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คุรุสภาในฐานะองคกรวิชาชีพทางการศึกษา ตระหนักในความสําคัญของ “คุณภาพครูที่สงผลตอ
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียน ซึ่งคือคุณภาพของคนในประเทศ” จากความสําคัญดังกลาวสะทอน
ใหเห็นชัดเจนวา การสงเสริมและพัฒนาครู ฯ ใหเปนคนคุณภาพแบบมืออาชีพ จึงเปนเรื่องสําคัญที่ทุกหนวยงาน
ตองรวมมือกันทําอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนื่อง เพื่อใหครู ฯ สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนในทุกดาน และยังเปนการยกระดับวิชาชีพใหเขมแข็งเปนที่ยอมรับ และศรัทธา
นโยบายในการยกระดับ “คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา” ที่ผานมาคุรุสภาดําเนินการ
สงเสริมสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบ เชน การสราง และการใชกระบวนการวิจัยเปนฐานในการพัฒนางาน
ของครู ฯ การสรางเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในและตางประเทศ เปนตน จนกระทั่งป 2558
เปนตนมา คุรุสภาไดสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจัง โดยใชแนวคิดของ “การสรางกระบวนการเรียนรู
แบบรวมมือรวมพลังของครูและผูท เี่ กีย่ วของทีเ่ รียกวา ชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพ (Professional Learning
community: PLC)” โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในการรวมพลังคนในวิชาชีพเดียวกัน การแบงปน
ความคิด ความรู ทักษะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนาผูเรียนและวิชาชีพ ผานมุมมอง
การสะทอนคิดจากคนในวงวิชาชีพเดียวกันดวยความเขาใจ และจริงใจตอกัน ซึ่งผลการวิจัยชี้ชัดถึงประสิทธิผล
และความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงจากการใชกระบวนการ PLC ในการพัฒนาวิชาชีพ ทั้งในมิติของผลลัพธ
และผลกระทบ
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ุ คายิง่ จนสําเร็จลุลว งไดอยางงดงาม ขอขอบคุณและใหกาํ ลังใจแก “ผูป ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทุกคน” ที่ตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาผูเรียน และวิชาชีพ
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
(นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์)
รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
เลขาธิการคุรุสภา
สิงหาคม 2561

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
กําหนดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2561
เรือ่ ง “ชุมชนแหงการเรียนรทู างวิชาชีพ: พลังครูขบั เคลือ่ นคุณภาพการศึกษาไทย”

ก

บทความทางวิชาการ

1

• คุณภาพครู คุณภาพการศึกษา: อีกภาพลวงตาของระบบการศึกษาไทย
ดร.ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์

3

• ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Ethics in Professional Learning
Community: e - PLC)
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

10

• สองหัวดีกวาหัวเดียว บทบาทของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ไพฑูรย สินลารัตน

16

• การสงเสริมกระบวนการ PLC ใหมีประสิทธิผล
ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช

26

• บทบาทของผูบริหารโรงเรียนกับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร

41

• ถอดบทเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
กับการใช PLC สูการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning
รองศาสตราจารย ดร.เสกสรรค แยมพินิจ
ดร.ปกรณ สุปนานนท

50

• จุดเริ่มทําวิจัยของครู
รองศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ มกรมณี

61

สารบัญ
หนา
สรุปยอผลงานวิจัย

87

• กิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคม
ของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท จังหวัดชลบุรี
นางจุฑารัตน ออนเฉวียง

69

• ผลการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวกที่มีตอพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล
นางสาวพุทธรักษา กอนแกว

83

• ผลของการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
นางอภิญญา การิกาญจน

96

• การพัฒนาทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ผานการจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐาน
นายอัศวิน ธะนะปด

107

• รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอ
การบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
นายจําเริญ จิตรหลัง

120

• การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหว
โดยประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร
นางสาวนงลักษณ วาสะศิริ

131

• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ:
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบึงบัว สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
นางอัญชลี มนตสุวรรณ

143

• พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาการวิจัยการตลาดดวยการสอนแบบลงมือปฏิบัติ สําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
นางสาวสายใจ ยศประยูร

154

กําหนดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2561
เรื่อง “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย”
ระหวางวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561
ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ

จัดโดย สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2561
07.00 - 09.15 น.

ลงทะเบียน/รับเอกสาร
ณ ศูนยประชุมวายุภักษ ชั้น 1

หองประชุมใหญ
09.15 - 09.25 น.
09.25 - 09.30 น.

ผูเขารวมประชุมพรอมกัน ณ หองวายุภักษแกรนดบอลรูม ชั้น 4
กลาวรายงาน
โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเลขาธิการคุรุสภา
09.30 - 10.30 น. กลาวเปดการประชุม
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาครูครบวงจร”
มอบรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา “ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค” ประจําป 2561
โดย นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ หองวายุภักษแกรนดบอลรูม ชั้น 4
10.30 - 12.00 น. การอภิปรายพิเศษ (นําเสนอภาษาอังกฤษ)
เรื่อง “Professional Learning Community (PLC): The Power of Teachers towards Quality
of Education”
ผูรวมอภิปราย 1. Mr. Shigeru Aoyagi
Director UNESCO, Bangkok
2. Dr. Gatot Hari Priowirjanto Director SEAMEO Secretariat
3. หมอมหลวงปริยดา ดิศกุล
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ผูดําเนินรายการและรวมอภิปราย ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา
ณ หองวายุภักษแกรนดบอลรูม ชั้น 4
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ณ หองวายุภักษ 5 - 7 ชั้น 5
หองประชุมใหญ
13.00 - 14.30 น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การเสวนา (นําเสนอภาษาอังกฤษ)
เรื่อง “Sharing Experiences: Professional Learning Community (PLC)”
ผูรวมเสวนา 1. Prof. Dr. Richardus Eko Indrajit Head, PGRI Smart Learning Center
Division, Teachers’ Association of the
Republic of Indonesia

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2561 เรื่อง “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย”

ก

2. Prof. Dr. Toshiakira Fujii

President, The Japan Society
of Mechanical Engineers (JSME), Japan
3. Mr. Latif Selvi
Vice President, Eğitim-Bir-Sen, Turkey
ผูดําเนินรายการและรวมเสวนา นางสาวธันวธิดา วงศประสงค นักวิชาการดานตางประเทศ
กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
ณ หองวายุภักษแกรนดบอลรูม 2 ชั้น 4
14.30 - 16.00 น.

การเสวนา เรื่อง “เรียนรูอะไรเมื่อครูไทยไปสอนที่มาเลเซีย”
ผูรวมเสวนา 1. นางสาวปยธิดา เสรีเบญจพล
ครู โรงเรียนสุรวิวัฒน
2. นางสาวนพรัตน ยุคเกษมวงศ
ครู โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา
3. นางสาวพัชรี เผาวรรธนะพันธุ
ครู โรงเรียนศรียาภัย
4. นายชัยวัฒน คําภาสี
ครูชาํ นาญการพิเศษ โรงเรียนบานแซววิทยาคม
5. นางสาวชุติมา รอดสุด
ครูชาํ นาญการ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ผูดําเนินรายการและรวมเสวนา นางขนิษฐา หานิรัติศัย ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบาย
ความรวมมือตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณ หองวายุภักษแกรนดบอลรูม 2 ชั้น 4

หองประชุมยอย
13.00 - 16.30 น.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู/การอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 6 หอง
หองที่ 1 การนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําป 2561
ณ หอง BB 401 ชั้น 4
หองที่ 2 การนําเสนอผลงานวิจัยโครงการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ หอง BB 402 ชั้น 4
หองที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตอเนื่อง
(School Quality Improvement Program: sQip)
โดย สํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ณ หอง BB 403 ชั้น 4
หองที่ 4 พลิกโฉมชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพครูสกู ารเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21“เปดชัน้ เรียน ปลุกพลังคิด”
โดย ทีมครูพัฒนาแผนการเรียนรูวิทยาศาสตร Chevron Enjoy Science
ณ หอง BB 404 ชั้น 4

13.00 - 17.00 น.

13.00 - 16.00 น.

13.00 - 16.00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
13.00 - 17.00 น. หองที่ 5 หลักสูตร “การประยุกตใช Make code: Micro: bit กับการสอนรายวิชาวิทยาการการคํานวณ
Computing Science” (รุนที่ 1)
ณ หอง BB 405 ชั้น 4
หองที่ 6 หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและการสรางงานกราฟฟก Animation แบบมืออาชีพ
ดวย Power Point” (รุนที่ 1)
ณ หอง BB 406 ชั้น 4

ข
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วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2561
07.30 - 08.45 น.
หองประชุมใหญ
08.45 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.

10.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

หองประชุมยอย
13.00 - 16.00 น.

13.00 - 16.30 น.

ลงทะเบียน/รับเอกสาร
ณ ศูนยประชุมวายุภักษ ชั้น 1
ผูเขารวมประชุมพรอมกัน ณ หองวายุภักษแกรนดบอลรูม ชั้น 4
การอภิปราย เรื่อง “PLC พลังครูเพื่อศิษย...จากทฤษฎีสูการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน”
ผูรวมอภิปราย 1. รองศาสตราจารย ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. นายวิชัย ราชธานี
ผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดวังฆอง
3. นางจันทรทิพย รักสม
ครูชาํ นาญการพิเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
ผูดําเนินรายการและรวมอภิปราย รองศาสตราจารย ดร.ชวลิต ชูกําแพง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ หองวายุภักษแกรนดบอลรูม 3 - 4 ชั้น 4
การเสวนา (นําเสนอภาษาอังกฤษ)
เรื่อง “PLC and ESD: Global Citizenship”
ผูรวมเสวนา 1. Dr. Hiroki Fujii
Director, Okayama University Education for
Sustainable Development Promotion Center, Japan
2. Dr. Utak Chang
Director, Asia-Paciﬁc Center of Education for
International Understanding (APCEIU), Korea
3. Dr. Ryan Guffey
Rector, Webster University, Thailand
ผูด าํ เนินรายการและรวมเสวนา ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ณ หองวายุภักษแกรนดบอลรูม 3 - 4 ชั้น 4
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ณ หองวายุภักษ 5 - 7 ชั้น 5
การเสวนา เรื่อง “นวัตกรรมคุณภาพ: การเรียนรูสูยุคดิจิทัล”
ณ หองวายุภักษแกรนดบอลรูม 3 - 4 ชั้น 4
ผูรวมเสวนา 1. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเลขาธิการคุรุสภา
2. ดร.กองกาญจน วชิรพนัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3. ผูแทนจาก Google ประเทศไทย (อยูระหวางการประสานงาน)
4. นางสาวรัชยา สุพโปฎก ผูอํานวยการฝายนวัตกรรม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ผู  ดํ า เนิ น รายการและร ว มเสวนา ดร.ราเชนทร บุ ญ ลอยสง รองคณะบดี คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การแลกเปลี่ยนเรียนรู/การอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 6 หอง
หองที่ 1 การนําเสนอผลการปฏิบัติที่นาสนใจของเครือขายที่จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบ PLC
(เครือขายที่ไดรับเงินอุดหนุนจากคุรุสภา) (5 เครือขาย)
ณ หอง BB 401 ชั้น 4
หองที่ 2 การนําเสนอผลงานวิจัยโครงการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
ณ หอง BB 402 ชั้น 4
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หองที่ 3 เปดชั้นเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร (Lesson Study & Open Approach)
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแกน
ณ หอง BB 403 ชั้น 4
13.00 - 16.00 น. หองที่ 4 พลิกโฉมชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพครูสกู ารเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 “เปดชัน้ เรียน ปลุกพลังคิด”
โดย ทีมครูพัฒนาแผนการเรียนรูคณิตศาสตร Chevron Enjoy Science
ณ หอง BB 404 ชั้น 4
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
12.30 - 16.30 น. หองที่ 5 หลักสูตร “การประยุกตใช Make code: Micro: bit กับการสอนรายวิชาวิทยาการการคํานวณ
Computing Science” (รุนที่ 2)
ณ หอง BB 405 ชั้น 4
หองที่ 6 หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและการสรางงานกราฟฟก Animation แบบมืออาชีพ
ดวย Power Point” (รุนที่ 2)
ณ หอง BB 406 ชั้น 4
13.00 - 16.00 น.

หองประชุมใหญ
14.30 - 16.00 น.

การประกาศผลรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจําป 2561
ปดการประชุม
โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเลขาธิการคุรุสภา
ณ หองวายุภักษแกรนดบอลรูม 3 - 4 ชั้น 4

****************************************************

หมายเหตุ

ง

1. วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561
- เวลา 07.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ณ ศูนยประชุมวายุภักษ ชั้น 1
- เวลา 14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ณ บริเวณหนาหอง BB 401 - 406 ชั้น 4
2. วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ตัง้ แตเวลา 13.00 น. เปนตนไป คณะกรรมการคัดสรรผลงานหนึง่ โรงเรียนหนึง่ นวัตกรรม
เขาประเมินผลงานนวัตกรรมของสถานศึกษา จํานวน 49 แหง เพื่อรับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
ประจําป 2561 “ระดับประเทศ” ณ บริเวณหนาหองวายุภกั ษแกรนดบอลรูม และหนาหองประชุม BB 401 - 406
ชัน้ 4
3. วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561
- เวลา 09.00 - 17.00 น. เชิญชมนิทรรศการผลงานวิจยั จํานวน 8 ผลงาน และ นิทรรศการผลงานหนึง่ โรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม ของสถานศึกษา จํานวน 49 ผลงาน ณ บริเวณหนาหองวายุภักษแกรนดบอลรูม
และหนาหองประชุม BB 401- 406 ชั้น 4
- เวลา 09.00 - 15.00 น. พบกับคลินิกใหคําปรึกษา และแนะนําใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ
รานจําหนายหนังสือ นวัตกรรม สื่อเพื่อการเรียนรู ณ บริเวณหนาหองวายุภักษแกรนดบอลรูม ชั้น 4
4. กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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บทความ

ทางวิชาการ

คุณภาพครู คุณภาพการศึกษา:
อีกภาพลวงตาของระบบการศึกษาไทย1
ดร. ประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ์ 2

คุณภาพการศึกษาไทย : ความจริงที่ (ไมอยาก) ยอมรับวิชาชีพครู
เมื่อเอยถึง “คุณภาพ” ของการศึกษาไทย ไมวาจะมองจากมิติใดหรือโดยใคร มักจะไดยิน “ปญหา”
มากกวา “ความสําเร็จ” ปญหาหลายปญหาเกิดขึ้นและคงอยูตอเนื่องหลายป จนกลายเปน “ปญหาอมตะ”
ที่เกาะติดอยูกับระบบการศึกษาไทยไปแลว
หากจะมองวาระบบการศึกษามีหนาที่หลักในการพัฒนาคุณภาพในดานตาง ๆ ของประชากร เพื่อให
สามารถดํารงชีวิต ประกอบสัมมาชีพ และทําหนาที่เปนพลเมืองที่พึงประสงคของสังคม แตในความเปนจริง
กลับมีเสียงสะทอนจากสังคมโดยรวมที่บอยครั้งแสดงความผิดหวัง สงสัย และวิพากษวิจารณถึง “คุณภาพ
ของคนไทย” ที่เปนผลผลิตของระบบการศึกษา เชนผูสําเร็จการศึกษาบางสวนไมมีความรูความสามารถ
ดานตาง ๆ ตามที่คาดหวัง ทั้งการอานการเขียน กิริยามารยาท ความซื่อสัตยสุจริต ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
ไปจนถึงจิตสํานึกที่มีตอสาธารณะและประเทศชาติ
เฉพาะที่เกี่ยวของกับผลการเรียนการสอนโดยตรง ตัวบงชี้ถึงคุณภาพการศึกษาที่สําคัญคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาตาง ๆ ของผูเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีระบบการประเมินผลนักเรียนแตละชวงชั้น
การประกาศผลการทดสอบระดับชาติ ไมวาจะเปนการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ
(National Test: NT) การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-NET)
หรือแมกระทัง่ ผลการทดสอบระดับนานาชาติภายใตโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme
for International Student Assessment: PISA) ไดสรางความฮือฮาทั้งแกสาธารณชนและหนวยงานที่รับผิดชอบ
ติดตามดวยเสียงวิพากษวิจารณ ความวิตกกังวล และขอเสนอแนะถึงแนวทางที่ควรจะเปนในอนาคต
ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนตัวอยางแรก คือผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560 ของนั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาที่ 3 ที่ เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด ต า ง ๆ ทั่ ว ประเทศ
ในดานความสามารถทางภาษา การคิดคํานวณ และการใชเหตุผล จํานวนรวม 7 แสนคน ปรากฏวามีเพียง
ความสามารถทางภาษาเทานั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงเกินกวารอยละ 50 (52.67) และมีนักเรียนประมาณ
380,000 คน จากนักเรียนทั้งหมด ประมาณ 582,000 คน (รอยละ 55.75) ที่ทําขอสอบไดคะแนนเกินกวา
รอยละ 50.00 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
บทความทางวิชาการ เผยแพรในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2561 เรื่อง “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ:
พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย” ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กทม.
ระหวางวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561.
2
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําป 2561.
1
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ตารางที่ 1 ผลการสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (ป. 3) ปการศึกษา 25603
จํานวนที่สอบไดคะแนน รอยละของผูที่สอบได
เกินรอยละ 50
คะแนนเกินรอยละ 50

จํานวนผูสอบ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนสูงสุด

คะแนนตํ่าสุด

682,446

52.67

100.00

0.00

380,481

55.75

682,476

37.75

100.00

0.00

155,091

22.72

682,379

45.25

97.00

0.00

252,718

37.03

ที่มา: http://www.web2.br2.go.th/attachments/article/3798/คาสถิติพื้นฐาน.pdf (31/07/2018).
ตัวอยางที่สอง คือผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560 ของนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดตาง ๆ ทั่วประเทศ ปรากฏวา คะแนนเฉลี่ยใน 4 วิชาหลักของนักเรียน
แตละสังกัดมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยตาง ๆ
และโรงเรียนเอกชน สอบไดคะแนนสูงกวานักเรียนที่เรียนในโรงเรียนสังกัดอื่น สวนนักเรียนจากโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนสอบไดคะแนนตํ่าสุดในทุกวิชา สวนคะแนนเฉลี่ยระดับชาติของนักเรียนทุกสังกัด
ตํ่ากวารอยละ 50 ทุกวิชา เปนตนเหตุใหเกิดการวิพากษวิจารณจากฝายตางๆ อยางกวางขวางวาเปนการ “สอบตก”
ยกประเทศ ทั้ง ๆ ที่ระบบการศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินในแตละปมากกวาหนวยงานในสาขาอื่น ๆ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 25604
วิชาและสังกัด

.ทุกสังกัด

สพฐ.

สช.

สกอ.

สกท.

ตชด.

ภาษาไทย

46.58

45.29

50.30

61.52

44.47

35.50

ภาษาอังกฤษ

36.34

32.73

46.65

65.70

33.32

26.22

คณิตศาสตร

37.12

35.55

42.06

59.47

34.28

26.36

วิทยาศาสตร

39.12

38.13

42.18

51.10

37.35

31.55

หมายเหตุ: สพฐ. (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, สช. (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน), สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สกท. (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น),
ตชด. (ตํารวจตระเวนชายแดน)
ทีม่ า: https://drive.google.com/ﬁle/d/1kBnnFm55MiRztLk70Pvg718igwSORhjE/view (31/07/2018).
3
4

https://drive.google.com/ﬁle/d/1kBnnFm55MiRztLk70Pvg718igwSORhjE/view (31/07/2018).
https://www.web2.br2.go.th/attachments/article/3798/คาสถิติพื้นฐาน.pdf (31/07/2018)
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ตัวอยางที่สาม คือผลการประเมิน “การรูเรื่อง” (Literacy) และทักษะการใชชีวิตของเยาวชนไทย
อายุระหวาง 15 - 16 ป ซึง่ กําลังเรียนอยูใ นโรงเรียนสังกัดตาง ๆ จํานวน 273 โรงเรียน จํานวน 8,249 คน โดยมี
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท) เปนผูประสานงานในนามของประเทศไทยเขารวม
โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ตัง้ แตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา การทดสอบในปการศึกษา 2558
เปนการทดสอบรอบที่ 3 ที่เนนความสามารถทางดานวิทยาศาสตรเปนหลัก สวนความสามารถดานคณิตศาสตร
และการอานเปนเรื่องรอง ปรากฏวา คะแนนการรูเรื่องของเยาวชนไทยอยูในกลุมที่มีคะแนนตํ่าทุกดาน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยขององคการความรวมมือทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา
(Organization for Economic Cooperation for Development: OECD) ทุกดาน ในขณะทีเ่ ยาวชนสิงคโปร
มีคะแนนเฉลีย่ มาเปนอันดับหนึง่ ทัง้ 3 ดาน (ดังรายละเอียดในตารางที่ 3) หรือแมกระทัง่ เวียดนาม ซึง่ เพิง่ เขารวม
โครงการนี้เพียงไมกี่ปก็สามารถทําคะแนนการรูเรื่องดานวิทยาศาสตรอยูในอันดับ 8 จาก 70 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
การรูเรื่องดานคณิตศาสตรอยูในอันดับ 22 และการรูเรื่องดานการอานอยูในอันดับที่ 30 ตามลําดับ5
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยและอันดับของผลการทดสอบ PISA-2015 ของเยาวชนในประเทศอาเซียน
ประเทศ

คะแนนเฉลี่ยทุกดาน

ดานวิทยาศาสตร

ดานคณิตศาสตร

ดานการอาน

สิงคโปร

551.7 (1)

556 (1)

564 (1)

535 (1)

เวียดนาม

502.3 (22)

525 (8)

495 (22)

487 (30)

492.0

493

490

493

ไทย

415.0 (56)

421 (54)

415 (54)

409 (57)

อินโดนีเซีย

395.3 (62)

403 (62)

386 (63)

397 (64)

คะแนนเฉลี่ย OECD

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือลําดับที่ของคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับ 70 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เขารวม
โครงการ (ยกเวนมาเลเซียและคาซัคสถาน)
ที่มา: Pisa-Worldwide-Ranking. http://factmaps.com/pisa-worldwide-ranking-average-score-ofmath-science-reading/ (02/08/2018).
สําหรับกรณีของประเทศไทย เปนทีน่ า สังเกตวาคะแนนผลการสอบ PISA มีแนวโนมลดลงทุกดาน ยกเวน
การสอบในป พ.ศ. 2555 ที่มีคะแนนคอนขางสูง แตกลับลดลงในป พ.ศ. 2558 จากการวิเคราะหของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดชี้ใหเห็นขอเท็จจริงที่นาสนใจหลายประการ เชน
การกําหนดเวลาเรียนนอยไปแตใหการบานมาก การใชเวลาเรียนพิเศษหรือกวดวิชา การคัดเด็กเขาเรียน
ตามความสามารถทางวิชาการ ทําใหเกิดหองเรียนหรือโรงเรียนเด็กเกง6 ซึ่งมีจํานวนจํากัด ในขณะที่เด็กไมเกง
ที่มีมากกวาขาดโอกาสในการเรียนรูวิธีเรียนจากคนที่เกง นอกจากนี้ โรงเรียนไทยสวนใหญยังขาดครูที่มีวุฒิตรง
ตามวิชาที่เรียนในหลักสูตร และการเรียนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการไมตอบสนองเปาหมายของผูเรียนที่
ตองการสะสมความรูเพื่อสอบมากกวา (จึงไปเรียนกวดวิชา)7
PISA Worldwide Ranking. http://factmaps.com/pisa-worldwide-ranking-average-score-of-math-science-reading/ (02/08/2018).
สสวท. (2560). PISA กับประเทศไทย: ความจริงที่ตองยอมรับ. FOCUS: ประเด็นจาก PISA. ฉบับที่ 18 (มิถุนายน 2560).
7
สุนีย คลายนิล. (2555). การศึกษาวิทยาศาสตรไทย: การพัฒนาและภาวะถดถอย. สสวท. กรุงเทพฯ. บริษัทแอดวานซ พริ้นติ้ง เซอรวิช จํากัด.
5
6
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ภาพทีก่ ลาวถึงโดยยอขางตนนัน้ เปนเพียงคุณภาพผูเ รียนเฉพาะในมิตขิ องวิชาการ ทีว่ ดั โดยขอสอบกลาง
ทัง้ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ในบางวิชาเทานัน้ หากพิจารณาถึงคุณภาพ หรือสมรรถนะดานอืน่ ๆ ทีก่ าํ หนด
ไวในหลักสูตร หรือที่สังคมคาดหวังดวยแลว เชื่อวายังมีประเด็นที่ควรแกการกลาวถึง หรือวิพากษวิจารณ
จากฝายตาง ๆ อยูอ กี ไมนอ ยทีเดียว ไมวา จะเปนเรือ่ งสุขภาพพลานามัย สุขนิสยั ทักษะในการทํางาน ทักษะชีวติ
และทักษะทางสังคม คุณธรรมจริยธรรม และจิตสํานึกทางการเมือง เปนตน คุณสมบัติและคุณลักษณะเหลานี้
ถือวาเปนตนทุนมนุษย (Human Capital) หรือทรัพยสินทางปญญา (Wisdom Assets) ของประเทศ
ที่จะใชเปนฐานในการพัฒนาตอยอดสมรรถนะของคนในชาติในดานตาง ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศตอไป การที่จะพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะของคนในชาติใหเปนไปในทิศทางดังกลาวไดจําเปนตอง
อาศัยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเปนประการสําคัญ
แมแตในกลุมประเทศสมาชิก OECD เอง ซึ่งมีผลการทดสอบ PISA อยูในกลุมคะแนนสูงเปนสวนใหญ
ก็ไดศกึ ษาผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวทีเ่ กิดจากระดับคะแนนสอบ PISA และชีใ้ หเห็นวาแมการเพิม่ ทักษะ
ทางปญญา (Cognitive Skills) ที่วัดโดยคะแนน PISA ของกําลังแรงงานเพียงเล็กนอย ก็จะสงผลตอ
ระบบเศรษฐกิจในระยะยาวมีมูลคามหาศาล8
อยางไรก็ตาม เรื่องคุณภาพการศึกษาไมใชเรื่องใหม หากแตเปนเรื่องที่นักการศึกษา นักการเมือง
และผูมีสวนไดสวนเสียจากคุณภาพของคนในชาติตางตระหนักถึงความสําคัญของระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปนอยางดี บริษัทแมคคินซี (McKinsey & Company) ไดเคยสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพไววา ไมมคี ณ
ุ ภาพของระบบการศึกษาใดทีจ่ ะสูงเกินไปกวาคุณภาพของ “ครู” ในระบบการศึกษานัน้
และมีทางเดียวที่จะยกระดับคุณภาพผูเรียน (Outcomes) ได คือการยกระดับคุณภาพ “การเรียนการสอน”9
นั่นหมายความถึงการมีครูที่มีคุณภาพ (Quality Teachers) เปนสวนสําคัญจึงจะสามารถจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ (Quality Teaching) ได

คุณภาพครูไทย
ในชวงหลายเดือนที่ผานมา มีขาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นาสนใจ
หลายประการ นับตั้งแตคณะผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งจัดอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ดวยขนมจีนผสมนํ้าปลา ขาราชการครูเกษียณอายุราชการกลุมหนึ่งประกาศ “ปฏิญญา” เชิญชวนสมาชิก
งดการชําระหนี้เงินกูจากธนาคาร ไปจนถึงการดําเนินการยึดทรัพยของผูบริหารโรงเรียนแหงหนึ่ง เนื่องจาก
ไดคํ้าประกันนักเรียน ซึ่งเปนลูกศิษยจํานวนหลายสิบคนเพื่อกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เมื่อหลายปกอน ซึ่งตอมาก็ปรากฏขาวมีขาราชการครูที่กําลังตกอยูในสภาพทํานองเดียวกันอีกหลายคน
แตเนื่องดวย “จิตวิญญาณ” ของความเปนครู และ “ความเมตตา” ที่มีตอลูกศิษย จึงไมไดเปดเผยตอสาธารณะ
ตั้งแตตน จนกระทั่งขาวการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนครูผูชวยของสํานักงานคณะกรรมการ
OECD. (2010). The High Cost of Low Educational Performance: The Long-Run Impact of Improving PISA Outcomes.
Paris. https://www.oecd.org/pisa/44417824.pdf (02/08/2018).
9
Barber, M. and Mourshed, M. (2007). How the World’s Best-Performing School Systems Come Out on Top. McKinsey&
Company. https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/how-the-world’s-best-performing-schoolsystems-come-out-on-top.ashx. (02/08/2018).
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) จํานวนประมาณ 6,000 อัตรา ใน 90 สาขาวิชา แตปรากฏวามีผมู าสมัครทัว่ ประเทศ
รวม 2 แสนคน เฉพาะในกรุงเทพมหานครแหงเดียวก็มีผูสมัครถึง 10,247 คน สูงกวาจํานวนอัตราที่จะบรรจุ
ทั้งประเทศแลว และในการประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูในแตละปที่ผานมาก็มีสภาพไมแตกตางกัน คือ
มีผสู มัครเปนจํานวนมาก ทัง้ ๆ ทีม่ ตี าํ แหนงทีจ่ ะบรรจุไดไมกตี่ าํ แหนง ซึง่ แสดงวามีคนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ รอมจะเปน
ครูใหเลือกเปนจํานวนมาก นาจะมีโอกาสคัดสรร “ครูดีมีคุณภาพ” ไดไมยากนัก แตเหตุใดคุณภาพของผูเรียน
จึงเปนอยูอยางที่เห็น?
จากการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับปจจัยทีส่ ง ผลตอคุณภาพของผูเ รียน ไมวา จะเปนในประเทศหรือตางประเทศ
ตางยืนยันวา “คุณภาพของครู” สงผลตอ “คุณภาพผูเรียน” อยางมีนัยสําคัญ เชนการตรวจสอบผลการวิจัย
เกีย่ วกับเรือ่ งนีข้ องมลรัฐตาง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาการศึกษาทางวิชาชีพครู (Teacher Preparation
and Content Knowledge) และการมีใบประกอบวิชาชีพ (Certiﬁcation) ความสามารถในการใชภาษา
(Verbal Ability) พฤติกรรมการสอน (Teaching Behavior) ความคิดสรางสรรค รวมทั้งความยืดหยุน
และการปรับตัว มีความสัมพันธสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการอานและคณิตศาสตร10 การเรียนรูเพิ่มเติม
ระหวางการทํางาน (เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) ก็มีสวนทําใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้น สวนประสบการณ
ในการทํางานนั้น ครูตองทําการสอนไมนอยกวา 3 ป จึงจะมีผลตอการเรียนของนักเรียน11
Goe and Stickler (2008) ไดสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเชนกัน แตไดแบงกลุมคุณภาพของครูออกเปนดานคุณวุฒิ คุณลักษณะ การปฏิบัติ (ในหองเรียน)
และประสิทธิผล เพือ่ หา “ความเปนครูด”ี (What makes a good teacher?) พบความหลากหลายขององคประกอบ
ของคุณภาพครูดี และในหลายกรณีผลการวิจัยยังมีความขัดแยงกัน12 ปจจัยที่สงผลในทางบวกตอคุณภาพผูเรียน
ที่นาสนใจมีหลายประการ เชน การเรียนวิชาเอกตรงกับวิชาที่สอนในดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การพัฒนา
ตนเองดานวิชาชีพ (Professional Development) ความรูในวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge)
เปนตน สวนความรวมมือในการทํางาน (Collaboration) ความมีวิสัยทัศนและการแลกเปลี่ยนขอมูล ชวยเสริม
“คุณภาพ” การจัดการเรียนการสอน และสงผลตอการเรียนของนักเรียนในขณะทีก่ ารเรียนระดับบัณฑิตศึกษาสงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคอนขางนอย และบางกรณีมีผลเปนลบ13
คุณภาพครู (Teacher Quality) จึงหมายถึงทั้งคุณสมบัติเบื้องตน (Demographics) ความถนัด
(Aptitudes) การเตรี ย มตั ว ทางวิ ช าการ (Professional Preparation and College Majors)
และการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (Teacher Licensure and Certiﬁcation) ซึ่งเปนคุณสมบัติและ
คุณลักษณะทีม่ อี ยูก อ นจะเขาสูต าํ แหนงครู14 สําหรับครูไทยนัน้ หากมองในแงของคุณวุฒทิ างการศึกษาก็ถอื ไดวา

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. Education
Policy Analysis Archives. Vol. 8 (1), January 2000. https://epaa.asu.edu/ojs/article/view/392/515. (30/07/2018).
11
เรื่องเดียวกัน.
12
Goe, L. and Stickler, L.M. (2008). Teacher Quality and Student Achievement: Making the Most of Recent Research.
TQ Research&Policy Brief. National Comprehensive Center for Teacher Quality. https://ﬁles.eric.ed.gov/fulltext/ED520769.pdf
(01/08/2018).
13
เรื่องเดียวกัน.
14
Kaplan, L S. and Owings, W. A. (2015). Teacher Quality and Student Achievement: Recommendations for Principals.
https://www.researchgate.net/publication/249794839_Teacher_Quality_and_Student_Achievement_Recommendations_
for_Principals. (03/08/2018).
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“มีคุณภาพ” จากสถิติป พ.ศ. 2558 มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ประมาณ 4 แสนคน
ในจํานวนนี้ รอยละ 75 จบปริญญาตรี รอยละ 24 จบปริญญาโทขึ้นไป และในแงของตําแหนงทางวิชาการนั้น
ปรากฏวา มากกวาครึง่ (รอยละ 54) มีตาํ แหนงชํานาญการพิเศษ และรอยละ 23 มีตาํ แหนงชํานาญการ อีกรอยละ 17
ไมมีวิทยฐานะ ซึ่งแสดงวาครูสวนใหญ (รอยละ 77) มีประสบการณดานการสอนมีความชํานาญเปนพิเศษแลว
และครูเหลานี้ยังไดรับคาวิทยฐานะเพิ่มเติมจากเงินเดือนปกติอีกสวนหนึ่งดวยเชื่อวาในปจจุบัน (พ.ศ. 2561)
สัดสวนของครูที่มีวิทยฐานะนาจะสูงขึ้น ยิ่งไปกวานั้น กระทรวงศึกษาธิการยังไดดําเนินการพัฒนาครูประจําการ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะดานการจัดการเรียนการสอนดวยระบบ “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ” (Professional
Learning Community: PLC) สําหรับครูทุกคน โดยมีเปาหมายใหครูสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบไดเหมาะสมและคุณภาพยิ่งขึ้นระบบการศึกษาไทยนาจะมีครูคุณภาพ
(Quality Teachers) แลว เหตุใดนักเรียนไทยจึงยังไมมีคุณภาพ? ตามที่คาดหวัง หรือสิ่งที่กลาวถึงทั้งหมดนี้
เปนเพียง “ภาพลวงตา?”
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ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(Ethics in Professional Learning
Community: e - PLC)
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนงเลขาธิการคุรุสภา

แนวคิดและหลักการ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เปนการรวมตัวกัน
ของกลุ  มบุ ค คลเพื่อยกระดับวิชาชีพ ของตนเองด วยกระบวนการเรี ย นรู  ร  วมกั น ในวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
จะเปนกระบวนการสรางการเรียนรูจากการรวมตัวกันของครูเพื่อรวมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนา
และวางเปาหมายการเรียนรูข องผูเ รียน รวมกันตรวจสอบและแลกเปลีย่ นผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ะทอนถึงการเรียน
รูใ นลักษณะตาง ๆ ไดแก การมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนาผูเ รียนใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากประสบการณจริงในชัน้ เรียน การรวมเรียนรูแ ละสงเสริมใหเกิดการสรางการเปลีย่ นแปลง
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ การวิพากษและสะทอนผลการทํางานเพื่อพัฒนาผูเรียน และการสรางความคาดหวัง
ที่จะยกระดับวิชาชีพที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางแทจริง
PLC เปนเครือ่ งมือในการพัฒนา โดยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทํา และรวมเรียนรูร ว มกันของครู
ผูบริหารและนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร สูคุณภาพการจัดการเรียนรู
ทีเ่ นนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ รียนเปนสําคัญ และความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชน
ดวยความเชื่อวาการเรียนรูของครูนําไปสูการเรียนรูของผูเรียน แมวาครูจะมีความแตกตางกันเมื่อมีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหบรรลุเปาหมายได
การรวมตั ว กั น เป น ชุ ม ชนการเรี ย นรู  ท างวิ ช าชี พ ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจะเน น สถานศึ ก ษา
เปนชุมชนการเรียนรูที่ทุกคนรับผิดชอบตอการพัฒนาผูเรียนที่ทุกคนจะตองมีบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน
(Shared values and vision) รวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียน (Collective responsibility for
students learning) การสะทอนผลเชิงวิชาชีพ (Reﬂective professional inquiry) และการรวมพลัง
สรางความรวมมือของทุกฝาย (Collaboration) กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางสงเสริมใหมีการอบรม
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“ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” ใหแกครูและผูบริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ แนวคิดของการอบรม PLC
คือ การนําครูมาอยูร วมกัน เกิดการเรียนรูแ ละแบงปนความรูก นั ระหวางผูเ ขารวมอบรม จนกระทัง่ เกิดการสะทอน
ความคิดในดานตาง ๆ ที่จะเปนแนวทางการพัฒนาทางวิชาชีพใหกาวหนาและทันสมัย
“จรรยาบรรณของวิชาชีพ” วิชาชีพชัน้ สูงใด ๆ ก็ตาม เปนการรวมกลุม ของบุคคลซึง่ ประกอบดวยอาชีพ
เดียวกัน และรับผิดชอบในเรือ่ งความสามารถและคุณภาพของสมาชิกในวิชาชีพนัน้ ๆ จึงมักมีการกําหนดขอหาม
มิใหสมาชิกกระทําหรือประพฤติ อันจะกอใหเกิดความเสียหายเสื่อมเสียตอวิชาชีพโดยสวนรวม สิ่งที่ชวยยับยั้ง
เตือนสติการกระทํานี้ ไดมีขอกําหนดที่ประพฤติปฏิบัติรวมกันเรียกวา “จรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“จรรยาบรรณวิชาชีพครู” กฎแหงความประพฤติสําหรับสมาชิกวิชาชีพครู ซึ่งองคกรวิชาชีพครู
เปนผูกําหนด และสมาชิกในวิชาชีพทุกคนตองถือปฏิบัติโดยเครงครัด หากมีการละเมิดจะมีการลงโทษตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับที่ไดกําหนด อาชีพครูซึ่งเปนวิชาชีพชั้นสูงอาชีพหนึ่ง จึงตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูดวย
ในฐานะครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย ตองมีกิริยามารยาทที่งดงาม ครูตองมีจรรยาบรรณ
และวินัยในตนเอง เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตาม ความประพฤติหรือกิริยาอาการที่ผูประกอบ
วิชาชีพครู ควรประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดความดีงามขึ้นแกตนเองและวิชาชีพครู โดยมาตรฐานวิชาชีพครูเปน
แนวทางการดําเนินงานการควบคุม และรักษาการประกอบวิชาชีพ โดย “คุรุสภา” กําหนดใหมีการกําหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพครู เปนขอกําหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะและคุณภาพ
ที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นในการประกอบวิชาชีพครู โดยผูประกอบวิชาชีพจะตองนํามาตรฐานวิชาชีพ
เปนหลักเกณฑในประกอบวิชาชีพ คุรุสภาซึ่งเปนองคกรวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดกําหนดไว 3 ดาน ไดแก 1) มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐานดาน
การปฏิบัติงานและ 3) มาตรฐานดานการปฏิบัติตน
มาตรฐานดานการปฏิบตั ติ น ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาทีส่ ภาวิชาชีพ (คุรสุ ภา) กําหนด
ซึ่งปจจุบันกําหนดไว 5 ดาน 9 ขอ ดังนี้ 1. จรรยาบรรณตอตนเอง ขอที่ 1 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ขอที่ 2 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 3. จรรยาบรรณ
ตอผูรับบริการ ขอที่ 3 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจ
แกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา ขอที่ 4 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสยั ทีถ่ กู ตองดีงามแกศษิ ยและผูร บั บริการ ตามบทบาทหนาทีอ่ ยางเต็มความสามารถ
ดวยความบริสุทธิ์ใจ ขอที่ 5 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ทัง้ ทางกายวาจา และจิตใจ ขอที่ 6 ผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปก ษตอ ความเจริญ
ทางกายสติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย และผูรับบริการ และขอที่ 7 ผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึ ก ษา ต อ งให บ ริ ก ารด ว ยความจริ ง ใจและเสมอภาค โดยไม เรี ย กรั บ หรื อ ยอมรั บ ผลประโยชน
จากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 4. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ ขอที่ 8 ผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรคโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคี
ในหมูค ณะ และดานสุดทาย 5. จรรยาบรรณตอสังคม ขอที่ 9 ผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบตั ติ น
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เปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษา
ผลประโยชนของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ตอสังคม
ตอผูรวม
ประกอบ
วิชาชีพ

จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
ทางการศึกษา
ตอผูรับบริการ

ตอตนเอง

ตอวิชาชีพ

ความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกสตอการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะแหงอนาคตใหมในยุคเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีใหสอดคลองกับ
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู เปนเรื่องสําคัญลําดับตน ๆ ที่หนวยงานทางการศึกษาตองเรงดําเนินการ
การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูลเพื่อเกิดความเชื่อมโยงและคลองตัวในการบริการ
ทัง้ ภายในและภายนอกองคกร และฐานขอมูล Big Data ซึง่ ถูกยกเปนภารกิจหลักสําคัญในการขับเคลือ่ นองคกร
โดยการริเริ่มระบบการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง (CPD) สรางเครือขายผูประกอบวิชาชีพใหเขมแข็ง
สงเสริมการจัดทําสื่อตนแบบผานระบบออนไลนเพื่อการเขาถึงการเรียนรูจากครูที่มีคุณภาพ ดําเนินการรับรอง
ปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ การรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู และการจัดทําระบบการสะสมคะแนน
เพื่อการตอใบอนุญาต พัฒนาระบบงานบริการ ที่ตอบสนองความตองการของผูประกอบวิชาชีพและหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของโดยการปรับระบบบริการการขึน้ ทะเบียนและการตอใบอนุญาตผานระบบดิจทิ ลั และสือ่ ออนไลนตา ง ๆ
จัดระบบการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษา กํากับดูแลผูประกอบวิชาชีพ
ใหปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเปนที่ยอมรับของสังคม สงเสริมการพัฒนา สมรรถนะของครู
ดานภาษาเพื่อการสื่อสารและทักษะการใช ICT ยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพ สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ
รางวั ล สมเด็ จ เจ าฟามหาจัก รี และการดําเนินงานของสถาบั นคุ รุ พั ฒ นา เร ง รั ดการปฏิ รู ปคุ รุ ส ภาให เ ป น
องคกรวิชาชีพที่เขมแข็ง เชื่อมโยงกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงขอบังคับ
ระเบียบตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และพัฒนาระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ ปรับสํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภาใหเปน E - ofﬁce และใชระบบ E - service ในภารกิจของคุรุสภา รวมถึงการสรางระบบฐานขอมูลครู
(big data) เพือ่ เชือ่ มระบบและขอมูลกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ดวยแนวคิดการนํา PLC มาเครือ่ งมือในการพัฒนา
ครูในดานตาง ๆ คุรุสภาจึงไดพัฒนา PLC มาใชในการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะสามารถสรางเครือขายเชื่อมโยงระหวาง ผูประกอบ
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วิชาชีพใหตระหนักถึงการประพฤติผดิ จรรยาบรรณไดอยางกวางขวาง ครอบคลุมครูในทุกสังกัดและกลุม เปาหมาย
โดยความรวมมือของสถาบันการศึกษา สงผานกิจกรรมดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส สูชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพเพือ่ พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning
Community: e - PLC จากประมวลจรรยาบรรณทีค่ รุ สุ ภาบังคับใชเพือ่ ใหผปู ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไดแก
ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พัฒนาสู
กระบวนการสงเสริมใหนสิ ติ นักศึกษาครู และครูประจําการไดมโี อกาสนําประเด็นการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณฯ
นํามาบูรณาการกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและมีกระบวนการพัฒนาการ จัดกิจกรรมดวย
กระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning Community) จะเปนการสรางประสบการณ
ทีม่ คี วามหมายใหแกนสิ ติ นักศึกษาครู และครู จากนัน้ นําการเรียนรูร ว มกันนําเสนอผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ เปนการลดการใชกระดาษใหนอ ยทีส่ ดุ และเปนสรางทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ อดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยระบบปฏิบัติการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือ e - PLC มีหลักการที่นํามาบูรณการ
รวมกันในการดําเนินการ โดยมีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ ประกอบดวย การสรางบรรทัดฐานและคานิยม
รวมกัน (Shared values and norms) การปฏิบัติที่มีเปาหมายรวมกันคือ การเรียนรูของผูเรียน (Collective
focus on students learning) การรวมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaboration) การเปดรับ
การชีแ้ นะการปฏิบตั แิ ละการรวมเรียนรู ณ บริบทจริง (Expert advice and study visit) การสนทนาทีม่ งุ สะทอน
ผลการปฏิบตั งิ าน (Reﬂection dialogue) และใชการปฏิบตั กิ ารผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
โดยใช Google classroom application ทีม่ บี ริการอยูใ นระบบ Google app for education โดยกระบวนการ
ดั ง กล า วดําเนินการเพื่อพัฒนาผูเ ตรียมเข า สู  วิช าชี พ ทางการศึ ก ษา และผู  ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ กษา
ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เสมือนเปนการเตรียมความพรอมสูการปฏิบัติวิชาชีพ
อยางผูมีจรรยาบรรณ มุงเนนไปสูการนําไปใชปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวันได เพื่อสรางประสบการณ และมี
การบูรณาการหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูสูการปฏิบัติการสอน โดยยึดการปฏิบัติจริงใหเกิดเปนตัวอยางและ
เกิดเปนชุมชนการเรียนรูร ว มกัน สงเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณรวมกัน ทัง้ ในชัน้ เรียนโดยเปนการดําเนินการ
รวมกันแบบดูแลซึ่งกันและกัน มีครูประจําการเปนผูนําและกํากับดูแลเปนแบบอยางแหงชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ หลักการ e - PLC มีดังนี้
1. เปนกระบวนการบูรณาการระหวางกระบวนการผลิตครูและกระบวนการพัฒนาครู ใหสงเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกันอยางกลมกลืน
2. เปนการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครือ่ งมือในการทํางานอยางเปนระบบและประหยัด
ทรัพยากร
3. ตอบสนองตอการปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชหองเรียนเปนฐาน
4. สรางสรรควัฒนธรรมการทํางานรวมกันระหวางครูที่เปนผูประกอบวิชาชีพ กับนิสิต นักศึกษาครู
ที่กําลังจะเขาสูวิชาชีพ
5. เปนกระบวนการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใชปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยโดยมี
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือบันทึกรองรอยอยางเปนวิทยาศาสตร
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2561 เรื่อง “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย”
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ลักษณะกิจกรรมและหลักการของการออกแบบระบบปฏิบตั กิ ารพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ระบบปฏิบัติการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีหลักการที่นํามาบูรณาการรวมกันในการดําเนินการ ดังนี้
1. กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู จะเนนทีป่ ระเด็นการเสริมสรางวินยั ในตนเองของครูและนิสติ นักศึกษา
ครู รวมถึงการคํานึงถึงการสงมอบบริการทีด่ ที สี่ ดุ ใหแกลกู ศิษย คือ การอบรม ใหความรูล กู ศิษยดว ยจิตใจทีเ่ ปย ม
ดวยความรัก ความเมตตา อดทนที่จะอธิบายใหลูกศิษยที่อาจจะมีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน
2. หลักการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยมีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้
(1) การสรางบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน (Shared values and norms)
(2) การปฏิบตั ทิ มี่ เี ปาหมายรวมกัน คือ การเรียนรูข องผูเ รียน (Collective focus on students learning)
(3) การรวมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaboration)
(4) การเปดรับการชีแ้ นะการปฏิบตั ิ และการรวมเรียนรู ณ บริบทจริง (Expert advice and study visit)
(5) การสนทนาที่มุงสะทอนผลการปฏิบัติงาน (Reﬂection dialogue)
3. การปฏิบตั กิ ารผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยใช Google classroom application
ที่มีบริการอยูในระบบ Google app for educationจัดการเรียนรูนั้น โดยขอเสนอแนะทั้งหมด จะตองสรุป
เปนเอกสารไวแลวนําเสนอใหสมาชิกในทีมทุกคน ไดรบั ทราบอยางทัว่ ถึงทุกคนดวย โดยนํากลับไปนําเสนอในระบบ
Google classroom ใน Assignment
4. การนําแผนการจัดการเรียนรูท แี่ กไขปรับปรุงแลว ไปปฏิบตั กิ ารสอนจริงในหองเรียนโดยมีครูพเี่ ลีย้ ง
อาจารยนิเทศก เพื่อนนิสิต นักศึกษาครู ผูบริหารโรงเรียน อยางนอย 1 - 2 คน โดยบุคคลสําคัญ ที่จะขาดมิได
เลย คือ ครูพี่เลี้ยง ที่จะตองไปเขาหองสังเกตการจัดการเรียนรูระหวางการสอนจริงในชั้นเรียน รวมถึงจะตองมี
เพือ่ น หรือบุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมาย ถายทําวีดทิ ศั น ระหวางการจัดการเรียนรูด ว ย โดยการถายทําจะตองถายภาพให
เห็นการปฏิบัติของนิสิต นักศึกษาครู และปฏิกิริยานักเรียนที่สําคัญ โดยวีดิทัศนดังกลาว จะตองสามารถใชเปน
ตัวแทนการจัดการเรียนรูทั้งหมดของแผนนั้นไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะในชวงที่สะทอนใหเห็นถึงการที่นิสิต
นักศึกษาครู มีวินัยในตนเองของครู และการสงมอบบริการที่ดีที่สุดใหแกลูกศิษย หรือการปฏิบัติตอศิษย
ดวยความรัก ความเมตตา เสียสละ อดทน มุงหวังที่จะใหศิษยเกิดการเรียนรูอยางทั่วถึงทุกคน
5. การนําวีดิทัศนการจัดการเรียนรู (วีดิทัศนการสอนของนิสิต นักศึกษาครู ครั้งที่ 1) นําไป Post
ในระบบ YouTube หรือ นําเขาสู Google drive แลวใหนาํ Link ของวีดทิ ศั น (ซึง่ อาจจะเปน Link จาก YouTube
หรือ จากการ Share จาก Google drive มาสงในระบบ Google classroom ที่ Assignment
6. การสะทอนผลการปฏิบัติงาน โดยพยายามตอบคําถามประเด็นตอไปนี้ใหไดวา
(1) นิสิต นักศึกษาครู กําลังจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูประเด็นอะไร และอะไรคือ สิ่งที่เปนผล
การเรียนรูที่คาดหวังสุดทาย (Learning outcome)
(2) เราทราบไดอยางไรวา นักเรียนเกิดการเรียนรูตามที่ตั้งเปาหมายไวแลวหรือยัง
(3) นักเรียนที่ยังไมสามารถเรียนรูหรือบรรลุตามเปาหมายการเรียนรูไดนั้น นิสิต นักศึกษาครู
ไดแสดงออกถึงความพยายาม ความเมตตา การใหการเอาใจใสชว ยเหลือ ทําใหนกั เรียนไดเรียนรูเ พิม่ ขึน้ ไดอยางไรบาง
การแสดงออกของนิสิต นักศึกษาครูมีจุดที่ควรตองปรับปรุงอยางไรบางและมีอะไรที่เปนจุดดีอยูแลว
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(4) นั ก เรี ย นที่ ส ามารถบรรลุ เ ป า หมายการเรี ย นรู  แ ล ว นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาครู ได แ สดงออกถึ ง
ความพยายามสงเสริมใหนักเรียนคนนั้น ไดพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ มากขึ้นอยางไรบาง การแสดงออกของ
นิสิต นักศึกษาครู มีจุดที่ควรตองปรับปรุงอยางไรบาง และมีอะไรที่เปนจุดดีอยูแลวบาง การสะทอนผลเหลานี้
สมาชิกในทีมทุกคนจะตองรวมกันสะทอนผล ภายใตหลักการแหงวิชาชีพครู และนําเสนอการสะทอนคิด
แบบกัลยาณมิตร
7. นิสิต นักศึกษาครู จะตองทําหนาที่รวบรวมความคิดเห็นที่สมาชิกในทีมไดใหความเห็นมา แลวสรุป
เปนภาพรวมของผลการสะทอนคิด สําหรับการดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ วงรอบที่ 1
8. การดําเนินการปฏิบตั กิ ารใหม วงรอบที่ 2 วงรอบที่ 3 กระทําซํา้ ในลักษณะเดิม โดยนําขอความเห็น
ทีไ่ ดจากสมาชิกในทีม มาเปนขอมูลในการออกแบบแผนการปฏิบตั ิการรอบใหม แลวดําเนินการสูการปฏิบัตกิ าร
การสังเกตหนางานจริง ตามบริบทจริง และมีการสะทอนผล
ระบบการปฏิบัติการเพื่อการเสริมสรางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษานิเทศก

นิสิต นักศึกษาครู
เพื่อน
นิสิต
นักศึกษาครู

ผูบริหารทาง
การศึกษา

อาจารย
นิเทศก

ครูพี่เลี้ยง
ครูผูไดรับ
รางวัลของ
คุรุสภา

อธิการบดี
คณบดี

เมือ่ มีการนําหลักการและกระบวนการ PLC มาพัฒนาการดําเนินงาน “คุรสุ ภา” ในฐานะองคกรวิชาชีพ
ไดเห็นความสําคัญของการปรับปรุงวิชาชีพครู โดยมุงพัฒนาอาจารยพรอมกับบุคลากรทางการศึกษาใหมี
การพัฒนาตนเองพรอมดวยวิชาชีพเปนการปรับปรุงที่เนนใหทุกฝายรวมมือกันทําความเขาใจและมีการพัฒนา
ตอยอดดวยระบบ e - PLC เพื่อเสริมสรางจรรยาบรรณของวิชาชีพใหแกผูประกอบวิชาชีพที่มีจิตวิญญาณ
ความเปนครูอยางแทจริง
สรุปไดวา e - PLC เปนแนวทางสําคัญทีค่ รุ สุ ภาไดรเิ ริม่ ดําเนินการตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนไป
เพื่อมุงใหเกิดระบบพัฒนาวิชาชีพ ตามแนวคิด PLC และเนนพัฒนาสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยเริ่มจากกลุมเปาหมายที่เปนนิสิต นักศึกษาครู ไดมีกิจกรรมรวมกับครูซึ่งเปนครูประจําการ
และอาจารยนเิ ทศก ทําใหผปู ระกอบวิชาชีพไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการประพฤติปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูด ว ยระบบเครือขาย ซึง่ จะทําใหการจัดการเรียนรูข องครูสง ผลตอการพัฒนาผูเ รียน
ใหมีสมรรถนะทั้งดานความรู คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตอไป
การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2561 เรื่อง “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย”
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สองหัวดีกวาหัวเดียว
บทบาทของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ไพฑูรย สินลารัตน

บทนํา
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ หรือบางแหงใชวา ชุมชนแหงการเรียนรู ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา
Professional Learning Community (PLC) เปนแนวคิดและกิจกรรมที่กําลังไดรับความสนใจ และความนิยม
อยางกวางขวางในวงการศึกษาของไทยเอง และของตางประเทศ โดยเชื่อกันวากิจกรรม PLC นี้ จะนํามาซึ่งคุณภาพ
ของการศึกษา ทั้งคุณภาพผูเรียน ผูสอน บุคลากร และตัวผูบริหารเอง
โดยทัว่ ไปแลวในตางประเทศจะใชกจิ กรรม PLC ในโรงเรียนมากกวาหนวยงานกลางอืน่ ๆ หรือกลุม ของครู
ประเภทตางๆ (Murphy, 2017) เปาหมาย PLC ในโรงเรียนนั้นจะเปนไปที่ตัวเด็ก คือครูทํางานรวมกัน
(ในโรงเรียนรวมกับผูบ ริหาร) คําไทยเรามีวา สองหัว (หรือหลายหัว) ดีกวาหัวเดียว วาเปนความคิดในเชิงชุมชนวิชาชีพ
ของไทยเรานั้นเอง ซึ่งเชื่อกันมานานแลว การทํางานเรื่องใด ควรทํารวมกัน โดยเฉพาะการแกปญหาเด็ก
และหาทางใหเด็กในโรงเรียนของตนมีคุณภาพดีขึ้น
ทําไมตองมี Community อยางนีข้ นึ้ มาในโรงเรียน การบริหารปกติไมพอหรือ คําตอบคือ ไมพอ เพราะปญหา
เด็กมีมาก ผูบ ริหารเองไมมเี วลาพอทีจ่ ะแกปญ
 หาไดทนั อีกประการหนึง่ หลายปญหาผูบ ริหารเองไมชาํ นาญพอทีจ่ ะ
ทําเองได จึงเกิดความคิดในการนําครู (หรือกลุมครู) เขามารวมในการบริหารวิชาการในลักษณะของ Shared
Leadership ยังไมใช Delegated Leadership (Wilhelm, 2017) ซึง่ เปนทีม่ าของ PLC ในสถานศึกษานัน่ เอง

ความหมายและขอบเขตของ PLC
นอกจากรูปแบบการบริหารแบบ Shared Adminstration เปนทีม่ าของแนวคิด PLC แลว แนวคิดเรือ่ ง
Learning Organization ของ Senge ก็ยังเปนตนตอของ PLCs สวนหนึ่งดวย นอกจากนั้นแลว หลักคิดทาง
Community of Practice (COP) ของ Wenger ที่เชื่อวาการเรียนรูรวมกัน การแลกเปลี่ยนขอมูล
จะชวยแกปญหาไดดี (Pang, 2016) แมแนวคิดเบื้องตนมา พอรูวามาจาก 3 แนวคิด แตนิยามที่ชัดเจนตรงตัว
ยอมรับกันคือ ก็ยังไมมีชัดเจนนัก
ผูเขียนขอเริ่มจากพจนานุกรม ศัพทการศึกษาของราชบัณฑิตที่พิมพในป 2558 ไดใหความหมาย
ของ PLC ไววา เปนการรวมกลุมกันของผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะของชุมชนที่มีเปาหมาย
พัฒนาคุณภาพของการศึกษา โดยใชขบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ การถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันอยางตอเนื่อง เปนแนวคิดที่นําเสนอโดย ริชารด ดูโฟร, และ โรเบิรต เอเคอร เมื่อป ค.ศ. 1998
(ราชบัณฑิตยสภา 2558 หนา 404) พจนานุกรมยังกลาวตอไปวา เปนนวัตกรรมที่มาจากการจัดการความรู
องคการแหงการเรียนรู และชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน เปนที่มาของ PLC
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ลักษณะชุมชนแหงการเรียนรู พจนานุกรมดังกลาว สรุปไววา มีองคประกอบดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน
2. มีวัฒนธรรมการรวมพลัง
3. การปรับปรุงผลการเรียนรูของผูเรียน
4. การแบงปนภาวะผูนํา และ
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณของแตละบุคคล
ในสวนสารานุกรมการศึกษารวมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ไดตีพิมพบทความของ วิชัย วงษใหญ เรื่องชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยนิยามวา ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเปนนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
ในการศึกษาในปจจุบันมีลักษณะแหงความรวมมือรวมใจกันทางวิชาการของผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพในการเรียนรู คุณภาพของผูเรียน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวมมือกัน
ชวยเหลือสนับสนุนและสงเสริมซึ่งกันและกัน และรวมกันทําใหเกิดพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
วิชยั วงษใหญ ยังไดอา งถึง Richad DuFour วาเปนผูท เี่ สนอแนะแนวคิดนีไ้ วในหนังสือ Professional
Learning Community at Work : Best Practices as for Enhancing Student Achievement ในป 1997
โดยจุดเนนสําคัญอยูที่การเรียนรูแบบรวมมือกัน เรียนรูจากประสบการณ ในพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง
การเนนการเรียนรูรวมกัน และการทํางานรวมกันในความรับผิดชอบ (วิชัย วงษใหญ 2558 หนา 338-334)
สําหรับองคประกอบของ PLC นั้น วิชัย วงษใหญ ไดเสนอวามี 5 ประการ คือ
1. การแลกเปลี่ยนคานิยมและวิสัยทัศน
2. วัฒนธรรมทางการรวมมือ
3. พัฒนาการเรียนรูของเด็ก
4. สนับสนุนและสงเสริมความเปนผูนํา
5. การปฏิบัติตอเด็กอยางรวมมือกัน
ในสวนของตางประเทศนัน้ ผูเ ขียนจะขอเริม่ จากพบ Terry Wilhelm (2017) ใชคาํ นิยามของ Du four
และคณะวา เปนขบวนการของนักการศึกษาทีท่ าํ งานรวมกันอยางตอเนือ่ งในการถกเถียงรวมกัน และทําการวิจยั
ปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุผลดีแกตัวนักเรียนที่ตัวเองดูแล
สวน Pang และ Leung (2016) ก็ยกคําของ DuFour อีกเชนเดียวกันวา “a professional is
someone with expertise in a specialized ﬁeld”, “leaning means an ongoing action and perpetual
curiosity”, an community refers to a group of people linked by common interests” ซึง่ เมือ่ รวมกัน
ก็ ห มายถึ ง การรวมตัวกันของกลุมผูรู เพื่ อ ศึ ก ษาในสิ่ ง ที่ ตัวสนใจและอยากรู  และยั ง เสนอต อ ในเรื่ อ งของ
ลักษณะ 5 ประการของชุมชนวิชาชีพ
1. ผูนําที่สนับสนุนและสงเสริม
2. แลกเปลี่ยนคานิยมและวิสัยทัศน
3. การเรียนรูและประยุกตใชรวมกัน
4. แลกเปลี่ยนประสบการณแตละคน
5. การชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นจากการ
1. ปฐมนิเทศนจากผลที่ได
2. เปนสมาชิกรวมกัน
3. มีความสัมพันธกับเครือขายภายนอก
4. เนนที่การประเมินผลการเรียนรู
5. ตัดสินใจดวยฐานขอมูล
จะเห็นไดวา เมื่อพิจารณาจากคํานิยามแลว เปาหมายของ PLC อยูที่ผูเรียนเปนหลัก แตในระยะหลัง
เมื่อวิชาการตางๆ พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะวิชาชีพครู บทบาทของ PLC มีสวนในการพัฒนาครูดวย
PLC จึงเปนการพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งผูเรียน ผูสอนควบคูกันไป

เปาหมายคือครูหรือผูเรียน
จากความหมายทีไ่ ดกลาวมา เห็นไดชดั เจนวา เปาหมายของ PLC นัน้ เนนไปทีต่ วั เด็ก งานวิจยั หลายชิน้
ก็บงมาทางเดียวกัน
ทีนี้เปาหมายที่เด็กคืออะไร อยางนอยมีผูเสนอ มี 5 เรื่องหลัก ดังนี้
1. ปญหาของผูเรียนมีอะไรบาง แลวจะแกไดอยางไร
2. เราจะสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาขึ้นไดอยางไร
3. เราจะสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กแตละคนที่เขามีความสามารถพิเศษเติบโตเต็มตามศักยภาพ
ของเขาไดอยางไร
4. เราจะมีวิธีการใหมๆ มาใช เพื่อใหการสอนสนุก ตื่นเตน และเราใจขึ้นไดอยางไร
5. เราจะมีองคความรูใหมๆ เกี่ยวกับเด็ก การพัฒนาเด็ก และการสอนเด็กใหดีขึ้นไดอยางไร
แตในอีกแงหนึ่ง เมื่อครูเรียนรูการพัฒนาเด็กก็เทากับครูไดพัฒนาขึ้นดวย ระยะตอมา PLC จึงพัฒนา
บทบาทเปนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นเปนการเฉพาะ
นําไปสูก ารปฏิรปู การศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพแบบหนึง่ ซึง่ มีการปฏิบตั กิ นั อยางกวางขวางในตางประเทศ
โดยเฉพาะกลุมประเทศทางอเมริกา เปนตน

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในสถานศึกษา
ตามทีไ่ ดกลาวมาแตตน แลววา ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) นัน้ เริม่ ตนในสถานศึกษาเปนหลัก จึงจะขอกลาวถึง
การดําเนินงานในสถานศึกษากอน
การเติบโตของเทคโนโลยีความรูแ ละบทบาทของโรงเรียนตอการเจริญเติบโตของผูเ รียนนัน้ เห็นภาพชัดเจน
และที่ชัดเจนตอไปก็คือ โรงเรียนไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนไดอยางเต็มที่สมบูรณพอ และทันตอการเปลี่ยนแปลง
หลายโรงเรียนผูบริหารจึงไดใชครูที่เกง ขยัน และมีบุคลิกภาพดี มาชวยผูบริหารในการจัดกิจกรรมเรียนรู
เพือ่ สงเสริมใหเด็กเติบโตทันตอการเปลีย่ นแปลงและมอบใหครูทาํ งานนัน้ ซึง่ อาจจะเปนคณะกรรมการทีม่ อี าํ นาจ
ที่ผูบริหารมอบใหเฉพาะกิจ
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การใหครูเห็นเขามาชวยในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนนี้เปนรูปแบบการบริหารที่สรางครู ผูนําขึ้น
มาชวยในระบบบริหารโรงเรียนเปนระบบที่ชวยใหเกิดครูผูนํา (Teacher Leader) ขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะ
ในระบบการศึกษาอเมริกาและออสเตรเลียเปนตน

สปริตของ PLC
สปรติ ของ PLC โดยเฉพาะสปรติ ของกรรมการคือความรูส กึ บรรยากาศ อารมณรว มทีค่ ณะกรรมการควรมี
ผูบริหารควรสรางขึ้น และสงเสริมใหเกิดขึ้นใหไดคือ
ความผูกพัน
เรื่องของความผูกพัน (Engagement) เรื่องนี้สําคัญมาก และอาจจะสําคัญที่สุดเพราะครูทํางาน
ชวยเหลือเด็กไดดีก็ตอเมื่อมีความผูกพันและตั้งใจใหเด็กไดผลมากที่สุด
ความรวมมือ
ความรวมมือเปนเรือ่ งสําคัญทีต่ ามมาของ PLC ความสําเร็จของ PLC อยูท กี่ ลุม ครูทาํ งานดวยกันอยางมี
ความรวมมือหรือไมเพียงใด ความรวมมือเกิดจากผูเปนหัวหนาและผูบริหารที่จะทําใหสมาชิกผูกพันกัน
ถาผูบริหารเอาใจใส ติดตามดูแลก็ทําใหความรวมมือเปนไปไดดวยดี
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมของสถาบัน หรือของโรงเรียนเปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญ เพราะจะเปนเครือ่ งรอยรัดโรงเรียนและกรรมการ
ใหทํางานกันไดอยางยั่งยืนแลว ดีตอโรงเรียนและเด็ก ซึ่งผูบริหารตองสรางขึ้นนิยม หรือใชวัฒนธรรมเดิมก็ได
ความตั้งใจมั่น
ความตั้งใจมั่น หรือมุงมั่น (Commitment) เปนสิ่งสําคัญตองสรางใหเกิดขึ้นในกลุมกรรมการของ PLC
เพราะความมุงมั่นจะเปนเครื่องมือที่จะผูกพันกรรมการ ทํางานดวยกันและพัฒนาซึ่งความสําเร็จอยางตอเนื่อง
ยาวนานตลอดไป
ความไววางใจ
ความไววางใจ เปน Spirit ของกรรมการอีกประการหนึ่งที่จะตองสรางขึ้นใหได เพื่อความคิด
การแสดงออก จะไดเปนไปอยางราบรื่นและสะดวกใจไมมีการกลั่นแกลง แทงขางหลังกันในหมูกรรมการ

กิจกรรม
เมื่อการเตรียมการในสวนที่ดําเนินงานมีความพรอมแลว ขั้นตอนตอไปคือจะจัดในลักษณะใด กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ PLC อาจจะจัดไดหลายรูปแบบ
1. PLC 1 การดําเนินงานชุมชนทางวิชาชีพปกติ เปนการดําเนินงานขัน้ พืน้ ฐาน และใชหลักความรวมมือกัน
ตามปกติเลือกใชกิจกรรมมาใชเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยผูสอนตองคิดรวมกันซึ่งอาจจะจัดในรูปของการอภิปราย
แลกเปลีย่ นความเห็น เชิญผูเ ชีย่ วชาญมาใหความรูเ พิม่ เติม หรือสมาชิกแตละคนไปคนควาเพิม่ เติมมาแลกเปลีย่ นกัน
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2. PLC 2 การพัฒนาวิชาชีพครู โดยการสนทนาพูดคุย
การพัฒนาวิชาชีพครู โดยการสนทนาพูดคุย (Professional Learning by Conversation)
หลักคิดนี้เชื่อวาการเรียนรู เขาใจ พัฒนา และแกปญหาในวิชาชีพเกิดขึ้นไดดีถาเรามีความพูดคุย ถกเถียง
ที่จะแกปญหาพัฒนาสิ่งใหมขึ้น (Danielson, 2016 p.5)
แดเนียลสัน ไดแนะนําวา เนื้อหาหรือหัวขอ ใหนํามาพูดคุยเพื่อพัฒนาวิชาชีพควรประกอบไปดวย
1. ความชัดเจน เปาหมายในการสอน และเนื้อหาของการสอน
2. สิ่งแวดลอมในการเรียนรู ความปลอดภัย และสิ่งที่ทาทายการเรียนรูของเด็ก
3. การจัดการชั้นเรียน
4. การนําเด็กเขามาสูการพัฒนาสติปญญา
5. การเรียนรูที่ประสบความสําเร็จของเด็กทุกคน
6. เรื่องของวิชาชีพ
นอกจากนั้นแดเนียลสันยังยกตัวอยางคําถามไวหลายๆ ประการ ผูสนใจจะดูไดจากหนังสือ
Talk About Teaching : Leading Professional Conversation, Second Edion, 2016, pp. 45-68)
3. Teacher Rounds
การตั้งวงของครูเปนกิจกรรมในลักษณะของ PLC อีกแบบหนึ่งที่จะพัฒนาผูเรียนและผูสอนไดมาก
และยังนําไปสูก ารพัฒนาวิชาชีพอีกดวย เพราะจะทําใหไดองคความรูใ หมขนึ้ (Troen and Bales, 2014) pp. 2-3.
สิ่งที่ครูเมื่อตั้ง.......กันไดแลวควรคุยกันในเรื่องอะไรบาง ซึ่งผูเสนอแนวคิดนี้ไดประเด็นที่จะคุยไว
ดังนี้
1. การสรางกรอบเกี่ยวกับผูนําเชิงวิเคราะห
2. การสรางมาตรฐานในการรวมมือ
3. การสนับสนุนและชวยเหลือครูเกาและครูใหม
4. การลดความโดดเดี่ ย ว เพิ่ ม ความร ว มมื อ และการช ว ยเหลื อ กั น ช ว ยพั ฒ นาวิ สั ย ทั ศ น
ทางการสอนที่ดีขึ้น
5. การทําใหการเรียนรูของเด็กเปนกลุมดีขึ้น
6. การแกปญหาในการเรียนหลากหาลย
7. การบริการและแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ
ผูเขียนทั้งสอง นําเสนอกระบวนการไวดังนี้
ขั้นตอน 1. เตรียมครูเจาภาพ
ขั้นตอน 2. ดูหองเรียนของครูเจาภาพ
ขั้นตอน 3. ครูสรุป สังเกตุการณ กลุมครูตกลงรวมกันที่จะปฏิบัติ
ขั้นตอน 4. ครูตกลงที่จะทํางานรวมกัน
ขั้นตอน 5. ครูแลกเปลี่ยนสิ่งที่ปฏิบัติตอกัน
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4. Lesson Study
เปนแนวคิดของ PLC ในรูปแบบของญีป่ นุ ทีเ่ นนใหครูไดศกึ ษาแบบเรียน (Lesson) ทีจ่ ะใชสอนเด็ก
กอนที่จะเขาชั้นเรียน ระหวางครูดวยกันจนกระทั่งเขาใจดีแลวจึงนําไปสอน
Sato and Sato (2003) พัฒนาแนวคิดนี้มาจากปรัชญาการสรางทางสังคมมาเปนขั้นตอนของ
Lesson Study 3 ประการ คือ
1. มีเครื่องมือและอุปกรณที่ชัดเจน เพื่อเด็กจะสามารถจัดการได
2. แนะนํากิจกรรมของกลุมแมเพียงกิจกรรมที่ใชเวลานอย
3. เริ่มดําเนินการและใหเด็กเขามามีสวนรวม
นักวิชาการกลุม นี้ ชีเ้ ห็นวาถาครูใชแตสงิ่ ทีใ่ หเด็กฝกตามตําราจะนาเบือ่ มาก และเด็กก็จะเขาใจเรือ่ ง
ที่เรียนไดยาก ผูสอนจึงควรวางแผนพัฒนาและทําสิ่งที่นาสนใจมาสอนเด็ก
นอกจากนั้น Yoshida (2004) ยังเสนอกระบวนการของ Lesson Study ไว 5 ประการ คือ
1. วางแผนรวมมือกันเพื่อศึกษาแบบเรียน
2. ทําความเขาใจแบบเรียนในทางปฏิบัติ
3. อภิปรายแบบเรียนอยางละเอียด
4. ปรับเปลี่ยนแบบเรียนได
5. สอนในแนวทางใหมๆ
จากตัวอยางทีย่ กมานีจ้ ะเห็นไดวา PLC มีรปู แบบทีก่ วางขวาง หลากหลายมาก ไมใช PLC แตเพียง
นั่งคุยกันเทานั้น การจะจัด PLC ผูจัดตองชัดเจนวาเรามีเปาหมายอะไร แลวจึงจัดตามเปาหมายนั้น

กรอบกิจกรรมหลักของ PLC
กิจกรรมของ PLC ในสถานศึกษาอาจจัดเปนรูปแบบตามกรอบของวิชาการไดดังนี้
กรอบกิจกรรมหลัก
การพัฒนาผูเรียน

การพัฒนาผูสอน

การพัฒนาองคการ

1. ศึกษาสํารวจสภาพปจจุบนั ของการเรียน
การสอนและปญหาของผูเรียน
2. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ของโรงเรียน
ความโดดเดนที่ตองการจะสรางขึ้น
3. จั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น งานและโครงการ
ที่เกี่ยวเนื่อง
4. ลําดับความสําคัญ และลงมือปฏิบัติ
ตามแผน
5. ติ ด ตามดู แ ล สั ง เกต และประเมิ น
การดําเนินงาน พรอมสรุปวิเคราะห
และปรับแผนใหดีขึ้น ฯลฯ

1. สํารวจตนทุนของโรงเรียนวามีครูผสู อน
มีคุณสมบัติ มีความสามารถอยางไรบาง
รวมทัง้ ความชํานาญ การเรียนรูส งิ่ ใหม
2. ส ง เสริ มให ผู  ส อนทํ า แผนการพั ฒ นา
ของตัวเองวาจะเอาดีเอาเดนในเรือ่ งใด
และจะทําไดอยางไร
3. สรางบานเล็กในปาใหญ โดยสงเสริม
จัดกลุมเล็กๆ กันเอง เชน กลุมศึกษา
การศึกษา 4.0 และทํางานรวมกัน
เพื่อเปนกลุมคูคิด
4. ร า งแผนการพั ฒ นาครู ข องโรงเรี ย น
พรอมลงมือปฏิบัติ
5. กําหนดใหครูประเมินกันเอง ฯลฯ

1. ศึ ก ษาความพอใจ ความพร อ ม
ความสะดวกในการดํ า เนิ น งาน
ของโรงเรียน
2. เรงเตรียมการและดําเนินการสิ่งที่
จําเปนกับการเรียนการสอน เชน
หองเรียน เครื่องมือ เปนตน
3. สร า งบรรยากาศ ประชาธิ ป ไตย
ในโรงเรียน เพื่อความกาวหนาและ
พัฒนาอยางมีคา
4. ศึกษาและวิเคราะหวาการทํางาน
ควรพัฒนาในแนวทางอยางไร จัดทํา
โครงการ Quick-Win ที่ จ ะเปน
จุดเดนของโรงเรียน ฯลฯ
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ชุมชนวิชาชีพนอกสถานศึกษา
แมการดําเนินงานในเรือ่ ง PLC อาจจะเริม่ ตนในโรงเรียนมากอนก็ตาม แตในปจจุบนั PLC มีการดําเนินงาน
นอกสถานศึกษามากขึ้นทุกที โดยเฉพาะในประเทศไทยเรากิจกรรมและบทบาทโดยจะมีมากกวาสถานศึกษา
เสียอีก โดยทั่วไปเราแบงหนวยงานภายนอกสถานศึกษาไดดังนี้
1. ระหวางสถานศึกษา
2. สมาคมครูตามสาขาวิชา
3. หนวยงานตางๆ
4. พนักงานกลางของ กรม กอง ตางๆ
5. หนวยงาน NGO ทั้งของการศึกษาและผูเกี่ยวของ

เปาหมายของ PLC นอกสถานศึกษา
PLC นอกสถานศึกษา มีเปาหมายเฉพาะของตนเองสวนใหญแลวก็คือ การพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
สงเสริมองคความรูวิชาการของกลุม เพื่อใหองคกรและวิชาชีพตนเองพัฒนาขึ้น PLC ในรูปแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อให
สมาชิกของกลุมเติบโตทันตอการเปลี่ยนแปลง
ในประเทศไทยของเราเองนั้นองคกรภายนอกที่จัดเรื่อง PLC อยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค
และสงเสริมวิชาชีพครู ไดอยางที่มีประสิทธิภาพสูง คือ PLC ของคุรุสภา ซึ่งมีเครือขายวิชาชีพของตนเอง
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพมาตลอด รวมถึงยังมีทุนอุดหนุนใหกับเครือขายอีกดวย
ความนาสนใจของคุรุสภา คือการสงเสริมใหมีองคความรูผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
ซึ่งผลการดําเนินงานนําไปสูการพัฒนาองคความรูที่มีประโยชนตอวิชาชีพครูอยางกวางขวาง โดยคุรุสภากําหนด
กิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนไวดังนี้
1. กิจกรรมที่นําองคความรูของคุรุสภาไปปรับใช
2. กิจกรรมการผลิตสื่อสรางสรรค
3. กิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
5. กิจกรรมประชุมเสวนา
6. กิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมตางๆ ของคุรสุ ภาเหลานีล้ ว นเปนการสงเสริมวิชาชีพไดอยางกวางขวาง นอกจากนัน้ ในปจจุบนั
คุรสุ ภายังกระจายการสนับสนุนและการดําเนินงานครอบคลุมครู 1 ครัง้ นอยกวา ในวิชาชีพสาขาตางๆ อยางมาก
เปนการกระตุนการเติบโตและเครือขาวิชาชีพครูไดอยางมีคุณคาและประสิทธิภาพอยางสูง
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PLC กับการพัฒนาวิชาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพพัฒนาไดกด็ ว ยคนในวิชาชีพนัน้ พัฒนาขึน้ เอง การวางแผนและการเตรียมตัวทางวิชาชีพ
จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในที่นี้จะเสนอกรอบความคิดเปนตัวอยางเพื่อใหผูสนใจพัฒนาตอไป
กรอบการพัฒนาวิชาชีพครู
หลักคิดและองคประกอบ
-

เปาหมายและบทบาททางวิชาชีพ
มาตรฐานทางวิชาชีพ
มาตรฐานเฉพาะ
จุดเดนและจุดดอยของวิชาชีพ
วิชาชีพเปรียบเทียบ
อนาคตของวิชาชีพครู
วิชาชีพครูกับสมาชิก
วิชาชีพครูกับสังคม
วิชาชีพครูกับผูบริหาร
ฯลฯ

สถานภาพทางวิชาชีพ
-

ทําไมจึงมาอยูในวิชาชีพนี้
เริ่มเขามาในวิชาชีพนี้เพื่ออะไร
จะอยูในวิชาชีพนี้นานแคไหน
ความชํานาญและการตั้งใจในวิชาชีพ
ปจจุบันมีเปาหมายในวิชาชีพอยางไร
อนาคตของวิชาชีพของตนเอง
ฯลฯ

เปาหมายทางวิชาชีพ
- การยอมรับวิชาชีพในสังคม
- เสนทางของวิชาชีพราบรื่น หรือไม
- การคนหาพัฒนาจุดเดนของ
วิชาชีพ
- อนาคตของวิชาชีพ
- ทางกาวหนาที่ตัวเองสรางขึ้น
- วิชาชีพและบทบาทการพัฒนา
สังคม
- ทางเลือกของวิชาชีพ
ฯลฯ

ภาพรวมของวิชาชีพ
- วิชาชีพทางการศึกษา สามารถสงคนที่ดีที่สุดใหกับสังคมไดมากแนนอน
- จิตวิญญาณ และอุดมการณของวิชาชีพที่เดนและเปนประโยชนกับสังคม มีอะไรบาง
- อิสระและการควบคุมวิชาชีพ มีความพอดีเพียงใด
- อนาคตของวิชาชีพครูจะเปนอยางไร
- สังคมในอนาคตจะเปนสังคม ผูเรียนไมมีสังคมผูสอนเปนจริงเพียงใด
- โรงเรียนอาจจะหายไป เพราะผูเรียนเรียนเอาโดย ถาภาวะนี้เกิดขึ้นวิชาชีพจะทําอยางไร

ขอบเขตของ PLC นอกสถานศึกษา
โดยปกติกิจกรรม PLC ในสถานศึกษาก็สามารถพัฒนากิจกรรมเพื่อคุณภาพผูสอนของผูเรียนได
แตในสวนผูปกครองและทุกคนทางการศึกษาอื่น ๆ มีสวนรวมไดยาก ทางเลือกการพัฒนาวิชาชีพสวนใหญ
จะจัดแยกจากโรงเรียน เปนกิจกรรมเฉพาะ ซึ่งจะเปนบทบาทหรือเครือคายก็ได โดยมักจะมีองคประกอบ
1. มีเปาหมายเดียวกัน
2. มีแรงจูงใจ
3. กลุมคนกลุมเดียวกันพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
4. มีความสนใจเฉพาะ
5. กลุมมีความสนใจทางเดียวกัน
6. ตองการความเปนอิสระของตนเอง
ควรทีอ่ ยางของ PLC ในอเมริกาปจจุบนั ี้ พัฒนาไปเปน PLCM เครือขายผูป กครอง เครือขายของบุคลากร
กลุมตางๆ มากขึ้นดวย
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คุณคาของ PLC นอกสถานศึกษา
PLC นอกสถานศึกษา มีคุณคาในรูปแบบที่สามารถทําโดยอิสระ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
โดยกลุมอิสระ คือ กลุมสามารถเลือกและทํางานตามที่ตัวเองสนใจไดทําให PLC ไดพัฒนาความรูตามที่บุคคล
ตองการและอาจจะนํามาซึ่งความคิดใหม หรือแนวทางใหม ๆ ได อาจจะมีความมั่นคงแข็งแรงนอย ทางออกที่ดี
คือกลุมนอกสถานศึกษาควรจะมีสวนรวมกับหนวยหลักของวิชาชีพ หรือ ราชการเพื่อการทํางาอยางยั่งยืน

ใครจะเปนผูเริ่มตน และใครจะทําอะไร ใน PLC
ทุกประเด็นของ PLC จะตองมีคนหลักเริ่มตนดูแลอยูเสมอ สวนใหญแลวจะเปนผูบริหารหรือคนที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนผูนําทางความคิด ถาผูบริหารเกง มีผูนําทางความคิดที่ดีจะสงเสริมให PLC มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพสูง ถาผูบริหารไมมีความเปนผูนํา แตครูที่รวมงานอยูดวยมีความเปนผูนําพอ ก็จะเปนไปได
แตถาเราไดผูบริหารและครูอาจารยที่ไมเอาไหน PLC ก็สูญเปลา
PLC ในสถานศึกษาก็เกิดจากการเปนผูน าํ ผูบ ริหารเอง ผูบ ริหารทีฉ่ ลาดก็จะเลือกทีมทีฉ่ ลาดมาทํางานดวย
ยิ่งไดทีมที่มารวมงานฉลาดเทาไร ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเทานั้น ดังนั้นผูบริหารจึงตองไมกลัวคนฉลาด ตองเอาคนเกง
คนฉลาดไวใกลตัว
โดยทั่วไปการบริหารคนฉลาด ตองใหรางวัล ใหความสนใจ ใหกําลังใจ และใหการตอบแทนที่ดีพอ
ซึ่งไมจําเปนตองเปนสิ่งของ แตการแสดงความสนใจ ใหกําลังใจ และสงเสริมจิตใจที่ดีงาม ก็เปนสวนหนึ่งแลว
ความละเอียดถี่ถวนเปนเรื่องสําคัญของ PLC ผูบริหารจึงตองดูแลความละเอียดเหลานี้ การศึกษาไมวา
กิจกรรมใดก็ตาม เปนกิจกรรมเชิงอุดมคติเสมอ ผูด แู ลการศึกษาจึงหวังผลประโยชนในเชิงธุรกิจไดยาก ความสําเร็จ
ของการศึกษาคือความงดงามของผูค นทีเ่ ราเกีย่ วของ ซึง่ PLC จะนําไปสูค วามงดงามและงอกงามขึน้ ไดอยางทีเ่ รา
คาดหวัง

สรุป : ปรัชญาการศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพคือคําตอบ
ไมวาเราจะนิยาม PLC วาอยางไร และดําเนินงานกิจกรรม PLC อยางไร คํานิยามที่ผูเขียนเห็นวา
จําเปนก็คือ ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ คือ การดําเนินงานในลักษณะที่สองหัว หรือหลายหัวยอมดีกวา
หัวเดียว ตามคติแบบไทย ดังนั้นหัวใจของ PLC คือ การใชหรือการทํางานรวมกันของกลุมครูและผูเกี่ยวของ
เพื่อการแสวงหา พอมาก คิดคนสิ่งใหม แลวนําสิ่งนั้นมาเปนประเมินเพื่อใชประโยชนใหเกิดครั้งใหมๆ
คิดคนสิ่งใหม มีผลงานที่ประจักษวาไดประโยชนอยางแทจริงตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกระดับ
ความเปนเลิศของการศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาชีพครู ทําใหเกิดสิ่งใหมและผลผลิตใหม
ในวิชาชีพ สิ่งใหมและผลผลิตจาก PLC ก็คือผลผลิตของปรัชญาการศึกษาเชิงสรางสรรคผลิตภาพนั่นเอง
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การสงเสริมกระบวนการ
PLC ใหมีประสิทธิผล
ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช1
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (professional learning community, PLC) เปนแนวคิดของการสราง
กระบวนการเรียนรูแ บบรวมมือรวมพลังของครู โดยมีการประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณในการพัฒนา
ผูเรียน เกิดมุมมองใหมในการหาวิธีการแกปญหาหรือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
แนวคิดของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเกิดขึ้นภายใตความเชื่อวาการทํางานแบบรวมมือของเพื่อนรวมวิชาชีพ
จะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมใหมสําหรับพัฒนาผูเรียน ดังนั้น PLC จึงเปนแนวคิดที่ยอมรับกันวามีความสําคัญ
ตอการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของครูใหมีความเขมแข็ง
ประเทศไทยมีการเผยแพรแนวคิด PLC มาหลายปแลว ดังนั้น PLC จึงไมใชเรื่องใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศ
แตในชวง 1 - 2 ปที่ผานมา รัฐกําหนดนโยบายสงเสริมการสราง PLC ในโรงเรียน โดยถือเปนหนึ่งในนโยบาย
ที่มีความสําคัญซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายตองรวมกันขับเคลื่อนใหเกิดประสิทธิผล กอนหนานี้ในบางสถานศึกษา
ไดสราง PLC ในโรงเรียน บางแหงมีการดําเนินงานในลักษณะของการศึกษานํารอง เมือ่ รัฐประกาศนโยบาย PLC
ใหโรงเรียนนําไปปฏิบัติ ทําใหแนวคิดนี้เปนที่แพรหลายและนําไปใชอยางกวางขวางทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม
ขอมูลหลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับความสําเร็จของ PLC ของประเทศไทยอาจยังไมปรากฏชัดเจนเหมือนใน
ประเทศอื่น ๆ ที่ดําเนินการมากอนหนา เนื่องจากยังอยูในชวงของการสรางวัฒนธรรมใหมของการทํางานใน
โรงเรียนของครู
บทความนี้ตองการนําเสนอสาระจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสงเสริมประสิทธิผลของ PLC
โดยเฉพาะการศึกษาบทเรียนของประเทศเพื่อนบานที่ประกาศใชนโยบาย PLC กอนหนาประเทศไทยหลายป
การสงเสริมประสิทธิผลของ PLC ในที่นี้ หมายถึง การทําให PLC เปนกระบวนการที่นําไปสูการเรียนรูที่แทจริง
ของครูที่เขารวมในกระบวนการ และผลของการเรียนรูของครูที่สงตอผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน โดยนําเสนอ
ประเด็นที่ควรพิจารณา เพื่อใหการนําแนวคิด PLC สูการปฏิบัติเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

1

อาจารยประจําภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บทความนีจ้ ดั พิมพเผยแพรในการประชุมทางวิชาการ
ของคุรุสภา “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย” วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561
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ที่มาและความสําคัญของแนวคิด PLC
แนวคิดของการเรียนรูที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมครูกอตัวมากอนป 2000 โดยนักวิชาการ
ที่นําเสนอแนวคิดใชชื่อเรียกที่ตางกัน จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวาแนวคิดของการเรียนรูแบบรวมมือ
รวมพลังมีมายาวนานกวา 30 ป ภายใตชื่อเรียกหลากหลาย เชน ในป 1983 Schön เผยแพรแนวคิด
การปฏิบัติงานของครูแบบสะทอนคิด (reﬂective practice) ตอมา Gibbs เผยแพรโมเดลหรือวงจร
การสะทอนคิดในป 1988 ตามมาดวยแนวคิดองคกรแหงการเรียนรู (learning organization) ของ Peter Senge
ในป 1990 และชุมชนแหงการปฏิบัติ (community of practice, CoP) โดย Lave และ Wenger ในป 1991
สําหรับผูนําเสนอแนวคิดของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพที่เรียกวา PLC คือ Charles B. Myers และ
Lynn K. Myers ในป 1995 และมีกลุมนักวิชาการที่เริ่มพัฒนาแนวคิดดังกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้น ไดแก
Shirley M. Hord ในป 1997 Richard DuFour และ Robert Eaker ป 1998 สําหรับนักวิชาการที่นําเสนอ
แนวคิดผานบทความวิชาการทีไ่ ดรบั การอางอิงอยางกวางขวางมีหลายคน ในจํานวนนัน้ ไดแก DuFour (2004),
DuFour & Eaker (2008) เปนตน (Aylsworth, 2012; DuFour , 2004; DuFour, Eaker, 2008; Hairon, 2016;
Lee, Hong, Tay, & Lee, 2014; Spillance, Shirrell, & Hopkins, 2016; Wilson, 2016)
ในแถบเอเชีย ประเทศญี่ปุนมีการดําเนินงานที่มีลักษณะของการสรางชุมชนการเรียนรูในโรงเรียน
เรียกวาการศึกษาบทเรียน (lesson study) และยังไดพัฒนาแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแหงการเรียนรู
(school as learning community, SLC) โดย Manabu Sato ซึ่งเปนหนึ่งในผูนําทางความคิด SLC
แนวคิดการศึกษาบทเรียนของประเทศญี่ปุนเปนที่รูจักแพรหลาย และถือเปนโมเดลที่มีความสําคัญสําหรับ
การพัฒนาวิชาชีพครูทใี่ ชกนั ทัว่ โลก การศึกษาบทเรียนชวยสรางโอกาสแกครูในการพัฒนาการเรียนรูข องนักเรียน
โดยการพัฒนาการเรียนการสอนแบบรวมมือ มีการทําวิจัยในชั้นเรียนซึ่งถือเปนวิธีการที่ทําใหเกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับการเรียนการสอน สําหรับประเทศสิงคโปรไดใชการศึกษาบทเรียนในโรงเรียนตาง ๆ ตั้งแตป 2004
และยังมีการนําแนวคิดการศึกษาบทเรียนไปใชเปนเครื่องมือสําหรับสงเสริมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพดวย
(Li, Heng, Eng, & Yin, 2017)
ในป 2007 มีการขยายตัวของแนวคิดอยางแพรหลาย หลายประเทศมีการสราง PLC ในโรงเรียน
จนเปนการทํางานแบบกระแสหลัก (David Ng, 2017) สําหรับในเอเชีย ประเทศที่มีความกาวหนามาก
ในการนําแนวคิด PLC มาใช คือ สิงคโปรซึ่งมีการรายงานวามีการใช PLC ตั้งแตป 2000 แตรัฐบาลไดประกาศ
นโยบายให โรงเรี ย นใช แ นวคิ ด PLC เพื่ อ ยกระดั บ ศั ก ยภาพครู ที่ นํ า ไปสู  ผ ลลั พ ธ ใ นตั ว ผู  เรี ย นในป 2009
NIE (national Institute of Education) ของประเทศสิงคโปรในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษา
ของประเทศมีการสงเสริมการวิจยั และพัฒนาการใชแนวคิด PLC ในการพัฒนาวิชาชีพครูจนเห็นผลสําเร็จชัดเจน
และมีการเผยแพรผลการใชนโยบายนี้อยางกวางขวางในบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือการนําเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ (Aziz, & Chuan, 2017; Hairon, Goh, & Abbas, 2014; Hairon, 2016; Lee, Hong,
Tay, & Lee, 2014; Lee, Tay, & Hong, 2015; Li, Heng, Eng, & Yin, 2017; Ratts et al., 2015)
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หลักการสําคัญของ PLC
แมแนวคิดในกลุม PLC จะมีชอื่ เรียกทีต่ า งกัน แตตา งก็มหี ลักการและเปาหมายแบบเดียวกัน คือ การให
ความสําคัญกับการเรียนรูที่อยูบนฐานความเชื่อของการเรียนรูแบบรวมมือรวมพลัง (collaborative learning)
โดยเชือ่ มัน่ ในพลังของการรวมพลังและการแบงปนความคิด ดวยการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม หลีกเลีย่ ง
การทํางานของครูตามลําพังหรือแยกสวน
PLC เปนกระบวนการที่เปดพื้นที่การเรียนรูสําหรับครู มีประโยชนตอการเรียนรูทางวิชาชีพของครู
ทําใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อใหเกิดผล
ตอผูเรียน งานวิจัยในตางประเทศพบวา PLC มีคุณคาและมีความสําคัญในการสรางวัฒนธรรมการทํางาน
แบบรวมมือ และเอื้อประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม
จุดมุง หมายของ PLC คือ การสรางศักยภาพของครูหรือเพิม่ ประสิทธิผลของครูในการทํางานตามวิชาชีพ
มีเปาหมายที่มุงเนนการเรียนรูของนักเรียน โดยโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและสรางบรรยากาศ
การทํางานแบบรวมมือ สงเสริมใหเกิดการแปลงหรือนํานโยบาย แนวคิด หรือวิธีการใหมไปทดลองปฏิบัติ
ใหเกิดประสิทธิผลอยางยั่งยืน ประเด็นสําคัญของ PLC ไมใชเพียงแคการรวมตัวกันของกลุมครูที่มาประชุม
พบปะ สนทนากันในพื้นที่ที่โรงเรียนจัดสรร แตความหมายของชุมชนการเรียนรูจะหมายถึงการกําหนดพื้นที่
ของการรวมตัวกันของครูเพื่อการเรียนรูที่ลุมลึก และมีความหมายมากกวาการสนทนาและเปลี่ยนประสบการณ
แบบผิวเผิน (Fullan, 2006;. Hairon, 2016).
DuFour (2004) เห็นวา PLC จะประสบความสําเร็จตอเมือ่ สมาชิกเต็มใจและเห็นคุณคาของการทํางาน
สมาชิกมีความเขาใจในสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มีประสบการณรวมกันเกี่ยวกับปญหานั้น มีความไวใจซึ่งกัน
เคารพในประสบการณและความหลากหลายของความคิด การไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเชื่อวาจะเปนหนทาง
ที่จะชวยขยายมุมมองในการหาวิธีการพัฒนาผูเรียน ดังนั้น ครูที่เขารวมในกระบวนการ PLC ตองมีการพัฒนา
ตนเองใหมีความรูเพียงพอที่จะนํามาแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนรวมงาน ไมใชการเขาประชุมกลุม
เพื่อมารับฟงความคิดของผูอื่นฝายเดียว แตตองเปนกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธสองทาง คือ เปนทั้งผูฟง
และเปนทัง้ ผูพ ดู หรือผูใ หประสบการณแกเพือ่ นครูทอี่ ยูใ นกระบวนการเรียนรูร ว มกัน การไดสนทนาแลกเปลีย่ น
ประสบการณจึงเปนกระบวนการที่ทําใหเพื่อนรวมงานมีมุมมองที่เปดกวางออกไปเมื่อไดฟงความเห็นของ
อีกฝายหนึง่ DuFour เห็นวา PLC ทีม่ ปี ระสิทธิผล ตองเนนการเรียนรูข องนักเรียน โดยการทําใหครูยดึ มัน่ ผูกพัน
กับการทํางานแบบรวมมือ และแสดงความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบไดจากการทําหนาทีใ่ นการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง และยังไดสรุปวาหลักการของ PLC คือ “การสรางความมัน่ ใจวานักเรียนเกิดการเรียนรู มีวฒ
ั นธรรม
ของการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง และเปนการดําเนินงานเนนผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน” (DuFour, 2004)
Aylsworth (2012) สังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับ PLC โดยอางอิงงานเขียนของ DuFour และคณะ
ในป 2005 และยังอางนิยาม PLC ของ Schmoker วา PLC เปนกระบวนการที่ครูมาพบปะกันเปนทีม
เพื่อระบุการเรียนรูของนักเรียน มีการประเมิน การวิเคราะหระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
การตั้งเปาหมาย การกําหนดกลยุทธรวม การสรางบทเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน นิยามนี้
เนนการกําหนดเปาหมายทีร่ บั รูร ว มกัน การตัดสินใจและความรวมมือรวมพลัง รวมทัง้ มีการใชขอ มูลของนักเรียน
ที่จะชวยชี้แนวทางการทํางานของพวกครู ประสิทธิผลของกระบวนการ PLC จึงขึ้นอยูกับการสรางวัฒนธรรม
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การทํางานแบบรวมมือรวมพลังเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของโรงเรียน ชวยเหลือการเรียนรูของนักเรียนใหอยู
ในระดับสูง การทํางานแบบรวมมือใหเกิดผลตองมีวิสัยทัศนที่เกิดจากสมาชิกในโรงเรียน และมีการคิดเชิงระบบ
จะเห็นวา PLC ที่แทจริงไมใชแคการรวมมือหรือการทํางานเปนทีมเทานั้น แตตองเชื่อมการทํางานไปสูพันธกิจ
ระดับสูงของการสรางโรงเรียน โรงเรียนทีไ่ มสามารถสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบรวมมือได มักไมประสบความสําเร็จ
ในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
Aylsworth (2012) ยังไดเปรียบเทียบการทํางานในโรงเรียนโดยใชแนวคิด PLC ที่ตางจากการทํางาน
แบบไมใช PLC โดยลักษณะสําคัญของการทํางานที่ใช PLC คือ ภาวะผูนําและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในโรงเรียน การมีความคิดสรางสรรคของกลุม การมีวิสัยทัศนและคานิยมรวม การมีบุคคลและโครงสราง
ทางกายภาพทีส่ นับสนุนการทํางาน และการทํางานแบบแบงปนความคิด ความแตกตางของโรงเรียนทีท่ าํ งานแบบ
ใช PLC กับโรงเรียนทีไ่ มใช PLC คือ เปาหมายของโรงเรียนทีท่ าํ งานแบบใช PLC เนนการเรียนรู เนนสิง่ ทีน่ กั เรียน
ควรเรียนรู มีการทํางานแบบรวมมือ มีผูเชี่ยวชาญภายในโรงเรียน มีการเรียนรูที่ผูกติดกับงาน และเนนผลลัพธ
ของการทํางานตามวิสัยทัศนที่กําหนดรวมกัน สําหรับโรงเรียนที่ทํางานแบบไมใช PLC มุงเนนที่การสอนผูเรียน
ใหความสําคัญกับเนื้อหาที่ตองสอนใหครอบคลุมสาระตาง ๆ ครบถวน มีการทํางานตามลําพัง มีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและใชการฝกอบรมในการพัฒนาครู การทํางานเนนปจจัยนําเขา และผลการทํางานตามวิสยั ทัศนทเี่ กิด
จากคนเพียงไมกี่คน (Aylsworth, 2012) สําหรับมุมมองของ Pirtle & Tobia (2014) ก็มีลักษณะคลายกัน
คือ การสงเสริม PLC ใหมีประสิทธิผลควรกําหนดโครงสรางและจุดมุงหมายของการประชุมใน PLC ใหชัดเจน
กําหนดสิง่ ทีเ่ ปนปญหาทาทายการเรียนการสอนของครู มีการสนับสนุนการทํางานจากทุกระดับของระบบโรงเรียน
กระตุน ใหเกิดความไววางใจกัน กระตุน การทํางานของ PLC และใหขอ มูลปอนกลับทีส่ รางสรรค สนับสนุนความเชือ่ มัน่
ในประสิ ท ธิ ภ าพแห ง ตนและระดั บ ความเป น วิ ช าชี พ ผลการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งที่ นํ า เสนอข า งต น
ผูเขียนขอนําเสนอหลักการสําคัญ 4 ประการของ PLC ดังปรากฏในรูป 1
วัฒนธรรมการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง

หลักการของแนวคิด
PLC

ยึดวิสัยทัศน คานิยม ความเชื่อ เปาหมายที่ตกลงรวมกัน
จุดเนนของ PLC คือการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการเรียนรูของครู
เกี่ยวกับการสืบสอบแสวงหาแนวทางการพัฒนาผูเรียน
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

รูป 1 หลักการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
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ประเด็นที่ควรพิจารณาในการสรางประสิทธิผลของ PLC
DuFour และ Eaker. (2008) เสนอคุณลักษณะสําคัญ 6 ประการทีท่ าํ ใหกระบวนการ PLC มีประสิทธิผล
ไดแก (1) การสรางพันธกิจ เปาหมาย วิสยั ทัศนชดั เจน มีคา นิยมทีก่ าํ หนดเปนพันธสัญญารวม การกําหนดเปาหมาย
ชัดเจนซึ่งประกอบดวยตัวบงนี้ เวลาในการทํางาน และกลุมเปาหมาย เปาหมายทั้งหมดเนนที่การเรียนรู
ของนั ก เรี ย น ทั้ ง นี้ สมาชิ ก ทุ ก คนมี ส  ว นร ว มในการกํ า หนดเป า หมาย รั บ รู  แ ละยอมรั บ ที่ จ ะดํ า เนิ น การ
ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด (2) การสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบรวมมือโดยมีจุดเนนที่การเรียนรู สมาชิก
เต็มใจที่จะทํางานเปนทีมในทุกขั้นตอนของการปรับปรุงพัฒนาผูเรียน (3) มีการใชกระบวนการสืบสอบ
หรือการวิจัยเปนกลุมในการคนหาวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาผูเรียนและนําไปใชในสภาพบริบทจริง สมาชิก
ใหความสนใจและมีใจเปดกวางในการมองหาทางเลือกใหม พยายามคิดคนหาคําตอบใหม (4) เนนการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง มุงมั่นในการทํางานในสภาพจริง การสะทอนสิ่งที่เกิดขึ้นและการพัฒนาสิ่งใหม ทดลอง
และประเมินผลที่เกิดขึ้นโดยการทํางานรวมกัน (5) การมุงมั่นปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง คิดหาวิธีการตาง ๆ
เพื่อนําไปทดลองปฏิบัติ และหารองรอยหลักฐานการทํางานและผลที่เกิดขึ้น นําผลที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงใหดีขึ้น
ในวงจรตอไป และ (6) ใหความสําคัญกับผลที่เกิดขึ้น มีการประเมินที่สะทอนสภาพจริง
DuFour (2004) ไดตงั้ คําถามสําคัญเพือ่ กระตุน ใหเกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณในกระบวนการ PLC
ลั ก ษณะของคํ า ถามในการประชุ ม ของครู คื อ อะไรคื อ สิ่ ง ที่ เราต อ งการให นั ก เรี ย นรู  แ ละสามารถทํ า ได ?
จะรูไดอยางไรวานักเรียนเกิดการเรียนรูในสิ่งที่เราตองการใหเกิด? จะตอบสนองอยางไรหากนักเรียนไมสามารถ
เรียนรูในสิ่งที่เราตองการใหเกิด? จะตอบสนองอยางไรหากนักเรียนเขาใจหรือมีความรูในสิ่งที่เราตองการแลว?
เพือ่ ใหกระบวนการ PLC มีประสิทธิผล มีผลงานวิจยั และมุมมองของนักวิชาการมากมายทีส่ ามารถสรุป
เปนประเด็นที่ควรพิจารณาในการสรางประสิทธิผลของ PLC ดังนี้
การกําหนดเปาหมายของการประชุมใน PLC
การจัดการประชุมเพื่อใหเกิดชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ ตองสรางการรวมตัวของสมาชิกที่มาทํางาน
รวมกันแบบสมัครใจ ไมใชเกิดจากการบังคับโดยนโยบายหรือการสัง่ การ กระบวนการ PLC ทีพ่ งึ ประสงคควรเปน
แนวคิดที่เรียกวา “ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพที่นําโดยครู” (teacher-led PLC) ไมใชนําโดยการสั่งการของรัฐ
ทั้งนี้ การจัดการ PLC ตองเปนการประชุมที่มีการกําหนดเปาหมายรวมซึ่งไดมาจากการมีสวนรวมของสมาชิก
ทุกคนในโรงเรียน และมีการกําหนดผลลัพธ ความเชือ่ คานิยม กลยุทธการพัฒนาทีส่ มาชิกทุกคนตกลงและยอมรับ
รวมกัน (Lee, Tay, W,Y., & Hong, 2015).
ลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน PLC
กระบวนการประชุมรวมกันตองอยูบ นพืน้ ฐานของความไววางใจในเพือ่ นรวมงาน การเคารพและเปดใจ
รั บ ฟ ง ความหลากหลายหรื อ ความแตกต า งทางความคิ ด การสร า งบรรยากาศที่ ส  ง เสริ ม ปฏิ สั ม พั น ธ ข อง
การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณที่สรางสรรค การสนทนาของสมาชิกในกลุมตองเปนแบบการสนทนา
แบบสะทอนคิด (reﬂective dialogue) ซึง่ มีคณ
ุ ภาพของการสะทอนคิดในระดับทีส่ งู กวาการสนทนาทีเ่ ปนเพียง
การแบงปนความคิด หรือการแสดงจุดยืนทางความคิด ลักษณะของการสนทนาแบบสะทอนคิดเปนการสนทนา
ทีผ่ พู ดู หรือผูฟ ง มีการฟง การคิด การตัง้ คําถาม การคิดพิจารณาไตรตรอง และแสดงความเห็น มุมมอง ความรูส กึ
หรือการสะทอนสิ่งที่ตนเองสงสัย และสงเปนขอมูลปอนกลับแกกลุม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองผาน
ประสบการณทหี่ ลากหลายของสมาชิกทัง้ หมดอันนําไปสูก ารเปดปญญา มองเห็นทางออกทีส่ รางสรรคทเี่ กิดจาก
การสนทนาของกลุม (generative dialogue)
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การสะทอนคิด คือ รูปแบบหนึ่งของกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นในตัวตนของบุคคลที่มีความเห็นตอ
การปฏิบัติงานหรือประสบการณของบุคคลอื่นหรือของตนเอง ผานกระบวนการวิเคราะหวิจารณ โดยบุคคล
แสดงมุมมองของตนเองวามีความรูสึกอยางไรหรือมีความคิดเห็นอยางไรตอสิ่งนั้น เมื่อนําการสะทอนคิดมาใช
ในกระบวนการ PLC จะทําใหเกิดการคิดใครครวญในกลุมผูที่เปนครูวา สิ่งที่เห็นวาเปนปญหาหรือนําขึ้นมา
อภิปรายนัน้ เกิดจากเหตุปจ จัยอะไร และจากประสบการณของเพือ่ นรวมงานสามารถใหมมุ มองในเชิงการสะทอน
หรือขอมูลปอนกลับตอสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณนั้นไดอยางไร การปฏิบัติงานโดยใชการสะทอนคิดจึงเปน
กระบวนการที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนการทบทวนการทํางานของครูหรือของผูเกี่ยวของที่ผานมา หรืออาจ
เปนการทบทวนสิง่ ทีต่ อ งการจะแกปญ
 หาหรือดําเนินการในอนาคต รวมทัง้ การคิดไตรตรองขณะทีก่ าํ ลังทํางานอยู
วัฒนธรรม ภาวะผูนํา และโครงสรางองคกรใน PLC
หัวใจสําคัญของ PLC คือ การแบงปนประสบการณ และการสะทอนคิด แตผลการวิจยั พบวาวัฒนธรรม
องคกร ภาวะผูนํา และโครงสรางของโรงเรียนมีผลตอประสิทธิผลของ PLC (Mullan, & Schunk, 2010)
ธรรมชาติของครูหรือคนทั่วไปมักรูสึกกลัวที่จะเปดเผยสิ่งที่เปนเรื่องสวนตัวหรือกลัวที่จะถูกวิพากษการทํางาน
ในทีส่ าธารณะ (Hairon, Goh, & Abbas, 2014) โดยเฉพาะในสังคมไทยทีม่ บี ริบทของการเคารพบุคคลทีอ่ าวุโสกวา
ยิง่ ทําใหระดับการสะทอนคิดหรือการมีสว นรวมในการเสนอความคิดในทีป่ ระชุมกลุม คอนขางตํา่ (สุวมิ ล วองวาณิช
และกนิษฐ ศรีเคลือบ, 2556; Wongwanich, Sakolrak, &Piromsombat, 2014) หากไมมีการสราง
วัฒนธรรมการทํางานเชิงวิพากษแบบกัลยาณมิตรทีเ่ หมาะสมในโรงเรียนแลว คงเปนเรือ่ งยากลําบากในการทํางาน
แบบรวมมือของครู ตองหาวิธีการทําใหครูมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของตนเองและมั่นใจในการสื่อสาร
ความคิดที่อาจแตกตางจากกลุม
การบริหารจัดการเวลาสําหรับ PLC
สิ่งทาทายของกระบวนการ PLC ในโรงเรียน คือ ขอจํากัดดานการจัดสรรเวลาในการประชุมรวมกัน
ปญหาของเวลาในการทํางานถือเปนปญหาใหญของกระบวนการ PLC เปนปญหาของโรงเรียนในการจัดหาเวลา
ที่เหมาะสมสําหรับใหครูมาพบกัน และหากแมจะจัดประชุมได ผูที่เขารวมประชุมก็ไมใชครูทั้งหมดในโรงเรียน
เนือ่ งจากแตละคนตางมีงานทีต่ นเองตองรับผิดชอบ ปญหาในลักษณะนีเ้ กิดขึน้ กับครูในโรงเรียนทัง้ ในบริบทไทย
หรือตางประเทศ Slick (2002 cited in Hairon, Goh, & Abbas, 2014) พบวาครูตองใชเวลามากขึ้น
ประมาณ 20% ของเวลาทํางานเพื่อเขารวมประชุมในกระบวนการ PLC โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ
ในการใชกระบวนการ PLC จึงเปนโรงเรียนที่ครูเห็นความสําคัญของการทํางานแบบยึดมั่นผูกพัน เต็มใจ
และยอมเสียสละเวลาในการทํางานตามแนวคิดนี้
จุดเนนของกิจกรรมใน PLC
กิจกรรม PLC ใหความสําคัญกับการเรียนรูแบบสืบสอบ (inquiry - based teacher learning)
โดยการสนทนาเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาที่เกิดกับผูเรียน การกําหนดผลลัพธของการทํางาน
การคนหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน การนําสิ่งที่คิดออกแบบไปทดลองปฏิบัติ และการประเมิน
ผลลัพธทเี่ กิดขึน้ (Lee, Hong, Tay, & Lee, 2013) PLC จะไมประสบความสําเร็จหากประเด็นของการสนทนา
เปนเพียงแคการนําเสนอปญหาของผูเรียน การเสนอความคิดใหมที่ควรนําไปทํา แตไมไดมีการตั้งคําถามโจทย
วิจัยที่ชัดเจนวาตองการใชกระบวนการ PLC มาชวยออกแบบนวัตกรรมใหมในการพัฒนาผูเรียนอยางไร
การประชุมในกระบวนการ PLC ไมใชการเสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาผูเ รียนแกครูทนี่ าํ เสนอปญหาอยางเดียว
แตสมาชิกควรมีบทบาทในการเสนอวิธีการแกไขปญหา และมีบทบาทในการออกแบบกระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับเพื่อนครูเหลานั้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันตอแนวทางที่
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กลุม ครูชว ยกันคิดชวยกันทํา แนวคิดของการศึกษาบทเรียน (lesson study) หรือแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชน
การเรียนรู (school as learning community, SLC) มีเปาหมายชัดเจนวาชุมชนการเรียนรูเนนการรวมกัน
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมแกผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัย

ขั้นตอนการดําเนินงานในกระบวนการ PLC
Aziz และ Chuan (2017) เสนอกรอบของการทํางานของ PLC เรียกวา CIR cycle (create-implement-review)
ประกอบดวยขั้นตอนของการสรางกลยุทธ/แนวคิด การนําแนวคิดสูการปฏิบัติ และการทบทวนผลที่เกิดขึ้น
การทํางานในวงจรดังกลาวตองมีขอ มูลหลักฐานเกีย่ วกับการเรียนรูข องนักเรียน ในกระบวนการ PLC ครูอาจมีสว นรวม
ในการออกแบบแผนการสอนที่สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด มีการอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธในการสอน
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดขั้นสูง การทําใหผูเรียนสนใจเรียน โดยการปรับปรุงการเรียนการสอน
และใชการประเมินผูเรียนทั้งการประเมินความกาวหนาและการประเมินผลสรุป ทั้งนี้ เปาหมายของ PLC คือ
ผลลัพธของผูเรียนที่ตองดีขึ้นกวาเดิม
David Ng (2017) ไดเสนอวงจรการดําเนินงานใน PLC เพื่อใหเกิดผลตามที่คาดหวัง โดยอธิบายเปน
แผนภาพไดอะแกรมในรูป 2 วงจรของการทํางานของ PLC ในรูปนี้มี 4 ขั้นตอน ไดแก การกําหนดเปาหมาย
กลยุทธ การนําสูการปฏิบัติ และการประเมินผลที่เกิดขึ้น เมื่อการทํางานดําเนินมาถึงขั้นตอนที่ 4 จะมีการ
วิเคราะหผลทีเ่ กิดขึน้ และยอนกลับมาทบทวนขัน้ ตอนที่ 3 โดยการตรวจสอบการนําสูก ารปฏิบตั ิ ซึง่ ทําใหผปู ฏิบตั ิ
เกิดการเรียนรู แตเปนการเรียนรูจ ากวงจรการทํางานเพียงลูปเดียว (single-loop learning) David Ng (2017)
อธิบายวา PLC ที่ลมเหลวสวนใหญเกิดจากการเรียนรูเพียงลูปเดียว หากจะใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ควรทํางาน
เพือ่ ใหเกิดการเรียนรูจ ากการทํางานแบบสองลูป (double-loop learning) คือ การตรวจสอบทบทวนขัน้ การนํา
สูก ารปฏิบตั ิ และขัน้ การกําหนดกลยุทธทใี่ ชในการพัฒนาผูเ รียน การทํางานแบบสองลูปพบมากในกิจกรรม PLC
ของโรงเรียนสวนใหญ แตที่เหมาะสมที่สุดควรเปนการเรียนรูจากการทํางานแบบครบสามลูป (triple-loop learning)
คือ การทบทวนขั้นการนําสูการปฏิบัติ กลยุทธ และเปาหมายที่กําหนด
การปรับปรุงการทํางาน 1 ลูป
เปาหมาย

กลยุทธ

การนําสูการปฏิบัติ

ผลที่เกิดขึ้น

กลยุทธ

การนําสูการปฏิบัติ

ผลที่เกิดขึ้น

กลยุทธ

การนําสูการปฏิบัติ

ผลที่เกิดขึ้น

การปรับปรุงการทํางาน 2 ลูป
เปาหมาย

การปรับปรุงการทํางาน 3 ลูป
เปาหมาย

รูป 2 วงจรการทํางานในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
อางอิง: David Ng (2017)
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นอกจากชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพจะประสบความสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือทีเ่ กิดจากความเต็มใจ
ในการเขารวมประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูศักยภาพหรือประสบการณของสมาชิกที่อยูในกลุมแลว
องคประกอบสําคัญของความสําเร็จของ PLC อยูท คี่ วามสามารถของครูอาจารยในการสะทอนคิด ทักษะการสะทอนคิด
(reﬂective skill) เปนความสามารถทางปญญาของมนุษยที่มีปฏิกิริยาตอสิ่งเราซึ่งอาจจะเปนพฤติกรรม
การกระทํา หรือความคิดของตนเอง ยิง่ หากบุคคลไดรบั การกระตุน ความคิดจากผูอ นื่ สิง่ ทีส่ ะทอนออกไปจะแสดง
ใหเห็นถึงมุมมองของสมาชิกที่มีตอความเห็นของผูอื่น
การสะทอนความคิดในการปฏิบตั งิ านของครูจะมีหลายประการ ไดแก การสะทอนสิง่ ทีเ่ ปนสภาพปญหา
ที่เกิดขึ้น การสะทอนสิ่งที่เปนสาเหตุของปญหา การสะทอนเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา และการสะทอนเกี่ยวกับ
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากวิธกี ารแกปญ
 หา สําหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การสะทอนทีด่ สี ามารถเกิดขึน้ ได
ในทุกประเด็น แตประเด็นของการสะทอนทีจ่ ะเปนประโยชนกบั ผูเ รียนควรจะเปนประเด็นของการหาวิธกี ารพัฒนา
ผูเรียนซึ่งจะตองมีการทบทวนตรวจสอบหรือประเมินใหเห็นความสําเร็จของสิ่งที่สมาชิกไดหารือกัน
กระบวนการสะทอนมีลกั ษณะทีเ่ ปนการเรียนรูโ ดยใชวจิ ยั เปนฐานตองเริม่ จากการกําหนดปญหาทีต่ อ งการ
คําตอบ เพราะฉะนัน้ หากในโรงเรียนนัน้ หรือในชุมชนนัน้ มีผรู ทู มี่ ปี ระสบการณสงู สามารถใหมมุ มองหรือความรู
กับสมาชิกไดดี จะทําใหประหยัดเวลาในการนําแนวคิดนั้นไปทดลองปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เกิดจาก
การปฏิบตั ิ เมือ่ นํามาเผยแพรในทีป่ ระชุมจะทําใหเกิดการสังเคราะหเปนความรูท ผี่ า นกระบวนการจัดการความรู
กระบวนการแบบนี้จะชวยใหการปฏิบัติงานไมตองเสียเวลากับการลองผิดลองถูก

การขับเคลื่อนนโยบาย PLC ของประเทศไทย
นโยบายของประเทศไทยเกีย่ วกับการศึกษาหลายดานมักจะไมคอ ยประสบความสําเร็จ เนือ่ งจากผูป ฏิบตั ิ
หรือผูที่เกี่ยวของมุงเนนการดําเนินงานตามขอกําหนด โดยยังไมมีความพรอม หรือยังไมเห็นคุณคาของนโยบาย
หรื อ มี มุมมองที่ดีตอนโยบายนั้น การปฏิ บัติง านโดยเฉพาะการขั บเคลื่ อ นนโยบายสู  ก ารปฏิ บัติจึง ไม ค  อ ย
ประสบความสําเร็จซึง่ เกิดจากปญหาหลายประการ ประการแรก การกําหนดนโยบายการศึกษาสวนใหญเกิดจาก
เบื้องบนสูเบื้องลาง โดยที่ผูปฏิบัติซึ่งเปนผูบริหารและครูในโรงเรียนมักไมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายนั้น
และไมรูสึกเปนเจาของนโยบาย สงผลตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติที่ดําเนินงานตามนโยบายโดยไมเนนผลลัพธ
ที่เกิดกับผูเรียน ประการที่สอง การกําหนดนโยบายการศึกษาหลายประเด็นใชการสื่อสารในลักษณะของหลักการ
หรือแนวคิดกวาง ๆ และกําหนดผลลัพธทคี่ าดหวัง แตขาดสาระสําคัญเกีย่ วกับวิธกี ารหรือกลยุทธการนํานโยบาย
สูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ทั้งผูกําหนดนโยบายและผูรับนโยบายอาจเขาใจไมตรงกันและในกลุมผูปฏิบัติเอง
ก็อาจขาดความรูความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดการสื่อสารนโยบายการศึกษา
ของประเทศสูผูปฏิบัติมักอยูในรูปของเอกสารที่นําเสนอศัพทเทคนิคหรือการถอดแนวคิดและบทเรียนของ
ตางประเทศโดยกลุม ผูเ กีย่ วของหรือนักวิชาการ ทัง้ นี้ ผูเ ผยแพรหรือสือ่ สารแนวคิดสวนใหญกไ็ มเคยมีประสบการณ
ในการดําเนินงานตามนโยบายนั้น แตมีการศึกษาแนวคิดตามเอกสารที่มีการตีพิมพเผยแพร ปญหาจึงตกอยูกับ
กลุม ผูป ฏิบตั ทิ ที่ ตี่ อ งทํางานตามนโยบายใหมทยี่ งั ไมเขาใจชัดเจน และอาจไมเคยมีประสบการณในการทํามากอน
การจัดการเรียนการสอนของครูจงึ เปนแบบลองผิดลองถูก ประการที่ 3 ภาระงานประจําของครูมมี ากมายทัง้ งาน
สอนและไมใชงานสอน การจัดสรรเวลาเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของกลุมครูจึงเปนสิ่งที่เปนปญหามาก นอกจากนี้
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ครูทตี่ อ งทํางานตามแนวคิดใหมกม็ กั จะไมไดรบั การเตรียมความพรอมในการปฏิบตั ติ ามนโยบายใหม (สุวมิ ล วองวาณิช,
ชยุตม ภิรมยสมบัติ, ปยพงษ คลายคลึง และกนิษฐ ศรีเคลือบ (2556)
จากปญหาดังกลาวขางตน ผลลัพธของนโยบายการสงเสริมการเรียนรูข องครูรว มกันโดยใชแนวคิด PLC
เปนสิง่ ทีส่ งั คมกําลังเฝาจับตามอง ปจจุบนั นี้ รัฐใหความสําคัญกับกิจกรรมการฝกอบรมพัฒนาครู หรือการพัฒนา
การเรียนรูอ ยูบ นฐาน PLC หลังการประกาศใชนโยบาย PLC ในโรงเรียน เริม่ มีเสียงสะทอนวา ครูในฐานะผูป ฏิบตั ิ
ในโรงเรียนไดรับมอบหมายใหเขารวมกระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครู โดยบางโรงเรียน
มีการกําหนดเวลาในการประชุมรวมกันชัดเจน บางโรงเรียนก็อาจจัดประชุมแบบยืดหยุน เสียงสะทอนดังกลาว
แสดงใหเห็นวาเริม่ มีการเปลีย่ นแปลงในวิถชี วี ติ การทํางานของครู เริม่ เห็นขอมูลเชิงประจักษวา ครูมกี ารรวมตัวกัน
ในการพูดคุยสนทนา แตยงั ไมมหี ลักฐานเชิงประจักษวา กระบวนการสนทนาของครูมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางไรทั้งตอตัวครูและนักเรียน

การสงเสริมประสิทธิผลของ PLC ของโรงเรียนในบริบทไทย
เพื่อใหกระบวนการ PLC ประสบความสําเร็จ ควรนําบทเรียนของประเทศตาง ๆ มาใชเปนแนวทาง
การสงเสริม PLC ในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการทํางานที่คลาดเคลื่อนจากหลักการที่ควรจะเปน
ประเด็นที่นําเสนอตอไปนี้เปนแนวคิดที่ผูเขียนไดประสบการณจากการทําวิจัยและจากการศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวของซึ่งอาจนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการสงเสริมการจัดกิจกรรม PLC ใหมีประสิทธิผล
1. การสงเสริมกระบวนการ PLC ตามหลักการที่แทจริง
การปฏิบัติงานที่ถือวามีความคลาดเคลื่อนและเปนปญหาของการใช PLC ในการทําวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน หากครูมีหนาที่ออกแบบการวิจัยตามลําพังเห็นคนเดียว และสมาชิกอื่นทําหนาที่เพียงการวิพากษ
จากนั้นเจาของงานวิจัยนําสิ่งที่คิดไปทดลองปฏิบัติ และนําผลที่เกิดขึ้นมานําเสนอใหกลุมรับรู การประชุมแบบนี้
ยังไมอาจเรียกวาเปนกระบวนการ PLC ที่แทจริง เปนเพียงขั้นตอนของการสะทอนผลการวิจัยใหเพื่อนครูทราบ
แตหากยกระดับคุณภาพของการประชุมกลุม ใหเกิดประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ครูทอี่ ยูใ นกระบวนการกลุม ควรมีสว นรวม
ในการกําหนดปญหาวิจัย กลยุทธในการพัฒนาผูเรียน การออกแบบการเรียนการสอน การสังเกตผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานในลักษณะนี้นาจะเห็นผลสําเร็จมากกวา เพราะเพื่อนครูในกลุมมีสวนรวมในทุกขั้นตอนและมี
ความรับผิดชอบรวมกันตอสิ่งที่พัฒนาขึ้น อยางไรก็ตาม กระบวนการ PLC ที่ดําเนินการแบบสมบูรณแบบนี้
เปนสิง่ ทีท่ าํ ไดยาก เพราะโอกาสทีค่ รูจะมาสังเกตชัน้ เรียน มาประชุมหารือกันคอนขางจะทําไดยาก เพราะทุกคน
ตางก็มีชั้นเรียนของตัวเองที่ตองรับผิดชอบ
2. การกําหนดทีมการทํางานแบบรวมมือรวมพลัง
การรวมตัวของครูในโรงเรียนเปนประเด็นทีม่ คี วามสําคัญตอความสําเร็จของ PLC หากสมาชิกในกลุม
มีภมู หิ ลังตางกันดานอายุ ประสบการณทาํ งาน ความชํานาญในเนือ้ หาสาระ และอืน่ ๆ การสรางทีมการทํางานแบบ
รวมมือของครูจึงมีประเด็นที่ควรพิจารณาดังตอไปนี้
2.1 โครงสรางของทีมตามภูมิหลัง
ภูมิหลังของครูที่อยูในทีมเดียวกันมีผลตอความสําเร็จของ PLC หากสมาชิกมีความแตกตางของอายุหรือ
ประสบการณในการทํางานสูง การแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการทํางานรวมกันมีทั้งขอดีและขอเสีย ในบริบทของ
สังคมไทย สวนผสมของทีมทีส่ มาชิกมีประสบการณตา งกันมากอาจเกิดปญหาไดโดยเฉพาะในการทํางานรวมกัน
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ของครูอาวุโสกับครูบรรจุใหม เนือ่ งจากครูบรรจุใหมหรือครูทมี่ อี ายุและประสบการณทาํ งานนอยกวามักไมคอ ย
กลาวิพากษการทํางานของครูอาวุโส หรือยังมีความรูและประสบการณที่ไมเพียงพอในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการสอนที่เหมาะสมกับบริบทผูเรียนได การสรางทีมทํางานโดยสมาชิกมีภูมิหลังไมตางกันมาก
อาจทําใหสัมพันธภาพของสมาชิกอยูในระดับสูง และเกิดเรียนรูรวมกันสูง แตอาจมีขอเสีย คือ การรวมกลุมของ
ครูที่มีประสบการณแบบเดียวกัน คนรุนเดียวกัน อาจไมไดความคิดที่หลากหลาย ยิ่งหากมีอาจารยอาวุโสนอย
ทีมอาจขาดความรูและประสบการณในการทํางาน หรือทีมที่มีผูอาวุโสมาก อาจมีขอจํากัดในการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม ซึ่งสุดทาย การสนทนาก็จะไมมีคุณภาพ เนื่องจากมีขอจํากัด
เกีย่ วกับมุมมองในการพัฒนาวิธกี ารใหม ในความเห็นของผูเ ขียน การสรางทีมทีส่ มาชิกมีความสามารถคนละดาน
แตสามารถสงเสริมการทํางานรวมกันไดโดยนําจุดแข็งของแตละฝายมาใชรวมกัน เชน การมีสมาชิกในทีมที่มี
ประสบการณดานการสอนสูง และทักษะทางเทคโนโลยีหรือความรอบรูดานดิจิทัล นาจะทําใหสามารถคิดคน
ทางเลือกใหม ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพบริบทจริง แตทั้งนี้ตองสงเสริมวัฒนธรรม
การทํางานรวมกันใหประสบผลสําเร็จ
2.2 การกําหนดทีมที่เหมาะสมกับลักษณะปญหาของผูเรียน
การสรางทีมในโรงเรียนไมจาํ เปนตองมีทมี เดียว ควรสรางทีมในกระบวนการ PLC ไดหลายทีม
โดยสมาชิ ก สามารถเลื อ กที ม ที่ จ ะทํ า งานร ว มกั น ได ม ากกว า 1 กลุ  ม ตามลั ก ษณะธรรมชาติ ข องป ญ หา
ที่เกิดกับผูเรียน เชน หากเปาหมายการพัฒนาผูเรียนเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียน ครูที่อยูตางกลุมสาระ
หรือครูตา งระดับชัน้ อาจอยูใ นกลุม PLC เดียวกันได แตหากเปน PLC เพือ่ คนหาวิธกี ารพัฒนาผูเ รียนดานเนือ้ หา
ความรูเ ฉพาะทาง ภูมหิ ลังทางการศึกษาของครูในวิชาทีส่ อนจึงเปนเรือ่ งสําคัญ สมาชิกทีไ่ มมคี วามชํานาญในเนือ้ หา
สาระอาจไมสามารถเสนอมุมมองของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น
ไดเหมาะสม ทําใหสิ่งที่เปนประเด็นของการสนทนาไมกระตุนหรือเราความสนใจหรือความคิดสรางสรรค
ของครูบางกลุม เนื่องจากครูไมมีความถนัดและไมมีความรูเฉพาะดานที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองได
2.3 การกําหนดขนาดที่เหมาะสมของทีม
การกําหนดขนาดของสมาชิกในกลุม PLC มีประเด็นที่ควรพิจารณาหลายประเด็นที่ผูบริหาร
ควรออกแบบใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็กมีครูจาํ นวนนอย เชน 5 - 10 คน การประชุม
กลุมอาจมีเพียงกลุมเดียว และสมาชิกแตละคนมีเวลาในการนําเสนอความเห็นของตนเอง หรือสะทอนความคิด
แกเพื่อนครูคนอื่นไดนาน แตความหลากหลายหรือความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาผูเรียนอาจเปนขอจํากัด
สําหรับกลุมที่มีขนาดใหญประมาณมากกวา 10 คน สมาชิกจะมีเวลาจํากัดในการสะทอนคิด ทําใหโอกาส
ในการขยายมุมมองของแตละคนนอย ผลการสังเคราะหงานวิจัยพบวากลุมครูใน PLC ควรมีขนาด 7 - 8 คน
(Lee et al., 2013) แตก็ขึ้นอยูกับบริบทของโรงเรียนและเงื่อนเวลาของโรงเรียนดวย หากเปนการพบปะหารือกัน
ในประเด็นปลีกยอย ก็ไมตองใชเวลามาก แตหากตองการเจาะลึกใหวิธีการแกปญหา ซึ่งมีลักษณะของการศึกษา
คนควาการทดลองในลักษณะของการศึกษาบทเรียนจําเปนตองมีเวลาในการประชุมพอสมควร และในประเด็นนี้
เอง นําไปสูขอจํากัดเรื่องของเวลาที่ใชในการประชุมตามมา ถาเปนการประชุมในเวลาปกติ ในวันทํางานปกติ
พบวามีปญ
 หามาก เนือ่ งจากครูมงี านรัดตัว และมีปญ
 หาเรือ่ งการจัดตารางทีจ่ ะตองวางตรงกัน แตหากจําเปนตอง
ประชุมนอกเวลาเรียนหรือนอกวันทําการปกติ ก็ตอ งรบกวนชีวติ การทํางานของครู ดังนัน้ ปญหานีจ้ งึ ถือเปนปญหา
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สําคัญทีม่ กี ารหยิบยกมานําเสนอสําหรับการจัดชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพของโรงเรียน มีผเู สนอมุมมองเกีย่ วกับ
วิธีการแกปญหานี้ โดยเห็นวากระบวนการ PLC เปนเครื่องมือสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูของครูที่นําไปสู
การพัฒนาผลลัพธของผูเรียน กระบวนการ PLC จึงควรถือวาเปนงานประจําที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
และมีความสําคัญเปนลําดับแรกทีโ่ รงเรียนตองบริหารจัดการโดยกําหนดใหเปนภาระงานทีต่ อ งทํา ควรจัดลําดับ
ความสําคัญของงานทีเ่ ปนภาระของครู พยายามขจัดงานทีม่ คี วามสําคัญนอยกวา PLC งานอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสําคัญ
นอยกวา ใหใชวิธีการบริหารจัดการแบบอื่น เพื่อใหครูมีเวลาในการเรียนรูจากกลุมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การแกปญหา
การทํางานรวมกันของครูควรคํานึงถึงเรือ่ งความสมดุลของชีวติ และการทํางานดวย เพือ่ ใหครูมเี วลาในการเขารวม
กระบวนการ PLC ตองทําใหครูตระหนักและยอมรับวากระบวนการ PLC เปนงานปกติที่ครู เปนงานสําคัญ
ของการปฏิบัติงานตามวิชาชีพครู (Aziz & Chuan, 2017)
3. การสรางผูอํานวยความสะดวกใน PLC
กลยุทธที่จะเพิ่มประสิทธิผลของ PLC ตอการเรียนรูของนักเรียน คือ ควรมีผูอํานวยความสะดวก
ที่มีทักษะความชํานาญซึ่งถือวามีความสําคัญในการนําไปสูการอภิปรายที่มีความหมาย ผูอํานวยความสะดวก
อาจเปนครูอาวุโสหรือผูเปนหัวหนางานที่มีบทบาทสําคัญ มีความสามารถในการสรางบรรยากาศใหสมาชิก
แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือสนทนาอยางกวางขวาง
4. การกําหนดคําถามในการประชุมกลุม
สมาชิกในการประชุมกลุมควรมีการสนทนาเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน มีการตั้งคําถามที่เนน
การเรียนรูของผูเรียน เชน นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูอยางไร? มีความยากลําบากหรือประสบปญหา
ในการเรียนรูในหัวขอนั้นอยางไร? นักเรียนมีความตองการจําเปนตองไดรับการพัฒนาในเรื่องใดบาง? สําหรับ
การสนทนาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอน ควรตั้งคําถามวาสิ่งที่จําเปนตองสราง
เปนตัวแทรกแซงมีอะไรบาง? จําเปนตองปรับเนือ้ หาหรือกิจกรรมเพือ่ ผูเ รียนทีม่ คี วามแตกตางกันหรือไม อยางไร?
คําถามเกีย่ วกับการทบทวนแผนการสอน หรือประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ เชน วิธกี ารประเมินทีใ่ ชมปี ระสิทธิผลหรือไม?
กลยุทธที่พัฒนาขึ้นสามารถทําใหนักเรียนใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นหรือไม อยางไร? ตองมีการปรับกลยุทธ
ใหเหมาะกับผูเรียนแตละคนสําหรับแผนการสอนในหนวยนี้อยางไร? คําถามที่ใชในกระบวนการ PLC ตองเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ และควรมีฐานมาจากขอมูลเชิงประจักษ
5. การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการใช PLC
ขอมูลจากการประเมินมีบทบาทสําคัญที่จะแสดงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ขอมูลที่ตองจัดเก็บมี
หลายประเภท เชน ขอมูลเพื่อการวินิจฉัย ขอมูลวิเคราะหการเรียนรูของนักเรียน ขอมูลที่ระบุระดับการเรียนรู
ของนักเรียน ขอมูลเหลานี้อาจเก็บจากแฟมผลงาน หรือการสะทอนคิดของนักเรียน สิ่งที่ควรใชในขั้นตอน
การประชุมกลุม ใน PLC คือ การใชขอ มูลจากการประเมินผูเ รียนเปนสวนหนึง่ ของการอภิปรายกลุม การสนทนา
ที่เขมแข็งตองมีการวิเคราะหขอมูลที่ดี โดยเฉพาะการประเมินผูเรียน
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6. การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียน
โรงเรียนควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการใช PLC กับชุมชนการเรียนรูนอกโรงเรียนดวย
โดยอาจสงครูไปแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือไปนําเสนอผลงานนอกโรงเรียนหรือในระดับชาติ ในประเทศสิงคโปรมี
โรงเรียนจํานวนมากที่มีการเชื้อเชิญโรงเรียนอื่น ๆ ใหเขามาในโรงเรียนของตน เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟงมุมมอง
ของคนอื่น การเชื่อมโยงการทํางานของกระบวนการ PLC กับเปาหมายของโรงเรียนเพื่อใหครูเห็นชัดเจน
7. การสรางความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพในตนเองของครู
ครูบางสวนอาจไมมีความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของ PLC สวนหนึ่งเกิดจากปญหาในการทํางาน
แบบรวมมือทีไ่ มมปี ระสิทธิภาพ ทําใหครูไมคอ ยเชือ่ วา PLC จะประสบความสําเร็จ จะตองมีการสรางการรวมตัว
ของกลุมที่เขมแข็งโดยตองสรางผูนําครูที่จะนําเพื่อนสมาชิกใหเรียนรูรวมกัน สรางความมั่นใจในตนเอง
และความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพแหงตนใหเกิดกับครู

บทสรุป
บทความนี้ไดนําเสนอแนวคิดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพที่ยอมรับกันแพรหลาย และใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนตาง ๆ ทั่วโลก มีบทเรียนจากตางประเทศมากมายที่นําเสนอผลการใช PLC
ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายรวม ซึ่งประเทศไทยควรมีการศึกษาและนํามาใช
ประโยชนในการสราง PLC ทีม่ ปี ระสิทธิผล หัวใจสําคัญของ PLC อยูท กี่ ารสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบรวมมือ
รวมพลังเกี่ยวกับการคิดคนหาแนวทางการพัฒนาผูเรียน การสงเสริมการสนทนาเชิงสะทอนคิด เพื่อใหสมาชิก
ผูเ ปนครูทกุ คนเกิดการเรียนรูใ นตนเอง และนําไปสูก ารออกแบบสรางสรรคทางเลือกใหม ๆ ในการพัฒนาผูเ รียน
นอกจากนี้ จากการสืบคนเอกสารพบวามีการพัฒนาเครื่องมือตนเองสําหรับใหครูหรือผูเกี่ยวของประเมินระดับ
การเรียนรูแบบรวมมือของครูในกระบวนการ PLC เชน เอกสารวิชาการของ Lee, Hong, Tay, & Lee (2014)
Blitz & Schulman (2016) Oliver & Hipp (2010) เปนตน ผูเขียนเห็นวาประเทศไทยควรมีการติดตามและ
วิจยั ผลการใชนโยบายสงเสริมการใช PLC ในโรงเรียน โดยอาจใชเครือ่ งมือประเมินกระบวนการ PLC ของโรงเรียน
หรือเครือ่ งมือประเมินพฤติกรรมของครู (ประเมินตนเอง) ในการทํางานแบบรวมมือ ขอมูลจากเครือ่ งมือประเมิน
ที่มีการพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชประกอบการสงเสริมประสิทธิผลของ PLC การสงเสริมประสิทธิผลของ PLC
โดยใชการวิจัยและการประเมินเปนฐานจะนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของครูและผูเรียนอยางยั่งยืนตอไป
หมายเหตุ: ผูเขียนขอขอบคุณคุณวิริยะ ผลโภค ผูเอื้อเฟอเอกสารบางสวนสําหรับใชในการจัดทําบทความนี้
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บทบาทของผูบริหารโรงเรียน
กับชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
รองศาสตราจารย ดร.มนตรี แยมกสิกร

1. ความนํา
เปาหมายสูงสุดของการจัดการเรียนการสอน ที่สําคัญมากที่สุด คือ การทําใหนักเรียนมีสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในโลกปจจุบันและพรอมที่จะปรับตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสั ง คมได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ การจั ด การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควรจะต อ งเป น การศึ ก ษาที่
จะตองสะทอนภาพอนาคตของสังคม สรางหรือชี้นําสมรรถนะและคุณลักษณะของคนที่จะดํารงชีวิต ในสังคม
ปจจุบนั และสังคมอนาคตไดอยางรูเ ทาทันการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ควรจะตองเปนการจัดการศึกษาทีส่ ามารถ
กลาหรือสามารถชี้นําแนวคิดหรือสรางคุณลักษณะของคนเพื่อทําใหสังคมอยูรวมกันอยางเปนสุขได
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบนั ยังกลาวไดวา ยังติดกรอบอยูก บั ระดับการเรียนรูส าระ (Content Based Learning) มากกวาทีจ่ ะกาวขามไปสูก ารเรียนรูถ งึ ระดับสมรรถนะ (Competencies - Based Learning)
การที่เกิดปรากฏการณเชนนี้ มีสาเหตุที่เปนปจจัยแวดลอมหลายประการ นับตั้งแต ระบบคานิยมทางการศึกษา
ของคนไทย ยังติดกรอบอยูก บั การทําใหลกู หลานตนเองไดคะแนนสูงๆ โดยไมสนใจวาจะทําอะไรเปนบาง รวมถึง
ระบบการวัดและประเมินผลในระบบการศึกษา ยังมุงวัดเนื้อหาสาระมากกวาการวัดและประเมินสมรรถนะ
ของนักเรียน เพราะหากจะเปนการวัดสมรรถนะ วิธกี ารวัดตองเปลีย่ นแปลง ทักษะในการวัดผลการเรียนรูข องครู
จะตองมีความพิถพี ถิ นั มากกวาปจจุบนั ระบบการคัดเลือกคนเขาเรียนตอในแตละระดับ ยังเนนทีก่ ารคัดเลือกคน
ที่ทําคะแนนไดสูงสุดมากกวาจะเนนที่คนทําอะไรได ทําอะไรเปน คิดเกง แกปญหาเฉพาะได สื่อสารไดชัดเจน
ฉะฉาน คิดสรางสรรคได ซึ่งการจะประเมินสิ่งเหลานี้ได จําเปนตองเปลี่ยนวิธีคิด ความเชื่อและวิธีการวัดผล
แตสงิ่ ทีช่ ดั เจนมากทีส่ ดุ วา การเรียนรูส าระไมใชสงิ่ ทีจ่ าํ เปนสําหรับสังคมอนาคตอยางแนนอน เพราะโลกในปจจุบนั
ขอมูลขาวสารเปลีย่ นแปลงทุกนาที โลกมีพลวัตสูง ทุกอยางไมแนนอน คนทีต่ ดิ ตามความเปลีย่ นแปลงของโลกได
เร็วกวา คนที่มีขอมูลสดและเปนปจจุบันกวาจะเปนผูชนะ ดังนั้น การที่ครูจะมีบทบาทเพียงเปนผูสงผาน
(Transmit) สาระความรูไปสูนักเรียน จึงเปนบทบาทที่จะตองเปลี่ยนแปลงไปอยางแนนอน เพราะการทําหนาที่
สงผานความรูไปสูนักเรียน มีระบบคอมพิวเตอรหรืออนาคตจะมีหุนยนตอัจฉริยะที่สามารถตอบคําถาม สงผาน
ความรูใหนักเรียนไดดีกวา ชัดเจนกวา รอบคอบ รอบรูกวาครูอยางแนนอนแตสิ่งที่หุนยนตหรือคอมพิวเตอร
ยังทําไมได คือ การสรางสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการสราง
คุณลักษณะของคนที่จําเปนรวมถึงคุณธรรม จริยธรรม สิ่งเหลานี้ คอมพิวเตอรหรือหุนยนตยังทําไมได
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียน จึงจําเปนตองเปลี่ยนวิธีคิดใหม จะตองพุงเปาไปที่การสราง
สมรรถนะและคุณลักษณะของนักเรียน มากกวาการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
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2. การเรียนรู คือ อยางไร ?
การเรียนรู คือ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูเ รียนอยางถาวร และจะตองเปนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิด
จากการกลอมเกลาอยางมีศิลปะ ไมใชการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวหรือเกิดจากการใชเงื่อนไขอื่นทั้งโดยการใช
ยา สารเคมี สารเสพติด แตการเรียนรูที่ดีจะตองเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณ
การจะเปลีย่ นแปลงบุคคลใหเกิดฝงรากลึกระดับจิตวิญญาณได ครูทจี่ ะทําหนาทีด่ งั กลาวได จะตองเปน
ครูที่มีความมุงมั่น ตั้งใจ เพียรพยายาม ทุมเท มีพลังขับจากภายในตนเองออกมาแบบไมรูจักเหน็ด จักเหนื่อย
ไมทอ แท สิน้ หวัง หรือหมดกําลังใจ จะตองเปนครูทมี่ คี วามสุขกับความสําเร็จของลูกศิษย การจะเปลีย่ นแปลงให
บุคคลเปลีย่ นแปลงถึงระดับจิตวิญญาณได ก็จะตองใชจติ วิญญาณของคนทีจ่ ะทําหนาทีเ่ ปนครู ในระดับทีไ่ มนอ ย
ไปกว า กั น ต อ งมี ค วามเข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ ง มี ค วามเข า ใจกระบวนการเปลี่ ย นแปลงจิ ต ใจของคนหรื อ ของ
นักเรียนใหได จะตองรูว า “ใคร” ทีจ่ ะสามารถเรียกรอง “ความสนใจ” “สรางแรงบันดาลใจ” ใหกอ เกิดเปนจุดเริม่ ตน
ในตัวตนของนักเรียนไดอยางไร กิจกรรมอยางไรที่จะมาทําให ความพยายามที่จะเรียนรู กอตัวขึ้น สิ่งเหลานี้ คือ
ภารกิจของคนเปนครูที่จะตองทําใหได ทําใหลูกศิษยเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองใหไดและจะตองเปน
การเปลี่ยนแปลงอยางถาวร และยั่งยืน จึงจะถือวาเปน การเรียนรูอยางแทจริง

3. ธรรมชาติของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพ (Professional Learning Community or Community of Practice)
เปนกระบวนการที่กลุมนักการศึกษา ไดมีขอตกลงรวมมือกันที่จะใชกระบวนการสืบเสาะแสวงหาแนวทางที่
เหมาะสมที่สุดเพื่อการแกปญหาของนักเรียน โดยขอตกลงเบื้องตนของการทํางานรวมกันคือ ความตอเนื่อง
และการมุง เปาไปทีค่ วามสําเร็จในการแกปญ
 หาของผูเ รียนทุกคนเปนสําคัญ (Richard Du Four and others 2013)
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เปนวิถีการทํางานไมใชเนื้อหาสาระ เปนวิถีที่มุงคนหาวิธีการที่ดีกวา
มาเพื่อชวยเหลือใหผูเรียนประสบความสําเร็จ เปนลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ มีลักษณะเปนวงรอบของการทํางาน ดวยการนําบทเรียนที่ไดรับ
จากการทํางานในรอบกอนหนามาเปนฐานในการเรียนรู แลวปรับปรุงรายละเอียดที่ดีกวา หรือดีขึ้นกวาเดิม
เพื่อชวยเหลือ แกไขปญหาของนักเรียน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ มุงการใชพลังความคิด พลังความเชี่ยวชาญของครู พลังความมุงมั่น
พลังการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ และเรียนรูจากผลของการปฏิบัตินั้น รวมกันวาสําเร็จหรือลมเหลวรวมกัน
เงื่อนไขสําคัญ ของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพจึงจําเปนตองใช “ความรวมมือ” ของเพื่อนที่มีมุมมอง วิสัยทัศน
ทัศนคติ ความสนใจ เปาหมาย คานิยม ใกลเคียงกัน ทํางานรวมกันอยางมีความสุข ทํางานดวยกันอยางราบรื่น
ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ไววางใจกัน เชื่อมั่นกัน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ มุงที่จะสรางวัฒนธรรมการทํางานของครู ใหเกิดขึ้นใหม ดวยการลด
ความโดดเดี่ยวของครูลง ทําใหหองเรียนเปนหองเรียนเปดมากขึ้น ไมใชหองที่ ครูคนใดคนหนึ่งจะเปนเจาของ
หองเรียนแตเพียงคนเดียว หากแตจะรวมแบงปนความรับผิดชอบตอความสําเร็จ และความลมเหลวของนักเรียน
รวมกัน จะตองเปดใจรับฟงคําชี้แนะ การสะทอนคิด มุมมองจากเพื่อน พี่ นอง ผูรู ผูเชี่ยวชาญมากขึ้น
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ภาพที่ 1 คําถามพื้นฐาน 3 คําถามสําคัญ 6 ลักษณะ และ 4 คําถามเพื่อการสนใจนักเรียนรายบุคคล
(http://www.roebournedhs.wa.edu.au/ เขาถึง เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2561)

4. ปญหาการเรียนรูของนักเรียน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ไมสามารถทําไดดวยทีมเดียว แตตองเปนการทํางานทั้งโรงเรียน
ทีเ่ ปนความพยายามรวมกันอยางมีเปาหมาย (Richard DuFour and others, 2013) ดังนัน้ ผูน าํ ระดับโรงเรียน
จึงเปนเงื่อนไขที่เปนปจจัยสําคัญ
ปญหาการเรียนรูของนักเรียนเปนตัวตั้งตนของกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพที่จะ
ดําเนินการตอจากการสรางทีมทํางานแลว ซึง่ ลักษณะของปญหาการเรียนรูข องนักเรียนที่ ควรจะถูกนํามาพิจารณา
ดําเนินการรวมกันของทีม PLT (Professional Learning Team) ควรจะเปนปญหาสําคัญของนักเรียน
และเปนปญหาทีส่ ามารถพัฒนาไดอยางตอเนือ่ งจนเกิดเปน สมรรถนะติดตัวนักเรียนตลอดไป หรือเปนคุณลักษณะ
สําคัญของนักเรียนที่จะดํารงตนในสังคมปจจุบันและสังคมอนาคตไดอยางมีคุณภาพ
ปญหาดานสมรรถนะของผูเรียน เชน ความสามารถในการคิดสรางสรรค ความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณ การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร การสังเกต การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การกลาคิด
กลาแสดงออกอยางสรางสรรค ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การรูเ ทาทันเทคโนโลยี ทักษะการแกปญ
 หา
อยางสรางสรรค การเรียนรูด ว ยตนเอง ทักษะการสือ่ สารดวยภาษาไทย การสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษ การสือ่ สาร
ดวยภาษาตางประเทศอื่นๆ การทํางานรวมมือกับคนอื่น ฯลฯ
ปญหาดานคุณลักษณะของผูเรียน เชน ความมีวินัยในตนเอง ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน
ความมีระเบียบ ความซื่อสัตย ความสุภาพออนนอม ความเสียสละ การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความมีนํ้าใจ
ความรับผิดชอบ ฯลฯ
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ประเด็นปญหาเหลานี้ อาจจะมีทมี่ าอยางนอย 3 แหลง ประกอบดวย ปจจัยจากภายนอกโรงเรียน ไดแก
นโยบายระดับชาติ นโยบายระดับกระทรวง นโยบายระดับสํานักงานตนสังกัด นโยบายระดับทองถิ่น เปนตน
ปจจัยประการที่สอง คือ ปจจัยจากภายในโรงเรียน ไดแก วิสัยทัศนของโรงเรียน ความตองการ/ความ คาดหวัง
ของชุมชนทีโ่ รงเรียนเปนสมาชิก ปญหาวิกฤตของโรงเรียนเอง และปจจัยประการทีส่ าม ไดแก ปจจัยความพรอม
ของตัวครู ประกอบดวย ระดับความรู ความเขาใจในปญหานั้น ศักยภาพในการแกปญหานั้น เงื่อนไขและ
ความพรอมของครูที่จะแกปญหานั้น ความมุงมั่น ตั้งใจของครูเอง
ปญหาการเรียนรูของนักเรียน ที่จะนํามาดําเนินการแกไขผานกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ นัน้ ควรจะตองคํานึงวา เปนปญหาทีส่ ามารถดําเนินการพัฒนาได ทําซํา้ ได และวัดซํา้ ได (Repeated
measurement) เพราะหากนําปญหาที่เปนลักษณะปญหาการเรียนรูระดับขอเท็จจริง (Fact) การดําเนินการ
แกปญ
 หา จะกระทําซํา้ ไดยาก เนือ่ งจากเมือ่ ดําเนินการดวยกระบวนการเรียนการสอนไปแลวครัง้ ที่ 1 โอกาสทีจ่ ะ
นําเนื้อหาสาระเรื่องเดิมมาสอนนักเรียนกลุมเดิมอีก จะเปนไปไดยาก เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับเวลาเรียน
และความเบื่อหนายของนักเรียนที่อาจจะเรียนรูไปไดแลว
ปญหาการเรียนรูของนักเรียนในแตละโรงเรียน มีจํานวนมาก และหลากหลายมิติอยางแนนอน ดังนั้น
ความตองการการที่จะมีกระบวนการการสรางทิศทาง (Direction) ที่จะทําใหเกิดความรวมมือ รวมใจในการ
รวมกันแกไขปญหาสําคัญๆ ของโรงเรียน การที่จะสรางเอกลักษณ สรางอัตลักษณของโรงเรียนใหเกิดขึ้น
จึงเปนเรือ่ งทีเ่ ปนโอกาสทีด่ ี ทีจ่ ะทําให กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพ จะเปนกระบวนการทีม่ พี ลัง
ในการแกปญหาและขับเคลื่อนคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนได

5. ทีมแกนนํา (Core Team)
School Staff Development (SSD)

Administrative
Staff

Core Team

Head
master teacher

Senior teacher

Young
leader teacher

Montree Yamkasikorn September 2017
ภาพที่ 2 แสดงแนวคิดการสรางทีมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน (School Staff Development: SSD)
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โรงเรียนควรมีคณะทํางานที่ทําหนาที่ในการคนหาประเด็นความตองการจําเปน (Need assessment)
ทีค่ วรจะตองรวมกันจัดลําดับความสําคัญตามความจําเปนเรงดวนของโรงเรียน โดยมีปจ จัยทีต่ อ งเขามามีอทิ ธิพล
ตอความคิดในการจัดลําดับ ไดแก
(ก) ความตองการรวมกันของชุมชน ที่ตองการที่จะใหลูก หลานของตนเองมีสมรรถนะอยางไร
มีคุณลักษณะสําคัญๆ อยางไรบาง
(ข) การวิเคราะหโอกาส ความเปนไปได ตนทุนชีวิตของนักเรียนที่รับเขามาเรียน มีโอกาสที่จะพัฒนา
ใหโดดเดนในเรื่องใดไดบาง เชน โรงเรียนอาจจะคัดเลือกนักเรียนที่อาจจะไมโดดเดนดานวิชาการมากนัก
แตในขณะที่นักเรียนอาจจะมีความสนใจเกี่ยวกับการซอม ดัดแปลง รถจักรยานยนต โรงเรียนอาจจะนํา
ประเด็นนี้มาพิจารณาวา เราจะใหโอกาสเชนนี้สรางสมรรถนะบางอยางใหเกิดขึ้นไดอยางไรบาง
(ค) วิสัยทัศนของโรงเรียน ที่ไดกําหนดไวเปนเปาหมายสําคัญ จึงตองเปนความพยายามที่จะตอง
ดําเนินการพัฒนานักเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศนนั้น ใหไดตามเวลาที่กําหนด
(ง) ความพรอมและแรงบันดาลใจของครูในโรงเรียน ปจจัยนี้จะเปนเงื่อนไขสําคัญมาก เพราะหากครู
ในโรงเรียน เพิกเฉย ขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนานักเรียน ทุกอยางก็จะสะดุดหยุดนิ่ง เชน บางโรงเรียนที่มีครู
เขาสูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ครบ 100% ทั้งโรงเรียนแลว จะมีครูจํานวนหนึ่งบอก “พอแลว” ไมทําอะไรอีกแลว
เปนตน นอกจากนัน้ ความพรอมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะบางอยางทีจ่ าํ เปนตอการแกปญ
 หานัน้ ๆ ก็เปน
อีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหครู มีความหวังวา จะแกปญหานั้นไดสําเร็จหรือไม
ทีมแกนนําในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพ
ควรจะตองประกอบดวย ตัวแทนของครูรุนใหมที่มีความมุงมั่นตั้งใจที่จะพัฒนานักเรียน ตัวแทนครูอาวุโสที่มี
ประสบการณนา เชือ่ ถือ ศรัทธาและทรงคุณวุฒิ ผูเ ชีย่ วชาญ ศึกษานิเทศก และบางครัง้ อาจจะมีตวั แทนผูป กครอง
นักเรียนเขารวมดวย ผูแทนครูในแตละระดับสายชั้น ผูแทนครูตามกลุมสาระ และผูบริหารโรงเรียน ทั้งนี้
คณะทํางานไมควรใหญโตจนเกินไปจนทําใหการทํางานขาดความคลองตัว แตกต็ อ งตระหนักวา ทิศทางการพัฒนา
หากกําหนดออกไปจากคณะทํางานชุดนี้แลว จะตองเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของดวย เพราะจะตอง
ถูกนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องจนสัมฤทธิ์ผล

6. กระบวนการทํางานของทีมแกนนํา
ทีมแกนนําควรจะตองเริ่มจากการนํา ทิศทางของโรงเรียนที่มาจากวิสัยทัศนของโรงเรียน ความเห็น
ความตองการของชุมชน ความพรอม แรงบันดาลใจของคณะครู มากําหนดเปน วิสัยทัศนที่จะตองขับเคลื่อน
จากนั้น จะตองกําหนดภารกิจ (Mission) ที่จะตองกระทําออกมาวาจะตองประกอบดวย ภารกิจอะไรบาง
จึงจะทําใหวสิ ยั ทัศนดา นการพัฒนานักเรียนบรรลุตามเปาหมายได เมือ่ กําหนดภารกิจทัง้ หมดไดอยางครบถวนแลว
จะตองมีการกําหนดกลยุทธ (Strategies) เพื่อใหเกิดกิจกรรมการทํางานเกิดขึ้น แตละกลยุทธอาจจะมี
หลายกิจกรรมได หรือหลายโครงการได แตทั้งหมดจะตองมุงตอบโจทย ตัวชี้วัดของแตละกลยุทธ จากนั้น
แตละกลยุทธ ควรจะตองมีการนําไปบริหารแตละกลยุทธ โดยจะตองมีคณะบุคคล ที่มารวมกันรับผิดชอบตอ
การเฝาติดตามการเปลีย่ นแปลงของตัวบงชีข้ องกลยุทธนนั้ ๆ วา หลังจากทีเ่ กิดกระบวนการพัฒนาดวยกระบวนการ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพแลว ตัวชี้วัดนั้น มีสัญญาณใด บงชี้วามีพัฒนาการที่ดีขึ้นบางแลวหรือไม
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การบริหารกลยุทธ จะตองมีการมอบหมายภารกิจการแกปญ
 หานักเรียน ใหกบั คุณครูในแตละระดับชวงชัน้
แตละกลุมสาระ เพื่อใหเกิดการนําเปาหมายไปสูการปฏิบัติการใหบังเกิดผล

ภาพที่ 3 แนวคิดการกําหนดกลยุทธและการมอบหมายงานใหครู

7. กระบวนการมอบหมายงานครู

ภาพที่ 4 กระบวนการมอบหมายภารกิจกับการพัฒนาครูรายบุคคล
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เมื่อครูแตละคนไดรับรูถึงเปาหมายของโรงเรียน ในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแลว
บทบาทและหนาทีข่ องครูแตละคนจะตองกลับมาพิจารณาตนเองวา ตนเองมีศกั ยภาพในการทํางานพัฒนานักเรียน
ในด า นที่ เ ป น ความต อ งการจํ า เป น ของโรงเรี ย นมากน อ ยเพี ย งใด หากสมรรถนะในการพั ฒ นานั ก เรี ย น
ของครูในเรื่องนั้น อาจจะมีอยูบางแตยังขาดความทันสมัย หรือเปนวิธีการที่เคยศึกษามานานมากกวา 5 ป มาแลว
จึงทําใหเกิดชองวางของสมรรถนะทีจ่ าํ เปนตอการพัฒนานักเรียน (GAP) ครูคนนัน้ จึงสามารถวิเคราะหตนเองไดวา
ตนเองมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาในประเด็นใด ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนานักเรียน
ไดตามเปาหมายของโรงเรียน จึงทําใหเกิดการสรางแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคลเกิดขึ้น (Individual
Development Plan: IDP)
เมื่อแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลไดรับการสรางขึ้น จึงเปนหนาที่ของทีม SSD จะตองรวมกันพิจารณา
เพื่อใหความเห็นตอผูบริหารโรงเรียนวา สมควรใหการสนับสนุนใหครูคนนั้นไปรับการพัฒนาเฉพาะดานที่จําเปน
นั้นๆ เพื่อกลับมาทําหนาที่พัฒนานักเรียนตอไป โดยอาจใชประโยชนจากชองทาง “คูปองครู” เปนชองทาง
การพัฒนาครู จะทําใหเกิดการพัฒนาครูอยางมีความหมายมากยิ่งขึ้น
เมือ่ ครูคนนัน้ ไปผานการพัฒนามาแลว จะตองกลับมาดําเนินการลงมือสรางทีมนักปฏิบตั ิ (Community
of Practice: CoP) รวมกันแกปญ หานักเรียน โดยครูแตละคนก็จะตองสวมบทบาทเปน ครูแกนนํา (Model teacher)
และครูรว มทํางาน (Buddy teacher) เมือ่ ลงมือปฏิบตั กิ ารตามกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพแลว
ก็จะตองมีการบันทึกรองรอยของกระบวนการทํางานเพื่อการเรียนรูที่เพิ่มขึ้นอยางเปนระบบ

8. บทบาทของผูบริหารกับการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูท างวิชาชีพ มิใชเพียงแคการสรางกลุม ครูมาทํางานพัฒนาหรือแกปญ
 หา
นักเรียนเพียงทีมเดียวหรืออาจจะมีหลายทีมในโรงเรียน แตยงั ไมเกิดภาพของความรวมมือรวมใจของครูสว นใหญ
ของโรงเรียน ทีจ่ ะหันมารวมมือกัน มุง มัน่ ทุม เท เปลีย่ นวัฒนธรรมการทํางาน โดยยึดเอาผลการเรียนรูข องนักเรียน
เปนตัวตั้ง ทําใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรูถึงวิธีการแกปญหานักเรียนรวมกันอยางมีความสุข สนุกสนาน
ชืน่ ใจกับผลงานและความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ กับลูกศิษย หากผูบ ริหารทีท่ าํ ใหเกิดบรรยากาศเชนนีไ้ ด จึงจะเรียกไดวา
สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เกิดขึ้นในโรงเรียนแลว หรืออาจเรียกไดวาเปน โรงเรียนแหงการเรียนรู
(School as Learning Community: SLC)
บทบาทของผูบริหารโรงเรียน จะตองใชบทบาทการนําทางวิชาการ ที่เปนการนําอยางมีวิสัยทัศน
ทางวิชาการที่คมชัด วา ทิศทางอยางไรที่จะตอบโจทยของชุมชนและนโยบายของรัฐไดพรอมกัน และจะตอง
เปนการนําทีไ่ มใช การใชอาํ นาจแบบสัง่ การ จากผูบ ริหารโรงเรียนสัง่ การ เพราะหลายครัง้ ความเห็นของผูบ ริหาร
โรงเรียน อาจจะไมใชสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสมเสมอไป แตจะตองใชกระบวนการภาวะผูนําแบบแบงปน
(Shared Leadership) จะตองทําใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันของบุคคลในแตละระดับ แตละตําแหนง
จะตองเคารพ ใหเกียรติ ใหความสําคัญ รับฟงความเห็นของทุกฝาย เพื่อนํามาประมวลและลงสรุปอยางมีศิลปะ
ที่จะทําใหเกิดการทํางานรวมกันใหได
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บทบาทของผูบริหารโรงเรียน จะตองเปนผูนําในการกระตุนและอํานวยการใหเกิดการจัดทีม PLT
ใหเกิดขึ้นใหไดในโรงเรียนอยางกวางขวางและทั่วถึง จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะทําใหการทํางานเปนไป
อยางราบรื่นและตอเนื่อง
สิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนควรจะตองตอบใหได อยางนอยควรจะตองมี
(1) บทสรุปทิศทางของปญหาที่ครูในโรงเรียนกําลังดําเนินการตามกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ มีประเด็นปญหาอะไรบาง
(2) แผนภาพแสดง PLT ของแตละกลุมสาระ ของแตละระดับชวงชั้น และแสดงใหเห็นภาพรวมของ
โรงเรียนวามีทั้งหมดกี่ทีม
(3) แผนภาพแสดงความกาวหนา (PLT Progress chart) ของแตละทีมวา มีการดําเนินการของแตละคน
ของแตละทีมอยูในขั้นตอนใดบางแลว
(4) แหลงรวมแผนการทํางาน PLC ของแตละทีม PLT ทีจ่ ะตองปรากฏกําหนดการทําตามกระบวนการ PLC
ในแตละขั้นตอนวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด วันใด
(5) แหลงรวบรวมนวัตกรรมการศึกษาหรือผลการปฏิบัติดีของครูแตละคน หรือของแตทีม PLT
ที่ดํา เนินการแกปญหานักเรียนจนประสบผลสําเร็จแลวมีกระบวนการที่เปนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
อยางไรบาง
(6) ก ารจัดกิจกรรมใหมีการประชุมวิชาการยอยภายในโรงเรียนเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในกระบวนการแกปญหาของนักเรียนรวมกันเปนระยะๆ
(7) ก ารสงเสริมใหเกิดกระบวนการเขารวมสังเกตชั้นเรียนเปนครั้งคราว (Open class) เพื่อเปน
การพัฒ นาครู ดวยกระบวนการสังเกตการสอนของเพื่อนครูที่สอนเกง มีศิลปะการสอนที่ดีจนสามารถเปน
แบบอย างใหครูคนอื่นๆ นําไปใชตอได กระบวนการเชนนี้ควรจะเกิดขึ้นมากๆ ในระบบการพัฒนาครูในโรงเรียน
แตละโรงเรียน

9. สรุป
การบริหารกระบวนการพัฒนานักเรียนดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เปนสิ่งที่
ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีความเขาใจหลักการ ปรัชญาพื้นฐาน กระบวนการทํางานของชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพที่ถูกตองกอนเปนลําดับแรก จากนั้นผูบริหารจะตองใชบทบาทของการบริหาร เปนการจัดการใหเกิด
ความรวมมือรวมใจ เกิดเปนความเห็นรวมกัน ไมใชเปนการสั่งการ หากแตเปนความเห็นรวม และจะรับผิดชอบ
รวมกัน จากนั้นการจัดการ การบริหารขอมูลภายในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจะตองทําใหภาพยอยๆ ที่เกิดขึ้น
ในแตละจุดของโรงเรียน มารวมตัวเพื่อฉายภาพทิศทางของโรงเรียนใหเปนภาพรวมที่ชัดเจน และบทบาท
ของผูบริหารจะตอง เปนผูคอยสรางทีมประเมินแตละกลยุทธ แตละภารกิจและสุดทายประเมินความกาวหนา
ของวิสยั ทัศน วาดําเนินการไปไดประมาณรอยละเทาไรของเปาหมายรวม บทบาทของผูบ ริหารเชนนีจ้ ะทําใหเกิด
การทํางานแบบมีแผนและเปาหมายทีช่ ดั เจน ไมตอ งมารอคําสัง่ รายวันจากผูบ ริหาร แตเปนแบงปนความรับผิดชอบ
และแบงปนการนําลงไปทุกภาคสวน จะทําใหทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงานรวมกันได
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ถอดบทเรียนกรณีศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
กับการใช PLC สูการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning
รองศาสตราจารย ดร.เสกสรรค แยมพินิจ1
ดร.ปกรณ สุปนานนท2

ความนํา
จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง
เครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง ปงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในฐานะศูนยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู จึงไดทําความรวมมือกับโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดตัง้ โครงการพัฒนาครูผสู อน “กระบวนกร กุหลาบหลวง” เพือ่ พัฒนารูปแบบการสอน
แบบวิถีกระบวนกร (Facilitator) ใหกับครูบรรจุใหมและครูที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ธนบุรี ภายใตขอตกลงความรวมมือเพื่อที่จะพัฒนาครูใหสามารถปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน
พัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรูใหแกนักเรียน สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) และ
สรางกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ซึ่งจะเปนการสราง
การเรียนรูใหกับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และสามารถนํามาประยุกตใชจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง” ตามนโยบายของโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ไดกําหนดไว
สําหรับแนวปฏิบัติของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
ในการพัฒนานักเรียนเปนแนวคิดเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทีจ่ ะชวยขับเคลือ่ นประสิทธิภาพการทํางาน
ของบุคลากรในโรงเรียนหรือชุมชนทางการศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อแกปญหาและพัฒนา
การเรียนรูข องนักเรียนอยางเปนองครวม สิง่ ทีเ่ ปนปญหาการเรียนรูข องนักเรียนจะเริม่ จากหนางาน ทีอ่ ยูใ นการจัด
การเรียนการสอนและสิง่ ทีค่ รูไดประสบพบเจอในชีวติ จริง ครูอาจจะเริม่ จากการรวมกลุม ทํางานเล็ก ๆ ในกลุม สาระ
เดียวกันหรืออาจจะขามกลุมสาระ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปญหาที่พบเจอ เมื่อรวมกลุมแลวจะรวมกันพูดคุยเสนอปญหา
ผูดูแลและกํากับงานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
1
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ระบุรายละเอียดปญหา ระบุสาเหตุ หาแนวทางแกไขอยางเปนระบบ ในกลุมจะไดเรียนรูจากประสบการณ
แนวปฏิบตั ขิ องคนทีม่ ารวมแบงปนแลกเปลีย่ นเทคนิคตาง ๆ ในการแกปญ
 หาภายใตการทํางานแบบกัลยาณมิตร
หลังจากนั้นจะนําแนวทางการแกปญหาไปปฏิบัติ และมีการนําเสนอผลการปฏิบัติและปรับปรุงเปนระยะ ๆ
เปนการทบทวนผลการปฏิบตั งิ าน (After Action Review) ผานการสะทอนความคิดดานตาง ๆ อยางเปนระบบ
โดยในขั้นตอนตาง ๆ จะตองมีการบันทึก สรุปลงในสมุดบันทึกที่เรียกวา Logbook ประเด็นสําคัญคือครู
และผูบริหารโรงเรียนจะตองมีการสรุปและพัฒนาใหเปนผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เชน นวัตกรรม
ทางการศึกษาหรือการวิจยั ในชัน้ เรียน สุดทายคือการนําองคความรูไ ปเผยแพรใหคนอืน่ ๆ ทีม่ บี ริบทใกลเคียงกัน
ไดนาํ ไปใช เมือ่ ผูน าํ ไปใชไดผลอยางไรก็สะทอนกลับไปใหครูเจาของผลงานไดรบั ทราบและเกิดวงจรของการพัฒนา
ตอเนื่องสงผลถึงคุณภาพการศึกษาของนักเรียนอยางแทจริง
ในความเปนแกนแทของ PLC ไมใชเรื่องแคเชิงทฤษฎี “องคกรที่ดีจะขับเคลื่อนไปขางหนาได
ตองมีจิตวิญญาณที่ผานกระบวนการ
แตสิ่งสําคัญก็คือทําอยางไรใหชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเปนจริง
ใหงอกงามรวมกัน ตองคนพบ
และประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังได องคกรที่ดีจะขับเคลื่อน
ความหมายบางอยางรวมกัน
ไปขางหนาได ตองมีจิตวิญญาณที่ผานกระบวนการใหงอกงาม
และเติบโตไปดวยกัน”
รวมกัน สิง่ สําคัญคือการดําเนินการภายใตบรรยากาศการทํางาน
ทีเ่ ปนกัลยาณมิตร คนสวนใหญทอี่ ยูใ นตําแหนงใดตําแหนงหนึง่
มักจะปกปองตําแหนงของตน เวลาใครพูด ใครโตตอบอะไรมา ก็ไมคอยชอบใจเทาไหร เพราะมันเขยาความรูสึก
วงสนทนาที่มีลักษณะเชนนี้จะมีลักษณะเหี่ยวเฉา ไมคอยมีผูกลาแสดงความคิดเห็นในเชิงการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นการสรางพื้นที่ปลอดภัยในวงสนทนาที่แลกเปลี่ยนเรียนรูและสื่อสารกันไดอยางไมตรีจิตจึงเปนสิ่งสําคัญ
พลังของการพูด การคุย การทําความเขาใจกันระหวางมนุษยกบั มนุษยในวง PLC จะตองเปดพืน้ ทีส่ นทนาใหเปน
พื้นที่ปลอดภัย พูดคุยกันและฟงกันอยางลึกซึ้งอยางเมตตาเกื้อกูลกัน สิ่งเหลานี้สามารถทําสิ่งที่ซอนอยูภายใต
ความกลัว ความไมมนั่ คงใหจางหายคลีค่ ลาย และเกิดบรรยากาศของความไววางใจ ความใสใจ ผลของการสนทนาทีด่ ี
จะทําใหเกิดสิ่งใหม เกิดความมั่นคงใหม บนการกระทําใหมที่เติบโตไปดวยกันและขยายผลไปในทางบวก
เกิด Deep Learning Cycle หรือ วัฏจักรแหงการเรียนรูอยางไมมีวันสิ้นสุดและประสบความสําเร็จเปนจริงได
ในบทความนี้จะเปนการกลาวถึงกระบวนการบมเพาะที่นําพาครูสูวิถีกระบวนกร ซึ่งจะสนับสนุน
ใหเกิดบรรยากาศของการทํางานแบบรวมมือรวมใจ เติบโตงอกงามรวมกัน เปนพื้นฐานที่สําคัญของการสราง
วัฒนธรรมการทํางานทีด่ ี และเปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหเกิดบรรยากาศ
“พื้นที่ปลอดภัย (Safety zone) ที่เปนกัลยาณมิตรในการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
จะชวยสรางบรรยากาศ
โดยใชกิจกรรมเปนฐาน มีเครื่องมือสําคัญที่เรียกวา สุนทรียสนทนา
ของการเรียนรูรวมกัน ทําใหทุกคน (Dialogue) เพื่อเปนพืน้ ที่แลกเปลีย่ นเรียนรู บมเพาะใหครูเปดพืน้ ที่
รูสึกสบายใจที่จะคุยกัน นําไปสู
ปลอดภัยสําหรับการสื่อสารในระดับที่ลึก การเปดพื้นที่การฟง
การทํางานแบบรวมมือรวมใจ”
อยางลึกซึง้ (DeepListening) และการฝกสะทอนความคิดดานตาง ๆ
อย า งเป น ระบบ (Reﬂection) จนสามารถนํ า เสนอความคิ ด
(Advocacy) พูดออกมาจากระดับจิตใจทีไ่ ดจากการฟงอยางลึกซึง้ ซึง่ จะขอหยิบยกตัวอยางกิจกรรมบางกิจกรรม
มาเลาสูกันฟง ดังนี้
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การยางกาว ถักทอสายใย สูกระบวนกร กุหลาบหลวง
ในชวงแรกมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหครู ยางกาว ถักทอสายใย สูกระบวนกร กุหลาบหลวง ดังนี้
กิจกรรม ตืน่ รับ - โดยวัตถุประสงคของกิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ใหมสี ติตระหนักรู วาตนเองกําลังทําอะไรอยู
เปนการเรียกสติของผูเขาอบรมทุกทาน โดยเริ่มจากใหครูลอมวงในลักษณะวงกลม และสงตอถวยหนึ่งใบ
ใสนาํ้ ไวเต็มแกว เมือ่ สงถวยนํา้ วนครบ 1 รอบ ใหครูสะทอนความคิดของตนในกิจกรรมดังกลาว เพือ่ ใหครูเริม่ เขาสู
โหมดของความละเอียดออนในการสัมผัสเรื่องราวที่เกิดขึ้น มีสติตื่นรูในการเห็นตนเอง เห็นคนอื่น และไดแสดง
ความคิดเห็นเชื่อมโยงปฏิสัมพันธตนเองกับครูคนอื่น ๆ
กิจกรรม ระลึก - ครูทาํ กิจกรรมทีเ่ ปนลักษณะเชิญชวนใหระลึกถึงเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองและคิดยอน
กลับไปถึงภาพความประทับใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตนคิดวาประทับใจตราตรึงอยูในใจมากที่สุด และให
ครูทุกคนถายทอดเปนภาพลงบนกระดาษ A4 ซึ่ง เปนการใชสติที่ตื่นรูเชื่อมโยงโลกภายในของตนเองกับ
การวาดภาพ ในระหวางกิจกรรมจะเห็นถึงความตั้งมั่นของสติ ความตั้งใจ ขณะที่ครูทุกคนกําลังวาดภาพ
กิจกรรม เปดใจกวาง รับฟง แบงปนประสบการณ - การเปนผูฟ ง
“แคเปนผูฟงที่ดี
ทีด่ เี ปนการสรางไมตรีและเชือ่ มโยงความสัมพันธเชิงบวกกับผูเ ลา กิจกรรมนี้
ก็เปนการสรางไมตรี
ใหครูแบงปนประสบการณของตนผานรูปภาพและการเลาเรือ่ งโดยจับกลุม
กลุมละประมาณ 4 - 5 คน ลอมเปนวงแลวเลาประสบการณของตน และมอบความรักใหกับผูเลา”
ใหเพื่อนคนอื่น ๆ ในกลุมไดฟง กติกาคือเมื่อมีคนเลา ใหทุกคนในกลุมฟง
อยางตัง้ ใจ ไมพดู แทรกและไมตดั สิน เปนการใชสติตนื่ รูใ นการฟง โดยไมใชประสบการณ อคติ หรือความคาดหวัง
ของตนไปตัดสินวาเรื่องที่ไดยินนั้นผิดหรือถูก รวมถึงการสังเกตอากัปกิริยาอารมณความรูสึกของผูพูด โดยผูฟง
จะมีสติอยูก บั ปจจุบนั เปดใจรับฟง สามารถติดตามเรือ่ งราว ความคิดและความรูส กึ ของผูพ ดู ไดจนเกิดความเขาใจ
กิจกรรม เชื่อมโยงถักทอสายใยในกลุมยอย - เปนการเชื่อมโยงถักทอสายใยสรางความสัมพันธของครู
ในกลุม ใหชวยกันนําประสบการณของทุกคนที่ไดแบงปนและรวมกันสรางองคความรู (constructionism)
ทีเ่ กิดจากการฟงของครูในกลุม ลงบนกระดาษฟลิปชารท (Flip chart) สมาชิกทุกคนชวยกันวาดภาพเรือ่ งราวทีไ่ ด
รับฟงและถายทอดในลักษณะของรูปภาพ แผนภูมิ หรือตามทีต่ นเองถนัด กิจกรรมนีจ้ ะชวยเชือ่ มโยงความสัมพันธ
ของสมาชิกในกลุม เมือ่ ไดเห็นสมาชิกกําลังวาดเรือ่ งราวของเรา ซึง่ แสดงใหเห็นถึงความใสใจ รูส กึ วาเราไมโดดเดีย่ ว
ทุกคนชวยกันเติมเต็มซึ่งกันและกันเปนการเอาใจเขามาใสใจเรา คนเราตองการเพื่อน คนใกลชิด ความอบอุน
อะไรบางอยาง เมื่อมีคนฟง เราจะรูสึกดีขึ้น สบายใจขึ้น
กิจกรรม ตกผลึกความรูสูกลุมใหญ - จากการตกผลึกความรูจากกลุมยอย ใหครูแตละกลุมไดออกมา
นําเสนองานของกลุมตนใหครูกลุมอื่น ๆ ไดฟงและชวยกันเติมเต็มองคความรูซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิด
องคความรูใหมจากการแบงปนประสบการณดานการจัดการเรียนรูที่ทุกคนประทับใจ
ผลการเรียนรูจากกิจกรรมขางตน พบวา ในดานความพึงพอใจ ครูทุกคนมีความสุข และสนุกสนาน
ในการรวมกิจกรรมเปนอยางมาก เห็นไดจากการมีสวนรวม รอยยิ้ม และอารมณของครูที่เห็นไดตลอดการจัด
กิจกรรม อีกทัง้ ในสวนของความรู ครูทกุ คนสามารถตกผลึกความรูจ ากประสบการณของตนเอง และประสบการณ
ของเพือ่ นโดยครูหลายทานสะทอนผลวาตนเองไดพบกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของตน และมัน่ ใจทีจ่ ะ
นําสิ่งที่ตนคิดไปทําตอเพื่อใหเห็นผลเชิงประจักษ
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กิจกรรม รูจ กั ตนเอง เขาใจผูอ นื่ ใชสาํ หรับเตรียมพรอมเพือ่ ชวยใหเขาใจตนเอง และเขาใจผูอ นื่ นําไปสู
การคิดเชิงระบบ ยอมรับ เคารพในความแตกตางของผูอื่น จะเริ่มดวยการที่เขียนแบบลักษณะนิสัยของสัตว
ทั้ง 4 ทิศ ลงในกระดาษฟลิปชารททิศละ 1 แผน พรอมไปตั้ง/ติด ใหแยกเปน 4 กลุมตามทิศอยางชัดเจน
ใหผูเขารวมกิจกรรมแยกยายไปอยูตามกลุมของผูนําแตละชนิด ตามที่ตัวเองคิดวาตัวเองเปนสัตวชนิดใด
เมื่อครูเลือกกลุมไดแลวใหชวยกันระดมสมองถายทอดลงกระดาษฟลิปชารท เพื่อที่จะไดเลา บอก หรือบรรยาย
เหตุผลที่ตนคิดวา “ทําไมตัวของเขาจึงจัดอยูในลักษณะนิสัยของทิศนี้” พรอมทาประกอบที่แสดงถึงอัตลักษณ
ของบุคคลในทิศนั้น ๆ จากนั้นอธิบายถึงลักษณะความเปนผูนําแตละชนิด ไดแก
อินทรีย ซึ่งเปนตัวแทนของคนที่มีความเปนผูนําเชิงวิสัยทัศน ชอบนําเสนอแบบมองการไกล ไมชอบ
อยูในกรอบ มีความคิดสรางสรรคเปนของตนเอง ชอบทดลองสิ่งใหม ๆ ไมชอบอะไรที่ตีกรอบ ไมชอบงานที่ตอง
ลงรายละเอียดเชิงลึก ตองมีแผนเปนขั้นเปนตอนหรือตองลงมือทําแบบใชเวลาตอเนื่องนาน ๆ หากยกตัวอยาง
เรื่องไปทานขาว บุคลิกของอินทรียจะชอบรานที่มีเมนูหลากหลาย ดูหรูหรา ชอบทดลองเมนูใหม ๆ
หมี เปนตัวแทนของคนที่ทําอะไรก็ตามจะตองเปนขั้นเปนตอน ลงรายละเอียดเชิงลึก มีแบบแผน
ไมชอบการออกนอกกรอบ ชอบสิ่งใดก็จะทําสิ่งนั้นซํ้า ๆ ได ดวยการที่เปนคนทํางานมีรายละเอียดเชิงลึกจึงมี
ความรอบคอบ แตอาจจะทํางานชา เนื่องจากตองอาศัยเวลาในการวิเคราะห หากยกตัวอยางเรื่องไปทานขาว
บุคลิกของหมีจะชอบรานเดิม ๆ ที่ตนเองเคยไปและปกใจวารานนั้นดีแลว มักจะสั่งอาหารซํ้าเดิมที่ตนเองชอบ
นั่งที่เดิมเกาอี้ตัวเดิม อยางไมรูสึกจําเจ ดวยความละเอียดรอบคอบหากมีการคิดเงินก็จะถูกมอบหมายใหเปน
ผูเช็ควาบิลนั้นถูกตองไหม
หนู เปนตัวแทนของคนทีป่ ระสานไมตรี ไมชอบความขัดแยง ไมเผชิญหนาตรง ๆ เปนคนทีย่ อมเสียเปรียบได
ถาไมทําใหตนเองเดือดรอนมากเกินไป ไมมีปากเสียง หากยกตัวอยางเรื่องไปทานขาว บุคลิกของหนูจะยอมไป
รานทีเ่ พือ่ น ๆ ชวน ถึงแมอาจจะไมคอ ยชอบรานนัน้ ก็ยอมไปเพือ่ รักษาไมตรี หรือแมแตตอนคิดเงินหากเงินทอน
ขาดไปนิดหนอยก็จะยอมเพราะไมอยากมีปญหา
กระทิง เปนตัวแทนของคนที่มีพลังเขมแข็ง มีความเปนผูนําโดยธรรมชาติ ตรงไปตรงมา ชอบความ
ยุติธรรม ไมชอบออมคอม แสดงความรูสึกเปดเผย ชอบคือชอบ ไมชอบคือไมชอบ เปนนักลงมือปฏิบัติที่ดี
มีความรับผิดชอบ กระทิงอาจมีบคุ ลิกแตกตางกันบาง บางคนเสียงดัง ตลก เฮฮา หากยกตัวอยางเรือ่ งไปทานขาว
บุคลิกของกระทิงจะตรงไปตรงมา อยากรูความจริงตองไปถามกระทิง เพราะจะบอกวาบริการดีหรือไม
อาหารอรอยหรือไมก็พูดตรง ๆ ดวยความเปนคนตรงไปตรงมาหากมีการคิดเงินผิดก็จะทักทวงทันที แตเปนคนมีนํ้าใจ
ไมจุกจิกกับพนักงานในราน
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ผลจากการนํ า เสนอความเป น ตั ว ตนของแต ล ะกลุ  ม แสดงให เ ห็ น ว า บุ ค ลิ ก ของผู  นํ า แต ล ะทิ ศ มี
ความแตกตางกัน หากตองมารวมงานกันในลักษณะเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน หรือครูกับนักเรียน จะสะทอนใหเห็น
ความแตกตางของคนแตละลักษณะ เมื่อแตละคนเขาใจความแตกตางซึ่งเปนสิ่งที่ธรรมชาติจัดสรร มิไดปรุงแตง
แตอยางใด ก็จะเชื่อมโยงสูความเขาใจตนเอง และเขาใจความแตกตางหลากหลายของคนที่อยูรอบ ๆ ขาง วัฒนธรรม
การทํางานก็จะเกิดความเขาใจในความเปนธรรมชาติของแตละคน จะมีการปรับตัว ปรับความคิดใหยอมรับ
ความแตกตางหลากหลาย กิจกรรมนีจ้ ะเชือ่ มโยงไปสูว ธิ คี ดิ เชิงระบบ ซึง่ เปนเรือ่ งทีเ่ ห็นวาสรรพสิง่ ทัง้ หลายในโลก
ลวนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน มองเห็นสิ่งตาง ๆ เปนองครวม ที่มีความหลากหลายสัมพันธและมีผลกระทบตอกัน
และกัน หากคนในองคกรเขาใจในความแตกตางหลากหลาย และยอมรับซึ่งกันและกันได ระบบในองคกรนั้นก็จะดี
ลดความขัดแยง ความสัมพันธแบบนี้แสดงใหเห็นวา ถาคนในองคกรขยับวิธีคิดและการกระทําในเชิงบวก
ระบบก็ขยับในเชิงบวกเชนกัน เมื่อสวนหนึ่งขยับ สวนอื่นก็ขยับตามไมไดมองแยกจากกัน

กิจกรรม อนุสาวรียอารมณ เปนกุศโลบายใหครูไดจับอยูที่อารมณของตนเอง หรือปญหาที่เกิดขึ้น
ในการจัดการเรียนรูของตนเองที่ยังอยูในใจ ณ ขณะนั้น แสดงออกมาใหคนอื่นไดเห็นในลักษณะของทาทางและ
สีหนา เพื่อเปนการสื่อถึงบรรยากาศและปญหาในหองเรียนที่ในบางครั้งตัวครูเองก็ยังไมเขาใจและไมสามารถแกไขได
และการเขาใจลักษณะทาทางของนักเรียนที่มักจะไมมีการแสดงออกทางคําพูด หากแตจะแสดงออกทางอาการ
และสีหนา ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูแนวคิดในการแกปญหานั้น ๆ โดยในกิจกรรมนี้ไดใชลักษณะของการเลาเรื่อง
Story telling ทีจ่ ะชวยในการจัดการความรู ในการดึงเอาประสบการณ หรือความรูท อี่ ยูภ ายในของผูเ ลาออกมา
เลาใหบุคคลอื่นฟง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูนําเอาประสบการณที่เกิดขึ้นไปประยุกตใชกับการทํางานของตนเองได
ซึง่ มีขนั้ ตอนดังนี้ 1) แบงกลุม และใหครูทเี่ ขารับการอบรมเลือกหัวขอความรูส กึ หรือปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการจัดการ
เรียนรูที่กวนใจตัวเองขึ้นมา 1) ปญหา พรอมทุกคนในกลุมชวยการออกแบบทาทางที่สื่อถึงปญหานั้น ๆ และ
ออกมาแสดงใหกลุม อืน่ ไดเห็น 2) ใหแตละกลุม ไดแสดงฉากตอไปจากปญหาขางตน และใหกลุม อืน่ ๆ ไดลองทาย
ดูวา กําลังเกิดอะไรขึน้ 3) แตละกลุม จัดทําฉากจบของปญหานัน้ ๆ พรอมแสดงใหกลุม อืน่ ดู 4) ทุกกลุม ระดมสมอง
ลองคิดวาหากฉากจบไมเปนอยางที่ตนไดทําไปในขั้นตอนกอนหนานี้ จะสามารถเปนไปในรูปแบบใดไดบาง
และทําไมถึงคิดวาควรเปนไปในลักษณะดังกลาว พรอมลงมือสรางฉากจบใหมขึ้นมา และแสดงใหกลุมอื่นดู
5) สะทอนผลการเรียนรูแบบกลุม ในหัวขอ “ความรูสึกที่มีตอกิจกรรม และเห็นอะไรในกิจกรรมดังกลาว”
จากการสังเกต พบวา ผูเขารวมสวนใหญมีความสนุกสนานและชื่นชอบในกิจกรรมเปนอยางมาก เห็นไดจาก
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และจากผลการสะทอนพบวากิจกรรมอนุสาวรียอารมณชวยใหครูที่เขารับการอบรม
รูสึกวาตนเองไดแนวทางในการจัดการปญหาทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
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กิจกรรมสะทอนคิดและตั้งคําถาม ใหครูดูสื่อวีดิทัศน “2 + 2 = 5” แลวใหสะทอนผลจากการดู
เพือ่ สือ่ ใหเห็นถึงความเปนมาของรูปแบบการเรียนการสอนในประเทศไทย ทีม่ กั จะมีการเนนยํา้ ใหนกั เรียนทองจํา
และสะทอนไปถึงหองเรียนของครูวาเปนรูปแบบใด และควรไดรับการปรับปรุงแกไขหรือไม เปนการฝกทักษะ
ของการสะทอนความคิดทําใหเกิดการครุนคิดดวยสติตื่นรู พอดูแลวครุนคิดตามดูไปเรื่อย ๆ จะไดยินบางอยาง
ที่ไมไดพูด จะจับประเด็น จับความรูสึกไดดี สวนการตั้งคําถามเพื่อสืบคนโดยการเชื่อมโยงประสบการณของตนเอง
กับสือ่ วีดทิ ศั นโดยจะใชการพิจารณา แลวตัง้ คําถามสืบคนกับตนเอง การตัง้ คําถามทีด่ จี ะนําไปสูค วามรูท ลี่ กึ ซึง้ จะ
ทําใหเห็นสิ่งที่ตัวเองยังไมรูและนําไปสูการสืบคนหาแนวทางการแกปญหา และหากมีพลังพอจะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงชุดความคิดและพฤติกรรมของคน ๆ นั้น
กิจกรรม แผนที่ชุมชน วิทยากรใหผูเขารับการอบรมไดนั่งระลึกถึงจุดตาง ๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จากนัน้ ใหชว ยกันนําภาพดังกลาวถายทอดออกมาบนกระดาษฟลิปชารท ในลักษณะกลุม
กลุมละ 4 - 5 คน พรอมปนดินนํ้ามันที่สื่อถึงจุดเดนหรือจุดสําคัญในบริเวณนั้น ๆ จากนั้นวิทยากรแจก
กระดาษโพสอิท (Post - it) ใหผูเขารวม และใหผูเขารวมเขียนถึงปญหา พรอมทั้งนําไปแปะตามจุดในกระดาษ
ฟลิปชารททีเ่ กิดปญหานัน้ ๆ เมือ่ ผูเ ขารับการอบรมแปะจุดปญหาเสร็จ ใหแตละกลุม เลือกปญหาของกลุม ของตน
ขึ้นมา แลวระดมสมองหาวิธีการแกไขปญหานั้น ๆ และนําเสนอใหกลุมอื่น ๆ ไดฟง
จากกิจกรรมดังกลาวจะเห็นวามีปญหาบางอยางเกิดขึ้นบอย ๆ ซํ้าแลวซํ้าอีก ครูจําเปนที่จะตองฉุกคิดวา
มีอะไรเปนตัวทําใหเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าอีก ตองพยายามจับแบบแผนพฤติกรรมของปญหา อาจจะใชสถิติ
ตัวเลขทีผ่ า นมาอางอิง ไมใชเอาแคปรากฏการณมาพูด การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ะนํามาสูก ารสราง Prototype หรือ
แบบจําลอง หรือตนแบบของสิง่ ทีน่ าํ มาแกไขปญหา ซึง่ เปนการใหครูเห็นถึงแนวทางในการจัดการและแกไขปญหา
เชิงประจักษ อีกทั้งรูสึกวาปญหาที่ตนพบมีทางออกและสามารถจัดการและแกไขไดในชั้นเรียน
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เตรียมความพรอมกอนลงมือปฏิบัติ
หลังจากจัดกิจกรรมที่ผานมามีครูบางทานไดนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปทดลองใชผานกระบวนการ PLC บางแลว
กิจกรรมในครั้งนี้จึงเปนการเตรียมความพรอม และสรางแรงบันดาลใจใหครูนําไปใชจริงในหองเรียนของตนเอง
เคล็ดลับการเรียนรูที่ดีไมควรเกิดจากการเรียนรูทางเดียว หากแตควรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิดการขยาย
ชองทางความรู และชวยใหเกิดการเรียนรูใหมไปพรอม ๆ กัน เมื่อใดที่ครูและนักเรียนเกิดการเชื่อมตอกันได
ครูทเี่ ปนเพียงผูใ หความรูแ กนกั เรียนจะมีบทบาทเปลีย่ นไป กลายเปนผูจ ดั กระบวนการเรียนรูแ ทน และครูเองก็จะกลาย
เปนผูที่ไดรับการเรียนรูเชนเดียวกับเด็กนักเรียน ทําใหบรรยายในหองเรียนเปน “พื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู”
นอกจากนี้ยังมีการใหเทคนิคและวิธีการการจัดการเรียนรูเชิงรุก ในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียน และการแนะนําการใชเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมการเรียนรูในลักษณะสื่อสารสนเทศ Online
อาทิเชน Menti, Kahood Quiz, Pawtoon, และ ThaiMooc.org รวมถึงกระบวนการสรางนวัตกรรม การวิจยั
ในชั้นเรียน และการวัดประเมินผลการเรียนรู ซึ่งเปนชวงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากเปนสิ่งที่ครูตองการเรียนรู
เพื่อนําไปพัฒนานักเรียนพอดี ในการจัดกิจกรรมที่กลาวมาจะเนนยํ้าหัวใจในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ตองเนนสอนแบบองครวม สอนใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได และบรรยากาศในหองเรียน
ตองเปดพื้นทีป่ ลอดภัยใหกับนักเรียน อีกทัง้ การบมเพาะใหครูเปดพืน้ ที่ปลอดภัยสําหรับการสื่อสารในระดับที่ลึก
การเปดพื้นที่การฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) และการฝกสะทอนความคิดดานตาง ๆ อยางเปนระบบ
(Reﬂection) เปนเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นไดในชั้นเรียน เชน เวลาครูถามนักเรียน แลวนักเรียนไมตอบ แสดงวา
ตองเกิดปญหาบางอยางในใจนักเรียน ดังนั้นครูควรเปดพื้นที่และรับฟงเสียงของนักเรียน

สะทอนและเผยแพรผลการเรียนรู
ครูไดดาํ เนินกิจกรรม PLC นําความรูท ไี่ ดจากการลงมือปฏิบตั ิ มาเผยแพรโดยการบอกเลาเพือ่ ใหคนอืน่
ไดสัมผัสถึงความรูสึก บรรยากาศ อุปสรรคและปญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการ
หรือวิธกี ารดําเนินงาน แกไขปญหาตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน และชวยกอใหเกิดรูปแบบกระบวนการจัด
การเรียนการสอนแบบตื่นรู เกิดความรูสึกรวม และองคความรูจากประสบการณตรงของผูปฏิบัติการสอนหนางาน
และปญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมของครูทกุ ทาน อันจะนําไปสูก ารคลีป่ มปญหาและใหครูจดั กลุม
แบงตามหมวดวิชาที่ตนสังกัด และมอบโจทยใหครูไดนําประสบการณการจัดการเรียนการสอน ปญหา อุปสรรค
และองคความรูท งั้ หมดของทุกคนในกลุม มารวมกัน และเขียนลงในกระดาษฟลิบชารทในลักษณะของแบบนําเสนอ
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ผลลัพธของโครงการพัฒนาครูผูสอน “กระบวนกร กุหลาบหลวง”
ดังนี้

ตลอดระยะเวลาของการดําเนินการ 1 ป พบวาโครงการ “กระบวนกร กุหลาบหลวง” มีผลลัพธทนี่ า สนใจ

1. ครูมีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่นาสนใจ และมีการนําความรูกับทักษะที่ไดจาก
การอบรมไปประยุกตใช อาทิ ของกลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร ทีจ่ ดั รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ความรู และทักษะจากลุม สาระอืน่ ๆ มารวมจัดการเรียนการสอนโดยใช Google Classroom อีกทัง้ ในกิจกรรม
การเรียนการสอนไดใชกจิ กรรมเกมตาง ๆ มาสอดแทรกเพือ่ ใหนกั เรียนสามารถเรียนรูไ ปโดยไมเกิดความเบือ่ หนาย
และมีการสรุปองคความรูเ ฉพาะกลุม นักเรียนกันเอง ทําใหนกั เรียนเกิดความรูค วามเขาใจในเนือ้ หาทีส่ ามารถจดจํา
ไดงาย ๆ และกลายเปนความจําระยะยาว โดยไมตองอาศัยวิธีการทองจํา
2. ครูมีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนและสรางนวัตกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับปญหาและบริบท
ของนักเรียนและเผยแพรผลงานวิจัยจํานวน 12 เรื่อง ไดแก (เวที NCLIST จํานวน 11 นําเสนอ)
2.1 รูปแบบการพัฒนาครูสูการเปน “กระบวนกรกุหลาบหลวง”: กรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ธนบุรี ผูวิจัย ผูอํานวยการพิศณุ ศรีพล
2.2 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสรรคนิยมกับการใชเทคโนโลยี
เสมือนจริงเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและศึกษาความคงทนของการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรือ่ ง ขายงาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัย คุณครูเจริญขวัญ โรจนพงศสถาพร
2.3 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูรวมกับการใชเกมมิฟเคชัน (Gamiﬁcation Concept)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัย
คุณครูสิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัด
2.4 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด (Open Approach) และใชปญหา
เปนฐาน (Problem - Based Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชัน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัย คุณครูปยวรรณ กมลฉํ่า
2.5 การศึกษาผลสัมฤทธิแ์ ละความคงทนในการเรียนรูเ รือ่ ง การแปรผัน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 2 โดยใชการสอนแบบหองเรียนกลับดานรวมกับการใชเทคโนโลยีเสมือนจริง คุณครูวรัญญา นิลรัตน
2.6 การพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู  โ ดยใช ก ารสอนแบบ Jigsaw ผสมกั บ การใช เ ทคโนโลยี
เสมือนจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ประเภทของธุรกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัย คุณครูทิวาพร ประเสริฐประศาสน
2.7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เรื่องตรีโกณมิติ ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคเกมกลุมแขงขัน (Team Game Tournament)
กับวิธีสอนแบบปกติ ผูวิจัย คุณครูอมรรัตน สุดตา
2.8 การพัฒนามาตรฐานครูประจําชั้นคุณภาพและครอบครัวคุณภาพ สําหรับนักเรียนหอง 107
โครงการภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ผูวิจัย คุณครูเอมอร วัฒนา
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2.9 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมการมีจิตคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) ผูวิจัยคุณครูดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ
2.10 การพัฒนานวัตกรรมเสริมการเรียนรูโดยใชเกม “Kingdom Chem” ในการยกระดับ
ผลการเรียนรูรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง ตารางธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัย คุณครูอิทธิภพ ทิมวิภาค
2.11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาดวยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่องโครงสราง
และหนาที่ของพืชดอก ผูวิจัย คุณครูกุลธิดา พลเยี่ยม
2.12 ผลของการใช ชุ ด การสอนเรื่ อ งระบบสมการเชิ ง เส น สองตั ว แปรที่ มี ต  อ ผลการเรี ย นรู 
ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ผูว จิ ยั คุณครูพมิ พใจ รัตนทิพย นําเสนอเวทีมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. โครงการพั ฒ นาคณิ ต พั ฒ นาจิ ต คณิ ต ศาสตร โดยได รั บ เงิ น อุ ด หนุ น กิ จ กรรมพั ฒ นาวิ ช าชี พ
ประจําปการศึกษา 2561 จากคุรุสภา โดยมี ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ เปนหัวหนาโครงการ ใชกระบวนการ
PLC เปนเครือ่ งมือในการพัฒนานักเรียน ซึง่ มีขนั้ ตอนในการดําเนินงานเปนวงรอบ ในแตละวงรอบจะดําเนินการ
และบันทึก Logbxhkook ดังนี้ 1) กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานในแตละวงรอบ 2) การกําหนดปญหารวมกัน
ในวง PLC 3) เขียนแผนการจัดการเรียนการสอนและสงแผนการจัดการเรียนการสอน 4) วิพากษแผนการจัดการ
เรียนการสอน 4) สังเคราะหการวิพากษแผนการจัดการเรียนการสอน 5) ศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
พรอมทัง้ บันทึกคลิปการเรียนการสอน 6) สะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 7) สรุปผลการดําเนินการ
ของรอบที่ผานมา
4. ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเปาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 4 งานวิจัยดังนี้
4.1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ พือ่ เสริมสรางสมรรถนะของกระบวนกรกุหลาบหลวง ดานการพัฒนา
นวั ต กรรมการศึ ก ษาที่เ นนบูร ณาการสาระการเรี ย นรู  สู  ก ารยกระดั บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัย ผูอํานวยการพิศณุ ศรีพล, ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ และครูเอมอร วัฒนา
4.2 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีสรรนิยมกับการเทคโนโลยีเสมือนจริง
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเลขยกกําลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัย คุณครู
เจริญขวัญ โรจนพงศสถาพร
4.3 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูรวมกับการใชเกมมิฟเคชั่น (Gamiﬁcation Concept)
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ผูวิจัย คุณครูสิทธิชัย สะตรอมูฮัมหมัด
4.4 ผลการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ ที่มีผลตอผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ผูวิจัย คุณครูวรัญญา นิลรัตน
5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดย ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ หัวหนากลุม งานวิจยั และพัฒนา
ประสานงาน สงผลงาน “AR - สอนแทนแสนเพลิน” เขารวมประกวดโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
ประจําป 2561 ของคุรุสภาผลการคัดเลือก ไดรับเหรียญทองระดับภูมิภาค จะนําเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก
ระดับประเทศในวันที่ 25 สิงหาคม 2561
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ปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมให PLC กระบวนกร กุหลาบหลวง ประสบความสําเร็จ
ปจจัยสําคัญทีช่ ว ยสงเสริมให PLC กระบวนกร กุหลาบหลวงประสบความสําเร็จดังทีก่ ลาวมา คือ
ผูอํานวยการโรงเรียน พิศณุ ศรีพล ซึ่งใหความสําคัญอยางมากกับการใช PLC ในการพัฒนาครู
เพื่อพัฒนานักเรียนอยางเปนระบบ ไดกลาววา “การสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) นั้น เปนตัวชวย
และมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี”
อีกทั้งทานผูอํานวยการยังเปนผูสนับสนุนสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนและสรางนวัตกรรมการเรียนรู
และมี น โยบายที่ ชั ด เจนในการจั ด กิ จ กรรม PLC สํ า หรั บ ครู ทุ ก วั น พฤหั ส บดี ในคาบ 9 โดยมี
ครูเอมอร วัฒนา และคณะเปนผูด แู ลและอํานวยความสะดวกในกิจกรรม PLC กระบวนกร กุหลาบหลวง
คุณครูเอมอร วัฒนา หัวหนาโครงการพัฒนาครูผูสอน “กระบวนกรกุหลาบหลวง” ซึ่งเปน
บุคลากรที่ทุมเททํางานเพื่อลูกศิษย และเปนผูดูแลและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม PLC
กระบวนกร กุหลาบหลวง ไดใหความสําคัญในการใช PLC พัฒนาคุณภาพของครูและนักเรียน
ได ใ ห ค วามเห็ น ไว ดั ง นี้ “PLC ช ว ยส ง เสริ ม ให ค รู เ กิ ด การเรี ย นรู  แ ละแบ ง ป น ความรู  กั น ในองค ก ร
เปรียบเสมือนกุญแจสําคัญที่จะเปนตัวไขไปสูหัวใจของความสําเร็จของการเรียนรู ซึ่งจะชวยพัฒนา
ไมใชแคกับตัวนักเรียนเอง แตนั้นรวมไปถึงโรงเรียน ชุมชนโดยรอบ และอาจจะนําไปสูตนแบบ
ของแนวคิดที่ดีในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตอไปในอนาคต”
นอกจากนี้ปจจัยที่สําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่ทําใหการดําเนินการ PLC ประสบความสําเร็จ
เปนจริงได คือ ครู ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่รวมแรงรวมใจ สรางบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการทํางานที่เปนกัลยาณมิตร รวมแรงรวมใจแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
อยางเปนองครวม ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
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จุดเริ�มทําวิจัยของครู
รองศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ มกรมณี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ครูอยากทําวิจัยแตไมรูจะเริ่มตรงไหน
ครูไมอยากทําวิจัยเพราะไมรูจะทํายังไง
เปนความจริงแนนอนวา.. การทําวิจยั เปนเรือ่ งยากสําหรับครู ครูจาํ นวนมหาศาลจึงไมทาํ วิจยั ใหเปนงานปกติ
แบบที่คนเปนครูสมควรทํา สวนหนึ่งคงเพราะเข็ดขยาดตอประสบการณสมัยทําวิทยานิพนธ จนเกิดความรูสึก
ตอตานการทําวิจัย เมื่อทํางานเปนครูแลว จึงไมเคยใชการทําวิจัยเพื่อชวยพัฒนานักเรียนหรือวิชาชีพของตนเลย
ครูลืมไปวา..การทําวิจัยเปนเพียงการ “หาคําตอบใหกับคําถาม” หรือ “หาวิธีแกไขใหกับปญหา”
โดยใชกระบวนการที่นาเชื่อถือ เพื่อที่ครูจะไดแนใจวาคําตอบหรือวิธีแกไขนั้น ถูกตองหรือไม ถาไดคําตอบ
หรือวิธีแกไขที่ “ไมใช”..ก็ทําใหม ถาไดคําตอบหรือวิธีแกไขที่ “ไมแนใจ” ..ก็ทําซํ้า ถาคําตอบหรือวิธีแกไข
“ถูกตอง” สิ่งที่ทําก็ไดผลจริง ปญหาที่มีก็ไดรับการแกไขโดยปราศจากขอกังขา ผลวิจัยที่ไดยอมเกิดประโยชน
อยางแทจริง
เมื่อครูหลีกเลี่ยงไมไดหรือถูกบังคับใหตองทําวิจัย ครูมักเริ่มตนดวยการ “หาตัวอยางงานวิจัย” เพื่อมา
เลียนแบบและทําสง ๆ ไป เอิ่ม...แคเริ่มตนก็ผิดเสียแลว! วิจัยแบบนั้นใหคําตอบหรือวิธีแกไขที่เปนเพียง
ความหลอกลวง ไมเกิดประโยชนที่แทจริง
เรื่องของครู 4 คน ตอไปนี้ ไดพางานประจําวันซึ่งทําในหนาที่ครูไปสูงานวิจัย ขอใหลองวิเคราะห
เรื่องของครูทั้ง 4 สไตล แลวหาขอสรุปวา ควรใหนํ้าหนักสไตลไหนเทียบเคียงกับตัวเอง แลวใชสไตลของครูผูนั้น
เปนตัวจุดประกายสรางแรงบันดาลใจหรือแนวทางใหตัวเอง ไดคิดไดลงมือเติมเต็มเสนทางการทําวิจัยของตน
จนบังเกิดผลงานที่เปนประโยชนตอผูเรียน ตอวงวิชาชีพ หรือวงวิชาการในที่สุด

เมตตา: ครูสูปญหา
ครูเมตตา สอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสมา 5 ป ไมเคยสนใจทําวิจัยในชั้นเรียน
หรือวิจยั ใดใดทัง้ สิน้ เพราะการทําวิทยานิพนธสมัยเรียนปริญญาโท สรางความรูส กึ วาการทําวิจยั เปนเรือ่ งปวดหัว
ยุงยากซับซอน สิ้นเปลืองทั้งเวลา เงินทอง และสุขภาพจิต
ครูเมตตาบอกวา “งานเตรียมการสอน สอน และตรวจงานแตละวันก็เหนื่อยจะแยอยูแลว ไหนจะงาน
กิจกรรมสารพัดของโรงเรียนที่ตองชวยทําอีกละ วันหยุดก็ตองสอนพิเศษ จะไดมีเงินเพิ่มเพราะยังตองดูแล
นองกับแม ทานมีโรคประจําตัวที่ตองรักษาตอเนื่อง คาใชจายทั้งนั้น...”
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ครูเมตตาอายุ 30 ป หนาตาอยูในเกณฑดี เคยมีคนมาชอบพอหลายคน แตไมเคยจัดเวลาใหเพียงพอ
ทีจ่ ะสานสัมพันธจนถึงขัน้ ตกลงปลงใจไดสกั ที ครูเมตตาอธิบายวา “ถามีครอบครัว ก็ตอ งมีภาระเพิม่ แคพยายาม
ใชชีวิตทุกวันใหราบรื่น ไมมีปญหามากกวานี้ ก็พอแลว”
“รักการเปนครูคะ ชอบงานสอนและตั้งใจสอนลูกศิษยอยางเต็มที่ทุกครั้ง” ครูเมตตามักจะบอกกับ
ผูอ นื่ อยางภาคภูมใิ จ ครูเมตตาตระหนักดีวา ประเทศไทยขาดแคลนทรัพยากรบุคคลดานวิทยาศาสตรจาํ นวนมาก
อยากใหลูกศิษยรักและสนใจเรียนสาขาวิทยาศาสตรตอไปในอนาคต ครูเมตตาจึงจัดการเรียนรูใหมีความสนุกสนาน
ลูกศิษยไดทํากิจกรรมการทดลองมากกวาการฟงบรรยายจากครู ลูกศิษยทุกรุนลวนชอบเรียนกับครูเมตตา
อยางไรก็ตาม สามปแรกของการสอน ครูเมตตาสังเกตวาบรรดาลูกศิษยที่แสดงออกวาชอบเรียน
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร นั้ น ทํ า คะแนนกิ จ กรรมภาคปฏิ บั ติ ไ ด ดี แต เ มื่ อ ทดสอบความรู  ค วามเข า ใจภาคทฤษฎี
ไมเคยมีรุนใดไดคะแนนสูงใหสมกับที่ครูตั้งใจสอนเลย แตละคนมีผลคะแนนอยูในระดับตํ่าถึงปานกลางเทานั้น
ครูเมตตาคิดวา “ฉันสอนภาคทฤษฎีนอยไปแน ๆ เลย”
ปตอมา ครูเมตตาปรับสัดสวนการสอนใหมีการบรรยายมากกวาเดิม แตกลับกลายเปนวา คะแนน
ภาคปฏิบัติโดยเฉลี่ย ลดลงกวารุนกอน สวนคะแนนภาคทฤษฎีก็ไมเพิ่มขึ้นเลย “โอย..ทําไมถึงเปนอยางนี้นะ
อุตสาหสอนเต็มที่ ไมอยากปรับเปลี่ยนอะไรอีกแลว ปลอยไปแบบเดิมดีกวา เด็กพวกนี้ไมเกง ไมสอบตกก็ดีแลว
จะเอาอะไรกันนักหนา..เฮอ!”
แตสาํ นึกและจิตวิญญาณของความเปนครูทาํ ใหครูเมตตาไมสามารถปลอยวางอยางทีต่ งั้ ใจ ถาไมชว ยให
ลูกศิษยเรียนรูไ ดดขี นึ้ จะเปนครูไปทําไม ครูเมตตาเริม่ คิดหาวิธกี ารทีจ่ ะนํามาใชกบั รุน ตอไป เริม่ จากเปดใจพูดคุย
ปญหานี้กับเพื่อนครูในกลุมสาระวิทยาศาสตร เมื่อทางโรงเรียนจัดใหมีชุมชนแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
หรือเรียกสั้น ๆ วาพีแอลซีขึ้นมา ครูเมตตาอธิบายสิ่งที่ตัวเองทําไปแลว ขอความเห็นและคําแนะนําจากเพื่อนครู
เพือ่ นครูชว ยกันเสนอเทคนิคและวิธสี อนหลายแบบ ซึง่ บางอยางเปนสิง่ ทีค่ รูเมตตาไมเคยรูม ากอน บางคนมีขอ มูล
วิธีสอนวิทยาศาสตรที่เคยสืบคนจากอินเทอรเนตมาแบงปน
หลังจากนําวิธีการตาง ๆ ที่ไดรู มาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน ครูเมตตาก็ไดขอสรุปเปนกิจกรรม
และเทคนิ ค สองสามอยางที่คิดวานาจะชวยแก ไขสถานการณ ป ญ หาที่ ต นเองเผชิ ญ อยู  จะนํ า ไปวางแผน
จัดการเรียนรูใหกับลูกศิษยรุนตอไป เมื่อเขียนแผนจัดการเรียนรูที่ตองการเสร็จแลว ครูเมตตานําสิ่งที่ตั้งใจ
จะทําไปพูดคุยกับเพื่อนครู เพื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกตองเหมาะสมและความเปนไปไดที่จะนําไปใช
ทันใดนั้น ครูเมตตาก็ไดยินเสียงหัวหนากลุมฯ พูดวา “ทําเปนวิจัยชั้นเรียนสิ จะไดมั่นใจวาไดผลจริงๆ ถาดีจริง
ก็จะไดใชอีก ถาไมดีก็เปลี่ยนวิธีใหม”
ครูเมตตาสายหนาพรอมตอบกลับทันที “โอย.. ไมเอาหรอกพี่ ยุงยาก เสียเวลามาก” “คิดอยางนั้น
ไดยังไง วิจัยชั้นเรียนเปนงานปกติของครูทุกคนอยูแลว ถาทําไมเปน เดี๋ยวชวยกันวางเคาโครงวิจัยให...”
หัวหนากลุมฯ ใหกําลังใจ
และแลว.. ดวยความรักในอาชีพครูและการสนับสนุนจากเพือ่ นครู แมจะเริม่ ตนอยางงง ๆ อยูส กั หนอย
แตในที่สุด ครูเมตตาก็สามารถนําสิ่งที่เปนการปฏิบัติงานสอนในหนาที่ตามปกติ มาเขียนเปนรายงานวิจัย
ในชั้นเรียนไดสําเร็จ
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กรุณา: ครูคลั่งไคลนวัตกรรม
ครูกรุณาอยูว ทิ ยาลัยอาชีวะมา 25 ป รับผิดชอบการสอนวิชาดานคหกรรมหลายวิชา นอกจากสอนแลว
ครูกรุณายังเปนเจาของ “บานครู” รานขายขนมหวานและของฝาก จัดวาเปนรานทีม่ ชี อื่ เสียงรานหนึง่ ของจังหวัด
ครอบครัวของครูกรุณาซึ่งมีสามีและลูก 4 คน จึงจัดวามีฐานะดี
การเปนเจาของธุรกิจไมไดทาํ ใหครูกรุณาเลิกสอน เธอยังคงรับผิดชอบการสอนตามปกติ สอนอยางเดียว
ไมเคยอาสาหรือชวยทางโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรมพิเศษตางๆ ถามีคําสั่งมาใหทําก็ทําตามหนาที่ รวมทั้งไมสนใจ
ที่จะทํางานในระดับบริหารแมเมื่อโอกาสมาถึง
ครูกรุณามุงสอนอยางเดียว เพราะในระหวางการสอนทุกวิชาที่รับผิดชอบ ครูกรุณาจะเนนการสอน
แบบลงมือปฏิบัติ และตั้งวัตถุประสงคใหลูกศิษยคิดสิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑที่แปลกใหมขึ้นมาอยางนอย
คนละอยางหรือกลุมละอยางทุกครั้ง สิ่งที่ลูกศิษยนํามาสงตอนปลายภาคเรียนคือ “นวัตกรรม” ที่ครูกรุณา
จะคัดเลือกอันที่เห็นวาดี มาพัฒนาตอใหมีคุณภาพ สรางมูลคาเพิ่มใหสิ่งนั้น แลวกลายเปนสินคาตัวใหม
ในรานบานครู ความสดใหมไมเหมือนใครของสินคาตาง ๆ ทําใหรานบานครูไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง
ลูกคาที่เคยมาอุดหนุนแลว จะกลับมาอีกเพื่อดูวามีอะไรแปลกใหม “นวัตกรรม นวัตกรรม และนวัตกรรม”
จึงเปนเปาหมายที่ครูกรุณาพูดยํ้ากับตนเองและลูกศิษยในการสอนทุกครั้ง
ปที่ผานมา ผูบริหารวิทยาลัยมีนโยบายใหครูทุกคนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูอยางนอยคนละเรื่อง
เพื่อสงเขารับการคัดสรรรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา กอนเปดภาคเรียน ฝายวิชาการเชิญผูทรงคุณวุฒิดานวิจัย
มาใหคําแนะนําแกครู มีตัวอยางงานวิจัยแบบตาง ๆ มาใหเปนเทมเพลต เพื่อครูจะไดเลียนแบบไดสะดวก
ครูทุกคนรวมทั้งครูกรุณารวมฟงการบรรยายของวิทยากร จากนั้นตางคนตางทํากันไป รูบางไมรูบาง
ครูกรุณาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมคิดจะเรียนตอระดับปริญญาโท จึงไมเคยมีประสบการณ
การทําวิจยั ใดๆ เมือ่ ฟงวิทยากรพูดก็รสู กึ วาเปนเรือ่ งแปลกใหม อยากลองทําวิจยั ดูบา ง ครูกรุณาจึงเลือกเทมเพลต
วิจัยในชั้นเรียนแบบหนึ่งมาทํา เลือกนวัตกรรมเกี่ยวกับวิธีสอนที่กําลังฮิตในวงการศึกษามาทดลองสอนเมื่อใช
นวัตกรรมนัน้ แลวก็พบวานักเรียนมีสมั ฤทธิผ์ ลทางการเรียนสูงขึน้ เปนอันวามีงานวิจยั สงใหตามทีผ่ บู ริหารตองการ
ผลงานวิจยั ของครูกรุณากับผลงานอีกสิบกวาเรือ่ งทีส่ ง ไป ไมผา นการคัดสรรเลยแมแตเรือ่ งเดียว ครูกรุณา
คิดเขาขางตัวเองวา “งานของฉันก็ดีนะ แตทํามั้ยทําไม ไมเขาตากรรมการ งานวิจัยเปนอะไรที่เสียเวลาโดย
เปลาประโยชนจริงๆ” ครูกรุณาถอดใจ ไมคดิ จะทําวิจยั อีกตอไป แตเมือ่ ไดรบั คําวิพากษของคณะกรรมการคัดสรรฯ
ซึ่งคุรุสภาสงไปให ครูกรุณาก็รูทันทีวาตัวเอง “เริ่มผิดจุด เดินผิดทาง” ซะแลว
ครูกรุณากลับมาทบทวนสิง่ ทีต่ นเองทํา “..อยากทําวิจยั อีกนะ แตไมใชเพือ่ สงประกวด จะทําเพราะวิจยั
ชั้นเรียนครั้งแรกที่ผานมา ชวยใหฉันรูสึกวา 25 ปของการเปนครู เพิ่งไดทําหนาที่ครูไดครบถวน” ครูกรุณา
ยอนรําลึกถึงวิธีการที่ตนเองใชสอนมาตลอดระยะเวลา 25 ป มีลูกศิษยสรางนวัตกรรมขึ้นมาใหมากมาย เธอให
คําแนะนํา จุดประกายความคิด และสนับสนุนลูกศิษยในการสรางสรรคสิ่งแปลกใหม รวมทั้งตัวเองก็มีความสุข
กับการคิดหาผลิตภัณฑที่แปลกใหมมาโดยตลอด
ครูกรุณาคิดวา “วิธีสอนที่ทําใหลูกศิษยสามารถสรางนวัตกรรมได นาจะเปนงานวิจัยที่ดีนะ ถาลงมือ
ถอดบทเรียนแลวเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพรใหครูคนอื่น ๆ นําไปใชบาง ก็จะเกิดประโยชนตอวงวิชาชีพ
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และวิชาการ ฮืม..หรือวาจะทํากระบวนการสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑตางๆ ใหกลายเปนงานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมอยางเปนระบบ?..วาว! หัวขอวิจยั ทีอ่ ยากทํามาเปนชุด ๆ เลยนิ ใชเลย..ตองนําประสบการณการทีส่ งั่ สม
มานาน แปรเปลี่ยนเปนงานวิจัย เย!”
ครูกรุณาตระหนักดีวาตนเองเปนคนคิดแลวทํา แตจุดออนเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเปนเรื่องที่ตอง
แกไขกอน.. “งานนี้ ตองพึ่งผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยมาชวยชี้แนะแลวสินะ..”

มุทิตา: ครูชางคิดกิจกรรม
ครูมุทิตาเปนผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จัดตั้งขึ้นโดยเจาอาวาสวัดปาสาลีซึ่งตองการ
ใหการศึกษาฟรีแกลกู หลานชาวบานทีอ่ ยูใ นบริเวณใกลเคียง งบประมาณสวนใหญของโรงเรียนมาจากมูลนิธขิ องวัด
แมจะไมไดประกาศอยางชัดเจนวาเปนโรงเรียนวิถพี ทุ ธ แตปรัชญาของโรงเรียนและแนวปฏิบตั ติ า ง ๆ ในการอบรม
สั่งสอนจะเนนวิถีพุทธ ทุกวันศุกร ครูมุทิตากับคณะครูจะพานักเรียนไปฟงการอบรมธรรมะจากทานเจาอาวาส
นักเรียนของโรงเรียนนี้รูจักการนั่งสมาธิมาตั้งแตชั้นอนุบาล สามารถสวดมนตไดอยางคลองแคลว
นอกจากงานบริหารแลว ครูมทุ ติ ายังตองรับผิดชอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหแกนกั เรียนชัน้ ประถมศึกษา
ตอนปลายดวย ครูมุทิตาเปนนักคิดกิจกรรมใหครูในโรงเรียนชวยกันจัดตลอดป มีทั้งกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติ กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของไทย
และนานาชาติ กิจกรรมการประกวดและการแขงขันทางวิชาการ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมรักษโลก ฯลฯ
ปที่ผานมา ครูมุทิตานําแนวคิดจากรายการสามเณรปลูกปญญาธรรมทางโทรทัศน มาคิดเปนกิจกรรม
บวชเณรใหแกนักเรียน โดยจัดเปนเวลา 15 วันในชวงปดภาคเรียน ปรากฏวามีผูปกครองสนใจสงลูกชายเขารวม
โครงการ 13 คน และสามารถเขารับการอบรมเปนสามเณรอยูที่วัดปาสาลีจนครบตามเวลา หลังจากโครงการ
สิ้นสุดไปแลวพักหนึ่ง ครูมุทิตามีโอกาสไดพูดคุยกับผูปกครองแตละราย เพื่อสอบถามถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับนักเรียนที่บวชเณร และไดทราบวานักเรียนแตละคนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผูปกครอง
บอกคลาย ๆ กันวา “เดี๋ยวนี้พูดจาสุภาพ..” “ไมดื้อเหมือนเมื่อกอน บอกใหทําอะไรก็รีบทํา..” “ชวยเหลือ
งานบานมากขึ้น..” “อาสาทํางานบาน..” “เลนเกมนอยลงกวาเมื่อกอน..” “ไมทะเลาะกับนองอยางที่เคยทําบอย ๆ”
“หายซนไปเยอะเลย”
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากอนเปดภาคเรียน เมื่อถึงวาระรายงานผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน ครูมุทิตารายงานแคชื่อโครงการของกิจกรรมมากมายที่โรงเรียนทํา แตเลือกพูดเกี่ยวกับกิจกรรม
บวชเณรเพิม่ นิดหนอย เนือ่ งจากเปนปแรกทีท่ าํ และตนเองรูส กึ วาเปนกิจกรรมทีป่ ระสบความสําเร็จ ผูท รงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เปนกรรมการคนหนึ่งใหความสนใจซักถามรายละเอียด ครูมุทิตาก็อธิบายอยางเต็มอกเต็มใจ
เมื่อซักถามจนเปนที่พอใจแลว ผูทรงคุณวุฒิกลาวกับครูมุทิตาวา “โรงเรียนนี้ยังไมเคยมีใครทําวิจัยเลย
ลองทําซักเรือ่ งเปนไร กิจกรรมนีน้ า จะเอามาเขียนเปนรายงานการวิจยั ไดนะ เปนการทําวิจยั แบบยอนหลัง (Backward
Research) จากเทาที่เลามา เห็นวาขอมูลที่ทําไวมีครบถวน แคนํามาจัดระบบเสียใหม ก็จะไดรายงานวิจัยหนึ่งเรื่อง”
ครูมุทิตาไมไดใหคําตอบ เพราะยังนึกภาพไมออกวาจะเปนงานวิจัยไดยังไง ผูทรงคุณวุฒิอานสีหนาของครูมุทิตา
แลวบอกวา “ถาคิดจะทําจริง ก็ชวยแนะนํากันได” ครูมุทิตาตอบสั้นๆ เพียงคําเดียว แตหนักแนนวา “คะ”
64 การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2561 เรื่อง “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย”

ครั้นถึงวาระเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานของโรงเรียนในปนี้ ครูมุทิตาเสนอกิจกรรมใหมเพิ่มขึ้นจากเดิม
อีกหนึ่งโครงการคือ พานักเรียนทํานา ผูทรงคุณวุฒิทานเดิมก็เสนอแนะใหทําเปนงานวิจัยอีกเชนกัน “จุดเริ่มตน
อยูที่การตั้งคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา ตั้งคําถามวิจัยที่เราอยากรูคําตอบ ผลวิจัยจึงจะมีประโยชนตอการพัฒนา
กิจกรรม ตอการพัฒนานักเรียน และยังชวยบอกไดวาควรจัดตอไปหรือเลิกจัด” ครูมุทิตาเริ่มเขาใจและยิ้มออก
เมื่อผูทรงคุณวุฒิเสนอตัวชวยครูผูรับผิดชอบกิจกรรมนี้ในการวางเคาโครงวิจัย
หลังการประชุมคราวนี้ ครูมทุ ติ าไดรวู า กิจกรรมตาง ๆ ทีม่ งุ พัฒนานักเรียน โดยมีกระบวนการทีเ่ ปนระบบ
และมีการวัดหรือประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางที่ทํามาหลายปนั้น สามารถทําเปนงานวิจัยได!!!

อุเบกขา: ครูชอบลองของใหม
ครูอุเบกขาเปนครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และไดรับมอบหมายใหสอนกลุมสาระสังคมศึกษาฯ
ของชวงชั้นที่ 2 ดวย เธอบอกกับเพื่อน ๆ แบบขําขําเสมอวา “ฉันเปนครูพันธุใหมไฮเปอร” ทุกครั้งที่เพื่อนครูแหยวา
“สอนตามปกติก็ดีอยูแลว ทําใหวุนวายไปทําไม วางนักรึไง?..”
ครูทุกคนรูวาครูอุเบกขาไมอยูนิ่งวางเฉยเหมือนชื่อตัวเอง ชอบติดตามขาวสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
วิธีสอนใหม ๆ อะไรเปนกระแสขึ้นมาในแวดวงการศึกษา เธอจะรูกอนเพื่อน แลวนํามาชวนคุยในชวงเวลาพัก
จากนั้น เพื่อนครูก็จะเห็นครูอุเบกขาทดลองของใหมกับลูกศิษย เรื่องไหนลองแลวไดผล ก็จะอวดเพื่อนครู
เรื่องไหนไมสําเร็จ ครูอุเบกขาก็จะทําเนียน ไมพูดถึง แตก็ไมเคยหยุดการลองของใหมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนครู
รูวาครูอุเบกขาสนุกสนานกับการทําเชนนั้น แตสงสัยอยูวาลูกศิษยของครูอุเบกขาจะสนุกสนานไปดวยหรือเปลา
เวลาที่มีการอบรมวิธีสอนใหมๆ กิจกรรมใหมๆ หรือแนวคิดใหมๆ ซึ่งทางโรงเรียนสั่งใหครูไปรวม
เพื่อนครูหลายคนไมอยากจะไป มักใหเหตุผลวา เสียเวลาสอนเด็กบาง เบื่อการไปนั่งฟงวิทยากรบรรยายบาง
ไปมาแลวก็ไมเห็นชวยอะไรใหดขี นึ้ บาง สารพัดเหตุผลทีจ่ ะไมไป แตครูอเุ บกขาดีใจทุกครัง้ ทีม่ คี าํ สัง่ ใหไปเขารับการอบรม
ครูอุเบกขานําสิ่งที่เรียนรูจากการอานและการเขารับการอบรมมาทดลองใชในหองเรียนไปแลวหลายอยาง เชน
เทคนิคเพือ่ นชวยเพือ่ น การเรียนรูแ บบโยนิโยมนสิการ การเรียนรูแ บบวัฏจักร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทเรียน
คอมพิวเตอร การสอนแบบโครงงาน ชวงสองสามปทผี่ า นมา ครูอเุ บกขาก็ทดลองใชทฤษฎีสดุ ฮิต อยางเชน ทักษะ
แหงศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู Active Learning, STEM, STAD, Backward design
เมือ่ ไมนานมานี้ เกิดปรากฏการณทสี่ รางกระแสไปทัว่ ประเทศคือ ละครบุพเพสันนิวาส กลายเปนออเจา
กันทั้งเมือง ตามดวยปรากฏการณที่สรางกระแสไปทั่วโลกคือ ทีมฟุตบอลหมูปาติดในถํ้าที่เชียงราย ครูอุเบกขา
ไมยอมเสียเวลาที่จะนําปรากฏการณนั้น มาใชจัดการเรียนรูแบบปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon Based
Learning) ตามที่อานเจอในเว็ปไซต ครูอุเบกขาสังเกตวาวิธีนี้ทําใหลูกศิษยสนใจเรียนมากขึ้น สามารถทํา
ความเขาใจในเรื่องที่เรียนไดอยางลึกซึ้งกวาเดิมจนนาแปลกใจ
ครูอุเบกขาสนุกกับการลองทฤษฎีสุดฮิตทั้งหลาย ทดลองแลวก็แลวไป เพราะมีของใหมเรียงแถวมาให
ลองอยูไมขาดสาย เรื่องการทําวิจัยชั้นเรียนไมเคยอยูในสมองของครูอุเบกขาเลย จนกระทั่งทางโรงเรียนสั่ง
ใหครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียนสงคนละเรื่อง ครูอุเบกขาเคยมีประสบการณการทําวิจัยสมัยเรียนปริญญาโท
มาแลว จึงทําวิจัยเลียนแบบงานที่เคยทํา แลวก็มีงานวิจัยสง และนึกในใจวา “เสียเวลาชะมัด ตองทําอะไรซํ้าของเดิม
ถาปหนาตองสงอีก ก็จะตองเดิม ๆ อีก เฮอ!”
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ครูอุเบกขารูจักวิธีทําวิจัยแบบเดียว คือแบบที่ทําวิทยานิพนธ ความที่ชอบลองของใหม จึงหยุดพัก
อานขาวการศึกษาสุดฮิตไวกอน หันมาคนควาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางจริงจัง
จนกระทั่งสามารถบอกกับตัวเองวา “พลาดแลวเรา วิจัยไปไดยังไงโดยไมคิดถึงปญหาของผูเรียนเปนสําคัญ
ลองใชทฤษฎีสุดฮิตไปเยอะแยะ แตไมเคยคิดวาเกี่ยวกับปญหาการเรียนรูของลูกศิษยรึเปลา ทั้งๆ ที่นี่คือ
จุดเริ่มตนของการทําวิจัย แยๆๆๆ..”
ครูอุเบกขายังคงทดลองของใหมตอไป แตนับจากนี้ ครูอุเบกขาจะไมสะเปะสะปะอีกแลว จะเลือกใชวิธีใด
ก็ตองแนใจในระดับหนึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมแลววา สิ่งนั้นนาจะชวยแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู
ของลูกศิษยได แตจะแนใจวาชวยไดจริงหรือไมก็ตอเมื่อ ครูอุเบกขาทําวิจัยในชั้นเรียน!

จุดเริม่ ตนของการทําวิจยั อยูท งี่ านประจําของครู
การทําวิจยั ไมใชงานทีท่ าํ เพิม่ ตางหาก
ไมใชงานทีแ่ ยกไปจากงานครู แตเปนงานตามปกติของอาชีพครู!!!
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จําเปนพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท จังหวัดชลบุรี
Career - Based Training Using Peer - to - Peer Techniques that Affect the Social Skills of Students
with Special Needs at Wonnapasub School Chonburi Province
นางจุฑารัตน ออนเฉวียง
2560

บทคัดยอ
การวิจยั มีวตั ถุประสงคเพือ่ 1) หาประสิทธิภาพของกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ โดยใชเทคนิคเพือ่ นชวยเพือ่ นทีส่ ง ผลตอ
ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ โดยใชเทคนิค
เพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษที่มีตอการจัดกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ โดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษที่มีปญหาดานทักษะทางสังคม จํานวน 9 คน โรงเรียน
วอนนภาศัพท จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2560 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั 1) กิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมการรอยมาลัย, กิจกรรมประกอบอาหาร และ กิจกรรมการเพนท 2) แบบประเมินทักษะดานอาชีพของนักเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ 3) แบบประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูปกครองตอผลการจัดกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน
ผลจากการวิจัยพบวา
1. กิจกรรมดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
มีประสิทธิภาพ 80.40/86.93 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80
2. นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษมีคะแนนทักษะทางสังคมหลังจากปฏิบัติกิจกรรม ฯ โดยใชเทคนิค
เพื่อนชวยเพื่อน สูงกวากอนปฏิบัติกิจกรรมรอยละ 67.50
3. ผูปกครองมีความพึงพอใจตอผลการจัดกิจกรรม ฯ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: กิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ, เทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน, นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the efﬁciency of the Career - based Training Using
Peer - to - Peer Techniques on the social skills of students with special needs at Wonnapasub School
Chonburi Province.; 2) to study the result of the implementation of Career - based Training Using Peer to - Peer Techniques; 3) to study the satisfaction of parents with special needs children for Career - based
Training Using Peer - to - Peer Techniques.
The sample were 9 students with special needs of Wonnapasub School. The three main activities
of the research were as follows: 1) The career training were the making of ring garlands (marai); cooking;
painting. 2) The vocational skills assessment forms for students with special needs. The assessment
was done before and after the implementation of the career training. 3) A social skills assessment form
for students with special needs before and after the career training. 4). Parents’ satisfaction assessment form
for career-based training using peer - to - peer techniques
The results of the research
1. The Career - based Training Using Peer - to - Peer Techniques efﬁciency scores were 82.66/86.07
higher than the criteria of 80/80.
2. Students’ achievement after the implementation of Career - based Training Using Peer - to - Peer
Techniques was higher than before the implementation. Students get the average of score of 67.50%.
3. Most of parents’ satisfaction level was at the ‘highest’ level.
Keyword: Career - Based Training Using, Buddy Techniques, Student with Spacial Needs
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2545 หมวด 2 สิทธิและหนาทีท่ างการศึกษา
มาตรา 10 กําหนดการจัดการศึกษาตองจัดใหบคุ คลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไมนอ ยกวาสิบสองป
ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และวรรคสองการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรอง
ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล
ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจดั ตัง้ แตแรกเกิด หรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจา ย และใหบคุ คลดังกลาว
มีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา เกี่ยวกับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กทุกประเภท โดยตอง
คํานึงถึงความสนใจ และความตองการของเด็กทุกคนทัง้ เด็กปกติ เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ และเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา รวมทั้งการสื่อสารและการเรียนรูหรือเด็กที่มีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคล
ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแล หรือผูดอยโอกาส เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาทุกดานทั้งทางดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม และสติปญญา อยางสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายและกิจกรรมที่เปนประสบการณตรงผานประสาทสัมผัส
ทั้งหา เหมาะสมกับวัย และความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อใหเด็กแตละคนไดมีโอกาสพัฒนาตนเองได ตามลําดับขั้นของ
พัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข เปนคนดีและคนเกงของสังคม สอดคลองกับ
ธรรมชาติสงิ่ แวดลอม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเชือ่ ทางศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม โดยความรวมมือจาก
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2548)
โรงเรียนวอนนภาศัพท จังหวัดชลบุรี ไดดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมนักเรียนทุกกลุมเปาหมาย
โรงเรียนไดจัดการเรียนรวมใหกับนักเรียนพิการเรียนรวม และไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนโรงเรียนเครือขายเรียนรวม
เนือ่ งจากโรงเรียนวอนนภาศัพทเปนโรงเรียนขยายโอกาสทีจ่ ดั การเรียนการสอนตัง้ แตระดับอนุบาลถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2560 มีจํานวนนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ จํานวน 50 คน ปญหาที่พบเมื่อนักเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ มีอยูสามประการคือ
1. นักเรียนมีปญหาดานการเรียน นักเรียนไมเขาใจในเนื้อหาของหลักสูตรและใชเวลาในการเรียนรูทําความเขาใจบทเรียน
ในวิชาตาง ๆ มากกวานักเรียนปกติ ในเนื้อหาเดียวกัน จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบวานักเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา วิธีการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลที่ปฏิบัติ
กันอยูในปจจุบัน ไมเหมาะที่จะนํามาใชกับนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
2. นักเรียนมีปญหาทักษะสังคม เชน อยากเลนกับเพื่อนแตกลับเอารองเทาของเพื่อนไปซอน มีเรื่องทะเลาะวิวาท
ชกตอยตบตี ไมสามารถทํางานรวมกันเปนทีม มีปญหาดานปฏิสัมพันธกับคนอื่น ไมรูจักกฎกติกาของสังคม จนทําใหการเรียน
การสอนหยุดชะงัก
3. นักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นเรียนสูงสุดของโรงเรียน ไมสามารถเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นและไมสามารถนําความรู
และประสบการณออกไปประกอบอาชีพ หรือใชในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปไดจริง คําถามของผูปกครองนักเรียน
มีความตองการจําเปนพิเศษ คือ หากนักเรียนเรียนจบและตองการเรียนตอ จะมีสถานศึกษาใดรองรับ และเมื่อนักเรียน
จบการศึกษานักเรียนจะออกไปประกอบอาชีพใดไดบาง กลาวคือ นักเรียนที่จบการศึกษาสูงสุดของโรงเรียนในแตละป
นักเรียนไมสามารถไปเรียนตอในระดับสูงขั้นไปทั้งสายสามัญศึกษาหรือสายอาชีวะศึกษา และไมสามารถออกไปประกอบอาชีพ
ตามที่ตนเองถนัดได เพราะวานักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษเรียนรูไดชาและไมไดรับการฝกประสบการณอยางตอเนื่อง
เหตุดังกลาวไดสรางความกังวลใจใหกับผูปกครองและนักเรียนเปนอยางมาก
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จากปญหาดังกลาวผูว จิ ยั จึงไดฝก นักเรียนปกติใหเปนผูช ว ยครูในการชวยสอน ชวยเตือน และดูแลเด็กพิเศษในหองเรียนปกติ
โดยใชความสนิทใกลชิดเปนกันเอง การไดเรียนกับผูที่อยูในระดับอายุใกลเคียงกัน จะทําใหนักเรียนรูสึกเปนอิสระ อบอุนใจ
และภาษาระหวางนักเรียนดวยกันนั้นสามารถเขาใจกันไดดี ซึ่งคาดวาจะสงผลดีทั้งแกนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
นักเรียนปกติ ครูในชั้นเรียน และระบบการเรียนรวมของโรงเรียนในภาพรวมอีกดวย สาเหตุหรือปจจัยอีกอยางหนึ่งมาจาก
การจั ด การเรี ย นรู  ที่ ยั ง ขาดการเรี ย นรู  ที่ เ หมาะสม และสอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ
การจัดการเรียนรูค วรพิจารณาเรือ่ งการใชสอื่ สิง่ อํานวยความสะดวก การฝกซํา้ ๆ จนเกิดทักษะเพือ่ ใหตรงกับความตองการและ
สอดคลองกับวิถีชีวิตและสภาพทองถิ่น จากเหตุผลดังกลาวจําเปนตองมีการออกแบบการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล
ใหสอดคลองกับสภาวะดังกลาว เพือ่ พัฒนานักเรียนทีม่ มี คี วามตองการจําเปนพิเศษใหมพี นื้ ฐานการเรียนรูต ลอดชีวติ และสามารถ
ดํารงชีวติ อยูใ นสังคมไดอยางมีความสุขเปนสําคัญ ผูว จิ ยั ไดจดั ทํากิจกรรมคัดสรรดานอาชีพมาพัฒนาการเรียนรูส อู าชีพของนักเรียน
ทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษโดยใชเพือ่ นคูห ู (Buddy) มาเปนผูช ว ย ซึง่ มาจากแนวคิด ทฤษฏี และหลักจิตวิทยาการเรียนรูท เี่ หมาะสม
จัดทํากิจกรรมคัดสรรฝกอาชีพดวยวิธีปฏิบัติจริง ผูวิจัยวิเคราะหงาน แตกขั้นตอนออกเปนงานยอย ๆ เริ่มตนการฝกจากขั้นตอนงาย
ไปสูขั้นตอนที่ยากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดประดิษฐชิ้นงานไดอยางเขาใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู เชน การทําอาหาร
การรอยมาลัยดอกไมสด การเพนท เปนตน เพือ่ ใหนกั เรียนไดเรียนรูส กู ารปฏิบตั จิ ริง นักเรียนมีความสุขในการทํางาน เกิดความ
ภาคภูมใิ จในตนเอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ทัง้ ยังสงเสริมรายไดระหวางเรียนและอาชีพของนักเรียนในอนาคต ผูว จิ ยั คาดวา
ผลจากการจัดกิจกรรมจะชวยใหนกั เรียนทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษไดปฏิสมั พันธกบั เพือ่ นคูห ู (Buddy) อาจสงผลใหนกั เรียน
ทีม่ ปี ญ
 หาหรือความบกพรองทางพฤติกรรมดานทักษะทางสังคม จะเกิดการเรียนรูแ ละสามารถปรับปรุงพฤติกรรมไปสูพ ฤติกรรม
ที่พึงประสงค อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข

วัตถุประสงคการวิจัย
1. หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคม
ของนักเรียนที่มีความจําเปนตองการพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท จังหวัดชลบุรี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพือ่ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพือ่ นชวยเพือ่ นทีส่ ง ผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียน
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษที่มีตอการจัดกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ
โดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท
จังหวัดชลบุรี

นิยามศัพทเฉพาะ
1. กิจกรรมคัดสรรดานอาชีพของนักเรียนทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษ หมายถึง กิจกรรมดานอาชีพทีไ่ ดคดั เลือก
จากนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ซึ่งเปนงานดานอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียน ประกอบดวยกิจกรรมทําอาหาร
กิจกรรมรอยมาลัยดอกไมสด และกิจกรรมการเพนท ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใชเพื่อนคูหู (Buddy) มาเปนผูชวยครูในการฝก
มีการประเมินผลตามชิ้นงาน
2. นักเรียนมีความตองการจําเปนพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่ไดรับการประเมินจากครูประจําชั้น ครูประจําวิชา
ที่มีพฤติกรรมรบกวนชั้นเรียน ซึ่งเรียนรวมในโรงเรียนวอนนภาศัพท จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2560
3. ทักษะสังคม (social skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดการกับความขัดแยงหรือความโกรธ
การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น การปฏิบัติกิจกรรมโดยเนนการทํางานรวมกันเปนทีม
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4. กิจกรรมคัดสรรดานอาชีพทีส่ ง ผลตอทักษะทางสังคม หมายถึง กิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ 3 กิจกรรม ทีส่ รางขึน้
โดยครูเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมและมีเพื่อนคูหู (Buddy) เปนผูชวยสอน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุตามจุดประสงค
การเรียนรูที่กําหนดไว โดยมีลําดับการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจากขั้นตอนงายสูยาก
5. เทคนิคเพือ่ นชวยเพือ่ น หมายถึง วิธกี ารทีใ่ หนกั เรียนปกติในชัน้ เรียนรวมทีส่ มัครเปนเพือ่ นคูห ู (Buddy) ทําหนาที่
เปนผูชวยครูผูสอนระหวางจัดกิจกรรมดานอาชีพ โดยการสังเกตพฤติกรรมตามแบบสังเกต
6. เพื่อนคูหู (Buddy) หมายถึง นักเรียนปกติที่ไดรับการฝกใหทําหนาที่เปนผูชวยครูผูสอนระหวางจัดกิจกรรม
ดานอาชีพ ชวยเตือน และดูแลนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษในชั้นเรียนรวม
7. เกณฑประสิทธิภาพ 80/80 หมายถึง ประสิทธิภาพของกิจกรรมดานอาชีพที่สงผลตอทักษะทางสังคมของผูเรียน
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คาเฉลีย่ รอยละ 80 ของคะแนนทีน่ กั เรียนทําไดจากแบบประเมินผลระหวางกระบวนการ
จัดกิจกรรม
80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทําไดจากแบบประเมินผลหลังการใชกิจกรรม
ดานอาชีพที่สงผลตอทักษะทางสังคม

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิดในการใชกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพเพื่อนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการศึกษารูปแบบการสอนเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ พบวา การสอนบุคคลที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษอาจสอนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมก็ได การสอนควรยึดหลักระดับความสามารถของแตละบุคคลเปนหลัก
ผูสอนควรมีวิธีการสอนที่แตกตางไปจากการสอนปกติ โดยมีหลักการสอนแบบวิเคราะหงาน (Task Analysis) โดยแบงงานเปน
ขั้นตอนยอยเรียงลําดับจากงายไปหายาก เพื่อไมใหเกิดความสับสนและใหสามารถทํางานชิ้นนั้น ๆ ได และประสบความสําเร็จในงาน
ซึ่งเปนการสรางความเชื่อมั่นในตนเองยิ่งขึ้น ใชหลักการสอนแบบ 3 R
Repetition คือ สอนซํ้าและใชเวลาสอนมากกวาบุคคลทั่วไป ใชวิธีสอนหลายวิธีในเนื้อหาแบบเดิม
Relaxation คือ การสอนแบบไมตรึงเครียด ไมสอนวิชาเดียวนานเกิน 15 นาที ควรเปลี่ยนกิจกรรมการสอนวิชาการ
เปนการเลน รองเพลง ดนตรี เลานิทาน หรือใหลงมือปฏิบัติจริง
Routine คือ การสอนใหเปนกิจวัตรประจําวันเปนกิจกรรมที่จะตองทําเปนประจําสมํ่าเสมอในแตละวัน การสอน
ที่ทําใหบุคคลที่มีความตองการจําเปนพิเศษลดการพึ่งพาบุคคลลง (Step of Independence) ตองสอนทักษะที่จําเปน
ในการดํารงชีวิตและการเตรียมความพรอมดานอาชีพดวย (ผดุง อาระวิญู. 2542)
กิจกรรมการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนแนวความคิดที่เปดโอกาสให นักเรียนมี โอกาสเรียนรูด วยตนเอง
เปนการกระจายบทบาทการสอนจากครูไปสูนักเรียนนับวาเปนวิธีการสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ดังที่ Mallette, Harper,
Sacca and Pomerantz (1994: 271) กลาวถึงวิธกี ารเรียนรูแ บบใชเพือ่ นชวยวา เปนวิธสี อนอีกวิธที างเลือกหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการสงเสริมความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic Performance) แกผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
เนื่องจากเปนวิธีสอนที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และสงผลใหเกิด
ความกระตือรือรนโดยมีเพื่อนชวยเหลือซึ่งกันและกันในขณะทํากิจกรรม ผูเรียนที่ทําหนาที่เปนผูชวยสอนจะไดรับการฝกอบรม
แนวการดําเนินกิจกรรมจากครู จะชวยสรางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนและสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

กิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ
โดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน
ที่สงผลตอการพัฒนาทักษะทางสังคม
ของนักเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใช
เทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
2. ผลการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน
3. ความพึงพอใจของผูปกครอง

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีกลุมทดลอง 1 กลุม (One Group
Pretest - Posttest Design) ใหกลุม ทดลองรวมกิจกรรมการเรียนการสอนตามกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพือ่ ชวยเพือ่ น
สงผลตอทักษะทางสังคมของเด็กทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษโรงเรียนวอนนภาศัพทจงั หวัดชลบุรี ทีผ่ วู จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยมีการทดลอง
ดังนี้
กลุม

สอบกอน

ทดลอง

สอบหลัง

ES

T1

X

T2

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย
X แทน การจัดกระทํา (Treatment)
S แทน การกําหนดกลุมตัวอยางโดยการสมัครใจ
E แทน กลุมทดลอง (Experiment Group)
T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)
กลุมเปาหมาย
กลุม เปาหมายถูกเลือกมาอยางจําเพาะเจาะจงเปนนักเรียนทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษทีม่ ปี ญ
 หาดานทักษะทางสังคม
และมีพฤติกรรมรบกวนชั้นเรียน จํานวน 9 คน โรงเรียนวอนนภาศัพท จังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2560
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. กิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมการรอยมาลัย 2) กิจกรรมการประกอบอาหาร
3) กิจกรรมการเพนท พรอมแนวทางการจัดกิจกรรมคัดสรรทัง้ หมด 4 เลม โดยเลมแรกคลายคูม อื ครู ในเลมประกอบดวยคําชีแ้ จง
การจัดกิจกรรมคัดสรรทั้ง 3 กิจกรรม ตารางกิจกรรม วิธีการประเมินกอนและหลังการจัดกิจกรรม ใบความรูของแตละกิจกรรม
แผนการสอนรายกิจกรรม อีก 3 เลม เปนเลมกิจกรรมของผูเรียนโดยในแตละเลมประกอบดวยตารางกิจกรรม แบบสังเกต
การปฏิบัติกิจกรรม ใบความรูของแตละกิจกรรม
2. แบบประเมินทักษะทางดานอาชีพ และทักษะทางดานสังคม ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพโดยสราง
แบบประเมินใหครอบคลุมวัตถุประสงค, นําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปเสนอตอ ผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและการใชภาษา, นําแบบประเมินที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ, ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา
และตรวจสอบคาความเชื่อมั่น โดยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1970 อางถึงใน ไพรัตน วงษนาม. 2543) พบวา
1) แบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงานดานอาชีพ มีคาความสอดคลองรวมอยูระหวาง 0.67 - 1 ความเชื่อมั่น
มีคาเทากับ .83
2) แบบแบบประเมินทักษะทางดานสังคม มีคาความสอดคลองรวม อยูระหวาง 0.33 - 1 (ขอคําถามที่มีคา IOC
ตํ่ากวา 0.5 ผูวิจัยนํามาปรับปรุงขอคําถามเพื่อใหครอบคลุมทุกวัตถุประสงค) คาความเชื่อมั่น มีคาเทากับ .78
3. แบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียนผานการใชกิจกรรมดานอาชีพ และดานทักษะทางสังคม ผูวิจัยดําเนินการสราง
และหาคุณภาพโดยสรางแบบสังเกตพฤติกรรมผูเ รียน, นําแบบสังเกตทีผ่ า นตรวจสอบความสอดคลองกับพฤติกรรมผูเ รียนจากผูท รงคุณวุฒิ
ไปสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่มีพฤติกรรมใกลเคียง โดยมีผูสังเกต 2 คน คือ นางไพรรัตน สิงหทอง ครูชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนวอนนภาศัพท และนางกรุณา กลมทุกสิ่ง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท จากนั้นนําผลการสังเกตของ
ผูส งั เกตมาคํานวณหาคาเชือ่ มัน่ ดวยวิธขี องคารเวอร (Carver Method) (อางถึงใน ไพรัตน วงษนาม. 2543) ได คาความเชือ่ มัน่
ของสังเกตพฤติกรรมดานอาชีพ เทากับ .83 และคาความเชื่อมั่นของสังเกตพฤติกรรมดานทักษะทางสังคม มีคาเทากับ .81
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองในการจัดกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอ
ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาปญหาของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงคถูกสงตอมาจากครูประจําชั้น
ประจําวิชาในโรงเรียนวอนนภาศัพทเปนรายบุคคล
2. คัดสรรกิจกรรม สํารวจความสนใจ ความถนัดของนักเรียน โดยการสอบถามจากผูปกครอง ครูผูสอนที่เกี่ยวของ
และจากนักเรียนเอง โดยผูว จิ ยั เสนอกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เพือ่ ทราบถึงความสนใจของนักเรียนกลุม ทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษ
พบวากิจกรรมทักษะอาชีพเปนกิจกรรมที่นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษใหความสนใจมากที่สุด จํานวน 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมรอยมาลัย กิจกรรมประกอบอาหาร และกิจกรรมการเพนท หลังจากไดกิจกรรมดานอาชีพที่นักเรียนสนใจแลว
ผู  วิ จั ยไดศึกษาเอกสารและสืบคนขอมูลเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน พบวากิจกรรมที่นักเรียนใหความสนใจนั้นไดรับการสงเสริม
จากหนวยงานและชุมชนโดยรอบ ซึ่งเปนอาชีพที่สามารถตอยอดเปนอาชีพในอนาคตได
3. ดําเนินการคัดเลือกเพือ่ นคูห ู (Buddy) ของนักเรียนทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษ ผูว จิ ยั ไดจดั หาเพือ่ นคูห ู (Buddy) ดังนี้
3.1 รับสมัครเพื่อนคูหู (Buddy)
3.2 คัดเลือกเพือ่ นคูห ู (Buddy) จากความเห็นชอบของครูประจําชัน้ ครูประจําวิชา และการสังเกตของผูว จิ ยั เชน
นักเรียนชอบเลนกับนักเรียนปกติคนใด มีนักเรียนปกติคนใดที่มีจิตอาสาชวยเพื่อนพิเศษที่มีความตองการจําเปนพิเศษบาง
3.3 ขออนุญาตผูป กครองของเพือ่ นคูห ู (Buddy) ทีไ่ ดรบั การคัดเลือกและแจงชือ่ เพือ่ นคูห ู (Buddy) ใหกบั ผูป กครอง
ของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษใหรับทราบ
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3.4 ประชุมวางแผนการใชกิจกรรมระหวางครู ผูปกครอง และเพื่อนคูหู (Buddy) โดยนัดประชุมทุกวันหลังเลิกเรียน
และกอนการจัดกิจกรรม
3.5 แจงชือ่ เพือ่ นคูห ู (Buddy) ใหครูประจําชัน้ ครูประจําวิชาทราบ พรอมขอใหครูจดั ทีน่ งั่ ใหเพือ่ นคูห แู ละนักเรียน
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษใหนั่งติดกัน หนาชั้นเรียน เพื่อลดสิ่งเราและงายตอครูประจําชั้น ครูประจําวิชาในการชวยกํากับ
ติดตามดูแลชวยเหลือ
3.6 เพือ่ นคูห ู (Buddy) ใหความชวยเหลือดูแลนักเรียนในดานการเรียนและปฏิบตั กิ จิ กรรม รายงานความกาวหนา
ดวยการประชุมทุกวันหลังเลิกเรียนในชวงหนึ่งเดือนแรก
4. รางกิจกรรมคัดสรร โดยการวิเคราะหทฤษฎีจิตวิทยาที่ใชพัฒนากิจกรรมดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน
ที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษในโรงเรียนวอนนภาศัพท เสนอผูเชี่ยวชาญ 5 คน
5. สรางตนแบบกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียน
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษโรงเรียนวอนนภาศัพทผูวิจัยดําเนินการโดยนําขอเสนอ แนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขและ
จัดระบบตามแนวคิดในการใชกระบวนการของวิธีระบบ (System Approach) (ฉลอง ทับศรี. 2550) ประกอบดวย 4 สวน คือ
ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ (Output) และ ผลปอนกลับ (Feedback) ซึ่งเปนองคประกอบพื้นฐาน
ผูวิจัยนําเสนอเปนแผนภาพ ดังตอไปนี้
กระบวนการ (Process)
1. ประชุม
ปจจัยนําเขา
(Input)
- วัตถุประสงค
- ตัวนักเรียน
- ครูผูสอน
- การเรียนการสอน
- เพื่อนคูหู

2. เลือกกิจกรรม
3. กําหนดปฏิทินกิจกรรม

ผูสอน เพื่อน และผูเรียน พูดคุยถึงรายละเอียดกิจกรรม
ที่จะเรียน
ผูสอน ใหเพื่อนคูหู นักเรียน เลือกกิจกรรม
ตามความถนัดและความสนใจ
ครู แจง วัน เวลา ในการปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อนคูหูและนักเรียน

4. ดําเนินงานตามปฏิทินกิจกรรม

ครู กําหนดสถานการณใหเพื่อนคูหูดูแลนักเรียน
คอยใหคําแนะนํา ชวยเ่หลือ

5. ติดตามและประเมินกิจกรรม

ติดตามผลการทํากิจกรรมของนักเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษดวยวิธีการประเมินตามสภาพจริง

6. การรักษาทักษะการทํากิจกรรม
ที่ทําไดดีแลวใหคงอยู

ถอดถอนการชวยเหลือเพื่อใหผูเรียน
กระทําไดดวยตนเอง

ผลผลิต (Output)
1. คะแนนประเมินทักษะ
อาชีพของนักเรียน
2. คะแนนประเมินทักษะ
ทางสังคมของนักเรียน
3. จํานวนนักเรียน
ที่มีทักษะสังคม
4. จํานวนนักเรียน
ที่มีทักษะอาชีพ
ผลลัพธ (Outcome)
นักรียนมีคุณลักษณะ
ทางอาชีพ

ผลยอนกลับ (Feedback) เพื่อนําไปปรับปรุง
- ผลการปฏิบัติกิจกรรมของเรียน
- ประสิทธิภาพของกิจกรรมดานอาชีพสงผลตอการพัฒนาทักษะทางสังคม ของนักเรียน
ภาพแสดงตนแบบกิจกรรมคัดสรรคดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน ที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท

6. ทดลองใชเบื้องตน (try out) แบบกลุม ดําเนินการในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ดังนี้
6.1 สุมตัวอยางจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถ
ใกลเคียงกับกลุม เปาหมาย จํานวน 4 คน และเพือ่ นคูห ู (Buddy) 4 คน รวม 8 คน ไปทดลองตามการเรียนการสอนตามแนวทาง
การจัดกิจกรรมดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนสงผลตอทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
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ผูวิจัยไดสังเกต สอบถาม และบันทึกผลทั้งหมดไว สรุปผลคาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
นําผลที่ไดจากการทดลองมาเทียบกับเกณฑที่กําหนดปรากฎวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด สรุปผลไดดังนี้
1) ผูเรียนมีความสุขกับการที่เพื่อนคูหูดูแลชวยเหลือและมีปฏิสัมพันธระหวางกันดีขึ้น
2) ผูเรียนรูสึกปลอดภัยกับกิจกรรมดานอาชีพ และปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงไว อีกทั้งยังมั่นใจไดวาภายหลัง
จากสิ้นสุดกระบวนการแลว ผูเรียนจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดสําเร็จ
7. การทดลองใชจริง (trial run) นําแนวทางการจัดกิจกรรมดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนสงผลตอ
ทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษไปทดลองใชจริงในสถานการณจริงโดยทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ที่มีปญหาดานพฤติกรรม จํานวน 9 คน และเพื่อนคูหู (Buddy) รวมอีก 9 คน รวมเปน 18 คน ระหวาง
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และปรับปรุง ดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
(Action research)

การเมิน
ครั้งที่

คะแนนเต็ม
(100)

จํานวน
นักเรียน
(พิเศษ)

จํานวน
นักเรียน
(พิเศษ)
ที่ผานเกณฑ
ทั้งหมด

กอน

100

9

1

100

2

80 แรก

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

80 หลัง

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

0

37.73

34.25

0

0

9

8

77.73

12.25

77.5

0.53

100

9

8

77.73

12.25

77.5

0.53

3

100

9

8

79.48

11.32

89.69

0

4

100

9

8

81.69

8.50

91.69

0

5

100

9

9

82.68

9.32

92.68

0

หลัง

100

9

9

82.43

8.12

92.53

0

คะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ย

80.29

86.93

การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาผลการจัดกิจกรรมตามกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพือ่ นชวยเพือ่ นทีส่ ง ผลตอทักษะทางสังคม
ของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษโรงเรียนวอนนภาศัพท ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากนักเรียนกลุมเปาหมาย ขอนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ โดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคม
ของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษโรงเรียนวอนนภาศัพท พบวา คะแนนแบบสังเกตกระบวนการพัฒนาทักษะในการทํางาน
และพื้นฐานอาชีพจากผลการจัดกิจกรรมตามกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคม
ของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษจํานวน 5 ครั้ง ปรากฏผลดังรายละเอียดตอไปนี้
จากการจัดกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ โดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษที่ผูวิจัยสรางขึ้นนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษโรงเรียนวอนนภาศัพท
ระดับเรียนไดและฝกได จํานวน 9 คน และเพื่อนคูหู (Buddy) รวมอีก 9 คน รวมเปน 18 คน ระหวาง 5 ตุลาคม 2560 31 มกราคม 2561 แลวทําการทดสอบประสิทธิภาพของผลการใชกิจกรรมตามแนวทางดานอาชีพที่สงผลตอทักษะทางสังคม
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ของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษที่ศึกษา ตามเกณฑ 80/80 โดยมีการวัดผลกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน
พรอมกันนี้ ผูวิจัยไดสังเกตหากพบขอบกพรองและปรับปรุงแกไขตามหลักการ และทฤษฎีที่เหมาะสม ภายหลังใชกิจกรรม
ดานอาชีพในแตละครั้ง ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอดังนี้
1. ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 เกณฑการผาน 80 คะแนน จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑ 7 คน และมีประสิทธิภาพ
77.73/77.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0.53 ซึ่งยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคาความคลาดเคลื่อน
ของสถิติบวก/ลบ 2.5 ถือวา คาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และผูวิจัย
พบขอบกพรองดังนี้
1.1 นักเรียนยังไมคุนเคยกับกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคม
ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษที่ พั ฒ นาขึ้ น ผู  วิ จั ย แก ไขโดยการเป ด โอกาสให นั ก เรี ย นซึ่ ง เป น นั ก เรี ย นที่ มี
ความตองการจําเปนพิเศษและเพื่อนคูหู (Buddy) ไดเลาถึงกิจกรรมที่ปฏิบัติในชวงเย็นในแตละวัน และชี้แจงใหนักเรียน
เขาใจและเห็นประโยชนในการทํางานมีนักเรียนบางคนยังไมคุนเคยกับเพื่อนคูหู (Buddy) ไมยอมปฏิบัติกิจกรรมกับเพื่อนคูหู
(Buddy) ครูแกไขโดยการใหนักเรียนพักและใหลองเลาถึงกิจกรรมอื่นที่นักเรียนสนใจ เชน นักกีฬาที่ชอบ ภาพยนตรที่ชอบดู
เปนตน
2. ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 100 เกณฑการผาน 80 คะแนน จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑ 7 คน และมี
ประสิทธิภาพ 77.73/77.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 0.53 ซึ่งยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
คาความคลาดเคลื่อนของสถิติบวก/ลบ 2.5 ถือวา คาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กําหนด และผูวิจัยพบขอบกพรอง ดังนี้
2.1 นักเรียนทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษบางคนไมยอมลงมาปฏิบตั กิ จิ กรรม ผูว จิ ยั แกไขโดยใหเพือ่ นคูห ู (Buddy)
ไปตามนักเรียน หากยังไมมาอาจใชวิธี เตือน ขู และลงโทษ (ครูรับตัวมาอบรมอยางเขมขน) ตามลําดับ
2.2 นักเรียนบางคนละทิ้งกิจกรรมกลางคัน ผูวิจัยแกไขโดยเสริมแรงและวางเงื่อนไข เชน หากนักเรียนทําชิ้นงานเสร็จ
ครูจะใหรางวัลเปนคาขนมทั้งนักเรียนและเพื่อนคูหู (Buddy) เปนตน
3. ครั้งที่ 3 คะแนนเต็ม 100 เกณฑการผาน 80 คะแนน จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑ 8 คน และมี
ประสิทธิภาพ 79.48/89.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0 ซึ่งยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
คาความคลาดเคลื่อนของสถิติบวก/ลบ 2.5 ถือวา คาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
4. ครั้งที่ 4 คะแนนเต็ม 100 เกณฑการผาน 80 คะแนน จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑ 9 คน และ
มีประสิทธิภาพ 81.69/91.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 0 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
5. ครั้งที่ 5 คะแนนเต็ม 100 เกณฑการผาน 90 คะแนน จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑ 9 คน และมี
ประสิทธิภาพ 82.68/92.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 0 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
6. เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา ผลการจัดกิจกรรมตามกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพือ่ นชวยเพือ่ น ทีส่ ง ผลตอทักษะทางสังคม
ของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษที่พัฒนาขึ้นและสงผลใหทักษะอาชีพยังคงติดตัวนักเรียน ซึ่งเปนนักเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ ผูวิจัยยังคงเสริมแรงทางบวกทั้งตัวนักเรียนซึ่งเปนนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษและเพื่อนคูหู (Buddy) อยูเสมอ
ผูวิจัยไดมีการประเมินและวัดผลภายหลังจากการจัดกิจกรรมตามกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอ
ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษไปแลว 1 เดือน ผูวิจัยไดประชุมและสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรม
นักเรียน เปนครั้งที่ 6 คะแนนเต็ม 100 เกณฑการผาน 80 คะแนน จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑ 9 คน และมีประสิทธิภาพ
82.43/92.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 0 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด พบวา คะแนนการทดสอบประสิทธิภาพ
เฉลีย่ ทัง้ 6 ครัง้ เทากับ 80.29/86.93 สรุปไดวา ผลการจัดกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพือ่ นชวยเพือ่ น ทีส่ ง ผลตอทักษะ
ทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
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สรุปผลการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ปนกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพือ่ นชวยเพือ่ นทีส่ ง ผลตอการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียน
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพทสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. คะแนนการหาประสิทธิภาพเฉลีย่ ทัง้ 6 ครัง้ เทากับ 80.40/86.93 สรุปไดวา ประสิทธิภาพของกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ
โดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษมีคะแนนทักษะทางสังคมหลังจากปฏิบัติกิจกรรมตามกิจกรรมคัดสรร
ดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน ที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษสูงกวากอนปฏิบัติ
กิจกรรมเทากับรอยละ 67.50
3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมดานอาชีพ
โดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท
ในระดับมากที่สุด รอยละ 93.75 และ ระดับมาก รอยละ 6.25

อภิปรายผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ โดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคมของ
นักเรียนทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะผูว จิ ยั ไดศกึ ษา
สภาพปญหาของนักเรียนเปนรายบุคคล เลือกกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ ในรูปแบบที่มุงพัฒนานักเรียนในดานการปฏิบัติ
ลงมือกระทําซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ซิมพซัน (Simpson, 1972) กลาววา ทักษะการปฏิบัติสามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝน
ซึ่งหากไดรับการฝกฝนที่ดีแลว จะเกิดความถูกตอง ความคลองแคลว ความเชี่ยวชาญชํานาญการ และความคงทน ผลของ
พฤติกรรมหรือการกระทําสามารถสังเกตไดจากความรวดเร็ว ความแมนยํา ความเร็วหรือความราบรื่นในการจัดการ
ขั้นตอนการฝกปฏิบัติจากกิจกรรมงาย ๆ ไปสูกิจกรรมยากขึ้น เพื่อไมใหเกิดความสับสนและใหสามารถทําชิ้นงานนั้น
ไดประสบผลสําเร็จ ซึ่งนักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง สอดคลองกับหลักการสอนแบบ 3 R (ผดุง อาระวิญู, 2538)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยจัดเพื่อนนักเรียนปกติใหเปนเพื่อนคูหู (Buddy)
ดูแลนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทุกคน เปนการเรียนรูโดยใหนักเรียนไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน จะทําใหนักเรียนรูสึก
เปนอิสระ อบอุนใจ และภาษาระหวางนักเรียนดวยกันนั้น สามารถเขาใจกันไดดี ทําใหนักเรียนไดเรียนรูซึ่งกันและกันในระหวาง
เพือ่ น ซึง่ กลวิธกี ารเรียนรูแ บบเพือ่ นชวยเพือ่ นเปนวิธกี ารสอนวิธขี องปรัชญาการศึกษาทีว่ า learning by doing ตามแนวทฤษฎี
ของ John Dewey โดยเนนการใหนักเรียนมีการรวมกลุมเพื่อการทํางานรวมกันหรือการปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน
(สุคนธ สินธพานนท และคณะ อางใน ประนอม ดอนแกว. 2550: 12) ดังนั้น การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูจึงควร
จดประสบการณที่หลากหลาย โดยมีการศึกษาหาความรูจากเหตุการณที่กําหนดใหและปฏิบัติจากการรวมกิจกรรมกลุมสนทนา
แลกเปลี่ยนประสบการณของแตละบุคคล รวมกันใชเหตุผลในการวิเคราะหถึงผลดีผลเสียของการปฏิบัติและสรุปรวมกัน และมี
การประเมินผลเปนระยะเพือ่ แกไขปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหนกั เรียนทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษสามารถ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมไดดที งั้ ระหวางการดําเนินกิจกรรมตลอดถึงการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมสงผลให กิจกรรมคัดสรรดานอาชีพ
โดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 ที่กําหนดไว
2. นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษมีคะแนนทักษะทางสังคมหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมตามกิจกรรมคัดสรร
ดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพือ่ นชวยเพือ่ น ทีส่ ง ผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษ สูงกวากอนปฏิบตั ิ
กิจกรรมเทากับรอยละ 67.50 ทัง้ นีอ้ าจเปนผลมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใชกระบวนการทีล่ งมือปฏิบตั ิ (Learning
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is active process) นักเรียนไดรับประสบการณตรง การลองผิดลองถูกและคนหาวิธีการแกปญหาและ ในการปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษมีเพื่อนคูหู (Buddy) ซึ่งเปนนักเรียนปกติที่ผูวิจัยไดคัดเลือกอยางเหมาะสมใหเปนผูชวย
ในการเรียนการสอนซึ่งทําใหนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษเกิดการเรียนรูโดยการสังเกตหรือไดรับการแนะนําจาก
เพื่อนคูหู (Buddy) ซึ่ง Mallette, Harper, Sacca and Pomerantz (1994: 271) กลาวถึงวิธีการเรียนรูแบบใชเพื่อนชวยเพื่อนวา
เปนวิธสี อนอีกวิธหี นึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการสงเสริมความรูค วามสามารถทางวิชาการ (Academic Performance) แกนกั เรียน
เนื่องจากเปนวิธีสอนที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหนักเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และสงผลใหเกิด
ความกระตือรือรนในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ศิวาณา พันธุรัตน (2549) ไดคนควาแบบอิสระเรื่องการปรับพฤติกรรมภาวะ
ไมอยูนิ่งและสมาธิสั้นของเด็กออทิสติกในหองเรียนรวมโดยใชเทคนิคเพื่อนสอนเพื่อน โรงเรียนวัดชางเคี่ยน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ตัวอยางที่นํามาศึกษาคือ เด็กชายที่เปนออทิสติก อายุ 7 ป ที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดชางเคี่ยน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผูศ กึ ษาใชเทคนิคเพือ่ นสอนเพือ่ นทีต่ า งระดับชัน้ ในการปรับพฤติกรรม แบบแผนการศึกษาเปนแบบ
Simple Subject Design รูปแบบ ABA ผลการศึกษาสรุปไดวา หลังจากใชเทคนิคเพื่อนสอนเพื่อนแลวกรณีศึกษามีพฤติกรรม
เขารวมกิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ นั่งรวมรับประทานอาหาร และนั่งเรียนในหองไดดีขึ้น กลาวคือ กรณีศึกษามีพฤติกรรม
1) วิ่งออกนอกแถวหลังทําการทดลองคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 9 จากเดิมที่ เฉลี่ยรอยละ 90 2) วิ่งออกจากหองเรียนคิดเปน
คาเฉลี่ยรอยละ 6 จากเดิมที่คาเฉลี่ยรอยละ 92 3) ลุกจากโตะอาหารคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 2 จากเดิมที่คาเฉลี่ยรอยละ 97
แสดงใหเห็นวาการทดลองประสบผลสําเร็จเปนที่นาพึงพึงพอใจ เพราะเด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น โดยมีความสนใจในสิ่งตาง ๆ
และสามารถเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดนานขึ้นกวาเดิม จากทฤษฎีและคํากลาวขางตนสงผลใหนักเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษมีพฤติกรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลงเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคตามจุดประสงคที่ตั้งไว โดยมีคะแนนกอนปฏิบัติกิจกรรม
เทากับรอยละ 27.81 คะแนน ระหวางปฏิบตั กิ จิ กรรมเทากับรอยละ 87.50 คะแนน หลังการปฏิบตั กิ จิ กรรมเทากับ รอยละ 95.31
และผลต า งของคะแนนก อ นและหลั ง การจั ด กิ จ กรรมมี ค  า เท า กั บ 67.50 จึ ง สรุ ป ได ว  า ผลการประเมิ น ทั ก ษะทางสั ง คม
หลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการปฏิบัติกิจกรรม เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในขอ 2
3. ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมคัดสรร
ดานอาชีพโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท
ในระดับมากที่สุดรอยละ 93.75 และ ระดับมากรอยละ 6.25 กลาวคือ ประสิทธิภาพของกิจกรรมคัดสรรโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อน
ที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ เปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน 80/80 ซึ่งหมายความวา
การปฏิบตั กิ จิ กรรมของนักเรียนทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษผานตามเกณฑมาตรฐานและนักเรียนทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษ
มีคะแนนทักษะทางสังคมหลังจากปฏิบัติกิจกรรมตามกิจกรรมคัดสรรโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคม
ของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษสูงกวากอนปฏิบัติกิจกรรม สงผลใหการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน
ทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษทีไ่ ดรบั การจัดกิจกรรมตามกิจกรรมคัดสรรโดยใชเทคนิคเพือ่ นชวยเพือ่ นทีส่ ง ผลตอทักษะทางสังคม
ของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงวาผูปกครองของเด็กที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษมีความพึงพอใจในกิจกรรมคัดสรรโดยใชเทคนิคเพือ่ นชวยเพือ่ นทีส่ ง ผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียน
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การคัดเลือกเพือ่ นคูห ู (Buddy) นอกจากคัดเลือกโดยครูประจําชัน้ ประจําวิชาแลว ผูว จิ ยั คัดเลือกจากการสังเกตวา
นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษชอบเลนกับเพื่อนคนใด และเพื่อนคนนั้นดูแลนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษดีหรือไม
ความประพฤติของเพื่อนคูหู (Buddy) เปนเชนไรเพราะงานวิจัยครั้งนี้ ไดเพื่อนคูหู (Buddy) เปนนักเรียนที่มีความประพฤติดี
มีความรับผิดชอบ ทําใหนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษมีความประพฤติเรียบรอย ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบไปดวย
2. การรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษของเพื่อนคูหู (Buddy) เปนความรับผิดชอบที่เกิน
ความสามารถของนักเรียน ผูวิจัยตองดูแลเอาใจใสเพื่อนคูหู (Buddy) อยางใกลชิดและหากมีกรณีที่เพื่อนคูหู (Buddy)
ลาออกจากหนาที่ ผูวิจัยจะไมอนุญาตใหลาออกในทันทีแตจะเพิ่มเพื่อนคูหู (Buddy) อีกคนเพื่อชวยกันดูแลนักเรียน
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษบางคนมีเพื่อนคูหู (Buddy) ถึง 3 - 4 คน
3. กิจกรรมคัดสรรโดยใชเทคนิคเพือ่ นชวยเพือ่ นทีส่ ง ผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนทีม่ คี วามตองการจําเปนพิเศษ
สามารถจัดเปนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูหรือกิจกรรมสงเสริมการมีงานทําของผูเรียนได
4. ขอควรระวังในใชกิจกรรมกิจกรรมคัดสรรโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ ผูสอนตองชี้แนะ ใหคุณคาและเสริมแรง ในแนวทางที่เหมาะสมเพื่อใหทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
ของนักเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะอื่น ๆ ของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษโดยใชเพื่อนคูหู (Buddy)
เพราะระหวางการทําวิจยั ผูว จิ ยั ไดทดลองพัฒนาทักษะทางดานศิลปะและทักษะทางดานกีฬาพบวาทักษะทัง้ สองดานของผูเ รียน
พัฒนาขึ้นเชนกัน เพราะในวิจัยครั้งนี้เพื่อนคูหู (Buddy) มีสวนสําคัญกับนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษเปนอยางมาก
ทัง้ ชวยดานการเรียน การปฏิบตั กิ จิ กรรม ยับยัง้ พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม เพือ่ นคูห ู (Buddy) คอยกระตุน ผูเ รียนเพือ่ ใหเกิดแนวคิด
ที่จะปรับปรุงชิ้นงาน รูจักการรอคอย ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
2. ควรมีการวิจัยเรื่องการใชกิจกรรมตามกิจกรรมคัดสรรโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอทักษะทางสังคม
ของนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษในโรงเรียนอื่น ๆ ที่จัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษตอไป
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ผลงานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวกที่มีตอพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล
ผูวิจัย
ปที่วิจัย

Effects of Positive Discipline Classroom Management on Relationship Behaviors of Kindergarteners
นางสาวพุทธรักษา กอนแกว
2560

บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวกที่มีตอพฤติกรรมสัมพันธภาพของ
เด็กอนุบาล 3 ดาน ไดแก ดานการพูดสื่อความหมายตอเพื่อน ดานการแสดงทาทางที่เปนมิตรกับเพื่อน และดานการมีสวนรวม
กับเพือ่ น กลุม ตัวอยาง ไดแก เด็กระดับชัน้ อนุบาลปที่ 1/1 โรงเรียนวัดแจง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 23 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 รูปแบบการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ ABAB ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยรวม 14 สัปดาห แบงการดําเนินงานเปน 4 ระยะ ไดแก
(1) ระยะเสนฐาน (A1) 1 สัปดาห (2) ระยะทดลอง (B1) 6 สัปดาห (3) ระยะยอนกลับ (A2) 1 สัปดาห และ (4) ระยะทดลอง (B2)
6 สัปดาห เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก และแบบสังเกตพฤติกรรมสัมพันธภาพ
ของเด็กอนุบาล วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา ผลการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ดานการพูดสื่อความหมายตอเพื่อน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพระยะ เสนฐาน (A1) เทากับ
0.21 ระยะทดลอง (B1) เทากับ 1.67 ระยะยอนกลับ (A2) เทากับ 1.83 และระยะทดลอง (B2) เทากับ 2.64 เมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพดานการพูดสื่อความหมายตอเพื่อนแตละระยะพบวากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพดานการพูดสื่อความหมายตอเพื่อนเพิ่มขึ้นทุกระยะการทดลอง
2. ดานการแสดงทาทางทีเ่ ปนมิตรกับเพือ่ น พบวา คาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพระยะเสนฐาน (A1) เทากับ 0.38
ระยะทดลอง (B1) เทากับ 1.89 ระยะยอนกลับ (A2) เทากับ 1.99 และระยะทดลอง (B2) เทากับ 2.63 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพดานการแสดงทาทางทีเ่ ปนมิตรกับเพือ่ นแตละระยะ พบวากลุม ตัวอยางมีคา เฉลีย่ ของคะแนน
พฤติกรรมสัมพันธภาพดานการแสดงทาทางที่เปนมิตรกับเพื่อนเพิ่มขึ้นทุกระยะการทดลอง
3. ดานการมีสวนรวมกับเพื่อน พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพระยะเสนฐาน (A1) เทากับ 0.25
ระยะทดลอง (B1) เทากับ 1.85 ระยะยอนกลับ (A2) เทากับ 1.99 และระยะทดลอง (B2) เทากับ 2.63 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพดานการมีสวนรวมกับเพื่อนในการปฏิบัติกิจกรรมแตละระยะ พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพดานการมีสวนรวมกับเพื่อนในการปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกระยะการทดลอง
คําสําคัญ: การจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก, พฤติกรรมสัมพันธภาพ, เด็กอนุบาล
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Abstract
The purpose of this research was to study the effects of the positive discipline classroom
management on the relationship behaviors of kindergarteners in three aspects: talking to friends, exhibiting
of friendly gesture and engaging with friends. The sample was 23 level one kindergarteners of the ﬁrst semester
of the academic year 2017 from Watjang School, Kho Samui under Suratthani Primary Educational Service
Area Ofﬁce 1. The research design was a 14 - weeks ABAB design divided into four phases as followed
1) phase A1: a 1 - week baseline 2) phase B1: a 6 - week experimental 3) phase A2: a 1 - week return and
4) phase B2: a 6 - week experiment. The research tool used in the study were the positive discipline
classroom management lesson plans and the relationship behavioral observation form. The data was
statistically analyzed using means, and standard deviation.
The research ﬁnding was that after implementing positive discipline classroom management
activities, the mean scores of relationship behaviors of the samples were increased at every phrase in
all aspects.
1. Oral communication aspect: The average scores of phase A1 (base line) = 0.21; B1 (experiment1)
= 1.67; A2 (return) = 1.83; and B2 (experiment2) = 2.64. The scores revealed that the kindergarteners talking
with friend skills increased at every phase.
2. Friendly gesture aspect: The average scores of phase A1 (base line) = 0.38; B1 (experiment1) = 1.89;
A2 (return) = 1.99; and B2 (experiment2) = 2.63. The This indicated that the kindergarteners exhibited more
and more friendly gesture at every phase.
3. Engaging with friend aspect: The average scores of phase A1 (base line) = 0.25; B1 (experiment1) =
1.85; A2 (return) = 1.99; and B2 (experiment2) = 2.63. The scores revealed that the kindergarteners
increased their skills in engage with friends at every phase.
Keyword: Positive Discipline Classroom Management, Relationship Behaviors, Kindergarteners
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
ในปจจุบันหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไดกําหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย คือ มุงใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานตามวัยเต็มตามศักยภาพและมีความพรอมในการเรียนรู มีวินัยและอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีสุขซึ่งจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคในขอ 8 วา “เด็กปฐมวัยควรอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
(กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ. 2560) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน Erikson (1975) กลาววา
พัฒนาการทางสังคมของเด็กอายุระหวาง 3 - 6 ป จะพยายามสรางเอกลักษณหรือลักษณะเฉพาะของตนเอง สามารถ
แสดงความรูสึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ได เด็กในวัยนี้จะสามารถพัฒนาทักษะความรวมมือ
และความเปนผูนํา ผูตามที่ดีไดสงผลใหความคิดจินตนาการและการพัฒนาทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การพัฒนา
สัมพันธภาพของเด็กปฐมวัยจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรไดรับการสงเสริมเนื่องจากการที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของกัน เปนจุดเริ่มตน
ของการมีสัมพันธภาพ ซึ่งความสัมพันธนั้นอาจเกิดขึ้นในทางบวกหรือในดานลบก็ได แตสวนใหญเมื่อพูดถึงคําวาสัมพันธภาพ
มักนึกถึงหรือแปลความไปในดานบวก (สุรพล พะยอมแยม. 2548) และการพัฒนาทักษะทางสังคมในวัยเด็กจะเกิดจาก
การเลน การวาดภาพ การรับประทานอาหารและการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับเพือ่ น (Todd, V.E. and H. Heffernan. 1977)
อยางไรก็ตาม Rogers (1970) ยังเนนวา พัฒนาการเรียนรูที่ดีที่สุดเกิดจากการที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมกลุมพบปะกัน
(Encounter Group) ดังนั้น ครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กทํางานเปนกลุมยอย ซึ่งจะชวยใหเด็กมีโอกาสพัฒนาทักษะที่สําคัญ
บางประการ ไดแก การฟง การพูด การแกปญหา การทําตามกฎเกณฑและขอตกลงของกลุม ทําใหเด็กรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของกลุ  ม และเกิ ด ความรู  สึ ก รั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น จะเห็ น ได ว  า สั ม พั น ธภาพทางสั ง คมของเด็ ก ปฐมวั ย พบได เ มื่ อ เด็ ก เล น
และมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและผูอื่น ทั้งผูใหญที่บานและที่โรงเรียน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับบุคคล
และสิ่ ง แวดล อ มรอบตั ว เพื่ อ ให ส ามารถพั ฒ นาตนเองมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู  อื่ น ทํ า ให เ ด็ ก รู  สึ ก ว า ชี วิ ต มี ค  า มี ค วามหมาย
ไมกอพฤติกรรมที่เปนปญหาสังคม
การจัดการเรียนการสอนดวยวินัยเชิงบวกเปนการจัดการเรียนการสอนหนึ่งที่อาจจะชวยแกปญหาดานคุณภาพ
ที่เกิดขึ้นกับเด็กได Indigo (2012) และ Liftmatter (n.d.) นําเสนอวา วินัยเชิงบวกมีฐานมาจากแนวคิดของ แอดเลอร
และรูดอลฟ นักจิตวิทยาทีส่ นับสนุนความเทาเทียมกันของคนทุกเชือ้ ชาติและทุกชวงวัย ซึง่ อธิบายวา เด็กเปนสวนหนึง่ ของสังคม
มีความเทาเทียมและควรไดรับการเคารพสิทธิเชนเดียวกับผูใหญ ในการเลี้ยงดูเด็กควรใชหลักประชาธิปไตยไมใชการลงโทษ
เพราะประชาธิปไตยเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําใหเด็กมีความสุขและเกิดความรับผิดชอบ โดยวินยั เชิงบวกเปนวิธกี ารหนึง่ ในการอบรมเลีย้ งดู
ทีส่ ามารถแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็ก เปนวิธีการที่ปราศจากการใชความรุนแรงในการสงเสริมพฤติกรรมที่ดี
ใหกับเด็ก และสรางการเคารพซึ่งกันและกัน สงผลที่ดีตอความสัมพันธระหวางครูกับเด็กในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยความรัก
การเอาใจใสดูแลซึ่งชวยใหเด็กประสบความสําเร็จ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
วินัยเชิงบวกประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ดังที่ Resources Aimed at the Prevention of Child Abuse and
Neglect [RAPCAN] (2008) ไดนําเสนอองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ในการนําวินัยเชิงบวกไปใชกับเด็กใหเกิดประสิทธิภาพ
ดังนี้ 1) การจัดสภาพแวดลอมที่อบอุน และเปนมิตร 2) การแกปญหาที่คํานึงถึงพื้นฐานของปญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
3) การมีสวนรวมของเด็ก และ 4) การเสริมแรงทางบวก การนําองคประกอบของวินัยเชิงบวกมาใชในการจัดกิจกรรม การอบรม
เลี้ยงดูเด็ก และพัฒนาเด็กนาจะสงผลดีตอจิตใจของเด็กในอนาคต การสรางชุมชนและสังคมใหมีความไววางใจกันควรเริ่มจาก
การที่เด็กทุกคนไดรับการยอมรับ สิ่งเหลานี้เริ่มไดจากบานและโรงเรียน ดวยการทําใหบานและโรงเรียนใหเปนสถานที่ปลอดภัย
สําหรับเด็ก
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยในชวงแรกเกิด - 3 ป เด็กจะมีลักษณะพัฒนาการเปนแบบการยึดตนเองเปนศูนยกลาง
แต ถ  า ได รั บ การปลู ก ฝ ง ในทางที่ ดี แ ละเหมาะสมก็ จ ะทํ า ให เ ด็ ก มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ไ ด จากประสบการณ ก ารสอนนั ก เรี ย น
ระดับชัน้ อนุบาลปที่ 1/1 โรงเรียนวัดแจง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2560 พบวา เด็กเขาใหมจะมีปญ
 หา
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การเขากลุม เพือ่ นหรือทํางานรวมกับเพือ่ นไมได มีการแยงของเลน การทะเลาะกันบอยครัง้ หรือไมแบงปนของเลนทําใหมปี ญ
 หา
การทะเลาะไมรักสามัคคีกัน ทําใหมีผลตอการจัดการหองเรียนและสัมพันธภาพที่ไมดีกับเพื่อน สาเหตุสําคัญเนื่องจากเด็ก
ไมไดรับการฝกและเอาใจใสในการปฏิบัติการทํางานรวมกับผูอื่น จากขอมูลเบื้องตน ผูวิจัยจึงพัฒนาการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัย
เชิงบวกชวยเสริมสรางพฤติกรรมทีด่ ใี หกบั เด็ก โดยปราศจากความรุนแรง สรางความเชือ่ มัน่ และกอใหเกิดสัมพันธภาพทีด่ รี ะหวาง
ครูกับเด็ก ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ทําวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวกที่มีตอพฤติกรรมสัมพันธภาพของ
เด็กอนุบาลเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวกที่มีตอพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล 3 ดาน ไดแก
ดานการพูดสื่อความหมายตอเพื่อน ดานการแสดงทาทางที่เปนมิตรกับเพื่อน และดานการมีสวนรวมกับเพื่อน

นิยามศัพทเฉพาะ
การจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก หมายถึง กระบวนการที่ครูใชเพื่อดูแลสภาพหองเรียนใหมีระบบระเบียบที่ดี
ทัง้ ดานการจัดเตรียมพืน้ ที่ การจัดวางวัสดุ อุปกรณ การวางแผนการจัดการเรียนรู การสรางบรรยากาศทัง้ ทางกายภาพและจิตภาพ
เพือ่ ใหผเู รียนเกิดการเรียนรูโ ดยใชเวลาหรือการจัดตารางเวลาอยางเหมาะสมทีจ่ ะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม
อยางมีประสิทธิภาพทีป่ ราศจากการใชความรุนแรงทัง้ การลงโทษทางรางกาย และการใชวาจาทํารายจิตใจ เปนการปฏิบตั ติ อ เด็ก
บนพื้นฐานความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยมุงสงเสริมพฤติกรรมที่ดีแทนการจับผิดพฤติกรรมที่เปนปญหาหรือ
ไมพึงประสงค ซึ่งกระบวนการดังกลาวประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน รับประสบการณใหม การฝกฝนพฤติกรรม
การปฏิบัติพฤติกรรมตามการเรียนรู และการประเมินผล โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การวางแผน หมายถึง การใหเด็กมีสว นรวม เสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดพืน้ ที่ ในหองเรียน จัดคนรับผิดชอบ
กําหนดบรรยากาศในชั้นเรียน กําหนดขอตกลงในชั้นเรียน กําหนดกิจกรรมตาง ๆ โดยครูคอยเสริมแรงและสรางแรงจูงใจ
ทางบวกเสมอ
ขั้นที่ 2 การรับประสบการณใหม หมายถึง การเลานิทานใหเด็กกลุมใหญฟง โดยสัปดาหแรกเลานิทานประกอบภาพ
และสัปดาหที่ 2 เลานิทานรูปแบบตาง ๆ ประกอบดวย การนําเขาสูเรื่องราวของนิทาน การเลานิทาน และการสรุปเรื่องราว
ของนิทาน โดยครูคอยเสริมแรงและสรางแรงจูงใจทางบวกเสมอ
ขั้นที่ 3 การฝกฝนพฤติกรรม หมายถึง การใหเด็กไดเลือกกิจกรรมดวยตนเอง กอน - หลัง ตามความสนใจ แลวใหเด็ก
ทํางานรวมกันเปนกลุมยอย กลุมละ 5 - 6 คน ตอเนื่องจากการฟงนิทานเพื่อเปน การทบทวนความรูและประสบการณที่เด็ก
ไดรับจากนิทาน โดยครูคอยเสริมแรงและสรางแรงจูงใจทางบวกเสมอ
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติพฤติกรรมตามการเรียนรู หมายถึง การที่เด็กไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมยอย กลุมละ 5 - 6 คน
ผานกิจกรรมสรางสรรคหรือกิจกรรมเสรี
ขัน้ ที่ 5 การประเมินผล หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาลทีแ่ สดงออกถึงการอยูร ว มกับเพือ่ น
การพูดสื่อความหมายตอเพื่อน และการแสดงทาทางที่เปนมิตรกับเพื่อนในกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดขึ้น ทั้ง 3 กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรคและกิจกรรมเสรี โดยครูคอยเสริมแรงและสรางแรงจูงใจทางบวกเสมอ
พฤติกรรมสัมพันธภาพ หมายถึง การแสดงออกของเด็กอนุบาลตอพฤติกรรมในการอยูรวมกับเพื่อน โดยการพูด
สือ่ ความหมายตอเพือ่ น การแสดงทาทางทีเ่ ปนมิตรกับเพือ่ น การแสดงความรูส กึ นึกคิดของตนเองไปยังผูอ นื่ ทีเ่ ขาไปเกีย่ วของกัน
เขาใจอารมณ ความรูส กึ ความคิด และเจตนาของผูอ นื่ ผานการปฏิบตั กิ จิ กรรมตางๆ รวมกัน สามารถวัดไดโดยแบบประเมินสัมพันธภาพ
ของเด็กอนุบาลที่ผูวิจัยสังเคราะหจากพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาลจากการปฏิบัติกิจกรรมใน 3 ดาน ไดแก
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1) ดานการพูดสื่อความหมายตอเพื่อน ไดแก
1.1) การพูดชมเชยในสิ่งที่เพื่อนทําไดสําเร็จ
1.2) การพูดกลาวขอบคุณเมื่อไดรับการชวยเหลือจากเพื่อน
1.3) การพูดกลาวขอโทษเมื่อทําผิดตอเพื่อน
1.4) การใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะงายๆ ในการทํากิจกรรมแกเพื่อน
2) ดานการแสดงทาทางที่เปนมิตรกับเพื่อน ไดแก
2.1) การยิ้มแยม แจมใส ชักชวนเพื่อนคุย
2.2) การสนใจในการกระทําของเพื่อน
2.3) การไมแสดงทาทางหยาบคายเมื่อไมพอใจเพื่อน
2.4) การสัมผัสรางกายเพื่อนเมื่อเพื่อนกลาวขอโทษหรือขอบคุณ
3) ดานการมีสวนรวมกับเพื่อนในการปฏิบัติกิจกรรม ไดแก
3.1) การทํากิจกรรมกลุมรวมกับเพื่อน
3.2) การปฏิบัติตามขอตกลงของกิจกรรม
3.3) การชวยเหลือเพื่อนในการแกปญหา
3.4) การแบงปนวัสดุ อุปกรณใหเพื่อน
เด็กอนุบาล หมายถึง เด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดแจง อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การสรางแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบใชวินัยเชิงบวกมาประยุกตใชในการพัฒนาพฤติกรรมสัมพันธภาพและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดศกึ ษาแนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย่ วของเพือ่ นํามาพัฒนาเครือ่ งมือการประเมินพฤติกรรมสัมพันธภาพ
ของเด็กอนุบาล มีดังนี้
หลักการและรูปแบบการจัดกิจกรรม
อรุณี หรดาล (2548) กลาววา การจัดการในชั้นเรียนระดับปฐมวัย แบงได 2 ลักษณะ คือ การจัดการทางกายภาพ
และการจัดการทางจิตภาพ ซึ่งมีวิธีการจัดได ดังนี้
1) การจัดการในชั้นเรียนทางกายภาพ เปนการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่ครูตองคํานึงถึงพื้นที่ของหองอุปกรณ
ของเลน สิง่ ของเครือ่ งใชจาํ เปนทีเ่ ด็กตองใช การจราจรในหองเรียน รวมถึงหองนํา้ สําหรับเด็ก สิง่ สําคัญประการแรกทีค่ รูตอ งคิดถึง
คือ สภาพแวดลอมในหองเรียน เอื้อใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง โดยอาจจัดเปนหองโลงกวางหรือใชฉากตูกั้นเปนหองเล็กๆการจัดพื้นที่
ในหองเรียนเด็กปฐมวัย ควรมีความสมดุลกันระหวางพืน้ ทีเ่ ปดกวางใหเด็กทํางานรวมกันเปนกลุม มีอสิ ระในการเคลือ่ นยาย กับพืน้ ทีป่ ด
ที่จะชวยใหเด็กรูสึกปลอดภัยและเปนสวนตัว
2) การจัดการในชั้นเรียนทางจิตภาพ มุงเนนที่การสรางบรรยากาศในหองเรียนที่เอื้อใหการดําเนินกิจกรรมเปนไป
ดวยความเรียบรอย ไมมีปญหา ความวุนวายที่เกิดขึ้น เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงคและไดเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ดังนั้น การจัดกิจกรรมที่ดีจะชวยเอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ชวยใหเด็กรูสึกวาไดรับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด
กับครู รูสึกปลอดภัย ไดเรียนรูตามความสนใจและความสามารถของตนเองบนพื้นฐานบนความแตกตางระหวางบุคคล
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แนวคิดของวินัยเชิงบวก
Indigo (2012) และ Liftmatter (n.d.) นําเสนอวา วินัยเชิงบวกมีฐานมาจากแนวคิดของแอดเลอร และรูดอลฟ
นักจิตวิทยาที่สนับสนุนความเทาเทียมกันของคนทุกเชื้อชาติและทุกชวงวัย รูดอลฟเปนนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งชวยให
ผูปกครองและครูสามารถปรับปรุงความสัมพันธในบานและในชั้นเรียนไดเปนอยางดี พฤติกรรมไมพึงประสงคที่เด็กแสดงออก
มักมีเหตุผล เนื่องจากโดยปกติมนุษยมีความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม และตองการเปนคนสําคัญ เมื่อเด็กมีทั้งสองอยางนี้รวมกัน
เด็กจะทําพฤติกรรมบางอยางที่เรียกวา พฤติกรรมไมพึงประสงค เพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ เมื่อผูใหญใหความสนใจใสใจ และเขาใจ
พฤติกรรมที่เด็กพยายามสื่อสารหรือแสดงออกมาจากความรูสึก เบื้องลึกในจิตใจ ผูใหญจะสามารถจัดการกับพฤติกรรม
หรือสถานการณดังกลาวไดเปนอยางดี นอกจากนั้น การเลี้ยงดูเด็กควรใชหลักประชาธิปไตย และการเคารพซึ่งกันและกัน
ไมใชการลงโทษ เพราะหลักประชาธิปไตยเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเด็กมีความสุข เกิดความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของ Erikson
Erikson (อางถึงใน พรรณทิพย ศิรวิ รรณบุศย. 2547) เชือ่ วา การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลไดรบั อิทธิพลมาจากสิง่ แวดลอม
แตจะมีอิทธิพลไปในรูปใด ขึ้นอยูกับประสบการณที่เด็กไดรับ หรือสถานการณที่พบเห็นมา สังคมใหอิสระและโอกาสแกเด็ก
แตขณะเดียวกันสังคมกําหนดขอบเขตใหเด็กทําสิ่งที่สังคมตองการดวย โดยพัฒนาการทางดานรางกายเปนตัวนําไปสูพัฒนาการ
ขั้นตอ ๆ ไป สิ่งที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา คือ แรงขับภายในรางกาย อิทธิพลจากวัฒนธรรม และความแตกตางของแตละบุคคล
Erikson แบงระยะพัฒนาการของเด็กเปนขั้นตาง ๆ 8 ขั้น โดยใชอายุเปนเกณฑ ซึ่งพัฒนาการแตละขั้นจะติดตอ
สืบเนื่องกัน โดยมีขั้นที่เกี่ยวของกับเด็กอนุบาล 3 ขั้น ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ความรูส กึ ไววางใจ หรือรูส กึ ไมไววางใจ (Sense of Trust หรือ Sense of Mistrust) ชวงอายุ 0 - 2 ป Erikson
เนนวาขั้นนี้เปนขั้นพื้นฐานของการพัฒนาขั้นตอ ๆ ไป โดยขึ้นอยูกับพัฒนาการในระยะปแรกของชีวิต เปนระยะที่เด็ก
เกิดความรูส กึ ไววางใจหรือไมไววางใจ สิง่ แวดลอมทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของเด็กวัยนี้ ไดแก พอ แม และผูเ ลีย้ งดู ลักษณะทีป่ รากฏชัดเจน
ในเด็กเล็ก คือ การยึดตนเองเปนศูนยกลาง (Ego Centric) สังเกตไดจากการเลน หรือการหยิบฉวยทุกอยางเขาหาตนเอง
เด็กมักตามใจตนเอง ถือตนเองเปนใหญ วิธีที่เด็กตัดสินใจวาโลกนี้ไววางใจไดหรือไมนั้น วัดไดจากการที่เด็กไดรับความสุขสบาย
ทางรางกายมากนอยเพียงไร และมีสงิ่ ทีท่ าํ ใหกลัวมากนอยเพียงไร ดังนัน้ ลักษณะการเลีย้ งดูทเี่ ด็กไดรบั จึงเปนสิง่ สําคัญ เนือ่ งจาก
เด็กในวัยทารกนีย้ งั ไมสามารถชวยเหลือตนเองได เด็กตองการความอบอุน ตองการอาหารทีเ่ หมาะสมอยางเพียงพอ และสมํา่ เสมอ
ตองการความรัก ตองการใหมคี นคอยปกปอง คุม ครอง ถาหากเด็กไดรบั สิง่ เหลานีอ้ ยางเพียงพอจะทําใหเด็กมีความมัน่ ใจ ไววางใจ
ในสภาพแวดลอมของตนเอง แตถาเด็กขาดสิ่งตาง ๆ เหลานี้ หรือไดรับไมสมํ่าเสมอจะทําใหเด็กรูสึกวาเหว ไมไววางใจ
ในสภาพแวดลอมของตน และแสดงออกดวยการรองกวน โยเย ไมดูดนม หรือไมสบายบอย ๆ โดยไมมีสาเหตุทางรางกาย
เชน ทองเสีย อาเจียน สุดทายจะสงผลใหเด็กกลายเปนคนขี้ระแวง ไมไววางใจผูอื่น หรือเรียกรองความสนใจจากผูอื่นมากเกินไป
หากวาเด็กรูสึกไมไววางใจหรือยึดตนเองเปนใหญ จะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาการทางสังคม คือ เด็กไมรูจักการรับและการใหผูอื่น
ทําใหเขาสังคมกับผูอื่นไมได
ขัน้ ที่ 2 ความรูส กึ เชือ่ มัน่ ในตนเอง หรือสงสัยไมแนใจในความสามารถของตนเอง (Sense of Autonomy หรือ Sense
of Doubt and Shame) ชวงอายุ 2 - 3 ป เปนระยะทีเ่ ด็กพัฒนาบุคลิกภาพในเชิงความเปนตัวของตัวเอง หรือความละอาย - ไมแนใจ
ในวัยนี้พัฒนาการทางรางกายของเด็กถึงระยะที่สามารถควบคุมกลามเนื้อหูรูดของอวัยวะขับถายได เด็กจะเกิดความรูสึกวา
เขามีอิสระในการกระทําบางอยาง และเกิดความตั้งใจจะทําพฤติกรรมนั้นใหเปนไปตามที่ตองการ เด็กวัยนี้ความจํา การรับรู
และการทํางานของสมองมีอิสระในการสํารวจสิ่งแวดลอม ชวยสงเสริมใหตนเปนปจจุบัน มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น สิ่งที่ควรเนน
คือการฝกใหเด็กรูจักเรื่องเวลาและสถานที่ แตหากเด็กไดรับการฝกอยางเขมงวดมากเกินไป จะทําใหเกิดความคับของใจ
วิธีการลดความขับของใจของเด็ก คือ แสดงพฤติกรรมที่ถอยหลังไปสูแบบเดิม เชน ทําตัวเหมือนทารก ไมยอมพูด หรือพูดไมชัด
จูจี้เรื่องอาหาร ไมยอมนอน หรือเปนเด็กเจาอารมณ ทําใหเกิดการสรางบุคลิกภาพแบบยอมตาม คือ ตองคุยตามหลังผูอื่น
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อยูเรื่อยไป เพราะไมแนใจในสิ่งที่ตนเองทํา แตถาเด็กไดรับการฝกดวยความรักความเขาใจ เด็กจะเกิดความมั่นใจ รูสึกมีอิสระ
ที่สามารถควบคุมตนเองได และกอใหเกิดบุคลิกภาพแบบเปนตัวของตัวเอง
ขั้นที่ 3 การเปนผูนําริเริ่มหรือรูสึกผิด (Sense of Initiative หรือ Sense of Guilt) ชวงอายุ 3 - 5 ป ในวัยนี้
เด็กมีความคิดสรางสรรค เนื่องจากสภาพแวดลอมทาทายใหเด็กพยายามทํางานเฉพาะอยางใหสําเร็จดวยตนเอง พยายามแสดง
ความสามารถใหม ๆ ออกมามากที่สุดเทาที่มี ถึงแมจะไมสําเร็จก็จะลืมความลมเหลวและตั้งตนใหมไดอยางรวดเร็ว ถาเด็กไดรับ
การสงเสริมถูกวิธี จะเปนการเสริมสรางความคิดสรางสรรคใหกับเด็ก แตในทางตรงกันขามหากเด็กถูกตําหนิติเตียนทุกครั้งที่ทํางาน
ไมสําเร็จ จะเกิดความรูสึกผิด เด็กจะเลียนแบบและอยากทําสิ่งตาง ๆ ใหดีเทากับผูใหญ โดยพยายามทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง
อีกทั้งเด็กวัยนี้มีอามรณรุนแรง เอาแตใจตนเอง เริ่มอิจฉานอง หรือคนอื่น ๆ ผูใหญจึงควรสอนและเปนตัวอยางในการแสดงออก
ทางอารมณ และการหาทางออกดวยพฤติกรรมที่เหมาะสม ผูใหญควรตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของเด็กตามสมควร
เพื่อสรางนิสัยสนใจใฝรู อยากรูอยากเห็นใหเด็ก อันเปนการสงเสริมความคิดริเริ่ม เด็กที่ถูกผูใหญลงโทษหรือแสดงความไมพอใจ
ในความอยากรูอยากเห็นของตนจะเขาใจวาตนเองมีความผิด ไมกลาจะพูด ถาม กลายเปนเด็กหงอยเหงาหรือมองโลกในแงราย
ลักษณะพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล
ลักษณะพฤติกรรมความสัมพันธภาพของเด็กอนุบาลกับบุคคลอื่นจะมีการพัฒนาขึ้นตามระดับอายุที่สูงขึ้น เด็กจะมี
ความสัมพันธทางสังคมมากขึ้น สามารถเขากลุมและรวมมือการเลนเปนกลุมเปาหมายรวมกันได ทั้งนี้ เกิดขึ้นเพราะวุฒิภาวะ
การเรียนรู จากการไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ และสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก ดังนี้
จริยา สันตานนท (2553) กลาวถึงพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล หมายถึง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กอนุบาลในขณะที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม โดยแสดงออก
มาในรูปแบบของพฤติกรรมการพูดสื่อความหมาย การแสดงทาทางเปนมิตร และการมีสวนรวมกับเพื่อน ซึ่งสามารถวัดไดดวย
แบบประเมินสัมพันธภาพของเด็กอนุบาลที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงการพัฒนาพฤติกรรมสัมพันธภาพ ขณะทํากิจกรรมรวมกัน
ออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) การพูดสื่อความหมาย 2) การแสดงทาทางเปนมิตร และ 3) การมีสวนรวมกับเพื่อน
สรุปจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวกที่มีตอสัมพันธภาพ พฤติกรรมสัมพันธภาพ
หมายถึง การแสดงออกของเด็กปฐมวัยตอพฤติกรรมความสัมพันธในการอยูร ว มกับเพือ่ น โดยแสดงออกถึงโดยเทคนิคและวิธกี าร
จัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก จัดผานกระบวนการที่ครูใชเพื่อดูแลสภาพหองเรียนใหมีระบบระเบียบที่ดีทั้งดานการจัดเตรียมพื้นที่
การจัดวางวัสดุ อุปกรณ การวางแผนการจัดการเรียนรู การสรางบรรยากาศทั้งทางกายภาพและจิตภาพเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
โดยใชเวลาหรือการจัดตารางเวลาอยางเหมาะสมทีจ่ ะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพทีป่ ราศจาก
การใชความรุนแรง ทัง้ การลงโทษทางรางกาย และการใชวาจาทํารายจิตใจ เปนการปฏิบตั ติ อ เด็กบนพืน้ ฐานความเคารพในศักดิศ์ รี
ความเปนมนุษยโดยมุงสงเสริมพฤติกรรมที่ดีแทนการจับผิดพฤติกรรมที่เปนปญหาหรือไมพึงประสงค
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดวินัยเชิงบวก

หลักการจัดการขั้นเรียนดวยวินัยเชิงบวก

องคประกอบทีส่ าํ คัญในการสรางวินยั เชิงบวก 4 ประการ
(Resources Aimed at the Prevention of Child
Abuse and Neglect [RAPCXAN], 2008)
1) การจัดสภาพแวดลอมที่อบอุนและเปนมิตร
2) การแกปญหา
3) การมีสวนรวมของเด็ก
4) การเสริมแรงทางบวก

1) การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงบวกโดย
จะตองใจเย็น ปฏิบตั อิ ยางสมํา่ เสมอใหเกียรติ
และเคารพซึ่งกันและกัน
2) สอนใหเด็กรูจักวิธีการแกปญหาทางบวก
3) การสรางการมีสวนรวม
4) การเสริมแรงทางบวก
5) การสรางแรงจูงใจ

หลักการจัดกิจกรรม

หลักการจัดการขั้นเรียนดวยวินัยเชิงบวก

อรุณ หรดาล (2548) กลาววา การจัดการในชั้นเรียน
ระดับปฐมวัย แบงได 2 ลักษณะ คือ
1) การจัดกิจกรรมทางกายภาพ ไดแก
1.1) การจัดพื้นที่ในหองเรียน
1.2) การจัดจราจรในหองเรียน
1.3) การจัดเก็บอุปกรณ
2) การจัดกิจกรรมทางจิตภาพ ไดแก
2.1) สิทธิ (Rights)
2.2) กฎ กติกา (Rules)
2.3) ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

1) ดานการพูดสื่อความหมายตอเพื่อน
2) ดานการแสดงทาทางที่เปนมิตรกับเพื่อน
3) ดานการมีสวนรวมกับเพื่อนในการปฏิบัติ
กิจกรรม

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบ Single Subject Design รูปแบบ ABAB แบบสลับกลับ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน 44 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดแจง
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1/1 จํานวน 23 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดแจง
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แผนการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก และแบบสังเกตพฤติกรรมเสริม
สัมพันธภาพเด็กอนุบาล
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 14 สัปดาห โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ ABAB แบงการดําเนินงาน
เปน 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะเสนฐาน (A1) ในสัปดาหที่ 1 ผูว จิ ยั ดําเนินการเก็บขอมูลกอนการทดลอง สังเกตประเมินและบันทึกพฤติกรรม
สัมพันธภาพของกลุมตัวอยางโดยใชแบบประเมินพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล เปนเวลา 1 สัปดาห
2. ระยะทดลอง (B1) ในสัปดาหที่ 2 - 7 ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวกกับกลุมตัวอยางเปน
ระยะเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 60 นาที โดยผูวิจัยดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก
หลังจากนั้นกลุมตัวอยางเลือกทํากิจกรรมตอเนื่องตามความสนใจ ผูวิจัยสังเกต ประเมิน และบันทึกพฤติกรรมสัมพันธภาพ
โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล ในชวง 1 สัปดาหสุดทายของระยะการทดลอง
3. ระยะยอนกลับ (A2) ในสัปดาหที่ 8 ผูวิจัยหยุดการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก
ผูว จิ ยั สังเกต ประเมินและบันทึกพฤติกรรมสัมพันธภาพของกลุม ตัวอยาง โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล
เปนเวลา 1 สัปดาห
4. ระยะทดลอง (B2) ในสัปดาหที่ 9 - 14 ผูว จิ ยั ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมรูปแบบวินยั เชิงบวก
กับกลุมตัวอยาง เปนระยะเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 60 นาที โดยผูวิจัยจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม
รูปแบบวินยั เชิงบวก หลังจากนัน้ กลุม ตัวอยางเลือกทํากิจกรรมตอเนือ่ งตามความสนใจ ผูว จิ ยั สังเกต ประเมิน และบันทึกพฤติกรรม
สัมพันธภาพ โดยใชแบบประเมินสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล ในชวง 1 สัปดาหสุดทายของระยะการทดลอง
ในแตละระยะผูวิจัยประเมินเด็กเปนรายบุคคล โดยทําการสังเกตเด็กอยางเปนระบบวันละ 5 คน หมุนเวียนจนครบ
23 คน ใน 1 สัปดาห สังเกตและประเมินพฤติกรรมสัปดาห 1 ครั้ง เปนเวลา 1 สัปดาห โดยทําการสังเกตในสถานการณ
2 กิจกรรม รอบละ 2 นาที ตอคน กระทัง่ สังเกตเด็กจํานวนครบ 5 คน/วัน หลังจากนัน้ เมือ่ สังเกตครบ 2 นาที หรือพบพฤติกรรม
ที่สังเกตเกิดขึ้น ใหประเมินและบันทึกคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพลงในแบบประเมินพฤติกรรม
สัมพันธภาพของเด็กอนุบาล
การวิเคราะหขอมูล
ผูว จิ ยั วิเคราะหคา สถิตเิ ปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ ( x ) ของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพของระยะเสนฐาน (A1)
ระยะทดลอง (B1) ระยะยอนกลับ (A2) และระยะทดลอง (B2) และทดสอบคาที (t - test) ดวยโปรแกรม SPSS for window
นําเสนอขอมูลในรูปแบบกราฟและตารางประกอบความเรียง นําเสนอเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยกราฟเสนตรง ประกอบความเรียง

ระยะเสนฐาน (A1)

ระยะทดลอง (B1)

ระยะยอนกลับ (A2)

ระยะทดลอง (B2)

ดานการพูดสื่อความหมายตอเพื่อน

0.21

1.67

1.83

2.64

ดานการแสดงทาทางที่เปนมิตรกับเพื่อน

0.38

1.89

1.99

2.63

ดานการมีสวนรวมกับเพื่อนในการปฏิบัติกิจกรรม

0.25

1.85

1.99

2.64

แผนภาพที่ 1 กราฟคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพในแตละระยะของการทดลอง
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ขอมูลจากกราฟ พบวา
ดานการพูดสื่อความหมายตอเพื่อน มีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพระยะเสนฐาน (A1) เทากับ 0.21
ระยะทดลอง (B1) เทากับ 1.67 ระยะยอนกลับ (A2) เทากับ 1.83 และระยะทดลอง (B2) เทากับ 2.64 เมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพดานการพูดสื่อความหมายตอเพื่อนแตละระยะพบวา ในระยะทดลอง (B1) คาเฉลี่ย
ของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพเพิ่มขึ้นจากระยะเสนฐาน (A1) โดยในระยะยอนกลับ (A2) คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม
สัมพันธภาพยังคงเพิ่มขึ้น และในระยะทดลอง (B2) คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพเพิ่มขึ้นจากระยะยอนกลับ (A2)
แสดงให เ ห็ น ว า หลั ง การจั ด กิ จ กรรมรู ป แบบวิ นั ย เชิ ง บวก กลุ  ม ตั ว อย า งมี ค  า เฉลี่ ย ของคะแนนพฤติ ก รรมสั ม พั น ธภาพ
ดานการพูดสื่อความหมายตอเพื่อนเพิ่มขึ้นทุกระยะการทดลอง
ดานการแสดงทาทางทีเ่ ปนมิตรกับเพือ่ น มีคา เฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพระยะเสนฐาน (A1) เทากับ 0.38
ระยะทดลอง (B1) เทากับ 1.89 ระยะยอนกลับ (A2) เทากับ 1.99 และระยะทดลอง (B2) เทากับ 2.63 เมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพดานการแสดงทาทางที่เปนมิตรกับเพื่อนแตละระยะ พบวา ในระยะทดลอง (B 1)
คาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพเพิม่ ขึน้ จากระยะเสนฐาน (A1) โดยในระยะยอนกลับ (A2) คาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรม
สั ม พั น ธภาพยั ง คงเพิ่ ม ขึ้ น และในระยะทดลอง (B 2) ค า เฉลี่ ย ของคะแนนพฤติ ก รรมสั ม พั น ธภาพเพิ่ ม ขึ้ น จากระยะ
ยอนกลับ (A2) แสดงใหเห็นวา หลังการจัดกิจกรรมรูปแบบวินยั เชิงบวก กลุม ตัวอยางมีคา เฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพ
ดานการแสดงทาทางที่เปนมิตรกับเพื่อนเพิ่มขึ้นทุกระยะการทดลอง
ดานการมีสวนรวมกับเพื่อนในการปฏิบัติกิจกรรม มีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพระยะเสนฐาน (A 1)
เทากับ 0.25 ระยะทดลอง (B1) เทากับ 1.85 ระยะยอนกลับ (A2) เทากับ 1.99 และระยะทดลอง (B2) เทากับ 2.63
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพดานการมีสวนรวมกับเพื่อนในการปฏิบัติกิจกรรมแตละระยะ
พบวาในระยะทดลอง (B1) คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพเพิ่มขึ้นจากระยะเสนฐาน (A1) โดยในระยะยอนกลับ (A2)
คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพยังคงเพิ่มขึ้น และในระยะทดลอง (B2) คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพ
เพิ่มขึ้นจากระยะยอนกลับ (A 2) แสดงใหเห็นวา หลังการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพดานการมีสวนรวมกับเพื่อนในการปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกระยะการทดลอง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ ประกอบความเรียง
ผูวิจัยนําเสนอคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพของกลุมตัวอยางในระยะเสนฐาน (A1) ระยะทดลอง (B1)
ระยะยอนกลับ (A2) และระยะทดลอง (B2) โดยเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพของกลุมตัวอยาง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพของกลุม ตัวอยางในแตละ
ระยะของการทดลอง
เปรียบเทียบระยะการทดลอง

S.D.

t

p

ระยะเสนฐาน (A1)
ระยะทดลอง (B1)

0.28
1.80

0.29
0.41

30.45

0.00**

ระยะยอนกลับ (A2)
ระยะทดลอง (B2)

1.93
2.64

0.32
0.22

17.64

0.00**

ระยะทดลอง (B1)
ระยะทดลอง (B2)

1.80
2.64

0.41
0.22

15.67

0.00**

**p<.01
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ผูวิจัยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพ ดังนี้
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพ ระหวางระยะเสนฐาน (A1) กับระยะทดลอง (B1) จากตาราง
พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพของกลุมตัวอยางในระยะเสนฐาน (A1) เทากับ 0.28 ระยะทดลอง (B1)
เทากับ 1.80 เมื่อทดสอบคาที พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพของกลุมตัวอยาง ระหวางระยะเสนฐาน (A1)
และระยะทดลอง (B1) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 สรุปไดวา หลังไดรับการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก
กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพสูงในระยะทดลอง (B1) สูงกวาระยะเสนฐาน (A1) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01 สรุปไดวา หลังไดรับการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพ
ระยะทดลอง (B1) สูงกวาระยะเสนฐาน (A1)
เปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพ ระหวางระยะยอนกลับ (A2) กับระยะทดลอง (B2) จากตาราง
พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพของกลุมตัวอยางในระยะยอนกลับ (A2) เทากับ 1.93 ระยะทดลอง (B2)
เทากับ 2.64 เมื่อทดสอบคาที พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพของกลุมตัวอยาง ระหวางระยะยอนกลับ (A2)
และระยะทดลอง (B2) แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ .01 หลังได สรุปไดวา หลังไดรบั การจัดกิจกรรมรูปแบบวินยั เชิงบวก
กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพสูงในระยะทดลอง (B2) สูงกวาระยะยอนกลับ (A2) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ .01 สรุปไดวา หลังไดรบั การจัดกิจกรรมรูปแบบวินยั เชิงบวก กลุม ตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพระยะทดลอง
(B2) สูงกวาระยะยอนกลับ (A2)
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพ ระหวางระยะทดลอง (B 1) กับระยะทดลอง (B2) จากตาราง
พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพของกลุมตัวอยางระยะทดลอง (B1) เทากับ 1.80 ระยะทดลอง (B2) เทากับ 2.64
เมือ่ ทดสอบคาที พบวา คาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพของกลุม ตัวอยาง ระหวางระยะทดลอง (B1) และระยะทดลอง (B2)
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 สรุปไดวา หลังไดรับการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก กลุมตัวอยางมีคะแนน
พฤติกรรมสัมพันธภาพสูงในระยะทดลอง (B2) สูงกวาระยะทดลอง (B1) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 สรุปไดวา
หลังไดรับการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพระยะทดลอง (B2) สูงกวา
ระยะทดลอง (B1)

สรุปผลการวิจัย
หลังไดรับการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวก พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพ ระหวางระยะเสนฐาน(A1) ระยะทดลอง (B1) ระยะยอนกลับ
(A2) และระยะทดลอง (B2) พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพเพิ่มขึ้นในทุกระยะ

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวกที่มีตอพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล ผูวิจัยพบประเด็น
ในการอภิปราย ดังนี้
ผลการวิจยั พบวา คาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาลเพิม่ ขึน้ ทุกระยะของการทดลอง แมกระทัง่
ระยะยอนกลับ (A2) ทีผ่ วู จิ ยั หยุดการจัดกิจกรรมรูปแบบวินยั เชิงบวก คาเฉลีย่ ของคะแนนพฤติกรรรมสัมพันธภาพยังคงมีแนวโนม
เพิม่ ขึน้ แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมรูปแบบวินยั เชิงบวกมีประสิทธิภาพในการสงเสริมพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล
ทําใหพฤติกรรมสัมพันธภาพคงอยู แมผวู จิ ยั หยุดการจัดกิจกรรมรูปแบบวินยั เชิงบวกไป กลาวคือ เด็กบันทึกพฤติกรรม บทสนทนา
และสถานการณทเี่ กิดขึน้ จากการจัดกิจกรรมรูปแบบวินยั เชิงบวกไวในความทรงจํา และสามารถแสดงพฤติกรรมสัมพันธภาพอยางตอเนือ่ ง
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แมไมไดใชการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวกก็ตาม สอดคลองกับ Bandura (อางถึงใน สุรางค โควตระกูล. 2550) ที่กลาวถึง
กระบวนการจดจําของเด็กไววา เด็กสามารถบันทึกสิง่ ทีต่ กสังเกตไวในความทรงจําระยะยาวเปนภาพพจนของสิง่ ทีต่ นสังเกต ทําให
สามารถจดจํารายละเอียดของตัวแบบไดดี สามารถระลึกถึงกอนการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะทดลอง (B1) ดวยการจัดกิจกรรม
รูปแบบวินยั เชิงบวกทีผ่ วู จิ ยั ออกแบบขึน้ นอกจากนัน้ วินยั เชิงบวกเปนแนวทางการอบรมเลีย้ งดูเด็กทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการจัดการ
กับพฤติกรรมที่เปนปญหา ในขณะเดียวกันยังเปนการสงเสริมพฤติกรรมที่ดีแกเด็กอีกดวย การนําวินัยเชิงบวกมาใชใหมีประสิทธิภาพ
ผูใ ชจาํ เปนตองมีความรูค วามเขาใจในแนวทางการปฏิบตั ทิ อี่ ยูบ นพืน้ ฐานของหลักวิชา ขอสังเกตของผลการวิจยั พบวา กอนการทดลอง
ใชกิจกรรมวินัยเชิงบวก นักเรียนมีพฤติกรรมเสริมสรางสังคมนอยในทุกดาน แตหลังการจัดกิจกรรมโดยใชวินัยเชิงบวกนักเรียน
มีพฤติกรรมเสริมสรางสังคมที่ดีขึ้นในทุกดานตามลําดับ แสดงใหเห็นวากิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวิธีการของวินัยเชิงบวกสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กใหดีขึ้นได อาจเนื่องจากครูมีความเขาใจในวินัยเชิงบวกมากขึ้น แตเหตุที่กอนการทดลอง
เด็กมีพฤติกรรมเสริมสรางสังคมยังไมเหมาะสม อาจจะเปนเพราะครูยงั ไมมคี วามเขาใจเกีย่ วกับการใชวนิ ยั เชิงบวก และไมสามารถ
นําวินัยเชิงบวกมาใชกับเด็กไดอยางถูกตอง เหมาะสม ทําใหยังคงเกิดปญหาพฤติกรรมเด็ก ในปจจุบัน ทั้งนี้ วินัยเชิงบวก
มีความสัมพันธกับการจัดกิจกรรมของครู ไดแก พฤติกรรมของครู การสรางขอตกลงในชั้นเรียน การเสริมแรงทางบวก
สิ่งเหลานี้นํามาซึ่งพฤติกรรมที่ดีและไมดีของเด็กในชั้นเรียน (จีระพันธุ พูลพัฒน และคณะ. 2553)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูข องนักเรียนจะประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล
โดยกอนประเมินควรศึกษาคูม อื การจัดกิจกรรมรูปแบบวินยั เชิงบวก เพือ่ สามารถพัฒนาพฤติกรรมผูเ รียนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ทีก่ าํ หนดและสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณการเรียนรูท งั้ 14 หนวยการจัดประสบการณได
2. ระหวางการจัดกิจกรรม ควรมีการประเมินและรายงานผูปกครองเปนระยะ
3. ควรบันทึกขอคนพบเพือ่ สามารถนําไปปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนรูแ ละกระบวนการจัดกิจกรรมรูปแบบวินยั
เชิงบวก และนําผลการเรียนรูไปพัฒนานักเรียนในระดับชั้นตอไปได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรูปแบบวินัยเชิงบวกเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสัมพันธภาพของเด็กอนุบาล
ในดานอื่น ๆ
2. ควรมีการทําวิจยั เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมรูปแบบวินยั เชิงบวกเพือ่ สงเสริมพฤติกรรมของเด็กอนุบาลในดานอืน่ ๆ ตอไป
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ผลงานวิจัย ผลของการจัดการเรียนรูแ บบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู ทีม่ ตี อ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและเจตคติ

ผูวิจัย
ปที่วิจัย

ตอการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Effects of Using Yonisomanasikara Teaching Technique and 4 MAT Model on Learning Achievement
and Attitudes of Grade 7 Students in History 2 Subject.
นางอภิญญา การิกาญจน
2560

บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรูกับเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ
กับแบบวัฏจักรการเรียนรู และ 3) เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ
กับแบบวัฏจักรการเรียนรู
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 68 คน ไดมาโดยใชวิธีการสุมอยางงายแบบจับฉลากโดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม
จากประชากร จํานวน 10 หองเรียน สําหรับการสุมหองเรียนเพื่อจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู
ใชวิธีการสุมอยางงายดวยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 2 แบบ
คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาประวัติศาสตร 2 เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ และ 3) แบบวัดเจตคติตอการเรียน
เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 รายการ วิเคราะหขอ มูลโดยใช t - test แบบ one samples test และ t - test
แบบ Independent Samples
ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 หลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแ บบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู สูงกวาเกณฑคะแนนเฉลีย่ รอยละ 70 2) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักรการเรียนรู
ไมแตกตางกัน และ 3)เจตคติตอการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักรการเรียนรู
ทั้งภาพรวมและรายดาน คือ ดานสาระการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผล และดานประโยชน
และความสําคัญตอการเรียนไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: โยนิโสมนสิการ, วัฏจักรการเรียนรู
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Abstract
The purposes of the research were 1) to compare the learning achievement in History 2 subject of
Grade 7 students after learning using Yonisomanasikara teaching technique and using the 4 MAT model
to the70% of mean scores, 2) to compare the learning achievement in History 2 subject between
Grade 7 students who learned by Yonisomanasikara teaching technique and the students who learned
by the 4 MAT model, and 3) to compare the attitudes toward learning between the students who learned
by Yonisomanasikara teaching technique and the students who learned by the 4 MAT model.
The samples were 68 students from two Grade 7, classrooms of the 2nd semester of academic year
2016 - 2017 from Muangnakhonsithammarat School. The samples were obtained by means of simple random
sampling using drawing lots method with classrooms as randomization units. The students were divided
into Yonisomanasikara teaching technique group and the 4 MAT model group by drawing lots method.
The instruments of the research were 1) two learning management models which were the learning
management models by using Yonisomanasikara teaching technique and the learning management models
by using the 4 MAT technique of History 2 subject, 2) the learning achievement test of History 2 subject
which was a 25 four multiple choice questions test, and 3) twenty item of Likert scale assessment
on students’ learning attitudes. The statistics used in the research were the One Sample t-test and
the IndependentSamples t-test.
The research ﬁndings were 1) the learning achievement of Grade 7 students after learning using
Yonisomanasikara teaching technique and using the 4 MAT model was signiﬁcantly higher than 70% of mean
scores, 2) the learning achievement in History 2 subject between Grade 7 students who learned by
Yonisomanasikara teaching technique and the students who learned by the 4 MAT model were not different,
and 3) the learning attitudes of the students who learned by Yonisomanasikara teaching technique and
the students who learned by the 4 MAT model were not different in both overall learning and each learning
dimensions - learning contents, learning activities, testing, and beneﬁts and importance for learning.
Keyword: Yonisomanasikara Teaching Technique, 4 MAT Teaching Technique
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระ คือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และภาษาตางประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 8) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระ
การเรียนรูที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนตลอด 12 ปการศึกษา ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยกําหนดสาระตาง ๆ 5 สาระ คือ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร สาระประวัติศาสตรจัดเปนสาระการเรียนรูหนึ่งในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม มีขอบขายการเรียนรูเกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบนั ความสัมพันธและความเปลีย่ นแปลงของเหตุการณตา ง ๆ ผลกระทบทีเ่ กิดจากเหตุการณสาํ คัญ
ในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551: 1 - 2)
เมื่อกลาวถึงคําวาประวัติศาสตรคนสวนใหญมักตอบวารูจักเพราะแตละคนตางก็ถูกบังคับใหตองเรียน หรือตองจํา
ชื่อบุคคลสําคัญของชาติและวันสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเขาใจวาประวัติศาสตรเกี่ยวของกับการทองจํา
เปนหลัก (วินยั พงศศรีเพียร. 2543: 1) จากประสบการณการจัดการเรียนการสอนในวิชาประวัตศิ าสตร 2 ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
และจากการสอบถามเพือ่ นครูในกลุม สาระการเรียนรูส งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช พบปญหา
หลายดาน เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมหลากหลาย นักเรียนไมมีสวนรวมในการเรียน ทําใหผูเรียนไมบรรลุ
ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว ครูจึงจําเปนตองกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม และจากการศึกษารายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O - NET) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศรอยละ 46.24
ระดับสังกัดรอยละ 46.42 ระดับจังหวัดรอยละ 47.53 สําหรับโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 47.44
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน). 2559: 2) จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอน
กลุ ม สาระการเรี ย นรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในภาพรวมยัง ไม ประสบผลสํ า เร็จ เท า ที่ ควร โดยพิ จารณาจาก
คาคะแนนเฉลี่ยซึ่งตํ่ากวา รอยละ 50 ทุกระดับ
จากการศึกษางานวิจัย เอกสาร ตําราและบทความตาง ๆ พบวา การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการใหความสําคัญ
ทั้งทางดานความรูและคุณธรรม มีการสอดแทรกจริยธรรม เปนวิธีการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนใหผูเรียนคิดเปน
พูดเปน ทําเปน มีลกั ษณะเปนแบบบูรณาการโดยเนนใหผเู รียนไดคดิ อยางเปนระบบ จนผูเ รียนสามารถเรียนรูแ ละสรางความรูเ อง
(พระมหาสายันต ผงพิลา. 2554: 147) และพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต. 2549: 33 - 34) ใหแนวคิดในการพัฒนาผูเรียนวา
คนมีการรับรูแบบพื้นฐานที่ไมตองสอน ไมตองฝก ไมตองเรียน สามารถรับรูตามความรูสึกวาชอบใจ ไมชอบใจ เมื่อสบายตา
ก็ชอบใจ ไมสบายตาก็ไมชอบใจ ทางพระเรียกวา ยินดียินราย เปนการวนเวียนอยูในกระแสอวิชาและตัณหา ตัณหา คือ ชอบใจ
ไมชอบใจ อยากเอาหรือไมอยากเอา อยากหนี อยากทําลาย เปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับความรูสึก โยนิโสมนสิการคือใหรับรูดวยปญญา
แทนทีจ่ ะใหเด็กรับรูแ บบชอบใจและไมชอบใจเทานัน้ ถาพอแมกระตุน เราหรือไปเสริมตัณหาใหกบั เด็กรับรูแ บบชอบใจหรือไมชอบใจ
เด็กก็จะไมไดอะไร แตจะวนเวียนติดอยูแ คนนั้ แตเด็กทีพ่ อ แมฝก ใหรจู กั โยนิโสมนสิการ (ฝกฝนใหผเู รียนรูจ กั คิดทัง้ ในเชิงหาความจริง
และในเชิงสรรหาผลประโยชน) จะเกิดปญญา โดยเด็กจะพัฒนาดวยปญญาของตนเอง มีครูเปนกัลยาณมิตรคอยชี้แนะแนวทาง
และผูสรางกระบวนการเรียนรูที่มีความสุข เพื่อนํานักเรียนไปสูโลกกวางของการเรียนรู (สุมน อมรวิวัฒน. 2542: 8) สําหรับ
การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
เนนการพัฒนาความสามารถของผูเรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยนําแนวคิดพัฒนาการสมองซีกซายและซีกขวา
มาพัฒนาผูเ รียน ใหเกิดความสุขในการเรียนแตละชวงทีต่ นเองถนัดและสนใจ ชวยกระตุน การพัฒนาสมอง สมองซีกซายทําหนาที่
เกี่ยวกับการวิเคราะหแยกแยะ จัดลําดับรายละเอียด เหตุผล การแสดงออก ภาษา ตัวเลขและจํานวน สวนสมองซีกขวา
จะทําหนาที่เกี่ยวกับอารมณ ความรูสึก จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ภาพรวม การเคลื่อนไหว รวมถึงมิติความสัมพันธ
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ในรูปแบบตาง ๆ เพือ่ ใหผเู รียนไดพฒ
ั นาศักยภาพของตนเองออกมา หลอหลอมรวมกันในการสรางองคความรู อันเปนเทคนิคหนึง่
ของกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนมีความแตกตางกันทั้งโครงสรางทางสติปญญา
กลไกการเรียนรูและการทํางานของสมอง ในขณะเรียนรูผูเรียนจะใชกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะการคิดและการลงมือ
ปฏิบัติจนประสบความสําเร็จในการเรียนรู (ศักดิ์ชัย นิรัญเทวี และไพเราะ พุมมั่น. 2543: 11 - 12)
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรูวาสูงกวาเกณฑคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 70 หรือไม ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและเจตคติตอ การเรียนของนักเรียนหลังไดรบั การจัด การเรียนรูแ บบโยนิโสมนสิการ
กับแบบวัฏจักรการเรียนรูแตกตางกันหรือไม อยางไร ผลของการวิจัยครั้งนี้จะนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนของนักเรียน สงผลใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถนําไปใชประโยชน
เปนขอมูลของครูผูสอน เปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและเปนขอมูล
สําหรับผูบ ริหารสถานศึกษาหรือผูท เี่ กีย่ วของในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานวิชาการ เพือ่ เอือ้ อํานวยตอการเรียนการสอน
อันจะเปนประโยชนในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรูกับเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาประวัตศิ าสตร 2 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ ดรบั การจัดการ
เรียนรูแบบโยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักรการเรียนรู
3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักร
การเรียนรู

นิยามศัพทเฉพาะ
การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง การจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห
เชื่อมโยงความสัมพันธและประเมินคา โดยใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 4 วิธี คิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คิดแบบแยกแยะ
องคประกอบ คิดแบบสามัญลักษณและคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ
การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู 8 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางประสบการณ ขั้นที่ 2 ขั้นสะทอนประสบการณ ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาประสบการณเปนความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4
ขั้นพัฒนาทฤษฎีและแนวคิด ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่ไดเรียนรู ขั้นที่ 6 ขั้นสรางสรรคผลงาน ขั้นที่ 7 ขั้นวิเคราะห
ผลงานและการประยุกตใชและขั้นที่ 8 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความคิดกับผูอื่น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาประวัติศาสตร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่องอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งพิจารณาจากคะแนนหลังเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามตาราง
วิเคราะหหลักสูตร ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู อดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และสาระการเรียนรู
เจตคติตอการเรียน หมายถึง ความรูสึกที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู
ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ จําแนกเปน 4 ดาน คือ ดานสาระการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดผล
และประเมินผลและดานประโยชนและความสําคัญของวิชาตอผูเรียน ซึ่งวัดไดจากแบบวัดเจตคติตอการวิชาประวัติศาสตร 2
ซึ่งสามารถวัดไดจากวัดเจตคติตอการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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99

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
โยนิโสมนสิการ คือการคิดใหแยบคายหรือทําไวในใจใหแยบคาย คิดใหเห็นความจริงและทําใหเกิดประโยชนได
(กรมการศาสนา. 2537: 279) โยนิโสมนสิการ เปนการคิดของบุคคลที่มีสติปญญากํากับ ทําใหบุคคลสามารถคิดเปน คิดได
อยางถูกวิธี มีระบบ มีระเบียบ ตอเนื่องกันเปนเหตุเปนผลเชื่อมโยงกัน และเปนการคิดที่เปนกุศล เมื่อบุคคลมีความคิดที่เปน
โยนิโสมนสิการจะเปนปจจัยทําใหเกิดการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล นั่นคือ ปญญาและสามารถใชปญญานั้น ๆ สกัดกั้นอวิชชา
ตัณหาและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตของตนใหหมดไป และยังทําใหเกิดกุศลธรรมที่ทําใหชีวิตของตนสามารถพัฒนาในทาง
ที่ดีขึ้นการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการจะชวยฝกใหนักเรียนรูจักคิดพิจารณา วิเคราะหแยกแยะเรื่องราว พิจารณาขอมูล
โดยใชการวิเคราะห การจําแนก การโยงความสัมพันธและการประเมินคาโดยใชเหตุผลคิดพิจารณาสภาพปญหาอยางรอบคอบ
ตอเนื่องเปนลําดับตามเหตุผล ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสม
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบ 4 MAT มีความเปนมาจากเดวิด คอลป (David Kolb, 1976 อางถึงในศักดิช์ ยั นิรญ
ั ทวี
และไพเราะ พุมมั่น. 2543: 7 - 8) เชื่อวาการเรียนรูเกิดขึ้นจากความสัมพันธสองมิติ คือ การรับรู (perception) และการจัด
กระบวนขอมูล (processing) การรับรูของบุคคลเกิดได 2 ชองทางไดแก จากประสบการณที่เปนรูปธรรมหรือประสบการณตรง
(Concrete Experience) และผานความคิดรวบยอดหรือประสบการณที่เปนนามธรรม (Abstract Conceptualization)
สวนกระบวนการจัดกระทําขอมูลทีร่ บั รูน นั้ มี 2 ลักษณะเชนเดียวกันคือ จากการลงมือทดลองปฏิบตั ิ (Active Experimentation)
และจากการสั ง เกตโดยใช ค วามคิ ด ไตร ต รอง (Reﬂective Experimentation) ซึ่ ง เกิ ด จากการที่ ค นเรารั บ รู  แ ล ว นํ า
ขอมูลขาวสารนั้นไปจัดกระบวนการใหมตามความถนัดของตนเอง ตอมาแม็คคารธีไดนําแนวคิดดังกลาวของเดวิด คอลป
มาประยุกตและพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมทตี่ อบสนองการเรียนรูข องผูเ รียน 4 แบบ (4 Types of students)
ที่เรียกวา 4 MAT หรือการจัดกิจกรรมการเรียนใหมีความสัมพันธสอดคลองกับระบบการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ
2. การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2
2. เจตคติตอการเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ใชแผนการทดลองแบบ Two Groups Pretest - Posttest Design
(มลิวัลย สมศักดิ์. 2550: 172) ซึ่งกอนการทดลองผูวิจัยไดเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ และแบบวัฏจักรการเรียนรู พบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนกอนจัดการเรียนรูไมแตกตางกัน ผูวิจัยจึงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักรการเรียนรู
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 10 หองเรียน รวม 290 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
จํานวน 2 หองเรียน จํานวนนักเรียน 68 คน ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม สําหรับการสุมกลุมที่จัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู ผูวิจัย
ใชวิธีการสุมอยางงายดวยวิธีจับฉลาก โดยกําหนดใหกลุมที่จับฉลากไดหมายเลข 1 จัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 33 คน และกลุมที่จับฉลากไดหมายเลข 2 ใชจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู เปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6 จํานวน 35 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 2 แบบ คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู
วิชาประวัติศาสตร 2 เรื่องอาณาจักรสุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 6 แผน เวลา 8 ชั่วโมง ผลการประเมินคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรูแ บบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู วิชาประวัตศิ าสตร 2 ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูเ ชีย่ วชาญ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 และ 4.41 ตามลําดับ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 เรื่องอาณาจักรสุโขทัย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ใชแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ ขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 - 0.80
และคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20 - 1.00 คาความเชื่อมั่น 0.82
3. แบบวัดเจตคติตอ การเรียน เปนแบบมาตราวัดเจตคติของลิเคิรต จํานวน 20 รายการ มีคา IOC ตัง้ แต 0.60 - 1.00
ความเชื่อมั่นเทากับ .88
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขัน้ กอนการทดลอง ผูว จิ ยั ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาประวัตศิ าสตร 2 ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
เรือ่ ง อาณาจักรสุโขทัย ทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ และเก็บคะแนนไวเปนคะแนนกอนการทดลอง (Pretest) ทัง้ สองกลุม ผูว จิ ยั เปนผูค วบคุม
การสอบดวยตนเองทั้งสองกลุม
2. ขั้นดําเนินการทดลอง ผูวิจัยทําการทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักร
การเรียนรู จํานวน 6 แผน การจัดการเรียนรู โดยเรียนสัปดาหละ 1 ชั่วโมง จํานวน 8 ชั่วโมง ในการทดลองไดจัดการเรียนรู
ตามตารางเรียน
3. ขั้นหลังการทดลองผูวิจัยใหกลุมตัวอยาง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบกอนการทดลองและเก็บคะแนน
ไวเปนคะแนนหลังการทดลอง (Posttest) และใหทําแบบวัดเจตคติตอการเรียนทั้งสองกลุม
การวิเคราะหขอมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาประวัตศิ าสตร 2 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรบั การจัดการเรียนรู
แบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู กับเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 โดยใช t-test แบบ one samples test
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาประวัตศิ าสตร 2 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ ดรบั การจัดการเรียน
รูแบบโยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักรการเรียนรู โดยใช t-test แบบ Independent Samples
3. เปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักรการเรียนรู โดยใช t-test แบบ Independent Samples
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู สูงกวาเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักรการเรียนรูไมแตกตางกัน
3. เจตคติตอ การเรียนของนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูแ บบโยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักรการเรียนรู ทัง้ ภาพรวม
และรายดาน คือ ดานสาระการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผล และดานประโยชน
และความสําคัญตอการเรียนไมแตกตางกัน

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู สูงกวาเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 ซึ่งมีสาเหตุดังตอไปนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโยนิโสมนสิการสูงกวาเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสการทําใหนักเรียนไดเรียนรู
ตามแนวพุทธวิธีซึ่งเปนสิ่งที่สามารถสรางแรงจูงใจ เราใจนักเรียน นักเรียนไดรวมกิจกรรมแลวสนุกสนาน ไมเบื่อ สนใจ พึงพอใจ
ตัง้ ใจทํากิจกรรมพัฒนาตนเองในการกลาคิด กลาพูดกลาทํา กลาแสดงออก พิจารณาเหตุการณตา ง ๆ อยางใครครวญดวยปญญา
รูจ กั คิดวิเคราะห แกปญ
 หาดวยเหตุผล ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคลองกับผลการวิจยั ของปราโมทย อาจวิชยั (2553: 86) ทําการวิจยั
เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรม
การสอนแบบโยนิ โ สมนสิ ก ารกั บ การใช กิ จ กรรมการสอนตามคู  มื อ ครู ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช กิ จ กรรม
แบบโยนิโสมนสิการและนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการสอนตามคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับศุภวรรณ ศุภกิจวัฒนา (2550: 69 - 71) ไดทําการวิจัย เรื่องการศึกษา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตรและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ ดรบั การสอนแบบโยนิโสมนสิการ
โดยเนนวิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโยนิโสมนสิการโดยเนนวิธีคิด
แบบแยกแยะสวนประกอบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลอง
กับมอรเลย (Morley: 3024 - A) ไดศึกษาถึงผลกระทบของระบบการสอนแบบวัฐจักรการเรียนรู (4 MAT) ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคอมพิวเตอรของนักเรียนโดยการศึกษาทางไกล ผลการวิจัยพบวาการศึกษาทางไกลโดยใชรูปแบบวัฐจักรการเรียนรู
ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวาการเรียนรูแบบอื่น ๆ
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรูส งู กวาเกณฑคะแนนเฉลีย่ รอยละ 70 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการจัดการเรียนรูแ บบวัฏจักรการเรียนรูเ ปนการจัดการเรียนรู
ทีพ่ ฒ
ั นาสมองซีกขวาและสมองซีกซายสลับกันไป เนนความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหผเู รียนไมเครียดเนนใหผเู รียนเชือ่ มโยง
ประสบการณดวยตนเอง ทําใหผูเรียนรูสึกวาสิ่งที่จะเรียนนั้นมีความหมายโดยตรงกับตัวเขา สอดคลองกับของผลการศึกษา
ของทรงภพ เตชะตานนท (2551: 74 - 108) ไดการศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรือ่ งภูมศิ าสตรประเทศไทยของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบ 4 MAT และการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด ผลการศึกษาพบวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบ 4 MAT
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเทากับ 82.20/86.68 ซึง่ สูงกวาเกณฑทกี่ าํ หนดไวและสอดคลองกับวัฒนา วิชยั (2550: 60 - 83) ซึง่ ศึกษา
ผลการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวิชาพระพุทธศาสนาเรื่องวันสําคัญทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู ผลการศึกษาพบวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู มีประสิทธิภาพ 80.56/82.16 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80
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ดวยเหตุนี้จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการจัด
การเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและแบบวัฏจักรการเรียนรู สูงกวาเกณฑคะแนนเฉลี่ยรอยละ 70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
โยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักรการเรียนรูไมแตกตางกัน มีสาเหตุดังนี้
2.1 การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ เปนการจัดการเรียนรูตามแนวพุทธวิธีที่สามารถฝกฝนนักเรียนให
รูจักคิดจนเกิดความรู การปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน การจัดบรรยากาศใหนักเรียนเกิดศรัทธาตอตัวครูและสิ่งที่จะเรียน
กิจกรรมฝกใหเกิดการคนพบจากแหลงเรียนรู ครู สื่อการสอน จนเกิดโยนิโสมนสิการขึ้นภายในตัวผูเรียน มีครูเปนกัลยาณมิตร
คอยแนะนําจนผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร 2 ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 สอดคลองกับงานวิจยั ของพเยาว ชาตินนั ท (2551: 99 - 100) ทําการวิจยั เรือ่ งการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหกลุม สาระการเรียนรูส งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 6 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกลุมที่จัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและกลุมที่จัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของพยงค จิรพงษ (2544: บทคัดยอ) พบวาการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสอดคลองกับนันทวัฒน เมนมงกุฏ (2551: 78) ทําวิจัยเรื่องการสอนมวยไทยดวยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เจตคติของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมวยไทยที่ไดรับ
การสอนตามปกติหลังเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรูตามแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูของเดวิด คอลป (David Kolb)
ที่มีแนวคิดวาการเรียนรูเกิดขึ้นจากความสัมพันธใน 2 มิติ คือ การรับรู (perception) และการจัดกระบวนการ (processing)
โดยการเรียนรูจ ะเกิดขึน้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนผลมาจากวิธกี ารทีบ่ คุ คลรับรูแ ลวจัดกระบวนการเสียใหมตามแนวความถนัด
ของตนเอง ซึ่งการรับรูจะเกิดขึ้นได 2 วิธี คือการรับรูโดยผานประสบการณตรงหรือประสบการณรูปธรรม (Concrete
Experience) และการรับรูโ ดยผานความคิดรวบยอดหรือนามธรรม (Abstract Conceptualization) กระบวนการรับรูด งั กลาว
เปนกระบวนการที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Experimentation) และเฝาสังเกตอยางไตรตรอง (Reﬂective
observation) (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา. 2550: 156) สําหรับศิริพร เกิดผล (2550: 49 - 73) ไดพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ 4 MAT กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องระบอบการปกครองชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ผลการศึกษาพบวาแผนการจัดการการเรียนรู 4 MAT มีประสิทธิภาพเทากับ 89.28/89.53 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
80/80 สอดคลองกับทรงภพ เตชะตานนท (2551: 74 - 108) ไดวจิ ยั ผลการเรียนรูก ลุม สาระการเรียนรูส งั คม ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเรื่องภูมิศาสตรประเทศไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT และการจัดการ
เรียนรูโดยใชแผนผังความคิด ผลการวิจัยพบวาการจัด การเรียนรูแบบ 4 MAT มีประสิทธิภาพเทากับ 82.20/86.68 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว
ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทํ า ให ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าประวั ติ ศ าสตร 2 ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 ที่ ไ ด รั บ
การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักรการเรียนรูไมแตกตางกัน
3. เจตคติตอ การเรียนของนักเรียนทีไ่ ดรบั การจัดการเรียนรูแ บบโยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักรการเรียนรู ทัง้ ภาพรวม
และรายดาน คือ ดานสาระการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและดานประโยชนและ
ความสําคัญตอการเรียนไมแตกตางกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการจัดการเรียนรูแ บบโยนิโสมนสิการใหความสําคัญทัง้ ทางดานความรูแ ละ
คุณธรรมมีการสอดแทรกจริยธรรม เปนวิธกี ารสอนทีย่ ดึ ผูเ รียนเปนศูนยกลาง เนนใหผเู รียนคิดเปน พูดเปน ทําเปน มีลกั ษณะเปน
แบบบูรณาการโดยเนนใหผูเรียนไดคิดอยางเปนระบบ จนผูเรียนสามารถเรียนรูและสรางความรูเอง (พระมหาสายันต ผงพิลา.
2554: 147) และการจัดการเรียนรูแบบแบบวัฏจักรการเรียนรูเปนการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
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เนนการพัฒนาความสามารถของผูเ รียนตามความถนัดและความสนใจ โดยนําแนวคิดพัฒนาการสมองซีกซายและซีกขวามาพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดความสุขในการเรียนแตละชวงที่ตนเองถนัดและสนใจ ผูเรียนจะใชกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะการคิด
และการลงมือปฏิบัติจนประสบความสําเร็จในการเรียนรู (ศักดิ์ชัย นิรัญเทวีและไพเราะ พุมมั่น. 2543: 11) จึงทําใหเจตคติ
ตอการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการกับแบบวัฏจักรการเรียนรูไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ครูผูสอนควรดําเนินการตอไปนี้
1.1 ครูควรศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการใหเขาใจอยางถองแท
1.2 ครูควรเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียน โดยการสรางศรัทธาใหผูเรียนอยากเรียนรู
1.3 ในการสอนครูควรตั้งคําถามที่หลากหลายและมีลําดับเปนขั้นเปนตอน เพื่อปลุกเราใหผูเรียนคิดและ
คนหาคําตอบอยางเปนระบบตามวิธีคิดของโยนิโสมนสิการ
2. การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู ครูผูสอนควรดําเนินการตอไปนี้
2.1 การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนใน 4 รูปแบบ มีขั้นตอน
ทีม่ ที งั้ ทีต่ นเองถนัดและไมถนัด ครูผสู อนจึงควรใหการเสริมแรงทางบวกเพือ่ เปนการกระตุน ผูเ รียน โดยอาจกลาวชมเชย ใหรางวัล
โนมนาวจิตใจ เพื่อใหรวมกิจกรรม หลีกเลี่ยงการวากลาว ซึ่งอาจทําใหผูเรียนเกิดการทอถอย
2.2 การจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู มีหลายขั้นตอนซึ่งตองใชเวลามาก ครูผูสอนตองควบคุมเวลา
และยืดหยุนกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและเตรียมความพรอมในการสอนเปนอยางดี
3. ผูบริหารและผูเกี่ยวของควรใหการสนับสนุนในการจัดอบรมการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการและการจัดการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรู เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรู
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรูโยนิโสมนสิการและการจัดการเรียนรู
แบบวัฏจักรการเรียนรูกับการจัดการเรียนรูวิธีอื่น ๆ
2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการคิด เชน การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยการ
จัดการเรียนรูโยนิโสมนสิการและการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรูกับการจัด การเรียนรูวิธีอื่น ๆ ในระดับชั้นอื่น ๆ
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ผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผานการจัดการเรียนรู
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โดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐาน
Development of Grade 8 Students’ Informal Reasoning Skills through Socio - Scientiﬁc Issue
(SSI) - Based Learning.
นายอัศวิน ธะนะปด
2560

บทคัดยอ
การวิจยั มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการในดานรูปแบบและคุณภาพในการใหเหตุผล
อยางไมเปนทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 40 คน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคม
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับวิทยาศาสตรเปนฐาน ในหนวยการเรียนรูเ รือ่ งเครือ่ งสําอางในชีวติ ประจําวัน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องเครื่องสําอางในชีวิตประจําวันที่ใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐาน จํานวน 3 แผน
การจัดการเรียนรู และแบบวัดการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการซึง่ มีลกั ษณะเปนคําถามปลายเปด จํานวน 5 ขอ และแบบบันทึก
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหาและวิเคราะหหาคาความถี่และ
รอยละของขอมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบวา หลังการจัดการเรียนรู นักเรียน จํานวน 33 คน (รอยละ 82.50) มีรปู แบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ
อยูบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลทางวิทยาศาสตร เมื่อเทียบกับกอนการจัดการเรียนรูที่พบวานักเรียนจํานวน 32 คน
(ร อยละ 80) มีรูป แบบการใหเหตุผลอยูบ นพื้ น ฐานของอารมณ และอยู  บนพื้ น ฐานของสั ญชาตญาณ นอกจากนี้พบวา
หลังการจัดการเรียนรูน กั เรียนจํานวน 35 คน (รอยละ 87.50) มีระดับคุณภาพการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการอยูใ นระดับดีมาก
โดยสามารถแสดงขอกลาวอาง การอางเหตุผล จุดยืนทีแ่ ตกตางออกไป และขอแยงเหตุผลของอีกฝายเกีย่ วกับประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรได เมื่อเทียบกับกอนการจัดการเรียนรูมีนักเรียน จํานวน 21 คน(รอยละ 52.50) สามารถใหเหตุผล
อยางไมเปนทางการอยูในระดับพอใช
คําสําคัญ: ทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ, การจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร

Abstract
The objective of this research was to develop the pattern and quality informal reasoning skills of
40 grade 8 students via socio-scientiﬁc issue based (SSI - Based) learning management in the Learning Unit:
Cosmetic in Daily Life. The research instruments were three learning management plans for SSI - based
learning management in the learning unit of cosmetic in daily life, an informal reasoning skills assessment
scale with ﬁve open-ended question items, and informal interview protocol. For analysis, the researcher use
content analysis for qualitative data and analyzed qualitative data with frequency and percentage.
The ﬁndings showed that after learning under SSI - based learning management, thirty - three
students (82.50 %) were able to give a reasoning pattern based on scientiﬁc reasoning after learning under SSI
- based learning management; compared to before learning, thirty - two students (80.00 %) were able to give
a reasoning pattern based on emotion and instinct. Furthermore, most of the students, or 35 of them (87.50%)
were able to give informal reasoning at the excellence level, with the expression of their claims, justiﬁcations,
counter-position, and rebuttal on socio - scientiﬁc issues; while in the pre - learning condition. More than half
the of students or 21 students (52.50 %) were able to give informal reasoning at the fair level.
Keyword: Informal Reasoning Skills, Socio - Scientiﬁc Issue - Based Learning Management
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีเปาหมายเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําคัญตาง ๆ นักเรียน
ตองสามารถการอานออก เขียนได คิดคํานวณเปน และเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ (Partnership for 21st Century Skills, 2009: 2)
โดยเฉพาะอยางยิง่ การพัฒนานักเรียนใหมคี วามสามารถในการสือ่ สาร การใชภาษา การแสดงออกทางความคิด และแสดงทัศนะ
ของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม มีความสามารถ
ในการเจรจาตอรองเพื่อลดปญหาความขัดแยง เลือกรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง โดยความสามารถ
ในการสื่อสารนี้เมื่อเกิดขึ้นกับนักเรียนจะทําใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค
การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดอยางเปนระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4) โดยพื้นฐานสําคัญในการสงเสริม
ใหนักเรียนเปนผูรูวิทยาศาสตร คือ การใหเหตุผล (Reasoning) สวนใหญการใหเหตุผลมักเปนการใหเหตุผลในรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal reasoning) เพื่ออธิบายขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร (Sadler, 2004: 524) แตในความเปนจริงการใหเหตุผล
ที่เปนทางการตองอาศัยการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ (Informal reasoning) เปนพื้นฐาน (Topcu, 2008: 35)
อีกทั้งการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการเปนทักษะพื้นฐานที่มนุษยใชเพื่อใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ
ทีย่ งั ไมมขี อ สรุปเปนทีแ่ นนอนทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจําวัน ซึง่ จะเห็นไดวา ทักษะดังกลาว เปนทักษะขัน้ สูงทีต่ อ งบูรณาการสมรรถนะ
ที่สําคัญในทุกๆ ดานเพื่อใหนักเรียนเกิดความสามารถในการตัดสินใจ การโนมนาว การโตแยงที่อยูบนพื้นฐานของการรู
วิทยาศาสตร
จากการจัดการเรียนรูรวมกับการสังเกตชั้นเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรกับความงามที่ผูวิจัยรับผิดชอบจัดการเรียนรู
พบวา การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนในชั้นเรียนสวนใหญเปนการตอบคําถามที่ไมไดใชทักษะการให
เหตุผลอยางไมเปนทางการ แตเปนการใชอารมณหรือความรูส กึ ในการตอบคําถาม ตัวอยาง เชน เมือ่ ถามวาเพราะเหตุใดนักเรียน
จึงคิดเชนนั้นนักเรียนมักตอบวา “หนูวามันสวยดี มันดูดี ก็เลยซื้อคะ” หรือ นักเรียนเห็นดวยกับคําตอบนี้เพราะอะไร นักเรียน
มักจะตอบวา “หนูเห็นดวยเพราะหนูชอบ” นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนมักตอบคําถามโดยใหเหตุผลจากสัญชาตญาณ เชน
“คําตอบนี้หนูคิดวาใช เพราะ มันดูคุนๆ เหมือนเคยเห็นมากอน หรือไดยินจากไหนสักที่” ซึ่งคําตอบเหลานี้ไมไดเปนการแสดง
เหตุผลที่อยูบนพื้นฐานของความเปนเหตุผลทางวิทยาศาสตร นักเรียนไมแสดงหลักฐานหรือการอางอิงแหลงขอมูลทําใหเหตุผล
ของนักเรียนไมนา เชือ่ ถือ ดวยเหตุนนี้ กั เรียนจึงควรไดรบั การพัฒนาทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการผานกิจกรรมการเรียนรู
ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญและเนนกระบวนการสืบเสาะหาความรู ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค
จากการทบทวนเอกสารและไดมีประสบการณจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร
เปนฐาน (Socio-Scientiﬁc Issue - based teaching) ผูวิจัยพบวา แนวทางการจัดการเรียนรูดังกลาว มีความสอดคลอง
กับสิ่งที่ผูวิจัยตองการพัฒนานักเรียน เนื่องจากประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐานมีลักษณะเฉพาะ
คือ เปนประเด็นที่มีขอโตแยงมาจากความเห็นที่ไมตรงกันเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการหรือความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตร เพราะมีความซับซอนหรือมีผลกระทบตอสังคมในหลายๆ ดาน นอกจากนี้การตอบคําถามของประเด็นตาง ๆ
ยังขึน้ อยูก บั ทัศนคติ ความคิดเห็นของผูต อบซึง่ ไมสามารถสรุปไดวา ผิดหรือถูก คําตอบอาจจะไมไดรบั การยอมรับเพราะความแตกตางกัน
ของสังคมและวัฒนธรรมนัน้ เอง (Sadler, 2002: 5) การจัดการเรียนรูด ว ยประเด็นทางสังคมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับวิทยาศาสตรเปนฐาน
จะเนนใหนักเรียนระบุสาเหตุของปญหา สืบคนขอมูล เพื่อนํามาใชประกอบการแสดงเหตุผลเพื่อนําไปสูการตัดสินใจได
ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียน เพือ่ การนําไปสู
การเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู
โดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐานเพื่อพัฒนาทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทั้งในดานรูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ และคุณภาพในการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการในดานรูปแบบและคุณภาพการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูที่ใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐาน

นิยามศัพทเฉพาะ
ทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ (Informal reasoning skills) หมายถึง การอธิบายเพื่อแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ขอดีหรือขอเสียของทางเลือกตางๆ ในประเด็นนั้นๆ รวมถึง การวิเคราะห
และการประเมินประเด็นปญหาที่มีความซับซอนที่ยังไมมีขอสรุปที่แนชัด แบงออกเปน 2 ดาน
1. ดานรูปแบบ โดยรูปแบบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการสามารถจําแนกไว 3 รูปแบบ ประกอบดวย
1) การใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลทางวิทยาศาสตร 2) การใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐานของอารมณ
และ 3) การใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐานของสัญชาตญาณ (Sadler and Zeidler, 2005: 75)
2. ดานคุณภาพ โดยคุณภาพการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ แบงเปน 4 ระดับ คือ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช
และระดับปรับปรุง ซึ่งพิจารณาจากองคประกอบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการประกอบดวย ขอกลาวอาง (Claim)
การอางเหตุผล (Justiﬁcations) จุดยืนที่แตกตางกันออกไป (Counter - position) และขอแยงเหตุผลของอีกฝาย (Rebuttal)
(Topcu, 2008: 43)
การจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐาน (SSI - based teaching)
หมายถึง การจัดการเรียนรูที่นําประเด็นหรือสถานการณตาง ๆ ที่ยังไมมีขอสรุปแนชัด มีการถกเถียงในสังคม ซึ่งมีความคิดเห็น
แบงออกเปน 2 ฝายหรือมากกวา แลวนําเอาประเด็นนั้น ๆ มาใชในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยแบงขั้นตอน
การจัดการเรียนรูเปน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นพัฒนาทักษะ ขั้นการอภิปราย และขั้นประเมิน (Levinson, 2003: 6)

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
Sadler (2004: 5) ไดใหความหมายการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ หมายถึง การอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สาเหตุ ขอดี - ขอเสีย ทางเลือกตาง ๆ ดังนั้นผูที่สามารถใหเหตุผลไดจะสามารถพัฒนาทักษะตาง ๆ รวมถึงสามารถแสดงจุดยืน
ของตนเองได และถือไดวา การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการเปนองคประกอบสําคัญของการสือ่ สาร ตอมา Sadler and Zeidler
(2005: 75) ไดกําหนดรูปแบบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการไว 3 รูปแบบ สรุปไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ
รูปแบบ

คําอธิบาย

1. การใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐานของ การมีพื้นฐานจากการคิดเชิงเหตุและผลทั้งดานความคุมคา ประโยชน รวมถึง
ความเปนเหตุเปนผลทางวิทยาศาสตร การประเมิ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลที่ เ กิ ด จากเทคโนโลยี เป น การพยายามอธิ บ าย
บอกสาเหตุหรือตัดสินการกระทําหรือเหตุการณนั้น ๆ
2. การใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐาน
ของอารมณ

การใหเหตุผลที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของอารมณโดยอารมณเปนความรูสึกที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณหรือการกระทํา เชน ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งการใหเหตุผลในกลุมนี้
จะเนนไปที่ความเกี่ยวของกับอารมณตาง ๆ ของมนุษย

3. การใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐาน
ของสัญชาตญาณ

การใหเหตุผลทีต่ อบสนองตอประเด็นบางอยางในทันที เปนสิง่ ทีท่ าํ ไดเองโดยไมตอ ง
มีใครสั่งสอน แตไมสามารถอธิบายไดวาทําไมจึงเปนเชนนั้น
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ตอมา Topcu (2008: 43) ไดศกึ ษาคุณภาพของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ โดยพิจารณาตามองคประกอบของ
การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการดังตารางที่ 2 นอกจากนีไ้ ดกาํ หนดกรอบการประเมินคุณภาพการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ
โดยแบงระดับคุณภาพการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการเปน 4 ระดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 องคประกอบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ
องคประกอบ

คําอธิบาย

ขอกลาวอาง

สิ่งที่เปนความคิดหรือขอคิดเห็นเปนความรูสึกสวนบุคคลซึ่งมีความแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับความเชื่อ คานิยม และวัฒนธรรมในสังคม

การอางเหตุผล

สิ่งที่ใชในการสนับสนุนขออางที่ประกอบดวยขอมูลจากแหลงตางๆ ทําใหขออางนั้น
มีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

จุดยืนที่แตกตางกันออกไป

ขออางที่ตางออกไปและเหตุผลที่นาเชื่อถือมาสนับสนุนขออางที่ตางออกไปนั้น

ขอแยงเหตุผลของอีกฝาย

สถานการณหรือหลักฐานที่ทําใหเหตุผลของผูอื่นที่มีความแตกตางจากของตน
ไดรับความนาเชื่อถือนอยลงและตกไป

ตารางที่ 3 คุณภาพของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ
ระดับคุณภาพ

คําอธิบาย

ดีมาก

นักเรียนสามารถแสดงขอกลาวอาง เหตุผลสนับสนุนขอกลาวอาง ขอโตแยงทีต่ า งออกไป
และเหตุผลเสริมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรได

ดี

นักเรียนสามารถแสดงขอกลาวอาง เหตุผลสนับสนุนขอกลาวอางและขอโตแยง
ที่ตางออกไปเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรได แตไมสามารถ
ใหเหตุผลเสริมเพื่อทําใหขอโตแยงที่ตางออกไปมีความนาเชื่อถือลดลงได

พอใช

นักเรียนสามารถแสดงขอกลาวอางและเหตุผลสนับสนุนขอกลาวอางเกี่ยวกับประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรได แตไมสามารถแสดงขอโตแยงที่ตางออกไป
และเหตุผลเสริมได

ปรับปรุง

นั ก เรี ย นสามารถแสดงข อ กล า วอ า งเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ทางสั ง คมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
วิทยาศาสตรได แตไมสามารถแสดงเหตุผลสนับสนุนขอกลาวอาง ขอโตแยงที่ตางออกไป
และเหตุผลเสริมได

นอกจากนี้การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการมีความสําคัญตอการเรียนรูทางวิทยาศาสตรของนักเรียน โดย Erduran et al.
(2004: 923) ระบุวา การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการสามารถสงเสริมการสรางแนวคิดวิทยาศาสตรที่ถูกตอง เนื่องจากการให
เหตุผลอยางไมเปนทางการนักเรียนจําเปนตองนําความรูท างวิทยาศาสตรมาใชอธิบาย ใหเหตุผลพรอมหลักฐานในการสนับสนุนเหตุผล
การประเมินทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการสามารถทําไดหลายวิธี 1) การสังเกตจากการบันทึกวีดิทัศน
นํามาใชในการบันทึกการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการที่เกิดขึ้นวานักเรียนแตละคนมีสวนรวมในการใหเหตุผลอยางไมเปนทาง
การมากนอยแคไหน และมีสวนรวมในลักษณะใด 2) ใชแบบวัดทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ ซึ่งสรางขึ้นตาม
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กรอบแนวคิดของ Sadler and Zeidler (2005: 77) โดยลักษณะของแบบวัดการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการมีรูปแบบเปน
การอานบทความแลวตอบคําถามทีเ่ ปนคําถามปลายเปด (Open - ended question) 3) การสัมภาษณรายบุคคลทันทีหลังจาก
ทําแบบวัดทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ (Individual follow-up interviews) วิธนี เี้ ปนการสัมภาษณหลังจากทีน่ กั เรียน
ทําแบบวัดทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการเสร็จสิ้น
การจั ด การเรี ย นรู  ที่ ส  ง เสริ ม การให เ หตุ ผ ลอย า งไม เ ป น ทางการมี ห ลากหลายวิ ธี เช น การอภิ ป รายกลุ  ม ย อ ย
(Small -group discussion) การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) การรายงานกลุม (Group presentation) การใชประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร (Socioscientiﬁc issue) โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวิทยาศาสตร สามารถสงเสริมใหนักเรียนแสดงเหตุผลอยางไมเปนทางการได เนื่องจากประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตรเปนประเด็นทีถ่ กเถียงกันในสังคม อันเนือ่ งมาจากความแตกตางทางความคิดทีเ่ กีย่ วกับความถูกตอง ความเหมาะสม
ของแนวคิด กระบวนการ และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร (Sadler, 2004: 518) หรือเปนประเด็นทีม่ ขี อ โตแยงทีม่ คี วามซับซอน
มีคาํ ตอบไดหลายแนวทาง หาขอยุตไิ มได โดย Levinson (2003: 6) ไดเสนอรูปแบบในการจัดการเรียนรูโ ดยใชประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐาน มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรียมการ โดยครูจะตองเตรียมประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรจากแหลงขอมูลตาง ๆ
ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรูในหนวยการเรียนรูที่สนใจ โดยการสํารวจ คนควาขอมูลจากสื่อตาง ๆ เพื่อหาประเด็นที่นาสนใจ
และเหมาะสมกับเนื้อหาวิทยาศาสตรในแนวคิดนั้น ๆ
2. ขั้นพัฒนาทักษะ เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ ประกอบดวย ดานการอานอยางมีวิจารณญาณ
การวิเคราะหขอมูล การประเมินคุณภาพของขอมูล การจําแนกความแตกตางระหวางขอมูล ขอเท็จจริงและความคิดเห็น
การจําแนกสิ่งที่รูแลวและสิ่งที่จําเปนตองรูตอไป การคนควาหาแหลงขอมูลและประเมินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล
ความเขาใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของขอมูล การศึกษาทางวิทยาศาสตร การสรุป
และนําเสนอขอมูลโดยใชวิธีการที่เหมาะสม
3. ขั้นการอภิปราย เปนขั้นตอนที่นักเรียนจะตองศึกษาคนควาขอมูล และทําความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร
ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษาใหเขาใจ จากนั้นนักเรียนจึงจะสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ครูควรทําหนาที่เปนผูใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางแกนักเรียนในการคนควาหาขอมูล และในระหวางการอภิปราย
ครูควรแสดงบทบาทในการดูแลการอภิปรายใหเปนไปในทางที่เหมาะสม
4. ขั้นประเมิน เปนขั้นสุดทายของกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนควรมีโอกาสไดลงความเห็นตัดสินใจ และใหเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจของตนเองเกี่ยวกับประเด็นที่นํามาศึกษา เนื่องจากประเด็นปญหาทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร
ไมมีคําตอบหรือทางออกใดที่ถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมด

กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใช
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐานโดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังแผนภาพที่ 1
การจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐาน

ทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงตีความ (Interpretive research) เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปน
ทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในหนวยการเรียนรู เรื่องเครื่องสําอางในชีวิตประจําวันผานการจัดการเรียนรูโดยใช
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐานโดยมีขั้นตอนดังแผนภาพที่ 2
ศึกษาและวิเคราะห
สภาพปญหาในชั้นเรียน

สรุปผลการดําเนินการวิจัย

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ

เก็บรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ที่ไดจากการวิจัย

สรางความรวมมือ
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย

ดําเนินการวิจัย

ภาพที่ 2 แบบแผนการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาอยูช นั้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนดํารงราษฎร
สงเคราะห อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 12 หองเรียน
แบงเปนนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร จํานวน 3 หองเรียน และหองเรียนทัว่ ไป จํานวน 8 หองเรียน มีนกั เรียน
ทั้งหมด 459 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 40 คน เปนนักเรียนชาย 3 คน และนักเรียนหญิง 37 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีม้ ี 2 ประเภท ไดแก เครือ่ งมือทีใ่ ชในการจัดกิจกรรม และเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
1. เครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรม คือ แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เครื่องสําอาง เครื่องสําอางที่จําเปนในชีวิตประจําวัน เครื่องสําอางทําความสะอาด เครื่องสําอางเพื่อการปกปองและบํารุง
เครื่องสําอางแตงแตม โดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร เรื่อง กลูตาไธโอน (Glutathione) ทําใหขาว
และปลอดภัยจริงหรือ? เปนฐาน ผูวิจัยออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการสืบเสาะหาความรู โดยใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูข อง Levinson (2003: 6) ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ เตรียมการ 2) ขัน้ พัฒนาทักษะ 3) ขัน้ การอภิปราย
และ 4) ขั้นประเมิน ตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน และไดนําแผนไปทดลองใช (try out) กับนักเรียน
อีกกลุมเพื่อปรับใหเหมาะสมกอนนํามาใชจริง โดยแบงเปน 3 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลา 12 คาบ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และลักษณะของการจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับวิทยาศาสตรเปนฐาน เรื่อง เครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน
ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู

แผนที่ 1
นักสืบ อย.นอยกับกลูตาไธโอน
(glutathione)

แผนที่ 2
กลูตาวาที

แผนที่ 3
คุยเฟองเรื่องกลูตา

วันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2560
ใหนกั เรียนอานขอมูลในใบกิจกรรมกลูตา ไธโอน
(glutathione) ทําใหขาวและปลอดภัย
จริ ง หรื อ ? ที่ ก ล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
กลูตาไธโอน ผลขางเคียงของกลูตาไธโอน
ขัน้ การเตรียมการ
กลูตาไธโอนทีพ่ บในทองตลาด ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของกลูตาไธโอนชนิดฉีด
หรื อ ชนิ ด รั บ ประทานเพื่ อ ให ผิ ว ขาวใส
และนั ก เรี ย นดู วิ ดิ ทั ศ น ก ารโฆษณาขาย
กลูตาไธโอนบนเฟซบุกในรูปแบบตาง ๆ

วันพุธที่ 19 เดือนกรกฎาคม 2560
ใหนกั เรียนเตรียมจัดกิจกรรมการโตวาที
โดยแบ ง นั ก เรี ย นออกเป น 2 ฝ า ย
ตามความเห็นของนักเรียน คือ ฝายคาน
กับฝายเสนอในญัตติที่วา กลูตาไธโอน
ปลอดภัยและดีจริงหรือ ?

วันพุธที่ 2 เดือนสิงหาคม 2560
ครูนําสรุปประเด็นกลูตาไธโอน (glutathione)
ทําใหขาวและปลอดภัยจริงหรือ? และ
นําเสนอขอมูลการจําหนายกลูตา ไธโอน
อยางกวางขวางในปจจุบันวาเปนสิ่ง
ที่สมควรหรือไม

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
นั ก เรี ย นรวมกลุ  ม เพื่ อ ร ว มกั น อภิ ป ราย
และตอบคําถาม เชน ถานักเรียนตองการ
มีผิวขาวจะกินหรือฉีดกลูตาไธโอนเขาสู
ร างกายหรื อไม อย างไร นั กเรี ยนคิ ด ว า
ถานักเรียนหยุดกินหรือฉีดกลูตาไธโอน
ผลทีเ่ กิดขึน้ จะเปนอยางไร หากมีคนอางวา
ใชครีมผสมกลูตาไธโอนทําใหขาวไดอยาง
ขั้นพัฒนาทักษะ
รวดเร็วนักเรียนจะทําอยางไร เครื่องสําอาง
ประเภทใดบางที่มีสวนผสมของกลูตาไธโอน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม2560
นั ก เรี ย นทั้ ง 2 ฝ า ยแบ ง หน า ที่ กั น
ภายในกลุม ใหนักเรียนเลือกตัวแทนกลุม
ที่ออกมาแขงขันโตวาทีโดยแตละกลุม
ตองเก็บเปนความลับ จากนั้นนักเรียน
แตละกลุมศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กลูตา ไธโอนเพือ่ นําไปใชประกอบการโตวาที
เพือ่ ใหฝา ยของตนเองชนะ และครูเสนอแนะ
นักเรียนวาขอมูลทีไ่ ดตอ งมีความนาเชือ่ ถือ
มีแหลงอางอิง เปนตน

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
นักเรียนรวมกลุมเพื่อหาขอมูลตาง ๆ
เกีย่ วกับขอกฎหมายวาดวยการควบคุม
การผลิ ต และจํ า หน า ยกลู ต  า ไธโอน
ความนิยมการใชกลูตาไธโอน จากนั้น
แตละกลุมเตรียมแสดงบทบาทสมมติ
โดยแต ล ะกลุ  ม จะถู ก สมมุ ติ ใ ห เ ป น
ประเทศตาง ๆ ทีม่ กี ารจําหนายกลูตา ไธโอน
อยางกวางขวางและกลูตาไธโอนไดรับ
ความนิ ย มของเด็ ก วั ย รุ  น ในประเทศ
โดยสมาชิกในแตละกลุมจะไดรับบทบาท
เปนนักวิชาการจากกระทรวงสาธารณสุข
1 คน นักวิชาการจากสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา 1 คน เภสัชกร
1 คน นักวิทยาศาสตรเครือ่ งสําอาง 1 คน
ครูวิทยาศาสตร 1 คน

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
ใหนักเรียนสมมุติตัวเองเปนนักวิชาการ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยจั ด กิ จ กรรมฐานเพื่ อ สื บ ค น ข อ มู ล
ขั้นการอภิปราย
เกีย่ วกับประโยชนและโทษจากการกินและ
การฉีดกลูตาไธโอน

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
นั ก เรี ย นแข ง ขั น การโต ว าที ภ ายใต
ญัตติที่วา กลูตาไธโอนปลอดภัยและดี
จริงหรือ ? โดยครูผสู อนไดเชิญผูเ ชีย่ วชาญ
ทางการด า นการสอนวิ ท ยาศาสตร
ครู ก ลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ภ าษาไทย
เปนกรรมการตัดสินการโตวาที

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามหนาที่
ของตนเองจากนั้นนักเรียนคนที่อยูใน
สาขาอาชีพเดียวกันมาประชุมรวมกัน
เพื่ อ แก ป  ญ หาในประเด็ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
แลวแตละสาขาอาชีพจะกลับมาประชุม
ยั ง กลุ  ม ประเทศของตนเองเพื่ อ หา
ขอสรุปเกี่ยวกับกลูตาไธโอน

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
นั ก เรี ย นสรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด เ รี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ
สารกลูตา ไธโอน ทัง้ ขอดี ขอเสีย ขอควรระวัง
การเลือกชือ้ และการเลือกใชเครือ่ งสําอางทีม่ ี
สวนผสมของสารกลูตาไธโอน พรอมทํา
แผนปายประชาสัมพันธขอควรรูเกี่ยวกับ
กลูตาไธโอน

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
นักเรียนแตละกลุมสรุปขอเดน ขอดอย
ของฝายตนเอง และรวมกันสรุปขอดี
ขอเสียของ กลูตาไธโอน

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
นั ก เรี ย นแต ล ะประเทศส ง ตั ว แทน
ออกมา สรุปวิธีการแกปญหา ครูและ
นักเรียนรวมกันสรุปความรู

ขั้นประเมิน
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2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบวัดการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ สรางขึน้ ตามกรอบแนวคิด
ของ Sadler and Zeidler (2005: 80) เพื่อจําแนกรูปแบบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการและเพื่อศึกษาคุณภาพ
ของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียน ตามแนวคิดของ Topcu (2008: 43) โดยแบบวัดการใหเหตุผลแบบไมเปน
ทางการของนักเรียนผูวิจัยไดใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรเปนสถานการณคําถาม โดยมีขอคําถาม จํานวน 5
ขอคําถามครอบคลุมประเด็นการกินคอลลาเจนทําใหออนเยาว โดยใหนักเรียนทําแบบวัดนี้กอนและหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการ
เรียนรูด วยประเด็นทางสังคมทีเ่ กี่ยวของกับวิทยาศาสตร มีขั้นตอนการสรางแบบวัดการใหเหตุผลแบบไมเปนทางการดังนี้ ศึกษา
งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการใหเหตุผลแบบไมเปนทางการ และทําการสรางแบบวัดการใหเหตุผลแบบไมเปนทางการ
โดยรูปแบบของแบบวัดเปนคําถามปลายเปด จํานวน 5 ขอคําถามโดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เรื่อง
คุณคิดเห็นอยางไรกับการกินคอลลาเจนทําใหออนเยาวจริงหรือ ? ใหนักเรียนเขียนอธิบายคําตอบไดอยางอิสระ ซึ่งคําถาม
แบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่มีเนื้อหาที่ยังหาขอยุติ
ไมไดในเรื่องของการกินคอลลาเจนทําใหออนเยาว เพื่อสงเสริมแสดงความคิดเห็นของนักเรียนในประเด็นดังกลาว สวนที่ 2 เปนคําถาม
ที่เกี่ยวของกับการใหเหตุผลในประเด็นของการกินคอลลาเจนทําใหออนเยาว แลวนําแบบวัดการใหเหตุผลแบบไมเปนทางการ
ที่ไดสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของแบบวัด และทําการปรับแกแบบวัดการใหเหตุผล
แบบไมเปนทางการตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญโดยแกไขรูปแบบของคําถามใหมีความชัดเจน และอานแลวเขาใจไดชัดเจนขึ้น
กอนการนําไปทดลองใชในกลุมนักเรียนตัวอยางจํานวน 30 คน ที่ไมใชนักเรียนในกลุมที่ศึกษา เพื่อตรวจสอบความสามารถ
ของนักเรียนในการทําแบบวัด การตีความขอคําถามของนักเรียน และเวลาทีน่ กั เรียนใชในการทําแบบวัดเพือ่ ตรวจดูวา เปนไปตาม
แนวทางที่กําหนดไวหรือไมอยางไร พบวานักเรียนสามารถทําแบบวัดดังกลาวไดตรงตามวัตถุประสงค แตนักเรียนบางคน
ยังอานคําถามไมเขาใจ ทําใหไดคําตอบที่ผิดพลาดและไมชัดเจน จึงนําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชในนักเรียนกลุมตัวอยาง
ไปปรับแกอีกครั้ง โดยปรับแกภาษาที่ใชในขอคําถามใชชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นจึงนําแบบวัดการใหเหตุผลแบบไมเปนทางการที่
ทําการปรับแกสมบูรณแลวนําไปใชกับนักเรียนในกลุมที่ศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. กอนการจัดการเรียนรูดวยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรผูวิจัยจะใหนักเรียนไดทําแบบวัดการให
เหตุผลแบบไมเปนทางการเพื่อตรวจดูทักษะเดิมของนักเรียนแตละคนกอนการจัดการเรียนรูดวยประเด็นปญหาทางสังคม
ทีเ่ กีย่ วของกับการใชวทิ ยาศาสตรโดยใหเวลาในการทําแบบวัดคนละ 45 นาที แตนกั เรียนใชเวลาในการทํา ประมาณ 20 - 30 นาที
2. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นไปแลวประมาณ 1 สัปดาห ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบวัดการใหเหตุผลแบบ
ไมเปนทางการฉบับเดียวกับกอนการจัดการเรียนรู เพื่อติดตามพัฒนาการการใหเหตุผลแบบไมเปนทางการของนักเรียน โดยให
เวลาในการทําแบบวัดคนละ 50 นาที ซึ่งในครั้งนี้นักเรียนใชเวลาในการทําประมาณ 40 - 50 นาที
หากมีขอ สงสัยเกีย่ วกับขอมูลทีไ่ ดจากการทําแบบวัดการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการทัง้ กอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับนักเรียนเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนและตรงกับสิ่งที่นักเรียนตอบ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบวัดการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ เพื่อแสดงผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัย
ประกอบดวย 1) รูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียน และ 2) คุณภาพของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ
ของนักเรียน โดยมีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การศึกษารูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียน ผูว จิ ยั วิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะห
เนือ้ หาจากคําตอบของนักเรียน โดยนําคําตอบจากแบบวัดมาจัดกลุม ตามรูปแบบของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการตามกรอบ
ของ Sadler and Zeidler (2005: 80) เปน 3 กลุม ไดแกกลุมที่ 1 การใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผล
ทางวิทยาศาสตร กลุม ที่ 2 การใหเหตุผลทีอ่ ยูบ นพืน้ ฐานของอารมณ และกลุม ที่ 3 การใหเหตุผลทีอ่ ยูบ นพืน้ ฐานของสัญชาตญาณ
ดังตารางที่ 1 หลังจากนั้นผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยแสดงดวยคาความถี่และรอยละ
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2. การศึ ก ษาคุ ณ ภาพของการให เ หตุ ผ ลอย า งไม เ ป น ทางการของนั ก เรี ย นผู  วิ จั ย วิ เ คราะห ข  อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
ดวยการวิเคราะหเนื้อหาจากคําตอบของนักเรียน ตามกรอบของ Topcu (2008: 43) ซึ่งประกอบดวย ขอกลาวอาง (claim)
การอางเหตุผล (justiﬁcations) จุดยืนที่แตกตางกันออกไป (counter-position) และ ขอแยงเหตุผลของอีกฝาย (rebuttal)
ดังตารางที่ 2 หลังจากนั้นนําผลการวิเคราะหที่ไดมาจัดกลุมคุณภาพของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการเปน 4 ระดับ
ดังตารางที่ 3
3. วิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณโดยแสดงดวยคาความถีแ่ ละรอยละหลังจากนัน้ ผูว จิ ยั ตรวจสอบความเทีย่ งในการจัดกลุม
คําตอบโดยใหผเู ชีย่ วชาญจํานวน 3 คน ประกอบดวยผูเ ชีย่ วชาญทางดานการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูท างวิทยาศาสตร
จํานวน 2 คน และครูสาขาชีววิทยาทีม่ ปี ระสบการณสอนมากกวา 10 ป จํานวน 1 คน มาพิจารณาการจัดกลุม คําตอบของผูว จิ ยั
ในดานรูปแบบและคุณภาพ หากผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ใน 3 ที่มีความเห็นสอดคลองกับผูวิจัยถือวาการจัดกลุมคําตอบของผูวิจัย
มีความเทีย่ ง ซึง่ ผลการจัดกลุม คําตอบของผูว จิ ยั และผูเ ชีย่ วชาญมีความสอดคลองกันทัง้ ดานรูปแบบและคุณภาพของการใหเหตุผล
อยางไมเปนทางการ

สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู
โดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐาน สรุปไดดังนี้
1. รู ป แบบการให เ หตุ ผ ลอย า งไม เ ป น ทางการของนั ก เรี ย นผู  วิ จั ย พบว า เมื่ อ ถามคํ า ถามนั ก เรี ย นว า นั ก เรี ย นมี
ความคิดเห็นอยางไรกับการกินคอลลาเจนทําใหออ นเยาว เพราะเหตุใดจึงคิดเชนนัน้ จากการจัดกลุม คําตอบของนักเรียนสามารถ
สรุปผลทีไ่ ด คือ กอนการจัดการเรียนรูน กั เรียนมีรปู แบบการใหเหตุผลอยูบ นพืน้ ฐานของความเปนเหตุเปนผลทางวิทยาศาสตรได
จํานวน 8 คน (รอยละ 20.00) มีรปู แบบการใหเหตุผลทีอ่ ยูบ นพืน้ ฐานของอารมณ จํานวน 13 คน (รอยละ 32.50) และมีรปู แบบ
การใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐานของสัญชาตญาณจํานวน 19 คน (รอยละ 47.50) ภายหลังการจัดการเรียนรูนักเรียนมีรูปแบบ
การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการที่สูงขึ้น โดยนักเรียนมีรูปแบบการใหเหตุผลอยูบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผล
ทางวิทยาศาสตรจาํ นวน 33 คน (รอยละ 82.50) มีรปู แบบการใหเหตุผลอยูบ นพืน้ ฐานของอารมณจาํ นวน 7 คน (รอยละ 17.50)
และไมมีนักเรียนคนใดมีรูปแบบการใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐานของสัญชาตญาณ ดังตารางที่ 5 โดยตัวอยางคําตอบของนักเรียน
มีดังนี้
กอนการจัดการเรียนรู นักเรียนลําดับที่ 05 ตอบวา “เห็นดวย เพราะคอลลาเจนนาจะมีประโยชน คุน ๆ วาเมือ่ กินแลว
จะทําใหขาวขึ้น ทําใหหนาเด็กลง” ซึ่งเปนรูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการที่อยูบนพื้นฐานของสัญชาตญาณ
หลังการจัดการเรียนรูน กั เรียนลําดับที่ 05 ตอบวา “ไมเห็นดวย เพราะ คอลลาเจนเปนสารประเภทโปรตีน เมือ่ กินเขาไป
จะถูกยอยกลายเปนกรดอะมิโนเชนเดียวกับการกินเนื้อสัตว อีกทั้งคอลลาเจนไมไดชวยทําใหขาวขึ้น เพราะคอลลาเจนไมมีผล
ตอสีผิวตางจากกลูตาไธโอนที่มีผลยับยั้งการสรางเม็ดสี ซึ่งปกติถารางกายตองการคอลลาเจนรางกายสามารถสรางคอลลาเจน
จากกรดอะมิโน ปกติคอลลาเจนเปนสวนประกอบหลักของผิวหนัง ถาคอลลาเจนทีผ่ วิ หนังลดลงก็จะทําใหเกิดรอยตีนกา รอยเหีย่ ว
บนหนา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ การกินคอลลาเจนจึงไมทําใหออนเยาวแตอยางใด” ซึ่งเปนรูปแบบการใหเหตุผลอยาง
ไมเปนทางการที่อยูบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลทางวิทยาศาสตร เมื่อพิจารณาคําตอบของนักเรียน นักเรียนลําดับที่ 05
ผูว จิ ยั พบวารูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียนพัฒนาขึน้ จากรูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการทีอ่ ยู
บนพืน้ ฐานของสัญชาตญาณ เปนรูปแบบการใหเหตุผลอยูบ นพืน้ ฐานของความเปนเหตุเปนผลทางวิทยาศาสตร ผูว จิ ยั ไดสมั ภาษณ
แบบไม เ ป นทางการกับนักเรียนคนดัง กลาว พบว า รู ปแบบการให เ หตุ ผ ลแบบไม เ ป น ทางการพั ฒ นาขึ้ น เป น ผลมาจาก
การจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรสงเสริมใหเกิดกระบวนการคิดที่เปนระบบมากขึ้น
โดยเริม่ ตนจากนักเรียนวิเคราะหประเด็นทีก่ าํ หนดผานกระบวนการกลุม สืบคนขอมูลเพือ่ สนับสนุนหรือคัดคานประเด็นทีก่ าํ หนด
อภิปรายแบบมีสวนรวมที่เนนใหนักเรียนทุกคนไดแสดงออกผานการแสดงบทบาทสมมติ และนักเรียนหาขอสรุปในประเด็น
ที่กําหนดรวมกัน
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของรูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียน
รูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ

จํานวนนักเรียน (คารอยละ)
กอนเรียน

หลังเรียน

1. การใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลทางวิทยาศาสตร

8 (20.00)

33 (82.50)

2. การใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐานของอารมณ

13 (32.50)

7 (17.50)

3. การใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐานของสัญชาตญาณ

19 (47.50)

-

2. คุณภาพของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียนผูวิจัยพบวา กอนการจัดการเรียนรูโดยใชประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐานนักเรียนสามารถใหเหตุผลอยางไมเปนทางการอยูใน ระดับดีมาก จํานวน 4 คน
(รอยละ 10.00) ระดับดี จํานวน 12 คน (รอยละ 30.00) ระดับพอใช จํานวน 21 คน (รอยละ 52.50) และระดับปรับปรุง จํานวน
3 คน (รอยละ 7.50) โดยภายหลังการจัดการเรียนรูโ ดยใชประเด็นทางสังคมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับวิทยาศาสตรเปนฐานนักเรียนสามารถ
ใหเหตุผลอยางไมเปนทางการอยูในระดับดีมาก จํานวน 35 คน (รอยละ 87.50) ระดับดี จํานวน 4 คน (รอยละ 10.00) ระดับพอใช
จํานวน 1 คน (รอยละ 2.50) ดังตารางที่ 6 และพัฒนาการของรูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ ดังตารางที่ 7
โดยตัวอยางคําตอบของนักเรียนมีดังนี้
กอนการจัดการเรียนรูน กั เรียนลําดับที่ 24 ตอบคําถามจากแบบวัดทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการโดยถามวา
นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับการกินคอลลาเจนทําใหออนเยาว “เห็นดวย” เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดเชนนั้น “ไมรูเหมือนกัน”
นักเรียนมีแหลงขอมูลหรือหลักฐานใดมาสนับสนุนเหตุผลของนักเรียนบาง “ไมม”ี ถามีคนไมเห็นดวยกับความคิดเห็นของนักเรียน
นักเรียนคิดวาเหตุผลของคนที่คิดตางจากนักเรียนคืออะไร “ไมรู ”และนักเรียนจะใชเหตุผลใดในการโตแยงเพื่อใหคนที่คิดตาง
จากนักเรียนคลอยตามและมีความคิดเห็นที่ตรงกับนักเรียน (นักเรียนไมตอบคําถาม) จะเห็นไดวานักเรียนสามารถแสดงขอกลาวอาง
เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรได แตไมสามารถแสดงเหตุผลสนับสนุนขอกลาวอาง ขอโตแยงที่
ตางออกไปและเหตุผลเสริมได โดยคุณภาพของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการอยูในระดับปรับปรุง
ภายหลังการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐาน คําตอบ
ของนักเรียนลําดับที่ 24 เปลี่ยนไปดังนี้ เมื่อถามวานักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรกับการกินคอลลาเจนทําใหออนเยาว “ไมเห็นดวย”
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดเชนนัน้ “การกินคอลลาเจนก็เชนเดียวกับการกินโปรตีนจากเนือ้ สัตวกนิ เขาไปยอยแลวก็ไดกรดอะมิโน
เอาคอลลาเจนไปใชเลยไมไดเพราะโมเลกุลมันใหญ” นักเรียนมีแหลงขอมูลหรือหลักฐานใดมาสนับสนุนเหตุผลของนักเรียนบาง
“คอลลาเจนเปนสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญตองยอยใหเปนโมเลกุลขนาดเล็กกอนจึงนําไปใชได รางกายไมสมารถรับคอลลาเจน
โดยตรง หากรางกายตองการคอลลาเจนจะสามารถสรางไดจากกรดอะมิโน ซึง่ คอลลาเจนในรางกายมักเปนโครงสรางของผิวหนัง
เอ็นยึดกระดูกตาง ๆ การกินคอลลาเจนเขาไปโดยตรงก็ใหผลเชนเดียวกับการกินเนื้อหมู เอ็นหมูตุน” ถามีคนไมเห็นดวยกับ
ความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียนคิดวาเหตุผลของคนที่คิดตางจากนักเรียนคืออะไร “เขานาจะคิดวามีดารานักแสดงมาโฆษณา
หรือมาพูดชวนเชือ่ หรือแมแตขอ ความตาง ๆ บนเฟซบุก ทีเ่ กีย่ วกับการกินคอลลาเจนอาจทําใหเขาเห็นตางออกไป” และนักเรียน
จะใชเหตุผลใดในการโตแยงเพื่อใหคนที่คิดตางจากนักเรียนคลอยตามและมีความคิดเห็นที่ตรงกับนักเรียน “การกินคอลลาเจน
ไมไดทําใหขาวเพราะคอลลาเจนไมไดสงผลตอเม็ดสี คอลลาเจนที่กินเขาไปไมไดทําใหริ้วรอยหายไปเพราะริ้วรอยตางๆ ที่เกิดขึ้น
เปนผลจากการเสื่อมถอยของรางกายตามอายุขัย และคอลลาเจนที่กินเขาไปก็ไมใชจะนําไปใชไดในทันที” โดยคุณภาพ
ของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการอยูในระดับดีมาก เนื่องจากนักเรียนลําดับที่ 24 มีการพัฒนาคุณภาพการใหเหตุผลอยาง
ไมเปนทางการจากระดับปรับปรุง พัฒนาเปนระดับดีมาก ผูวิจัยไดสัมภาษณแบบไมเปนทางการกับนักเรียนคนดังกลาว พบวา
กอนการจัดการเรียนรูดวยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรคุณภาพการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียน
อยูในระดับปรับปรุง เนื่องจากนักเรียน ไมชอบการเขียนอธิบายคําตอบยาว ๆ และไมรูวาจะเขียนอธิบายคําตอบอยางไร
แตภายหลังการจัดการเรียนรูคุณภาพการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียนอยูในระดับดีมากเนื่องจาก การจัดการเรียน
รูที่เนนใหนักเรียนอภิปรายรวมกัน และใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานการโตวาทีและการแสดงบทบาท
สมมติ และการเขียนขอสรุปจากการอภิปรายลงในกระดาษแผนใหญทําใหนักเรียนไดฝกการเขียนและสรางคําอธิบายในการให
เหตุผลที่ดียิ่งขึ้น
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ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของคุณภาพของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียน
จํานวนนักเรียน (คารอยละ)

ระดับคุณภาพของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ

กอนเรียน

หลังเรียน

ระดับดีมาก

4 (10.00)

35 (87.50)

ระดับดี

12 (30.00)

4 (10.00)

ระดับพอใช

21 (52.50)

1 (2.50)

ระดับประปรุง

3 (7.50)

-

ตารางที่ 7 พัฒนาการของรูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ
รูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ

จํานวนนักเรียน (คารอยละ)

กอนการจัดการเรียนรู

หลังการจัดการเรียนรู

ผลการพัฒนา

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

คงที่

4 (รอยละ 10.00)

ระดับดี

ระดับดีมาก

พัฒนาขึ้น

12 (รอยละ 30.0)

ระดับพอใช

ระดับดีมาก

พัฒนาขึ้น

18 (รอยละ 45.00)

ระดับพอใช

ระดับดี

พัฒนาขึ้น

3 (รอยละ 7.50)

ระดับปรับปรุง

ระดับดีมาก

พัฒนาขึ้น

1 (รอยละ 2.50)

ระดับปรับปรุง

ระดับดี

พัฒนาขึ้น

1 (รอยละ 2.50)

ระดับปรับปรุง

ระดับพอใช

พัฒนาขึ้น

1 (รอยละ 2.50)

อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐานสามารถพัฒนารูปแบบ
การใหเหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 ไดสูงขึน้ โดยเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการใหเหตุผลทีอ่ ยูบ น
พืน้ ฐานของสัญชาตญาณและพืน้ ฐานของอารมณ เปนรูปแบบการใหเหตุผลทีอ่ ยูบ นพืน้ ฐานของความเปนเหตุผลทางวิทยาศาสตร
เพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรเดช ศรีทา และคณะ (2559: 222) และหทัยชนก ชัยชนะ และคณะ (2559: 1354)
ที่พบวาหลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐาน นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
การใหเหตุผลทีอ่ ยูบ นพืน้ ฐานของความเปนเหตุผลมากขึน้ กวากอนการจัดการเรียนรู ซึง่ มีสาเหตุสาํ คัญมาจากการเนนใหนกั เรียน
ไดมีสวนรวมในการอภิปรายในประเด็นที่ใชในการจัดการเรียนรูซึ่งชวยกระตุนใหนักเรียนไดสรางขออาง และใหเหตุผลประกอบ
ขออางของตนเอง ซึ่งประเด็น กลูตาไธโอน (glutathione) ทําใหขาวและปลอดภัยจริงหรือ? มีลักษณะสําคัญ คือ เปนประเด็น
ที่เปนขอโตแยงในสังคมที่เกิดจากความเห็นที่ไมตรงกัน เปนประเด็นที่มีความซับซอน มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบ
ในหลายๆ ดาน เชน ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานศีลธรรม (Sadler and Zeidler, 2004: 87) เปนประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการยอมรับหรือไมยอมรับ ซึ่งแตละคนอาจตอบสนองตอประเด็นนั้น ๆ แตกตางกัน
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นอกจากนี้การใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องจะชวยใหการใหเหตุผล
อยางไมเปนทางการของนักเรียนดีขึ้น โดยกรอบการจัดการเรียนรูของ Levinson (2003: 6) ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ คือ
1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นพัฒนาทักษะ 3) ขั้นการอภิปราย และ 4) ขั้นประเมิน ซํ้ากันมากกวา 1 ครั้ง และตอเนื่องจะชวยให
ประสิทธิภาพในการใหเหตุผลรูปแบบการใหเหตุผลทีอ่ ยูบ นพืน้ ฐานของความเปนเหตุผลทางวิทยาศาสตร โดยการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั
ไดใชกรอบแนวคิดดังกลาว ซํ้ากันจํานวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ผูวิจัยมีขอสังเกตวาการจัดการเรียนรูประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตรเปนฐาน เรือ่ ง กลูตา ไธโอน (glutathione) ทําใหขาวและปลอดภัยจริงหรือ? เปนเรือ่ งทีใ่ กลตวั และเปนเรือ่ งทีน่ กั เรียน
ใหความสนใจเปนอยางมาก และนักเรียนพบเห็นการใชกลูตาไธโอนกันอยางแพรหลายทําใหนักเรียนมีความรูสึกรวมกับประเด็น
ดังกลาวที่นํามาใชในการจัดการเรียนรู
สําหรับระดับของคุณภาพของการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการ ผูวิจัยพบวา หลังจากการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐาน นักเรียนทุกคนไดพัฒนาคุณภาพของการใหเหตุผลสูงขึ้นทุกคน
นักเรียนสวนใหญมีระดับการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการอยูในระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากนักเรียนทุกคนสามารถแสดงขอกลาวอาง
การอางเหตุผล จุดยืนทีแ่ ตกตางกันออกไป และขอแยงเหตุผลของอีกฝายไดอยางครบถวน ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Topcu (2008)
อัศวิน ธะนะปด และคณะ (2558: 19) หทัยชนก ชัยชนะ และคณะ (2559: 1353) และสุรเดช ศรีทา และคณะ (2559: 224)
ที่พบวา การที่นักเรียนไดเรียนรูโดยใชประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐาน นักเรียนสามารถพัฒนาระดับ
ของคุณภาพการใหเหตุผลขึ้นมาอยูในระดับดี และดีมากสูงขึ้นกวาชวงกอนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้ผูวิจัยไดขอสังเกตเกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูล พบวาหากผูว จิ ยั สรางแบบวัดการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการทีม่ ปี ระเด็นของสถานการณและคําถามทีช่ ดั เจน
นักเรียนจะบอกขอกลาวอางดวยการ ใหเหตุผลตางๆ ไดตามรูปแบบการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการตามบริบทของนักเรียน
ซึง่ สอดคลองกับ สันติชยั อนุวรชัย (2557: 12) ทีร่ ะบุวา การจะไดคาํ อธิบายเชิงวิทยาศาสตร หรือขอกลาวอางดวยการใหเหตุผล
ดวยความรูทางวิทยาศาสตร ที่ตรงตามบริบทของนักเรียน ครูตองกําหนดสถานการณ ควรเปนคําอธิบายที่มีความชัดเจน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัย ผูวิจัยเสนอแนะวาการนําประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐานมาใชในการจัดการเรียนรู
จะชวยพัฒนาใหนักเรียนมีการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการที่มีรูปแบบการใหเหตุผลที่อยูบนพื้นฐานของความเปนเหตุผล
ทางวิทยาศาสตรและเปนการใหเหตุผลที่มีคุณภาพได โดยการจัดการเรียนรูครูผูสอนควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย
การแสดงออกทางความคิดผานกิจกรรมทีท่ า ทายความสามารถของนักเรียน และเขียนขอสรุปทีไ่ ดจากการอภิปรายลงในกระดาษ
แผนใหญเพื่อใหนักเรียนนําขอสรุปที่ไดไปสูกระบวนการตัดสินใจ อีกทั้งชวยสงเสริมการแสดงออกทางความคิด และแสดงทัศนะ
ของตนเอง และชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการเจรจาตอรองดวย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การนําประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรเปนฐานมาใชในการจัดการเรียนรูครั้งนี้ ผูวิจัยยังสังเกต
พบวานอกจากการพัฒนาทักษะการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการแลวนักเรียนยังเขียนอธิบายกระบวนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
กับรางกาย อธิบายเกีย่ วกับการทดสอบเครือ่ งสําอาง ดังนัน้ ในการทําวิจยั ครัง้ ตอไป ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาการสราง
คําอธิบายเชิงวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบดังกลาว
2. งานวิจัยนี้วัดการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการโดยมีสถานการณใหนักเรียนเพียงสถานการณเดียวและขอคําถาม
ทีใ่ ชวดั เหตุผลอยางไมเปนทางการของนักเรียนมีเพียง 5 ขอ โดยเนนการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการในดานรูปแบบและคุณภาพ
ในการวิจัยครั้งตอไปควรพัฒนาแบบวัดการใหเหตุผลอยางไมเปนทางการที่มีสถานการณที่หลากหลายมากขึ้นและใชขอคําถาม
ที่ละเอียดมากขึ้น
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ผลงานวิจัย รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง ผลตอการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากร

ผูวิจัย
ปที่วิจัย

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
Linear Structural Relationship Model of Factors Affecting Personal Financial Management of
Teachers and Educational Personnel, to Improve the Stability and the Quality of Life.
นายจําเริญ จิตรหลัง
2561

บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงสาเหตุกับการบริหารจัดการการเงินของครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง 2) ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ 3) ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอการบริหาร
จัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง 4) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทางการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง กลุมตัวอยางเปนครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 7 จํานวน 400 คน สําหรับการวิจยั เชิงปริมาณ
และกลุมเปาหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
และการสนทนากลุม วิเคราะหขอ มูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคา สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสันและใชโปรแกรม LISREL ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
รูปแบบตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษและการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา
1. ตัวแปรปจจัยทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05
2. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมติฐานที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
3. ตัวแปรการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงไดรับอิทธิพล
ทางตรงจากปจจัยพืน้ ฐานการบริหารการเงิน ปจจัยการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ปจจัยสมรรถนะทางการเงินและปจจัยสิง่ แวดลอม
ซึง่ มีขนาดอิทธิพลเทากับ .87, .31, .11 และ -.89 ตามลําดับ สําหรับอิทธิพลทางออมไดรบั จากปจจัยการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล
และปจจัยสมรรถนะทางการเงิน ผานปจจัยสิ่งแวดลอมและปจจัยพื้นฐานการบริหารการเงิน มีขนาดอิทธิพล เทากับ 0.26
และ 0.16 ตามลําดับ
4. แนวทางการบริหารจัดการการเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง 4 ดาน คือ ดานการวางแผนการเงิน ประกอบดวย
มีการประมาณรายรับ - รายจายของตนเองไวลวงหนา ไมกอหนี้ที่ไมเกิดรายได มีการปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
ทางการเงินหรือผูที่มีความสําเร็จในเรื่องการเงิน ดานสมรรถนะทางการเงิน ประกอบดวย มีวินัยทางการเงินและวินัยในตนเอง
รูจ กั การปฏิเสธการเปนบุคคลคํา้ ประกันใหกบั คนอืน่ ใชชวี ติ อยางพอเพียง ดานสิง่ แวดลอม ประกอบดวย ไมใชสงิ่ ของทีม่ รี าคาแพง
ไมเลียนแบบตามกระแสสังคม จัดทําบัญชีรายรับ - รายจายครัวเรือน และดานปจจัยพื้นฐานการบริหารการเงิน ประกอบดวย
เก็บออมทุกเดือน รูจักหา รูจักเก็บ รูจักใช มีการประกันความเสี่ยง
คําสําคัญ: รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน, ปจจัยเชิงสาเหตุ, การบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา,
คุณภาพชีวิตที่มั่นคง
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Abstract
The purposes of this research were 1) studied the model causal relationship among personal
ﬁnancial management of teachers and educational ofﬁcers for the stability and the quality of life,
2) investigated the linear structural equation causal model factor and empirical data,3) studied both direct,
and indirect the total effects on personal ﬁnancial management of teachers and educational ofﬁcers for
the stability and the quality of life and 4) studied to develop personal ﬁnancial management of teachers
and educational ofﬁcers for the stability on the quality of life. There were 400 sample subjects in the schools
under Primary Educational Service Area Ofﬁce, Regional Education Ofﬁce No.7 and target group 30 sample
subjects. The data collection instrument was the questionnaire, interviews and group discussions.
Then the data was collected and analyzed by using statistics frequency, percentage, mean, standard
deviation, Pearson, product moment coefﬁcients, LISREL Program for the conﬁrmatory factors analysis
and the test on the relationship to ﬁt on with consistency between the model and empirical data.
The result revealed that:
1. The Interco relations amongst causal variables and quality of personal ﬁnancial management of
teachers and educational ofﬁcers for the stability on the quality of life were all positive and signiﬁcant at .01
and .05 level.
2. The relationship of the hypothesized reasoning was congruent with the empirical data.
3. On the basic factor toward personal ﬁnancial management of teachers and educational ofﬁcers
for the stability and the quality of life were .87, .31, .11 and -.89 respectively. The indirect effect from
ﬁnancial planning and ﬁnancial performance through environment and ﬁnancial management basic factor
and the quality of life were 0.26 and 0.16 respectively.
4. Guidelines on the development of the ﬁnancial management of teachers and educational
personnel for the stability and the quality of life on the 4 aspects: ﬁnancial planning – anticipation of
personal incomes and expenses, avoid getting in debt for any activities that did not yell income,
get consultant from ﬁnancial experts or people who had successful records on their ﬁnancial performance,
which included ﬁnancial discipline, self-discipline, refuse to be a ﬁnancial guarantor of anyone in all cases,
live a self-sufﬁcient live, such as not over-spent, not inﬂuented by others in spending on luxury items,
keep account of daily income and daily spending. For fundamentals ﬁnancial management, teachers
and educational personnel must set aside some income for saving, increase means to earn more income,
never take risk when it comes to money matter.
Keyword: A Linear Structural Relationship Model, Factors Affecting Personal Financial Management of
Teachers and Educational Personnel, Stability and Quality of Life
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
การวางแผนทางการเงินถือเปนจุดเริ่มตนและเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการการเงิน ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแลว
เมื่อคนเรามีรายรับเขามา รายจายตาง ๆ ก็เกิดขึ้นจนทําใหบางครั้งรายรับไมเพียงพอกับรายจาย สงผลใหเราตองหาเงิน
เพื่อใหเพียงพอ (กําพล สุทธิพิเชษฐ, 2552) “เงิน” เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะทําใหเราสามารถ
ไดรับในสิ่งที่หวังไว สงเสริมใหคนตระหนักถึงความสําคัญในการใชจายอยางถูกตองในทุกแงทุกมุมของชีวิตและหากสามารถ
บริหารการเงินไดอยางดีและคุมคาที่สุด ก็สามารถนําพาไปสูการมีอิสรภาพทางการเงิน ซึ่งอิสรภาพทางการเงินจะเปนตัวชี้วัด
ความมั่นคงทางการเงินใหกับบุคคล (มนตทนา คงแกว และคณะ, 2557)
ปญหาหนี้สินในประเทศไทยเกิดขึ้นกับประชาชนหลายกลุมอาชีพมาเปนระยะเวลายาวนาน สรางความทุกขยาก
ใหประชาชนในประเทศ รายไดไมพอใชจาย ตองนํารายไดไปใชหนี้ แตปญหาสวนใหญเกิดจากการไมสามารถชําระหนี้ได
หรือไมมีเงินชําระหนี้ตามกําหนด ประกอบกับขาดการวางแผนทางการเงินทําใหเกิดวงจรการเปนหนี้ไมสิ้นสุด ซึ่งสภาวะหนี้สิน
เกิดขึ้นในทุกสาขาอาชีพ ไมเวนแมแตอาชีพครู ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนบุคคลที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
การที่ครูมีภาระหนี้ยอมสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา เนื่องจากตองตกอยูภายใตความกดดันจากปญหาการทํางาน
และปญหาหนี้สินสงผลใหงานขาดประสิทธิภาพ ทําใหกระทบตอการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติและการพัฒนาประเทศ
ในทุก ๆ ดาน ทั้งนี้สภาวะหนี้สินครูจากการสํารวจจํานวนหนี้สินครู โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สรุปไดดังนี้
ในป 2539 ภาระหนี้สินของขาราชการครูทุกกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวาขาราชการครูที่มีหนี้ มีจํานวน
507,607 คน จากแหลงเงินกูต า ง ๆ ในป 2546 ครูเปนหนีจ้ าํ นวน 396,818 คน โดยมีปริมาณหนีร้ วมจํานวน 274,556 ลานบาท
เฉลี่ยครูมีหนี้คนละ 691,896 บาท โดยขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีครูที่เปนหนี้
และปริมาณการเปนหนี้ตอคนมากที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2550) สถิติหนี้สิน
ของครูที่นับตั้งแตมีการลงทะเบียนในป 2548 จนถึงป 2555 มีมูลหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในป 2555 ที่ผานมามีการเปดเผยขอมูล
จากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงยอดหนี้ของครูทั้งระบบวามีสูงถึง 1.2 ลานลานบาท จากจํานวนครูทั้งหมดประมาณ
1.4 ลานคน ตัวเลขดังกลาวมาจากยอดรวมจากแหลงเงินกูต า ง ๆ ของครู ถึงแมวา จะมีการใหการชวยเหลือดวยโครงการแกปญ
 หา
หนี้สินโดยใหกูยืมในรูปแบบพิเศษ เชน กูตามอัตราเงินวิทยฐานะซึ่งบุคคลอาชีพอื่นไมมี แตครูก็ยังประสบปญหาหนี้สินอยู
เมื่อมีการเปดใหกูโครงการเงินกูสวัสดิการ ช.พ.ค ในป 2552 ไดมีการขอกูจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนจํานวนมาก
การแกปญหาหนี้สินครูโดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการดําเนินการมาตอเนื่อง แตโครงการเหลานี้เปนเพียงโครงการ
ใหกูยืมเงินอยางเดียวแตขาดยุทธศาสตร ขาดการวางมาตรการปองกันไมใหครูที่เคยมีหนี้สินและแกหนี้สินไดแลวไมกลับมา
เปนหนี้อีก ในป 2550 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาหนี้สินโดยมีพันธกิจที่สําคัญดําเนินการ
แกไขปญหาอยางเปนระบบครบวงจร เพื่อใหการแกไขปญหาหนี้สินไดผลเปนรูปธรรม ในป 2554 ขอมูลของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ พบวา สมาชิกมีหนีส้ นิ กับสหกรณเฉลีย่ รายละ 883,135 บาท เมือ่ พิจารณาจากขอมูลขางตน
แสดงใหตระหนักถึงปญหาดานหนี้สินและพฤติกรรมทางการเงินของครูที่หากไมมีการแกไขปญหาอยางถูกวิธียอมทําใหเกิด
หนี้ซํ้าซอนและสงผลกระทบถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงคุณภาพการเรียนการสอนลดลง
อันจะสงผลกระทบตอเนื่องถึงการพัฒนาเยาวชนของชาติ
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ ผูบ ริหารในการวางแผนการบริหารงานและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและใชเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและมีกําลังใจในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงสาเหตุกับการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ
3. เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอการบริหารจัดการการเงิน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
4. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การทางการเงิ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตที่มั่นคง

นิยามศัพทเฉพาะ
1. รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน หมายถึง รูปแบบแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางองคประกอบปจจัย
เชิงสาเหตุกบั การบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีม่ นั่ คงทีม่ ลี กั ษณะของเสนโยง
แสดงในรูปแผนภาพ
2. การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล หมายถึง สิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษานําไปเปนแนวปฏิบัติเพื่อความสําเร็จ
ในการวางแผนทางการเงิน โดยพิจารณาจากองคประกอบ การวางเปาหมายการวางแผนทางการเงิน (X1) การจัดการชองทาง
การจัดทําแผนทางการเงิน (X2) การกําหนดกรอบระยะเวลา (X3) และการกําหนดรูปแบบการวางแผนทางการเงิน (X4)
3. สมรรถนะทางการเงิน หมายถึง สิ่งที่สงเสริมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการการเงิน โดยพิจารณาจากองคประกอบ ความรูทางดานการจัดการเงิน (X5) วินัยทางการเงิน (X6)
และจริยธรรมทางการเงิน (X7)
4. สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่เปนปจจัยภายในที่สงผลตอการบริหารจัดการการเงินโดยพิจารณาจากองคประกอบ
สิ่งแวดลอมในครอบครัว (Y1) สิ่งแวดลอมในที่ทํางาน (Y2) และสิ่งแวดลอมทางสังคม (Y3)
5. ปจจัยพืน้ ฐานการบริหารการเงิน หมายถึง สิง่ ทีเ่ ปนองคประกอบทีช่ ว ยสงเสริมใหการบริหารการเงินมีประสิทธิภาพ
โดยพิจารณาจากองคประกอบ ปจจัยดานบริหารเงินเพือ่ ปองกันผลกระทบจากเหตุการณทไี่ มคาดฝน (Y4) ปจจัยดานบริหารเงิน
เพื่อความมั่นคงของชีวิต (Y5) ปจจัยดานบริหารเงินเพื่อสรางความมั่นคั่ง (Y6) และปจจัยดานการปองกันและบริหาร
ความมั่นคง (Y7)
6. การบริหารจัดการการเงิน หมายถึง ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางการเงินที่มีอยูหรือไดมาและใชเงินนั้นไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางการเงินในอนาคต
โดยพิจารณาจากองคประกอบ การจัดการในเรือ่ งทรัพยสนิ (Y8) การออมและการลงทุน (Y9) การวางแผนเพือ่ การเกษียณอายุ (Y10)
การบริหารสินเชือ่ เพือ่ การบริโภค (Y11) การวางแผนภาษีเงินไดสว นบุคคล (Y12) และการบริหารความเสีย่ งและการประกันชีวติ (Y13)
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 7

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของของ สุขใจ นํา้ ผุดและอนุชนาฎ เจริญจิตกรรม (2551),วีรวรรณ ธาราหิรญ
ั
โชติ (2550), Richdaed J. Stillman (1988 อางโดย สุขใจ นํา้ ผุดและอนุชนาฎ เจริญจิตกรรม ,2551:3), Louis E.Boone , DavidL.
Kurtz, Douglas Hearth,2000), Joehnk and Gitman (2008 อางโดย กิจติพร สิทธิพนั ธ, 2552), และกมลพร เกาเอีย้ (2556)
2. จากการศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอการบริหารจัดการเงิน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ปจจัย คือ 1. ปจจัยการวางแผนทางการเงิน 2. ปจจัยสมรรถนะทางการเงิน 3. ปจจัยพืน้ ฐาน
การบริหารการเงิน 4. ปจจัยสิ่งแวดลอม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีทเี่ กีย่ วของ ผูว จิ ยั ไดนาํ มาสรุปเปนกรอบสมมติฐานการวิจยั รูปแบบความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง ผลตอการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีม่ นั่ คง
ไดดังภาพที่ 1 และกรอบแนวคิดการวิจัยไดตามภาพที่ 2

X2
X3
X4
X5
X6

X1

X4

X5

X6

X8

X7

X9
การวางแผน
การเงิน
สวนบุคคล

สมรรถนะ
ทางการเงิน

X7

แนวคิดการพัฒนารูปแบบของ
ป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ การบริ ห าร
จั ด การการเงิ น ของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา

X10

ปจจัยพื้นฐาน
การบริหาร
การเงิน

การบริหาร
จัดการการเงิน

สิ่งแวดลอม

X11
X12
X113

X1

X2

X3

1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน
2. การวิเคราะหตวั บงชีข้ องการบริหารจัดการการเงิน
3. การศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอการบริหารจัดการการเงิน
4. การวิเคราะหเสนทางแบบโมเดล ความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนโมเดลลิสเรล
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

การสัมภาษณและการสนทนากลุมแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทาง
การเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

ภาพที่ 1 โมเดลจําลองสมมติฐาน
(Hypothesize model)
ปจจัยเชิงสาเหตุและการบริหารจัดการการเงิน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของ
ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการบริหารจัดการ
การเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 7 จํานวน 8,251 คน
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กลุมตัวอยาง ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 7 จํานวน 400 คน โดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอนคือ ในขั้นแรกใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น
โดยใชสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนชั้นในการสุม ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเปนหนวยในการสุม และกําหนด
สัดสวนในแตละชั้น จากนั้นทําการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบประเมินความสอดคลองเพื่อคัดกรองตัวแปรและตรวจสอบกรอบแนวคิด ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1.1 ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวสรางแบบประเมินความสอดคลอง
1.2 ผูวิจัยทําหนังสือพรอมสงแบบประเมินความสอดคลองและกรอบสมมติฐานการวิจัยไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน คัดกรองตัวแปร และตรวจสอบกรอบแนวคิดและใหคําแนะนํา
1.3 นําแบบประเมินและกรอบสมมติฐานการวิจยั ทีไ่ ดรบั กลับคืนมาพิจารณา ปรับเพิม่ และลดตัวแปรตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ โดยยึดหลักแนวคิดทฤษฏีที่ไดศึกษามาเปนเกณฑในการตัดสินใจคัดเลือกตัวแปร
2. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการบริหาร
จัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
2.1 ผูว จิ ยั นําตัวแปรทีไ่ ดจากการประเมินความสอดคลองในขัน้ ตอนแรก นํามาสรางแบบสอบถามเพือ่ ใหผเู ชีย่ วชาญ
จํานวน 5 คนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม
(IOC) โดยใชเกณฑคา IOC ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป
2.2 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนําแบบสอบถาม
ที่ไดรับกลับคืนมาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบรัค (Cronbach’s Alpha Coefﬁcient)
(Cronbach,1990) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด มีคาเทากับ 0.87
3. แบบสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
3.1 ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง นําแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Contract Validity) และตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา โดยมีการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจริง
3.2 การสัมภาษณกับกลุมเปาหมายที่เปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 10 คน
4. เอกสารประกอบการสนทนากลุม ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
4.1 ผูวิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของและการสังเคราะหปจจัยจัดทําเอกสารประกอบการสนทนากลุมและ
ประเด็นและแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุม
4.2 นําเอกสารประกอบการสนทนากลุมใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ความถูกตองและใหคําแนะนํา
4.3 คัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 20 คน ทําหนังสือเพื่อขอเชิญผู
เขารวมการสนทนากลุม จัดสนทนากลุมตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด สรุปผลการสนทนากลุม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสอบถามตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูว จิ ยั ขอความรวมมือและนําแบบสอบถามการวิจยั ไปติดตอดวยตนเองทีส่ าํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และเมือ่ ตอบ
แบบสอบถามแลวใหสงคืน
2. นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ ทําการลงรหัส จัดระบบขอมูล วิเคราะหขอมูลหาคาสถิติ
ตามที่กําหนด และเขียนรายงานผลการวิจัย
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บจากกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจัด
กระทําขอมูลมาคํานวณหาคา การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
จัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง โดยใชการวิเคราะหโมเดลลิสเรลตรวจสอบ
ความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ (Joreskog & Sorbom. 1993: 122 - 125)
สําหรับการวิเคราะหขอมูลที่เปนการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และผูวิจัยนําขอสรุปแนวทางไปใชในการปฏิบัติที่ไดจากการสนทนากลุม สงทางไปรษณียไปให
ผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมยืนยันความถูกตอง

สรุปผลการวิจัย
1. ตัวแปรปจจัยทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ทุกตัวแปร
2. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมติฐานทีส่ รางขึน้ มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีดชั นี
วัดความกลมกลืนดังนี้ คาไคสแควร (x2) เทากับ 79.691 คา df เทากับ 67 คา p - value เทากับ 0.138 คา GFI เทากับ 0.98
คา AGFI เทากับ 0.93 คา RMSEA เทากับ 0.022
3. ตัวแปรการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงไดรับอิทธิพล
ทางตรงจากปจจัยพื้นฐานการบริหารการเงิน ปจจัยการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ปจจัยสมรรถนะทางการเงินและปจจัย
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีขนาดอิทธิพลเทากับ .87, .31, .11 และ -.89 ตามลําดับ สําหรับอิทธิพลทางออมไดรับจากปจจัยการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลและปจจัยสมรรถนะทางการเงิน ผานปจจัยสิง่ แวดลอมและปจจัยพืน้ ฐานการบริหารการเงิน มีขนาดอิทธิพล
เทากับ 0.26 และ 0.16 ตามลําดับ (ตามภาพที่ 3)

ปจจัยพื้นฐาน
การบริหารการเงิน
การวางแผน
การเงินสวนบุคคล
ปจจัยพื้นฐาน
การบริหารการเงิน

สมรรถนะ
ทางการเงิน
สิ่งแวดลอม
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4. ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาแนวทางการบริ ห ารจั ด การการเงิ น ของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตที่มั่นคงซึ่งเปนแนวทางในการนําไปสูการปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 แนวทางในการปฏิบตั ดิ า นการวางแผนการเงิน การตัง้ เปาหมายทางการเงินทัง้ เปาหมายระยะสัน้ ระยะปานกลาง
หรือระยะยาว บางครั้งอาจมีความจําเปนตองมีการปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญทางการเงิน ผูที่มีความสําเร็จ
ในเรื่องการเงิน หรืออาจไปปรึกษากับเจาหนาที่ของสถาบันการเงิน การจัดทําบัญชีครัวเรือน การฝากสหกรณออมทรัพยครู
และการทําประกันชีวิตและสุขภาพ
4.2 แนวทางในการปฏิบัติดานสมรรถนะทางการเงิน การมีวินัยทางการเงิน มีวินัยในตนเอง รูจักการปฏิเสธ
การเปนบุคคลคํ้าประกันใหกับคนอื่น ฝกใหเปนบุคคลที่มีนิสัยเปนคนประหยัด มัธยัสถ การเก็บหอมรอมริบ มีคานิยมที่ถูกตอง
พออยูพอกิน
4.3 แนวทางในการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม การพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวินัยการใชจายเงิน ไมใชสิ่งของ
ทีม่ รี าคาแพง ไมควรมีพฤติกรรมการเลียนแบบตามกระแสสังคม ไมใชจา ยเกินตัว ใหความรูค วามเขาใจในการใชจา ยในชีวติ ประจําวัน
ของบุตรหลาน ควรงดออกงานทางสังคมบาง รูจักการปฏิเสธและศึกษารับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ทางการเงิน
4.4 แนวทางในการปฏิบตั ดิ า นปจจัยพืน้ ฐานการบริหารการเงินไมพยายามกอหนีท้ ไี่ มเกิดรายได ไมใชจา ยเกินรายได
ใหมีเงินเหลือเก็บออมทุกเดือน รูจักหา รูจักเก็บ รูจักใช และรูจักขยายผล ประกันความเสี่ยง เก็บออมเงินไวใชยามฉุกเฉิน
มีการวางแผนอนาคตขางหนาวา กอนเกษียณตองพยายามลดภาระหนี้สินใหเหลือนอยที่สุด
4.5 คําแนะนําหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ควรมีการเพิ่มหลักสูตรการบริหารจัดการการเงินในการจัด
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและแหลงเงินกูควรมีมาตรการหรือระเบียบที่รัดกุมในการปลอยสินเชื่อไมใหกูงายเกินไป
และหนวยงานที่เกี่ยวของมีนโยบายที่จะใหความชวยเหลืออยางจริงจัง

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงสาเหตุกับการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มั่นคงมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ ทิฆัมพร โคตรทัศน (2553 : บทคัดยอ)
ศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการวางแผนทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานการบริหารการเงิน
สอดคลองกับ กมลพร เกาเอี้ยน (2556: บทคัดยอ) ศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสมรรถนะทางการเงิน ไดแก
ความรู  ด  า นการจั ด การการเงิ น วิ นั ย ทางการเงิ น และความตระหนั ก ทางด า นจริ ย ธรรมทางการเงิ น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
การจัดการการเงินสวนบุคคล สอดคลองกับ พิชามญชุ ศรีสุวรรณ (2557: บทคัดยอ) ศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดานการตัง้ เปาหมายทางการเงิน ปจจัยดานความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการวางแผนทางการเงินและปจจัยดานประสบการณ
ทางการเงินกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคลองกับ สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และปรรณ เกาเอี้ยน (2558: บทคัดยอ) ศึกษาพบวา สมรรถนะ
ทางการเงินมีผลตอการจัดการการเงินสวนบุคคลของขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ดานความรูการจัดการการเงิน
วินัยทางการเงินและความตระหนักดานจริยธรรมทางการเงิน
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2. โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซึง่ แสดงใหเห็นวาปจจัยเชิงสาเหตุทกุ ปจจัย
สามารถยืนยันความสัมพันธตอการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
ทั้ ง อิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มและอิ ท ธิ พ ลรวม สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ Falahati and Paim (2011)
ไดศึกษา เรื่อง Toward a Farme of Determinants of Fanancial Management and Financial Problems among
University Students พบวา ความรูในดานการเงิน รวมถึงทัศนคติทางการเงิน คานิยมของสังคม สภาพแวดลอมดานการเงิน
สงผลกระทบตอการบริหารการเงินและปญหาทางการบริหารการเงิน โดยพบวา ความรูในดานการเงินมีอิทธิพลโดยตรง
ตอการบริหารการเงินโดยมีความสัมพันธกันในเชิงบวกและยังพบวา ความรูในดานการเงินมีอิทธิพลทางออมตอการบริหาร
การเงินผานปจจัยพื้นฐานการบริหารการเงิน การที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ ผูวิจัยขออภิปรายผล ดังนี้
2.1 การวางแผนทางการเงิน สว นบุคคล การวางแผนทางการเงิ น เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ถื อ ว า เป น จุ ด เริ่ มต น และ
เปนสวนสําคัญที่จะทําใหบุคคลสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีทิศทางซึ่งเปนแนวทางที่ทําใหบุคคลที่นําไปปฏิบัติไดประสบ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการการเงิน สอดคลองกับกําพล สุทธิพิเชษฐ (2552 : บทคัดยอ) ที่กลาววา การจัดการการเงิน
เปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับบุคคลทั่วไป สามารถชวยใหการจัดการการเงินของแตละบุคคลเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
และชวยใหประสบความสําเร็จในอนาคตอยางที่ตั้งใจไวอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 สมรรถนะทางการเงิน สมรรถนะ คือความรู และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทําใหบุคคลสามารถทํางาน
ในหนาที่ความรับผิดชอบไดดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งวินัยทางการเงินเปนสวนสําคัญที่ทําใหความมั่งคั่งอยางยั่งยืนเกิดขึ้น
ไดสอดคลองกับกมลพร เกาเอี้ยน (2556: บทคัดยอ) ศึกษาพบวา สมรรถนะทางการเงิน ไดแก ความรูดานการจัดการการเงิน
วินัยทางการเงินและความตระหนักดานจริยธรรมทางการเงินมีความสัมพันธกับการจัดการการเงินสวนบุคคลในดานการจัดการ
ในเรื่องทรัพยสิน ดานการบริหารสินเชื่อเพื่อการบริโภค การออมและการลงทุน ดานการบริหารความเสี่ยงและการประกันชีวิต
ดานการวางแผนเพื่อเกษียณอายุ ดานการวางแผนภาษีเงินไดบุคคล สอดคลองกับ Falahati and Paim (2011) ไดศึกษา
เรื่อง Toward a Farme of Determinants of Fanancial Management and Financial Problems among University
Students พบวา ความรูใ นดานการเงินรวมถึงทัศนคติทางการเงิน คานิยมของสังคม สภาพแวดลอมดานการเงินสงผลกระทบตอ
การบริหารการเงินและปญหาทางการบริหารการเงิน ความรูในดานการเงินมีอิทธิพลโดยตรงตอการบริหารการเงินโดยมี
ความสัมพันธกนั ในเชิงบวกและสอดคลองกับ กรวีรน นั ท ชัยพฤกษ (2556: บทคัดยอ) ศึกษาพบวา ระดับความรูท างการเงินโดยทัว่ ไป
ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงิน ความรูดานประกันภัยและการลงทุน ลวนสงผลตอระดับพฤติกรรมการเงินและการวางแผน
การเงินของขาราชการครู และ Job and Grable (2004) ศึกษาพบวา ความรูในดานการเงินนั้นสงผลกระทบทั้งทางตรง
และทางออมตอการบริหารจัดการการเงิน
2.3 สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอการบริหารจัดการการเงินของครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ทั้งนี้เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว จะตองมีความระมัดระวังในการใชจา ยเงินเปนอยางมากเพือ่ ปองกันการเกิดปญหา สอดคลองกับสนทยา เขมวิรตั น
และดวงใจ เขมวิรัตน (2556: บทคัดยอ) ศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดการการเงินอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานที่ทํางานและปจจัยดานสังคม Carol, Finn, and Katleen
(2011 อางโดย เนษพร นาคสีเหลือง, 2557) ศึกษา พบวา ตนทุนทางสังคมมีผลกระทบตอการออม สภาพแวดลอมทางสังคม
มีผลตอพฤติกรรมการใชจายมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนการเงินทั้งดานบวกและดานลบ สอดคลองกับ มุกดา โควหกุล
(2558: บทคัดยอ) ศึกษาพบวา ผลกระทบตอการจัดการการเงินสวนบุคคลคือ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก เงินเฟอ การใชจา ย
ของผูบ ริโภค และอัตราดอกเบีย้ มนตทนา คงแกวและคณะ (2557: บทคัดยอ) ศึกษาพบวาในเปาหมายระยะสัน้ กลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับคาใชจายในชีวิตประจําวัน การเก็บออมและการจัดหาที่อยูอาศัยชั่วคราว สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ และปรรณ
เกาเอี้ยน (2558: บทคัดยอ) ศึกษาพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการใชชีวิตในชีวิตประจําวันมีความสัมพันธ
กับการจัดการเงินสวนบุคคล Falahati and Paim (2011) ศึกษา พบวา คานิยมของสังคมแวดลอมดานการเงินสงผลกระทบตอ
การบริหารการเงิน
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2.4 ปจจัยพื้นฐานการบริหารการเงิน มนตทนา คงแกว และคณะ (2557:1) กลาววา ในวงจรชีวิตดานการเงิน
จะมีวัตถุประสงคทางดานการเงินที่ใชกับคนสวนใหญ ประการแรก เพื่อการปองกันความเสี่ยงจากเหตุการณที่ไมคาดฝน
และการซื้อประกัน ประการที่สองเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวและอาจรวมถึงการใหความมั่นคงทางครอบครัว
ประการที่สามเพื่อพัฒนาความสะดวกสบายใหกับชีวิตและประการที่สี่ เพื่อใหการเกษียณที่สะดวกสบายมีความมั่นคง
สอดคลองกับมนตทนา คงแกว และคณะ (2557: บทคัดยอ) ศึกษา พบวา ปจจัยดานการบริหารเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต
เปนตัวแปรที่สําคัญและสงผลตอการบริหารการเงินสวนบุคคลเพื่อสูอิสรภาพทางการเงินของขาราชการใน 4 จังหวัด
ชายแดนใต เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดานการบริหารการเงินเพื่อปองกันผลกระทบจากเหตุการณที่ไมคาดฝน
ปจจัยดานการปองกันและบริหารความมั่งคั่งและปจจัยดานการบริหารการเงินเพื่อสรางความมั่งคั่ง ตามลําดับ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยที่นํามาศึกษาทั้ง 4 ปจจัย สงผลตอการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ดังนั้นปจจัยตาง ๆ ดังกลาวในงานวิจัยนาจะมีสวนสําคัญกับครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสถานศึกษา สํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือกระทรวงศึกษาธิการอาจนําไปกําหนดเปนนโยบายหรือกฎเกณฑ
แนวปฏิบัติตาง ๆ ตอไป
2. จากผลการวิจยั ทีพ่ บวาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบตั ใิ นแตละปจจัยเชิงสาเหตุในภาพรวมและรายปจจัย
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละปจจัย พบวา ทุกปจจัยอยูในระดับปานกลาง ยกเวนปจจัยสมรรถนะทางการเงิน
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปจจัยสมรรถนะทางการเงิน ดังนั้นผูที่เกี่ยวของควรมีการปรับปรุง
พัฒนาในปจจัยที่มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ เชน ดานสิ่งแวดลอม การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายครัวเรือน การเลียนแบบ
พฤติกรรมการดํารงชีวิตของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการเงิน ควรมีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น และควรลดภาระคาใชจาย
เกี่ยวกับภาษีทางสังคม
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจยั โดยอาจนําตัวแบบทีผ่ วู จิ ยั พัฒนาขึน้ ไปใชกบั กลุม ตัวอยางอืน่ ๆ ระดับเดียวกัน แตเปนภาคภูมศิ าสตร
อืน่ หรือสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอืน่ ทีต่ า งภาคหรือกลุม ตัวอยางตางระดับ เชน สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ
โดยใชทั้งแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลเชิงปฐมภูมิที่แทจริง
2. ควรทําการวิจยั เพือ่ ศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการการเงินของหนวยงานทางการศึกษาอืน่ ๆ เชน สังกัดอาชีวศึกษา
และอาจปรับเปลี่ยนตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานนั้น ๆ
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ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร
Development of Computer Assisted Instructional Lesson to Create Animation by Applying
Computer Technology for Grade 8 Students at Phothisamphanphitthayakhan School.
นางสาวนงลักษณ วาสะศิริ
2559

บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหว
โดยประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 การวิจัยแบงออกเปน
2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหวโดยประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหวโดยประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เก็บรวมรวบขอมูลโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหว แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบฝกหัด ใบงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 49 คน
โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร ปการศึกษา 2559 ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) วิเคราะหขอมูล
โดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีแบบตัวอยางสัมพันธกัน และตรวจสอบประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E1/E2)
ผลการวิจัย พบวา 1) หนวยการเรียน ประกอบดวย คําแนะนํา จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา ภาพประกอบเพลง
วิดีโอ ใบงาน แบบฝกหัด และระยะเวลาในการเรียน ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทากับ 83.37/82.9
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, การสรางภาพเคลื่อนไหว, โปรแกรมคอมพิวเตอร

Abstract
The purposes of this research were to develop and study the effects of computer assisted
instructional lesson to create animation by applied computer technology on grade 8 students’ achievement.
The research was divided into 2 phases. Phase 1: Development of computer assisted instructional lessons
to create animation by applied computer technology. Phase 2: Study the use of the computer assisted
instructional lessons to create animation by applied computer technology. Data collection of using computer
assisted instruction lessons, learning achievement measure form, exercise, worksheet and satisfaction
questionnaire of 49 grade 8 students at Phothisamphanphitthayakhan School, obtained by simple random
sampling technique. The data were then analyzed for percentage, means, standard deviation, t-test dependent
sample and E1/E2 form
The research ﬁndings were as follows: 1) Computer assisted instructional lessons to create animation
by using computer program have 5 units consist of instruction, purpose of learning, contents, illustration,
music, video, worksheet, exercises, and study duration. The effectiveness of computer assisted instructional
lesson was 83.37/82.9. 2) Students’ Learning achievement after using computer assisted instructional lessons
were signiﬁcantly higher than before at .05 level. 3) Students’ satisfaction towards computer assisted
instructional lessons was at the highest level.
Keyword: Computer Assisted Instructional Lessons, Create Animation, Computer Program
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว และยังมีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนโพธิสมั พันธพทิ ยาคาร เห็นความสําคัญของเทคโนโลยี จึงจัดหลักสูตรสถานศึกษาใหมรี ายวิชาเพิม่ เติมเกีย่ วกับเทคโนโลยี
ในทุกชั้นป สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กลาวไววาผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนา
ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี และสอดคลองกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่กําหนดจุดมุงหมายไววา เมื่อผูเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวตองมี
ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
อยางไรก็ตาม ยังพบวาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
อยูในระดับที่ไมนาพอใจ จากการสังเกตและสัมภาษณนักเรียนอยางไมเปนทางการ พบวา กิจกรรมการเรียนรู ในบางหัวขอ
มีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน ทําใหนักเรียนสับสน เวลาที่ใชเรียนในแตละครั้งไมเพียงพอสําหรับการฝกปฏิบัติ บางหัวขอ
จําเปนตองใชเวลาในการฝกปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ ความสามารถพืน้ ฐานในการใชเทคโนโลยีของนักเรียนมีความแตกตางกัน
อยางชัดเจน ทําใหนักเรียนเรียนไมทันเพื่อน
สภาพปญหาในการเรียนการสอนดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ซึ่งเปนนวัตกรรมการศึกษาที่ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดการเกี่ยวกับขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง และการปฏิสมั พันธ ผสมผสานกันอยางกลมกลืน นําเสนอเนือ้ หาความรู และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีแบบแผน
ทําใหการนําเสนอองคความรูม ปี ระสิทธิภาพ ตอบสนองผูเ รียนไดดี และเนนความแตกตางของผูเ รียนเปนสําคัญสงผลใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น (มนตชัย เทียนทอง. 2554. อางถึงในมยุรา แบนประเสริฐ. 2558: 2) และยังชวยใหนักเรียน
ฝกฝนทักษะ และเพิ่มเติมความรูนอกเวลาเรียนได สามารถนําไปเรียนดวยตนเองในสถานที่ซึ่งนักเรียนสะดวก จูงใจใหนักเรียน
เกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน และสนุกสนานกับการเรียน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2550: 12)
จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหวโดยประยุกตใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทมี่ ตี อ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
มากยิง่ ขึน้ ลดปญหาความแตกตางของนักเรียน เนือ่ งจากนักเรียนสามารถเรียนเวลาหรือสถานทีใ่ ดก็ได สามารถเรียนซํา้ ไดตามตองการ
ชวยลดภาระครูผูสอนในการกํากับดูแลชั้นเรียน และสามารถดูแลนักเรียนที่เรียนรูชาเปนพิเศษโดยไมรบกวนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน นําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีของนักเรียนไดเปนอยางดี

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหวโดยประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2. เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหวโดยประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหว
โดยประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน หมายถึง สือ่ นวัตกรรมการศึกษาเรือ่ งการสรางภาพเคลือ่ นไหวทีป่ ระยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร ลักษณะของบทเรียนจะนําเสนอการเรียน
อยางเปนลําดับขัน้ ตอน เริม่ จากการทดสอบความรูพ นื้ ฐาน ทบทวนเนือ้ หาในบทเรียน ทําแบบฝกหัด และประเมินผล ผูว จิ ยั แบง
หนวยการเรียนรูอ อกเปน 5 หนวย ดังนี้ หนวยที่ 1 มารูจ กั กับ Flash CS6 กันเถอะ หนวยที่ 2 การวาดรูปและลงสี หนวยที่ 3 ขอความ
และออบเจ็กต หนวยที่ 4 เพลิดเพลินกับแอนิเมชัน และหนวยที่ 5 จินตนาการหลากหลาย แตละหนวยการเรียนรูประกอบดวย
คําแนะนํา จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา ภาพประกอบเพลง วิดีโอ ใบงาน แบบฝกหัด และระยะเวลาในการเรียน
2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ผลที่ไดจากการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ใหไดผลเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
80 ตัวแรก (E1) หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ย ที่นักเรียนไดจากการทําแบบฝกหัดและใบงานระหวางเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด
80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ย ที่นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
3. แบบฝกหัด หมายถึง คําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดความรูความเขาใจ ลักษณะของคําถามเปนแบบการเลือก
ทางใดทางหนึ่ง แบบจับคู แบบเติมคํา และแบบเลือกตอบ
4. ใบงาน หมายถึง คําสัง่ ทีใ่ หนกั เรียนปฏิบตั ิ และรายการประเมินคําสัง่ ทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ เพือ่ วัดผลความรู ความสามารถ
ทางการปฏิบัติ โดยเปนแบบสังเกตการปฏิบัติงานตามสภาพจริงระหวางเรียน ลักษณะการประเมินเปนแบบสํารวจรายการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานดวยทางเลือก 2 ทาง คือ ทําถูกตอง และทําผิด
5. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดความรู ความเขาใจ และการนําไปใช
ลักษณะของแบบวัดเปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึก ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษย
ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลกยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีความรู และทักษะพืน้ ฐาน รวมทัง้ เจตคติทจี่ าํ เปนตอการศึกษา
ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ เปนหลักสูตรการศึกษาทีม่ โี ครงสรางยืดหยุน ทัง้ ดานสาระการเรียนรู เวลา การจัดการเรียนรู
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ
จึงกําหนดใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตเปนจุดหมาย
เพื่อใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ
มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ
และเทคโนโลยีมาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค แขงขันในสังคมไทย และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมีความสุข
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2. คอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการนําคอมพิวเตอรกับโปรแกรมบทเรียนมาชวยในการเรียนการสอนโดยการใชสื่อ
ประสมหลายชนิด ไดแก ขอความ รูปภาพ เสียง ภาพกราฟก ภาพเคลือ่ นไหว ในการนําเสนอบทเรียน มีการวางแผนเนือ้ หาอยางเปน
ขั้นตอน ตอบสนองความตองการของผูเรียน โดยการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อการเรียนรูที่ชวยสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
ใหศึกษาคนควาในบทเรียนดวยวิธีการของตนเองไดตลอด โดยไมจํากัดเวลา และสถานที่ ลดบทบาทหนาที่ ของครูผูสอนมาเปน
ผูจ ดั สิง่ แวดลอมในการเรียนรูใ หกบั ผูเ รียนไดปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอของเนือ้ หาตามคําแนะนําในบทเรียน ซึง่ จะเริม่ จากการทดสอบความรูพ นื้ ฐาน
การศึกษา และทบทวนเนือ้ หาในบทเรียน ทําแบบฝกหัด และประเมินผล เปนการดึงดูดความสนใจของผูเ รียน และกระตุน ใหผเู รียน
ตองการเรียนรู
ธวัชชัย งามสันติวงษ (2540: 17) ไดแบงรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวหลายรูปแบบ โดยผูวิจัยไดนํา
รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มาใชในการพัฒนา ดังนี้
1. แบบการศึกษาเนือ้ หาใหม เปนรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนทีม่ ผี พู ฒ
ั นามากทีส่ ดุ ประมาณรอยละ 80
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั่วโลก เนื่องจากมีพื้นฐานการพัฒนาขึ้นมาจากการเรียนในชั้นเรียน โดยมีเปาหมายหลัก
ในการนําเสนอเนือ้ หาใหม หรือทบทวนเนือ้ หาทีเ่ คยเรียนมาแลว และสวนใหญมกั จะออกแบบมาสําหรับใหผเู รียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง
2. แบบการทดสอบ รูปแบบนี้เปนรูปแบบที่สรางงายที่สุด คอมพิวเตอรจะตั้งคําถามตามที่ผูเขียนไดสรางโปรแกรมไว
คอมพิวเตอรจะบันทึกคําตอบไวสําหรับแสดงตอผูเรียนหลังการทดสอบ หรืออาจจะมีการทดสอบทั้งกอนและหลังเรียนแลวแต
ผูออกแบบ รูปแบบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการทดสอบวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาบทเรียนมากนอยเพียงใด
3. แบบการสาธิต เปนรูปแบบทีน่ า สนใจ เพราะมีขอ ไดเปรียบในเรือ่ งของภาพหรือเสนทีส่ วยงามแปลกตา ประกอบกับ
มีเสียงประกอบ ครูสามารถนําคอมพิวเตอรมาสาธิต เสนอวิชาความรูใ หผเู รียนไดหลายแขนง เชน แสดงระบบไหลเวียนของโลหิต
เปนตน
นอกจากนี้ พรเทพ เมืองแมน (2544: 46-48) ไดสรุปขั้นตอนหลักในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไว
4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผน ในการวางแผนมีสวนตองนํามาพิจารณา 3 ประการ ดังนี้
1.1 การวิเคราะหหลักสูตร เนื้อหา และผูเรียน เพื่อใหไดมาซึ่งโครงสรางเนื้อหา วัตถุประสงคของบทเรียน
และความตองการของผูเรียน
1.2 การกําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน เปนการระบุสิ่งที่คาดหวังวาผูเรียนจะไดรับหลังจากการใชบทเรียน
1.3 การกําหนดกิจกรรมการเรียน เปนการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาบทเรียน และความรู
หรือทักษะที่ตองการจะใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
2. การออกแบบบทเรียน มีขั้นตอนดังนี้
2.1 การจัดแบงเนื้อหาของบทเรียนออกเปนหนวยยอย ๆ และจัดลําดับของเนื้อหาเพื่อใหสอดคลองกับหลักการเรียนรู
ตามธรรมชาติของเนื้อหาบทเรียน แลวจึงกําหนดเปนโครงสรางของบทเรียน
2.2 การเขียนผังงาน โดยการเขียนผังแสดงความสัมพันธของเนื้อหาบทเรียน กิจกรรม การฝก การประเมินผล
การเรียน ฯลฯ
2.3 การสรางสตอรี่บอรด เปนขั้นตอนการออกแบบการนําเสนอเนื้อหาทั้งที่เปนขอความ กราฟก ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยการออกแบบลักษณะของจอภาพที่ผูเรียนจะไดเห็นบนหนาจอคอมพิวเตอร
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3. การสรางบทเรียน เปนขั้นตอนของการแปลงบทหรือสตอรี่บอรดใหเปนบทเรียนที่จะสามารถนําไปใชไดจริง
โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 การสรางบทเรียน โดยใชภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3.2 การผลิตเอกสารประกอบบทเรียน
4. การประเมินผล และแกไขบทเรียน ควรเริ่มตนตั้งแตในระยะที่กําลังดําเนินการเขียนโครงรางของเนื้อหาบทเรียน
ออกแบบแนวการสอน สรางบทฉบับราง โดยขอความรวมมือจากผูที่มีความชํานาญดานเนื้อหา ดานการผลิตบทเรียน
มาใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ซึ่งอาจจะทําอยางไมเปนทางการ แตจะใหผลดีอยางมากตอการสรางบทเรียนที่มีคุณภาพ
หลั ง จากได แ ก ไขปรั บ ปรุ ง ตามข อ เสนอแนะของผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข  า งต น แล ว ก็ ต  อ งมี ก ารทดลองใช กั บ ตั ว อย า งประชากร
ที่เปนกลุมเปาหมาย ซึ่งจะตองเลือกสรรใหเปนตัวแทนที่ดี กลาวคือ มีผูเรียนทั้งในกลุมเกง ปานกลาง และออน มีทั้งเพศชาย
และเพศหญิง เปนตน การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในขณะที่กําลังใชบทเรียนก็เปนสิ่งที่ควรกระทํา อีกทั้งขอมูลยอนกลับ
ของผูเรียนทั้งในแงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอบทเรียนจะตองนํามาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาบทเรียน
กอนจะนําไปเผยแพรตอสาธารณชน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพรียวพันธ แนวโสภณ (2558: บทคัดยอ) ไดทาํ การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เรือ่ ง วิทยาการ
คอมพิวเตอรฮารดแวร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคุณภาพ
ดานเนื้อหาอยูในระดับดี ( x =4.27) และดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดี ( x =4.49) และมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ
81.60/86.32 2) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เรือ่ ง วิทยาการคอมพิวเตอร
ฮารดแวรสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มยุรา แบนประเสริฐ (2558: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ
วิชาโปรแกรมตารางคํานวณดวยเทคนิคการฝกปฏิบตั ริ ว มกับการเรียนรูแ บบโครงงานเปนฐาน ผลการวิจยั พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนผานเว็บที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.90/80.48 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 3) ผูเ รียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด และ 4) คุณภาพของโครงงานที่ผูเรียนไดจัดทําขึ้น
หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพเทากับ 3.64 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ 3.5
กรรณิกา แชมประเสริฐ (2557: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการงานอาชีพ
เรือ่ ง การใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด กลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
ผลการวิจยั พบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน วิชาการงานอาชีพ เรือ่ งการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพที่ 83.13/83.33
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนรู
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง การใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัดกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมากที่สุด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยไดสังเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหว
โดยประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหว
โดยประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียน
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั นี้ เปนการวิจยั กึง่ ทดลอง โดยใชรปู แบบการทดลอง One Group Pretest Posttest Design (พวงรัตน ทวีรตั น.
2550: 60)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จํานวน 286 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร
จํานวน 49 คน ไดมาจากการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก โดยใชหนวยสุมเปนหอง
เนื่องจากนักเรียนมีสภาพคลายคลึงกันทุกหองจึงสุมเลือกมา 1 หองจากทั้งหมด 6 หองเรียน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝกหัดใบงาน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การสรางและหาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยใชขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนของ พรเทพ เมืองแมน มีขั้นตอนการสรางดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผน
1.1 ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร คําอธิบาย และผลการเรียนรูในรายวิชา คอมพิวเตอร 3
1.2 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน
1.3 กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดการเรียนการสอนแบบเนนประสบการณ
ขั้นที่ 2 การออกแบบบทเรียน
2.1 จัดแบงเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร 3
2.2 เขียนผังงาน โดยการเขียนผังแสดงความสัมพันธของเนื้อหาบทเรียน
2.3 สรางสตอรี่บอรด นําสตอรี่บอรด และผังงานที่สรางเสร็จแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
ขั้นที่ 3 การสรางบทเรียน
3.1 นําสตอรีบ่ อรด และผังงานทีผ่ า นการตรวจสอบแลว มาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน ผูว จิ ยั เลือกใช
โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3.2 ผลิตเอกสารประกอบการเรียนหนวยการเรียนที่ 1-5 แผนการจัดการเรียนรู และคูมือการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
ขั้นที่ 4 การประเมินผล และแกไขบทเรียน
4.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจ เพื่อประเมินดานเนื้อหาซึ่งพบวาในภาพรวม
อยูใ นระดับดีมาก ( x = 4.45, S.D. = 0.16) และดานเทคนิคการผลิตสือ่ พบวาในภาพรวมอยูใ นระดับ ดีมาก ( x = 4.14, S.D. = 0.22)
4.1.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชครั้งที่ 1 โดยนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 3 คน โดยมีนักเรียนกลุมออน กลุมปานกลาง และกลุมเกง กลุมละ 1 คน
ผลการทดลองพบวา ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 68.83/69.17 นอกจากนี้ ยังพบวานักเรียนศึกษาเนื้อหาสาระจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนแลว ใชเวลาในการศึกษาเนื้อหาแตละเรื่องนานมาก และเกิดความสับสนในเนื้อหา ผูวิจัยนําผลการทดลอง
มาปรับปรุง โดยปรับเนื้อหาสาระ กิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับเวลา และปรับเนื้อหาใหงายขึ้น
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4.1.2 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชครั้งที่ 2 โดยนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 9 คน โดยมีนักเรียนกลุมออน กลุมปานกลาง และกลุมเกง กลุมละ 3 คน
ผลการทดลองพบวา ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 79.06/77.22 และจากการสังเกตพบวา มีเพียงเนื้อหาวิธีการสรางแอนิเมชัน
แบบทวีน และแบบเฟรมบายเฟรมที่นักเรียนยังสับสน แตใชระยะเวลาในการศึกษานอยลงกวาเดิม ผูวิจัยไดนําผลการทดลอง
มาปรับปรุงแกไข โดยปรับภาษาใหนักเรียนเขาใจงายขึ้นและตัดเนื้อหาบางเรื่องที่ไมสําคัญออกไป
4.1.3 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชครั้งที่ 3 โดยนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน โดยมีนักเรียนกลุมออน กลุมปานกลาง และกลุมเกง กลุมละ 10 คน
ผลการทดลอง พบวา ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 82.12/82.00 และจากการสังเกตพบวา นักเรียนเขาใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น
ใชเวลาในการศึกษาไดเหมาะสม และสามารถทําแบบฝกหัดและใบงานได
4.2 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง
เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอไป
4.3 นําผลที่ไดจากการทดลองกับกลุมตัวอยางมาวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพือ่ ใชทดสอบกอนและหลังเรียน จํานวน 40 ขอ ลักษณะขอคําถามเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใชวธิ ขี องคณาจารย
ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา (2552: 65) ในการสรางมีขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา คอมพิวเตอร 3
2.1.2 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2.1.3 ศึกษาวิธีการสรางและวิเคราะหแบบวัดแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2.1.4 สรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 หนวย ๆ ละ 12 ขอ (ตองการใชจริงหนวยละ 8 ขอ)
2.1.5 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม
ตัวเลือก ความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และพฤติกรรมที่ตองการวัด เพื่อปรับปรุงแกไข จากการประเมินพบวา
ขอคําถามทั้ง 60 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.60 - 1.00
2.1.6 นําแบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ รางขึน้ ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2/1
โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ซึ่งไดเรียนเนื้อหาสาระนี้มาแลว และนํา
ผลการสอบมาตรวจใหคะแนน เพื่อวิเคราะหหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก พบวาแบบวัดมีคาความยากงาย
ระหวาง 0.37 – 0.77 คาอํานาจจําแนก ระหวาง 0.19 - 0.72 และไดคัดเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงายใกลเคียงกับ 0.50
และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ไว 40 ขอ
2.1.7 นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากขอ 2.6 ไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2/2 โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน ซึ่งไดเรียนเนื้อหาสาระนี้มาแลว
และนําผลการสอบมาตรวจใหคะแนน เพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยใชสูตร KR - 20 ของคูเดอร ริชารดสัน
ผลจากการวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.95
2.1.8 นําแบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีไ่ ดผา นการหาคุณภาพแลว ไปสรางในบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทดสอบกับกลุมตัวอยาง
2.2 แบบฝกหัดและใบงาน ผูว จิ ยั ดําเนินการสรางและหาคุณภาพของแบบฝกหัดและใบงาน เพือ่ ใชทดสอบระหวางเรียน
(นําผลที่ไดมาหาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก E1) โดยแบบฝกหัดมีทั้งหมด 17 แบบฝกหัด มีลักษณะเปนแบบจํากัดคําตอบ ไดแก
การเลือกทางใดทางหนึง่ แบบจับคู แบบเติมคํา และแบบเลือกตอบ ใชวธิ ขี อง คณาจารยภาควิชาวิจยั และพัฒนาการศึกษา (2552: 65)
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และใบงานมีทั้งหมด 17 ใบงาน มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานดวยทางเลือก 2 ทาง มีขั้นตอน
การสราง ดังนี้
2.2.1 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา คอมพิวเตอร 3
2.2.2 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2.2.3 ศึกษาวิธกี ารสรางแบบฝกหัดแบบการเลือกทางใดทางหนึง่ แบบจับคู แบบเติมคํา และแบบเลือกตอบ
ศึกษาวิธีการสรางใบงาน และรายการประเมินการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
2.2.4 สรางแบบฝกหัดและใบงาน ใหครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู
2.2.5 นําแบบฝกหัดและใบงานที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คนตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม
ตัวเลือก ความสอดคลองกับจุดประสงคเรียนรูและพฤติกรรมที่ตองการวัดเพื่อปรับปรุงแกไข จากการประเมินแบบฝกหัด
ไดคา ดัชนีความสอดคลอง 0.80 - 1.00 และใบงานไดคา ดัชนีความสอดคลอง 0.80 - 1.00 แสดงวาแบบฝกหัดและใบงานใชไดทกุ ขอ
2.2.6 นําแบบฝกหัดและใบงานจากขอ 3.6 ไปใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ การสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน มีขนั้ ตอนดังนี้
2.3.1 ศึกษาแนวคิดและเทคนิคการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ
2.3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert)
ในมาตรวัด 5 ระดับ
2.3.3 สรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ จํานวน 15 ขอ
2.3.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม
ความเหมาะสมของภาษา จากการประเมินไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.80-1.00
2.3.5 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแลวไปสอบถามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5
ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 ในขัน้ ทดลองครัง้ ที่ 3 และนําผลทีไ่ ดมาวิเคราะหหาคาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
จํานวน 49 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 โดยดําเนินการตั้งแตวนั ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559
รวม 18 ครั้ง ครั้งละ 2 คาบ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้
1. นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 40 ขอ (นําผลที่ได
มาเปนคะแนนการทดสอบกอนเรียน)
2. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงสอนปกติ โดยนักเรียน 1 คน ใชเครื่อง
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง และปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
2.1 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู
2.2 ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน โดยศึกษาเรียงลําดับตามหัวขอทีก่ าํ หนด ขณะทีศ่ กึ ษาบทเรียนถานักเรียน
เขาใจในหัวขอนั้นแลวสามารถขามไปเรียนหัวขอถัดไปได และสามารถปรึกษากันภายในกลุมได
2.3 ดูวิดีโอ และฝกปฏิบัติตามวิดีโอ ขณะฝกปฏิบัตินักเรียนสามารถปรึกษากันภายในกลุมได
2.4 บันทึกสรุปความรูที่ไดลงในสมุดหรือในเอกสารประกอบการเรียน
2.5 นักเรียนทําแบบฝกหัดจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเอง (นําผลที่ไดมาหา E1)
2.6 นักเรียนทําใบงานดวยตนเอง โดยทําลงสมุดหรือใบงานหรือปฏิบตั ทิ โี่ ปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
(นําผลที่ไดมาหา E1)
3. เมื่อนักเรียนเรียนจบทั้ง 5 หนวยแลว ใหนักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (นําผลที่ไดมาหา E2)
และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อนําผลมาวิเคราะหขอมูลตอไป
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4. นําขอมูลทีไ่ ดจากการทําแบบฝกหัดและใบงาน มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก (E1) และขอมูลจากการทํา
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ 80 ตัวหลัง (E2) เพือ่ หาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
80/80 และนําผลของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนมาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางดวยคาที
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1.1 วิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (E1/E2) ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
1.2 วิเคราะหผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนและหลังเรียน โดยใชสถิตพิ นื้ ฐาน คาเฉลีย่ (Mean) และคาสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบคาที (t–test dependent sample)
1.3 วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน โดยใชสถิตพิ นื้ ฐานคาเฉลีย่ (Mean)
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ผลการวิเคราะหขอมูล
2.1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการสรางภาพเคลื่อนไหวโดยประยุกต
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (E1/E2) ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 83.37/82.96
2.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหวโดยประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( = 33.18) สูงกวากอนเรียน
( = 12.49) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจ ( = 4.52) อยูในระดับมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหวโดยประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ทีม่ ตี อ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโพธิสมั พันธพทิ ยาคาร ได บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
ที่มีหนวยการเรียนรู 5 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 มารูจักกับ Flash CS6 กันเถอะ หนวยที่ 2 การวาดรูปและลงสี หนวยที่ 3
ขอความและออบเจ็กต หนวยที่ 4 เพลิดเพลินกับแอนิเมชัน และหนวยที่ 5 จินตนาการหลากหลาย แตละหนวยการเรียนรู
ประกอบดวย คําแนะนํา จุดประสงคการเรียนรู เนือ้ หา ภาพประกอบเพลง วิดโี อ ใบงาน แบบฝกหัด และระยะเวลาในการเรียน
มีขั้นการเรียนรูอยางเปนลําดับขั้นตอน เริ่มจากการทดสอบความรูพื้นฐาน ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน ทําแบบฝกหัด และ
ประเมินผล
ผลการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี พบวา ผลการประเมินความตรง
เชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดีมาก ( = 4.45, S.D. = 0.16) และดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดีมาก
( = 4.14, S.D. = 0.22) และบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 83.37/82.96 ซึง่ สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. ผลการศึกษาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหวโดยประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน เรือ่ ง การสรางภาพเคลือ่ นไหวโดยประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร มีประเด็นนํามาอภิปรายผล
ดังตอไปนี้
1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีประสิทธิภาพเทากับ 83.37/82.96 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสรางภาพเคลื่อนไหวโดยประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนทีม่ หี นวยการเรียนรู 5 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 มารูจ กั กับ Flash CS6 กันเถอะ หนวยที่ 2 การวาดรูปและลงสี หนวยที่ 3
ขอความและออบเจ็กต หนวยที่ 4 เพลิดเพลินกับแอนิเมชัน และหนวยที่ 5 จินตนาการหลากหลาย แตละหนวยการเรียนรู
ประกอบดวย คําแนะนํา จุดประสงคการเรียนรู เนือ้ หา ภาพประกอบ เพลง วิดโี อ ใบงาน แบบฝกหัด และระยะเวลาในการเรียน
มีขั้นการเรียนรูอยางเปนลําดับขั้นตอน เริ่มจากการทดสอบความรูพื้นฐาน ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน ทําแบบฝกหัด และประเมินผล
สงผลใหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคา เทากับ 83.37/82.96 ซึง่ สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวาผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนอยางมีระบบ มีขนั้ ตอน ผานการวิเคราะห
หลักสูตร นักเรียนสามารถฝกปฏิบัติไดหลาย ๆ ครั้ง ตามความตองการ การดําเนินการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ตรงตามหลักวิชาการ มีกระบวนการดําเนินงานเปนลําดับขั้นตอน ทําใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ เพรียวพันธ แนวโสภณ (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอรฮารดแวร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดี ( = 4.27) และดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดี ( = 4.49) และมีประสิทธิภาพ E1/E2
เทากับ 81.60/86.32
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนทีผ่ วู จิ ยั ไดพฒ
ั นาขึน้ เปนสือ่ การเรียนทีส่ นองความแตกตางระหวางบุคคล ประกอบไปดวย
เนือ้ หา ภาพประกอบ เสียงดนตรี วิดโี อ แบบฝกหัด และใบงาน ซึง่ เปนลักษณะทีน่ กั เรียนวัยนีช้ อบ เพราะเสียงและภาพตาง ๆ ทําให
นักเรียนจดจําไดงาย สรางความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังชวยสรางความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียน กระตุนใหนักเรียนอยากเรียน
เมื่อนักเรียนไดศึกษาบทเรียน จึงทําใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น สงผลใหนักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ไดสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของมยุรา แบนประเสริฐ (2558: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บวิชา โปรแกรมตารางคํานวณ ดวยเทคนิคการฝกปฏิบัติรวมกับการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน
พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน โดยภาพรวมพบวา นักเรียน
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน เรียนดวยความสนุกสนาน เกิดความอยากรู
อยากเห็น ทั้งนี้เปนเพราะวาสอดคลองกับธรรมชาติของนักเรียน อีกทั้งยังมีภาพ สี เสียง เราใจ ชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน ยังยึดความแตกตางระหวางบุคคลและการเสริมแรง โดยเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตนอยางอิสระ การไดฝกซํ้า ๆ ทําใหเรียนรูไดดีและเกิดความชํานาญ สอดคลองกับ
ผลงานวิจยั กรรณิกา แชมประเสริฐ (2557: บทคัดยอ) ไดทาํ การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน วิชาการงานอาชีพ
เรือ่ ง การใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด กลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมากที่สุด
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ขณะทีน่ กั เรียนทัง้ หองเรียนใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน ครูควรใหนกั เรียนใชหฟู ง แทนการใชลาํ โพง เพือ่ ไมใหเสียง
จากเครือ่ งคอมพิวเตอรของนักเรียนรายอืน่ รบกวนการฟง ซึง่ อาจสงผลกระทบตอสมาธิในการเรียนและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนได
2. ครูควรอนุญาตใหนักเรียนสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปศึกษาคนควาดวยตนเองไดทุกที่ ทุกเวลา
3. ขณะใหนักเรียนฝกปฏิบัติ ครูควรแนะนําวิธีการสังเกต การคิดวิเคราะห สรุปในสิ่งที่เกิดขึ้น และแนวทางการแกไข
เบื้องตนใหกับนักเรียน
4. ผูวิจัยไมควรกําหนดเนื้อหาการเรียนในแตละครั้งใหกับผูเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูตามความสามารถ
และความสนใจตามความแตกตางของแตละบุคคล
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยทําฐานขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
2. ควรศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีเสียงบรรยายในหนาเนื้อหาตลอดบทเรียน
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนกับการเรียนดวยวิธกี ารเรียนรูแ บบอืน่ ๆ
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บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2) ศึกษาผลการใชรปู แบบการจัดการเรียนรวมทีช่ ว ยใหครู นักเรียนปกติทวั่ ไป มีความรูค วามเขาใจและเจตคติทดี่ ตี อ การจัดการเรียนรวม
กลุม ตัวอยาง คือ ครู จํานวน 28 คน นักเรียนปกติ จํานวน 300 คน และผูป กครองเด็กพิเศษ จํานวน 43 คน ใชวธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช ไดแก การสนทนากลุม การสัมภาษณเจาะลึก และเครื่องมือวัดเชิงปริมาณเปนแบบสอบถาม
วัดความรูของนักเรียน แบบวัดความรูของครู แบบวัดเจตคติของนักเรียน และแบบวัดเจตคติของครูผูสอนตอการรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษซึ่งพัฒนามาจากแบบวัดของสุภาพร ชินชัย (2551) นํากรอบการวิจัยและพัฒนา R&D (Research and
Development) มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดบึงบัว
ผลการวิจัยที่ไดมีดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ W.A.T.E.R. Model มีความสมเหตุสมผล
ของหลักการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ความเปนไปไดของรูปแบบอยูในระดับมากที่สุด และการวิเคราะหความสอดคลอง
อยูในระดับมาก
2. ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรวมที่ชวยใหครู นักเรียนปกติทั่วไป มีความรูความเขาใจ และเจตคติที่ดีตอ
การจัดการเรียนรวม พบดังนี้
2.1 ผลดานความรูความเขาใจของครูอยูในระดับดีเยี่ยม รอยละ 90.02 และดานเจตคติอยูในระดับคอนขางดี
รอยละ 64.33
2.2 ผลดานความรูความเขาใจของนักเรียน อยูในระดับปานกลาง รอยละ 60.73 และดานเจตคติอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 62.77
คําสําคัญ: ผลการใชรูปแบบการเรียนรวม, เด็กที่มีความตองการพิเศษ, รูปแบบ W.A.T.E.R.
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Abstract
This research aimed to 1) study and develop an appropriate inclusive learning model for children
with special needs. 2) study the results of the inclusive learning model on developing teachers and regular
students’ attitudes and understanding towards students with special needs. The sample group comprised
of 28 teachers, 300 students, and 43 parents with children with special needs. Both qualitative and
quantitative research instruments were used including group conversations, In-depth interviews,
attitudinal questionnaires for teachers and students on their knowledge and understanding and their attitudes
towards students with special needs, based on Supaporn Chinchai (2008) model. R&D (Research and Development)
model was used to develop an inclusive learning model for the case study at Wat Bueng Bua School.
The research results revealed that:
1. The inclusive learning model developed: the W.A.T.E.R. Model was rated at ‘high’ level for the
rational and principal; at ‘excellent’ level for the teaching format; and at ‘high’ level for the congruency.
2. The results of the inclusive learning model developed enabled teachers and regular students
to understand students with special needs and developed positive attitudes towards students with special
needs as showed in the followings:
2.1 Teachers’ knowledge and understanding towards students with special needs was at
‘excellent’ level (90.02%) and their attitudes towards students with special needs was at ‘good’
level (64.33%).
2.2 Regular students’ knowledge and understanding of peers with special needs was at
‘average’ level (60.73%)and their attitudes towards students with special needs was also at ‘average’
level (62.77%).
Keyword: Result of using Inclusive Learning Model, Children with Special Needs, the WATER Learning Model
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
การจัดการเรียนรวมถือเปนการจัดการศึกษาในรูปแบบของการตอบสนองความตองการของเด็กทีม่ เี ฉพาะแบบของตน
การใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนใหกับเด็กปกติทั่วไป เปนวิธีการหนึ่ง
ทีช่ ว ยพัฒนาการศึกษาใหแกเยาวชนของชาติทมี่ คี วามบกพรองในดานตาง ๆ ซึง่ ผดุง อารยะวิญู ไดอธิบายถึงการศึกษาพิเศษ
และการดําเนินงานจัดการเรียนรวมวา ตองจัดการอยางเปนระบบตั้งแตระดับชาติไปจนถึงระดับทองถิ่น จะตองมีกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย แนวทางปฏิบตั จิ ากสวนกลางไปจนถึงระดับผูป ฏิบตั จิ ะตองกําหนดบทบาทของบุคคล การจัดการ
ดานการเงิน การงบประมาณ ตลอดจนจัดเตรียมเครือ่ งมือและสถานทีใ่ หพรอมในการจัดการเรียนรวม (สุรศักดิ์ เรือนงาม. 2555
อางถึงใน ผดุง อารยะวิญู. 2546) ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ ณรงค อัมพรภาค (2550: 4) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพการดําเนินงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียนแกนนํา จัดการเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1
และ เขต 2 ซึง่ ไดสรุปวา การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จไดนนั้ ตองมีองคประกอบ ทีเ่ กีย่ วของหลายอยาง
ที่ตองดําเนินการอยางเปนระบบตั้งแตระดับชาติกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการจัดการเรียนรวมใหเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพใหมากที่สุด สภาพความเปนจริงเด็กที่มีความตองการพิเศษจํานวนมากตองสิ้นหวังในระบบการศึกษาทั้งที่เด็กที่มี
ความตองการพิเศษเหลานี้มีศักยภาพสูง ตองออกจากระบบโรงเรียนโดยไมจบการศึกษาขั้นสูงสุดทั้งที่มีศักยภาพพอที่จะเรียนรูได
(กองทุนรัฐวัฒนตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก. 2558: ออนไลน)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัย กรณีศึกษา กับโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเรียนรูรูปแบบการจัดการเรียนรวม
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ที่เขารวมโครงการกับสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง
ไดแก โรงเรียนวัดบึงบัว ซึ่งเปนโรงเรียนที่ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารโรงเรียนตั้งแตปการศึกษา 2555 ถึงปจจุบัน
ปการศึกษา 2559 และไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรวมของ Gearheart And Wishahn (1980 : 31 - 34 อางถึงใน
บาทหลวงจรัล ทองปยะภูม.ิ 2531: 28) มาใชในการบริหารจัดการ โดยการคัดแยกกลุม เด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษภายในโรงเรียน
ซึ่งเปนเด็กที่ศึกษาอยูในชั้นเรียนปกติแตพบปญหาในดานผลการเรียนและมีปญหาดานพฤติกรรม นําคัดกรองดวยแบบคัดกรอง
ของสถาบันราชานุกลู พบวาเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษสวนใหญ อยูใ นประเภทสติปญ
 ญาบกพรองทางการเรียนรู ปญหาพฤติกรรม
และประเภทเจ็บปวยเรื้อรังแตสามารถเรียนรูและชวยเหลือตนเองได
ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวม เพื่อใหเกิดกระบวนการสรางความรู ความเขาใจและเจตคติที่ดี
ตอการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ เรียนรวมอยูในโรงเรียน จึงมีความจําเปนเนื่องจากบุคลากรครู นักเรียน และผูปกครอง
ซึ่งสวนใหญยังขาดขอมูลและขาดการสรางความเขาใจในการอยูรวมกันระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษ กับเด็กปกติทั่วไป
ประการสําคัญการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมจะชวยใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมีโอกาสเรียนรูและสามารถ
ใชชีวิตอยูอยางปกติสุข กอใหเกิดประโยชนในดานของคุณภาพชีวิตของกลุมเด็กที่ดอยโอกาสกลุมนี้เพื่อไมใหเปนภาระของ
สังคมและประเทศชาติตอไป
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เปนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ศึกษาและพัฒนา เพือ่ สรางรูปแบบ
การจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่สงผลใหเกิดความรูความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน ของครูและนักเรียนปกติในการยอมรับและใหความชวยเหลือแกเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ และรวมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน
ตอการนําไปใชในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) อื่น ๆ ในประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2. เพือ่ ศึกษาผลการใชรปู แบบการจัดการเรียนรวมทีช่ ว ยใหครู นักเรียนปกติทวั่ ไป มีความรูค วามเขาใจ และเจตคติทดี่ ี
ตอการจัดการเรียนรวม
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. รูปแบบการจัดการเรียนรวม สําหรับเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ หมายถึง ความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ
ในการจัดการเรียนรู เพื่อสนองตอบตอความตองการในการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ
Phase 1 Want: W การคัดกรองระดับความรูค วามสามารถเพือ่ เลือกวิธกี ารสอนใหเหมาะสม Phase 2 Agreement: A การตกลง
หรือกําหนดวิธกี ารสอน Phase 3 Treatment: T ดําเนินการปฏิบตั ติ ามวิธกี ารสอนทีเ่ ลือก Phase 4 Evaluation: E การประเมินผล
และ Phase 5 Reﬂection: R การสะทอนผล ใหผูปกครองไดรับรู
2. เด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองดานตาง ๆ ไดแก ทางสติปญญา ทางรางกายหรือสุขภาพ
ทางภาษาและการพูด ทางอารมณและพฤติกรรม ทางการเรียนรู ออทิสติก และปวยเรื้อรัง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไมรวมถึง
เด็กที่มีความบกพรองทางการมองเห็น ทางการไดยิน ทุพพลภาพ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือเด็กปญญาเลิศ
3. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง การนํากรอบการวิจัย
และพัฒนา R&D (Research and Development) ประกอบดวยขัน้ ตอนที่ 1 R การวิเคราะหขอ มูล (Analysis) = R1: การศึกษา
ขอมูลและทฤษฎีทเี่ กีย่ วของ ขัน้ ตอนที่ 2 D การพัฒนา (Design & Development) = D1: การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบ ขัน้ ตอนที่ 3 R การนําไปใช (Implementation) = R2: การนํารูปแบบไปใช และขัน้ ตอนที่ 4 D การประเมินผลและ
การปรับปรุง (Evaluation) = D2: การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดบึงบัว
4. ผลการตรวจสอบรูปแบบ หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการ
ศึกษาพิเศษ ดานการวัดและประเมินผล ดานการบริหารจัดการศึกษา และดานนิเทศการศึกษา ที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียน
รวมที่สรางขึ้น วามีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และวิเคราะหตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบ
5. ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง การเปลี่ยนเจตคติของครู
และเด็กปกติใหมคี วามเคยชินกับเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษมากขึน้ กอใหเกิดความรูข องครูและนักเรียนปกติทวั่ ไปทีม่ ตี อ เด็กทีม่ ี
ความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน สงผลถึงความสามารถดํารงชีวิตอิสระอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและศักยภาพ
เปนผูใหแกสังคม ลดภาระการพึ่งพาของเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม
5.1 เจตคติและความรู ของนักเรียนที่มีตอเพื่อนนักเรียนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง ความคิดเห็น
ของนั ก เรี ย นปกติ ที่ มี ต  อ เพื่ อ นนั ก เรี ย นที่ เ ป น เด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษผ า นองค ป ระกอบในด า นความรู  ห รื อ ความเชื่ อ
ซึง่ เปนการเห็นคุณคาหรือประโยชนของการทีม่ เี พือ่ นนักเรียนเปนเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษทีเ่ รียนรวมในโรงเรียน ดานความรูส กึ
หรือการประเมินคา ซึ่งเปนความรูสึกกิริยาทาทีของนักเรียนที่แสดงออกวาชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจตอการที่มีเพื่อน
เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน และพฤติกรรมของตนเองที่มีตอเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ซึ่งเปนความพรอมที่จะใหการสนับสนุนชวยเหลือในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน หรือตอตานไมชวยเหลือเพื่อที่เปนเด็กที่มี
ความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน
5.2. เจตคติและความรูของครูในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน หมายถึง ความรูความเขาใจ
ของครูทมี่ ตี อ การเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษประเภทตางๆ และความคิดเห็นของครูทมี่ ตี อ เด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ
ผานองคประกอบในดานความรูหรือความเชื่อ ซึ่งเปนการเห็นคุณคาหรือประโยชนของการที่มีนักเรียนเปนเด็กที่มีความตองการ
พิเศษทีเ่ รียนรวมในโรงเรียน ดานความรูส กึ หรือการประเมินคา ซึง่ เปนความรูส กึ กิรยิ าทาทีของครูทแี่ สดงออกวาชอบหรือไมชอบ
พอใจหรือไมพอใจตอการที่มีเพื่อนเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน และพฤติกรรมของตนเองที่มีตอเพื่อน
ทีเ่ ปนเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ ซึง่ เปนความพรอมทีจ่ ะใหการสนับสนุนชวยเหลือในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน หรือตอตาน
ไมชวยเหลือเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน
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แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยตองการสรางนวัตกรรมที่ครอบคลุมสองขั้นตอนคือการออกแบบและการพัฒนา โดยมีเงื่อนไขสําคัญ 4 ประการ คือ
1) ตองมีกรอบในการพัฒนานวัตกรรมโดยวางรูปแบบการจัดการเรียนรวมตามแนวของเรโนลด และ บริค (Reynold;
&Birch. 1977: 142 อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2541: 12 - 14) นํามาบูรณาการกับ แนวคิด
ปรัชญาในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนผูม คี วามตองการพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
(2553: 5) ที่กําหนดรูปแบบการศึกษาครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ในการจัดการเรียนรู เพื่อสนองตอบตอความตองการในการเรียนรูของเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ Phase 1 Want: W การคัดกรองระดับความรูความสามารถเพื่อเลือก
วิธกี ารสอนใหเหมาะสม Phase 2 Agreement: A การตกลงหรือกําหนดวิธกี ารสอน Phase 3 Treatment: T ดําเนินการปฏิบตั ติ าม
วิธีการสอนที่เลือก Phase 4 Evaluation: E การประเมินผล และPhase 5 Reﬂection: R การสะทอนผล ใหผูปกครองไดรับรู
2) ตองทบทวนวรรณกรรมอยางทะลุปรุโปรงเพือ่ ใหแนใจวา สิง่ ทีผ่ วู จิ ยั จะทําการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมหรือสิง่ ใหมนนั้
ตองเปนนวัตกรรมที่ไมไดมีใครพัฒนาขึ้นมากอน เพื่อที่จะไดไมแอบอางวา ตนเปนคนแรกที่พัฒนานวัตกรรมนี้ขึ้น หากพบวา
เปนนวัตกรรมที่มีอยูแลวและประสงคจะปรับเปลี่ยนใหดีขึ้น ตองดําเนินการตามขั้นตอนการปรับเปลี่ยนนวัตกรรม
3) ตองดําเนินการพัฒนานวัตกรรมตามขั้นบทที่เหมาะสมเพื่อใหไดนวัตกรรมที่มีคุณภาพ การวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา
ตองยึดขั้นตอนนี้ในการวิจัยและทดสอบคุณภาพของนวัตกรรมดวย แตตองขอความเห็นชอบจากเจาของนวัตกรรม ยกเวน
นวัตกรรมนั้นพนเขตลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกําหนด แตตองอางอิงเจาของนวัตกรรม ไมแอบอางนําเปนของตนเอง
4) เมื่อพัฒนานวัตกรรมและผานการวิจัยและพัฒนาแลว ตองทําการเผยแพรนวัตกรรม หากตองการจดสิทธิบัตร
ตองดําเนินการกอนที่จะมีการเผยแพร

กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม สําหรับเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ :กรณีศกึ ษา โรงเรียนวัดบึงบัว สํานักงานเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงคและกระบวนการจัดการเรียนรู และเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช
เปนกระบวนการเชิงระบบที่แสดงความสัมพันธกันขององคประกอบตางๆ ในการจัดการเรียนรู เพื่อสนองตอบตอความตองการ
ในการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ดังภาพประกอบ
ตัวแปรตน (Independen) Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

รูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ

ผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรวม
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษไดแก

Phase 1 Want: W การคัดกรองระดับความรูความสามารถ
Phase 2 Agreement: A การลงสรุ ป เห็ น พ อ งต อ งกั น ว า
การดํ า เนิ น การสอนตามรู ป แบบที่ กํ า หนดจาก
การวางแผนรวมกันระหวางครูกับผูปกครอง
Phase 3 Treatment: T การเยียวยาบําบัดหรือปฏิบัติการ
อยางเหมาะสม เปนขัน้ ตอนของการดําเนินการปฏิบตั ิ
Phase 4 Evaluation: E การประเมินผล เปนการประเมินกอน
การสอน ระหวางการสอน และหลังสิ้นสุดการสอน
Phase 5 Reﬂection: R การสะทอนผล

1. เจตคติ ข องครู ผู  ส อนต อ การรั บ เด็ ก ที่ มี
ความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียน
2. ความรู  ข องครู ใ นการสอนเด็ ก ที่ มี ค วาม
ตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน
3. เจตคติ ข องนั ก เรี ย นต อ การรั บ เด็ ก ที่ มี
ความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในโรงเรียน
4. ความรู  ข องนั ก เรี ย นต อ เพื่ อ นที่ มี ค วาม
ตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาเชิงคุณภาพ ใชระยะเวลาในการศึกษาวิจัย โดยวิธีการวิเคราะหเอกสาร
สอบถามความตองการและพัฒนาการของนักเรียน ตลอดปการศึกษา 2556 - 2560
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูป กครองของเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษโรงเรียนวัดบึงบัว สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
จํานวน 43 คน นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 345 คน และครู จํานวน 28 คน
ของโรงเรียนวัดบึงบัว สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559
กลุ  ม ตั ว อย า ง ได แ ก ผู  ป กครองของเด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษโรงเรี ย นวั ด บึ ง บั ว สํ า นั ก งานเขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร นักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และครู ของโรงเรียนวัดบึงบัว
สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2559 ซึ่งไดมาโดยวิธีสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster sampling)
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของเครซี่และมอรแกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและขนาดของกลุมตัวอยางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม: กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดบึงบัว สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
กลุมครู

กลุมเด็กปกติ

ครูประจําชั้น

ครูที่ปรึกษา

ตัวอยาง

เต็ม

ตัวอยาง

กลุมผูปกครอง
เด็กพิเศษ

หองการศึกษาพิเศษ

3

-

3

-

-

8

อนุบาล 1

1

-

1

-

-

2

อนุบาล 2

1

-

1

-

-

3

ป. 1

3

1

4

-

-

1

ป. 2

2

1

3

63

56

5

ป. 3

2

2

4

75

63

5

ป. 4

2

2

4

64

56

6

ป. 5

2

2

4

70

59

6

ป. 6

2

2

4

79

66

8

กลุมประชากร

จํานวนกลุมตัวอยางแตละประเภท

ครู=28

นักเรียน = 300

ผูปกครอง = 43
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั สรุปขัน้ ตอนการวิจยั วัตถุประสงคของแตละขัน้ ตอน พรอมเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 สรุปขั้นตอน วัตถุประสงค และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย

วัตถุประสงค

เครื่องมือ

1. Analysis (R1)
1. เพือ่ ใหทราบนโยบายซึง่ เปนสภาพทีค่ าดหวังในการ 1. ฉ.1 แบบวิเคราะหเอกสารวรรณกรรม
การวิเคราะหขอมูล
พัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในระดับชาติ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2. ฉ. 2 แบบสัมภาษณเกีย่ วกับความคาดหวัง
และกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อนําขอมูลที่วิเคราะหไดมากําหนดเปาหมาย และสภาพป จ จุ บั น ป ญ หาในการจั ด
วัตถุประสงคของรูปแบบการจัดการเรียนรวมใหตรง การเรียนรวม
กับสภาพทีค่ าดหวังของชาติและของกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อใหทราบสภาพที่คาดหวังและสภาพปจจุบัน
และความต อ งการเกี่ ย วกั บ สมรรถภาพด า น
การจัดการเรียนรวมใหกบั เด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ
4. เพื่อนําขอมูลที่วิเคราะหไดมากําหนดกรอบเนื้อหา
ของรูปแบบการจัดการเรียนรวม
1. เพือ่ พัฒนารางตนแบบรูปแบบการจัดการเรียนรวม
2. Design and
Development (D1) 2. เพือ่ ตรวจสอบตนแบบรูปแบบการจัดการเรียนรวม
การพัฒนาและตรวจสอบ 3. เพือ่ แกไข ปรับปรุง ตนแบบ รูปแบบการจัดการเรียนรวม
คุณภาพของรูปแบบ

ฉ. 3 แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี ความเปนไปได และความสอดคลอง
ของตนแบบรูปแบบการจัด การเรี ยนรวม
(ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เปนผูประเมิน)

3. Implement (R2)
การนํารูปแบบไปใช

ผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษ กรณีศึกษา โรงเรียนวัดบึงบัว
สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ประเมินความรูความเขาใจของครูที่สอนนักเรียน
ปกติทั่วไปเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2. ประเมินเจตคติของครูตอการสอนเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ
3. ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนปกติทั่วไป
เกี่ยวกับเพื่อนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
4. ประเมินเจตคติของนักเรียนปกติทวั่ ไปเกีย่ วกับเพือ่ น
ที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
5. ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู  ป กครองและครู
ที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
6. ผลการสนทนากลุ  ม (AIC)เกี่ ย วกั บ รู ป แบบ
การจัดการเรียนรวม

1. ฉ.4 ตอน 1 แบบประเมินความรูความ
เขาใจของครูที่สอนนักเรียนปกติทั่วไป
เกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2. ฉ.4 ตอน 2 แบบประเมินเจตคติของครู
ตอการสอนเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ
3. ฉ. 5 ตอน 1 แบบประเมินเจตคติ
ของนักเรียนปกติทั่วไปเกี่ยวกับเพื่อน
ที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
4. ฉ. 5 ตอน 2 แบบประเมินความรูความ
เขาใจของนักเรียนปกติทั่วไปเกี่ยวกับ
เพือ่ นทีเ่ ปนเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ
5. ฉ. 6 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ของผูปกครองและครูที่เกี่ยวของกับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ
6. ฉ. 7 แบบบันทึกการสนทนากลุม (AIC)
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรวม

4. Evaluation (D2)
การประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบ

เพื่อทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของการใชรูปแบบ ฉ. 8 แบบบันทึกผลการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรวม ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
และพรอมที่จะนําไปใชตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ โดยผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามดวยตนเองกับผูปกครอง ครู และนักเรียนที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดบึงบัว สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลทีเ่ ก็บรวบรวมไดจากกลุม ตัวอยางมาวิเคราะหตามระเบียบวิธที างสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมที่เหมาะสมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ พบวา
ผูเชี่ยวชาญมีความแนใจในรูปแบบจัดการเรียนรวมวามีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีทั้ง 3 ประเด็น ไดแก หลักการ วัตถุประสงค
และองคประกอบเชิงกระบวนการ ในระดับ 0.97 ผลการวิเคราะหตรวจสอบความเปนไปได พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความแนใจ
ในรู ป แบบจั ด การเรี ย นรวมว า มี ค วามเป น ไปได ใ นระดั บ 0.97 ผลการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของผู  เชี่ ย วชาญ
ตอความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรวมพบวา ผูเ ชีย่ วชาญมีความแนใจในรูปแบบการจัดการเรียนรวมวามีความสอดคลองกัน
ในระดับ 1.00
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รูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดบึงบัว สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
นักเรียนตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
ระบบคัดกรองตามรูปแบบของสถาบันราชานุกูล

นักเรียนปกติทั่วไป

GAP1 : W

นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ

เด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ
ประเภท
- สติปญ ญา
- พฤติกรรม

เด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ
ประเภท
- ออทิสติก
- สมาธิสนั้
- รางกาย

เด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ
ประเภท
- พิการซํา้ ซอน
- อยูใ นความดูแลของแพทย
และผูป กครอง
ใชเวลาเรียนรูต ามอัธยาศัยทีบ่ า น

GAP2 : A

ใชเวลาเรียนเต็มเวลาตามหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรเฉพาะบุคคล

ใชเวลาเรียนตามหลักสูตร
เฉพาะบุคคลตามการสอนทีโ่ รงเรยน

GAP3 : T

รูปแบบการเรียนรู
สภาพแวดลอมแบบในระบบ
โรงเรียน
จัดการเรียนรูผ า นกิจกรรม
แกไขปญหาเรียนรู
เรียนในวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร
สัปดาหละ 10 ชัว่ โมง
(สือ่ /สิง่ อํานวยความสะดวก)

รูปแบบการเรียนรู
สภาพแวดลอมแบบพึง่ พา
จัดการเรียนรูผ า นกิจกรรม
ตามหลักสูตรเฉพาะบุคคล
และประสานความดูแลกับ
หนวยงานภายนอก เชน
โรงพยาบาล
และโรงเรียนสอนเสริมพิเศษ
เฉพาะดานตางๆ

GAP4 : E
GAP5 : R

รูปแบบการเรียนรู
สภาพแวดลอมแบบตาม
อัธยาศัย
จัดกิจกรรมใหคาํ ปรึกษากับ
ผูป กครองโดยครูการศึกษา
พิเศษนัดหมายบําบัดตาม
ตารางฝก

ประเมินผลตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
รายงานผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น

ภาพประกอบ รูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดบึงบัว สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร W.A.T.E.R Model
2. ศึกษาผลการใชรปู แบบการจัดการเรียนรวมทีช่ ว ยใหครู นักเรียนปกติทวั่ ไป มีความรูค วามเขาใจ และเจตคติทดี่ ตี อ
การจัดการเรียนรวม
2.1 ความรูของครูอยูในระดับดีมาก 90.02 และ ของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง 60.73
2.2 ดานเจตคติของครูอยูในระดับปานกลาง 64.33 ของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง 62.77
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อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม สําหรับเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ :กรณีศกึ ษา โรงเรียนวัดบึงบัว สํานักงานเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมทีเ่ หมาะสมสําหรับเด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษ พบวา ผูเ ชีย่ วชาญ
มีความแนใจในรูปแบบการจัดการเรียนรวมวามีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีทั้ง 3 ประเด็น ไดแก หลักการ วัตถุประสงคและ
องคประกอบเชิงกระบวนการ ในระดับ 0.97 ผลการการวิเคราะหตรวจสอบความเปนไปได พบวา ผูเ ชีย่ วชาญมีความแนใจในรูปแบบ
การจัดการเรียนรวมวามีความเปนไปไดในระดับ 0.97 ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอความสอดคลอง
ของรูปแบบการจัดการเรียนรวมพบวา ผูเ ชีย่ วชาญมีความแนใจในรูปแบบการจัดการเรียนรวมวามีความสอดคลองกันในระดับ 1.00
2. เพือ่ ศึกษาผลการใชรปู แบบการจัดการเรียนรวมทีช่ ว ยใหครู นักเรียนปกติทวั่ ไป มีความรูค วามเขาใจ และเจตคติทดี่ ี
ตอการจัดการเรียนรวม
2.1 ความรูของครูและนักเรียนปกติในการสอนและอยูรวมกันกับเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในโรงเรียน
สํ า หรั บ ผลการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ด า นความรู  สํ า หรั บ นั ก เรี ย นปกติ ทั่ ว ไปในเรื่ อ งเพื่ อ นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษตอบคํ า ถามถู ก ต อ ง
โดยเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 60.73 ไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กลุมเด็กที่มีความตองการ
พิเศษเปนกลุมเพื่อนที่เรียนและเลนมาดวยกันปกติการแสดงพฤติกรรมจึงไมเกิดความแบงแยกความแตกตาง แตถานําลักษณะ
ของเด็กที่มีความตองการพิเศษขั้นรุนแรง เชน ออทิสติก สติปญญา หรือมีความบกพรองทางดานรางกาย นักเรียนปกติทั่วไป
จะไมมีความคุนเคยและขาดความรูในการอยูรวมกัน นวกานต มณีศรี (2555: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการใช
โปรแกรม Microsoft Ofﬁce Excel 2007 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชเทคนิคการสอนแบบเพือ่ นชวยเพือ่ น สรุปไดวา
จากการใชเทคนิคการสอนแบบเพือ่ นชวยเพือ่ น ทําใหผเู รียนสามารถพัฒนาทักษะการใช โปรแกรม Microsoft Ofﬁce Excel 2007
2.2 ดานเจตคติของครูอยูในระดับปานกลาง 64.33 ของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง 62.77 ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองสวนใหญไมคิดวานักเรียนในปกครองของตนเองเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ผิดปกติจากเด็กทั่วไป ปญหาที่พบสวนใหญผูปกครองไมมีเวลาใกลชิดลูก ปลอยใหอยูกับสื่อโทรทัศน และโทรศัพทมือถือ
ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของการเรียนรวมระหวางเด็กทีม่ ปี ญ
 หาทางพฤติกรรมกับเด็กปกติ (การจัดการเรียนรวม. 2560: ออนไลน)
การจัดเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม เขาเรียนรวมกับเด็กปกตินั้น ควรพิจารณาองคประกอบสําคัญดังนี้ 1) ทัศนคติของเด็ก
ตอการเรียนรวม 2) ทัศนคติของครู ผูปกครองตอการเรียนรวม 3) พฤติกรรมของเด็ก ตลอดจนความรุนแรงของพฤติกรรม
4) ความสามารถของเด็กในการควบคุมตนเอง ตลอดจนทักษะทางสังคมของเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งการคบเพื่อน การเขากับคนอื่น
5) ความพรอมของครู ที่จะรับเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมเขาเรียนรวมชั้นปกติ 6) ความรวมมือจากผูปกครองในการปรับ
พฤติกรรมเด็ก และ 7) ปจจัยที่เกี่ยวของอื่น ๆ เด็กที่เรียนรวมไดอยางประสบผลสําเร็จนั้น ควรเปนเด็กที่ไดรับการปรับพฤติกรรมแลว
เด็กมีพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับเด็กปกติ หากเด็กยังมีปญหาทางพฤติกรรมอยูบาง ตองไดรับบริการจากสถานศึกษาในดานบริการ
แนะแนวและใหคําปรึกษาหรือรับบริการจากครูเสริมวิชาการ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบหรือกิจกรรมแนวทางในการสรางทัศนคติใหกับบุคคลทั่วไปใหมีความรูความเขาใจ
และทัศนคติที่ดีตอผูที่มีความตองการพิเศษทุกระดับ
2. ควรมีการศึกษาวิจยั กระบวนการการดําเนินการเกีย่ วกับระบบการคัดกรอง ระบบการดูแลชวยเหลือเด็กทุกประเภท
อยางเสมอภาคและทั่วถึง
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ผลงานวิจัย พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด ดวยการสอน

ผูวิจัย
ปที่วิจัย

แบบลงมือปฏิบตั ิ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวมิ ล ศรียา น
Development of Learning Achievement Using Learning Documents for Marketing Research
Course via Learning by Doing for Second Year High Vocational Students Majoring in Marketing,
Wimol Sriyan. technological College.
นางสาวสายใจ ยศประยูร
2560

บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ดวยการสอน
แบบลงมือปฏิบัติ วิชาการวิจัยการตลาด ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน
โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด ดวยการสอนแบบลงมือปฏิบัติ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาทีม่ ตี อ การเรียนดวยการลงมือปฏิบตั จิ ากการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิจยั การตลาด ประชากร
ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ปการศึกษา 2559 รวม 3 หอง จํานวน
120 คน กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ปการศึกษา 2559
จํานวน 41 คน ไดจากการสุมอยางงาย เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ และแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการเรียนดวยการลงมือปฏิบตั จิ ากการใชเอกสาร วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิติ t-test แบบ dependent คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และคา E1/E2
ผลการวิจัยพบวา
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิจยั การตลาดดวยการสอนแบบลงมือปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพ E1 = 84.50
E2 = 81.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
2. นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการลงมือปฏิบัติจากการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการ
วิจัยการตลาดดวยการสอนแบบลงมือปฏิบัติในระดับมาก
คําสําคัญ: เอกสารวิชาการวิจัยการตลาด, การสอนแบบลงมือปฏิบัติ
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) lay out the scope and sequence of the Marketing
Research Course materials integrated with the hand-on practices under the required criteria of 80/80;
2) study students’ learning achievements after the implementation of the marketing research learning
documents and the hand-on practices, and 3) study students’ satisfaction towards the implementation of
the marketing research learning documents and the hand-on practices. The population comprised of
120 students from three classes of the second year of high vocational course majoring in Marketing
in academic year 2016. The sample group consisted of 41 students from three classes of the second year
of high vocational course majoring in Marketing in academic year 2016. The sample group was obtained
by means of simple random sampling. Data collection instruments were the achievement test, students’
satisfaction evaluation form. The data were analyzed for dependent t-test, mean, standard deviation,
and E1/E2,
The ﬁndings indicated that:
1. The Marketing Research Course materials integrated with the hand - on practices has
the efﬁciency of E1 = 84.50 E2 = 81.67. which was higher than the set criteria.
2. Students’ learning achievements after the use of the Marketing Research Course materials
integrated with the hand-on practice was signiﬁcantly higher than that before the use of the document
at the level of .05.
3. Students’ overall satisfaction towards learning documents, the Marketing Research Course
materials integrated with the hand-on practice was at high level.
Keyword: Documents for Marketing Research, Learning by Doing
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรอมกฎกระทรวง
ทีเ่ กี่ยวของและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักศึกษาทุกคน
มีความสามารถเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองไดและถือวานักศึกษามีความสําคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหนกั ศึกษา
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักศึกษา โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูวิจัยสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นได ทุกเวลาทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ: 11-12)
เอกสารประกอบการเรียนการสอน เปนเอกสารที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรใหนักศึกษาสามารถศึกษาไดดวยตนเอง
เมื่อตองการทบทวนเนื้อหาสาระในบทเรียน อันประกอบดวยเนื้อหาที่สรุปบทเรียน มีแบบฝกหัดและแบบทดสอบ ใหนักศึกษา
ไดศึกษาขอมูล เรียนรูระหวางเรียนในหองเรียน และปฏิบัติการตาง ๆ อยางเปนระบบ ประกอบกับถาไดใชเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนควบคูไปกับการสอนแบบลงมือปฏิบัติจะทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ มากยิ่งขึ้น จากที่ไมสนใจเรียน
ก็จะสนใจเรียนเพิม่ มากขึน้ เพราะนักศึกษาไดเรียนรูท งั้ ภาคทฤษฎีผสมผสานกับภาคปฏิบตั ิ จากการสัมภาษณนกั ศึกษาของผูว จิ ยั
พบวา นักศึกษามีทัศนคติไมชอบเรียนวิชาการวิจัยการตลาด เนื่องจากเปนวิชาที่ยากตองคิด คํานวณ ตองใชเวลาทําความเขาใจมาก
ตองถูกแกไขงานวิจยั บอยๆ เพือ่ ใหไดเลมงานวิจยั ทีส่ มบูรณ นอกจากนีผ้ วู จิ ยั ไดทาํ การสังเกตนักศึกษา พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่า เกิดจากสาเหตุหลักคือ นักศึกษาขาดทักษะในการคํานวณหาคาสถิติ ซึ่งการคํานวณนั้นเปนทักษะที่จะตอง
ลงมือปฏิบัติ จึงนําไปสูการแกปญหาดวยการสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิจัยการตลาด ดวยการสอน
แบบลงมือปฏิบัติ
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสรางเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด ดวยการสอนแบบลงมือปฏิบัติ
เพื่อใหนักศึกษาสามารถคํานวณหาคาสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปไดมีความรูความเขาใจ และมีความกระตือรือรน นักศึกษา
สามารถนําเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด มาใชศึกษาภายในหองเรียนและนอกหองเรียนได
สามารถทบทวนบทเรียนจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาดได และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
เมื่อตองการทบทวนบทเรียนจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัย
การตลาด ดวยการสอนแบบลงมือปฏิบัติ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดานการลงมือปฏิบัติจากการใชเอกสารประกอบการเรียน
การสอนวิชาการวิจัยการตลาด
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นิยามศัพทเฉพาะ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน หมายถึง ชุดการสอน สื่อการสอน และเอกสารที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชประกอบ
การเรียนรูของนักศึกษา ในวิชาการวิจัยการตลาด รหัส 3202-2005 เรื่องการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณหาคาสถิติ
ดําเนินการสรางขึน้ ตามหลักการจุดมุง หมายและเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557 ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ประกอบไปดวย ชือ่ วิชา คําอธิบายรายวิชา จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา สมรรถนะ
รายวิชา เนือ้ หาสาระพรอมภาพประกอบขัน้ ตอนการทําโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณหาคาสถิติ แบบฝกหัด และแบบทดสอบ
การสอนแบบลงมือปฏิบัติ หมายถึง การสอนที่ใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติหลังจากที่ไดดูการสาธิตจากผูสอนมุงใหเกิด
การผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หรือใหนักศึกษาศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนในหองเรียน
แลวใหลงมือปฏิบัติ โดยมีผูสอนคอยใหคําแนะนําควบคุมดูแลอยางใกลชิดภายในหองเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรูวิชาการวิจัยการตลาด ที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน หมายถึง การแสดงออกดานความรูสึกนึกคิด
ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน ซึ่งไดมาจากการทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามวิธีการ
ของลิเคิรท (Likert Scale) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ

แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
สุวิทย มูลคํา (2550: 41) กลาววา เอกสารประกอบการเรียนการสอน หมายถึงเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการสอน
ของครูหรือประกอบการเรียนของนักศึกษาในวิชาใดวิชาหนึง่ ซึง่ ผูว จิ ยั ประยุกตใช โดยมีรายละเอียด ประกอบไปดวยชือ่ วิชา จุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เนือ้ หารายละเอียด ภาพประกอบขัน้ ตอนการทําโปรแกรมสําเร็จรูป แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมผสมผสาน ทิศนา แขมมณี (2557: 72) กลาววา กานเย (Gagne/) เปนนักจิตวิทยาและนักการศึกษา
ในกลุมผสมผสานระหวางพฤติกรรมนิยมกับพุทธินิยม เขาอาศัยทฤษฎีและหลักการที่หลากหลาย เนื่องจากความรูมีหลายประเภท
บางประเภทสามารถเขาใจไดอยางรวดเร็วไมตองใชความคิดที่ลึกซึ้ง บางประเภทมีความซับซอนมากจําเปนตองใชความสามารถ
ในขัน้ สูง กานเย ไดจดั ขัน้ การเรียนรูซ งึ่ เริม่ จากงายไปหายาก โดยผสมผสานทฤษฎีการเรียนรูก ลุม พฤติกรรมนิยมและพุทธินยิ มเขาดวยกัน
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค ทิศนา แขมมณี (2557: 51) กลาววา กฎการเรียนรูของธอรนไดค สรุปไดดังนี้
1) กฎแหงความพรอม การเรียนรูจ ะเกิดขึน้ ไดดถี า ผูเ รียนมีความพรอมทัง้ ทางรางกายและจิตใจ 2) กฎแหงการฝกหัด การฝกหัดหรือ
กระทําบอยๆ ดวยความเขาใจจะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร ถาไมไดกระทําซํ้าบอย ๆ การเรียนรูนั้นจะไมคงทนถาวร และในที่สุด
อาจลืมได 3) กฎแหงการใช การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรูจะเกิดขึ้น
หากไดมีการนําไปใชบอย ๆ หากไมมีการนําไปใชอาจมีการลืมเกิดขึ้นได 4)กฎแหงผลที่พึงพอใจ เมื่อบุคคลไดรับผลที่พึงพอใจ
ยอมอยากจะเรียนรูต อ ไป แตถา ไดรบั ผลทีไ่ มพงึ พอใจ จะไมอยากเรียนรู ดังนัน้ การไดรบั ผลทีพ่ งึ พอใจ จึงเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิจัย
การตลาดดวยการสอนแบบลงมือปฏิบัติเรียนรู

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวย
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
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วิธีดําเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
เปนวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design (E = O1 X O2)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวมิ ล ศรียา น
จํานวน 3 หอง รวมทั้งหมด 120 คน
กลุม ตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวมิ ล ศรียา น
จํานวน 41 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย โดยวิธีการจับฉลาก (Sample Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ผูวิจัยศึกษาสภาพปญหา ศึกษาเอกสาร รูปแบบ เนื้อหา รวบรวมเนื้อหาสาระจากตําราเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การสร า งเอกสารประกอบการเรี ย นการสอน แล ว สร า งเอกสารประกอบการเรี ย นการสอน วิ ช าการวิ จั ย การตลาด
เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณหาคาสถิติ โดยเขียนเนื้อหาอยางละเอียด แบงเปนหัวขอใหญ และหัวขอยอย
ในแตละหัวขอ จะประกอบไปดวยภาพแสดงขั้นตอนการคํานวณหาคาสถิติ มีแบบฝกหัด และแบบทดสอบซึ่งสอดคลองกับ
จุดประสงคที่กําหนดไว โดยมีรายละเอียดประกอบไปดวย ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา จุดประสงครายวิชา มาตรฐาน
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา เนื้อหาสาระพรอมภาพประกอบขั้นตอนการทําโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณหาคาสถิติ
การวัดผลประเมินผลแบบฝกหัดและแบบทดสอบ จากนัน้ นําเอกสารประกอบการเรียนการสอน ทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ ไปใหผเู ชีย่ วชาญ
จํานวน 3 คน ไดแก ดร.ทิพยวภิ า เทศวิศาล ตําแหนงผูอ าํ นวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวมิ ล ศรียา น อาจารยวลิ าวัณย ลีลารัตน
ตําแหนงรองผูอ าํ นวยการฝายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวมิ ล ศรียา น และอาจารยโดม เจริญศิริ หัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน ที่มีความเชี่ยวชาญดานหลักสูตร เนื้อหา กระบวนการ ภาษา และการวัดผลประเมินผล แลวนํา
ไปหาดัชนีวัดความสอดคลอง (IOC: Index of Item Objective Congruence) เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ .67 - 1.00 โดยปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ตามคําแนะนําของผูเ ชีย่ วชาญแลวนําเอกสารประกอบการเรียนการสอนไปทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ชัน้ ปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ จํานวน 30 คน ซึง่ ไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง จากนักศึกษากลุม เกง กลุม ปานกลาง
และกลุมออน ในอัตราสวนเทาๆ กัน จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน
โดยใชสูตร E1/E2 จากการเก็บคะแนนระหวางเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียน ปฏิบัติการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง จึงได
ุ ภาพผานเกณฑทกี่ าํ หนดไวที่ 80/80
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ทัง้ ฉบับ E1= 84.50 E2= 81.67 ซึง่ มีคณ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศึกษาวิธกี ารวิเคราะหขอ สอบ ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของ รายละเอียดเนือ้ หา และจุดประสงคการเรียนรู จากนัน้ ดําเนินการสราง
แบบทดสอบวิชาการวิจยั การตลาด มีลกั ษณะเปนขอสอบแบบปรนัย ใหเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ แลวนําแบบทดสอบ
ทีส่ รางเรียบรอยแลวไปใหผเู ชีย่ วชาญตรวจพิจารณาความถูกตองของเนือ้ หา ขอคําถาม ภาษาทีใ่ ชการวัดผลประเมินผลโดยใชผเู ชีย่ วชาญ
จํานวน 3 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน ไดแก ดร.ทิพยวิภา เทศวิศาล ตําแหนงผูอํานวยการ อาจารยวิลาวัณย ลีลารัตน
ตําแหนงรองผูอํานวยการฝายวิชาการ และอาจารยโดม เจริญศิริ ตําแหนงหัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จากนั้นนํามา
ปรับปรุงแกไข โดยผูวิจัยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน
แลวนําแบบทดสอบไปหาคาดัชนีวัดความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีวัดความสอดคลองเทากับ .67 - 1.00 แลวนําแบบทดสอบ
ที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักศึกษา ที่เคยเรียนโปรแกรมสําเร็จรูป ในการคํานวณหาคาสถิติ จํานวน 30 คน
ทีไ่ มใชกลุม ตัวอยาง แลวนําคะแนนทีไ่ ดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (P) เกณฑความยากของขอสอบ กําหนดไวระหวาง 0.20
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ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) เกณฑอาํ นาจจําแนกของขอสอบกําหนดไว 0.20 ขึน้ ไป ไดคา ความยากงายเทากับ 0.23 - 0.80
และคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.25 - 0.78 จากแบบทดสอบ 30 ขอ คัดเลือกไว 20 ขอ จากนั้นนําแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑ ไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตรคูเดอร - ริชารดสัน (KR - 20) ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบ เทากับ 0.89
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ศึกษาเอกสารวิธีการสรางแบบสอบถาม เอกสารที่เกี่ยวของ แลวสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ทีม่ ตี อ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจยั การตลาด เปนแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ เอง โดยแบงออกเปน 2 ตอน
คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามประเภทปลายปด
ใหเลือกตอบ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert Scale) โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนนสําหรับวิเคราะหขอมูลดังนี้ 5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก 3 คะแนน
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจนอย และ 1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด สวนเกณฑ
ในการแปลความหมายคาเฉลี่ยใชเกณฑดังนี้ 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 3.51 - 4.50 หมายถึง
ความพึงพอใจมาก 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจนอย และ 1.00 - 1.50
หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 121) จํานวน 10 ขอ โดยทายแบบสอบถามใหนักศึกษา
แสดงความพึงพอใจดวยการใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นนําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาดไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจแกไข และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ตลอดจนวิเคราะห
ความเที่ยงตรงในดานเนื้อหา ดานความเขาใจ และดานการใชภาษา เพื่อใหถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน ไดแก ดร.ทิพยวิภา เทศวิศาล ตําแหนงผูอํานวยการ อาจารยวิลาวัณย ลีลารัตน
ตําแหนงรองผูอํานวยการฝายวิชาการ และอาจารยโดม เจริญศิริ ตําแหนงหัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตอจากนั้น
นําแบบสอบถามไปหาคา IOC ราย ขอไดคา IOC อยูในระหวาง 0.67 - 1.00 แลวนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว
ไปทดลองใช จากนั้นนําไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบรัค
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.96 ไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห
หาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยแนะนําจุดประสงค วิธีการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด เรื่องการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณหาคาสถิติ ใหนักศึกษาทราบขั้นตอนรายละเอียดตาง ๆ ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล
แลวทดสอบความรูพื้นฐานกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 20 ขอ จากนั้น
ดําเนินการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณ
หาคาสถิติ ซึ่งเปนภาคทฤษฎีตอจากนั้นดําเนินการสอนแบบลงมือปฏิบัติ โดยใหนักศึกษาปฏิบัติตามที่ผูวิจัยสาธิต จํานวน
4 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง ดังนี้
สัปดาหที่ 1 หัวขอการลงรหัส การเตรียมแฟมขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ประกอบไปดวยการเขาสูโ ปรแกรมสําเร็จรูป
การกําหนดคุณสมบัติของตัวแปร การกรอกขอมูล และการบันทึกขอมูล
สัปดาหที่ 2 หัวขอการเลือกคําสัง่ ประมวลผล การอานผลการวิเคราะห การนําผลไปเขียนรายงาน ในการคํานวณความถี่
และรอยละ
สัปดาหที่ 3 หัวขอการเลือกคําสั่งประมวลผล การอานผลการวิเคราะห การนําผลไปเขียนรายงาน ในการคํานวณคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และคาตํ่าสุด
สัปดาหที่ 4 หัวขอการเลือกคําสั่งประมวลผล การอานผลการวิเคราะห นําผลไปเขียนรายงาน และการคํานวณหา
การวัดคาสหสัมพันธของตัวแปร
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เมื่อจบการเรียนรูในแตละชั่วโมง ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดและเฉลยแบบฝกหัดพรอมกัน ในรายที่ทําแบบฝกหัดไมได
หรือทําแบบฝกหัดไมถูกตอง ผูวิจัยจะใหคําแนะนําควบคุมดูแลอยางใกลชิดภายในหองเรียน แตดวยเวลาและนักศึกษา
มีจาํ นวนมากเกินไป ทําใหนกั ศึกษาจํานวน 4 คน ปฏิบตั ติ ามทีผ่ วู จิ ยั สาธิตไมทนั ผูว จิ ยั จึงแกปญ
 หาดวยการนัดหมายใหนกั ศึกษา
มาพบตอนเลิกเรียนตัง้ แตเวลา 16.00 น. เปนรายบุคคล แลวใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน ดวยการสอนแบบลงมือปฏิบตั ิ
ใหคําแนะนําชี้แนะอยางใกลชิด แบบตัวตอตัว แลวใหทําแบบฝกหัด จนกระทั่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง ตอจากนั้นผูวิจัยแจกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช
แบบทดสอบคูข นานกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียน เมือ่ นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เสร็จเรียบรอยแลว ตอจากนัน้ แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิจยั
การตลาด เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการวิจัยการตลาด สําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ใชสูตร E1/E2 โดยนําคะแนนที่ไดจากแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาประสิทธิภาพ ดวยสถิติรอยละของคาเฉลี่ย
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ใชคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มาทดสอบ
โดยใชสถิติ t – test แบบ Dependent โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่สรางขึ้น ใชผลการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษา มาวิเคราะหโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด
คะแนนระหวางเรียน
คะแนนหลังเรียน
ประสิทธิภาพของเอกสาร
(E1)
(E2)
ประกอบการเรียนการสอน
คะแนนเต็ม
40
20
คาเฉลี่ย
33.80
16.33
84.50/81.67
รอยละของคาเฉลี่ย
84.50
81.67
จากตารางที่ 1 พบวา ผลการหาประสิทธิภาพ E1 และ E2 ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจยั การตลาด
คะแนนระหวางเรียน เทากับ 84.50 และคะแนนหลังเรียน เทากับ 81.67 แสดงวา เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการ
วิจัยการตลาด มีประสิทธิภาพผานเกณฑที่กําหนดไวที่ 80/80
คะแนน

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
การประเมิน
n
กอนเรียน
41
หลังเรียน
41
** ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

5.14
17.29

S.D.
1.78
1.22

t
57.52**

sig
.000
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จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษาทีเ่ รียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน ดวยการสอนแบบลงมือปฏิบตั ิ มีคะแนน
การทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเทากับ 5.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.78 คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนเทากับ 17.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.22 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเทากับ 12.15 และมีคา t เทากับ 57.52 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาการวิจัยการตลาด
คาเฉลี่ย
()

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความ
พึงพอใจ

เรียงลําดับ

1. เนื้อหาเรียงจากงายไปหายาก

4.43

.50

มาก

4

2. รายละเอียดของเนื้อหาครบถวน

4.34

.48

มาก

6

3. ขั้นตอนการทํามีความชัดเจน

4.46

.50

มาก

3

4. ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา

4.31

.52

มาก

7

5. แบบฝกหัดมีใหปฏิบัติ

4.26

.54

มาก

8

6. ประเมินผลในภาคทฤษฎี

4.24

.48

มาก

9

7. ประเมินผลในภาคปฏิบัติ

4.41

.49

มาก

5

8. สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง

4.46

.50

มาก

3

9. ชอบเอกสารประกอบการเรียนการสอน

4.56

.50

มากที่สุด

2

10. ชอบเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ควบคูกับการสอนแบบลงมือปฏิบัติ

4.78

.41

มากที่สุด

1

4.45

.27

มาก

รายการประเมิน

ความพึงพอใจโดยรวม

จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.45 (S.D.= .27) เมื่อพิจารณา
เปนรายการ พบวานักศึกษามีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ ชอบเอกสารประกอบการเรียนการสอนควบคูก บั การสอนแบบลงมือปฏิบตั ิ
ที่คาเฉลี่ย 4.78 (S.D.= .41) ลําดับรองลงมาคือ ชอบเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่คาเฉลี่ย 4.56 (S.D.= .50)
สวนความพึงพอใจที่อยูในระดับมากและเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ขั้นตอนการทํามีความชัดเจนกับสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง ที่คาเฉลี่ย 4.46 (S.D.= .50) เนื้อหาเรียงจากงายไปหายาก ที่คาเฉลี่ย 4.43 (S.D.= .50) ประเมินผลในภาคปฏิบัติ
ที่คาเฉลี่ย 4.41 (S.D.= .49) รายละเอียดของเนื้อหาครบถวน ที่คาเฉลี่ย 4.34 (S.D.= .48) ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา
ที่คาเฉลี่ย 4.31 (S.D.= .52) แบบฝกหัดมีใหปฏิบัติที่คาเฉลี่ย 4.26 (S.D.= .54) และประเมินผลในภาคทฤษฎี ที่คาเฉลี่ย 4.24
(S.D.= .48)
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด สําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 พบวาผานเกณฑที่กําหนดไวที่ 80/80 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูวิจัยไดสราง
เอกสารประกอบการเรียนการสอน จากการวิเคราะหสภาพปญหา ศึกษาหลักสูตรโดยละเอียด เลือกเนือ้ หาทีเ่ หมาะสม แบงเปน
หัวขอ ศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอน จึงประกอบไปดวย คําอธิบายรายวิชา จุดประสงครายวิชา
มาตรฐานรายวิชา สมรรถนะรายวิชา เนื้อหาสาระ ขั้นตอนในการคํานวณหาคาสถิติ ภาพประกอบชี้ใหเห็นชัดเจน กิจกรรม
การเรียนการสอน อุปกรณหรือสื่อการสอน การวัดผลประเมินผล แบบฝกหัด และแบบทดสอบ แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
แกไขตามคําแนะนําของผูเ ชีย่ วชาญ ตอจากนัน้ นําไปทดลอง ดําเนินการทดลองทัง้ หมด 3 ครัง้ ครัง้ 1 - 2 ประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด ยังไมผานเกณฑ จึงหาวิธีการทดลองและเแกไข จนครั้งที่ 3 ไดแกไขดวยการ
ใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน ควบคูก บั การสอนแบบลงมือปฏิบตั ิ ประกอบกับการชีแ้ นะใหคาํ แนะนําปรึกษาอยางใกลชดิ
จึงทําใหเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด ผานเกณฑที่กําหนดไวที่ 80/80 ซึ่งกระบวนการดังกลาว
สอดคลองกับแนวคิดการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนของสุวทิ ย มูลคํา (2550: 20 - 23) ทีไ่ ดกลาววาการผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน มีขั้นตอนคือ วิเคราะหปญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน เพื่อการสรางเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน ศึกษาหลักสูตรโดยละเอียด เพื่อวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคและกิจกรรม เลือกเนื้อหาที่เหมาะสม แบงเปนบท
เปนตอน หรือเปนเรือ่ งเพือ่ แกปญ
 หาทีพ่ บ ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการสอน และกําหนดสวนประกอบภายใน
ของเอกสารประกอบการสอน ศึกษาคนควา รวบรวมเนื้อหาสาระจากตําราเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ เพื่อสรางจุดประสงคเนื้อหา
วิธีการและสื่อประกอบเอกสารประกอบการสอน เขียนเนื้อหาในแตละตอนโดยละเอียด ซึ่งอาจจะแบงเปนหัวขอใหญและหัวขอ
ยอยรวมทัง้ ภาพประกอบ แผนภูมิ และขอทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคทกี่ าํ หนดไว สงใหผเู ชีย่ วชาญตรวจสอบ นําผลทีไ่ ด
มาพิจารณาเพือ่ ปรับปรุงสวนทีบ่ กพรอง นําไปทดลองใชในหองเรียนและเก็บบันทึกผลการใช นําผลทีไ่ ดมาใชพจิ ารณาและปรับปรุง
แกไขสวนที่บกพรองและนําไปใชจริง โดยสอดคลองกับงานวิจัยของสุชาติ แตตระกูล (2557: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง รายงานการใชเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวยรหัสวิชา 3000 - 0206
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟากําลัง ผลการวิจัยพบวา เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย มีประสิทธิภาพ 82.19/83.18 ผานเกณฑที่กําหนดไวที่ 80/80 ซึ่งมี
กระบวนการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนเหมือนกับของผูวิจัยจึงไดผลการหาประสิทธิภาพเหมือนกัน
2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจยั การตลาด ดวยการสอน
แบบลงมือปฏิบตั ิ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปที่ 2 พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีรูปภาพ ขั้นตอนประกอบ
เนื้อหาสาระที่ชัดเจน ชวยกระตุนเราความสนใจของนักศึกษาตอสิ่งที่กําลังศึกษา และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวม
ในการเรียนของตน โดยนักศึกษามีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และเมื่อผูวิจัยใชการสอนแบบลงมือปฏิบัติ
ยิ่งสงเสริมใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น จดจําขั้นตอนการคํานวณคาสถิติในโปรแกรมสําเร็จรูปไดมากขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของธอรนไดค ที่ไดกลาววา กฎแหงการฝกหัดหรือการกระทําซํ้า ๆ ชี้ใหเห็นวาการกระทําซํ้าหรือการฝกหัดนี้
หากไดทําบอย ๆ ซํ้า ๆ จะทําใหการกระทํานั้น ๆ ถูกตองสมบูรณและมั่นคง และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชาญ โชติกลาง
(2558: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซอมบํารุง
(2103 - 2114) ผลการวิจัย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งในการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนประกอบดวยรูปภาพ ขั้นตอนเนื้อหาสาระที่ชัดเจนเหมือนกับ
ของผูวิจัย จึงไดผลการวิจัยเหมือนกัน
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3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด สําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีเนื้อหาสาระมีการแยกยอยเรียงตามลําดับจากงายไปหายาก ประกอบไปดวยขั้นตอน
และรูปภาพประกอบการทําโปรแกรมสําเร็จในการคํานวณ จัดทําเปนลําดับขัน้ ตอน พรอมตัวอยางประกอบการคํานวณหาคาสถิติ
นอกจากนี้ ผู  วิ จั ย ยั ง ใช ก ารสอนแบบลงมื อ ปฏิ บั ติ เข า ร ว มด ว ย และดู แ ลนั ก ศึ ก ษาอย า งใกล ชิ ด โดยให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา
ในระหวางเรียน และนัดหมายหลังเลิกเรียน จึงทําใหนักศึกษาเรียนรูไดงายขึ้น พรอมกับมีแบบฝกหัดใหทําตามแบบ
เมื่อทําบอยครั้งจึงทําใหนักศึกษามีความเขาใจมากขึ้น สงผลใหทําแบบฝกหัดไดถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
ของทิศนา แขมมณี (2557: 72) กลาววา กานเย (Gagne/) เปนนักจิตวิทยาและนักการศึกษาในกลุม ผสมผสานระหวางพฤติกรรม
นิยมกับพุทธินิยม โดยผสมผสานระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงทําใหนักศึกษาเกิดความพึงพอใจตอการใชเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และสอดคลองกับแนวคิดของสุชาติ ศิริสุขไพบูลย (2550: 6) ที่ไดกลาววาเอกสารประกอบ
การเรียนการสอนเปนเอกสารที่ผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนรูของนักศึกษา เปนลักษณะเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลม
มีเนื้อสาระที่ครอบคลุมครบถวนตามจุดประสงคของการเรียนรู มีคําอธิบายถึงรายละเอียดของเนื้อหาที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
และมีรูปภาพประกอบตามคําบรรยายอยางเหมาะสม เนื้อหามีการแยกยอยและเรียงตามลําดับขั้นตอนอยางตอเนื่องกัน
สาระถูกตอง รูปแบบการพิมพทดี่ มี คี วามชัดเจน ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของวิชาญ โชติกลาง (2558: บทคัดยอ) ทีไ่ ดศกึ ษาวิจยั
เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชางานเชื่อมซอมบํารุง (2103 - 2114) ผลการวิจัยพบวา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมซอมบํารุง ในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( = 4.21, S.D.= 0.12)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรนําเอกสารประกอบการเรียนการสอนไปประยุกตหรือนําไปบูรณาการกับรายวิชาสถิตเิ บือ้ งตน เพราะในเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน มีขั้นตอนและภาพประกอบการคํานวณหาคาสถิติทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจงายขึ้น
2. ควรปรับวิธีการประเมินผลจากภาคทฤษฎีใหนอยลง โดยเพิ่มประเมินผลในภาคปฏิบัติ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการวิจัยการตลาด เนื่องจากตองเพิ่มเติมในสวนของ
สถิตอิ า งอิงเพือ่ ใหเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความสมบูรณมากขึน้ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรียาน
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