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บทคัดยอ 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของครูและสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูโดยใชเทคนิคการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูรวมวิจัยคือ ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูวิชาการและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  โรงเรียนบานตนปรง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 จํานวน 8 คน เคร่ืองมือในการ

วิจัยไดแก แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางการคิดไตรตรองของครู แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครู และการ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติ T-Test ของวิลค็อกซัน (The Wilcoxon T Test for Two Related Samples) สวนขอมูล

เชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยปรากฏวา 1) ครูมีการคิดไตรตรองหลังการพัฒนาดานการคิด

ไตรตรองสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 3)รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการ

สอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 3 สวน คือ (1)หลักการ ไดแก หลักการพัฒนาโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน  หลักการพัฒนาที่เนนความรวมมือรวมใจ หลักการพัฒนาตนเองโดยการคิดไตรตรองในการ
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ปฏิบัติงานสอน และหลักการเรียนรูจากประสบการณหรือตัวแบบ (2) กระบวนการพัฒนาแบงเปน 3 วงจร  คือ  

วงจรที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดของครูสูการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ วงจรที่ 2 พัฒนาการคิด

ไตรตรองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและวงจรที่ 3 สรางนวัตกรรมพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการพัฒนา และ(3) การประเมินผล 

แบงเปน 3 ชวง คือ กอน ระหวาง และหลังพัฒนา 

 

คําสําคัญ: การคิดไตรตรอง   พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

Abstract 

      The purposes of this research were to develop the elementary teachers’ reflective thinking and 
teaching behaviors toward child-centered approach, and to develop a model of teaching behaviors emphasize 
on child-centered approach using  participatory action research. The participants were the administrator, the 
head of academic department and the Mathematic teachers at Ban Ton Prong School, Trang Educational 
Service Area Office  2. The research instruments were the semi-structure interview form for recording the 
data on reflective thinking, the questionnaire for teaching behaviors emphasize on child-centered approach, 
and the questionnaire of students satisfaction toward teaching behaviors. The quantitative data were analyzed 
using the Wilcoxon T Test for Two Related Samples.  The qualitative data were analyzed using content 
analysis. Research findings were as follows: 1) After using PAR technique for developing reflective 
thinking, the teachers’ reflective thinking was significantly higher at the 05 level. 2) After using PAR 
technique for developing reflective thinking, the teachers’ teaching behaviors emphasized on child - centered 
approach was significantly higher at .05 the level. 3)The model of developing on teaching behaviors 
emphasized  child -centered approach comprise of 3 components as follows: 1) the principles for teacher 
development consist of 4 characteristics ; school based-training for in-service teacher development, building 
collaborative participants , self-development by reflective teaching, and reflecting their own learning 
experiences or master teacher. 2) the process compose of 3 cycles, the first cycle was  promoting the 
concepts child - centered approach, the second cycle was to develop reflective thinking for changing teaching 
behaviors, and the third cycle was to construct innovation of teaching behaviors emphasized on child - 
centered approach and 3) Three phases evaluation: before, during and after using the model  development  of 
teaching behaviors emphasize on child-centered approach.  
 

Key words:  reflective thinking, teaching behaviors of child-centered approach 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การปฏิรูปการเรียนรูอยางมีคุณภาพตอง

อาศัยครูที่มีคุณภาพ เพราะครูเปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคลื่อนใหการปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ 

หนาที่หลักของครูคือการจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรูและแนวการจัด

การศึกษาในหมวดที่  4 แหงพระราชบัญญัติการ 

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดังน้ันการพัฒนาครูจึงเปน

กลยุทธสําคัญในการสงเสริมใหครูมีคุณภาพและได

มาตรฐาน สามารถจัดการเรียนการสอนใหเกิดขึ้น

อยางมีคุณภาพเพื่อสงผลใหผู เรียนเกิดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ การพัฒนาครูประจําการที่ผานมามัก

เปนการพัฒนาโดยการจัดอบรมสัมมนา ซึ่งแยกเปน

ดานๆ ไมครอบคลุมทุกประเด็น ผลการอบรมจึงไม

ยั่งยืน เห็นไดจากพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน

ของครูยังคงปฏิบัติตามแนวเดิมไมเปลี่ยนแปลงสู

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 94) ซึ่งมีผล

ใหครูผานการประเมินมาตรฐานดานการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพียงรอยละ 50  (อเนก พ.

อนุกูลบุตร, 2547: 79 - 81) 

การที่ครูบางสวนไมสามารถจัดการเรียนรู

ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูที่ เนน

ผู เ รียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542  ทําใหผูเรียนไมบรรลุความมุง

หมายของการศึกษา ทั้ง นี้ เพราะครูไมสามารถ

นําความรูที่ไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติการ

ส อ น ในชั้นเรียนใหสอดคลองสภาพการณหรือ

บริบทที่แตกตางไปจากประสบการณที่ครูเคยไดรับ

มาทําใหเกิดวิกฤติในตัวผูเรียน จึงควรมีการทบทวน

บทบาทของครูโดยเร่ิมจากการปรับแตงความคิด  

ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการเรียนรู  โดย

ตองถือวาแกนแทของการเรียนการสอนคือการ

เรียนรูของผูเรียน  ตองเปลี่ยนจากยึดวิชาเปนตัวต้ัง

มาเปนยึดผูเรียนเปนตัวต้ังหรือที่เรียกวา “ผูเรียนเปน

สําคัญ” 

ดังน้ันครูตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ดานการจัดการเ รียนรู จากการทําหน าที่ เปนผู

ถายทอดความรู มาเปนผูใหความชวยเหลือ สงเสริม

และสนับสนุนผูเรียน ในการแสวงหาความรูจากสื่อ

และแหลงเรียนรูตางๆ และครูจะตองทําหนาที่ให

ขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และเกิดการเรียนรูที่แทจริง (กรมวิชาการ,  2544: 21) 

กระบวนทัศนใหมในการพัฒนาครู คือมุง

พัฒนาครูเพื่อเกิดผลดีตอนักเรียนเปนสําคัญ เปนการ

พัฒนาอยางเปนระบบทั้งหลักสูตร วิธีการสอนหรือการ

ประเมินผลและใชรูปแบบของการพัฒนาตนดวยตนเอง 

โดยครูเปนผูกระทําและสรางองคความรูขึ้นมาดวยครู

เอง กลวิธีการเรียนรูของครูเนนการเรียนรูจากหองเรียน

ของตนเอง จากเพื่อนครู และผูบริหารโรงเรียน และการ

เรียนรูของครูเกิดขึ้นจากการทําหนาที่ในหองเรียนเปน

หลัก(วิโรจน สารรัตนะ, 2546:192-197) การพัฒนาครู

ตามกระบวนทัศนขางตน คือ การใชกระบวนการวิจัย

พัฒนางานและพัฒนาตัวครู ทั้งน้ีเพราะการวิจัยเปน

กระบวนการแสวงหาความรูความเขาใจในสิ่งที่

ตองการศึกษา โดยอาศัยวิธีการที่มีระบบระเบียบเปน

ที่เชื่อถือไดเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบอันถูกตอง (สุชาติ  

ประสิทธิ์  รัฐสินธุ,  2546: 1) และรูปแบบการวิจัยที่

เหมาะสม ก็คือการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

เปนการวิ จัยที่ เชื่อมโยงการปฏิบั ติและการคิด

ไตรตรองเขาดวยกัน ทั้งกอน ระหวางและหลังการ
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ทดลองปฏิบัติ (ผองพรรณ  ตรัยมงคลกุล; และสุภาพ 

ฉัตราภรณ,  2543: 184; อางอิงจาก Morrow, 1995; 

Smith.1997) และเนนการมีสวนรวมระหวางนักวิจัย

ในฐานะผูเชี่ยวชาญภายนอกและบุคคลที่ปฏิบัติงาน

ในหนวยงานในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของกับปญหาการ

วิจัยที่ เกิดขึ้นจริงในสถานที่ น้ัน   เพื่อนําผลการ

ศึกษาวิจัยที่คนพบไปใชปรับปรุงแกไขปญหาหรือ

พั ฒนา คุ ณ ภา พ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า นไ ด อย า ง ทั นต อ

เหตุการณ โดยสอดคลองกับปญหาที่ตองการแกไข 

(Kemmis;&  McTaggart, 2000: 567-568) 

การคิดไตรตรองการสอนเปนการเรียนรู

ผานประสบการณที่อาจเกิดขึ้นระหวางการสอนหรือ

หลังการสอน โดยกระบวนการคิดทบทวนประสบ 

การณการสอนของตนอยางพินิจพิเคราะห (อภิกา 

ปรัชญพฤทธิ์,  2547: 49-67; กรมวิชาการ,  2544: 78) 

ซึ่งในการพินิจพิจารณาน้ันเปนไปดวยความสนใจใฝ

รู มุงมั่นและละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับความเชื่อหรือ

ความคิดที่คาดคะเนโดยใชหลักฐานและขอมูล

สําหรับประกอบการตัดสินใจ (Dewey,1933:9) เปน

การฝกใหคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อและฐานคติ

ของตนเองที่มีตอรูปแบบและวิธีการสอน  การคิด

ไตรตรองผานประสบการณจึงเปนปจจัยที่มีศักยภาพ    

ในการเสริมสรางการคิดที่ซับซอนของครูเกี่ยวกับ

ปญหาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญในทักษะ

การแกปญหา (Frederiksen,1984: 363-407) และเมื่อ

ผูสอนสามารถแกปญหาที่ เกิดขึ้นไดและมีแนว

ทางการปฏิบัติแลวก็จะนําไปสูพลังอํานาจในการ

ปฏิบัติงาน (Fernando, 2003: 11) 

 ครูสามารถใชวิธีการคิดไตรตรองในการ

ทําความเขาใจกับความซับซอนของกระบวนการ

เรียนรู ซึ่งการคิดไตรตรองเกิดขึ้นตลอดเวลาของการ

เรียนการสอนและหลังจากจบหนวยการเรียนแลว จึง

เปนการตรวจสอบกระบวนการและคุณคาของ

กระบวนการที่มีผลตอนักเรียน และตรวจสอบผล

ของการเรียนรู ครูจะตองประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดวางแผนและคาดการณไว 

(Smith; & Johnson, 1994: 65) จึงกลาวไดวา

ความสามารถคิดไตรตรองของครูเปนสิ่งสําคัญอยาง

ยิ่ ง  หากครูไดการพัฒนาการคิดไตรตรองยอม

สามารถตัดสินใจแกปญหาและพัฒนาการเรียนการ

สอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังน้ันควรพัฒนาครูให

สา ม า รถ คิ ดไ ตร ตรองไ ด ค รอบ ค ลุ ม ทุก ระ ดับ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดไตรตรองระดับวิพากษ 

เพราะเปนระดับที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและ

สังคมที่มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของ

ครู  โดยการพัฒนาเนนใหครูเรียนรูจากประสบ 

การณและแลกเปลี่ ยนเรียนรูจากเพื่อนครูและ

ผูบริหารสถานศึกษาภายในโรงเรียน  

ความมุงหมายของการวิจัย 

            1. เพื่อพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรม

การสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2.เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม

การสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม (Participatory Action Research) มีผูรวมวิจัยคือ

ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผูสอน

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชการเขียน

บันทึกไตรตรองหลังสอน การสังเกตการสอน การ

สนทนาโตตอบกลุมครู และการวิจัยในชั้นเรียน 
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1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   

   1.1  แบบสัมภาษณการคิดไตรตรองของ

ครูเปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความสามารถของครู

ในการพินิจพิจารณา การอธิบาย สะทอนแนวคิดใน

หลากหลายแงมุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่

เกิดข้ึนขณะสอนหรือหลังการสอนเสร็จสิ้น รวมทั้ง

ตรวจสอบความเชื่อ เปาหมายและการปฏิบัติเพื่อให

เกิดความเขาใจ อันจะนําไปสูความคิดใหมสําหรับ

ตัดสินใจเกี่ ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการสอน 

ครอบคลุมการคิดไตรตรอง 3 ระดับ คือ ระดับวิธีการ 

ระดับปฏิบัติ ระดับวิพากษ 

 1.2  แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของ

ครูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ  ประเมินเกี่ยวกับการ

กระทําหรือการแสดงออกของครูในการจัดการ

เรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ

และบรรลุเปาหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544ประกอบดวย การวางแผน

การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใช

สื่อหรือแหลงการเรียนรูและการวัดและประเมินผล  

  1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ  ของ

นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครูถาม

เกี่ ยวกั บความ รูสึกที่มี ตอการกระทํ า หรือกา ร

แสดงออกของครูในการจัดการเรียนรู 

 2.   การดําเนินการพัฒนาครู 

     ก า ร พั ฒ น า ค รู ใ ช ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของ     เค็มมิส

และแม็คแท็คการท (Kemmis;& McTaggart, 2000 :150) 

แบงเปน 3 วงจร ที่ตอเน่ืองกัน ในแตละวงจร มี 3 

ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและสังเกต และ

ขั้นไตรตรอง เพื่อพัฒนาการคิดไตรตรองและ

พฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

รายละเอียดดังภาพประกอบ 1 

 3.  การวิเคราะหขอมูล 

      ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห เ ชิ ง ป ริ ม า ณ โ ด ย ใ ช

สถิตินันพาราแมททริกซแบบสองกลุมสัมพันธกัน

ดวยสถิติทดสอบวิลค็อกซัน (The Wilcoxon T Test 

for Two Related Samples) (Heiman, 2000: 431-

432)  แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ค า ที แ บ บ ส อ ง ก ลุ ม ที่ มี

ความสัมพันธกัน  ( t-test dependent) สําหรับการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา  
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การคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ภาพประกอบ 1   ขั้นตอนการวิจัย 

ขั้นปฏิบัตแิละสังเกต ฝกอบรมคร ู

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ครูออกแบบการเรียนรูและ

จัดการเรียนรู ผูวิจัยและครูวิชาการ

สังเกตการสอน ผูรวมวิจัยสนทนา

โตตอบ 

ขั้นวางแผน วิเคราะห 

สภาพการจัดการเรียน 

การสอนในปจจุบนั  กําหนด

แนวทางพัฒนาครู จัดทํา

โปรแกรมการพัฒนาคร ู

 

วงจรที่ 1 

วงจรที่  2 

วงจรที่ 3 

 ขั้นวางแผน  ครูจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูและ

ประเมินแผนการจัดการ

เรียนรูดวยตนเอง  ครูวชิาการ

ตรวจสอบแผนการจัด 

การเรียนรูของครู 

 

ขั้นปฏิบัตแิละสังเกต   

ครูจดัการเรียนรู  เขียนบนัทึก

ไตรตรองหลังสอน  ผูวิจัย

และครูวิชาการสังเกตการ

สอน  บันทึกวิดีโอการสอน  

ผูรวมวิจัยสนทนาโตตอบ 

 

ขั้นไตรตรอง กระบวนการและ

กิจกรรมการพัฒนา เสนอใหครู

เขียนบันทึกไตรตรองหลังสอน

อยางตอเนื่อง ใชวิดีโอการสอน

แทนการสังเกตในช้ันเรียนและ

พัฒนาวิธีสอนโดยการวิจัยใน 

ช้ันเรียน 

ขั้นวางแผน ครูจดัทําและ

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู 

ครูวิชาการตรวจสอบแผนการ

จัดการเรียนรูของครู  ครู

เตรียมนวัตกรรมการสอน

สําหรับวิจัยในช้ันเรียน 

 

ขั้นไตรตรอง  สรุปผลการวิจัย  

ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาคร ู

สะทอนความคดิเห็นตอกระ 

บวนการและกิจกรรมพัฒนาคร ู

ขั้นปฏิบัตแิละสังเกต  ครูจดัการ

เรียนรูควบคูการวิจัย เขียนบันทึก

ไตรตรอง ผูวิจัยและครูวิชาการ

สังเกตการสอนจากวิดีโอ ผูรวม

วิจัยสนทนาโตตอบ 

 

ขั้นไตรตรอง  กระบวนการและ

กิจกรรมการพัฒนาครู ปญหาและ

แนวทางแกไขสําหรับการพัฒนา

ในวงจรที่ 2 ใหเพ่ิมบนัทึกวีดีโอ

การสอน/สังเกตการสอนใน 

ช้ันเรียน 
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ผลการวิจัย 

 1. ครูมีการคิดไตรตรองหลังการพัฒนาสูงกวา

กอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง

วาครูผูรวมวิจัยทุกคนมีระดับการคิดไตรตรองสูงขึ้น 

และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในแตแตละระยะ

การพัฒนาพบวาในวงจรที่1 กับวงจรที่  2 ครูมี

พัฒนาการคิดไตรตรองเพิ่มขึ้นทุกคน  และมีครู 1 

คนจากทั้งหมด 6 คน ที่สามารถคิดไตรตรองใน

ระ ดับ วิพ า ก ษ ใ นวง จรที่  2  กั บ วง จรที่  3  ค รู มี

พัฒนาการการคิดไตรตรองเปนระดับวิพากษทุกคน 

แสดงให เ ห็นวา เมื่อครูได รับการพัฒนาการคิด

ไตรตรองโดยใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติแบบมีสวน

รวม สงผลใหครูมีการคิดไตรตรองในระดับที่สูงขึ้น

ในทุกวงจรการพัฒนา  

 2. ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญสูงกวากอน   การพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายดาน 

ไดแกการวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม

การเรียนรู การใชสื่อหรือแหลงเรียนรูและการวัด

และประเมินผล แสดงวาครูทุกคนเมื่อได รับการ

พัฒนาการคิดไตรตรองโดยเทคนิคกระบวนการ  

วิจ ัย ป ฏิบัต ิก า ร แ บ บ มีส ว น รว ม  สงผลใหครูมี

พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้นทุก

ดาน และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพบวาครูทุก

คนมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน

ทุกดานอยูในระดับพอใชขึ้นไป จากผลการวิเคราะห

ความพึงพอใจตอพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญของครู  พบวานักเรียนทุกระดับชั้นมีความ

พึงพอใจหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาอยางนัยมี

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอน

ของครูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ มีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ   

     3.1 หลักการในการพัฒนาครู ไดแก 1) 

หลักการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดย

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  คือการ

พัฒนาครูในโรงเรียนที่ครูปฏิบัติงาน โดยบุคลากร

ภายในโรงเรียนทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน

และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันเรียนรูเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอน โดยมีการดําเนินการระยะยาว

และตอเน่ือง 2) หลักการพัฒนาที่เนนความรวมมือ

รวมใจของบุคลากรในสถานศึกษาใชชุมชนแหงการ

เรียนรูในสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณในการเรียนการสอน  3) หลักการ

พัฒนาตนเองโดยการคิดไตรตรองการปฏิบัติงาน

สอนโดยครูเปนนักปฏิบัติที่มีการคิดไตรตรองและ

เรียนรูจากสนทนาโตตอบ  และ4) หลักการเรียนรู

จากประสบการณหรือตัวแบบของครูที่ไดรับการยกยอง  

และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสนทนาโตตอบกลุมครู 

  3.2 กระบวนการพัฒนาแบงเปน 3 วงจร 

คือวงจรที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดของครูสูการจัดการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ วงจรที่ 2 พัฒนาการคิด

ไตรตรองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน

และวงจรที่ 3 สรางนวัตกรรมพฤติกรรมการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในแตละวงจร มี 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและสังเกต และขั้นไตรตรอง 

 3.3 การประเมินผล แบงการประเมิน เปน 

3 ชวงคือ    กอน ระหวางและหลังการพัฒนา

พฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
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ข้ันการปฏิบัติและสังเกต 

 การคิดไตรตรอง  

ขณะสอน       การคิดไตรตรอง 

หลังสอน 

 

กอนและหลังการพัฒนาประเมินพฤติกรรมการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ การคิด 

ไตรตรองและความพึงพอใจของนักเรียนสําหรับระหวางการ

พัฒนาดําเนินการประเมินทุกวงจรการพัฒนาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการสอนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญและการคิด

ไตรตรอง 

 ผลของการสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญปรากฏดังภาพประกอบ  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการพัฒนา 

             ข้ันการวางแผน 

      

     
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นการไตรตรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 กระบวนการ              

จัดการเรียนรู 
 

การคิดไตรตรอง

กอนสอน      

พ
ฤติกรรมการส

อน
ของครูท

ี่เน
น

ผูเรียน
เป

น
ส

ําคัญ
 

ภาพประกอบ 2  รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนสําคัญ 

การประเมินผล 
กอน-ระหวาง-หลังการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู 

หลักการ 

หลักการพัฒนา ณ  สถานศึกษา 

หลักการพัฒนาที่เนนความรวมมือรวมใจ 

หลักการพัฒนาตนเองโดยการคิดไตรตรอง 

หลักการเรียนรูจากประสบการณหรือตัวแบบ 
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การอภิปรายผลการวิจัย 

 จ า ก ก า ร วิ จั ย พ บ ว า เ ท ค นิ ค ก า ร วิ จั ย

ปฏิบั ติการแบบมีสวนรวมสงผลใหครูมีการคิด

ไตรตรองสูงข้ึนและครูที่ไดรับการพัฒนาการคิด

ไตรตรองทําใหครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญสูงข้ึน จึงมีประเด็นนําสูการอภิปรายผล

ดังน้ี 

 1. กระบวนการพัฒนาการคิดไตรตรอง

และพฤติกรรมการสอนของครูที่ เนนผู เรียนเปน

สําคัญโดยใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม          

ซึ่งผลการวิจัยพบวาครูมีการคิดไตรตรองและ

พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูกอนและหลัง

การพัฒนาโดยใชเทคนิคกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม น่ันแสดงใหเห็นวากระบวนการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีความเหมาะสมที่จะ

นํามาใชพัฒนาการคิดไตรตรอง  และพฤติกรรมการ

สอนของครู  เพราะกระบวนวิจัยที่เนนกระบวนการ

ไตรตรองดวยตนเอง(Self-reflection) ในทุกขั้นตอน

การวิจัยและการแกปญหาในสถานการณของการ

ทํางาน ขณะเดียวกันยังเนนการมีสวนรวมของทุกคน

ในกลุมและเปนเจาของการวิจัยรวมกัน โดยถือวาทุก

คนรวมกันวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองของตน แมวาการวิจัย

อาจเร่ิมตนหรือถูกจุดประกายจากนักวิจัยภายนอกก็

ตาม ทั้ ง น้ี เพราะทุ กค นมี สวนรวมใ นก ารพิ นิจ

พิเคราะหศักยภาพและคุณคาในตน มีสวนรวมใน

การจัดการ  ใชความรูความคิดของตนเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเรียนรูที่จะสะทอนความคิดและ

วิพากษตนเองในสิ่งที่ไดกระทํารวมกัน (Kemmis ; 

& McTaggart, 2000: 567-595)  

 ในการวิจัยคร้ังน้ีการมีสวนรวมของผูรวม

วิจัยเปนกระบวนการที่มีพลังผลักดันใหครูเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการ

สอน โดยเร่ิมตนดวยการสรางความตระหนักรวมกัน

ในการแกปญหาพฤติกรรมการสอนของครู ทั้งน้ี

เพราะสรางความตระหนักแกผูวิจัยและผูรวมวิจัยใน

การรวมกันวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรูของครู

ทุกคนในโรงเรียนเพื่อคนหาประเด็นที่จะนํามา

พัฒนาโดยมีเปาหมายรวมกันคือคุณภาพผูเรียนและ

ผูสอนที่ดีขึ้น หลังจากเมื่อผูรวมวิจัยเห็นความสําคัญ

แลวจึงรวมกันวางแผนพัฒนาและคนหาวิธีการ

พัฒนาที่เหมาะสมกับผูรวมวิจัย ประการสําคัญของ

การวิจัยคร้ังน้ีคือการกําหนดบทบาทของผูรวมวิจัย 

เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเพื่อแกปญหาใน

สภาพการณจริงดังน้ันผูนําการพัฒนาจึงตองเปนผูที่

เปนคนใน คือผูอํานวยการสถานศึกษาซึ่งเปนผูนํา

อยางเปนทางการในสถานศึกษาอยูแลว  และครู

วิชาการเปนผูชวยผูนําการพัฒนามาเปนบุคคลที่

ไดรับการยอมรับจากกลุมครูและครูผูสอนซึ่งเปนผู

รวมพัฒนาอยางแทจริง  ดังน้ันในแตละวงจรพัฒนา

ตองอาศัยความรวมมือรวมใจทุกฝายคือ ผูอํานวยการ

สถานศึกษา ครูวิชาการและครูผูสอนที่รวมกันเปนชุมชุน

แหงการเรียนรูในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

ดาร ลิ ง-แฮมมอรน และ  แม็คลาร ค อิน  (Darling-

Hammond; & Mc Laughin, 1995: 597) ที่วาชุมชน

แหงการเรียนรูสงเสริมใหครูแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

การพัฒนาวิชาชีพครูตองบูรณาการในการปฏิบัติงาน

ในโรงเรียน และเชื่อมโยงกับการปฏิบัติในชั้นเรียน 

น่ันแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจาก

กระบวนการวิจัยคร้ังน้ีใชแนวทางความรวมมือรวมใจ

ระหวางนักวิจัยกับกลุมผูรวมวิจัย  
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 นอกจากน้ีกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมสงผลใหครูผูรวมวิจัยเกิดเรียนรู

รวมกันในชุมชนแหงการเรียนรู  ปรับโครงสราง

ควา มคิดแล ะปรับเป ลี่ ย นพฤ ติกรรม การสอน 

สามารถคนหาวิธีการสอนแบบใหมมาใชไดอยาง

เหมาะสมซึ่ ง เ ห็นไดจากการคนพบนวัตกรรม

ทางการสอนในวงจรที่ 2 และนําไปสูการทดลองใช

จริงในวงจรที่ 3 ดวยการวิจัยในชั้นเรียนสอดคลอง

กับหลักการมีสวนรวมของเคมมิสและแมคแทคกาธ 

Kemmis; & McTaggart, 2000: 567-595) ที่วาการ

วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการทาง

สังคมและการเรียนรูในตัวของมันเองและการ

เปลี่ ยนแปลงเปนกระ บวนกา รทางสั งคมจา ก

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหน่ึงยอมสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธของแตละคน

ในกลุม 

 2.ผลของการคิดไตรตรองตอพฤติกรรม

การสอนของครู จากผลการวิจัยพบวาหลังการพัฒนา

ครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูง

กวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และครูทุกคนมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเปน

สําคัญอยูใน ระดับพอใชขึ้นไปในทุกดาน  ไดแก ดาน

การวางแผนการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรม

การเรียนรู  ดานการใชสื่อหรือแหลงการเรียนรูและ

ดานการวัดและประเมินผล ผลการวิจัยดังกลาว

ชี้ใหเห็นวา     การใชแนวทางการพัฒนาการคิด

ไตรตรองการสอนสงผลให      ครูมีการพัฒนา

พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้น 

สอดคลองกับวิจัยของแบรดและคณะ (Baird ; et al, 

1991:163-182 ) ที่พบวาหลังการใชคิดไตรตรองการ

ปฏิบัติงาน (Reflection on Practice)และการคิด

ไตร ตรองปรากฏการณ       (Phenomenological 

Reflection) โดยการเขียนบันทึกประจําวันและการ

ประเมินชิ้นงานของครู การอภิปรายในชั้นเรียน การ

ประชุมกลุมครูกับนักวิจัย การประเมินชิ้นงาน

นักเรียน การอภิปรายนักเรียนกับนักวิจัยทั้งราย 

บุคคลและกลุมโดยดําเนินการควบคูไปกับการเรียน

การสอนปกติ ปรากฏวา ครูและนักเรียนปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติการเรียนการสอนของตนและมี

วิธีการสําหรับการตรวจสอบการเรียนการสอนและ

กอให เกิดการเปลี่ยนแปลง และสุดทายการคิด

ไตรตรองทําใหนักเรียนและครูมีความรู  ความ

ตระหนักและการควบคุมตนเองดีขึ้น และการปฏิบัติ

ในหองเรียนดีขึ้น  และสอดคลองกับแนวคิดของ

ชอน (Schon, 1983) ที่วาการคิดไตรตรองเปนสวน

หน่ึงของการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูของครู

เพราะเปนการเปดโอกาสใหครูไดทําความเขาใจ

ตนเองอยางถองแทและผลจากการคิดไตรตรองทํา

ใหครูไดขอมูลสําหรับปรับปรุงตนเอง   

  รูปแบบการคิดไตรตรองในการวิจัยคร้ังน้ี

คนพบวาครูมีการคิดไตรตรองการสอนใน 3 ชวง

ตามกระบวนการจัดการเรียนรู  กอนสอนเปนการ

วางแผนการจัดการเรียนรู ครูคิดไตรตรองการสอน

ในรูปแบบการประเมินตนเองโดยครูประเมิน

แผนการจัดการเรียนรูของตนเอง  ตรวจสอบความ

เหมาะสมและคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูทํา

ใหครูไดขอมูลสําหรับปรับปรุงแผนการจัดการ

เรียนรู ขณะสอนใชวิธีการสังเกตการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของตนเองและเปนเหตุการณที่ เกิด

ขึ้นมาทันทีทันใดกับกิจกรรม ซึ่งกลวิธีคิดไตรตรอง

ขณะสอนของครูมีความสําคัญยิ่งตอการปรับปรุง

การสอนและความเชื่อของครู ประการสุดทายการ
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คิดไตรตรองหลังสอนโดยใหครูเขียนบันทึกไตร 

ตรองที่บูรณาการลงในบันทึกหลังสอนเดิมของครู 

ทําใหครูมีโอกาสพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ 

ผลจากการคิดไตรตรองตามแนวทางขางตนทําใหครู

ไดขอมูลสําหรับปรับปรุงตนเอง นอกจากน้ียังเปด

โอกาสใหมีการวิพากษวิจารณการสอนของตนเอง

ในหมูเพื่อนครูดวยกันเองโดยใชขอมูลจากบันทึก

ไตรตรองหลังสอน การสังเกตการสอน บันทึกสรุป

สาระสําคัญที่ไดจากการสังเกต เกี่ยวกับบทบาทการ

สอนของครู พฤติกรรมของครู พฤติกรรมของ

นักเรียน ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน แลว

นํามาสนทนาโตตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย

เนนตัวแปรที่สําคัญตอการเรียนรูของผูเรียนและตอ

การสอนที่ดีหรือไมมีประสิทธิภาพของผูสอน ซึ่งผล

การพัฒนาการคิดไตรตรองการสอนดวยกิจกรรม

ขางตนทําใหครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญมากขึ้น นับวาสอดคลองกับแนวคิดของอี

เลียต(Elliott, 1991:9) ที่วาความสามารถในการคิด

ไ ต ร ต ร อ ง ต น เ อ ง ข อ ง ค รู  จ ะ ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม

เปลี่ยนแปลงการสอน ในทํานองเดียวกันยอรคบาร 

(York-Barr; et al, 2001: 9) ไดกลาววาการคิดไตรตรองชวย

เพิ่มศักยภาพดานการสอนดวยการเปดโอกาสใหครูมี

การเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนอยางตอเน่ือง  

 อน่ึงวิธีการพัฒนาการคิดไตรตรองการ

สอนดวยการเขียนบันทึกไตรตรองหลังสอนพบวา

ในวงจรที่ 1 ครูเขียนบันทึกไตรตรองไดไมชัดเจน

ตามกรอบการคิดไตรตรองมีเพียงการคิดไตรตรอง

อยูในระดับวิธีการเปนการบรรยายถึงเร่ืองราวทั่วไป

ในหองเรียน ผูเรียนและบรรยากาศในชั้นเรียนและ

ระดับปฏิบัติ ครูอธิบายเปรียบเทียบกระบวนการ

เรียนการสอนหรือวิธีการที่ใชในการเรียนการสอนที่

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนโดยใชเหตุผลประกอบ

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินกอนการ

พัฒนาโดยใชวิธีการสัมภาษณครูมีการคิดไตรตรอง

ทั้ง 3 ระดับ แสดงใหเห็นวาครูสามารถคิดไตรตรอง

ดวยการใหสัมภาษณได ดีกว าการเขียนบันทึก

ไตรตรอง  สวนวงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ครูสามารถ

คิดไตรตรองไดครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ ผลดังกลาว

อาจเปนเพราะวาครูไมคุนเคยกับแนวทางการเขียน

บันทึกไตรตรองการสอนใหครอบคลุมทุกประเด็น  

ครูที่เขียนบันทึกไตรตรองการสอนที่ยังคงเนนเขียน

บันทึกผลการเรียนรูของผูเรียนวาบรรลุจุดประสงค

การเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูหรือไม 

โดยไมมีการบันทึกสิ่งที่คิดไตรตรองที่เกิดขึ้นขณะ

สอน แมวาครูมุงมั่นที่จะแกไขสิ่งที่เปนปญหาที่เกิด

จากหองเรียนที่1 เพื่อมิใหเกิดขึ้นอีกในหองเรียน

ตอไปหรือพยายามมองทางแกปญหาที่ทําการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด พบวาครูผูสอนมี

เวลาไมมากเพียงพอในการเขียนบันทึกไตรตรอง

หลังสอนเพราะครูตองสอนติดตอกัน  เวลาที่จะใช

เขียนบันทึกนอยและทิ้งไวนานการคิดไตรตรองการ

สอนก็จะลดความชัดเจน  นอกจากน้ีครูผูเขารวมวิจัย

ตองทําหนาที่พิเศษนอกเหนือการสอนคอนขางมาก 

ในขณะที่การพัฒนาการคิดไตรตรองของครูในคร้ังน้ี

เปนการพัฒนาครูระหวางปฏิบัติงานในโรงเรียน  

แสดงใหเห็นวาการเขียนบันทึกไตรตรองอาจไม

เหมาะสมจึงทําใหครูบางคนไมสามารถเขียนบันทึก

สิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและวิเคราะหเหตุการณได

ครอบคลุมทุกประเด็น ผลการวิจัยสะทอนความเห็น

ของเจนซิค (นภเนตร  ธรรมบวร, 2542:40 อางอิง

จาก Janesick,1981) ที่กลาววาการเขียนบันทึกไมได

เหมาะสําหรับครูทุกคน การเขียนบันทึกเปนวิธีการที่
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ตองใชเวลา ความคิดสรางสรรค วินัยในตนเอง 

ความอดทน รวมตลอดถึงความต้ังใจที่จะไตรตรอง

ไปยังสิ่งที่ไดกลาวหรือกระทําในชั้นเรียน  การเขียน

บันทึกไมไดเปนเพียงการบันทึกรายชื่อของกิจกรรม

ตางๆ ที่กําลังดําเนินไปในชั้นเรียนแตครอบคลุมไป

ถึงการบันทึกประสบการณของครูทั้งที่ เกิดขึ้น

ภายในชั้นเรียนและภายนอกชั้นเรียนซึ่งมีผลโดยตรง

ตอประสบการณภายในชั้นเรียน การเขียนบันทึกอาจ

อยูในรูปของการบันทึกความคิด การกระทํา ความ

เชื่ อแล ะ ทั ศ นค ติ  ดั ง น้ัน จึง ก ล า วไ ด ว า ก า รคิ ด

ไตรตรองการสอนดวยการเขียนบันทึกสามารถ

เกิดขึ้นไดแตเปนการคิดตามลําพังที่มีขอจํากัด   อยูมาก 

 เมื่อครูผู รวมวิ จัยไดมีโอกาสสนทนา

โตตอบกับกลุมครูทําใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน

มากขึ้นสงผลการคิดไตรตรองหลังการพัฒนาสูงขึ้น

ทุกคน  ครูซึ่งมีการคิดไตรตรองระดับวิพากษ  ที่ครู

ความสามารถอธิบายเหตุการณสอนเชื่อมโยงถึง

ความเหมาะสมของคานิยม เปาหมายและปรัชญาที่

เปนพื้นฐานวิธีการสอนหรือแนวทางการจัดการเรียน

การสอนที่ใชอยูกับหลักคุณธรรม จริยธรรม สังคม

ตามสภาพการณจริงโดยมองวาสิ่งที่กระทําอยูหรือ

คิดที่จะกระทํา มีผลกระทบตอคุณธรรม จริยธรรม

กับผูเรียนหรือสังคม แสดงใหเห็นวาครูสามารถ

พัฒนาการคิดไตรตรองไดดียิ่งขึ้น ดังน้ันการคิด

ไตรตรองของครูเกี่ยวกับเร่ืองราวในการสอนของตน 

ครูจําเปนตองมีการสนทนาพูดคุยกับบุคคลอ่ืน 

เพราะจะชวยใหครูรับรูเร่ืองราวเกี่ยวกับการสอน

ของตนในแงมุมที่ตางไปจากเดิม ขณะเดียวกันก็ชวย

ใหครูจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น และตระหนักถึง

ทิศทางในการสอนของตนไดดียิ่งขึ้น ในการพัฒนา

คร้ังน้ีครูผูเขารวมวิจัยเปนครูกลุมสาระการเรียนรู

เ ดียวกันจึง เ อ้ือตอการที่ จะแลกเปลี่ ยนการคิด

ไตรตรองและเรียนรูจากการปฏิบัติงานดวยกันมาก

ขึ้น  คือมีความไววางใจ ยอมรับคุณคาของตนเอง

และผูอ่ืน เปดใจยอมรับมุมมองของครูอ่ืนๆ เขามา

พิจารณา ยอมรับฟงมุมมองที่แตกตางและการฟงที่

ปราศจากการตัดสินและมีความเอ้ืออาทร ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษาที่วาการ

สนทนาโตตอบ (Dialogue) เปนกลวิธีที่มีพลังอํานาจ

ในการสงเสริมการคิดไตรตรองและการเรียนรู เปน

กระบวนการที่มีศูนยกลางและเปนการแสวงหา

ความรูดวยประสบการณภายในของตนเองและ

ระหวางบุคคล เปนกระบวนการของการรวมพูดคุย

และคิดดวยกันอยางมีเปาหมายเพื่อขยายความคิด 

สนับสนุนความเขาใจ สรางความตอเน่ือง และ

สามารถสรุปอางอิงที่มีความเปนไปได (York-Barr; et 

al,  2001: 50 citing Bohm,1996 Issacs, 1999; Vella,1994) 

 นอกจากน้ันผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา

การพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานสามารถทําให

ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน  ทั้งที่เปนเพราะ

ครูไดมีโอกาสพิจารณาตัดสินใจกําหนดเน้ือหาใน

การพัฒนาดวยตนเองและสอดคลองกับบริบทของ

โรงเรียน ดําเนินการในขณะที่ครูกําลังปฏิบัติงาน

สอนทําใหครูสามารถใชใหผลการเรียนของผูเรียน

เปนเสมือนผลยอนใหครูไดสํารวจและพัฒนาตนเอง 

เปดโอกาสใหครูไดเรียนรูพัฒนาตนเองผานการ

สนทนากลุมครูเพื่อใหครูพิจารณาหาทางเลือกทาง

แกปญหาที่เปนไปไดมากกวาการเนนหาคําตอบที่

ถูกตองและเปนการเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของ

ครูในการบริหารจัดการ สนับสนุน เฝาดู การพัฒนา

ครูภายในโรงเรียน และเมื่อครูในโรงเรียนเดียวกัน

ซึ่งมีความเชื่อและมีปญหาและประสบการณในการ
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สอนเหมือนกัน    ไดมีโอกาสพูดคุยสนทนาใน

ระหวางกลุมเพื่อนจะชวยใหครูพัฒนาความเชื่อมั่น

ในความรูในการสอนของตน สนใจที่จะทดลองหา

ความรูใหมๆ ดานการสอน   ตลอดจนมองเห็น

หนทางที่จะจัดการกับปญหาในการสอนของตนใหดี

ยิ่ ง ข้ึ น  ซึ่ ง ผ ล ก า ร วิ จั ย ดั ง ก ล า ว ส อ ด ค ล อ ง กั บ

ผลการวิจัยของดารลิ่ง (Darling-Hammond,1999:60-

80) ที่พบวายิ่ งครูมี เวลาในการเตรียมการสอน 

อภิปรายกับเพื่อนรวมงานและรวมกิจกรรมในการ

พัฒนาตนเองมากเพียงใดครูก็จะมีความสามารถใน

การสอนและผูเรียนจะเรียนไดเกิดประสิทธิผลมาก

ขึ้นเพียงน้ัน  ในการวิจัยคร้ังน้ีใหครูที่ไดรับรางวัล

ครูเกียรติยศกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปน

ผูเขารวมวิจัยเพื่อเปนตัวแบบในการเรียนรูแกกลุมครู  

ผลการวิจัยพบวาครูผูน้ันมีการคิดไตรตรองในระดับ

วิพากษทุกวงจรและมีพฤติกรรมการสอนที่ เนน

ผูเรียนเปนสําคัญในระดับดี เน่ืองจากครูทานน้ีไดยึด

มั่นในการคิดไตรตรองการสอนอยางตอเน่ืองและ

จริงจังเห็นไดจากขณะเขารวมสนทนา  ครูมีขอมูลที่

ผานการวิเคราะหมาอยางเพียงพอโดยชี้แนะแนว

ทางการจัดการเรียนรูใหกับเพื่อนครูไดเปนอยางดี  

 การคิดไตรตรองระดับกลุมตองอาศัยผูนํา

กลุมที่มีความสามารถ       ในการวิจัยคร้ังน้ีมีครู

เกียรติยศรวมอยูดวย ซึ่งพบวามีบทบาทสําคัญในการ

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล  ชวยสนับสนุนกลุม

ครูในการตัดสินใจปรับปรุงตนเอง นอกจากน้ีขนาด

ของกลุมในการศึกษาค ร้ัง น้ีมีความเหมาะสม

สอดคลองกับจอนสัน (York-Bar; et al,  2001: 83 citing 

Johnson, 1999)  ที่เสนอแนะไววาขนาดกลุมที่ดีอยู

ระหวาง  4 -6  คน เพราะครูมีโอกาสสรางปฏิ 

สัมพันธอยางทั่วถึงและเรียนรูรวมกันไดเปนอยางดี  

ซึ่งการสนทนาของครูใชในการคิดไตรตรองตอการ

ปฏิบัติการสอนคร้ังน้ีประสบความสําเร็จในการ

เรียนรูของครูเพราะวาครูรูสึกสุขใจที่จะกลาวถึง

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนของตนเองและ

คนหาแนวทางแกปญหาจากกลุม ซึ่งเห็นไดชัดเจน

จากความกระตือรือรนในการเขารวมสนทนาโดยมี

การเตรียมขอมูลและคําถามสําหรับแลกเปลี่ยนกัน 

น้ันแสดงใหเห็นวาครูกลุมดังกลาวไดกลายเปนครู

นักคิดไตรตรองที่มีลักษณะของผูแสวงหาความรู 

ตรวจสอบความคิด และการกระทําของตนเองอยาง

ตอเน่ืองและเปนระบบ        มีผลที่นาเชื่อถือไดเพื่อ

นําสูการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.จากผลการวิ จัยพบวา     การพัฒนา

พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยกลวิธี

การคิดไตรตรองการสอนโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมสงผลใหครูมีพฤติกรรมการสอนที่

เนนผู เ รียนเปนสําคัญสูงขึ้นอยางเดนชัด  ดังน้ัน  

หนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนาครูโดยเฉพาะ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนควร

สงเสริมการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนน

ผู เ รี ย น เ ป น สํ า คั ญ โด ย ใ ห ค รู พั ฒ น า ต น เอ ง ใ น

สถานศกึษาจากการปฏิบัติงานในชั้นเรียนในรูปแบบ

การรวมกลุมครูเ รียนรูรวมกันและพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง  

 2. การพัฒนาครูในระหวางปฏิบัติงานมี

ขอจํากัดในเร่ืองเวลาสําหรับการเรียนรูรวมกัน ขาด

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการสอน  ดังน้ัน

หนวยที่เกี่ยวของควรสนับสนุนผูเชี่ยวชาญการสอน
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เขาไปเปนผูรวมในการพัฒนา เชน ศึกษานิเทศกหรือ

ครูตนแบบ โดยกําหนดเวลาใหสอดคลองกับปฏิทิน

ปฏิบัติงานของโรงเรียน    และมีความยืดหยุนที่

สามารถปรับเปลี่ยนได 

 ขอเสนอเชิงปฏิบัติ     

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของ

ครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ไดจากการวิจัยในคร้ังน้ี

เปนรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาจากสนามวิจัยที่ศึกษาโดย

ใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปน

กระบวนการพัฒนาดังน้ันหากนํารูปแบบไปใช ควร

ดําเนินการดังน้ี 

     1) โรงเรียนตองจัดแผนพัฒนาครูโดย

การใหครูทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวม    ในการ

กําหนดจุดเนนในการพัฒนาตนเอง และแผนการ

พัฒนาควรกําหนดชวงเวลาสําหรับการเรียนรูไว

ตลอดภาคเรียนหรือ ปการศึกษา  

     2) การประเมินตนเองของครูดานการ

จัดการเรียนการสอน ควรใหครูผูสอนไดประเมิน

พฤติกรรมการสอนของตนเองเปนระยะๆ ทั้งน้ีเพื่อ

เปนการสรางความตระหนักในการคิดพัฒนาตนเอง 

พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ

กําหนดจุดการพัฒนา 

     3) กระบวนการพัฒนาเนนการ

ปฏิบั ติงานในชั้นเรียน ควรจัดสรรเวลาใหครูมี

โอกาสคิดไตรตรองดวยตนเอง เตรียมเคร่ืองมือไว

ลวงหนา ไดแก แบบสังเกตการสอน แบบประเมิน

แผนการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู การ

สังเกตการสอนในชั้นเรียนกําหนดชวงเวลาให

สอดค ลอง กั บแผ นนิ เท ศ ภา ย ใ นโดย ผูบ ริหา ร

โรงเรียนหรือครูวิชาการ สําหรับชวงเวลาและความถี่

ของการสังเกตขึ้นอยูกับความตองการของครูผูรับ

การพัฒนา 

   4) ปญหาของการเขียนบันทึกไตรตรอง

การสอนที่เกิดในขณะสอนไดครบถวนน้ัน อาจทํา

ไดโดยการใชบันทึกเสียง หรือการบันทึกวีดีโอการ

เรียนการสอนแลวนํามาใหครูคิดไตรตรองดวย

ตนเองและนํามาเรียนรูรวมกัน 

   5) การกําหนดบทบาทของผูเขารวม

พัฒนาแตละกลุมใหชัดเจน เพราะการพัฒนาครูใน

ลักษณะน้ีตองการการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมสูง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทําหนาที่เปนผูนําการพัฒนา

หรือจัดการเรียนรูตองมีความสามารถในการทํางาน

เปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการ

สื่อสาร  จับประเด็นและสรุปประเด็นจากการ

อภิปรายได ดี เพื่อชวยใหครูผู รับการพัฒนาเกิด

ความคิดรวบยอดตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

              ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  

 1.  หากตองศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันน้ี 

ผู วิ จัยควรกําหนดบทบาทผู รวมวิ จัยใหชัดเจน

โดยเฉพาะบทบาทผู นํ าการพัฒนาซึ่ งอาจเปน

ผูบริหารโรงเรียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายและตอง

รวมวิจัยไดตลอดโครงการวิจัยและพัฒนาทักษะ

เบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัยปฏิบัติการแบบมี

สวนรวมและการคิดไตรตรองการปฏิบัติงานไดแก 

ทักษะการสังเกต ทักษะการบันทึกและทักษะการ

วิเคราะหสังเคราะหและทักษะการตัดสินใจ 

 2.  ผลการวิจัยพบวาครูผูรวมวิจัยซึ่งเปน

ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีพฤติกรรมการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้น จึงควรวิจัยเพื่อ

พัฒนาครูทั้งโรงเรียนเพื่อใหครูทุกคนในโรงเรียน
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สามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนไป

ตามมาตรฐานการศึกษา 

 3. การวิจัยคร้ังน้ีมีการพัฒนาพฤติกรรม

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู 4 ดาน คือ 

การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู การใชสื่อหรือแหลงเรียนรูและการวัดและ

ประเมินผล ผลการวิจัยพบวาการวัดและประเมิน ยัง

พัฒนานอยจึงควรมีการวิจัยเพิ่มเติมดานน้ีเพื่อเพิ่ม

พฤติกรรมการสอนที่ เนนผู เ รียนเปนสําคัญใหมี

คุณภาพยิ่งขึ้น 
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