต่างๆ ใบกิจกรรม 
 3. เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบทบาท
การเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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เทคนิคการจัดกิจกรรม 

 เทคนิคที่ใช้การจัดกิจกรรม ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ 
อภิปรายกลุ่มย่อย การระดมความคิด การฝึกปฏิบัติ การระดมสมอง เน้นผู้เขา้อบรมเป็นศูนย์กลาง

โดยจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 
 

การวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผลกิจกรรมที่เสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ก าหนดการประเมิน ดังนี้  
 1. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองเก่ียวกับความสามารถบทบาท 
การเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามความสามารถบทบาทการเป็นครู 
ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 2. หลังการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถบทบาทการ
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถาม ความสามารถบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  
 3. ท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การประเมินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 1 .คะแนนเฉลี่ยรวมของความสามารถบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
 2 .คะแนนเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51  
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ตอนที่ 3 

แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ เป็นการรวมแนวคิดทฤษฎี และน ามาบูรณาการสร้างกิจกรรมที่เสริมสร้างบทบาทการ
เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งใน
การที่จะท าให้นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 6 กิจกรรม รวมเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 13 ชั่วโมง ดังนี้ 
 
ปฐมนิเทศ                 จ านวน  30   นาที  
หน่วยการฝึกอบรมที่  1  การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 กิจกรรม แรงบันดาลใจ สู่ความส าเร็จ         จ านวน   1.30  ชั่วโมง 
หน่วยการฝึกอบรมที่  2 การเป็นผู้ฝึกผู้เรียน 
 กิจกรรม เรือหลบภัย            จ านวน  1.30  ชั่วโมง         
หน่วยการฝึกอบรมที่ 3 การเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้เรียน 
 กิจกรรม หลงทางในทะเลทราย          จ านวน  1.30  ชั่วโมง 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 4 การเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน 
 กิจกรรม ค้นใจ               จ านวน  1.30  ชั่วโมง 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 5 การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาผู้เรียน 
 กิจกรรม รู้ว่า ... ดีใจหรือเสียใจ              จ านวน  1.30   ชั่วโมง 
หน่วยการฝึกอบรมที่ 6 การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าผู้เรียน 
 กิจกรรม บ้านแสนสุข            จ านวน  1.30   ชั่วโมง  
ปัจฉิมนิเทศ                      จ านวน    30   นาที 
 
   รวม              จ านวน    10 ชั่วโมง 
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ปฐมนิเทศ 

ระยะเวลา 30 นาที  
จุดมุ่งหมาย 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้จุดมุ่งหมาย แนวทางปฏิบัติ วัน เวลา สถานที่ ของการจัด
กิจกรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับกับวิทยากร วิทยากรผู้ช่วย 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
 1. แบบสอบถามบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 2. สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ขั้นตอนของการท ากิจกรรม 
           1. สร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้น ากิจกรรมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง 
           2. วิทยากรขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
การวัดและประเมินผล 
 1 .สังเกตการณ์มีส่วนร่วม  การโต้ตอบ 
 2 .สอบถามความคิดเห็นก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆ  

ปัจฉิมนิเทศ 

ระยะเวลา 30 นาที  
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หน่วยการฝึกอบรมที่ 1 การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม  แรงบันดาลใจสู่ความส าเร็จ    เวลา  1.30 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ  
 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะต้องมีแรงกระตุ้นให้คิดอยากท าและคิดประเด็น
ปัญหามาท าโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ได้ บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูจะใช้
ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากท าโครงงาน ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่การ
ได้มาซึ่งหัวข้อโครงงานและวางแผนด าเนินโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ กิจกรรมนี้ต้องการให้นิสิตเห็น
ความส าคัญของการคิดและตัดสินใจในการเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ สร้างแรงจูงใจในการ
ตั้งเป้าหมายและมีความพยายามไปสู่เป้าหมายจนประสบความส าเร็จ  
จุดประสงค์กิจกรรม 
 1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการตั้งเป้าหมายและมีความพยายามไปสู่
เป้าหมายจนประสบความส าเร็จ 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมร่วมกิจกรรมสามารถคิดและตัดสนใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. อภิปรายกลุ่ม 
 2. กิจกรรมกลุ่ม 
ขั้นตอนของการท ากิจกรรม 
 ขั้นน า 
 1. วิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและขั้นตอนของกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทราบ 
 2. วิทยากรพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถึงแรงบันดาลใจที่จะท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสบ
ความส าเร็จ ว่าก าลังใจส าคัญในการมีส่วนผลักดันหรือสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสบ
ความส าเร็จในเรื่องของการเรียนและการด าเนินชีวิตนั้นมาจากอะไร 
 3. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และคิดเป้าหมายใน
ชีวิตของตัวเองพร้อม จดไว้ในสมุดบันทึก ขึ้นต้นว่า “เมื่อเรียนจบปริญญาตรี ฉันวางแผนไว้ว่า 
 ขั้นด าเนินกิจกรรม 
 1. วิทยากรกล่าถึงบทบาทและความส าคัญของเพ่ือน สถาบันครอบครัว และสถาบันสังคมที่
มีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้นิทาน “ทรัพย์ไม่มีวันหมด” ในการสื่อ
ให้เห็นถึงความรักความปรารถนาดีของคนในครอบครัว จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกถึงข้อคิดท่ีได้
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จากการฟังนิทาน บอกความประทับใจ ในค าสั่งสอน หรือการให้ก าลังใจที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ จาก
บุคคลในครอบครัว 
 2. วิทยากรเชิญบุคคลต้นแบบ มาเล่าประสบการณ์ในการเรียน ที่มีความเกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต คือ ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถาม  
 3. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชมวีดีโอ การให้ก าลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มี
ความท้อแท้ สิ้นหวังในชีวิต ของ นิค ผู้ซึ่งมีความพิการ แต่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค  
 4. วิทยากรร่วมกันอภิปรายประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม ในการน าไปเสริมสร้างบทบาทใน
การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์   
 ขั้นสรุป 
 วิทยากรให้ข้อคิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึงแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยผลักดันให้
เราสามารถประสบความส าเร็จได้ นอกเหนือจากตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ที่ต้องตั้งเป้าหมายให้ตับ
ตัวเองอย่างชัดเจน จากนั้นร่วมกันอภิปรายกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถึงข้อคิด ประโยชน์ ที่ได้รับจากการ
ท ากิจกรรมฟังนิทาน “ทรัพย์ไม่มีวันหมด” การรับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูสอนโครงงานที่
ประสบความ ส าเร็จ และการชมวีดีโอให้ก าลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้การด าเนินชีวิต 
วัสดุและอุปกรณ์ 
 1. นิทานเรื่อง “ทรัพย์ไม่มีวันหมด” 
 2. คลิปวีดีโอให้ก าลังใจและสร้างแรงบันดาลใจของนิค ผู้พิการ
 https://www.youtube.com/watch?v=_q45U7XHeuI 
การวัดและประเมินผล 

1. สงัเกตจากการแสดงความคิดเห็น และอภิปรายเก่ียวกบัข้อคิด ประโยชน์ท่ีได้จากการ
ฟังนิทาน 

2. สงัเกตจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ กับบุคคลต้นแบบ ในการซกัถามข้อมลูและ
แสดงความคดิเห็น 

3. คะแนนจากแบบฝึกบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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นิทาน 
“ทรัพย์ไม่มีวันหมด” 

 ชาวนาผู้หนึ่งเป็นม่ายภรรยาเสียชีวิตไปหลายปี เขาใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายสามคน ลูกชายเขา
ทุกคนล้วนเป็นคนเกียจคร้าน ดังนั้นลูกๆ ทั้งสามคนจึงไม่มีใครคิดท่ีจะไปช่วยพ่อของเขาท างานในท้อง
นาเลย ทุกคนเอาแต่กินกับนอน ชาวนารู้สึกเสียใจมากที่ลูกๆ ของเขาเป็นเช่นนี้ 
 นหนึ่งชาวนาเกิดล้มป่วยกะทันหัน เขาจึงเรียกลูกชายเข้ามาสั่งเสียก่อนตายว่าวั “ลูกรักของ
พ่อทั้งสาม พ่อได้ฝังสมบัติทั้งหมดที่ยกให้พวกเจ้าไว้ในท้องนา เมื่อพ่อตายไปแล้วพวกเจ้าจงไปขุดหา
กันเองเกิด” เมื่อสั่งเสียลูกเสร็จแล้วชาวนาก็สินใจตาย 
 สัยหนักไม่เอาเบาก็ไม่สู้ จึงไม่คิดท ามาหากินอะไรเลย หวังแต่ลูกชายทั้งสามของชาวนา มีนิ
สมบัติของพ่อที่ฝังอยู่ในท้องนา หวังแต่จะได้อะไรมาง่ายๆ ไม่รู้จักค าว่าอดทน 
 เมื่อผลาญเงินทองสมบัติของพ่อที่อยู่ในบ้านเกือบหมด พ่ีน้องทั้งสามคนจึงนึกถึงสมบัติที่พ่อ

เคยบอกไว้ก่อนตายว่าฝังอยู่ในท้องนา ก็ปรึกษาหารือกันเพ่ือจะไปเอาเงินกันมาใช้ต่อ จึงกลั้นใจลึกข้ึน
จากที่นอนพากันไปขุดหาสมบัติในท้องนาตาที่พ่อบอก 
 วันแรกพวกเขาช่วยกันขุดตั้งแต่เช้าจรดค่ าแต่ก็ไม่พบสมบัติที่มีค่าอะไรเลย ขุดได้แค่หน้าดิน
เพราะความขี้เกียจ แต่ก็พบห่อผ้าขาวที่มีจดหมายของพ่อฝังไว้อยู่ฉบับหนึ่งและเมล็ดข้าวโพดเมล็ด
อวบๆ อีกถุงหนึ่งเท่านั้น ข้อความในจดหมายบอกไว้ว่า 
 “ลูกรักทั้งสามคนของพ่อ มาถึงตอนนี้เจ้าใกล้จะพบกับมหาสมบัติของพ่อที่ฝังแล้ว ให้พวก
เจ้าช่วยกันเอาเมล็ดข้าวโพดที่เจ้าเห็นเหล่านี้ ไปหว่านไว้ให้ทั่วบริเวณท่ีเจ้าขุดกันเพ่ือเป็นเคล็ด และให้
เจ้าไปขุดอีกฝั่งหนึ่งของนาเจ้าจะเจอสมบัติที่พ่อฝังไว้” 
 ในที่สุด พี่ชายคนโตบอกับน้องๆ ว่า “พ่ีเราท าตามท่ีพ่อบอกดีกว่า แล้วพรุ่งนี้เราขุดหาสมบัติ
กันใหม่” พวกเขาทั้งสามจึงน าเมล็ดข้าวโพดมาหว่านลงในแผ่นดินที่ถูกขุดคุ้ยไว้แล้วนั้น แล้วก็กลับ
บ้านไปนอนต่อ 
 วันที่สอง พวกเขาพากันไปขุดหาสมบัติอีก โดยไปที่นาอีกฝั่งหนึ่ง ขุดได้ไม่นานนักก็พบห่อผ้า
ขาวที่มีจดหมายของพ่ออยู่อีกฉบับหนึ่งข้อความในจะหมายมีว่า 
 “เอาล่ะลูกรักของพ่อ ตอนนี้พ่อภูมิใจในตัวลูกๆ มาก ที่ท าทุกอย่างตามท่ีพ่อบอก พวกเจ้า
ใกล้จะพบมหาสมบัติแล้ว จงอย่าละความพยายาม จงช่วยขุดให้ลึกเท่าตัวเจ้าทั้งสาม และกว้างออกไป
สามสิบช่วงแขนของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะพบมหาสมบัติของพ่อที่เตรียมไว้ให้ลูกๆ อย่างแน่นอน” 
 ลูกชายทั้งสามของชาวนา เมื่อได้อ่านจดหมายของพ่อก็เกิดแรงฮึด ขึ้นมาอีกหลายเท่าตัว ก็
เร่งมือช่วยกันขุดยกใหญ่ เพราะหวังว่าคราวนี้คงจะเจอและทุกคนคงสบายร่ ารวยไปตลอดชาติ แต่เมื่อ
ขุดลงไปลึกตามท่ีพ่อบอกก็ยังไม่พบ จนมืดค่ าจึงพากันกลับบ้านด้วยความอ่อนเพลีย 
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 แล้ว เพราะความข้ีเกียจและหลังจากนั้นทั้งสามคนนอนอยู่กับบ้านไม่ออกมาที่ท้องนาอีก
และกลัวเหนื่อย จนเวลาผ่านไป สามเดือน เมื่อผ่านพ้นฤดูฝน 
 เมล็ดข้าวโพดที่พวกเขาหว่านไว้อย่างไม่ตั้งใจเมื่อได้รับน้ าฝนมันก็เริ่มงอกงามเป็นต้นกล้า
เล็กๆ ถัดมาอีกสามเดือนข ้าวโพดก็เริ่มออกฝัก แลดูเหลืองอร่ามไปทั่วท้องนา ส าหรับหลุมที่สองที่พวก
เขาขุดไว้ก็มีน้ าเต็มบ่ เพราฝนตกน้ าไหลลงมาขังไว้ มีปลามาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม บรรดานกหนู และ
กบก็มาอาศัยอยู่เต็มท้องนาเช่นกัน 
 พวกเขาทั้งสาม เมื่อเห็นว่าเวลานั้นผ่านล่วงเลยไปนานและด้วยความอยากได้มหาสมบัติที่
พ่อบอกไว้อีกครั้ง จึงปรึกษาและพากันออกมาท่ีท้องนา แต่ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เคยออกมา 
พวกเขายืนตะลึงตัวแข็งกับสิ่งที่เห็นข้างหน้า และในทันใดนั้นเอง พวกเขาก็เกิดปัญญาและกล่าวว่า  
 “สิ่งที่เราเห็นตรงหน้านี่เองแหละ คือสมบัติที่พ่อบอกว่า ได้ยกให้แก่พวกเรา” หลังจากนั้นมา
พ่ีน้องทั้งสามคนก็เข้าใจในสิ่งที่พ่อเขาสั่งไว้ เขาทั้งสามก็เปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการ
กระท า เขาท้ังสามกลายเป็นคนขยันและมีฐานะมั่นคง เป็นเศรษฐีสามพี่น้องผู้ร่ ารวย ที่คนทั้งหลายยก
ย่องในที่สุด 
 
     ………………………………………………………………………………….. 
 
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปนี้ 
1 . ชาวนาในนิทานมีกลยุทธ์ในการสอนให้เปลี่ยนความคิด และการกระท าลูกอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2 . ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการฟังนิทาน “ทรัพย์ไม่มีวันหมด” 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจในค าสั่งสอน การให้ก าลังใจจากบุคคลในครอบครัวของ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างไรบ้าง ที่ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน และ การ
ด าเนินชีวิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึก บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ครูผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 
 ครูสมศรี ได้รับผิดชอบสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยน าผู้เรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ให้
ประสบผลส าเร็จ โดยครูสมศรีจะต้องสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอยากท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
คิดปัญหามาท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่การได้มา
ซึ่งหัวขอ้โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูสมศรีจะกระตุ้นผู้เรียนให้คิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     บทบาทของครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์             ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
 

………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
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หน่วยการฝึกอบรมที่ 2 การเป็นผู้ฝึกผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม  เรือหลบภัย   เวลา 1.30 ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 
 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างการผู้เรียนด าเนินการ ผู้เรียนจะค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง ครูที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ จะท าหน้าที่ในการฝึกผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมี
บทบาทมากท่ีสุด ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ครูที่ปรึกษาโครงงานจะมีบทบาทในการ
ให้ความเห็น กิจกรรมนี้ต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชื่อมั่นว่าคนเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง แก้ปัญหาที่ยากได้  
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อม่ันว่าผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามแก้ปัญหาที่ยากๆ ได้ 
 3. เพ่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แนวทาง หลักการและวิธีการปฏิบัติงานมาใช้ในบทบาทการเป็น 
ผู้ฝึกผู้เรียนได้ 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. วิเคราะห์สถานการณ์  
 2. การระดมความคิด 
 3. การอภิปรายกลุ่มย่อย 
 4. ท าใบกิจกรรม เรื่องเรือหลบภัย  
ขั้นตอนของการท ากิจกรรม 
 ขั้นน า 
 1. วิทยากรแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม  
 2 . วิทยากรแจกเอกสารสถานการณ์เรือหลบภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนอ่าน 
 ขั้นด าเนินกิจกรรม 
 1 .ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกเองตามล าพัง จากนั้นเข้ากลุ่มแล้วช่วยแก้ปัญหา โดยสรุปว่าเลอืก
ใคร เมื่อกลุ่มตัดสินใจแล้วให้ส่งตัวแทนออกมารายงาน 
 2 .ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 กลุ่มเลือกช่วยกันแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่ง โดยสรุปว่าเลือกใคร 
 3 .เปรียบเทียบดูการแก้ปัญหาโดยพิจารณาว่าเลือกใคร ในครั้งแรกก่อนที่จะฟังความคิดเห็น

จากกลุ่มครั้งที่ 2 หลังจากฟังความคิดเห็นของกลุ่มแล้ว แตกต่างกันหรือไม่ เพราะอะไร  
 ขั้นสรุป 



  217 

 1 .วิทยากรและผู้เข้าร่ว มกิจกรรมร่วมกันอภิปรายสิ่งที่ได้รับจากการท ากิจกรรมเรือหลบภัย 
 2. วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันอภิปรายประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม การน าไปใช้ใน
บทบาทการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์  
สื่อและอุปกรณ์ 
 1 .เอกสารประกอบการอบรม เรื่องสถานการณ์เรือหลบภัย , ใบงานเรื่องเรือหลบภัย 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 2 .สังเกตจากการอภิปราย และข้อคิดท่ีได้จากการท ากิจกรร ม 
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สถานการณ์ เรื่อง เรือหลบภัย 
 สมมติว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการรักษาความปลอดภัยในเรือซึ่ง
ก าลังเดินทางอพยพไปสร้างเมืองใหม่ มีสมาชิกในเรือทั้งหมด 10 คน ขณะเดินทางนั้นเกิดพายุใหญ่ 
เรือท่ีสมาชิกโดยสารเกิดอุบัติเหตุชนกับโขดหินและเรือก าลังจะล่มจมน้ า ขณะนั้นมีเพียงเรือชูชีพ  
1 ล า ซึ่งบรรจุคนได้เพียง 6 คน ดังนั้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือก 6 คน จากทั้งหมด 10 คน ขึ้นเรือชู
ชีพดังกล่าว 
 บุคคลที่อยู่ในเรือทั้งหมดมีอาชีพ ดังนี้ 
 1. พระสงฆ์ 
 2. พยาบาล 
 3. ช่างเสริมสวย 
 4. กรรมกรก่อสร้าง 
 5. ต ารวจ 
 6. ครู 
 7. บรรณารักษ์ 
 8. เกษตรกร 
 9. พ่อค้า 
 10. นักดนตรี 
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ใบงาน เร่ืองเรือหลบภัย 
 

1. เปรียบเทียบการเลือกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

การเลือกครั้งท่ี 1 การเลือกครั้งท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการเปลี่ยนใจหรือไม่เพราะเหตุใด 

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
 
3 . ข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมนี้ 

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
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แบบฝึก บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ครูผู้ฝึกเรียน 

 ในระหว่างผู้เรียนด าเนินการโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
แล้ว โดยค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ครูสมศรี จะคอยฝึกผู้เรียน ตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน  เมื่อนักเรียนคิดไม่ออกและมาปรึกษา ครูสมศรีจะมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์             ผลที่เกดิขึ้นกับนักเรียน 
 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
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หน่วยการฝึกอบรมที่ 3 การเป็นผู้แนะน าผู้เรียน 

ชื่อกิจกรรม หลงทางในทะเลทราย เวลา  1.30  ชั่วโมง  
สาระส าคัญ  
 การจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหา สร้างความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม มีระเบียบวินัยในตนเอง การด าเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ โครงงานวิทยาศาสตร์จึงเป็นงานที่ผู้เรียนจะต้องท ากิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีครูที่
ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ให้ค าแนะน า กิจกรรมนี้ต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา และรู้จักฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. เน้นภาคทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติ      
 2. การระดมความคิด 
 3. การอภิปรายกลุ่มย่อย 
 4. วิเคราะห์สถานการณ์ 
ขั้นตอนของการท ากิจกรรม 
  
 2. วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันอภิปรายประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม การน าไปใช้ใน
บทบาทการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์  
 
สื่อและอุปกรณ์ 
 ขั้นน า 
 1. วิทยากรแจกเอกสารสถานการณ์ให้อ่าน ท าความเข้าใจ 10 นาท ี
 2. วิทยากรแจกเอกสารวัสดุสิ่งของให้ตัดสินใจจัดอันดับดัวยตนเอง 15 นาที 
 3. วิทยากรแจกเอกสารแนะวิธีในการประชุมตัดสินใจในกลุ่ม หรือแนวทางในการร่วม
พิจารณาตัดสินใจให้อ่านอีก 1 นาท ี
 ขั้นด าเนินกิจกรรม 
 1. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งกลุ่มละ 7 และ 8 คน ให้นั่งรวมกันเป็นวงกลมเพ่ือให้
พิจารณาตัดสินใจร่วมกัน ให้เวลา 20 นาที 
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 2. เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มตัดสินใจเสร็จให้สมาชิกเข้าท่ีเดิม ตัวแทนกลุ่มเสนอสิ่งที่
กลุ่มตัดสินใจใช้เวลา 5 – 10 นาท ี
 ขั้นสรุป 
 1. วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสรุปประเด็นของกิจกรรม ตามใบความรู้ 
 1. เอกสารประกอบการอบรม เรื่องสถานการณ์ในทะเลทราย 
 2. ใบความรู้สรุปแนวความคิด 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การร่วมอภิปราย 
 2. สังเกตการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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สถานการณ ์
 สมมติให้ท่านเป็นคนหนึ่งในขบวนการนักทัศนาจรที่ท่องเที่ยวในทะเลทราย โดยใช้รถยนต์
แลนด์โรเวอร์เป็นพาหนะ ในระหว่างที่ท่าน ในระหว่างที่ท่านแวะชมสถานที่ต่างๆ เกิดหลงทางและ
ยานพาหนะได้รับอุบัติเหตุพลิกคว่ า สภาพรถเสียหาย ไม่สามารถใช้ในการเดินทางต่อไปได้ แต่มี
สิ่งของอยู่ 15 รายการ ที่ไม่ได้รับความเสียหาย ซึ่งท่านจะต้องพิจารณาตามล าดับความส าคัญเพ่ือการ
มีชีวิตรอดของตัวท่านเอง 
 ภารกิจของท่านก็คือ พิจารณาล าดับความส าคัญของสิ่งของ ของทั้ง 15 รายการ ที่จะช่วยให้
ท่านมีชีวิตรอดโดยล าพังตัวท่านเอง และร่วมพิจารณากับกลุ่มของท่านถึงล าดับความส าคัญของสิ่ง
ดังกล่าว ในการพิจารณานั้นจะต้องพิจารณาด้วยเหตุผล พยายามลีกเลี่ยง การลงมติหลีกเลี่ยงการใช้
อ านาจอิทธิพลทุกรูปแบบที่จะท าให้สมาชิกยอมตามด้วยความจ าใจ รายการสิ่งของทั้ง 15 รายการ มี
ดังต่อไปนี้ 
 

รายการสิ่งของ อันดับที่ถูกต้อง อันดับที่ท่านเลือก อันดับที่กลุ่มเลือก 
1. เกลืออัดเม็ด 1 ขวดเล็ก    

2. ขนมปังกรอบ 1 กล่อง    

3. ผ้าห่ม (หลายผืน(    
4. น้ าดื่ม 1 ถัง (20 ลิตร(    

5. เครื่องนอนป่า 1 ชุด    

6. เป้ (เปล่าๆ( 3 ใบ    
7. เหล้า 1 ขวด    

8. กระจกส าหรับส่องโกนหนวด    
9. ผ้าพลาสติกขนาด 1 ตารางเมตร    

10. บุหรี่ 1 ห่อ    

11. ผลไม้กระป๋อง 1 หีบ    
12. ปืนยาวและกระสุน 6 ตับ    

13. วิทยุทรานซีสเตอร์ขนาดเล็ก    

14. น้ ามัน 1 ถัง (8 ลิตร(    
15. ผ้าใบผืนใหญ่ 1 ผืน    
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แนวทางในการพิจารณาเพ่ือร่วมกันตัดสินใจ 
 1 . สมาชิกทุกคนที่ต้องร่วมกันคิด ปรึกษาหารือ และตกลงร่วมกัน โดยต้องไม่ใช่การ
ลงคะแนนเสียงเป็นเครื่องตัดสินใจ แต่ให้ยอมรับกันด้วยเหตุผล 
 2 .อย่าใช้อิทธิพลบีบบังคับให้กลุ่มเชื่อตามหรือยอมตามด้วยความจ าใจ หรืออย่าใช้อิทธิพล
กดข่ีทางอารมณ์ 
 3 .หลีกเลี่ยงการโต้เถียง หรือปะทะคารม แต่จงใช้เหตุผล และความรู้ความสามารถสร้าง
ความเชื่อถือ 
 4. อย่าตกลงใจยอมรับข้อเสนอเพียงให้เสร็จๆ ไป 
 5 .ละลึกเสมอว่า “แนวความคิดท่ีแตกต่างกันนั้น จะเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นอุปสรรค ถ้า
รู้จักใช้” 
 6. ห้ามแก้ไขตัวเลขท่ีจัดอันดับด้วยตนเองตามการตัดสินใจของกลุ่ม 
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ใบความรู้ 
สรุปแนวความคิด 

 ในชีวิตประจ าวัน สมาชิกต้องประสบปัญหาต่างๆ มากมาย และไม่สามารถท่ีจะใช้ความรู้  
ความสามารถเฉพาะตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ บางครั้งสมาชิกพยายามแก้ไขด้วยตนเองแต่ไม่ส าเร็จ 
แต่สมาชิกควรตระหนักอยู่เสมอว่าทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไข ซึ่งการแก้ไขปัญหาของบุคคลนั้นย่อม
ต้องค านึง ผลดี ผลเสีย ของสิ่งที่จะกระท า โดยเลือกกระท าในสิ่งที่ท าให้เกิดผลดีมากที่สุด และเกิดผล
เสียน้อยที่สุด และเมื่อสมาชิกไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยตนเองได้ ย่อมต้องการการการ
ช่วยเหลือ ค าปรึกษาจากผู้อ่ืน ซึ่งมีประสบการณ์และในสถานการณ์ที่บีบคั้นจ าเป็นต้องหาสาเหตุ 
หาทางเลือก วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ประเมินทางเลือก เลือกทางที่เหมาะสม ซึ่งการตัดสินใจด้วยตนเอง
เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง โดยค านึงถึง ข้อดี หรื อสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง พร้อมเหตุผลที่ตนเองตัดสินใจเลือก และเมื่อเข้ารวมกลุ่มย่อมต้องรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม พร้อมเหตุผล โดยไม่ยึดถือตนเองเป็นหลัก และถูกต้องเสมอไป สมาชิกควรรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับด้วยเหตุผลที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะอ านาจ อิทธิพลของกลุ่มที่บังคับ
ให้ผู้อื่นคล้อยตาม หรือยอมคล้อยตามผู้อื่นโดยปราศจากเหตุผล 
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ค าเฉลยอันดับที่ถูกต้องของผู้เชี่ยวชาญเกมหลงทางในทะเลทราย 

อันดับ 
ที่ถูกต้อง 

รายการสิ่งของ เหตุผล 

1 น้ าดื่ม 1 ถัง (20 ลิตร( น้ าเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะร่างกายจะขาดน้ าได้ไม่
เกินเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลทราย  

2 ผ้าพลาสติกขนาด 1 ตารางเมตร เพ่ือหาน้ าในทะเลทราย ตามหลักการยังชีพในพ้ืนที่ 
อันควร 

3 ผ้าใบขนาดใหญ่ 1 ผืน บังแดด 

4 กระจ าส่องโกนหนวด ส าหรับสะท้อนแสงเป็นสัญญาณให้คนช่วยและใช้จุด
ไฟ 

5 น้ ามัน 1 ถัง 8 ลิตร ใช้จุดไฟเพ่ือเป็นสัญญาณ 
6 ผลไม้กระป๋อง 1 หีบ เป็นอาหาร มีน้ าตาลมาก ช่วยให้เกิดพลังงาน 

7 ปืนยาว และกระสุน 6 ตับ  ใช้ล่าสัตว์ หรือเป็นสัญญาณเสียง 

8 เครื่องนอนป่า 9 ชุด ใช้ล่าสัตว์ หรือเป็นสัญญาณเสียง 
9 ผ้าห่ม ใช้บังแดด ใช้ห่มกลางคืน 

10 ขนมปังกรอบ 1 กล่อง ใช้เป็นอาหาร แต่เปลืองน้ า 
11 วิทยุทรานซิสเตอร์ ขนาดเล็ก ใช้ฟังข่าวแก้เหงา (กรณีเผื่อรับสัญญาณได้( 

12 เป้ (เปล่าๆ( 3 ใบ ใช้แทนหมวก 

13 เหล้า 1 ขวด ใช้ฆ่าเชื้อโรค 
14 เกลืออัดเม็ด 1 ขวด ไม่มีประโยชน์ ถ้ากินจะท าให้กระหายน้ า 

15 บุหรี่ 1 หีบ สูบท าให้คอแห้งและกระหายน้ า 
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แบบฝึก บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ครูผู้แนะน าผู้เรียน 

 
 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูสมศรีต้องการให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ แก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบมีความ
พยายาม มีระเบียบวินัยในการท าตามแผนที่วางไว้ โดยมีครูสมศรีจะเป็นผู้ให้ค าแนะน า  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     บทบาทของครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์             ผลที่เกิดขึ้นกบันักเรียน 
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………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
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หน่วยการฝึกอบรมที่ 4 การเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน  
ชื่อกิจกรรม  ค้นใจ    เวลา 1.30  ชั่วโมง 
สาระส าคัญ 
 ในระหว่างที่ผู้เรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ จะต้องพบกับปัญหาหรือเกิดความท้อถอย ท า
ให้การท าโครงงานอาจไม่ประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
จะต้องคอยสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ให้ก าลังใจ หาจุดเด่นของผู้เรียนชมเม่ือผู้เรียนมีความก้าวหน้า 
พยายามให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ดังนั้นกิจกรรมนี้ฝึกให้รู้จักการ
คิดหาสาเหตุของอารมณ์ต่างๆ ของผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้ประสบความส าเร็จ 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
           1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสังเกตอารมณ์ของผู้อ่ืนได้ 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกหัดวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ของผู้อื่น 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกการมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
            1. กิจกรรมกลุ่ม 
 2. การร่วมอภิปราย 
ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นน า 
 1 .วิทยากรให้ผู้ร่วมกิจกรรมจับคู่ ให้วาดหน้าตาของคู่ตนเองในแต่ละอารมณ์ ที่คู่ตนเองท า
อยู่ เขียนชื่อเพ่ือก ากับ เขียนอารมณ์ก ากับ แล้วส่งให้ผู้ร่วมกิจกรรมคนอ่ืน 

 ขั้นด าเนินกิจกรรม 
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับ เขียนอารมณ์นั้น สาเหตุ เช่น เรณู อยู่ในอารมณ์กังวล เนื่องจาก
เธอท ากระเป๋าสตางค์หาย แล้วส่งให้ผู้ร่วมกิจกรรมคนอ่ืน 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับเขียนค าพูดหนึ่ง ที่จะพูดกับเพ่ือน เมื่อเพ่ือนมีอารมณ์นี้ จาก
สาเหตุนี้ เช่น “ไม่เป็นไรนะ วันหลังจะได้ไม่ลืม” หรือถ้าเป็นคนอารมณ์ดีก็ “ดีใจด้วย” เป็นต้น แล้ว
ส่งต่อๆ ไป 
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 ขั้นสรุป 
         1. วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้เกิดอามรณ์ต่างๆ และ
ค าพูดที่นักเรียนควรพูดกับเพ่ือนเมื่อเพ่ือนมีอารมณ์ต่างๆ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกการ
แก้ปัญหา โดยผ่านมุมมองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอ่ืน ผู้มองปัญหาไม่ใช่ผู้ประสบปัญหา ซึ่งจะท าให้
สามารถจัดการกับอารมณ์ได้ง่ายกว่า การเป็นผู้ประสบปัญหาเอง เป็นการฝึกเบื้องต้น 
 สื่อและอุปกรณ์ 
 1. กระดาษ A4  
 2. อุปกรณ์วาดเขียน 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการมีส่วนร่วมอภิปราย  
 2. คะแนนจากแบบฝึกบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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แบบฝึก บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ครูผู้สนับสนุนผู้เรียน 

 
 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนและกลุ่มผู้ร่วมท า
โครงงานอาจจะเกิดความไม่ต่อเนื่อง ขาดก าลังใจ ขาดอุปกรณ์ ขาดความรู้ในเรื่องที่ท า หรือเจอ
ปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ โดยครูสมศรีจะต้องท าหน้าที่บทบาทครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       บทบาทของครูที่ปรกึษาโครงงานวิทยาศาสตร์             ผลที่เกดิขึ้นกบันักเรียน 
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หน่วยการฝึกอบรมที่ 5  การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาผู้เรียน 
ชื่อกิจกรรม รู้ว่า  ...ดีใจหรือเสียใจ    เวลา 1.30  ชั่วโมง 
 
สาระส าคัญ 
 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์จะประสบผลส าเร็จครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์จะต้องมี
บทบาทในการให้ค าปรึกษาผู้เรียน โดยจะต้องรับฟัง มีความสัมพันธ์ที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น ตอบค าถามด้วยความเต็มใจ กิจกรรมนี้ต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สะท้อนคิดว่าหาก
เป็นตนอยู่ในวัยผู้เรียน จะเป็นอย่างไร ต้องการอะไร เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือตอบสนอง 
ได้เหมาะสมกับลักษณะใกล้เคียงกับความต้องการของผู้เรียน 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับรู้อารมณ์ดีใจและเสียใจของผู้อ่ืนได้ 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงการตอบสนองต่ออารมณ์ดีใจและเสียใจของผู้อื่น
ได้อย่างเหมาะสม 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจรรมมีแนวทางประยุกต์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ในบทบาทการเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษานักเรียนได้  
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. แสดงบทบาทสมมติ  
 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 3. วิเคราะห์สถานการณ์ 
 4. อภิปรายกลุ่ม 
ขั้นตอนของการท ากิจกรรม 
 ขั้นน า 
 1 .วิทยากรเกริ่นน าถึงโอกาสที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พบเหตุการณ์ซึ่งบุคคลมีอารมณ์ดีใจ  
หรือเสียใจเป็นอย่างมาก และต้องการคนเข้าใจ แสดงออกต่อเขาอย่างเหมาะสม ซึ่งบุคคลที่ผู้เข้า
อบรมจะเข้าไปเกี่ยวข้องมากในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ วัยเด็กเป็นวัยที่เรียนในระดับประถมศึกษา 
วัยรุ่นเป็นวัยที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา และวัยผู้ใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่เรียนในระดับอุดมศึกษา 
รวมถึงวัยท างาน 
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 ขั้นด าเนินกิจกรรม  
 
สื่อและอุปกรณ์ 
 1 .สมุดบันทึก  
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการมีส่วนร่วม 
 2 .การแสดงบทบาทสมมติ  
 3 . การร่วมอภิปราย 
 4 .คะแนนจากแบบฝึกบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  

 1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 6 กลุ่ม และให้จับฉลากเพ่ือเลือกอารมณ์และวัย (วัยเด็กดี
ใจ วัยเด็กเสียใจ วัยรุ่นดีใจ วัยรุ่นเสียใจ วัยผู้ใหญ่ดีใจ และวัยผู้ใหญ่เสียใจ( 
 2. แต่ละกลุ่มร่วมกันนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยเจอบุคคลที่อยู่ในวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ที
อารมณ์ดีใจ เสียใจ วิเคราะห์พฤติกรรมที่บุคคลเหล่านั้นแสดงออก และคิดหาวิธีที่จะแสดงการ
ตอบสนองที่เหมาะสม 
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 6 กลุ่ม น าเสนอเหตุการณ์โดยใช้บทบาทสมมติในทุกวัย 
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้ชมร่วมกันอภิปรายถึงความเหมาะสมของบทบาทสมมติ  
พร้อมหาแนวทางปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 5. หลังจากท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอบทบาทสมมติ วิทยากรถามผู้เข้าอบรมว่า 
วิทยากรถามว่า ใครมีประสบการณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มท่ีน าเสนอ สามารถร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ได้ 
 ขั้นสรุป 
 1. วิทยากรอธิบายเพื่อสรุปให้เห็นว่าการแสดงออกของบุคคลที่มีอารมณ์เหมือนกันแต่
ต้องการตอบสนองที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากเราไปเป็นครูวิทยาศาสตร์และรับผิดชอบสอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ในอนาคต เราควรจะมีการสังเกตผู้เรียนเรียนหรือเพ่ือนร่วมงานว่ามีอารมณ์เช่นใด เพ่ือที่จะได้แสดง
การตอบสนองได้อย่างเหมาะสม 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมในสมุดบันทึกของตนเอง 
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แบบฝึก บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ครูผู้ให้ค าปรึกษาผู้เรียน  

 
 ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูสมศรีต้องการให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ แต่เมื่อผู้เรียนเกิดความไม่เข้าใจ ซึ่งอาจจะ
เกิดตอนตั้งแต่เริ่มคิดหัวข้อโครงงาน การเริ่มท าโครงงานหรือระหว่างการท าโครงงาน โดยครูสมศรี
จะต้องท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาพูดคุยกับผู้เรียนอย่างไร  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     บทบาทของครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์             ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
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หน่วยการฝึกอบรมที่ 6 การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน  
ชื่อกิจกรรม บ้านแสนสุข   เวลา  1.30 ชั่วโมง 
 
สาระส าคัญ 
 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์จะประสบผลส าเร็จตามแผนที่วางไว้ ครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์จะต้องมีเทคนิคในการติดามติดตามประเมินผลโครงงานเป็นระยะ ตลอดจนช่วยผู้เรียน
ในการแก้ปัญหา กิจกรรมนี้ต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีประสบการณ์ในการท างานวางแผนการ
ท างานเป็นล าดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการกระท า มีการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบเป็นส่วนๆ ไป มีความเข้าใจล าดับขั้นตอนการท างานครบถ้วน รู้หน้าที่การท างานของตน 
และสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ และรับมอบหมายมาอย่างถูกต้อง ย่อมส่งผลให้งานที่สมาชิก
ร่วมกันท านั้นส าเร็จตามเป้าหมายได้ กิจรรมนี้ต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงการท างานตาม
แผนที่ได้วางไว้และตระหนักถึงประโยชน์ของการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
จุดมุ่งประสงค์ของกิจกรรม 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจตระหนักถึงความส าคัญของการท างานตามแผน 
          2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกวางแผนในการท างานและปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ 
  3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประยุกต์การวางแผนไปสู่แนวทางบทบาทหน้าที่ของครู 
ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์กับการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. การระดมความคิด 
 2. อภิปรายกลุ่ม 
 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ขั้นตอนของการท ากิจกรรม 
 ขั้นน า 
 1. วิทยากรอธิบายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่ม โดยให้ 1 กลุ่ม มีสมาชิกจ านวน 6 คน โดย
ให้สมาชิกในกลุ่มมีผู้ปฏิบัติงาน 5 คน ผู้สังเกตการณ์ 1 คน ผู้สังเกตการณ์จะท าหน้าที่เป็นผู้ที่คอย
สังเกตการท างานของกลุ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนงานเสร็จสิ้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 5 คน จะแบ่ง
หน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม 1 คน และสมาชิกกลุ่ม 4 คน ซึ่งในการท ากิจกรรม “บ้านแสนสุข”นี้ ให้
สมาชิกทุกคนสร้างบ้านที่สวยที่สุดและสามารถเล่าเป็นเรื่องราวได้ ให้ท างานภายในเวลา 20 นาที 
สมาชิกทุกคนต้องมีหน้าที่ในการท างานครั้งนี้ด้วย 
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ขั้นด าเนินกิจกรรม 
 1. วิทยากรแจกแบบสังเกตการณ์ ให้ผู้สังเกตการณ์อ่านค าอธิบายและเปิดโอกาสให้ผู้
สังเกตการณ์ซักถามข้อสงสัย จากนั้นให้ผู้สังเกตการณ์นั่งอยู่ห่างๆ กลุ่มพอที่จะได้ยินและเห็นการ
ท างานของสมาชิก 
ทุกคน ผู้สังเกตการณ์จะไม่เข้าไปช่วยเหลือพูดคุยหรือสนับสนุนการท างานใดๆ เลย 
 2. วิทยากรแจกอุปกรณ์ให้สมาชิกกลุ่ม และให้สัญญาณในการปฏิบัติงาน 
 3. เมื่อครบก าหนดเวลา วิทยากรให้ยุติการท างานและให้น าผลงานมาวางไว้หน้าห้องให้
สมาชิกทุกคนนั่งรวมกันเป็นวงกลม ให้ตัวแทนเล่าเรื่องเกี่ยวกับการท างาน บ้านแสนสุข 
ขั้นสรุป 
 1. วิทยากรร่วมอภิปราย เพ่ือวิเคราะห์การท างานที่ผ่านมาและหาข้อสรุปแนวคิดเพ่ือการ
ท างานที่ดีต่อไป ผู้น ากลุ่มใช้ค าถามน าการอภิปราย ดังนี้ 
 - กลุ่มวางแผนการท างานอย่างไร 
 - สมาชิกในกลุ่มได้มีการตกลงกันว่าจะท าอะไรอย่างไรหรือไม่ 
 - สมาชิกมีการ่วมกันวางล าดับขั้นตอนการท างานหือไม่ 
 - สมาชิกมีการแบ่งงาน มอบหมายงานหรือไม่ 
 - สมาชิกเข้าใจตรงกันหรือไม่ 
 2. วิทยากรให้หัวหน้ากลุ่มเล่าถึงวิธีการท างานของกลุ่ม ว่าได้ผลส าเร็จตามที่วางแผนไว้
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 3. วิทยากรให้ผู้สังเกตการณ์รายงานที่ได้จากการสังเกต 
 - วิทยากรและผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันสรุปว่า การปฏิบัติงานของกลุ่มส าเร็จหรือไม่เพราะอะไร 
 - วิทยากรสรุปประโยชน์และแนวคิดท่ีได้จากการท ากิจกรรมครั้งนี้ และการประยุกต์ใช้ใน
การเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 4. วิทยากรให้สมาชิกตระหนักถึงความส าคัญ  ความจ าเป็น และประโยชน์ที่ได้จากการวาง
แผนการท างาน เพราะการวางแผนงานนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการท างาน เนื่องจากสมาชิกได้ร่วมกัน
ล าดับขั้นตอนการท างานที่จะช่วยให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลส าเร็จได้  โดยสมาชกิทุกคนมี
ความเข้าใจในล าดับขั้นตอนการท างานร่วมกัน รับรู้เป้าหมายของงานพร้อมกัน  เมื่อมีการวางแผนไว้ดี
แล้ว ก็ควรจะได้ปฏิบัติตามแผนงานนั้นไปจนส าเร็จ งานก็ลุล่วงไปด้วยดี ไม่ล่าช้าหรือเกิดการเข้าใจผิด 
เนื่องจากไม่ท าตามขั้นตอนที่ได้ตกลงกันเอาไว้ และอาจเกิดผลเสียต่อกลุ่มได้ ดังนั้นเมื่อได้วางแผนตก
ลงกันไว้อย่างไรก็ควรจะได้ปฏิบัติตามนั้น 
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วัสดุและอุปกรณ์ 
 1. กระดาษแข็งหลายสี, กรรไกร, กาว 
 2. แบบสังเกตการณ์ จ านวน 1 ชุด 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตจากการซักถาม การตอบค าถาม การอภิปราย 
 2. คะแนนจากแบบฝึกบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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แบบสังเกตการณ์ 
เรื่อง “บ้านแสนสุข” 
ค าชี้แจง ให้นิสิตสังเกตการณ์ท างานของกลุ่ม โดยบันทึกในช่องว่างที่ก าหนดให้ดังนี้ 
1.ผู้เริ่มต้นสางแผนของกลุ่มคือ 

............................................................................................................................. ...................................
2.กลุ่มวางแผนการท างานอย่างไร 

................................................................................................................................................................  
3.สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้าง 

................................................................................................................................................................  
4.สมาชิกทุกคนเข้าใจตรงกันหรือไม่  สมาชิกมีการล าดับขั้นตอนในการท างานหรือไม่  

................................................................................................................................................................
.5.มีล าดับข ั้นตอนดังนี้  
1. ……………………………………………………………………………………………………….... 
2. …………………………………………………………………………………………………..……… 
3. …………………………………………………………………………………………………..……… 
4. …………………………………………………………………………………………………..……… 
5. …………………………………………………………………………………………………..……… 
6. สมาชิกปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่............................................................................................  
7. ใครบ้างที่ไม่ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ 

................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



  238 

แบบฝึก บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ครูผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน  

 
 ในระหว่างโครงงานวิทยาศาสตร์จะต้องท าโครงงานตามแผนที่วางไว้จนประสบผลส าเร็จ ซึ่ง
ระหว่างช่วงระยะเวลาที่ผู้เรียนท าจนถึงน าโครงงานมาน าเสนอ โดยครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ในระหว่างนั้นครูสมศรีจะต้อง 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     บทบาทของครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์             ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
 

………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
………………………………………..……………........  ……………………………………………………………….. 
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ปัจฉิมนิเทศ 
ระยะเวลา  30 นาที  
จุดมุ่งหมาย 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบสอบถามบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรทท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความรู้สึกกล่าวถึงประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา 

สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 

1. แบบสอบถามบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฝึกบรมบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

วิทยาศาสตร์  

ขัน้ตอนของการท ากิจกรรม 

1. วิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเปิดใจพูดคุยถึงประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

2. วิทยากรขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษา 

โครงงานวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วม การโต้ตอบ 

2. สอบถามความรู้สึกหลังการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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ตอนที่ 4 
การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลจากกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ก าหนดการประเมิน ดังนี้ 

 1. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองเก่ียวกับบทบาทการเป็นครูที่
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 2. หลังการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองเกี่ยวกับบทบาทการเป็นครูที่
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถาม บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งเป็นแบบสอบถามชุดเดียวกับก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม  
 3. ท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมต่อการจัดกิจกรรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การประเมินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 1. ค่าเฉลี่ยบทบาการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม มีดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด     
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แบบสอบถาม 
เรื่อง บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค าชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน    หน้าข้อค าถามกับสถานภาพของท่าน 
1 . เพศ 

     ชาย   หญิง 
ตอนที่ 2 : ค าชี้แจง  ขอให้นิสิตนักศึกษาท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
มากที่สุด 
    5  หมายถึง ข้อความนั้นมีความเป็นจริงกับท่าน อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
    4 หมายถึง ข้อความนั้นมีความเป็นจริงกับท่าน อยู่ในระดับ มาก 
    3   หมายถึง ข้อความนั้นมีความเป็นจริงกับท่าน อยู่ในระดับ ปานกลาง 
    2 หมายถึง ข้อความนั้นมีความเป็นจริงกับท่าน อยู่ในระดับ น้อย 
    1 หมายถึง ข้อความนั้นมีความเป็นจริงกับท่าน อยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

 
1. 

การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ข้าพเจ้าสามารถใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนอยากท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

     

2. ข้าพเจ้าสามารถกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

     

3. ข้าพเจ้าสามารถกระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิดประเด็นปัญหา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

     

4. การเป็นผู้ฝึกผู้เรียน 
ข้าพเจ้าฝึกให้นักเรียนรู้จักค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 

     

5. ข้าพเจ้าส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทมากท่ีสุดในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

     

6. ข้าพเจ้าสามารถให้ความเห็นในเรื่องความเป็นไปได้ของ
โครงงานวิทยาศาสตร์จะศึกษา 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

7. ข้าพเจ้าแนะแนวทาง วิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจและความถนัดของ
นักเรียน 

     

8. การเป็นผู้ให้ค าแนะน าผู้เรียน 
ข้าพเจ้าสามารถแนะน าวิธีการเลือกหัวข้อโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

     

9. ข้าพเจ้าสามารถแนะน าการวางแผนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

     

10. ข้าพเจ้าสามารถยกตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตรไ์ด้อย่าง
หลากหลายและแนะน าการจ าแนกประเภทของโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

     

11. ข้าพเจ้าสามารถแนะน านักเรียนท าโครงงานวทิยาศาสตร์ ได้
อย่างถูกต้อง 

     

12. ข้าพเจ้าใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงเนื้อหากับ
ประสบการณ์ของนักเรียนในการคิดหัวข้อโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

     

13. ข้าพเจ้าสามารถน านักเรียนท าโครงงานวิทยาศาสตร์ตาม
แผนที่วางไว ้

     

14. ข้าเจ้าสามารถให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์  

     

15. ข้าพเจ้าแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมในเร่ืองที่นักเรียน 
สนใจท าโครงงานวิทยาศาสตร ์

     

16. ข้าพเจ้าฝึกให้นักเรียนคิดเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้หลักการท า
โครงงานวิทยาศาสตร ์

     

17. ข้าพเจ้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาแนะน านักเรียนในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร ์

      

18. ข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้โครงงานวทิยาศาสตร ์
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

19. ข้าพเจ้าเสนอแนวคิด สนบัสนนุวิธีคิดหรือวิธีการของนักเรียน
ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร ์

     

20. การเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน 
ข้าพเจ้าสร้างแรงจงูใจ ให้ก าลังใจด้วยการพูดหรือการ
แสดงออกอ่ืนๆ 

     

21.  ข้าพเจ้าชืน่ชมกับความส าเร็จของนักเรียนแม้จะเป็นขั้น
เร่ิมต้นของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

     

22. ข้าพเจ้าหาจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคนแตล่ะกลุ่มเพื่อการ
เสริมแรงในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

     

23. ข้าพเจ้ายกตัวอย่างโครงงานที่ประสบความส าเร็จให้นักเรียน
เห็นถึงความส าคัญของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

     

24.  ข้าพเจ้าสามารถบอกถึงประโยชน์ของการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

     

 การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาผู้เรียน 
ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียน 

     

25. ข้าพเจ้าสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบันักเรียน      

26. ข้าพเจ้าเอาใจใส่นักเรียนอย่างทัว่ถึงในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

     

27. ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันเพื่อการวางแผนการทดลองร่วมกัน 

     

28. ข้าพเจ้าให้ค าแนะน าอธิบาย ตอบค าถามด้วยความเต็มใจ      

29. ข้าพเจ้าให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใส่ใจไม่แสดงอาการ
เบื่อหรือร าคาญ 

     

30. ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในการเลือกหัวข้อ
โครงงานวิทยาศาสตร ์
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

32. ข้าพเจ้าให้โอกาสนักเรียนเลือกท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ตามความสนใจ 

     

 
33. 

การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน 
ข้าพเจ้าใช้ช่องทางไลน์ เฟคบุ๊ค และสื่อสังคมออนไลน์ใน
การติดตามช่วยเหลือนักเรียน 

     

34. ข้าพเจ้ามีเทคนิคในการจัดการปัญหาให้กับนักเรียน      

35. ข้าพเจ้าติดตาม ประเมินผลนักเรียนเป็นระยะๆ       

36. ข้าพเจ้าสามารถติดตามการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนทุกระยะ 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1 . เพศ    ชาย   หญิง 
ตอนที่ 2 : ค าชี้แจง  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครู 
ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ค าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
  1 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  2 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย 
  3   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  4 หมายถึง มีความมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
  5  หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
 

ข้อความ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 
1 

น้อย 
 
2 

ปาน 
กลาง 

3 

มาก 
 
4 

มาก
ที่สุด 
5 

ด้านขั้นสร้างประสบการณ์ 
1. ความสอดคล้องของสื่อประกอบการฝึกอบรม 

     

2. การก าหนดหัวข้อเนื้อหามคีวามเหมาะสม      
3. เนื้อหาเป็นประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในวิชาชีพครูวิยา
ศาสตร ์

     

4. เนื้อหาครอบคลมุสิ่งที่จ าเป็นส าหรับนิสตินักศึกษาวิชาชีพคร ู
วิทยาศาสตร ์

     

5. เนื้อหามีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของนิสิตผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม      
6. เป็นประโยชนต์่อการเรียนรู้ของนิสิตผู้เขา้รับการฝึกอบรม      

ขั้นการสังเกต คิดวิเคราะห์ 
7. สอดคล้องกับบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร ์
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ข้อความ 

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 
1 

น้อย 
 
2 

ปาน 
กลาง 

3 

มาก 
 
4 

มาก
ที่สุด 
5 

8. กระตุ้นให้นิสิตผู้เข้ารับการฝกึอบรมเกิดความกระตือรือร้น 
ในการฝึกอบรม 

     

9. สร้างบรรยากาศการเรียนรู ้      

10. เปิดโอกาสให้นิสิตผู้เข้ารับการฝึกอบรมซักถาม      
11. เปิดโอกาสให้นิสิตผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการฝึกอบรม 

     

12. เปิดโอกาสให้นิสิตผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการฝึกอบรม 

     

13. นิสิตผู้เข้ารับการฝึกอบรมมสี่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม      

14. นิสิตผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ในบทบาทการเปน็ครู
ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  

     

15. นิสิตผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมองเห็นภาพรวมของการเรียนรู้      
ด้านสรุปความรู้ 
16. สอดคล้องกับเนื้อหาวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 

     

17. สอดคล้องกับเนื้อหาในหน่วยการฝึกอบรม ตามขั้นตอน 
หลักการและเหตุผล 

     

18. สอดคล้องกับกิจกรรมฝึกอบรม ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
วิเคราะห์เป็น 

     

ด้านการน าไปใช ้
29. วิธีประเมินผลมีความเหมาะสม 

     

20. วิธีวัดและประเมินผลสามารถบอกถึงทักษะการคิดแก้ปัญหา      
21. การวัดและประเมินผลก่อนการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

22. การวัดและประเมินผลหลังการฝึกอบรมมีความเหมาะสม      

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก จ 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
ส าหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
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ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับนิสิต

นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
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ภาคผนวก 
จดหมายเชิญผู้เช่ียวชาญและจดหมายขอความอนุเคราะห์ 
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สถานที่เกิด บรีุรัมย์ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2545  ครุศาสตร์ศกึษา คบ. (สาขาเคมี)    

จาก มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์  
พ.ศ.2551  การศกึษามหาบณัฑิต กศ.ม (สาขาเคมี)   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2554  การศกึษามหาบณัฑิต กศ.ม (การอดุมศกึษา)   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562 การศกึษาดษุฎีบณัฑิต กศ.ด (การบริหารและการจดั
การศกึษา แขนงวิชาการบริหารการอดุมศกึษา)   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 67/71 ต. เสาธงหิน อ. บางใหญ่ จ. นนทบรีุ  10110   
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