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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครั้งนี้ม ีว ัต ลุบ ้ระสงค์เพื่อ ศึก ษาแนวคิด และนำเสนอการพัฒ นาครูว ิท ยาศาสตร์เพื่อ การพัฒ นา
ท้อ งถิ่น อย่า งยั่ง ยืน บ้ร ะซากรในการศึก ษาเป็น นัก ศึก ษาระดับ ซั้น ปีท ี่ 1-5 สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ท ั่ว ไบ้
คณะครุศ าสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 190 คน ใช้วิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมิน รูป แบบ สถิติที่ใช้ในการ
วิเ คราะห์ข ้อ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน สำหรับ ข้อ มูล เซิง ประมาณ
ส่วนข้อมูลเซิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปความเซิงพรรณนา
ผลการวิจ ัย พบว่า ความคิด เห์น ที่ม ืต 'อแนวคิด การพัฒ นาครูว ิท ยาศาสตร์เ พื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น
อย่างยั่งยืน ในภาพรวมอยู่ท ี่ร ะดับ มากที่ส ุด น ิ: =4.66, ร .D.=0.73) เมื่อ พิจ ารณารายด้า น พบว่า ความรู้
ความเข้าใจ อยู่ท ี่ระดับ มากที่สุด (น ิ=4.72, ร.D.=0.66) รองลงมาคือ ทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์
อยู่ท ี่ร ะดับ มากที่ส ุด ( น ิ=4.65, ร .D.=0.76) และนวัต กรรม อยู่ท ี่ร ะดับ มากที่ส ุด (น ิ=4.62, ร .D.=0.76)
โดยศัก ยภาพของครูว ิท ยาศาสตร์ข องการจัด การเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อ งสามารถนำความรู้ค วามเข้า ใจ
ท างวิท ยาศาสตร์บ ูร ณ าการเข้า กับ ภูม ิบ ้ญ ญ าท้อ งถิ่น ด ้ว ย ก ารป มเพ าะผ ู้เ รีย นใท ้ม ืท ัก ษ ะกระบวน การ
ทางวิท ยาศาสตร์ในการสร้า งสรรค์น วัต กรรมแห่ง เทคโนโลยีจ ากการใช้ท รัพ ยากร การเรีย นรู้เพื่อ การพัฒ นา
ท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเห์นคุณ ค่าและมืความหมาย
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Abstract
This study aim to study and guideline of the Concept of Science Teacher Development
for Local Sustainable Development. The Population were 190 students using by purposive
sampling, 1-5 grade in academ ic year 2018 of General Science, Faculty of Education,
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The research instruments were a questionnaire and
Evaluation of model. The statistics used for data analysis are frequency, percentage, and
standard deviation for approximate data qualitative data uses content analysis and descriptive
summaries.
The results show that the Concept of Science Teacher Development for Local Sustainable
Development at the all highest level (x=4.66, S.D.=0.73) and it was found that the knowledge
and understanding at the highest level (x=4.72, S.D.=0.66), the science process at the highest
level (x=4.65, S.D.=0.76) and the innovation was at the highest level (x=4.62, S.D.=0.76). The
potential of science Teacher of learning management in the 21st century must be able to apply
scientific knowledge to integrate with local wisdom by cultivating learners with scientific process
skills to create technological innovations using by learning resources for local developm ent
with awareness of value and meaningful learning.
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บทน่า
นวัต กรรมกับ การเปลี่ย นแปลงของโลกที่พ ัฒ นาอย่างรวดเร็วในยุค Disruption มนุษย์ได้รับอิทธิพล
อย่างมากมายจากผลผลิตดังกล่าว ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้นพบขึ้นจากการทดลองและระบบ
ประมวลผลที่ย ิ่ง ยวดอย่า ง Al (Artificial Intelligence) สู่ยุค สมัย ที่ส ะดวกสบาย และข้อ มูล ข่า วสารที่เป็น
เครือข่ายโยงใยทั่วโลก และความรู้ท ี่ม ีอ ยู่ท ั่วทุก มุม ของระบบมือ ถือ อัจฉริย ะ เพียงอยากรู้อะไรก็เข้าถึงข้อมูลนั้น
ได้อ ย่างรวดเร็ว และทัน ที การศึก ษาด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีม ืค วามจำเป็น อย่า งยิ่ง ต่อ การนำความรู้
ไปประยุก ต์พ ัฒ นาและสร้า งนวัต กรรมใซในชีว ิต ประจำวัน โดยบูร ณาการกับ ทรัพ ยากรที่ม ือ ยู่ใ นท้อ งถิ่น ให้
เกิดประโยชน์และมูลค่า สร้า งสรรค์ค ุณ ภาพชีว ิต ใท้ม ืค วามสุข โดยผ่า นกระบวนการเรีย นรู้ การลงมือปฏิบ ัติให้
เกิดทักษะและความชำนาญ รู้อัดการประดิษฐ์คิดด้นสิ่งใหม่ ให้เกิดเป็นคุณลักษณะของครูวิทยาศาสตร์ที่จะต้อง
นำพาความรู้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิซย์ (2560) กล่าวว่า การตอบสนองโลกการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ได้อย่าง
แห้จริง ทั้งยังให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตด้วยตนเอง Learning by Doing และ Active Learning มีการอัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อ ต่อ การเรีย นรู้ให้ก ารเรีย นรู้ม ีค วามหมายสำหรับ เด็ก สามารถนำไปใซไดิในชีวิตประจำวัน มีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ด้ว ยโปรแกรมการเรีย นรู้อ ัจ ฉริย ะและนวัต กรรมคุณ ภาพที่ส ะดวก รวดเร็ว
เพื่อประโยชน์ในการอัดกระทำข้อมูลอย่างแม่นยำ (Silpakorn University, 2016) และผู้เรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจนเขาพบองค์ความรู้เพื่อต่อยอดต่อไป ครูจะต้องมีการบูรณาการแหล่งทรัพ ยากร

