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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุม
ผูรวมวิจัยคือ ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูวิชาการและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
โรงเรียนบานตนปรง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
การดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของเคมมิส
และแม็คแท็กการธ (Kemmis; & McTaggart. 2000) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน 2)
ขั้นปฏิบัติและสังเกต และ3) ขั้นไตรตรอง กิจกรรมสําหรับการพัฒนาการคิดไตรตรอง ไดแก การ
เขียนบันทึกไตรตรอง การสังเกตการสอน การสนทนาโตตอบและการวิจัยในชั้นเรียน เครื่องมือใน
การวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณการคิดไตรตรองของครู แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของ
ครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของ
ครู แผนการจัดการเรียนรูของครู แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน
ของครู และแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติทดสอบวิลค็อกซัน
(The Wilcoxon T Test for Two Related Samples) และขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. ครูมีการคิดไตรตรองหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. ครู มี พ ฤติ ก รรมการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ สู ง กว า ก อ นการพั ฒ นาอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย
3 สวน คือ 1) หลักการในการพัฒนาครู 4 ประการ ไดแก หลักการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
หลักการพัฒนาที่เนนความรวมมือรวมใจของบุคลากรในสถานศึกษา หลักการพัฒนาตนเองโดยการ
คิ ด ไตรตรองในการปฏิ บั ติงานสอน และหลักการเรียนรูจ ากประสบการณ หรื อตัว แบบ
2)
กระบวนการพัฒนา ประกอบดวย 3 วงจร คือ วงจรที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดของครูสูการจัดการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ วงจรที่ 2 พัฒนาการคิดไตรตรองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและ
วงจรที่ 3 สรางนวัตกรรมพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยแตละวงจรมี 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและสังเกต และขั้นไตรตรอง และ3) การประเมินผล มี 3 ระยะ คือ กอนการ
พัฒนา ระหวางการพัฒนา และหลังการพัฒนา
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The purposes of this research were to develop the elementary teachers’ reflective
thinking and teaching behaviors of child-centered approach, and to construct model of
development the teaching behaviors of child-centered approach. Participants in this study
include the administrator, the head of academic department and the Mathematic teachers at
Ban Ton Prong School, Trang Educational Service Area Office 2.
The study was conducted using participatory action research approach base on
the action research spiral of Kemmis and McTaggart (2000), which were planning, acting
and observing, and reflection. There are four approaches for promoting reflective thinking:
reflective teaching journals, observing teaching, and teacher dialogue and classroom action
research. The research instruments were the semi-structure interview for measuring the
reflective thinking, the questionnaire for teaching behaviors of child-centered approach, the
satisfaction of students on teaching behaviors, lesson plans, lesson plans evaluation,
classroom observation form, and teaching journals. The quantitative data were analyzed
with the Wilcoxon T Test for Two Related Samples and the qualitative data were analyzed
with content analysis.
Research findings were as following;
1. After using PAR technique for developing reflective thinking, the
teachers’ reflective thinking was significantly higher at the level of .05.
2. After using PAR technique for developing reflective thinking, the
teachers’ teaching behaviors of child - centered approach was significantly higher at the
level of .05.
3. The model of development the teaching behaviors emphasized of child
-centered approach comprised 3 parts, which were 1) the principles for teacher
development consist of 4 characteristics; school base-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 the reflective thinking for changing teaching behaviors, and the third

cycle was to construct innovation of teaching behaviors emphasized on child - centered
approach. And 3) Evaluation of the products conducted before, during and after using the
model of development the teaching behaviors.
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มาโดยตลอด
ขอขอบคุณ นางเจนจิรา วันสม ที่ไดเสียสละเวลาชวยเหลือในการจัดพิมพปริญญานิพนธ
และขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานทั้งเพื่อนรวมงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 เพื่อน
ปริญญาเอก รุนที่ 4 และบุคคลที่ไมอาจเอยนามไดครบทุกคนที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจอัน
ดีตลอดมาจนทําใหผูวิจัยสามารถฝาฟนอุปสรรคจนสําเร็จในวันนี้
บุคคลที่มีคุณคายิ่งสําหรับผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเนอยางสูง คือบิดามารดาที่เปน
แบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตและเปนผูที่ใหการสนับสนุนผูวิจัยทั้งกําลังใจและกําลังทรัพยและ
ขอบคุ ณ คุ ณ นิ ก ร ยิ้ ม สุ ด และทุ ก คนในครอบครั ว ที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ และเป น กํ า ลั ง ใจที่ ดี ต ลอด
ระยะเวลาของการศึกษา
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บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
การปฏิรูปการเรียนรูอยางมีคุณภาพตองอาศัยครูที่มีคุณภาพ เพราะครูเปนกลไกที่สําคัญ
ในการขับเคลื่อนใหการปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ หนาที่หลักของครูคือการจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรู ดังนั้นการพัฒนาครูนอกจากจะมุงใหครูพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพแลวยังตองปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวทางการจัด
การศึกษาในหมวดที่ 4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดังนั้นการพัฒนาครูจึง
เป น กลยุ ท ธ สํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม ให ค รู มี ค วามก า วหน า ในวิ ช าชี พ ให เ ป น ครู ที่ มี คุ ณ ภาพและได
มาตรฐาน สามารถทํางานไดอยางสัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนใหเกิดขึ้นอยางมี
คุณภาพที่สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
การพัฒนาครูมีกลยุทธที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาตนเองระหวางเปนครูประจําการ การ
ฝกฝนกับครูพี่เลี้ยงหรือผูเชี่ยวชาญในระหวางเปนครู การเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ และ
การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2546: 119 -121) ที่ผานมา การ
พัฒนาครูประจําการและผูบริหารมักจะเปนการพัฒนาโดยการอบรมสัมมนา ซึ่งมักจะเปนการอบรม
โดยแยกเปนดานๆ ยังไมครอบคลุมทุกประเด็น ผลการอบรมจึงไมยั่งยืน ดังที่สังเกตไดจาก
พฤติกรรมการสอนของครูยังคงเปนตามแนวปฏิบัติเดิม ไมเปลี่ยนแปลงหรือไมสอดคลองกับแนว
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เนนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545ก: 94) ซึ่งมีผลใหครูผาน
การประเมินมาตรฐานดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพียงรอยละ 50 แมวาครูจะมีวุฒิ
ตามมาตรฐาน รอยละ 77 แตพบวาครูมีจุดออนดานการเรียนการสอน (อเนก พ.อนุกูลบุตร. 2547:
79 - 81) แมวาตอมาครูมีความตื่นตัวและใหความสําคัญในแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญมากขึ้น แตยังปฏิบัติจริงไมไดจึงยังไมมีคุณภาพเพียงพอ เนื่องจากครูจํานวนมาก
ยังมีความจํากัดในดานความรูความเขาใจและการดําเนินการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการสอนใหผูเรียนสามารถคิดเปน ครูบางสวนไมยอมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอน และครูที่ไมไดจบวิชาเอกหรือวิชาโทตามภารกิจงาน จึงไมมีความรูและทักษะใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางเพียงพอ (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2548: 32 - 33)
จากรายงานสรุปติดตามและประเมินผลการศึกษาในวาระครบ 4 ป ของการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 พบว า ครู ส ว นหนึ่ ง ขาดความมั่ น ใจในการจั ด ทํา

2
หลักสูตรสถานศึกษา ไมสามารถจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผู เรียนเปนสําคัญและปรับเปลี่ยน
วิธีการวัดผลการเรียนรูได นอกจากนี้พบวาครูบางสวนขาดความเขาใจในวิธีการจัดการเรียนรูที่เนน
ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ และบู ร ณาการเนื้ อ หา 8 กลุ ม สาระเพื่ อ ให ไ ด ผ ลตามมาตรฐานการเรี ย นรู 76
มาตรฐานและพบวาครูบางสวนไมไดมีการสรุปแนวทางการเรียนรูที่ชัดเจนใหกับผูเรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเด็กที่ไดรับความรูเพิ่มเติมจากแหลงคนควา จึงทําใหเด็กตองพูดคุยกันเองโดยไมรูวา
อะไรถูกอะไรผิด (สภาการศึกษาแหงชาติ. 2458: 137) นับวาสอดคลองกับขอมูลจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ระบุวาการปฏิรูปการศึกษาในรอบ 5 ป ครูมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดเพียงรอยละ 40
(สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2548: 22)
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในปพ.ศ. 2547 พบวา สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานการศึ ก ษา
กรุงเทพมหานครและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7,273 โรงเรียน จากโรงเรียนที่
ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 36,637 โรงเรียน ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับพอใช (สภาการศึกษาแหงชาติ.
2458: 126) และผลการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบแรก (พ.ศ.25442548) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 26,548 แห ง พบวาครู มีวุ ฒิการศึกษาไดมาตรฐานแตความเพียงพอของจํ านวนครูแ ละ
ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีประสิทธิภาพยัง
ไมไดมาตรฐาน เมื่อจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาพบวา เขตพื้นการศึกษาตรังเขต 2 มีสถานศึกษา
มีผลการประเมิ นในภาพรวมอยู ระดับดี จํ านวน 111 โรงเรียน ในด านมาตรฐานที่ 22 เกี่ยวกับ
ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญมี
เพียงรอยละ 59.86 สวนมาตรฐานที่ 24 เกี่ยวกับคุณวุฒิ ความรูความสามารถของครูที่ตรงกับงานที่
รั บ ผิ ด ชอบอย า งเพี ย งพอ มี ร อ ยละ 55.78 (สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา. 2549: ออนไลน)
โรงเรียนที่เปนพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ เปนโรงเรียนที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบแรก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน พ.ศ. 2547 ผลการประเมินมาตรฐานดานผูสอน พบวาครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญหลายตัว
บงชี้อยูในระดับพอใชใน ไดแก ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในกลุมสาระการเรียนรู
คณิ ต ศาสตร ครู ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ในกลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตร ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ และครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนี้ จากการประเมินพบวาจุดเดนของครู คือ มีความตระหนัก
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จากผลการศึกษาเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู
ขางตนแสดงใหเห็นวา แมวาครูจะไดรับการอบรมสัมมนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาและมีวุฒิทาง
การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูก็ตาม แตครูบางสวนไมสามารถจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ
แนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ได ทําใหผูเรียนไมบรรลุความมุงหมายของการศึกษา ทั้งนี้เพราะครูยังไมสามารถนําความรูที่ไดรับ
จากการอบรมสูการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนใหสอดคลองสภาพการณหรือบริบทที่แตกตางไปจาก
ประสบการณที่ครูเคยไดรับมา ทําใหเกิดวิกฤติในตัวผูเรียน คือ ผูเรียนมีความทุกขเนื่องจากเนื้อหา
ที่เ รียนไม สอดคลองกับความเปนจริ งในชีวิ ตประจําวัน ตองจําใจเรี ยนในสิ่ งที่ไกลตัว ตองสราง
จินตนาการดวยความยากลําบาก และตองทองจําตลอดเวลา ขาดการเชื่อมโยงความรูที่ไดจากการ
เรียนมาใชในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดความสับสนและผลที่เกิดขึ้น คือ มีเจตคติทางลบตอการเรียน
และเปนปญหาของสังคม (รุง แกวแดง. 2543: 22) นั่นแสดงวาการจัดการเรียนการสอนไดละเลย
การคํานึงความตองการและความแตกตางกันของผูเรียนและการเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูมาใชในชีวิต
จริง
สภาวะปญหาทางการศึกษาและผูเรียนที่กลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ครูยังแสดงบทบาท
และทําหนาที่ของตนเองไมเหมาะสมจึงตองทบทวนและทําความเขาใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติแกไข
ปญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผูเรียน ควรมีการทบทวนบทบาทของครูโดยเริ่มจากการ
ทบทวนและปรับแตงความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการเรียนรู โดยตองถือวาแกนแท
ของการเรียนคือการเรียนรูของผูเรียน ตองเปลี่ยนจากยึดวิชาเปนตัวตั้ง มาเปนยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง
หรือที่เรียกวา “ผูเรียนเปนสําคัญ” ครูตองคํานึงถึงหลักความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ ครู
จํ า เป น ต อ งทํ า ความเข า ใจและศึ ก ษาข อ มู ล ความแตกต า งของผู เ รี ย นแต ล ะคนและหาวิ ธี ส อนที่
เหมาะสม เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู อ ย า งเต็ ม ที่ เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นแต ล ะคนนั้ น ให บ รรลุ ถึ ง
ศั ก ยภาพสู งสุ ด ที่ มีอ ยู และข อ มูล ที่ วิ ก ฤตของผูเ รียนอี ก ประการหนึ่ ง คื อ การจัด การศึ กษาที่ไ ม
สงเสริมใหผูเรียนไดนําสิ่งที่เรียนรูมาปฏิบัติในชีวิตจริง ทําใหไมเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน ครูจึงตอง
กลับมามาทบทวนบทบาทของตนเพื่อปรับปรุงแกไข โดยตองตระหนักวา คุณคาของการเรียนรูคือ
การไดนําสิ่งที่เรียนรูมานั้นไปปฏิบัติใหเกิดผลดวย ทั้งนี้หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญประกอบดวยสาระสําคัญ 2 ประการ ไดแก การจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางของ
ผูเรียนและการสงเสริมใหผูเรียนไดนําสิ่งที่เรียนรูไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองไปสู
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ดังนั้นครูตองมีการพัฒนาตนเองหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการจัดการเรียนรูจากการ
ทําหนาที่เปนผูถายทอดความรู ผูชี้แนะแกผูเรียนโดยอาศัยพื้นฐานความรูเดิม ความเขาใจของ
ตนเองและประสบการณเดิมของครู เปนผูใหความชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนผูเรียน ในการ
แสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ และครูจะตองทําหนาที่ใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญและเกิดการเรียนรูที่แทจริง (กรมวิชาการ. 2544: 21)
การพั ฒนาครู ที่ มีคุ ณ ภาพตามแนวทางการปฏิ รู ป การเรีย นรูจํา เป น ต องพั ฒนาครูใ ห มี
คุณภาพในดานตางๆ ไดแก ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อหาในหลักสูตรอยางเพียงพอ มีทักษะ
ด า นวิ ช าชี พ ครู แ ละมี ค วามสามารถในการใช ยุ ท ธวิ ธี ส อนและการประเมิ น มี ค วามสามารถคิ ด
ไตรตรองและวิเคราะหตนเอง มีความเขาใจผูอื่นและมีความสามารถในการจัดการ (กรมวิชาการ.
2544: 51; อางอิงจาก; องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (OECD). 1994) ทั้งนี้การ
พัฒนาครูตองเปนการอบรมเพื่อเติมเต็มศักยภาพอยางตอเนื่องและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเพื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน
กระบวนทัศ นใ หมที่ สําคัญในการพัฒนาครูปจจุบัน คื อมุงพัฒนาครูเพื่อบังเกิดผลดีตอ
นักเรียนเปนสําคัญ เกิดการรับรู เขาใจและตระหนักถึงการนําไปใชเพื่อการพัฒนาอยางเปนระบบทั้ง
หลักสูตร วิธีการสอนหรือการประเมินผล ไมพัฒนาอยางแยกสวนเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งและใช
รูปแบบของการพัฒนาตนดวยตนเอง โดยครูเปนผูกระทําและสรางองคความรูใหม ๆ ใหเกิดขึ้นมา
ดวยครูเอง กลวิธีการเรียนรูของครูควรเนนการเรียนรูเนื้อหาใหม ๆ ความรูใหม ๆ และวิธีการใหมๆ
จากหองเรียนของตนเอง เพื่อนครู นักพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียนของตนเอง
และการเรียนรูของครูเกิดขึ้นจากการทําหนาที่ในหองเรียนเปนหลัก (วิโรจน สารรัตนะ. 2546: 192197 อางอิงจาก David; & Shields. 1999; Perterson, McCarthey; & Elmore. 1996) ดังนั้น การ
เรียนรูของครูจึงขึ้นกับการตัดสินใจของตัวครูเองวา อะไรสําคัญหรือไมสําคัญ อะไรจําเปนหรือไม
จําเปน โดยมีการชวยใหครูเกิดการเรียนรูตามแนวคิดที่เปนนักสรางองคความรู ซึ่งการฝกอบรมแต
เพียงอยางเดียวไมสามารถเกิดขึ้นได แตจะตองเนนการพัฒนาวิชาชีพครูและเนนกลวิธีการพัฒนา
ตนเองใหมากขึ้น โดยการพัฒนาครูจะตองกระทําภายใตแนวคิดที่วาครูควรเรียนรูวิธีการพัฒนา
ตนเองและวิธีการพัฒนางาน ครูควรสามารถออกแบบการเรียนการสอนดวยตนเองอยางเหมาะสม
กับบริบทของนักเรียนและครู ทางเลือกหนึ่งที่จะนํามาพัฒนาครูตามกระบวนทัศนขางตน คือ การใช
กระบวนการวิจัยพัฒนางานและพัฒนาตัวครู ทั้งนี้เพราะการวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรู
ความเขาใจในสิ่งที่ตองการศึกษา โดยอาศัยวิธีที่มีระบบระเบียบเปนที่เชื่อถือไดเพื่อใหไดมาซึ่ง
คําตอบอันถูกตอง(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. 2546: 1) สําหรับรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม คือการ
วิจัย ปฏิบั ติก ารแบบมี ส ว นร ว ม เนื่ องจากเปน รูป แบบการวิจัย ที่เ ชื่ อมโยงการปฏิบั ติ แ ละการคิ ด
ไตรตรองเขาดวยกัน กลาวคือมีการพินิจพิเคราะห ทบทวนทั้งกอน ระหวางและหลังการทดลอง

5
ปฏิบัติ (ผองพรรณ ตรัยมงคลกุล ; และสุภาพ ฉัตราภรณ. 2543: 184; อางอิงจาก Morrow. 1995;
Smith. 1997) และยังเนนการมีสวนรวมระหวางนักวิจัยในฐานะผูเชี่ยวชาญภายนอกและบุคคลที่
ปฏิบัติงานในหนวยงานในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของกับปญหาการวิจัยที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่นั้นเพื่อนํา
ผลการศึกษาวิจัยที่คนพบไปใชปรับปรุงแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานไดอยางทัน
ตอเหตุการณสอดคลองกับปญหาที่ตองการแกไข (Kemmis; & McTaggart. 2000: 567-568) ใน
ขณะเดียวกันกระบวนการวิจัยมุงใหผูเขารวมมีการแลกเปลี่ยนความคิดและรวมกันไตรตรองเพื่อ
พั ฒ นาด า นการปฏิ บั ติ ข องแต ล ะคน โดยใช พื้ น ฐานหรื อ ประสบการณ ก ารปฏิ บั ติ ง านเข า มาใน
กระบวนการ ไดเรียนรูจากประสบการณที่ตนเองสัมผัสมาพัฒนาการคิดของตนเพื่อสามารถนําความ
เปลี่ยนแปลงไปการปฏิบัติได (นงลักษณ วิรัชชัย. 2545: 22) นอกจากนี้การทําวิจัยปฏิบัติการยัง
สงผลตอความสามารถดานการคิดไตรตรองของครูเพราะกระบวนการทําวิจัยปฏิบัติการเพิ่มโอกาส
ใหครูไดฝกฝนกระบวนการคิดไตรตรองในการแกปญหาในการสอน (พลรพี ทุมมาพันธ. 2545:
184)
การคิดไตรตรองการสอนเปนการเรียนรูผานประสบการณโดยกระบวนการคิดทบทวน
ประสบการณการสอนของตนอยางพินิจพิเคราะห ที่อาจเกิดขึ้นระหวางการสอนหรือหลังการสอน
(อภิกา ปรัชญพฤทธิ์. 2547: 49-67; กรมวิชาการ. 2544: 78) ซึ่งในการพินิจพิจารณานั้นเปนไป
ดวยความสนใจใฝรู มุงมั่นและละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับความเชื่อหรือความคิดที่คาดคะเนโดยใช
หลักฐานและขอมูลสําหรับประกอบการตัดสินใจ (Dewey.1933:9) เมื่อนําการคิดไตรตรองมาใชใน
การสอน (Reflective Teaching) จึงเปนการฝกใหคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อและฐานคติของ
ตนเองที่มีตอรูปแบบและวิธีการสอน ทําใหการคิดไตรตรองผานประสบการณเปนปจจัยที่มีศักยภาพ
ที่จะเสริมสรางการคิดที่ซับซอนของครูเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญในทักษะ
การแกปญหา (Frederiksen. 1984: 363-407) และเมื่อผูสอนสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดและมี
แนวทางการปฏิบัติแลวก็จะเกิดพลังอํานาจในการปฏิบัติงานตามมา (Fernando. 2003: 11)
ครูที่มีการคิดไตรตรองสูงจะเขาใจดีวาการเรียนรูของผูเรียนมีความซับซอนและเปนเรื่อง
เฉพาะ เชน นักเรียนที่มีระดับความสามารถและประสบการณที่แตกตางกัน การเรียนรูก็จะแตกตาง
กัน เปนตน ความซับซอนของการเรียนรูของผูเรียนทําใหครูตองคิดอยูเสมอวา การเรียนการสอน
เปนกระบวนการที่ไมแนนอน ซึ่งกระบวนการเหลานี้สัมพันธกับประสบการณในอดีตของครูแตละคน
และมีผลตอการเชื่อมโยงกับสถานการณการเรียนรูภายหลัง ในขณะที่ครูมีอิสระที่จะคิดเกี่ยวกับ
นักเรียนและกลวิธีสอน ครูสามารถคนพบแนวทางที่จะทําใหการเรียนรูของผูเรียนมีความหมาย
ยิ่งขึ้นดวยการปรับหลักสูตรใหสามารถตอบสนองตอความตองการของนักเรียน นอกจากนี้ การที่ครู
มีอิสระในการคิดทําใหครูมีโอกาสสรางกระบวนทัศนใหมๆ
การคิดไตรตรองเปนกิจกรรมที่สําคัญมาก ครูสามารถใชวิธีการคิดไตรตรองในการทํา
ความเขาใจกับความซับซอนของกระบวนการเรียนรู การคิดไตรตรองเกิดขึ้นตลอดเวลาของการ
เรียนการสอนและหลังจากจบหนวยการเรียนแลว เพื่อใหการตรวจสอบกระบวนการและคุณคาของ
กระบวนการนั้นตอนักเรียน และตรวจสอบผลของการเรียนรู ครูจะตองประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพื่อ
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ประโยชนของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาจะไดประโยชนดังนี้
1. ครูไดเรียนรูแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองโดยการคิด
ไตรตรองในการปฏิบัติงานสอนและมีความสามารถในการคิดไตรตรองเพิ่มขึ้น
2. ครูไดเรียนรู เขาใจและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. สถานศึกษาไดพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. สถานศึกษาไดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ขอบเขตของการวิจัย
ผูรวมวิจัย
การศึกษาเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีผูรวมวิจัย ประกอบดวย
ผูวิจัยซึ่งเปนนักวิจัยจากภายนอกและกลุมผูรวมวิจัยในสถานศึกษาประกอบดวย ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 6 จํานวน 6 คน ผูอํานวยการสถานศึกษา ครู
วิชาการของโรงเรียน เปนผูนําการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรูของครูผูรวมวิจัยของโรงเรียนบาน
ต นปรง สั งกั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาตรัง เขต 2 เปน โรงเรียนมี ค วามตองการพัฒนาครู
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ระยะเวลาในการทําวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการคิดไตรตรองนําไปสูการพัฒนาพฤติกรรม
การสอนของครู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นตองใชเวลาในการพัฒนาอยางตอเนื่องคอนขางนาน
เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลง การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาสําหรับการวิจัยคือ ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2551
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาไดแก การคิดไตรตรองการสอนและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การพัฒนาครู หมายถึง กระบวนการที่มีระบบเพื่อสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจ
และมีทักษะในการปฏิบั ติ การสอนไดอย างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพฤติกรรมการสอนที่เ นน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวทางการจัดการเรียนรูแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาครูมุงเนนใหครูสามารถเรียนรู แสวงหาความรูจากประสบการณของตนเอง
และแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อนครูและผูบริหารโรงเรียน มีการประเมินผลและคิดไตรตรองผลการ
ปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
2. ครู หมายถึง ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่1-6
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบานตนปรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 จังหวัดตรัง
3. การคิ ด ไตร ต รองของครู หมายถึง ความสามารถของครูใ นการคิดพิ นิจพิจ ารณา
อธิบาย สะทอนแนวคิดในหลายๆ แงมุม ในเรื่องการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นขณะสอนหรือหลังจาก
การสอนเสร็จสิ้นที่แสดงใหเห็นถึงการตรวจสอบความเชื่อ เปาหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน
การสอนสงผลใหครูเกิดความรูความเขาใจนําไปสูความคิดใหมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยแบงเปน 3 ระดับ ไดแก การคิดไตรตรองระดับวิธีการ ระดับปฏิบัติ และระดับ
วิพากษ
3.1 การคิ ด ไตร ต รองระดั บ วิ ธี ก าร หมายถึ ง ความสามารถของครู ใ นการให
รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณสอน จุดดีจุดดอยของวิธีการสอน รูปแบบการสอน การประเมินผล
การเรียนการสอน
3.2 การคิดไตรตรองระดับปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถของครูในการอธิบาย
เปรียบเทียบกระบวนการเรียนการสอน หรือกลวิธีที่ใชในการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของ
ผู เ รี ย น โดยใช เ หตุ ผ ลประกอบ และสามารถเลื อ กกลวิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด นํ า ไปใช ไ ด อ ย า งถู ก ต อ งใน
สถานการณหรือบริบทอื่นๆ
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3.3 การคิดไตรตรองระดับวิพากษ หมายถึง ความสามารถของครูในการอธิบาย
เหตุการณสอนเชื่อมโยงถึงความเหมาะสม คานิยม เปาหมายและปรัชญาที่เปนพื้นฐานวิธีการสอน
หรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใชอยูกับหลักคุณธรรม จริยธรรม สังคมตามสภาพการณจริง
โดยมองวาสิ่งที่กระทําอยูหรือคิดที่จะกระทํา มีผลกระทบตอคุณธรรม จริยธรรมกับผูเรียนหรือสังคม
4. พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การปฏิบัติหรือการกระทําของ
ครูที่แสดงออกถึงความสามารถในการจัดการเรียนรูซึ่งสังเกตเห็นไดจาก การวางแผนการจัดการ
เรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อและแหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผล เพื่อให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดย
วัดจากแบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึงชุด
ขององคประกอบที่มีการเชื่อมโยงกันอยางมีเหตุผลที่มุงอธิบายกระบวนการการพัฒนาพฤติกรรม
การสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการพัฒนาและ
การประเมินผล โดยมีหลักการพื้นฐานที่สําคัญ คือ 1) หลักการพัฒนา ณ สถานศึกษาโดยอาศัย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2) หลักการพัฒนาที่เนนความรวมมือรวมใจของบุคลากร
ในสถานศึกษา 3)หลักการพัฒนาตนเองโดยการคิดไตรตรองการปฏิบัติงานสอน และ 4)หลักการ
เรียนรูจากประสบการณหรือตัวแบบของครูที่ไดรับการยกยองดานการปฏิรูปการเรียนรู ซึ่งการ
ดําเนินการพัฒนาในทุกขั้นตอนใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
โดยมีขั้นตอนสําคัญคือ ขั้นการวางแผนพัฒนาครู ขั้นการนําแผนไปปฏิบัติและสังเกต และขั้นการ
ไตรตรอง
6. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการวิจัยที่ใหผูมีสวนเกี่ยวของ
กับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรวมดําเนินการวิจัยในทุกขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นวางแผนการ
พัฒนา 2) ขั้นปฏิบัติและสังเกตกระบวนการและผลการพัฒนา และขั้นไตรตรองตอกระบวนการและ
ผลการพัฒนา และนําไปสูขั้นตอนวงจรลักษณะนี้ไปเรื่อย ๆ จนกวาการวิจัยจะเสร็จสิ้น

สมมติฐานในการวิจัย
1. หลังการพัฒนาการคิดไตรตรองโดยใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแลวครู
มีการคิดไตรตรองสูงขึ้นกวากอนการพัฒนา
2. หลังการพัฒนาการคิดไตรตรองโดยใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแลวครู
มีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้นกวากอนการพัฒนา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรือ่ งการพัฒนาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนของครูทเ่ี น้นผูเ้ รียน
เป็ นสําคัญผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องโดยนํ าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการคิดไตร่ตรอง
1.1 ความหมายของการคิดไตร่ตรอง
1.2 ความสําคัญของการคิดไตร่ตรอง
1.3 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการคิดไตร่ตรอง
1.4 การวัดการคิดไตร่ตรอง
2. การพัฒนาการคิดไตร่ตรอง
2.1 หลักการเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการพัฒนาการคิดไตร่ตรอง
2.2 สมรรถภาพของบุคคลทีส่ นับสนุ นการพัฒนาการคิดไตร่ตรอง
2.3 การออกแบบการเรียนรูส้ าํ หรับพัฒนาการคิดไตร่ตรอง
2.4 รูปแบบและกลวิธพี ฒ
ั นาการคิดไตร่ตรอง
2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการคิดไตร่ตรอง
3. ความสัมพันธ์การคิดไตร่ตรองกับพฤติกรรมการสอนของครู
3.1 ความหมายของการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
3.2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
3.3 ตัวบ่งชีก้ ารเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
3.4 การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการสอนโดยการคิดไตร่ตรอง
3.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการสอนกับการคิดไตร่ตรอง
4. แนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบการพัฒนาครู
4.1 ความหมายของรูปแบบ
4.2 ประเภทของรูปแบบ
4.3 การศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบ
4.4 รูปแบบการพัฒนาครู
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
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1. แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิ ดไตร่ตรอง
1.1 ความหมายของการคิ ดไตร่ตรอง
การคิดไตร่ตรองอาจเรียกแตกต่างกันไป เช่น กระบวนการคิดไตร่ตรอง (ทิศนา แขมณี
และคนอื่นๆ. 2544: 148) การคิดทบทวน (สุรศักดิ ์ หลาบมาลา. 2534: 9) การคิดวิเคราะห์ตอบโต้
(วารีรตั น์ แก้วอุไร. 2541: 26) สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้ใช้คําว่าการคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking)
มีการนิยามไว้ในหลายลักษณะคือการคิดไตร่ตรองเป็ นการพิจารณาด้วยความสนใจใฝ่รูม้ ุ่งมันและ
่
ละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับความเชื่อ หรือความรูท้ ไ่ี ด้จากการคาดคะเนโดยใช้หลักฐานและข้อมูลมา
ประกอบการตัดสินใจ (Dewey. 1933: 9) และเป็ นการคิดใคร่ครวญพินิจพิจารณาเกี่ยวกับการ
กระทําด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้ดขี น้ึ (Hatton; & Smith. 1995: 40) หรือการ
หยุ ด ใคร่ ค รวญเพื่อ เปิ ด รับ มุ ม มองที่จ ะนํ า ไปสู่ ก ระบวนการคิด ระดับ สู ง โดยผู้ป ฏิบ ัติส ามารถใช้
กระบวนการคิดในการตรวจสอบความเชื่อ เป้าหมายและการปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้ง
กว่ าเดิมหรือความเข้าใจใหม่ซ่งึ จะนํ าสู่ก ารกระทําเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้สําหรับผู้เรียน ซึ่งอาจ
รวมถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ทักษะ เจตคติหรือมุมมองของตนเอง เพื่อน หรือโรงเรียน (YorkBarr; et al. 2001: 6-7)
นอกจากนี้การคิด ไตร่ตรองยังเป็ นพลวัตรของการแสวงหาความรู้ เริม่ จากการรับรู้
ปญั หาบางอย่างและนํ ามาพิจารณาเพื่อสร้างความเปลีย่ นแปลงจากข้อค้นพบ(Taggart; & Wilson.
2005: 17; citing Schon.1983) ตลอดจนเป็ นการแสวงหาความรูเ้ กี่ยวกับแรงจูงใจ วิธกี ารวัสดุ
อุปกรณ์และผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการศึกษาโดยผูป้ ฏิบตั สิ ามารถตรวจสอบสถานการณ์และเจตคติ
ทีเ่ ป็ นอุปสรรคขัดขวางหรือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียน (Norton. 1994: 139) และยังเป็ นการ
ให้ความรู้ (Making Informed) ตัดสินใจอย่างมีตรรกะเกี่ยวกับเนื้อหาทางการศึกษาแล้วทําการ
ประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดสินใจนัน้ (Taggart; &Wilson. 2005: 1) รวมถึงเป็ นกระบวนการ
พินิจพิจารณา ตัง้ คําถามย้อนกลับมายังสภาวะที่เป็ นอยู่ ทัง้ ที่เกี่ยวกับตัวครู นักเรียนและสภาวะ
แวดล้อมการเรียนการสอน วิเคราะห์แยกแยะปญั หารวมทัง้ เหตุและผลในการปฏิบตั งิ านขณะนัน้ จน
ั หานัน้ ๆ
ทํ า ให้เ กิด ความเข้า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ แ ละเห็น แนวทางใหม่ ๆ ที่เ หมาะสมกับ การแก้ ป ญ
(Knowles; Cole; & Presswood. 1994: 8) และครู ส ามารถคิด สร้ า งสรรค์ สร้างจินตนาการ
ขณะเดียวกันครูมกี ารวิเคราะห์ตนเอง (Self-Critically) เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านหรือเหตุการณ์ในชัน้
เรียน (Bella. 2004: 19; citing Lasley. 1992: 24)
จากการนิยามดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะร่วมของการคิดไตร่ตรองคือ การคิด
พิจาณาอย่างรอบคอบ (Deliberative) การแสวงหาความรู้ (Inquiry) กระบวนการที่เป็ นแบบแผน
(Process) การเปลีย่ นแปลง (Change) หรือการปรับปรุงตนเอง (Self-Improvement) ดังนัน้ จึงกล่าว
ได้ว่า การคิดไตร่ตรองคือการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความเชื่อหรือการกระทํา โดยใช้
กระบวนการแสวงหาความรูอ้ ย่างเป็ นระบบเพื่อนํ าไปสู่การเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ให้ดขี น้ึ
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1.2 ความสําคัญของการคิ ดไตร่ตรอง
การคิดไตร่ตรองเป็ นสิง่ ทีจ่ ําเป็ นสําหรับครูในการปฏิบตั งิ านเพราะช่วยให้ครูตระหนัก
ถึง สิ่ง ที่ป ฏิบ ัติ เข้า ใจตนเองและสามารถกํ า หนดทิศ ทางในอนาคตได้ ในขณะเดีย วกัน การคิด
ไตร่ตรองยัง นํ าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ คือการคิดไตร่ตรองมีความสัมพันธ์กบั แรงจูง ใจภายใน ที่
สนับสนุ นให้ครูมกี ารประเมินตนเองและโต้ตอบภายในความคิดของครู มีอทิ ธิพลต่อมุมมองและเจต
คติท่มี ตี ่อบทบาท ปฏิสมั พันธ์ ความพอใจในการทํางาน การรับรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่เป็ นอยู่
และความก้าวหน้าของตนเอง (Duff; Brown; &Van Scy. 1995:81; citing Katz. 1972) และการ
คิดไตร่ตรองช่วยเพิม่ ศักยภาพเกีย่ วกับการสอน (York-Barr; et al. 2001: 9) ทัง้ นี้เพราะ
1) เปิดโอกาสให้ครูมกี ารเรียนรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบตั กิ ารสอนอย่างต่อเนื่อง
2) ส่งเสริมให้ครูมมี ุมมองทีห่ ลากหลายมากขึน้ การพิจารณาความซับซ้อนของ
ปญั หาทีป่ ฏิบตั ดิ ว้ ยความคิดทีแ่ ตกต่างทําให้สามารถแก้ปญั หามีประสิทธิผลมากกว่า และสามารถ
นําไปสู่ความเข้าใจ การยอมรับและนํ าไปใช้ได้กว้างขวางขึน้ ด้วย
3) ทําให้เกิดความเข้าใจและสร้างสรรค์ความรูใ้ หม่ในบริบทของการทํางาน โดย
การร่วมสร้างความรูใ้ หม่ๆ ระหว่างคณะครู เพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้ในหลายระดับ
4) ทําให้ครูรบั รูค้ วามสามารถของตนเพิม่ ขึน้ และเห็นว่าการคิดไตร่ตรองมีผล
ทางบวกต่อการแก้ปญั หาในบริบทงานของเขาส่งผลให้มกี ารพัฒนาพลังจูงใจมากขึน้
5) ทําให้ครูมฐี านคติ (Assumption) ความรับผิดชอบต่อตนเองและการปรับปรุง
ตนเองมากกว่าโปรแกรมการพัฒนาครูทเ่ี ป็ นระบบ ซึง่ มีเนื้อหาหรือกระบวนการสอนทีก่ ําหนด
ตายตัว ทัง้ นี้เพราะครูได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองและเพื่อนร่วมงาน
6) ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั เพื่อนร่วมงานดียงิ่ ขึน้ ลดสภาพการทํางานที่
โดดเดีย่ ว
7) ทําให้ครูสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
8) ลดการสังการจากภายนอก
่
นอกจากนี้ยงั พบว่าการคิดไตร่ตรองทําให้ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนดีข้นึ ในด้าน
การจัด การเรียนรู้ท่ีเ น้ นการเรียนรู้ข องนัก เรีย น การใช้ก ลวิธ ีส อนที่ห ลากหลาย การบู รณาการ
ความคิดรวบยอดที่ใช้ในการสอน การวางแผนและเตรียมการสอน การตัดสินใจในชัน้ เรียนและมี
ความร่วมมือระหว่างครูในการร่วมพิจารณาเนื้อหาการสอน (Blasé; & Blasé. 2004: 99) จึงกล่าว
ได้ว่าการคิดไตร่ตรองสามารถส่งเสริมการเรียนรูข้ องครูจากประสบการณ์การสอนและส่งผลให้มกี าร
พัฒนาการสอนโดยการสรรค์สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองอีกด้วย
1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิ ดไตร่ตรอง
1.3.1 การคิดไตร่ตรองการสอน (Reflective Teaching) การคิดไตร่ตรองในช่วงแรก
นัน้ จอร์น ดิวอี้ (John Dewey) ได้ส่งเสริมการคิดไตร่ตรองเป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพ
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ทางการสอนโดยเชื่อว่าการคิดไตร่ตรองขัน้ วิพากษ์ เป็ นคุณลักษณะของครูทม่ี คี ุณภาพทีส่ ําคัญทีส่ ุด
ซึง่ อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของโรงเรียนและการสอนมากกว่าเทคนิคการสอนทีใ่ ช้กล่าวคือเมื่อ
ครูครุน่ คิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล โดยการเปิ ดใจกว้างยอมรับมุมมองทีห่ ลากหลาย มีความรับผิดชอบ
และมีความตัง้ ใจจริงต่อวิชาชีพ ครูจะกระทําด้วยความคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์สอนต่างๆ
นัน้ ล่วงหน้ าและมีการวางแผนมากกว่าที่ครูจะกระทําตามประเพณีท่ปี ฏิบตั ิ อํานาจหรือแรงผลักดัน
ลักษณะดังกล่าวเรียกว่าเจตคติ ซึง่ สนับสนุ นการคิดไตร่ตรองผลการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย การ
เปิ ดใจ (Open Mindedness) เป็ นความต้องการฟงั มากกว่ามองประเด็นด้านเดียว ให้ความใส่ใจ
(Attention) กับมุมมองที่เ ป็ นทางเลือ กแล้ว คัด แยกออกเพื่อ หาสิง่ ที่เ ชื่อ ว่าสิง่ นัน้ เป็ นสิ่งที่ต้อ งการ
คําตอบมากทีส่ ุด ความรับผิดชอบ (Responsibility) เป็ นความต้องการทีจ่ ะกระทําการค้นหาความ
จริ ง แ ล ะป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ ส าร ส นเ ทศ ใ นส ถ าน กา ร ณ์ ที่ เ ป็ น ป ัญ ห าแ ล ะ ค ว า ม ทุ่ ม เท ก าย ใ จ
(Wholeheartedness) เป็ นการสร้างความหมายที่เปลีย่ นแปลงไปและสามารถมีเกณฑ์ประเมินด้วย
ครูเอง นักเรียน โรงเรียนและสังคม ทัง้ 3 ประการนี้ เป็ นจิตลักษณะทีผ่ ลักดันตนเองไปยังการ
วิเคราะห์วจิ ารณ์และสนับสนุ นการตรวจสอบการสอนของตนเอง (Dewey. 1933: 29-32) ตาม
แนวคิด การคิด ไตร่ต รองการสอน กระบวนการคิด ไตร่ต รองเกิด ขึ้นเมื่อ บุค คลตัดสินใจเผชิญ กับ
สถานการณ์ทท่ี าํ ให้งวยงง ยุง่ ยากหรือสงสัย ก่อนนําไปสู่ความชัดเจนและแก้ไขสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้
โดยระยะการคิดไตร่ตรองหรือลักษณะของการคิดไตร่ตรอง มี 5 ระยะ (Dewey.1933:107-108)ดังนี้
1) การยอมรับว่ามีปญั หา อุปสรรค คือ บุคคลรับรูว้ ่าตนมีปญั หาทีต่ ้องเผชิญ และ
หาทางเชื่อมโยงความรูแ้ ละข้อมูลทีต่ นมีอยูเ่ พื่อนํามาแก้ปญั หา
2) การกําหนดประเด็นปญั หา หากยังกําหนดหรือระบุประเด็นปญั หาไม่ได้จะต้อง
หาข้อมูลเพื่อศึกษาปญั หาอย่างแท้จริงก่อนทีจ่ ะหาทางแก้ปญั หา
3) การเสนอแนะแนวทางแก้ปญั หา หมายถึง การคิดนอกกรอบทีเ่ ป็ นอยู่โดยการ
คาดคะเน การตัง้ สมมติฐาน และการสร้างทางเลือกหลายรูปแบบ
4) การระบุเหตุผลเพือ่ สนับสนุ นข้อเสนอแนะ ซึง่ ต้องใช้เหตุผลพิจารณา แนวทาง
แก้ปญั หาและผลทีจ่ ะเกิดตามมาอย่างละเอียดลึกซึง้
5) การสรุป ประกอบด้ว ยการนํ า ข้อ เสนอแนะไปทดสอบว่ า แนวทางที่ค ิด ไว้
สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้เพียงใด
1.3.2 การคิดไตร่ตรองการปฏิบตั งิ าน (Reflective Practice) โชน (Short; & Rinehart.
1993: 501-521; citing Schon. 1983, 1987) ได้กล่าวว่าปญั หาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ต้องการคําตอบที่
มีลกั ษณะเฉพาะเช่นกัน ซึ่งผู้ปฏิบตั ิต้องไม่ยดึ ติดกับกฎ ความรู้ทางเทคนิควิธกี ารที่มอี ยู่ แต่ ต้อง
สร้างวิธกี ารใหม่อย่างมีเหตุผล แล้วทดสอบความเข้าใจ กลวิธที ่กี ระทําและแนวทางกําหนดกรอบ
ปญั หาใหม่ และผูป้ ฏิบตั ทิ ม่ี คี วามชํานาญมีแนวโน้มทีจ่ ะตีความปญั หาระดับนามธรรมมากกว่าและ
สามารถบู ร ณาการข้อ มูล จากหลายแหล่ ง ในบริบ ทนั น้
โดยการคิด ไตร่ต รองการปฏิบ ตั ิง าน
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(Reflective Practice) สามารถเกิดขึน้ ได้ 2 ประเภท คือ การคิดไตร่ตรองขณะกระทํา (Reflectionin-action) และการคิดไตร่ตรองหลังกระทํา (Reflection-on-action )
1.3.2.1 การคิดไตร่ตรองขณะกระทํา เป็ นการคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับปรากฏการณ์
การกระทําหรือการคิดทีก่ ําลังดําเนินการอยู่ขณะนัน้ (Yost; Sentner; & Fostenza-Bailey. 2000
:40 citing Schon.1987; Bulter. 1996: 273) หรือคิดเกี่ยวกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ เมื่อครูเจอ
ั หาและจํา เป็ น ต้ อ งแก้ ป ญ
ั หานั น้ ระหว่ า งกระบวนการนี้ เ กิด ขึ้น ครู ต้ อ งมี
สถานการณ์ ท่ีเ ป็ น ป ญ
ปฏิสมั พันธ์กบั สถานการณ์ทเ่ี ป็ นปญั หาอย่างมีสติ ซึง่ การคิดไตร่ตรองขณะกระทํา มีกระบวนการ 4
ขัน้ คือ ขัน้ แรก กําหนดปญั หา(Problem Setting)โดยครูนิยามปญั หา เป้าหมายทีต่ ้องการและวิธกี าร
ที่อ าจจะเลือ กใช้ ขัน้ ที่ 2 การปรับกรอบปญั หา(Reframing) เมื่อ ครูมองเห็นปญั หาในแนวทางที่
แตกต่างเกี่ยวกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วสามารถแก้ปญั หาด้วยมุมมองใหม่ทม่ี คี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ การปรับ
กรอบสถานการณ์ทเ่ี ป็ นปญั หา ครูสามารถใช้ตวั อย่างเหตุการณ์ทม่ี อี ยู่หรือเคยประสบสร้างจินตภาพ
(Images) ทําความเข้าใจ (Understanding) และกระทํา (Actions) ขัน้ ที่ 3 การสอดแทรกกิจกรรม
(Intervening) เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการทดสอบสมมติฐาน ไปสู่ความสําเร็จในการแก้ปญั หา
ขัน้ ที่ 4 ประเมินผลประสิทธิผลของกิจกรรมสอดแทรก (Evaluation of the effectiveness of the
ั หา ครูอ าจจะ
intervention) ถ้ า ครูพ ิจ ารณาว่ า กิจ กรรมสอดแทรกไม่ ม ีป ระสิท ธิผ ลในการแก้ ป ญ
พยายามแก้ดว้ ยกิจกรรมอื่นๆหรือปรับกรอบปญั หาอีกครัง้
ในขัน้ ที่ 2 ของกระบวนการการคิดไตร่ตรองขณะกระทํา ทําให้ครูเกิดความคิด
รวบยอดเกีย่ วกับความรูข้ ณะกระทํา (Knowledge –in –action) ซึง่ ความรูป้ ระเภทนี้ไม่ได้เกิดจาก
กระบวนการตัดสินใจโดยใช้จติ สํานึก แต่เป็ นความรูท้ ใ่ี ช้ประสบการณ์ของครูท่เี คยมีปฏิสมั พันธ์กบั
สถานการณ์ท่มี ลี กั ษณะเฉพาะมากกว่าสถานการณ์ท่เี ป็ นปญั หาทัวๆไป
่
เมื่อครูเผชิญสถานการณ์
ดังกล่าวทําให้ครูเกิดความรูท้ เ่ี รียกว่าความรูใ้ นตัวคน (Tacit Knowledge) ซึง่ เป็ นความรูท้ เ่ี กิดจาก
ทักษะที่เกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ การปฏิบตั ิงานของแต่ ละคนดัง นัน้ ความรู้ของแต่ ละคนจึงไม่ไ ด้
เกิดขึน้ พร้อมกัน ซึง่ ความรูใ้ นลักษณะนี้ประกอบด้วยค่านิยม ความรู้ ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
รูปแบบของการคิด ไตร่ตรองขณะกระทํานี้ เกิด ขึ้นได้ยากมากแต่ มพี ลังและ
ศักยภาพ อาจเกิดขึ้นในขณะที่เหตุ การณ์กําลังดําเนินไป โดยเฉพาะระหว่างการจัดการเรียนการ
สอนที่ช่ว ยสนับสนุ นให้ค รูพ ิจารณาตัด สินใจต่ อ กระบวนการการเรียนการสอนว่ าสิ่ง ที่เ กิด ขึ้น ณ
ปจั จุบนั เป็ นอย่างไร ความคิดไตร่ตรองประเภทนี้สามารถเกิดขึน้ ได้ถ้าสมรรถนะของกระบวนการคิด
และการรวบรวมข้อ มูล จากภายนอกสามารถนํ า ไปสู่ ก ารประเมิน ผลทัน ที นั น่ คือ บุ ค คลนัน้ ต้ อ ง
สามารถเก็บสะสมข้อมูลย้อนกลับและนําไปประเมินผลทันทีภายในบริบทของการปฏิบตั งิ านซึง่ ทําให้
เกิดการปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั งิ านและทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึน้
1.3.2.2 การคิดไตร่ตรองหลังกระทํา เป็ นการคิดไตร่ตรองการกระทําหรือความคิด
ของตนหลังจากปฏิบตั เิ สร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว เป็ นการคิดที่เป็ นระบบและรอบคอบเกี่ยวกับการสอน
หลังการสอนเสร็จสิ้นแล้ว การคิดไตร่ตรองประเภทนี้ไม่มคี วามเชื่อมโยงโดยตรงกับการกระทําใน
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ปจั จุบนั (Yost; Sentner; & Fostenza-Bailey. 2000:40 citing Schon. 1983,1987; Webb. 1995)
เป็ นสิง่ ที่เกิดขึน้ หลังจากปญั หาหรือประสบการณ์ ได้รบั การแก้ไข ในระหว่างคิดไตร่ตรองหลังการ
กระทํา ผูค้ ดิ ไตร่ตรองจะนํ าประสบการณ์ของตนเองมาทบทวนและประเมินผลซํ้า ในขณะเดียวกัน
ข้อมูลใหม่ถูกนํามาเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมทําให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลและความคิด ความรูส้ กึ ก็จะ
ถู ก ทดสอบเบ็ด เสร็จ ไปพร้อ มๆ กัน สุ ด ท้ายก็เ กิด ความรู้ ความเข้าใจ ผลของการคิด ไตร่ต รอง
ประเภทนี้ ใช้สาํ หรับการออกแบบการกระทําสําหรับอนาคตหรือเรียกว่าปจั จัย (Input)สําหรับการคิด
ไตร่ตรองเพื่อปฏิบตั กิ ารในอนาคต (Bulter. 1996: 274)
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการคิดไตร่ตรองหลังกระทําได้กล่าวถึงมากในงาน
ทางการศึกษา ซึง่ กลวิธที ่นี ํ าไปใช้ในการคิดไตร่ตรองหลังกระทําทางวิชาชีพการสอนประกอบด้วย
การบันทึก(Journaling) การใช้คําถามคิดไตร่ตรอง (Reflective Questionnaires) การเขียน
อัตชีวประวัติ (Autobiographies) แฟ้มสะสมงาน (Portfolios) และการอภิปรายโดยการคิดไตร่ตรอง
ถึงประเด็นทางการศึกษากับเพื่อนร่วมงานหรือผู้นิเทศ (Reflective Discussions on Relevant
Educational Issues with Colleagues or Supervisors) (Powers. 1999: 595)
สําหรับการคิดไตร่ตรองอีกประเภทหนึ่งทีข่ ยายแนวคิดของโซน คือการคิด
ไตร่ตรองสําหรับปฏิบตั กิ ารในอนาคต (Reflection- for- action) เป็ นการคิดไตร่ตรองที่เกิดขึน้
หลังจากการคิดไตร่ตรองประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว โดยใช้ผลจากประเภทที่ 1
และประเภทที่ 2 เป็ นแนวทางในการกําหนดทิศ ทางของการปฏิบตั ิในอนาคต (Killion and
Todnem.1991:15) ซึง่ อาจคํานึงถึงผลของการกระทําหรือกิจกรรมทีจ่ ดั ให้กบั กลุ่มนักเรียน นักเรียน
ทัง้ ชัน้ กลุ่มเพื่อนร่ว มงานหรือโรงเรียน ทัง้ นี้การคิดไตร่ตรองรูปแบบนี้มศี กั ยภาพในการกําหนด
แนวทางของการคิดและการกระทําในอนาคตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามทีต่ อ้ งการ
1.3.3 การเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) ตามแนวคิดของคอล์บ
(Kolb. 1984) และดิวอี้ (Dewey. 1933: 59-60) ได้กล่าวถึงการเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ต่อการคิด
ไตร่ตรองว่าสามารถนํามาใช้อธิบายกระบวนการคิดของครูเมือ่ ครูทําการตัดสินใจ ครูนักคิดไตร่ตรอง
(Reflective Teacher) สามารถกํากับผลการกระทําเหมือนกับว่าได้ใช้กระบวนการคิดในการตัดสินใจ
(Colton; & Sparks-Langer. 1993: 46) ซึง่ การเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์เป็ นการเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั จิ ริง ผูเ้ รียนเป็ นผู้สร้างความรูใ้ หม่ จากการทดลองปฏิบตั โิ ดยเริม่ จากการรับรูป้ ญั หาแล้วเริม่
หาทางแก้ปญั หา หลังจากนัน้ จึงทดลองปฏิบตั ิ จนเกิด ประสบการณ์ จากผลการปฏิบตั ิแ ล้ว สร้าง
ความรู้ใ หม่ด้วยตนเองซึ่ง อาจจะตัดสินใจยืนยันความรู้เดิมหรือ ปรับเปลี่ยนความรู้ใ หม่ (Dewey.
1933: 93-95) การเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ ระหว่าง
ประสบการณ์ท่เี ป็ นรูปธรรมกับการสรุปอ้างอิงในลักษณะที่เป็ นนามธรรม ระหว่างพุทธิพสิ ยั กับจิต
พิสยั และมีการดําเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องสัมพันธ์กบั การศึกษา การปฏิบตั งิ านและการพัฒนาบุคคล ดัง
ภาพประกอบ 1

15
การพัฒนาบุคคล

การเรียนรูผ้ ่าน
ประสบการณ์

การศึกษา

การทํางาน

ภาพประกอบ 1 การเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ทส่ี มั พันธ์กบั การศึกษา การทํางานและการพัฒนาบุคคล
ทีม่ า : Zuber-Skerritt. (1992). Professional Development in Higher Education: a
Theoretical Frame Work for Research. p. 98. citing Kolb. (1984) p.4
รู ป แบบการเรีย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ ข องคอล์ บ มองว่ า การเรีย นรู้ เ กิด จาก
ความสัมพันธ์ในสองมิติ โดยอธิบายกระบวนการเรียนรูข้ องบุคคลมี 2 ลักษณะ คือ ประเด็นทีห่ นึ่ง
บุคคลมีวธิ กี ารเรียนรูป้ ระสบการณ์และข้อมูลต่างๆ อย่างไร ประเด็นที่สอง บุคคลเกิดกระบวนการ
จัดการ เปลี่ยนแปลงสิง่ ที่รบั รูอ้ ย่างไร จึงอธิบายได้ว่าการเรียนรู้ เกิดจากความสัมพันธ์ใน 2 มิติ คือ
วิธรี บั รูแ้ ละกระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศหรือความรูข้ องบุคคลโดยจําแนกวิธกี ารรับรูเ้ ป็ น 2
ประเภท คือ ผ่านประสบการณ์ทเ่ี ป็ นรูปธรรม (Concrete Experience) และผ่านความคิดรวบยอดที่
เป็ นนามธรรม (Abstract Conceptualization) ส่วนกระบวนการจัดการความรูข้ องบุคคล เกิดใน 2
ลักษณะคือ เกิดจากการคิดพิจารณาไตร่ตรอง (Reflective Observation) และเกิดจากการลงมือ
ปฏิบตั ิ (Active Experimentation) (Healey; & Jenkins. 2000: 1-16 citing Kolb.1984) จะเห็นได้
ว่าความสัมพันธ์ของโครงสร้าง 2 มิติ เป็ นวงจรการเรียนรูต้ ่อเนื่องของบุคคลทีเ่ ป็ นพื้นฐานสําคัญ
สําหรับการปฏิบตั แิ ละปรับปรุงงานโดยเริม่ ต้นตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการรับรู้ สังเกต พิจารณาไตร่ตรองและ
ทดลองปฏิบตั ิ แต่ทงั ้ นี้การเรียนรูอ้ าจเริม่ ต้นในขัน้ ตอนใดของวงจรการเรียนรูก้ ไ็ ด้
นอกจากนี้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ของคอล์บยังสัมพันธ์กบั แนวคิดการคิด
ไตร่ตรองของโชน(Schon.1983) โดยคอล์บเน้นความสัมพันธ์ระหว่างวิธกี ารเรียนรู้ 4 ขัน้ คือ การ
สร้างประสบการณ์ท่เี ป็ นรูปธรรม การสังเกตอย่างไตร่ตรอง การสร้างความคิดรวบยอดและการ
ทดลองปฏิบตั ิ ซึ่งวงจรการเรียนรูด้ งั กล่าวสอดคล้องกับแนวคิดนักปฏิบตั ิท่มี กี ารคิดไตร่ตรองของ
โชนในขัน้ กําหนดกรอบปญั หา ขัน้ กําหนดองค์ประกอบ ขัน้ ตีความ ขัน้ วิเคราะห์ ขัน้ สังเคราะห์และ
ขัน้ ประเมินผล (Sparks-Langer; et al. 1990: 25)
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1.3.4 ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivist Theory)
ทฤษฎีสรรคนิยม มองว่าเมื่อผู้เรียนได้กระทํา ตอบโต้ และมีปฏิสมั พันธ์กบั วัตถุ
คน กฎ ปทัสถานและแนวคิด โดยตรงส่งผลให้ผเู้ รียนสร้างความรูข้ องตนเองและปรับความรูใ้ หม่และ
ปรับความสามารถของตน หรือกล่าวได้ว่าผูเ้ รียนมีบทบาทเป็ นผูก้ ระทําในการสร้างความเข้าใจและ
สร้างความหมายโดยการตีความและเชื่อมโยงประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมทีห่ ลากหลาย ความรู้
ไม่ได้ถูกกําหนดขึน้ หรือมีอยู่ภายนอกผูเ้ รียน แต่ความรูเ้ ป็ นสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ภายในตัวบุคคลผ่านการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมอย่างตื่นตัว ในบริบทของวัฒนธรรมเชิงสังคมและสื่อผ่านทางความรูเ้ ดิมที่
มีอยู่ การสร้างความรูเ้ ป็ นการสร้างความหมายและสร้างความเข้าใจโดยการตีความประสบการณ์ท่ี
ได้รบั ความรูจ้ ะไม่คงที่ เมื่อผู้เรียนได้ทดสอบความรูก้ บั ประสบการณ์ใหม่ ก็จะพัฒนาเป็ นความรู้
ความเข้าใจที่ลกึ ซึ้งและแข็งแกร่งมากขึ้นทัง้ นี้การสร้างความรู้เป็ นกระบวนการที่อาศัยเวลาไม่ได้
เกิดขึน้ อย่างทันทีทนั ใด (Fosnot. 1996: 8-33) เพราะการเรียนรูเ้ ป็ นกระบวนการปรับโครงสร้างทาง
ปญั ญา (Accommodation) อาศัยประสบการณ์หรือแนวคิดใหม่ (Cornu; Peters. 2005: 50 citing Jenlick ;
Kinnucan-Welsch.1999; Resnick; & Klopfer. 1989) นอกจากนี้ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ มี
จุดเน้นทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการคิดของปจั เจกบุคคล และการสร้างความรูร้ ่วมกันในสังคม อย่างไรก็
ตามนักการศึกษาจํานวนมากเห็นว่า หลักการสอนตามแนวการสร้างสรรค์ความรู้ สนับสนุ นการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ เป็ นการสังเคราะห์มุมมองการรูค้ ดิ (Cognitive) และสังคม(Social) ซึ่งมองว่าปจั เจก
บุคคลเป็ นผูส้ ร้างความรู้ และสังคมเป็ นสื่อกลาง (Social Mediated) (Winiondschitl. 2002: 131) ห้องเรียน
เป็ นสถานที่แสวงหาความรูห้ รือร่วมสร้างความรู้(Co-Construction)โดยเฉพาะรูปแบบห้องเรียนที่
เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ (Holt-Reynolds. 2000: 21) การปฏิบตั ทิ างการสอนต้องให้สอดคล้องกับ
ความรูท้ ร่ี ว่ มกันสร้างกับผูเ้ รียน
การเรียนรูข้ องครูตามมุมมองของทฤษฎีสรรคนิยมทีว่ ่าการเรียนรูข้ องครูเกี่ยวข้อง
ชุมชนการเรียนรู้ (Learning Communities) ทีไ่ ด้กําหนดขึน้ สําหรับการพัฒนาครู ซึง่ การเรียนรูท้ าง
วิชาชีพของครูเป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันและมีผลทางบวกต่อความก้าวหน้าของครู การนํ า
ชุมชนแห่ งการเรียนรู้มาใช้ใ นการพัฒนาการคิด ไตร่ต รองเป็ นแนวทางหนึ่ ง ที่ส่งเสริมครูเ พื่อ การ
เปลี่ย นแปลงและมีค วามจํ า เป็ น สํ า หรับ การคิด ไตร่ ต รองการสอนและการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่
21(Darling-Hammond; et al. 1999: 93; Leiberman. 2000: 225)
กลุ่มหรือชุมชนแห่งการเรียนรูม้ คี วามสําคัญมากต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
ครู จํ า เป็ น ต้ อ งมีก ลุ่ ม เพื่อ นที่ไ ว้ ใ จได้ใ นการที่จ ะพู ด คุ ย สนทนาแลกเปลี่ย นความคิด เห็น และ
ประสบการณ์ ใ นการเรียนการสอน โดยชุ มชนแห่ง การเรียนรู้เ กิด จากเพื่อ นครูท่มี คี วามเชื่อ หรือ
ปรัชญาการสอนที่ค ล้ายคลึง กัน หรือประสบปญั หาในการสอนเหมือ นกันหรือ อาจเป็ นเพื่อ นต่ าง
โรงเรียนก็ได้ การได้มโี อกาสพูดคุยสนทนาในระหว่างกลุ่มเพื่อนจะช่วยให้ครูพฒ
ั นาความเชื่อมันใน
่
ความรูใ้ นการสอนของตน อยากทดลองหาความรูใ้ หม่ๆ ในงานสอนตลอดจนมองเห็นหนทางที่จะ
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จัดการกับปญั หาในการสอนของตนให้ดยี งิ่ ขึ้น (นภเนตร ธรรมบวร. 2542: 30 อ้างอิงจาก Craig.1992;
Olson.1993; Hollingsworth.1994; Dhamborvorn. 1994)
ในการพัฒนาการคิดไตร่ต รองของครูต้อ งอาศัยกลุ่ มชุ มชนแห่ ง การเรียนรู้เ ป็ น
แหล่ ง พัฒ นาครู เพราะความรู้ใ นการสอนของครู พ ัฒ นามาจากประสบการณ์ โ ดยครูส ร้า งและ
ปรับเปลีย่ นความรูใ้ นการสอนของตนตลอดเวลาจากประสบการณ์ทงั ้ ภายในและภายนอกห้องเรียน
ถ้าเราเปิ ดโอกาสให้ครูได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนโดยผ่านการสนทนา พูดคุย
เล่าเรื่อง หรือการเขียนบันทึกกับเพื่อนครู ช่วยให้ครูได้ไตร่ตรอง ทบทวน ทําความเข้าใจและเห็น
คุณค่าของการสอนมากยิง่ ขึน้ (นภเนตร ธรรมบวร. 2542: 35) และทําให้ครูได้เรียนรูร้ ว่ มกัน
นอกจากนี้ ท ฤษฎีส รรคนิ ย มมีนั ย สํ า คัญ ในการทํ า ความเข้า ใจกระบวนการคิด
ไตร่ตรองและการออกแบบเทคโนโลยีท่สี ่งผลต่อการคิดไตร่ตรอง คือการคิดไตร่ตรองเกี่ยวข้องกับ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมด้วยการใช้การประเมินผลการกระทําและทําความเข้าใจจากหลายมุมมองโดย
เปรียบเทียบทัง้ ด้านบุคคลและสังคม การคิดไตร่ตรองเป็ นสิง่ ทีต่ ้องใช้ความกระตือรือร้น มีเป้าหมาย
ในกระบวนการอธิบาย ค้นหาและเรียนรูท้ ต่ี อ้ งการการคิดพิจารณาซึง่ พบบ่อยเมื่อพบปญั หาทีย่ ุ่งยาก
และการคิด ไตร่ ต รองยัง เป็ น พื้น ฐานในการทํ า ความเข้า ใจกระบวนการเรีย นรู้ ของบุ ค คลด้า น
ประสบการณ์ ความรูค้ วามเข้าใจตนเองในการจัดการในหลายๆบริบท (Lin; et al. 1999: 43-62)
สําหรับการศึกษาครัง้ นี้ นําแนวคิดการสร้างสรรค์ความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาการคิด
ไตร่ตรองกับกลุ่มเพื่อนครูโดยการสนทนาโต้ตอบระหว่างครู แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม เพื่อให้ครูเกิดการเรียนรูแ้ ละปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสอน
1.3.5 ระดับการคิดไตร่ตรอง (Level of Reflective)
นักวิจยั และผูเ้ ชีย่ วชาญทางการคิดไตร่ตรอง มีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการ
คิดไตร่ตรองแตกต่างกัน แต่โดยทัวไปมี
่ ดงั นี้
แวน มาเนน (Van Manen. 1977: 227-228) ได้เสนอโมเดลลําดับขัน้ ของระดับ
การคิดไตร่ตรอง (Hierarchical Model of Level of Reflective) โดยจําแนกการคิดไตร่ตรองเป็ น 3
ระดับ ได้แก่ระดับที่ 1 การให้เหตุผลตามหลักวิชา (Technical Rationality) เน้นทีค่ วามสามารถของ
ครูทป่ี รากฏในห้องเรียน และประสิทธิผลทีแ่ สดงออกโดยการวัดผลลัพธ์ ครูทร่ี ะดับนี้พจิ ารณาเพียง
เทคนิคการประยุกต์ใช้ความรูท้ างการศึกษาและหลักการของหลักสูตรขัน้ ต้น เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ทางการศึกษาทีก่ ําหนด โดยไม่ได้พจิ ารณาทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นเป้าหมาย หรือบริบทของสถาบันไม่ว่าจะ
เป็ นโรงเรียน ห้องเรียน ชุมชนและสังคม ทัง้ นี้มองว่าสิง่ เหล่านี้ไม่เป็ นปญั หา การคิดไตร่ตรองระดับ
ที่ 1 เป็ นการคิด จากเหตุ การณ์ อาศัยประสบการณ์ ของตนเองหรือโดยสังเกตซึ่งปราศจากการ
พิจารณาระบบหรือทฤษฎี และมองว่าไม่เป็ นปญั หา ซึง่ แวน มาเนน เรียกการคิดไตร่ตรองระดับนี้ว่า
แบบแผนการวิเคราะห์-เชิงประจักษ์ (Empirical-Analysis Paradigm) และจัดเป็ นการคิดไตร่ตรอง
ระดับตํ่าสุด ระดับที่ 2 การคิดไตร่ตรองการปฏิบตั อิ ย่างมีเหตุผล (Practical Action) ครูสามารถ
อธิบายถึงฐานคติ (Assumption)และสิง่ ที่อยู่เบื้องหลังเป้าหมาย หลักการสอน และการประเมินผล
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การกระทําที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน นํ าไปสู่การปฏิบตั ิการสอน ในระดับนี้ ครูวเิ คราะห์
ผูเ้ รียนและพฤติกรรมของครูเองเพื่อตรวจสอบว่าบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร
สร้างทางเลือกในการจัดการเรียนการสอน เป็ นผลมาจากค่านิยมทีย่ ดึ ถือและความเชื่อบางอย่าง ที่
นํ า มาใช้เ ป็ น กรอบในการปฏิบตั ิ การคิด ไตร่ ต รองระดับ ที่ 2 เป็ นการคิด จากเหตุ ก ารณ์ อ าศัย
ประสบการณ์ ส่ ว นบุ ค คลและหรือ การสัง เกตเกี่ย วกับ ระบบหรือ ทฤษฎี และบ่ อ ยครัง้ ที่ม องว่ า
เหตุการณ์เป็ นปญั หา รวมถึงอคติส่วนบุคคล แวน มาเนน เรียกว่า แบบแผนปรากฏการณ์เน้นการ
วิเคราะห์ (Hermeneutic-Phenomenological Paradigm) และระดับที่ 3 การคิดไตร่ตรองวิพากษ์
(Critical Reflection) การคิดไตร่ตรองระดับนี้รวมเกณฑ์ดา้ นคุณธรรม จริยธรรมเข้ามาด้วย เช่น ใน
การปฏิบตั ิให้ความสําคัญถึงความต้องการของมนุ ษย์ โดยครูท่คี ดิ ระดับนี้ คิดเกี่ยวกับคุณค่าของ
ความรู้ และเหตุการณ์สําคัญทางสังคม ที่เกิดประโยชน์ กบั ผู้เรียน ปราศจากการบิดเบือนจากอคติ
ส่วนบุคคล นอกจากนี้ ครูรกั ษาสิง่ ที่ดไี ว้เป็ นตัวเลือกสําหรับพิจารณานํ ามาใช้ในห้องเรียนของตน
และการแสดงพฤติกรรมในโรงเรียน ทัง้ นี้การคิดในระดับนี้ เป็ นการคิดไตร่ตรองจากเหตุการณ์ดว้ ย
การเปิ ดใจกว้าง รวมถึงการพิจารณาคุณธรรมหรือจริยธรรม แวน มาเนน เรียกว่ าแบบแผนการ
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical-Dialectical Paradigm) ซึง่ จัดเป็ นระดับสูงสุดของการคิดไตร่ตรอง
นอกจากนี้ เมซิโร (Mezirow. 1991: 104-105) จําแนกการคิดไตร่ตรองเพื่อ
พัฒนาการสอนเป็ น 3 ระดับตามเป้าหมายการเรียนรู้ ดังนี้ คือ การคิดไตร่ต รองระดับเนื้ อหา
(Content Reflection) การคิดไตร่ตรองระดับกระบวนการ (Process Reflection) การคิดไตร่ตรอง
ระดับมโนทัศน์ (Premise Reflection) ซึง่ การคิดไตร่ตรองระดับเนื้อหา (Content Reflection) ให้
ความสนใจไปที่วธิ กี ารและรูปแบบต่ างๆ ของการสอน การพัฒนาหลักสูตร หรือการประเมินการ
เรียนการสอนและหลักสูตร การคิดไตร่ตรองระดับกระบวนการ (Process Reflection) ผูส้ อนทีค่ ดิ
ไตร่ตรองในระดับนี้จะมุ่งความสนใจไปทีก่ ระบวนการ หรือกลวิธที ่ที ําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือ
เป็ นการตอบคําถามว่า ”อย่างไร” เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น จะสอนอย่างไรให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้ ตัวบ่งชี้ท่ใี ช้อยู่เหมาะสมหรือไม่ และการคิดไตร่ตรองระดับฐานคติ (Premise Reflection)
ผูส้ อนทีม่ กี ารคิดไตร่ตรองในระดับนี้ จะตัง้ คําถามเกี่ยวกับความเหมาะสม เป้าหมาย คุณค่า ปรัชญา
เบื้องหลังวิธกี ารสอนทีต่ นเองใช้สอนอยู่ รวมถึงอิทธิพลทางสังคม วัฒนธรรมต่อการสอนของตน มี
เป้าหมายเพื่อให้ผคู้ ดิ ไตร่ตรองมีความเป็ นอิสระทางความคิด
แท็กการ์ทและวิลสัน (Taggart; & Wilson. 2005: 2-5) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การประเมินระดับความสามารถในการคิดไตร่ตรองเป็ น 3 ระดับคือ ระดับที่ 1 ระดับตามหลักวิชา
(Technical Level)ครูจะนํ าเอาประสบการณ์ในอดีตและความรู้จากเนื้อหาวิชา มาใช้คดิ ไตร่ตรอง
เพื่อให้บรรลุจดุ มุง่ หมายของกิจกรรม เมือ่ พิจารณาหลักฐานจากการบันทึก ประกอบด้วย การบันทึก
เรือ่ งราวทัวไปจากการสั
่
งเกต เน้นการใช้เนื้อหาวิชาทฤษฎีทไ่ี ด้จากการอ่านและประสบการณ์ในอดีต
โดยปราศจากการพิจารณาหาทางเลือกอื่น กําหนดเกณฑ์บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ยดึ ตามงาน และใช้
คําศัพท์ทางการศึกษาทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับเรื่องราวทีบ่ นั ทึก ระดับที่ 2 ระดับบริบทแวดล้อม
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(Contextual Level) โดยครูจะพิจารณาทางเลือกที่หลากหลายอาศัยความรูแ้ ละค่านิยมและมีการ
วิเ คราะห์ สร้า งความชัด เจน ความตรงตามหลัก วิช าการและสภาพแวดล้ อ มของสถานการณ์
หลักฐานจากการบันทึก ประกอบด้วย การพิจารณาไตร่ตรองในการตัดสินใจเกี่ยวกับบริบทของ
สถานการณ์ การเชื่อมโยงทฤษฎีและปฏิบตั ิ การมองหาทางเลือกทีห่ ลากหลายทีจ่ ะใช้ในการปฏิบตั ิ
โดยอาศัยความรูแ้ ละค่านิยมของสังคมและการวิเคราะห์ การสร้างความชัดเจนและความมีเหตุผลใน
การปฏิบตั งิ าน และระดับที่ 3 ระดับการพิจารณาโดยใช้เหตุผล/ คิดเชิงวาทะวิพากษ์ (Dialectical
level)โดยครูจะมีการนํ าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม สังคมและการเมืองมาเชื่อมโยง
กับสถานการณ์ทก่ี ําหนดมาใช้ในการพิจารณาไตร่ตรอง หลักฐานจากการบันทึก ประกอบด้วย การ
ตัง้ ประเด็นคําถามอย่างเป็ นระบบ การกําหนดทางเลือกอย่างหลากหลายและมีการเปรียบเทียบกับ
ทฤษฎี การพิจารณาไตร่ตรองในการตัดสินใจถึงผลลัพธ์ทต่ี ามมา และการนํ าประเด็นทางคุณธรรม
จริยธรรมสังคมและการเมืองมาใช้ในการพิจารณากับสถานการณ์ทก่ี ําหนด
สําหรับฟาร์เรล (Farrell. 2004: 33) ได้แบ่งการคิดไตร่ตรองมี 3 ระดับคือ ระดับที่
1 การให้เ หตุ ผ ลตามหลักวิชา(Technical Rationality)จุด เน้ นที่พ ฤติกรรมและทักษะของครูใ น
ห้อ งเรียนซึ่ง เป็ นการกระทําที่เ กิด ขึ้นในห้องเรียน เมื่อ ครูว างแผนที่ระดับการคิด ไตร่ต รองนี้ ครู
กระทําเพียงในเรื่องทําอะไรในห้องเรียน ระดับ 2 บริบทแวดล้อม (Contextual Level) เมื่อครูคดิ
ไตร่ตรองระดับนี้ ครูเน้นเกีย่ วกับทฤษฎีทอ่ี ยูเ่ บือ้ งหลังการปฏิบตั ใิ นห้องเรียน ครูสามารถมองหาทาง
เลือกการปฏิบตั ิ ที่ครูใช้อยู่เสมอขึ้นอยู่กบั ความต้องการของผู้เรียนและระดับ 3 การวิพากษ์หรือ
พิจารณาโดยใช้เหตุผล (Critical or Dialectical Reflection) เมื่อครูคดิ ไตร่ตรองทีร่ ะดับนี้ การกระทํา
ของครูและการคิดไตร่ต รองภายในบริบทของสังคมที่กว้างขึ้น ครูเ น้ นประเด็นทางด้านคุณ ธรรม
จริยธรรม และกึ่งสัง คมการเมือ ง(Sociopolitical)ที่เ ชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิงานของครู โดยครูมอง
ออกไปข้างนอกเพื่อให้เกิดความเข้าใจด้วยตนเองมากขึน้
จากแนวคิดเกีย่ วกับระดับการคิดไตร่ตรองทีน่ ํ าเสนอข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
การคิดไตร่ตรองแบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
1) ระดับวิธกี ารเป็ นการคิดไตร่ตรองที่เน้ นพิจารณาเทคนิคการประยุกต์ใช้
ความรูท้ างการศึกษาและหลักการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาทีก่ ําหนด (Van Manen.
1977: 227) รวมถึงวิธกี ารและรูปแบบการสอน การพัฒนาหลักสูตรหรือการประเมินผลการเรียนการ
สอนและหลักสูตร (Mezirow. 1991: 104) โดยการนํ าเอาประสบการณ์ในอดีตและความรูเ้ กี่ยวกับ
หลักการสอน เนื้อหาวิชา และวิธกี ารจัดการเรียนการสอน มาใช้ในการพิจารณาไตร่ตรองเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน (Taggart; & Wilson. 2005: 36) โดยเน้นทีพ่ ฤติกรรม
และทักษะของครูในห้องเรียน (Farrell. 2004: 33)
2) ระดับปฏิบตั เิ ป็ นการคิดไตร่ตรองทีอ่ ธิบายถึงฐานคติ ทฤษฎีและสิง่ ทีย่ ดึ ถือ
อยู่เบื้องหลังเป้าหมาย หลักการสอนและการประเมินผลการปฏิบตั ิ แล้วนํ าไปใช้ปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียน
และหาทางเลือกจากการปฏิบตั ิใ นชัน้ เรียนที่ค รูใช้อยู่เป็ นประจําให้ต อบสนองความต้อ งการของ
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ผูเ้ รียน (Van Manen. 1977: 227; Farrell. 2004: 33) หรือเป็ นการพิจารณาความเหมาะสมของ
กระบวนการหรือกลวิธที ่ที ําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (Mezirow. 1991: 104) รวมทัง้ การค้นหา
แนวทางที่เป็ นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบททางการ
เรีย นการสอน ทัง้ นี้ ท างเลือ กที่เ กิด ขึ้นนั น้ มาจากความรู้แ ละค่ านิ ย มที่ย ึด ถือ โดยผ่ านการพินิ จ
พิเ คราะห์ อ ย่ า งรอบคอบจนเกิ ด ความรู้ท่ีช ัด แจ้ง ถึ ง หลัก การที่ค้ น พบจากการปฏิบ ัติก ารสอน
(Taggart; & Wilson. 2005: 36)
3) ระดับวิพากษ์ เป็ นการคิดไตร่ตรองทีเ่ กี่ยวกับการตรวจสอบจุดมุ่งหมาย
วิธกี ารสอน การปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียนรวมทัง้ ประเด็น คุณธรรม จริยธรรมของสังคมและความยุตธิ รรม
โดยเน้ นความสําคัญในเรื่องความต้องการของมนุ ษย์ (Van Manen. 1977: 228) หรือเป็ นการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเป้าหมาย ค่านิยม ปรัชญาที่อยู่เบื้อ งหลังวิธกี ารสอน อิทธิพลของ
สังคม วัฒนธรรมต่อการสอน (Mezirow. 1991: 105) โดยพิจารณาเหตุผลของการปฏิบตั งิ านของครู
ทีเ่ กี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมและสังคมและการเมืองกับสถานการณ์จริง (Taggart; & Wilson.
2005: 36; Farrell. 2004: 33)
แนวคิดทฤษฎีท่กี ล่าวมาทัง้ 5 แนวคิด นํ ามาประยุกต์ใช้สําหรับการพัฒนาการคิด
ไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญของครู สามารถสรุปได้ดงั ตาราง 1
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ตาราง 1 แนวคิด/ทฤษฎี มโนทัศน์ของทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
แนวคิด/ทฤษฎี
มโนทัศน์สาํ คัญของทฤษฎี
การคิด
การคิดไตร่ตรองเป็น การพินิ
ไตร่ตรองการ พิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญอย่าง
สอน
ลึกซึง้ โดยเริม่ จากความสงสัยใคร่รู้
(Dewey.1933) ในเรือ่ งเกีย่ วกับความคิด ความ
เชื่อหรือองค์ความรูท้ ย่ี ดึ ถือกันอยู่
และติดตามความคิดนัน้ ๆโดยหา
เหตุผลและข้อมูลอ้างอิง ซึง่ ระยะ
ของการคิดไตร่ตรองตามแนวคิดนี้
มี 5 ระยะคือ 1)การยอมรับว่ามี
ปญั หา 2) การกําหนดประเด็น
3) การเสนอแนะแนวทางแก้ปญั หา
4)การระบุเหตุผลเพื่อสนับสนุ น
ข้อเสนอแนะ 5)การสรุป

การนํามาประยุกต์ในการพัฒนาครู
สํ า หรับ พัฒ นาการคิด ไตร่ ต รอง
การสอนของครูท ัง้ ในขณะสอนและ
หลังการสอน และนํ าข้อมูลมาบันทึก
ไตร่ตรองและการคิดไตร่ตรองกับกลุ่ม
โดยให้ ค รู ไ ด้ ฝึ ก คิ ด ไตร่ ต รองตาม
กระบวนการคิด ไตร่ ต รองเชื่อ มโยง
ความรูป้ ระสบการณ์เดิม และความรู้
ใหม่ เป็ นพืน้ ฐาน คิดและแสดงเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจทางเลือกในการ
แก้ปญั หาโดยคํานึงถึงการประยุกต์ใช้
ในบริบ ทต่ า งๆและผลกระทบที่เ กิด
จากการคิด และตัด สิน ใจ จะช่ ว ยให้
เป็ นครูนกั คิดไตร่ตรอง

ทฤษฎี
การคิด
ไตร่ตรองการ
ปฏิบตั งิ าน
(Schon.1987)

นํ ามาใช้ กํ า หนดวิ ธ ี ก ารแล ะ
กิจกรรมการพัฒนาคิดไตร่ตรอง คือ
1)การคิดไตร่ตรองขณะสอนโดยให้ครู
สังเกตกระทําของตนเองในห้องเรียน
รวมทัง้ ครูวชิ าการหรือผู้วจิ ยั 2)การ
คิดไตร่ตรองหลังสอนโดยให้ครูเขียน
บันทึกไตร่ตรองการสอนในแต่ละครัง้
ทีก่ ารสอนเสร็จสิน้

การคิดไตร่ตรองการปฏิบตั งิ าน
ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ
1.การคิดไตร่ตรองขณะกระทํา
(Reflection- in -action )
2.การคิดไตร่ตรองหลังกระทํา
(Reflection- on- action )

ระดับการคิด การคิดไตร่ตรอง มี 3 ระดับ คือ
ไตร่ตรอง(Van 1.ระดับวิธกี าร
Manen.(1977) 2.ระดับปฏิบตั กิ าร
3.ระดับวิพากษ์

ใช้เป็ นกรอบสําหรับการวัดการ
คิดไตร่ตรองและการพัฒนาการคิด
ไตร่ตรอง
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ตาราง 1 (ต่อ)
แนวคิด/ทฤษฎี
ทฤษฎีการ
เรียนรูผ้ ่าน
ประสบการณ์
(Experiential
Learning)
(Kolb.1984 )

มโนทัศน์สาํ คัญของทฤษฎี
การเรียนรูเ้ ป็ นกระบวนการเปลีย่ น
ประสบการณ์ไปสู่ความรูโ้ ดย
ผูเ้ รียนสร้างความรูจ้ าก
ประสบการณ์เดิมทีเ่ ป็ นรูปธรรม มี
การสังเกตและคิดไตร่ตรอง การ
อภิปรายร่วมกัน สรุปความคิดรวบ
ยอด และนําไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ วงจรการเรียนรู้
ประสบการณ์รปู ธรรม การสังเกต
อย่างไตร่ตรอง สร้างความคิดรวบ
ยอดทีเ่ ป็ นนามธรรมและการ
ทดลองปฏิบตั ิ

การนํามาประยุกต์ในการพัฒนาครู
พัฒนาการคิดไตร่ตรองของครูจาก
ประสบการณ์การปฏิบตั งิ านสอนด้วย
ตนเองโดยการบันทึกหลังสอนโดยครู
เผชิญกับประสบการณ์ เฉพาะคือการ
ปฏิบตั งิ านสอน สังเกต เก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ จ าก
หลายๆ เรื่องเช่น หลักสูตร นักเรียน
วิธกี ารสอน เป็ นต้น วิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่เ ก็ บ รวบรวมมาสู่ ก ารพัฒ นาทาง
ความรู้คดิ เมื่อมีความชัดเจนแล้วครู
สร้างความรู้ หรือแนวทาง วิธกี ารใหม่
นํ าไปสู่การพัฒนาสมมติฐานทีเ่ ป็ นไป
ไ ด้ ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ผ่ า น
กระบวนการคิดเพื่อดูผลที่จะเกิดขึ้น
หลังจากพิจารณาผลที่จะเกิดขึน้ แล้ว
ครูตดั สินใจเลือกและนํ าไปใช้ โดยเริม่
จากครูว างแผนการสอน นํ าแผนไป
ปฏิบตั ิการสอนและประเมินผล ทัง้ นี้
วงจรเริม่ ต้นอีกครัง้ เมื่อผลของกระทํา
ถูกสังเกตและวิเคราะห์

ทฤษฎี
สรรคนิยม
(Constructivist
Theory)

การทีผ่ เู้ รียนได้กระทํา ตอบโต้
และมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ ต่างๆ
โดยตรงส่งผลให้ผเู้ รียนสร้าง
ความรูข้ องตนเองโดยการสร้าง
ความหมายและสร้างความเข้าใจ
ด้วยการตีความประสบการณ์ท่ี
ได้รบั แล้วปรับความรูใ้ หม่และ
ความสามารถของตน

การพัฒนาการคิดไตร่ตรองโดยการ
สนทนาโต้ตอบกับเพื่อนครูในลักษณะ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ทําให้ครูได้รบั
มุมมองทีห่ ลากหลาย นํ าไปสู่การ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้างความรูแ้ ละ
การกระทําต่อไป
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1.4 การวัดการคิ ดไตร่ตรอง
นักการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการคิดไตร่ตรองของครู ได้ทําการวิจยั แนวทาง
วิเ คราะห์แ ละให้ร หัส ผลงานการเขียนของนั ก ศึก ษาครูห รือ ครูประจํา การที่เ ชื่อ มโยงกับ การคิด
ไตร่ ต รอง วิธ ีก ารเขีย นบัน ทึก ความคิด ไตร่ ต รองที่นํ า มาใช้ ใ นการวิจ ยั เช่ น การเขีย นบัน ทึก
(Journaling) การเขีย นชีว ประวัติ (Autobiographical
Sketches) และการบรรยายเรื่อ งราว
(Narrative) ซึ่ง ความสามารถทางความคิด เหล่ า นี้ ถู ก แปลความหมายเป็ น การปฏิบ ัติไ ตร่ ต รอง
(Reflection Action) อีกครัง้ หนึ่ง (Hatton; & Smith. 1995: 33-49; Sparks-Langer; & Colton.
1991:37-44)
สปาร์คส์-แลงเกอร์และคณะ (Sparks-Langer; et al. 1990: 23-32 ) พัฒนากรอบ
งานสําหรับประเมินระดับของการคิด ไตร่ต รอง ใช้แ นวคิด เกี่ยวกับลําดับขัน้ การคิดของกาเย
(Gagne.1968) และแนวคิดการไตร่ตรองวิพากษ์ของแวน มาเนน (Van Manen.1977) จําแนกภาษา
และการคิด เป็ น 7 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เป็ นระดับตํ่าสุดคือไม่มกี ารบรรยาย ระดับที่ 2 บรรยาย
เหตุการณ์สอนง่ายๆ ระดับ 3 ให้ช่อื เหตุ การณ์ โดยการใช้มโนทัศน์ ทางการสอน ระดับ 4 อธิบาย
เหตุการณ์โดยใช้ความชอบส่วนบุคคลหรือความคิดเดิม ระดับ 5 อธิบายถึงเหตุการณ์โดยใช้หลักการ
การสอน ระดับ 6 อธิบ ายเหตุ ก ารณ์ ส อนที่คํา นึ ง ถึง ป จั จัย ทางบริบทแวดล้อ ม เช่ น คุ ณ ลัก ษณะ
นักเรียน เนื้อหาวิชา หรือ ปจั จัยชุมชนและระดับ 7 อธิบายเหตุการณ์สอบด้วยการพิจารณาประเด็น
คุณธรรม จริยธรรม และการเมือง และต่อมาสปาร์คส์-แลงเกอร์ และคอลตัน้ (Sparks -Langer; &
Colton. 1991: 37-44) ได้เสนอการคิดไตร่ตรองของครู เป็ น 3 ประเภท คือ 1) การคิดไตร่ตรอง
ด้านการรูค้ ดิ (Cognitive Approach) เน้ นในเรื่องการตัดสินใจของครูโดยอาศัยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สารสนเทศและกระบวนการจัดการข้อมูล 2)การคิดไตร่ตรองด้านการวิพากษ์ (Critical
Approach) ให้ค วามสนใจเกี่ย วกับ การกํ า หนดปญั หาโดยใช้เ หตุ ผ ลทางคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม
รวมทัง้ การนําประสบการณ์ ความเชื่อ เป้าหมาย และค่านิยมทางสังคมศาสตร์การเมือง ไปใช้ในการ
ตัด สินใจ และ3)การคิด ไตร่ต รองด้านการวิเ คราะห์เ รื่องราว(Narrative Approach) โดยใช้ก าร
วิเคราะห์เรื่องราวของปจั เจกบุคคล (Personal Narrative) การศึกษาตามธรรมชาติ (Naturalistic
Inquiry) กรณีศกึ ษา(Case Studies) และการวิจยั ปฏิบตั กิ าร (Action Research) เพื่อให้ความสนใจ
รายละเอียดทีอ่ ยูภ่ ายใต้การตัดสินใจ
สําหรับการศึกษาของ ฮัทตันและสมิท(Hatton; & Smith. 1995: 33-49) เสนอกรอบ
ระดับการคิดไตร่ตรองทีพ่ บจากการเขียนบันทึกของนักศึกษาครู เป็ น 4 ระดับ แบบที่ 1 การเขียน
พรรณนา (Descriptive Writing) ไม่จดั ว่าเป็ นการคิดไตร่ตรอง เพราะเป็ นการเขียนบรรยายเฉพาะ
เรื่องราวในปจั จุบนั โดยไม่ได้มคี วามพยายามนํ าเหตุ ผลหรือประเด็นปญั หามาใช้ในการเขียน
เรื่องราวหรือเหตุการณ์นนั ้ แบบที่ 2 การไตร่ตรองเชิงพรรณนา (Descriptive Reflection) มีการ
เขียนโดยใช้เหตุ ผลมาประกอบการบรรยายและมีพ้นื ฐานมาจากประสบการณ์ แบบที่ 3 การ
ไตร่ตรองเชิงสนทนาหรือแลกเปลีย่ นความคิดเห็น (Dialogic Reflection) มักเป็ นการเขียนถึงบุคคล
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ที่ 3 โดยมีการตัดสินใจการสํารวจค้นหาเหตุผล โดยการใช้มุมมองทีห่ ลากหลาย แบบที่ 4 การ
ไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ (Critical Reflection) เป็ นการเขียนถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่มคี วาม
เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของเหตุการณ์ในประวัตศิ าสตร์และบริบทด้านคุณธรรม จริยธรรม สังคมและ
การเมือง
นอกจากนี้เบน และคณะ(Bain; Packer; Ballantyne; & Mills. 1999: 60-65) ได้
กําหนดระดับการคิดไตร่ตรองจากการเขียนบันทึก เป็ น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ1 การรายงาน
(Reporting) เป็ นการบรรยาย รายงานหรือบอกถึงเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ไม่มเี พิม่ เติมการสังเกต ระดับ
2 การตอบสนอง (Responding) เป็ นการบรรยายใช้แหล่งข้อมูลในบางวิธกี าร แต่การเปลีย่ นแปลง
หรือความคิดรวบยอดเล็กน้ อย สังเกตหรือพิจารณาตัดสินโดยปราศจากการให้เหตุผลอ้างอิงหรือ
รายละเอียดสําหรับการตัดสินใจนัน้ และรายงานความรู้สกึ เช่น ความผ่อนคลาย ความวิตกกังวล
ความสุข เป็ นต้น ระดับ 3 การเชื่อมโยง(Relating) เป็ นการระบุลกั ษณะของข้อมูลทีม่ คี วามหมาย
สําหรับตนเอง หรือเชื่อมโยงกับความรูท้ ม่ี อี ยู่ก่อนหรือประสบการณ์ในปจั จุบนั ค้นหาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล ระบุข้อดีและสิง่ ที่ควรปรับปรุง และให้เหตุผลการอธิบายสิง่ ที่เกิดขึน้ หรือระบุสงิ่ ที่
ต้องการหรือวางแผนเพีอ่ ทีจ่ ะทําหรือเปลีย่ นแปลง ระดับ 4 การให้เหตุผล (Reasoning) เป็ นการบูร
ณาการข้อมูลให้มกี ารเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม ทัง้ ความคิดรวบยอดทางทฤษฎี ประสบการณ์ส่วน
บุคคล ทีเ่ กี่ยวข้องการเปลีย่ นแปลงหรือความคิดรวบยอดระดับสูง เพื่อทําความเข้าใจปรากฏการณ์
อย่างลุ่มลึก ตรวจสอบและวิเคราะห์ความคิดรวบยอด เหตุ การณ์ หรือประสบการณ์ โดยการตัง้
คําถามและหาคําตอบ พิจารณาทางเลือก คาดคะเน หรือกําหนดสมมติฐาน เกี่ยวกับสิง่ ที่เกิดขึ้น
และพยายามอธิบายพฤติก รรมของตนและผู้อ่ืน หรือ ความรู้ส ึก ที่เ กิด ขึ้นในการให้ค วามชัด เจน
อ้างอิง ประสบการณ์ หรือการเรียนรูค้ รัง้ ก่อน ด้วยความเข้าใจทีล่ กึ ขึน้ และระดับ 5 การสร้างความรู้
ใหม่ (Reconstructing) เป็ นการคิดระดับสูงขัน้ นามธรรม เพื่อนํ าความรู้ไปใช้หรือ สรุปอ้างอิงโดย
สร้างข้อสรุปจากการคิดไตร่ตรอง สรุปอ้างอิงจากประสบการณ์ หลักการทัวไปที
่
ก่ ลันออกมา
่
สร้าง
ทฤษฎีการสอนของตนเองหรือนํามากําหนดประเด็นการสอนและวางแผนการเรียนรูต้ ่อไปทีเ่ ป็ นฐาน
ของการคิดไตร่ตรอง
ในการศึก ษาของวิยะดา รัต นสุ ว รรณ (2547: 66-68) เรื่อ งการพัฒ นาหลัก สูต ร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดไตร่ตรองของอาจารย์พยาบาล ประเมินความสามารถใน
การคิดไตร่ตรองโดยใช้แนวคิดของสปาร์คแลงเกอร์และค็อตตอน (Sparks-Lannger; & Colton.
1991) และแท็กการ์ทและวิลสัน (Taggart; & Willson. 1998) แบ่งการคิดไตร่ตรองเป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ระดับความสามารถในการอธิบายเหตุผลโดยใช้หลักการหรือทฤษฎี (Technical Level)
ระดับ ที่ 2 ระดับ ความสามารถในการอธิบ ายเหตุ ผ ลโดยใช้ ห ลัก วิช าการร่ ว มกับ บริบ ทของ
สถานการณ์ (Contextual Level ) และระดับที่ 3 ระดับความสามารถในการอธิบายเหตุผลโดยการ
เชื่อ มโยงประเด็น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ คุ ณ ธรรม จริย ธรรม สัง คมและการเมือ งกับ สถานการณ์ จ ริง
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(Dialectical Level) ลัก ษณะของแบบวัด เป็ นแบบเขียนตอบแบบบรรยายโดยใช้ส ถานการณ์
กรณีศกึ ษา เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Assessment)
ตามแนวคิด เกี่ย วกับ ระดับ การคิด ไตร่ ต รองและงานวิจ ัย ที่ศึก ษาเกี่ย วกับ การคิด
ไตร่ ต รอง จะเห็น ได้ว่ า การวัด การคิด ไตร่ต รองนั น้ จะใช้แ นวการวัด ตามสภาพจริง ทัง้ จากการ
วิเคราะห์เอกสารสําคัญต่างๆ ทีใ่ ช้การพัฒนาการคิดไตร่ตรอง การวิเคราะห์จากบันทึกที่ผูเ้ ข้าร่วม
วิจยั เขียนขึ้นหรือ การทดสอบโดยใช้แ บบทดสอบแบบอัต นัยและเกณฑ์ก ารกําหนดระดับการคิด
ไตร่ ต รองหรือ คุ ณ ภาพของการคิด ไตร่ ต รองก็ แ ตกต่ า งกัน ไปตามกรอบที่พ ัฒ นาขึ้น แต่ ค งมี
ลักษณะร่วม 3 ระดับ คือ การคิดไตร่ตรองระดับวิธกี าร ระดับปฏิบตั แิ ละระดับวิพากษ์ตามแนวคิด
ของ แวน มาเนน ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั วัดการคิดไตร่ตรองของครู เป็ น 3 ระดับ ได้แก่การ
คิดไตร่ตรองระดับวิธกี าร เป็ นการให้รายละเอียดเกีย่ วกับเหตุการณ์สอน จุดดีจุดด้อยของวิธกี ารสอน
รูปแบบการสอน การประเมินผลการเรียนการสอนตามแนวคิดหรือหลักการ การคิดไตร่ตรองระดับ
ปฏิบตั ิ เป็ นการอธิบาย เปรียบเทียบกระบวนการเรียนการสอน หรือกลวิธที ใ่ี ช้ในการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนโดยใช้เหตุผลประกอบและสามารถเลือกกลวิธที ด่ี ที ส่ี ุดนํ าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องในสถานการณ์หรือบริบทอื่นๆ และการคิดไตร่ตรองระดับวิพากษ์ เป็ นการอธิบายเชื่อมโยง
ถึงความเหมาะสม คุณค่า เป้าหมายและปรัชญาที่เป็ นพื้นฐานวิธกี ารสอนหรือแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนทีใ่ ช้อยู่กบั หลักคุณธรรม จริยธรรม สังคมตามสภาพการณ์จริงโดยมองว่าสิง่ ที่กระทํา
อยู่หรือคิดทีจ่ ะกระทํา มีผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมกับผูเ้ รียนหรือสังคม โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างและกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน

2. การพัฒนาการคิ ดไตร่ตรอง
2.1 หลักการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาการคิ ดไตร่ตรอง
การพัฒนาครูในโรงเรียนด้วยวิธกี ารคิดไตร่ตรองการปฏิบตั งิ าน จําเป็ นต้องมีความรู้
เกีย่ วกับการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ ซึง่ ผูเ้ รียนทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่เมื่อเข้าสู่
สถานการณ์การเรียนรูจ้ ะเริม่ ต้นด้วยการกลันกรองข้
่
อมูลโดยอาศัยความรูท้ ม่ี อี ยู่เกี่ยวกับเรื่องนัน้ ใช้
กระบวนการแก้ปญั หาและการตัง้ คําถามเพื่อให้ได้เนื้อหาและวิธกี ารคิดใหม่ตามที่ต้องการและจัด
โครงสร้างข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลุ่มลึก บูรณาการความรูใ้ หม่กบั การเรียนรูท้ ่ผี ่านมาและ
สุ ด ท้ า ยสร้า งความรู้ ใ หม่ เ พื่อ นํ า ความรู้ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ คิด ขัน้ นามธรรมและการสรุ ป อ้ า งอิ ง สู่
สถานการณ์อ่ นื ซึ่งกระบวนการเรียนรู้มลี กั ษณะเป็ นวงจรที่ต่อเนื่องโดยผู้เรียนต้องคิดไปข้างหน้ า
และย้อนกลับ ระหว่างความรู้ในปจั จุบนั กับความรู้ใหม่และใช้กระบวนการแก้ปญั หาและแสวงหา
ความรู้ (York-Bar; et al. 2001: 37 citing Even. 1987)
ตามหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่สําหรับการส่งเสริมการคิดไตร่ตรองการปฏิบตั งิ าน มี
หลักการสําคัญ ได้แก่ ผู้เรียนแต่ละคนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีความเมตาตากรุณาต่อกันคือ
บรรยากาศ ผ่อนคลายและไว้วางใจ การเรียนรู้ส่ง ผลต่ อความก้าวหน้ าตามศัก ยภาพของผู้เ รียน
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ผูเ้ รียนมีอสิ ระ (Autonomy) และชีน้ ํ าตนเอง (Self-Direction) และมีศกั ยภาพในการชี้นําตนเองและ
บรรลุแรงบีบคัน้ ของสังคม การเมือง วัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์ (Merriam. 1993: 133)
นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรูต้ ้องคํานึงถึงเงื่อนไขทีส่ ่งเสริมให้การเรียนรูม้ พี ลังอํานาจ (Powerful
Learning) คือ เนื้อหาของการเรียนรูต้ อ้ งมีความหมายและสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียน กระบวนการเรียนรูต้ ้อง
ให้โอกาสผู้เรียนคิดไตร่ตรองประสบการณ์ในอดีตและเพิม่ ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและบริบทของการ
เรียนรูส้ นับสนุ นความรูส้ กึ ทางบวกและความตัง้ ใจเรียน ซึง่ บริบทการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่มดี งั นี้ (YorkBar; et al. 2001: 38; citing Brandt. 1998)
1) อยู่ภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัยและความท้าทาย มนุ ษย์จะมีลกั ษณะอยากรู้
อยากเห็นโดยธรรมชาติ มีแรงจูงใจภายในและผูเ้ รียนเรียนรูโ้ ดยตรงด้วยตนเอง
2) ผู้เรียนจะเป็ นผู้สร้างความรู้ โดยผ่านการกระทํากับสภาพแวดล้อมและการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื
3) การสร้างองค์ความรูด้ า้ นความคิดเชิงเหตุผล ด้านอารมณ์และสังคม สอดแทรก
อยูใ่ นการแลกเปลีย่ นความหมายและการพิสจู น์ความสัมพันธ์ทส่ี าํ คัญ
4) การเรีย นโดยการกระทํ า อย่ า งกระตื อ รือ ร้ น ส่ ง เสริม ให้ แ สดงออก เป็ น
กระบวนการทางสังคมทีส่ าํ คัญทีจ่ ะช่วยให้เกิดชุมชนนักคิดเชิงวิพากษ์อย่างเสมอภาคกัน
จากแนวคิดการเรียนรูข้ องผู้ใหญ่ ท่กี ล่าวมาข้างต้นสามารถนํ าไปใช้สําหรับออกแบบ
การคิดไตร่ต รองการปฏิบตั กิ ารสอนของครู ได้แ ก่ การให้ค วามสําคัญกับการเรียนรู้โดยการชี้นํา
ตนเอง การคิดไตร่ตรองการปฏิบตั งิ านอยู่ในขอบเขตบริบทการปฏิบตั งิ านของครู การให้โอกาส
ผูเ้ รียนตรวจสอบความเชื่อ ค่านิยม และฐานคติท่อี ยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะทําความเข้าใจกระบวนการ
เรียนการสอนให้ล ึก ซึ้ง ยิง่ ขึ้นเมื่อ มีข้อ มูล หรือ มุม มองใหม่แ ละกระบวนการเรีย นรู้เ ปิ ด โอกาสให้
เปรียบเทียบความแตกต่าง เชื่อมโยง และบูรณาการมุมมองใหม่กบั มุมมองเดิม
2.2 สมรรถภาพของบุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาการคิ ดไตร่ตรอง
ทักษะและจิตลักษณะทีเ่ อือ้ ให้บุคคลสามารถคิดไตร่ตรองและเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ าน
ประกอบด้วยสัมพันธภาพทีม่ คี วามไว้วางใจและทักษะการคิดและแสวงหาความรู้ ซึง่ สัมพันธ์ภาพทีม่ ี
ความไว้วางใจเป็ นสิง่ สําคัญในการคิดไตร่ตรองและเรียนรูร้ ่วมกัน รวมถึงการยอมรับคุณค่าของ
ตนเองและผูอ้ ่นื เกีย่ วกับความตระหนักต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และสิง่ แวดล้อมรอบๆ การเปิ ดใจ(Be Open)
เป็ นสภาวะของจิตในการยอมรับมุมมองทีห่ ลากหลายเข้ามาพิจารณา ยอมรับฟงั มุมมองที่แตกต่าง
และการฟ งั ที่ปราศจากการตัด สินและมีค วามเข้าใจอย่างแท้จริง (Empathy) ทัง้ นี้ ก ารฟ งั และการ
เรียนรูม้ คี วามสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ ถ้าฟงั ไม่ด ี การเรียนรูก้ ไ็ ม่ดดี ว้ ย การค้นหาความเข้าใจ เพื่อให้
เข้าใจการคิดและการกระทําของคนอื่น มีการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของเขาเหล่านัน้ มีความเข้าใจ
แต่ไม่จาํ เป็ นต้องเห็นด้วยเสมอไปและการเรียนรูร้ ว่ มกัน ผูเ้ ข้าร่วมทุกคนในกระบวนการคิดไตร่ตรอง
เป็ นผูเ้ รียนและได้รบั ประโยชน์
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สํ า หรับ ทัก ษะการคิ ด และแสวงหาความรู้ เป็ น กลวิธ ี ท่ี เ หมาะสมสํ า หรับ ขยาย
ความสามารถทางการคิด ดังเช่น การตัง้ คําถามปลายเปิ ด (Ask open questions) การตอบสนอง
(Response) และการสนทนา (Dialogue) ทัง้ นี้ ก ารตัง้ คํ า ถามปลายเปิ ด เป็ น หัว ใจของการคิด
ไตร่ตรองการปฏิบตั งิ าน และการแสวงหาความรูเ้ ป็ นการค้นหาเชิงรุกเพื่อความเข้าใจ สําหรับการ
สนทนาเป็ นกลวิธ ีท่มี พี ลัง อํานาจสําหรับส่ ง เสริมการคิด ไตร่ต รองและการเรียนรู้อ ย่างมาก ซึ่ง มี
ลักษณะเป็ นกระบวนการที่มศี ูนย์กลางและเป็ นการแสวงหาความรู้ด้วยประสบการณ์ ภายในของ
ตนเองและระหว่ า งบุ ค คล เป็ น ร่ ว มพู ด คุ ย และคิด ด้ว ยกัน อย่ า งมีเ ป้ า หมายเพื่อ ขยายความคิด
(Expanding Thinking) สนับสนุ นความเข้าใจ (Promoting Understanding) สร้างความเชื่อมโยง
(Making Connections) และสรุปอ้างอิงความเป็ นไปได้ (Generating Possibility) (York-Barr ;et al.;
citing Bohm. 1996; Ellinor and Gerard. 1998; Garmston and Wellman. 1997,
1999; Issacs.1999; Vella. 1994)
2.3 การออกแบบการเรียนรู้สาํ หรับพัฒนาการคิ ดไตร่ตรอง
การพัฒนาการคิดไตร่ตรองสามารถพัฒนาได้ในระดับปจั เจกบุคคลหรือร่วมกับคนอื่นๆ
ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับวัต ถุ ประสงค์ และบริบทที่ศึก ษา ซึ่ง ในการออกแบบการเรียนรู้เ พื่อ พัฒนาการคิด
ไตร่ต รองของครูนัน้ ควรสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ของครู เนื้ อหาที่ใช้ในการคิดไตร่ตรอง
ระดับการคิดไตร่ตรอง และองค์ประกอบของการคิดคิดไตร่ตรองการสอน
2.3.1 แนวทางการเรียนรูข้ องครู
การออกแบบการเรียนรูห้ รือโครงสร้างการเรียนรูส้ ําหรับครูนัน้ ต้องออกแบบให้ม ี
ความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ดังเช่น การเรียนรูเ้ กี่ยวกับกลวิธสี อนและการ
จัดการชัน้ เรียน ครูมคี วามเห็นว่าควรจัดการเรียนรูใ้ นลักษณะการเรียนรูก้ บั เพื่อนครูด้วยกัน แบบ
ความร่วมมือร่วมใจแล้วจะเรียนรูไ้ ด้ดแี ละมีประโยชน์มากทีส่ ุด สําหรับการเรียนรูเ้ กี่ยวกับเนื้อหาวิชา
หรือ ความรู้เ ฉพาะวิช า ครู ม ีค วามคิด เห็ น ว่ า ควรเรีย นรู้ห รือ แสวงหาความรู้ด้ว ยตนเอง จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก หรือในลักษณะการเข้าร่วมประชุมปฏิบตั กิ าร นอกจากนี้หากครูต้องการที่จะ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับปจั จัยทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูเ้ รียนและโรงเรียนควรใช้ประสบการณ์ของตนเองเป็ น
สําคัญ (Scribner. 1999: 249)
2.3.2 เนื้อหาของการคิดไตร่ตรอง
การเรียนรูส้ ําหรับครูเพื่อพัฒนาวิชาชีพควรเป็ นการเรียนรูด้ ้วยการนํ าตนเอง(SelfDirected) เป็ นวิธกี ารเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมเพราะว่าการกําหนดเนื้อหาหรือหลักสูตรสําหรับการพัฒนา
ครูขน้ึ อยู่กบั ความสนใจของครูแต่ละคน แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาควรเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลการ
เรียนรูข้ องผู้เรียนให้ดขี น้ึ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดเน้ นของการคิดไตร่ตรองการปฏิบตั ิงานของครูและต้อง
สัมพันธ์กบั การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (Bryk; Camburn; & Luisl. 1999: 755) นอกจากนี้ควรเน้นเนื้อหา
ในมิตเิ ฉพาะให้สอดคล้องกับเป้าหมายทีค่ รูตอ้ งการ บริบทของโรงเรียนและความต้องการของผูเ้ รียน
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เช่น การอ่านคล่อง การสอนแบบบูรณาการ การประเมินผลตามสภาพจริง การฝึ กประสบการณ์ใน
ชุมชน หรือการเรียนร่วมกับเด็กพิเศษ เป็ นต้น
สําหรับเนื้อหาการคิดไตร่ตรองการปฏิบตั งิ านของครูมที งั ้ เนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับผูเ้ รียน
ตนเอง เพื่อนครู โรงเรียน รวมถึงชุมชน สําหรับการวิจยั ครัง้ นี้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการสอนทีเ่ น้ น
ผู้เรียนเป็ นสําคัญ ดังนัน้ จึงนํ าเสนอรายละเอียดเนื้อหาการคิดไตร่ตรองด้านผู้เรียนและผู้สอนดังนี้
(York-Barr; et al. 2001: 340) เนื้อหาทีค่ วรเน้นในการคิดไตร่ตรองผูเ้ รียน ได้แก่ การเข้าใจความ
แตกต่างของผูเ้ รียน จุดแข็ง ความท้าทาย ลักษณะการเรียนรูแ้ ละความสนใจของผูเ้ รียน การสังเกต
และการรับฟงั การทํางานของผู้เรียน เพื่อพิจาณาการแก้ปญั หา การจัดการชัน้ เรียนและกลวิธเี รียน
รวมทัง้ การทบทวนผลงานของผูเ้ รียนเพื่อพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านทัง้ หมด และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การวิเคราะห์รปู แบบการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และประสิทธิผลระหว่างผูเ้ รียน การพิจารณา
ประสิทธิผลของการจัดกลุ่มผูเ้ รียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การเข้าถึงกลุ่ม และความ
เสมอภาคและการทบทวนเนื้อหาหลักสูตร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม กับความสามารถ ความ
สนใจ และภูมหิ ลังของผูเ้ รียน รวมถึงค่านิยมของชุมชน ส่วนเนื้อหาทีเ่ กี่ยวกับครู ประกอบด้วย การ
ทําความเข้าใจความคิดรวบยอดของหลักสูตรและพิจาณาให้ทุกส่วนไปด้วยกันเพื่อสร้างองค์รวม
อย่างมีความหมาย การพิจาณาประสิทธิภาพของกลวิธสี อนที่หลากหลาย สําหรับกําหนดขอบเขต
เนื้อ หาและปจั จัยบริบทแวดล้อ ม การให้ความใส่ ใจการเรียนของผู้เรียนทัง้ รายบุคคล ตามความ
ต้องการและจุดแข็งของผูเ้ รียน การตรวจสอบความขัดแย้ง หรืออคติส่วนตัวกับผูเ้ รียน เพื่อนครู และ
ผู้ปกครอง การทบทวนเป้าหมาย ค่านิยม ความเชื่อส่วนบุคคล และการวางแนวการออกแบบการ
สอนและพฤติก รรมการสอน การสนั บ สนุ น เพื่อ นร่ ว มงาน และความรับ ผิด ชอบสํา หรับทีม และ
โรงเรียน
ดังนัน้ การพัฒนาการคิดไตร่ตรองในครัง้ นี้เน้นเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องผูเ้ รียนและครูตามแนว
การจัดการเรียนรูท้ ่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญและครอบคลุมถึงประเด็นทางสังคมที่มผี ลต่อการจัดการ
เรียนรู้
2.3.3 องค์ประกอบพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนาการคิดไตร่ตรอง
สโตนส์ (Stones. 1994: 311-318) เสนอองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ ทีจ่ าํ เป็ น
สําหรับการพัฒนาการคิดไตร่ตรอง ได้แก่ประสบการณ์การปฏิบตั ิ (Practical Experience) ความรู้
พืน้ ฐาน (Meaning Knowledge Base) และปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นๆ (Interaction with Other Beings)
2.3.3.1 ประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน เป็ นพื้นฐานสําคัญสําหรับการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ แต่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ จะไม่เกิดขึน้ ถ้าปราศจากการคิดไตร่ตรอง (Stone.
1994) สําหรับครูจะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามตระหนักถึงความแตกต่างของการกระทําที่เกิดขึน้ ได้ โดยใช้การ
เปรียบเทียบระหว่ างสิ่ง ที่ทําและสิ่ง ที่คาดหวัง คิด ไตร่ต รองถึง ความสําเร็จและความล้มเหลวใน
ห้องเรียน จากประสบการณ์ของครูทงั ้ ในและนอกห้องเรียน ควรส่งเสริมให้ครูสร้างแม่แบบ สําหรับ
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยการคิดไตร่ตรองประสบการณ์ พินิจพิจารณา สงสัย เกี่ยวกับ
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ประสบการณ์ ท่ีทํา ตัง้ คําถามถึง สิง่ ที่เกิดขึ้นจะทําให้ประสบการณ์ ก ลายเป็ นแหล่ งข้อ มูล ที่มพี ลัง
สําหรับพัฒนาการปฏิบตั งิ านในอนาคต สุดท้ายกลายเป็ นครูทส่ี มบูรณ์
2.3.3.2 ความรูพ้ น้ื ฐาน โดยเฉพาะความรูเ้ กี่ยวกับศาสตร์การสอน (Pedagogy)
ทฤษฎีการเรียนรู้และพื้นฐานทางการศึกษาอื่นๆ เช่น สังคม ประวัตศิ าสตร์และการเมือง เป็ นสิง่
สําคัญสําหรับคิดไตร่ตรองอย่างมีความหมาย นอกจากนี้ความรูด้ า้ นเนื้อหา สารสนเทศของผูเ้ รียน
แหล่งทรัพยากรทางการสอนทีเ่ หมาะสม และงานวิจยั ทางการศึกษาเป็ นสิง่ จําเป็ นเพื่อใช้เป็ นความรู้
พื้นฐานของครูสําหรับคิดไตร่ตรองให้ประสบความสําเร็จ ตลอดจนความตระหนักในปรัชญาและ
ความเข้าใจหลัก ปฏิบตั ิท่ีด ี เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญ ถ้าปราศจากองค์ประกอบเหล่ านี้ การคิด
ไตร่ตรองอาจนํ าไปสู่การทําผิดซํ้าๆ และถูกครอบงําด้วยเทคนิค อคติ มากกว่าการค้นพบค่านิยม
และฐานคติซง่ึ อยูภ่ ายใต้การปฏิบตั ิ
2.3.3.3 ปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นๆเป็ นสิง่ สําคัญสําหรับการส่งเสริมความก้าวหน้ า
ทางวิชาชีพโดยใช้การคิดไตร่ตรอง ทัง้ นี้เพราะครูตอ้ งตัดสินใจด้วยความยุง่ ยากอย่างต่อเนื่องในเรื่อง
การสอน ดัง นัน้ เมื่อจัดให้มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปนั ประสบการณ์ กบั กลุ่มเพื่อ นร่วมวิชาชีพ
นํ าไปสู่การคิดไตร่ตรองและการแก้ปญั หา โดยการแบ่งปนั ข้อมูล การให้ข้อมูลป้อนกลับและการ
ตัดสินใจ ร่วมกันเป็ นผลให้เกิดการสร้างความรูจ้ ากการกระทํา เนื่องจากว่าการสอนไม่ใช่เป็ นการ
ปฏิบตั งิ านโดยลําพังแต่เป็ นปฏิสมั พันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างครู นักเรียน พ่อแม่ เพื่อนครูและชุมชน
ที่ต้องนํ าปญั หามาอภิปรายร่วมกันเพื่อเสนอแนะทางแก้ปญั หาที่เป็ นไปได้ ซึ่งการมีปฏิสมั พันธ์ใน
ลักษณะนี้ทําให้ผู้เข้าร่วมมีมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องการสอนและเป็ นการสนับสนุ นการพัฒนาวิชาชีพ
ของครู ตลอดจนเป็ นการพัฒนาการตัดสินใจและทักษะการสื่อสารทีด่ ขี น้ึ
2.4 รูปแบบและกลวิ ธีพฒ
ั นาการคิ ดไตร่ตรอง
การพัฒ นาการคิด ไตร่ ต รองเป็ น กิจกรรมที่ค รูส ามารถปฏิบ ัติไ ด้ท งั ้ ในระดับบุ ค คล
(Individual Reflection) เพื่อนหุน้ ส่วน (Reflection with Partners) กลุ่มหรือทีม (Reflection in
Small Groups and Team) ซึง่ ในแต่ละระดับก็มกี ลวิธใี นการพัฒนาการคิดไตร่ตรองทีแ่ ตกต่างกันไป
ดังนี้
2.4.1 รูปแบบการพัฒนาการคิดไตร่ตรอง
รูปแบบการพัฒนาการคิดไตร่ตรองสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ระดับ ได้แก่ การคิด
ไตร่ตรองในระดับบุคคล (Individual) การคิดไตร่ตรองระดับเพื่อนหุน้ ส่วน (Partners) และการคิด
ไตร่ตรองในระดับกลุ่ม (Small group or team) (York-Bar; et al. 2001: 11 -12) รูปแบบการพัฒนา
การคิดไตร่ตรองในระดับต่างๆ มีดงั ต่อไปนี้
2.4.1.1 การคิดไตร่ตรองระดับบุคคล (Individual Reflection) การคิดไตร่ตรอง
ในระดับบุคคลเป็ นกิจกรรมและกระบวนการที่บุคคลใช้ความคิดไตร่ตรองพิจารณาการปฏิบตั ิงาน
ของตนเองซึง่ การคิดไตร่ตรองในระดับบุคคลมีประโยชน์ดงั นี้ (York-Bar; et al. 2001: 13)
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1) ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือการ
จัดการเรียนรูท้ าํ ให้เกิดความตระหนักในการปฏิบตั งิ านต่างๆ ตลอดกระบวนการปฏิบตั งิ านด้วยการ
ใช้ความคิดของตัวเอง
2) พัฒนาการเรียนรูแ้ ละความสามารถในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
3) พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาด้านอื่นๆ ของตนเอง
4) สร้างความสมดุ ล ทางความคิดและมุม มองใหม่ๆ ผ่ านกระบวนการคิด
ไตร่ตรอง
5) มีความชัดเจนและเข้าใจความมุง่ หมายของการทํางานมากยิง่ ขึน้
ในการคิดไตร่ตรองระดับบุคคล ยอร์คบาร์และคณะ(York-Bar; et al. 2001:
46-47) ได้เสนอการตัง้ คําถามเพื่อการคิดไตร่ตรองในระดับบุคคล 4 ขัน้ ตอนดังนี้
1) การตัง้ คําถามเกี่ยวกับสภาพการณ์ ปจั จุบนั เช่น สิ่งที่ได้ก ระทําไปแล้ว
ผลกระทบจากการกระทําของเราที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดอะไรบ้าง สิง่ ต่ างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามี
อะไรบ้าง ในแต่ละวันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างและมีสงิ่ ผิดปกติอะไรเกิดขึน้ บ้าง
2) การตัง้ คําถามเน้นการวิเคราะห์ เช่น ทําไมเราจึงคิดเช่นนี้ ทําไมเราจึง
เลือกวิธกี ารกระทําเช่นนี้ ทําไมคนอื่นๆ จึงคิดและกระทําเช่นนัน้
3) การตัง้ คําถามสรุปและการประยุกต์ใช้ เช่น เราได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างจากสิง่
เหล่านี้ เราจะพัฒนาสิง่ ทีเ่ รามุ่งหวังได้อย่างไร สิง่ ต่างๆ จะเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรมของเราใน
อนาคตอย่างไร ยังมีประเด็นอื่นๆ ทีจ่ ะต้องคิดอีกหรือไม่
4) การตัง้ คําถามในลักษณะการปฏิบตั ิ เช่น เราจะขอความคิดเห็นจากคน
อื่นๆ ทีอ่ กี หรือไม่ จากใครและเราจะขอรับความช่วยเหลืออะไร ความต้องการประสบความสําเร็จคือ
อะไร เราจะดําเนินการอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ
วิธกี ารพัฒนาการคิดไตร่ตรองระดับบุคคล ได้แก่ การบันทึก (Journaling)
การสร้างผังความคิด (Mapping) การบันทึกเรื่องราวของครู (Teacher Narrative) การจัดแฟ้มสะสม
งานการสอน (Teaching Portfolios) การเปรียบเทียบ (Metaphors) และการอ่านโดยการไตร่ตรอง
(Reading with Reflection) (York-Barr; et al. 2001: 12, 52-56)
2.4.1.2 การคิดไตร่ตรองระดับคู่ผรู้ ่วมงาน (Reflection with Partners) จะช่วยให้
ครูและเพื่อนครูเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความมันใจเกี
่
่ยวกับการสอนของตนเองเพิม่ มากขึน้ ทําให้เห็น
มุมมองทีแ่ ตกต่างจากคนอื่น เพิม่ ความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อนให้
มันคงยิ
่
ง่ ขึ้นและลดความรู้สกึ โดดเดี่ยวของครูในการทํางาน ตลอดจนเป็ นการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาทัง้ ตนเองและเพื่อนครู (York-Barr; et al. 2001: 13-14) ซึง่ กระบวนการคิดไตร่ตรองใน
ระดับนี้จะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าการคิดไตร่ตรองระดับบุคคล เพราะว่าแต่ละคนต่างก็มรี ปู แบบ
การเรียนรู้และประสบการณ์ ท่แี ตกต่ างกันทําให้ไม่สามารถระบุไ ด้ว่าบุคคลที่สามารถเรียนรู้ด้ว ย
ตนเองได้ดนี ัน้ จะสามารถเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่นได้ดดี ้วยหรือไม่ การพัฒนาการคิดไตร่ตรองใน
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ระดับคู่ผรู้ ว่ มงานให้ประสบความสําเร็จจําเป็ นอย่างยิง่ ทีแ่ ต่ละคู่ต้องมีจุดมุ่งหมายของการปฏิบตั งิ าน
ทีต่ รงกันแม้ว่าจะมีประสบการณ์และความเชื่อแตกต่างกัน ดังนัน้ การเลือกบุคคลทีจ่ ะร่วมไตร่ตรอง
ความคิด ด้ ว ยกัน นั น้ จึง มีค วามสํ า คัญ อย่ า งยิ่ง ซึ่ง บุ ค ลิก ภาพของบุ ค คลที่เ อื้อ อํ า นวยต่ อ การคิด
ไตร่ตรองในระดับคู่ผรู้ ว่ มงาน ยอร์คบาร์และคณะได้เสนอไว้ดงั นี้ (York-Barr; et al. 2001: 63)
1) เอาใจใส่การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
2) มีพนั ธสัญญาในการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
3) มีความจริงใจแท้จริง
4) สร้างบรรยากาศเชิงบวกในการคิดไตร่ตรอง
5) เป็ นผูฟ้ งั ทีด่ ี
6) เปิดรับความคิดหรือมุมองของคู่
7) สนับสนุ นและช่วยเหลือการจัดการเรียนรูข้ องคู่
8) มีการทํางานอย่างเป็นระบบ
9) เปิดโอกาสให้มกี ารคิดไตร่ตรองซึง่ กันและกัน
นอกจากนี้ค วรพิจารณาองค์ประกอบรองอื่นๆ ด้วย เช่น จํานวนปี ท่ีสอน
ระดับชัน้ ที่สอน วิชาที่สอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ปรัชญาการจัดการเรียนรู้ ประสบการณ์
อายุ เพศ บุคลิกภาพโดยทัวไป
่ รูปแบบการเรียนรู้ เป็ นต้น
แนวทางการพัฒนาการคิดไตร่ตรองในระดับคู่ผู้ร่วมงาน ยอร์คบาร์และคณะ
(York-Barr; et al. 2001: 63-65) ได้แนะนําว่าขัน้ ตอนแรกเริม่ ของกระบวนการคิดไตร่ตรองร่วมกัน
ควรเริ่ม ต้ น ด้ว ยการพู ด คุ ย แลกเปลี่ย นประสบการณ์ ใ นการจัด การเรีย นรู้ ความต้ อ งการหรือ
เป้า หมายของการประกอบอาชีพ จากนั น้ อาจจะพูด คุ ย ถึง เหตุ ผ ลหรือ ความต้อ งการที่เ ข้า ร่ว ม
กระบวนการคิดไตร่ตรองในกระบวนการคิดไตร่ตรองนัน้ บุคคลทัง้ สองควรนําเสนอความคิด ความ
ต้องการของตนเองให้ชดั เจนว่าตนเองคิดอย่างไร เหตุ ใดจึงคิดเช่นนัน้ และต้องการอะไรจากการ
นําเสนอความคิดของตนเองออกมา เช่น ต้องการคําแนะนําและแนวทางในการปฏิบตั หิ รือแนวทาง
การแก้ไขปญั หา นอกจากนี้สงิ่ ที่ควรคํานึงถึงอีกประการหนึ่ง คือ การกําหนดเงื่อนไขหรือบริบท
แวดล้อมทีเ่ หมาะสม เช่น ระดับเสียง แสงสว่าง อุณหภูม ิ รูปแบบการนัง่ ช่วงเวลา ระยะเวลาที่
ใช้สําหรับการคิดไตร่ตรอง และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการคิดไตร่ตรองแต่ละครัง้ บุคคลทัง้ สองก็ควรจะ
ได้แนวคิดหรือแนวการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง
การคิด ไตร่ต รองระดับ นี้ส ามารถพัฒ นาได้ห ลายวิธ ี เช่ น การเขีย นบันทึก
โต้ตอบ (Dialogue Journals) การสนทนาแบบมีโครงสร้าง (Structured Dialogue) การสร้างกรอบ
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิ (Framing Experience from Practice) การวิจยั ปฏิบตั กิ าร (Action
Research) รายงานประจําสัปดาห์ (Weekly Reviews) การฝึ กฟงั (Listening Practice) การเรียนรู้
จากการสังเกต (Observation Learning) เป็ นต้น (York-Barr; et al. 2001: 12, 58-83)
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2.4.1.3 การคิดไตร่ตรองระดับกลุ่มและทีม (Reflection in Small Groups and
Team) การคิดไตร่ตรองในระดับนี้มคี วามเชื่อพื้นฐานว่าความร่วมมือกันทํางานดีกว่าการทํางาน
โดยลําพังถึงแม้บางครัง้ จะดูวุ่นวายสับสนอยู่บา้ งความวุ่นวายก็เปรียบเสมือนการทีส่ มาชิกแต่ละคน
สนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย แต่บางครัง้ ทุกคนต่างก็พากันนิ่งเงียบโดยไม่ม ี
ความคิดเห็นๆ แต่ สงิ่ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอก็คอื การทํางานที่มเี ป้าหมายร่วมกันและเรียนรู้ไปพร้อมๆ
กัน ในขณะเดียวกันการคิดไตร่ตรองระดับนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้พบปะแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ
กันและกันและที่สําคัญคือทุกคนสามารถเป็ นแหล่งเรียนรูส้ ําหรับผู้อ่นื ได้ เนื่องจากความรูภ้ ายนอก
ตัวครู เช่น ประสบการณ์ดา้ นการสอนของครูคนอื่นๆ เป็ นความรูท้ ่ชี ่วยสนับสนุ นการจัดการเรียนรู้
ของผูส้ อนได้เป็ นอย่างดี และจากผลการวิจยั ของ เพาว์เดอร์ (Pounder. 1999: 317-348) พบว่าการ
ทํางานเป็ นกลุ่มของครูจะให้ผลการปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพมากกว่าการทํางานทีข่ าดความร่วมมือซึง่
กันและกัน สําหรับการออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ่มี ปี ระสิทธิภาพจะต้องเริม่ ต้นด้วยการทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับระดับความรูค้ วามสามารถของผู้เรียน ความสนใจ สิง่ ที่ท้าทายสําหรับผู้เรียนและ
กระบวนการเรีย นรู้ ข องผู้ เ รีย นเป็ น รายบุ ค คลอย่ า งละเอี ย ดถี่ ถ้ ว น การคิด ไตร่ ต รองจะเป็ น
กระบวนการเรียนรูข้ องผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันที่สามารถเพิม่ ความรู้ความเข้าใจผู้เรียนควบคู่ไปกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ทัง้ นี้ขอ้ ควรพิจารณาในการคิดไตร่ตรองระดับกลุ่มมีดงั นี้
1) ขนาดของกลุ่ ม แนวคิด เกี่ ย วกั บ จํ า นวนคนในกลุ่ ม มีค วามแตกต่ า ง
หลากหลายกันไป จอนสัน (York-Bar; et al. 2001: 83 citing Johnson. 1999) ได้เสนอแนะว่าใน
การกําหนดจํานวนสมาชิกกลุ่มควรพิจารณาถึงระดับของโอกาสในการมีส่วนร่วมสะท้อนความคิด
ของทุกคน นัน่ คือถ้ากลุ่มมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปก็อาจจะทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการแสดงความ
คิด เห็ น ทํ า ให้ ป ฏิส ัม พัน ธ์ ภ ายในกลุ่ ม มีน้ อ ย โดยทัว่ ไปขนาดกลุ่ ม ที่ด ีอ ยู่ร ะหว่ า ง 4 -6 คน
นอกจากนี้ ยอร์คบาร์และคณะ (York-Bar; et al. 2001: 83) เสนอแนะเพิม่ เติมว่าในการกําหนด
ขนาดของกลุ่มควรคํานึงถึงสิง่ สําคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) บุคคลที่จะเข้ามาสู่กระบวนการคิด
ไตร่ต รอง 2) บุ ค คลที่จะได้ประโยชน์ จากการคิด ไตร่ต รอง 3) บุ ค คลที่จะปฏิบตั ิต ามผลการคิด
ไตร่ตรอง 4) ขอบเขตประเด็นการคิดไตร่ตรอง 5) ระยะเวลาที่สามารถมาพบกัน และ 6) ลักษณะ
ธรรมชาติของภาระงาน
2) บทบาทของสมาชิก ในกลุ่ ม การคิด ไตร่ ต รองในระดับ กลุ่ ม จะประสบ
ความสําเร็จเมื่อมีการแบ่งภาระรับผิดชอบในการเรียนรูแ้ ละการทํางานร่วมกัน บทบาททีส่ ําคัญทีส่ ุด
คือการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในกลุ่ม (York-Bar; et al. 2001: 85; citing Gramston &
Wellman. 1999) โดยการหมุนเวียนหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการทํากิจกรรมสะท้อนความคิด เช่น การจด
บันทึก การจับเวลา ในบางกรณีการรวมกลุ่มอาจทําให้ต้องมีผู้นําของกลุ่มทัง้ ในแง่ของการบริหาร
จัดการและผูน้ ําทางความรูว้ ชิ าการ
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รวมถึง การดํ า เนิ น การคิด ไตร่ ต รองในระดับ กลุ่ ม ควรให้ ค วามสํ า คัญ กับ
ประเด็นเหล่านี้ คือ

1) การวางแผนการทํา งานของกลุ่ ม เป็ น การกํ า หนดรูป แบบของการคิด
ไตร่ตรองโดยมีแนวทาง ได้แก่ 1) การกําหนดเป้าหมายและวัตถุ ประสงค์ของการคิดไตร่ตรองว่า
ต้องการเรียนรู้อะไรหรือต้องการพัฒนาความสามารถด้านใด 2) การกําหนดกิจกรรมและแหล่ง
เรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวัตถุ ประสงค์ 3) การเตรียมวารและขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมให้
เหมาะสมกับระยะเวลา ที่มอี ยู่ และ4) การกําหนดแนวทางการติดตามผลการคิดไตร่ตรองที่ถูก
นํ าไปสู่การปฏิบตั ิ นอกจากนี้ยงั ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ ช่วงเวลา ตลอดจน
การทําให้ส มาชิก มีค วามผ่ อ นคลาย ลดความเครียด มีค วามกระตือ รือ ร้นในการทํากิจกรรมคิด
ไตร่ตรอง (Magerstro; & Standford – Blair. 2000: 34 – 35)
2) กระบวนการคิดไตร่ตรองภายในกลุ่มควรมีลกั ษณะเปิ ดเผยเป็ นกันเองและ
เป็ นมิตร
3) การดําเนินการคิดไตร่ตรองทีด่ คี วรมุ่งเน้นทีผ่ ลสัมฤทธิ ์ของงานมีเป้าหมาย
ของการทํากิจกรรมไตร่ตรองทัง้ เป้าหมายในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
4) การยุตกิ ารคิดไตร่ตรองเป็ นขัน้ ตอนทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ ทีผ่ ูเ้ ข้าร่วมการ
คิดไตร่ตรองจะได้สรุปสิง่ ทีต่ นเองได้รบั จากการร่วมกิจกรรม
วิธกี ารพัฒนาการคิดไตร่ตรองของกลุ่ม ได้แก่ การเปรียบเทียบ (Metaphors)
บัตรสนทนา (Thinking Cards) หมวก 6 ใบ (Six Hats) ถังความคิด (Think Tank) การสะท้อน
บทบาทซึ่งกันและกัน (Interactive Reflective Teaching ) การสนทนาโต้ตอบของครู (Teacher
Dialogues) และการใช้เทปวีดทิ ศั น์ (Video Clubs) (York-Barr; et al. 2001: 13,110-117
2.4.2 กลวิธกี ารพัฒนาการคิดไตร่ตรอง
จากรูปแบบการพัฒนาการคิดไตร่ ตรองที่ก ล่ าวมาข้ างต้ น แสดงให้ เ ห็นว่ าการ
พัฒนาการคิดไตร่ตรอง สามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง กับเพื่อน หรือกลุ่มโดยร่วมมือกัน ซึ่งวิธกี ารที่
นํ ามาใช้อาจมีซ้ําซ้อนหรือคาบเกี่ยวกันอยู่ ทัง้ นี้การเลือกใช้จงึ ต้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
พัฒนาและบริบทตลอดจนศักยภาพของบุคคลทีเ่ ข้าร่วมในการดําเนินการพัฒนาการคิดไตร่ตรอง จาก
การสังเคราะห์งานวิจยั การคิดไตร่ตรองของครู พบว่ากลวิธพี ฒ
ั นาการคิดไตร่ตรองของครู ได้แก่ การ
บันทึกหลังสอน การเขียนบันทึกไตร่ตรองการสอน การวิเคราะห์วดี โี อการสอน การสังเกตการสอนของ
ผู้อ่ ืนและการเข้าร่วมการสนทนาโต้ ตอบหลังการสังเกตการสอน การวิเคราะห์และประเมินผลงาน
นั กเรียน การสนทนากับเพื่อนครู หรือนั กเรียนเกี่ยวกับการเรียนของนั กเรียน และการตรวจสอบ
กรณีศกึ ษา (Sparks-Langer; & Colton. 1991: 37) สําหรับในทีน่ ้ีนําเสนอรายละเอียดดังนี้
2.4.2.1 การเขียนบันทึกไตร่ตรอง (Reflective Journal) การเขียนบันทึกโดยใช้
กระบวนการการคิด ไตร่ต รองช่ ว ยให้ค รูไ ด้ฝึ ก ปฏิบตั ิก ารคิด มากกว่ าการได้รบั ความรู้โ ดยทัวไป
่
(Taggart; & Wilson. 2006: 78; citing Posner. 1996) โดยเมื่อสิน้ สุดการสอนแต่ละวันให้ครูเขียน
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ประสบการณ์ของตนเอง คิดไตร่ตรองต่อประสบการณ์และสร้างข้อสรุป สําหรับการเขียนบันทึกไม่ได้
มีรปู แบบทีต่ ายตัว ขึน้ อยูก่ บั แต่ละคนจะสร้างรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันตามประโยชน์ทต่ี ้องการใช้ ซึง่ แต่
ละคนควรค้นหาวิธกี ารและรูปแบบที่ดที ่สี ุดสําหรับตนเองแต่ รูปแบบที่ครูได้รบั ประโยชน์ จากการ
เขียนบันทึก ควรแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนทีเ่ ป็ นการบรรยายและส่วนการวิเคราะห์ หรืออาจใช้รปู แบบ
การเขียน ที่ประกอบด้ว ย 1)วัน เดือน ปี ท่เี ขียน 2) เวลาที่ใ ช้ในห้อ งเรียน 3) ประสบการณ์ใ น
ห้องเรียน ควรเขียนอธิบายเหตุการณ์ในห้องเรียนวันนัน้ โดยย่อและไม่ควรเขียนรายละเอียดทัง้ หมด
ที่เกิด ขึ้นแต่ ควรเขียนข้อมูลสําหรับตนเอง โดยเลือ กกิจกรรม 1-2 อย่าง ที่ต้องการจดจําหรือคิด
ไตร่ตรอง เช่น กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอะไร สิง่ นัน้ สร้างความประทับใจหรือเป็ นอุปสรรคต่ อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างไร (Pullman. 2001: 6) หรือใช้การเขียนบันทึกโดยใช้ชุดคําถาม ได้แก่
ทําอะไร หมายถึงอะไร ทําสิง่ นี้ได้อย่างไร และทําให้แตกต่ างจากที่ผ่านมาได้อย่างไร (Emery.
1996: 110; citing Smyth. 1992) ในการเขียนบันทึก ครูควรบันทึกเหตุการณ์พเิ ศษทันทีทนั ใดที่
เป็ นไปได้หลังเหตุการณ์เกิดขึน้ ในห้องเรียนแล้วค่อยเรียบเรียง เมื่อครูมโี อกาสคิดตลอดเหตุการณ์
และเริม่ ต้นทําความเข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึน้ ทําไมจึงเกิดขึน้ และจะทําอย่างไรต่อไป รูปแบบนี้
มีขอ้ ดีทงั ้ การคิดไตร่ตรองระหว่างปฏิบตั แิ ละการคิดไตร่ตรองสําหรับอนาคตและมีการเชื่อมโยงการ
คิดไตร่ตรองทัง้ สองประเภทเข้าด้วยกัน (Reagan; Case; & Brubacher. 2000: 147) หรือเขียน
บัน ทึก หลัง จากเสร็จ สิ้น ภารกิจ ในแต่ ล ะวัน ซึ่ง ใช้เ วลาเพีย งไม่ ก่ีน าที ทัง้ นี้ ค รูต้ อ งเขีย นและคิด
ไตร่ตรองเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบตั ใิ นวันนัน้ และสามารถนํ าบันทึกที่เขียนไปสัมมนาหรืออภิปราย
ต่อไปได้ (Pullman. 2001: 6) หลังจากครูวเิ คราะห์และสร้างข้อสรุปเหตุการณ์สอนนัน้ แล้วครูควร
แบ่งปนั หรือแลกเปลี่ยนความรูท้ ไ่ี ด้กบั เพื่อนครู ทัง้ ในการเขียนบันทึกไตร่ตรองครูท่มี ปี ระสิทธิภาพ
ส่วนมากมัก จะกระทําอย่างต่ อเนื่อ งและใช้ก ระบวนการคิด ไตร่ต รองเหมือ นเป็ นสิ่งปกติของครูท่ี
ปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียนนอกจากนี้บนั ทึกทีผ่ ่านการคิดไตร่ตรองยังมีประโยชน์สําหรับใช้วเิ คราะห์ประเด็น
ทางสังคมและทางการศึกษาที่สําคัญที่ส่งผลต่อนักเรียนและสิง่ แวดล้อมทางการเรียนอื่นๆ รวมทัง้
นํามาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกับเพื่อนครู ผูบ้ ริหาร และบุคคลอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน (Reagan; Case; & Brubacher. 2000: 147) ประโยชน์ ของการเขียนบันทึกช่วยใน
การส่ง เสริมการคิดไตร่ตรองดังนี้ 1) มีการวิเคราะห์และให้เหตุผลจากสภาพปญั หา 2) ส่งเสริม
ความก้าวหน้ าในการวิเ คราะห์เชิงวิพากษ์เ กี่ยวกับการสอน 3) ส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาการศึกษาและประสบการณ์การปฏิบตั ิ 4) มีการคิดไตร่ตรองอย่าง
เป็ นระบบสําหรับการพัฒนาตัว เอง การปฏิบตั ิใ นชัน้ เรียนและบริบทของการทํางาน 5) มีก าร
ปฏิบตั กิ ารแสวงหาความรูโ้ ดยใช้การคิดไตร่ตรอง 6) สร้างความเข้าใจโดยใช้การเขียนเกี่ยวกับสิง่ ที่
เรียนรู้ 7) เชื่อมโยงความรูก้ บั การปฏิบตั ใิ นห้องเรียน (Taggart; & Wilson. 2005:79) ดังนัน้ จึง
กล่าวได้ว่าการเขียนบันทึกไตร่ตรองช่วยให้ผปู้ ฏิบตั ิ ได้รบั ประโยชน์ทงั ้ ด้านการสร้างความท้าทายใน
การค้นหาความรู้ ส่งเสริม สนับสนุ นและเป็ นเครื่องมือควบคุมการคิดไตร่ตรองของผู้ปฏิบตั เิ อง
ตลอดจนช่วยส่งเสริมการตัง้ คําถามและการสนทนาร่วมกับเพื่อนครู
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2.4.2.2 บันทึกเหตุการณ์ของครู (Teacher Narratives) บันทึกเหตุการณ์ของครู
เป็ น การบัน ทึก เหตุ ก ารณ์ โ ดยครูแ ละเกี่ย วข้อ งกับ ครู เป็ น รูป แบบของการแสวงหาความรู้จ าก
เหตุการณ์ (Narrative Inquiry) ลักษณะการเขียนเป็ นทางการมากกว่าการเขียนบันทึก (Journal)
ทัง้ นี้ก ารเขียนบันทึก จะเขียนได้อย่างอิส ระ แต่ บนั ทึกเหตุ การณ์ ของครูมโี ครงสร้างและมีจุด เน้ น
มากกว่ าเพราะครูต งั ้ ใจที่จะสื่อ สารลําดับของเหตุ ก ารณ์ ซึ่ง ครูห รือ ผู้สงั เกตสามารถเขียนเรื่อ งที่
เกิดขึน้ เกี่ยวกับการสอน โดยเรื่องนัน้ อาจทําให้ครูเกิดความเข้าใจหรือสามารถอธิบายเหตุการณ์ใน
ชัน้ เรียน ความสนุ ก สนาน การให้รางวัล หรือ แรงเสริมในการจัด การเรีย นการสอน สํา หรับการ
พัฒนาการคิดไตร่ตรองโดยใช้บนั ทึกเหตุการณ์ของครู มีประโยชน์ หลายประการ เช่น ทําให้ครูเกิด
ความรูท้ ่ชี ดั แจ้ง เป็ นการเสริมแรงสําหรับการกระทําของตนเอง ให้รายละเอียดและความซับซ้อน
ของเหตุการณ์สอนและตัวครูเอง(Sparks-Langer; & Colton.1991:42) สําหรับกลวิธกี ารเขียนบันทึก
เหตุการณ์สําหรับส่งเสริมการคิดไตร่ตรองโดยเขียนบันทึกในรูปแบบของอัตชีวประวัติ กรณีศกึ ษา
เป็ นต้น
2.4.2.3 แฟ้มสะสมงานการสอน (Teaching Portfolio) แฟ้มสะสมงานการสอนมี
เป้าหมายเพื่อ เก็บรวบรวมผลการทํางานของครูท่ีแสดงให้เ ห็นถึง เรื่อ งราวของครูเกี่ยวกับความ
พยายาม ทัก ษะ ความสามารถ ผลสัมฤทธิ ์ การพัฒนาเด็ก การเรีย นรู้ก ับ เพื่อ นครู การพัฒนา
โรงเรียนและสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในแฟ้มสะสมงานการสอนอาจประกอบด้วย 1) ปรัชญา
การสอน จุดแข็ง ความสนใจ สิง่ ท้าทาย 2) การบรรยายถึงเป้าหมายการสอนและความรับผิดชอบ
เช่น รายวิชาที่สอน งานพิเศษ เป็ นต้น 3) สื่อการสอนอื่นๆ ที่ครูพฒ
ั นาขึ้น เช่น แผนการสอน
หลั ก สู ต ร/สาระสํ า คั ญ การมอบหมายงาน สื่ อ ที่ เ ป็ น ภาพหรือ เสีย ง แบบทดสอบ เป็ น ต้ น
4) หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบตั กิ ารสอนและการสอนที่มปี ระสิทธิผล เช่น ข้อมูลย้อนกลับนักเรียน
ข้อมูลผลงานนักเรียน มุมมองของเพื่อนครู ข้อมูลย้อนกลับของผูน้ ิเทศและหลักฐานการตีความของ
ครูห รือ การวิเ คราะห์ เป็ นต้น แฟ้ มสะสมงานการสอนมีประโยชน์ มากสําหรับกระบวนการคิด
ไตร่ ต รอง ประการแรก กระบวนการทบทวนและคัด เลือ กหัว ข้อ สํ า หรับ แฟ้ มสะสมงาน เป็ น
กระบวนการไตร่ตรองโดยตัวของมันเองและกระบวนการพัฒนาแฟ้มสะสมงาน สามารถช่วยให้ครู
เก็บรวบรวมความคิด ของครูเ กี่ยวกับจุด แข็งของวิชาชีพ และสังเคราะห์ล กั ษณะดังกล่าวให้เ ป็ น
ภาพลักษณ์ทน่ี ่ าเชื่อถือ ประการทีส่ อง แฟ้มสะสมงานการสอนทีม่ ขี อ้ มูลหลากหลายและหลายระดับ
เกี่ยวกับการสอนและผลการสอนทําให้มมี ุมมองที่หลากหลายนํ าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ในแนว
กว้างและลึก ประการที่ส าม ในช่ ว งเวลาที่ค ิดไตร่ต รองแฟ้ มสะสมงานการสอน เหมือนเป็ นการ
ทบทวนทัง้ ระบบการสอนหรือองค์รวมมีการขยายมุมมองของครูเกี่ยวกับการให้ความหมายการสอน
ว่าการสอนคืออะไรและประการสุดท้าย แฟ้มสะสมงานการสอนเป็ นแนวทางหนึ่งของการจัดระบบ
หลัก ฐานการสอนตามสภาพจริง ดัง นั น้ การทบทวนแฟ้ มสะสมงานการสอนแต่ ล ะปี ทํ า ให้เ ห็ น
ความก้าวหน้าของตนเอง (York-Barr; et al. 2001: 54; citing Brown; & Wolfe- Quintero. 1997:
28; Bailey; et al. 1998)
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2.4.2.4 การพรรณนา (Portraiture) กระบวนการของการพรรณนา คือทีมของครู
ได้มโี อกาสสังเกตครูคนอื่นๆ แล้วเขียนพรรณนาถึงสิง่ ทีเ่ ขาได้สงั เกตและแบ่งปนั สิง่ ทีค่ รูสร้างสรรค์
ขึน้ รวมทัง้ ความรูท้ ช่ี ดั แจ้งเกีย่ วกับการสอนของตนกับสมาชิกทีมอื่นๆ เป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั
ครูคนอื่น ๆ กระบวนการนี้ ทําให้ครูคดิ ไตร่ตรองการสอนและการเรียนรู้อย่างธรรมชาติ เป็ นการคิด
ไตร่ตรองและสร้างสรรค์คมู่ อื การปฏิบตั กิ ารสอนด้วยตนเอง (Reagan; Case; & Brubacher. 2000: 148)
2.4.2.5 การใช้กระบวนการสังเกต (Observation Process) การสังเกตเป็ นกิจกรรมที่
สําคัญยิง่ ที่เชื่อมโยงการคิดไตร่ตรองเข้ามาด้วยกันซึ่งมีความเหมาะสมสําหรับพัฒนาครูแต่ ละคนและ
นํ าไปใช้แสวงหาความรู้ร่ วมกับเพื่อนหรือกลุ่ มของครูและสนั บสนุ นการพัฒนาภาษาในการพู ดคุ ย
เกีย่ วกับการสอนและให้แนวทางสําหรับการทํางานเพื่อให้เกิดการพัฒนาสําหรับบุคลากรทัง้ หมด ซึง่ การ
สังเกตมีความหมายมากกว่าการมองดูและการฟงั เป็ นกระบวนการทีค่ รูสามารถเข้าใจและให้ความหมาย
ว่าสิง่ ทีเ่ ห็นและได้ยนิ ด้วยความรูภ้ ายในตัวคนและประสบการณ์ของครูเอง (Harris. 2002: 106; citing
Drummond et al. 1992: 42) ครูมกั ใช้ทกั ษะการสังเกตเพื่อพัฒนาการคิดไตร่ตรองสู่การตัดสินใจทีม่ ี
ประสิทธิภาพทัง้ นี้การสังเกตควรจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ โดยมีเทคนิคที่เอื้ออํานวยการ
เรียนรูด้ ว้ ยการสังเกต เช่น ผูฝ้ ึ กสังเกตใหม่ ควรกําหนดเน้นเพียงจุดเดียว กําหนดเวลาทีใ่ ช้ในการสังเกต
และใช้เครื่องมือช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล จนกระทังผู
่ ้สงั เกตมีทกั ษะมากขึน้ จึงใช้รูปแบบการเล่าเรื่องและ
การเขียนบันทึกเรื่องราว ในการสังเกต มี 2 ส่วน คือ ข้อเท็จจริงและการตีความข้อเท็จจริง จุดเน้ น
สําหรับการสังเกต ได้แก่ พฤติกรรมเฉพาะบุคคล โครงสร้างของบทเรียน ทัศนคติของครู บทบาทครู
การจัดการชัน้ เรียนที่มปี ระสิทธิผล เทคนิคการสอน การตอบสนองของผู้เรียนต่ อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนและบุคคลอื่นๆ (Taggart; & Willson. 2005: 58-59)
สําหรับเครื่องมือที่ใช้สําหรับการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู ควรจะใช้ง่ายและพร้อมที่จะปรับให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และระยะเวลา เช่น แบบสังเกตที่เป็ นมาตรประเมินค่า(Rating Scales) เป็ น
เครื่องมือที่ง่ายสําหรับบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึน้ (Borich. 994 : 45) ทัง้ ในลักษณะแบบตรวจสอบ
รายการ และมาตรประเมินค่าของลิเกิร์ต (Likert) ซึ่งแบบตรวจสอบรายการ มีแนวโน้ มที่จะได้ขอ้ มูลที่
เป็ นอัตวิสยั มากกว่า ขณะทีม่ าตรประเมินค่าของลิเกิรต์ ข้อมูลทีไ่ ด้มคี วามเป็ นวัตถุวสิ ยั แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่
กับการพิจารณาตัดสินและการตีความของผูส้ งั เกต (Taggart; & Willson. 2005: 48) สําหรับระยะเวลาใน
การสังเกตการณ์ สอน อย่ างน้ อย 2 สัปดาห์ ต่ อครัง้ ครัง้ ละประมาณ 20-30 นาที และเมื่อสิ้นสุ ด
กระบวนการสังเกต ควรมีการสรุป ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทบทวนสิง่ ทีส่ งั เกต ใช้เวลาประมาณ 90 นาที
(Sahakian; & Stockton .1996: 50-53)
2.4.2.6 การฝึ กอบรมการคิดไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ (Critical Reflection Training)
การฝึ กอบรมการคิดไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ ให้ผู้ปฏิบตั ิเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมเพื่อกระตุ้น การวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ การตัดสินใจและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านโดยการตัง้ คําถามและร่วมแบ่งปนั ประสบการณ์ โดยมี
วิธกี ารและเป้าหมายของการฝึ กอบรมกับกลุ่มขนาดเล็ก (กลุ่ม 10 คน) ตลอดช่วงการฝึ กอบรม กลุ่ม
ได้ร บั การฝึ กการคิดไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ ในระดับลึก จากตัวอย่ าง (กรณี เหตุ การณ์ สํ าคัญ) การ

37
ปฏิบตั งิ านของแต่ละคน เลือกและนํ าเสนอโดยสมาชิกกลุ่ม จุดเน้นพัฒนาการทํางานกับเพื่อนร่วมงาน
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ ทีร่ สู้ กึ ปลอดภัย ผู้เข้าร่วมแต่ละคนตอบคําถามโดยเขียนลงในกระดาษชิ้นเล็ก
สําหรับนํ าเสนอของแต่ละคน และเมื่อจบโปรแกรม ผูเ้ ข้าอบรมมีสารนิทศั น์ทแ่ี สดงถึงการปฏิบตั แิ ละการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาและใช้วธิ ีการไตร่ตรองในแนวทางที่ประยุกต์สู่การปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ในการฝึกอบรมมีผอู้ ํานวยความสะดวกในการสนับสนุ นปจั จัยเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนการคิด
ไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ และสร้างความมันใจในการอภิ
่
ปราย รวมทัง้ ให้ความใส่ ใจต่ อผู้เข้าร่วม แต่ การ
วิพากษ์เน้นการพัฒนาเพื่อสร้างผลลัพธ์ และวัฒนธรรมการเรียนรูเ้ ชิงวิพากษ์ได้เกิดขึน้ ทัง้ ความคิดของ
ผูเ้ ข้าร่วมและช่วยเหลือให้เขาสามารถตรวจสอบการวิพากษ์ดว้ ยตนเองในงานของเขา สําหรับเนื้อหาและ
การจัดการ การฝึกอบรมการคิดไตร่ตรองเชิงวิพากษ์สามารถดําเนินการในแนวทางทีแ่ ตกต่างกันไป โดย
โปรแกรมให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รบั กระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ แบ่งเป็ นการกระทํากลุ่มเล็กโดย
คิดไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ต่อชิ้นงาน มี 2 ขัน้ ตอน คือผู้เข้าร่วมแต่ละคนเสนอชิ้นงานการปฏิบตั ขิ องเขา
สําหรับการสะท้อนเชิงวิพากษ์กบั กลุ่มใหญ่และ 2) ช่วงต่อมาเขาสะท้อนตนเอง (Self-Reflection) และ
ลองผิดลองถูกวิธกี ารใหม่ ผูเ้ ข้าร่วมแต่ละคนนํ าเสนอครัง้ ทีส่ องกับกลุ่ม เกี่ยวกับการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุด และ
ตามด้วยกลุ่มสรุปการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุด (Fook, Jan. 2006: 1-7)
2.4.2.7 การสนทนาโต้ตอบ (Teacher Dialogues) การสนทนาของครูใช้ในการคิด
ไตร่ตรองต่ อการปฏิบตั ิการสอน เป็ นวิธ ีการที่มรี ากฐานมองการสร้างความรู้ตามแนวคิดสรรคนิ ยม
(Constructivist) โดยการสนทนาจัดขึน้ เดือนละครัง้ ในวันเปิดเรียน ผูเ้ ข้าร่วมประกอบด้วยครู 4-5 คนและ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตอนเริม่ ต้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะรับผิดชอบสําหรับการอํานวยความสะดวกใน
การพูดคุยสนทนา โดยกําหนดคําถามสําหรับการคิดไตร่ตรอง ทัง้ นี้หวั เรื่องสําหรับการคิดไตร่ตรองมี
ความหลากหลายขึน้ อยู่กบั ความสนใจและความต้องการของครู ตัวอย่าง การสนทนาโต้ตอบ ได้นํามาใช้
ในการประชุมสําหรับการอภิปรายสําหรับตรวจสอบและอภิปรายกรอบการนํ าหลักสูตรไปใช้ นอกจากนี้
จากงานวิจยั เกี่ยวกับการสนทนาของครูได้มกี ารทบทวนและเน้นยํ้าว่าการสนทนาเป็ นสิง่ ที่ด ี ซึง่ ในบาง
โอกาส ครู ม ีโอกาสสังเกตการสอนคนอื่นก็ สามารถมาสนทนากันได้ ซึ่งวิธ ีการสนทนาจะประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรูข้ องครูกต็ ่อเมื่อครูรสู้ กึ สุขใจทีจ่ ะกล่าวถึงปญั หาในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูและค้นหาแนวทางแก้ปญั หาจากกลุ่ม นําแนวคิดทีพ่ บความสําเร็จในห้องเรียนของตนมานํ าเสนอให้
คนอื่นๆได้ทดลองใช้ สมัครเข้าร่วมการวิจยั ใหม่ๆ เปิ ดโอกาสให้เพื่อนครูเข้าศึกษา สังเกต การสอนของ
ตน และผู้บริหารลดบทบาทลงเมื่อเห็นว่าสมรรถภาพของกลุ่มเพิม่ ขึน้ คือมีภาวะผูน้ ํ ามากขึน้ (YorkBarr; et al. 2001: 115-116)
2.4.2.8 การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเป็ นแนวทางที่เป็ น
ระบบที่มกี ารคิด ไตร่ต รอง การปฏิบตั ิแ ละปรับ ปรุง การปฏิบ ัติอ ยู่ด้ว ยกัน และยัง เป็ น วิธ ีก ารที่ม ี
โครงสร้างของกระบวนการเอื้อต่ อการส่งเสริมการคิดไตร่ตรองการปฏิบตั ิงาน และส่งเสริมสู่การ
พัฒนาวิชาชีพเป็ นวัฒนธรรมการเรียนรูใ้ นโรงเรียน (York-Barr; et al. 2000: 72-73) สําหรับการ
วิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) มีพน้ื ฐานมาจากทฤษฎีสงั คมศาสตร์เชิง
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วิพากษ์ท่เี น้ นกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความ
เท่าเทียมกันและสามารถนํ ามาใช้ในแนวทางของการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development)
(Kemmis; & McTaggart. 2000: 567) หรือการแก้ปญั หาในสถานการณ์ของการทํางาน (Kemmis;
& Wilkinson. 1998: 22) วิธวี ทิ ยาพืน้ ฐานของการวิจยั ปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วย 2 เทคนิควิธรี ่วมกัน
ได้แก่ การไตร่ตรองตนเอง (Reflexive Method) เป็ นการเชื่อมโยงการคิดไตร่ตรองขัน้ วิพากษ์เข้ากับ
กระบวนการเชิงประจักษ์ของการวิจยั และการวิภาษวิธ ี (Dialectic Techniques) ถือว่าผูถ้ ูกวิจยั หรือ
ผู้ท่ไี ด้รบั ผลจากการวิจยั (Subjects) มีส่วนร่วมตระหนัก ร่วมคิด ร่วมเป็ นเจ้าของ ร่วมเรียนรูแ้ ละ
ร่วมรับผลของการวิจยั (Kemmis; & Wilkinson. 1998: 32-33) ขัน้ ตอนของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบ
มีส่วนร่วม ประกอบด้วย การวางแผนเพื่อการเปลีย่ นแปลง (Planning a change) การปฏิบตั แิ ละ
สังเกตกระบวนการและผลของการปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง (Acting and observing the process
and consequences of the change) และการสะท้อนความคิดต่อกระบวนการและผลการปฏิบตั ิ
(Reflecting on these processes and consequences) และนําไปสู่ปรับแผน และปฏิบตั ใิ หม่ (Replanning, and so forth) (Kemmis ; & Wilkinson. 1998: 21) ขัน้ ตอนทัง้ 3 ของวงจรการวิจยั
ปฏิบ ัติก ารเป็ นองค์ป ระกอบสํา คัญ ของวิธ ีว ิท ยาที่รวมกัน เรีย กว่ า Praxiology คือ วิธ ีก ารวิจ ยั ที่
เชื่อมโยงการปฏิบตั แิ ละการสะท้อนความคิดเข้าด้วยกัน (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล; และสุภาพ ฉัตรา
ภรณ์. 2543: 183 อ้างอิงจาก Morrow. 1995; Smith.1997) แสดงดังภาพประกอบ 2 ซึง่ ไม่ใช่เป็ น
เพียงการปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิ้นตามแผนการและตามด้วยการประเมินโดยบุคคลใดๆ ตามรูปแบบของ
การประเมินผลแบบเดิม การสะท้อนความคิด คือการวิพากษ์ตนเองทีอ่ าศัยการมีส่วนร่วมของทุกคน
และเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารทีอ่ งิ หลักสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ ซึง่ กระบวนการ
เชิงวิพากษ์สะท้อนตนเอง(Self-reflection) ดําเนินการในขัน้ ตอนการวิจยั ทัง้ ก่อนและหลังการปฏิบตั ิ
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ภาพประกอบ 2 Praxis: การเชื่อมโยงเป็ นหนึ่งเดียวระหว่างการปฏิบตั แิ ละการคิดไตร่ตรอง
ทีม่ า: ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล; และ สุภาพ ฉัตราภรณ์. (2543). การออกแบบการวิจยั .
หน้า 183. อ้างอิงจาก Smith. 1997: 186
ความสัม พันธ์ระหว่ างการวิจยั ปฏิบตั ิก ารแบบมีส่ ว นร่ว มกับพัฒนาการคิด
ไตร่ตรองของครู เป็ นวิธกี ารวิจยั ทีเ่ ชื่อมโยงการปฏิบตั แิ ละการคิดไตร่ตรองเข้าด้วยกันและเกี่ยวข้อง
กับการคิดไตร่ตรองการปฏิบตั มิ ากที่สุด นัน่ คือการวิจยั ปฏิบตั กิ ารผูกติดกับลักษณะของบริบทและ
เนื้อหาในห้องเรียน (Baird; et al. 1991: 165 citing Elliot.1988) นอกจากนี้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบร่วมมือ
(Collaborative Action Research ) ยังให้ความสําคัญทัง้ การคิดไตร่ตรองของปจั เจกบุคคลและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญวิชาชีพ (Baird ;et al.1991:165 ) รวมทัง้ เป็ นการใช้กลวิธบี รรยายและวิเคราะห์ตนเอง
เพื่อกลายเป็ นครูนักคิด (Sparks-Langer; et al. 1991 citing Oja. 1989; Canning. 1990) ใน
ขณะเดียวกันกระบวนการวิจยั มีการเชื่อมโยงระหว่างการคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) และ
การปฏิบตั ิ (Action) อย่างชัดเจน กล่าวคือมีการพินิจพิเคราะห์ ทบทวนทัง้ ก่อนระหว่างและหลังการ
ทดลองปฏิบตั ิ (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์. 2543: 188) ในการส่งเสริมการคิด
ไตร่ต รองของครูโดยกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมได้มกี ารศึก ษาเพื่อส่ง เสริมครูใ น
โครงการพัฒ นาการปฏิบตั ิง านเกี่ย วกับการเรียนการสอนสิ่ง แวดล้อ มศึก ษาให้เ น้ น ผู้เ รีย นเป็ น
ศูนย์กลางโดยส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นาวิธกี ารคิดของตนเองอันนํ าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สอนโดยมีโค้ชช่วยสนับสนุ นครูในการคิดไตร่ตรองเพื่อพัฒนาตนเองและร่วมเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
ของครูและโค้ชที่ทําหน้ าที่สนับสนุ นครูในการพัฒนาตนเองโดยกระบวนการคิดไตร่ตรอง โดยมี
กิจกรรมของโครงการที่ช่วยครูในการคิดไตร่ตรองได้แก่ การเขียนบันทึกสัปดาห์ละ 3 ครัง้ การคิด
ไตร่ตรองจากการพูดคุยกับโค้ชเดือนละครัง้ ซึง่ มีทงั ้ การพูดคุยเป็ นรายบุคคลกับโค้ช และระหว่างโค้ช
กับกลุ่ มเพื่อ นครูภายในโรงเรีย นเดียวกัน การสัม มนาเชิง ปฏิบตั ิก ารสําหรับ ผู้เ ข้าร่ว มโครงการ
ทัง้ หมด โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการคิดไตร่ตรองร่วมกันระหว่างเพื่อน
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ครูและทีมโค้ชต่างโรงเรียน (อภิกา ปรัชญพฤทธิ ์. 2547: 49-67 อ้างอิงจาก สุวฒ
ั นา สุวรรณเขตนิคม.
2544) ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่าการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อการคิดไตร่ตรองการปฏิบตั งิ าน
จากกลวิธ ีก ารพัฒนาการคิด ไตร่ต รองที่นําเสนอข้างต้นนัน้ การเลือ กใช้ก ลวิธ ี
พัฒ นาการคิด ไตร่ ต รองเพื่อ พัฒ นาการคิด ไตร่ ต รองของครู ขึ้น อยู่ ก ับ ระดับ การพัฒ นา บริบ ท
ศักยภาพของผูเ้ ข้าร่วมในการพัฒนาการคิดไตร่ตรอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กลายเป็ นนักปฏิบตั ทิ ม่ี ี
การคิดไตร่ตรอง เช่น การพัฒนาตนเอง ใช้กลวิธกี ารเขียนบันทึกไตร่ตรอง การบันทึกเหตุการณ์
แฟ้มสะสมงานการสอน และการวิจยั ปฏิบตั กิ าร เป็ นต้น สําหรับการพัฒนาระดับกลุ่ม ควรใช้กลวิธ ี
การสัง เกตในห้อ งเรียนของเพื่อ นครู การสนทนาโต้ต อบกับ กลุ่ มครู การฝึ ก อบรม และการวิจ ยั
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม สําหรับการศึกษาครัง้ นี้ ดําเนินการพัฒนาครูทงั ้ ระดับตนเองและระดับ
กลุ่ม
2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคิ ดไตร่ตรอง
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดไตร่ตรองของครู มีหลากหลายรูปแบบแตกต่าง
กันไปตามแนวคิด ที่นํามาใช้แ ละจุด ประสงค์ก ารวิจยั สําหรับการศึกษาครัง้ นี้ นําเสนองานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องดังเช่น พัลโทรัก (Pultorak. 1993: 288-295) การวิจยั เรื่องการส่งเสริมการคิดไตร่ตรอง
ของครูฝึกหัด กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาครู 31 คน ทีฝ่ ึ กประสบการณ์ในโรงเรียนระดับ อนุ บาลถึง
เกรด 12 ระเบียบวิธวี จิ ยั เป็ นการวิจยั ภาคสนาม (Field Research) และรายงานการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์เอกสาร(Techniques of Document Analysis) การสังเกต (Observation) และ
การสัม ภาษณ์ (Interview) วิธ ีก ารส่ ง เสริม การคิด ไตร่ ต รองใช้ การสัง เกตแบบคลินิ ก (Clinical
Observation) และการเขียนไตร่ตรอง (Written Products of Reflection) โดยออกแบบเป็ น 4 วิธ ี
คือ 1) การเขียนบันทึกประจําวันในทุกๆ 2 วัน 2) การเขียนบันทึกประจําสัปดาห์ ทุกๆ 2 สัปดาห์
โดยให้นัก ศึก ษาอ่ านบันทึก ประจําวัน เพื่อ ศึก ษารูปแบบและแนวโน้ มก่อ นเขียนบันทึก ไตร่ต รอง
หลังจากนัน้ แปดสัปดาห์ นักศึกษาคิดไตร่ตรองโดยปราศจากการอ่านบันทึก 3) การเขียนบันทึกหลัง
เยีย่ มห้องเรียน และ4)การสัมภาษณ์สะท้อนความคิดจากการสังเกตคลินิก การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้
ระดับการคิดไตร่ตรองของแวน มาเนน (Van Manen. 1977) พัฒนาเป็ นกรอบเพื่อพิจารณาความ
แตกต่างแล้วจัดข้อมูลเป็ น 3 ประเภท (Categories of Reflection) คือ การคิดไตร่ตรองระดับวิธกี าร
(Technical Rationality) การคิดไตร่ตรองระดับปฏิบตั ิ (Practical Action) และการคิดไตร่ตรองระดับ
วิพากษ์ (Critical Reflection) ผลการศึกษาพบว่า วิธกี ารส่งเสริมการคิดไตร่ตรองทัง้ 4 วิธ ี ส่งผลให้
นักศึกษาครูมสี มรรถนะด้านการคิดไตร่ตรองที่มคี ุณลักษณะของการคิดไตร่ตรองตามแนวคิดของ
แวน มาเนน ทัง้ 3 ประเภท ซึ่งระดับที่เกิดขึน้ แปรเปลี่ยนไปตามแต่ละวิธกี าร คือ การเขียนบันทึก
ประจําวัน การคิดไตร่ตรองเน้นกลวิธสี อนกับประเด็นคุณธรรมหรือจริยธรรม การเขียนบันทึกประจํา
สัปดาห์ การคิด ไตร่ต รองมีความสัมพันธ์ก ับประเภทการคิด ไตร่ต รองระดับวิธกี ารมากที่สุด ทัง้ นี้
เพราะช่ ว งเวลาที่ใ ช้ไ ตร่ ต รองยาวขึ้น และนั ก ศึก ษาได้ พ ิจ ารณาถึง สมรรถนะการสอนและการ
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ปฏิบตั งิ านของนักเรียน บันทึกการเยีย่ มชัน้ เรียน การคิดไตร่ตรองสัมพันธ์กบั ประเภทการให้เหตุผล
ตามหลักวิชาและการปฏิบตั ิ และการสัมภาษณ์หลังการสังเกตคลินิก ปรากฏว่า มีการคิดไตร่ตรองที่
กว้างและลึกขึน้ ในลักษณะคู่ขนานกับประเภทของการคิดไตร่ตรองทัง้ 3 ประเภท
พาวเวอร์ (Power. 1999 ) ศึกษาการคิดไตร่ตรองของครู 3 คน เพื่อให้เข้าใจการคิด
ไตร่ตรองการปฏิบตั งิ านแต่ละวัน และกระบวนการคิดไตร่ตรอง ทัง้ การคิดไตร่ตรองกับตนเองและ
ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน (Collaborative) โดยเน้ นบทบาทของการสนทนาโต้ตอบ โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงระหว่างการสนทนากับผูอ้ ่นื และการสนทนาภายในความคิดของตนเอง สรุปผลการศึกษา
ได้ว่า ครูมคี วามยึดมันผู
่ กพันสูงกับการเรียนรู้ และนักเรียนเป็ นผูก้ ระตุ้นให้ครูคดิ ไตร่ตรองเกี่ยวกับ
นักเรียนและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และการสนทนาทัง้ ภายในตนเองและกับผูอ้ ่นื ของครูส่งเสริมการ
แก้ปญั หา การประเมินผลและการสร้างทางเลือก
สมิท (Smith. 1999) ทดสอบการปฏิบตั งิ านของครูในห้องเรียน 4 คน แบ่งเป็ นครูใหม่
(Beginning Teacher) 2 คนและอีก 2 คน เป็ นครูทม่ี ปี ระสบการณ์ (Experience Teacher) ใช้
กระบวนการคิดไตร่ตรองขณะปฏิบตั งิ าน (Reflection in action) โดยกําหนดคําถามว่า ครูคดิ
ไตร่ตรองหรือไม่ เนื้อหาที่ครูคดิ ไตร่ตรองคืออะไร การกระทําหรือเหตุการณ์อะไรที่มผี ลต่อการคิด
ไตร่ ต รอง และป จั จัย อะไรบ้ า งที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ เนื้ อ หาและกระบวนการคิด ไตร่ ต รองของครู ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ครูบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมและการลดเหตุการณ์ท่เี ป็ นปญั หาในชัน้
เรียนมากกว่าการแก้ปญั หา
นอร์ตนั (Norton. 1994) ศึกษาเกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์ การควบคุมตน เป็ นตัว
แปรพยากรณ์การคิดไตร่ตรองของนักศึกษาครู กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาครู จํานวน 12 คน การ
ดําเนินการวิจยั ใช้ทงั ้ เทคนิคการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณ
คือ ความคิดสร้างสรรค์และการควบคุมตน และข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะห์เนื้อหาจากการ
สัมภาษณ์รายบุคคลและข้อวิจารณ์จากบันทึก เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั การประเมินความสามารถ
ในการคิด ไตร่ ต รองของนัก ศึก ษาครู ใช้ห ลัก ฐานจากบันทึก ประจํา สัปดาห์แ ละนํ ากรอบแนวคิด
ความสามารถทางการคิดไตร่ตรองและการใช้ภาษาทางการสอนของซิมมอนและคณะมาเป็ นเกณฑ์
(Simmons et al.1989) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) โดยใช้แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ของทอแรนซ์ (Torrance Tests of Creative Thinking, Verbal Form A) และการควบคุม
ตน (Locus Of Control ) ใช้เครื่องมือวัดการควบคุมตนของครู เป็ นมาตรประมาณค่า (The Locus
Of Control Scale for Teachers) การดําเนินการวิจยั ในการสัมมนาการสอนของนักศึกษา ใช้การ
เขียนบันทึกสนทนาโต้ตอบ (Reflective Dialogue Journal Writing) โดยนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั
ได้รบั การแนะนํ าเกี่ยวกับการคิดไตร่ตรองและการเขียนบันทึกโต้ตอบในการสัมมนาครัง้ แรก เรียนรู้
ปรัชญาของจอร์ดวิ อี้ และโซน จาก แบบฝึกหัดหลายๆ ครัง้ เพื่อกระตุ้นให้มคี วามตระหนักในตนเอง
และการคิดไตร่ตรอง และหลังจากนัน้ นักศึกษาเขียนบันทึกประจําสัปดาห์กบั อาจารย์นิเทศรายบุคคล
แล้วอาจารย์นิเทศก็วพิ ากษ์วจิ ารณ์บนั ทึกแต่ละฉบับ เสนอปญั หาและคําถามและให้ความกระจ่าง
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ถ้าจําเป็ น หลังจากนัน้ บันทึกส่งกลับนักศึกษาในครัง้ ต่อไปของการเข้าชัน้ เรียน ในรายวิชาสัมมนา
นักศึกษาแต่ละคนเขียนบันทึกทัง้ หมด 9 ฉบับ นํามาวิเคราะห์การศึกษาครัง้ นี้ 8 ฉบับ (N= 96)
แนวทางการวิเคราะห์ใช้กรอบแนวคิดความสามารถทางการคิดไตร่ตรองและการใช้ภาษาทางการ
สอนของซิมมอนและคณะมาเป็ นเกณฑ์ นักวิจยั 2 คน กําหนดรหัสบันทึกและมอบหมายให้เพียงคน
เดียวให้คะแนนแต่ละฉบับ คะแนนเป็ นการแสดงการคิดไตร่ตรองระดับสูงสุด ความเชื่อมันของผู
่
ใ้ ห้
คะแนน คือ .71 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สหสัมพันธ์แบบเปี ยร์สนั คํานวณเพื่อประเมินความแข็งและ
ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และโมเดลถดถอย เพื่อพิจารณาการประมาณค่าการทํานายที
ละตัวแปร และร่วมกันที่มผี ลต่ อตัวแปรตามคือการคิดไตร่ตรอง สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ เพื่อสนับสนุ นและให้รายละเอียด แยกแยะข้อค้นพบทางสถิติ การสัมภาษณ์เน้ นประเด็น
การคิดไตร่ตรอง ความคิดสร้างสรรค์และการควบคุมตน เวลาในการสัมภาษณ์ใช้เวลาช่วงการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามคลินิกทัง้ หมด ผลการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการคิด
ไตร่ตรองและการควบคุมตน และมีความสัมพันธ์ทางลบและตํ่ากับความคิดสร้างสรรค์ สําหรับการ
วิเ คราะห์ถ ดถอย การควบคุ ม ตนในช่ว งสัป ดาห์ท่5ี ของเทอม ทํ านายการคิด ไตร่ต รองอย่า งมี
นัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ไม่มตี วั แปรอิสระทัง้ ทีละตัวหรือร่วมกัน พยากรณ์การคิดไตร่ตรอง
สเปอร์เจียน และบาวเวน (Spurgeon; & Bowen. 2002) ได้วจิ ยั เรื่องการส่งเสริมการ
คิดไตร่ตรองในนักศึกษาครูโดยใช้วดิ โี อดิจติ อล มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ทดสอบผลของกระบวนการ
ปรับปรุงแก้ไ ขวีด ีโ อดิจติ อลเพื่อใช้ส ร้างแฟ้มสะสมงานมัลติมเิ ดีย ที่มผี ลต่อ การคิด ไตร่ตรองเชิง
วิพากษ์ของครู โดยกําหนดสมมติฐานว่า การพัฒนาแฟ้มสะสมงานมัลติมเิ ดีย ทําให้นักศึกษาครูม ี
การคิดไตร่ตรองวิพากษ์เพิม่ ขึน้ กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักศึกษาครู ได้รบั การสุ่มเข้ากลุ่ม 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่มกี ารคิดไตร่ตรอง และกลุ่มทดลองทีม่ กี ารคิดไตร่ตรองและการผลิต มัล
ติม ิเ ดีย ในการเรีย นการสอนวิช าสัม มนา นั ก ศึก ษากลุ่ ม ทดลอง 2 กลุ่ ม ได้ร บั การสอนการคิด
ไตร่ตรองจนมีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง สําหรับกลุ่มทดลองที่มกี ารคิดไตร่ตรองและการผลิต มัลติม ิ
เดีย จะได้รบั วีด ีโ อหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง ซึ่ง ใช้สํา หรับการแสวงหาความรู้ทางการสอน โดยใช้ว ดี ีโ อเป็ น
เครือ่ งมือ เพื่อกระตุน้ ให้มกี ารวิพากษ์วจิ ารณ์การปฏิบตั งิ านเครื่องมือทีใ่ ช้วดั ตัวแปรตาม คือ การคิด
ไตร่ตรองของนักศึกษาครู ใช้กรอบแนวคิดทีพ่ ฒ
ั นาโดยซิมมอนและคณะ (Simmons et al.1989)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ t-test สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระ 3 ครัง้ ผลการศึกษาพบว่า ทัง้ สาม
กลุ่ ม ไม่ ม ีค วามแตกต่ า งกัน คือ ค่ า เฉลี่ย ของกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลองการคิด ไตร่ ต รองไม่ ม ี
นัยสําคัญ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองการคิดไตร่ตรองและการผลิต มัลติมเิ ดีย ไม่มนี ัยสําคัญ และ
กลุ่มทดลองการคิดไตร่ตรองและการผลิต มัลติมเิ ดีย พบว่าไม่มนี ยั สําคัญ เช่นเดียวกัน
ยุย ชุน โล (Yui Chun Lo.2002. Online )ศึกษาเชิงสํารวจในลักษณะกรณีศกึ ษา 3
กรณี กับครูประจําการ จํานวน 3 คน โดยใช้แฟ้มสะสมงานการสอน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงให้
เห็นว่าครูทงั ้ 3 คน มีการคิดไตร่ตรองทัง้ 3 ระดับที่แตกต่างกัน คือการคิดไตร่ตรองระดับเทคนิค
(Technical) ระดับปฏิบตั งิ าน (Practical) และระดับวิพากษ์ (Critical) และพบว่าจํานวนข้อมูลที่
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แสดงถึง การคิด ไตร่ต รองระดับ วิพ ากษ์ มขี นาดเล็ก ในทางตรงกันข้าม ข้อ ความที่แ สดงการคิด
ไตร่ตรองระดับเทคนิค มากที่สุด ซึ่งการคิดไตร่ตรองระดับวิพากษ์เ พียง2-3 ข้อความในแต่ แฟ้ ม
สะสมงาน
จีราภา ปานเพ็ชร (2546: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษากระบวนการคิดทบทวน (Reflecting)
ของครูผสู้ อนทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการสอนของตนเองโดยเน้นทีเ่ ทคนิคการถามคําถาม
โดยเทคนิ ค นี้ ใ ช้เ พื่อ การพัฒ นาการถามคํ า ถามของนั ก เรีย นจากครูผู้ส อนและในการวิจ ยั มีเ ป็ น
ประชากร คือ ครูผสู้ อนและนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จํานวน 40 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
คือ 1.) บันทึกประจําวันของครูผู้สอนทีอ่ ธิบายถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในห้องเรียน ความคิดของครูผสู้ อน
เกี่ยวกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และความคิดทีจ่ ะพัฒนาในแผนการจัดการเรียนรูใ้ นครัง้ ต่อไป และ 2.) บท
บันทึกคําสนทนาระหว่างครูผสู้ อนและนักเรียน โดยใช้กระบวนการสามขัน้ ตอนในงานวิจยั คือ การ
วางแผน การสอน และการคิดทบทวน (Reflecting) ผลของการศึกษาพบว่าหลังจากการคิดทบทวน
(Reflecting) ครูผสู้ อนสามารถนํ าผลทีไ่ ด้มาจัดการกับเทคนิคการถามคําถามในครัง้ ต่อไป เทคนิคที่
ใช้ได้ผลถูกนํ าไปใช้อกี ครัง้ เพื่อให้แน่ ใจว่าเทคนิคนัน้ สามารถช่วยให้นักเรียนตอบคําถามได้ทุกครัง้
ส่วนเทคนิคที่ใช้ไม่ได้ผ ลในครัง้ แรกจะถูกนํ าไปใช้ใ นครัง้ ต่ อไปเพื่อให้ครูผู้สอนค้นหาสาเหตุ ท่ไี ม่
สามารถช่วยนักเรียนในการตอบคําถามได้ และครูผูส้ อนต้องเตรียมคําถามหรือเทคนิคทีห่ ลากหลาย
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนัน้
จากงานวิจ ยั ที่นํ าเสนอข้า งต้ น แสดงให้เ ห็น ว่ า การพัฒ นาการคิด ไตร่ ต รองของครู
ดําเนินการพัฒนาทัง้ ครูก่อนประจําการและครูประจําการ วิธกี ารพัฒนาใช้ทงั ้ การฝึ กอบรม การใช้
กรณีศึกษา การสนทนา การเขียนบันทึก การสังเกตและแฟ้มสะสมงาน สําหรับกระบวนการคิด
ไตร่ตรอง ประกอบด้วยการคิดไตร่ตรองขณะกระทํา (Reflection- in- action) การคิดไตร่ตรองหลัง
การกระทํา (Reflection- on- action) และการคิดไตร่ตรองเพื่ออนาคต (Reflection- for- action) ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาครูมสี มรรถนะด้านการคิดไตร่ตรองที่มคี ุณลักษณะของการคิดไตร่ตรอง
ตามแนวคิดของแวน มาเนน ทัง้ 3 ประเภท และมีการคิดไตร่ตรองเพิม่ ขึ้น และยังพบว่าหลังการ
พัฒนาการคิดไตร่ตรอง ครูมคี วามยึดมันผู
่ กพันกับการเรียนรูส้ งู และการสนทนาโต้ตอบทัง้ กับตนเอง
และผู้อ่นื ของครูส่งเสริมการแก้ปญั หา การประเมินผล สร้างทางเลือกและนํ าไปใช้ นอกจากนี้ยงั
พบว่าครูคดิ ไตร่ตรองในเรื่องการควบคุมและการลดเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นปญั หาในห้องเรียนมากกว่าการ
แก้ปญั หาและการคิดไตร่ตรองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการควบคุมตนและมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความคิดสร้างสรรค์

3. ความสัมพันธ์การคิ ดไตร่ตรองกับพฤติ กรรมการสอนของครู
3.1 ความหมายของการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ

การจัดการเรียนการสอนในปจั จุบนั ได้เปลีย่ นแปลงไปตามแนวทางการจัดการศึกษา
ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4
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ทีว่ ่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้และถือ
ว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพใช้กระบวนการเรียนรูห้ าความรู้ มีการบูรณาการ ใช้แหล่งการเรียนรู้
หลากหลายและมีการประเมินผลตามสภาพจริง จากแนวทางดังกล่าวทําให้บทบาทของผู้สอนต้อง
ปรับเปลี่ยนไปเป็ นผู้ส่ง เสริมให้ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู้ไ ด้มากที่สุด เน้ นให้ผู้เ รียนได้ฝึก คิด ศึก ษา
ค้นคว้าและได้ใช้ความรู้ไปในชีวติ ประจําวันและชีวติ การทํางานได้ทงั ้ นี้เ พื่อเป้าหมายให้ผู้เรียนมี
คุณภาพเป็ นคนทีเ่ ก่ง ดีและมีความสุข
การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ เป็ นการจัดการเรียนรูโ้ ดยให้โอกาสผูเ้ รียนได้
ค้นพบ ความรูเ้ อง โดยมีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิตที่มคี วามหมายแก่ตนและผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การสร้างสิง่ ที่มคี วามหมายต่อตนเอง สิง่ ที่ตนเองชอบและสนใจและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้อง
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเคารพในศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิหน้าทีข่ องผูเ้ รียน มี
การวางแผน การออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ์การเรียนรูอ้ ย่างมีความหมายเป็ นระบบและที่
สําคัญ ที่สุ ดเน้ นประโยชน์ สูงสุ ดที่จะเกิด ขึ้นกับผู้เรียนเป็ นสําคัญ (วิชยั วงษ์ ใ หญ่ . 2543: 71)
นอกจากนี้ ก ารจัด การเรียนการสอนที่เ น้ นให้ผู้เ รียนสร้างความรู้ใ หม่ แ ละสิ่ง ประดิษฐ์ใ หม่โ ดยใช้
กระบวนการทางปญั ญา กระบวนการทางสังคมและให้ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์ มีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนและสามารถนํ าความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้ และการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญต้อง
จัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เน้ นการจัดการเรียนรู้โดย
บูรณาการความรูใ้ นศาสตร์สาขาต่างๆ ใช้วธิ สี อนและแหล่งเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย สามารถพัฒนา
พหุปญั ญา รวมทัง้ เน้ นการใช้วธิ กี ารวัดผลอย่างหลากหลายวิธ ี โดยครูมบี ทบาทเป็ นเพียงผู้อํานวย
ความสะดวกในการจัดประสบการณ์ ให้กบั ผู้เรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2544: 7) เป็ นผู้วางแผน
จัดการ ชีแ้ นะให้กบั นักเรียน เพื่อคิด ค้นคว้า ทดลอง และสรุปเป็ นความรูโ้ ดยตัวนักเรียนเอง (ชนาธิป
พรกุล. 2544: 50)
จากความหมายข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญนัน้
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
ในทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียนแต่ละคน โดยมีครูเป็ น
ผูส้ นับสนุ น ชีแ้ นะ และอํานวยความสะดวกในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน จึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการสอน
ของครูท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ คือ การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ ให้ผู้เรียน ได้ค้นพบความรู้
สร้างความรูเ้ อง โดยผ่านกระบวนการทางปญั ญา กระบวนการสังคม มีส่วนร่วมและมีปฏิสมั พันธ์ใน
การเรียน และสามารถนําความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้ ทัง้ นี้กจิ กรรมหรือประสบการณ์สอดคล้องกับความ
ต้อ งการ ความสนใจ ความสามารถและความถนัด ของผู้เ รียน โดยมีก ารวางแผน การออกแบบ
กิจ กรรมและจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้อ ย่ า งมีค วามหมายเป็ น ระบบ มีค วามหลากหลายของ
กิจกรรมหรือวิธสี อน แหล่งเรียนรูแ้ ละวิธกี ารวัดผลและประเมินผล
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3.2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
ได้และถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุ ด ฉะนัน้ ครูจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทตนเองจากการเป็ นผู้ช้ีนํา
ผูถ้ ่ายทอดความรู้ ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุ นผูเ้ รียนในการแสวงหาความรูจ้ ากสื่อและ
แหล่งการเรียนรูต้ ่างๆและให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องแก่ผเู้ รียน เพื่อนําข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้สร้างความรูข้ องตน
การจัด การเรีย นรู้ต ามหลัก สูต รการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน มีจุด มุ่งหมายเพื่อ มุ่ง ปลูก ฝ งั
ปญั ญา พัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มคี วามสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝงั ให้ผเู้ รียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็น
ใจผูอ้ ่นื สามารถแก้ปญั หาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและการจัดการเรียนรูใ้ นแต่
ละช่วงชัน้ ควรใช้รูปแบบ วิธกี ารที่หลากหลาย เน้ นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรูร้ ว่ มกัน การเรียนรูจ้ ากธรรมชาติ การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง และการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรูค้ ู่คุณธรรม
ทัง้ นี้ ต้ อ งพยายามนํ า กระบวนการการจัด การ กระบวนการอนุ ร ัก ษ์ แ ละพัฒ นาสิ่ง แวดล้ อ ม
กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สําหรับการจัดการเรียนรูใ้ นช่วงชัน้ ที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่1ี -3 การจัดการเรียนรูต้ ้อง
สนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียน โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้
ทัง้ นี้ในแต่ละคาบเวลาเรียนนัน้ ไม่ควรใช้เวลายาวนานเกินความสนใจของผู้เรียน สถานศึกษาต้อง
จัด การเรียนรู้ใ ห้ค รบทุ ก กลุ่มสาระในลัก ษณะบู รณาการที่มภี าษาไทยและคณิต ศาสตร์เ ป็ นหลัก
(กรมวิชาการ. 2544: 21-22) ทัง้ นี้ในการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ คณะกรรมการปฏิรปู
การเรียนรู้ (2543: 22-28) ได้เสนอแนวทางไว้ดงั นี้
1) ขัน้ นํ า/สํารวจความต้องการ เป็ นการศึกษาธรรมชาติของผู้เรียนและกําหนด
ความต้องการของผูเ้ รียนโดยการซักถาม สังเกต สัมภาษณ์ พูดคุยหรือทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อ
สร้างหรือกระตุน้ ความสนใจ สํารวจความสนใจและพืน้ ฐานความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียนรายบุคคล
2) ขัน้ เตรียมการ ในขัน้ นี้ครูต้องเตรียมศึกษาสาระ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรและ
จุดประสงค์ของการเรียนรูใ้ ห้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มคี วาม
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันและหากเป็ นไปได้ควรเชื่อมโยงและบูรณาการสาระการเรียนรูข้ องแต่ละวิชาที่
สัมพันธ์กนั เข้าด้วยกัน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ จริง และให้ผูเ้ รียนได้
เรีย นรู้จ ากประสบการณ์ จ ริง ให้มากที่สุ ด ทัง้ นี้ ค รูต้อ งเปิ ด โอกาสให้ผู้เ รีย นได้มสี ่ ว นร่ว มกํ า หนด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามความสนใจและความถนัดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผูเ้ รียนได้ศกึ ษาหาความรู้
ด้ ว ยตนเองตามถนั ด และสนใจรายบุ ค คลและครู ต้ อ งเตรีย มแหล่ ง ข้ อ มู ล ทั ง้ ที่ เ ป็ น สื่ อ การ
เรีย น ใบความรู้ ใบงานและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือศูนย์การเรียนรูด้ ้วยตนเองที่มขี อ้ มูลความรูท้ ่ี
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ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษา ค้นคว้าตามความต้องการ รวมถึงการสํารวจแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่ น
ห้องสมุด ประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ เป็ นต้น
3) ขัน้ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3.1) ขัน้ นํ าเข้าสู่บทเรียน
ขัน้ นี้ครูควรใช้ประเด็นคําถาม สถานการณ์ หรือกิจกรรมที่กระตุ้นหรือท้าทายให้ผู้เรียนเกิดความ
สงสัยใคร่รู้ โดยครูแสดงท่าทีดว้ ยความเป็ นกัลยาณมิตรต่อผูเ้ รียนและทําให้ผูเ้ รียนเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี
ต่อครู และครูควรกระตุ้นผู้เรียนให้สอดคล้องตามความถนัด ความสนใจ และลีลาการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนรายบุคคล เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและจริงใจ 3.2)ขัน้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพโดยมุ่งจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศที่สอดคล้องกับการดํารงชีวติ ใช้ส่อื ที่
หลากหลายในลักษณะขององค์รวมที่เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรูแ้ ละความสนใจของ
ผูเ้ รียน คํานึงถึงการใช้สมองทุกส่วนให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบตั ทิ ุกขัน้ ตอน
สรุปความรูด้ ว้ ยตนเอง รวมทัง้ ให้ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์ทงั ้ สมาชิกภายในกลุ่มและสมาชิกระหว่างกลุ่ม
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารแสวงหาความรู้ 3.3)ขัน้ วิเคราะห์ อภิปรายผลงานหรือองค์ความรู้
ผลงานหรือองค์ความรูท้ ส่ี รุปได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ ครูและผูเ้ รียนร่วมกันอภิปรายผลทีเ่ กิดจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์โดยเน้นให้ผเู้ รียนเกิดการค้นพบองค์ความรูด้ ว้ ยตัวเอง
ครูเป็ นผู้ส งั เกตเพื่อให้ข้อ มูลย้อ นกลับที่ส่ง ผลให้องค์ค วามรู้ท่ไี ด้รบั ชัด เจนเป็ นการเสริมแรงและ
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนสนใจการค้นหาความรูต้ ่อไป
4) ขัน้ ประเมินผล เป็ นการประเมินผลสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดย
มุ่งเน้ นผลที่เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน โดยประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนของผู้เรียน ความประพฤติ การ
สัง เกตพฤติก รรมการเรียน การร่ว มกิจกรรมการเรียนรู้ และการทดสอบเพื่อ พัฒ นาและค้น หา
ศัก ยภาพ จุ ด เด่ น จุด ด้อ ยของผู้เ รียนและตรวจสอบว่ ากระบวนการเรียนรู้ ได้พ ฒ
ั นาผู้เ รีย นตาม
จุดประสงค์การเรียนรูท้ ่กี ําหนดไว้หรือไม่ อีกทัง้ ผลการเรียนของผู้เรียนจะเป็ นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
การสอนของครูดว้ ย ดังนัน้ การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ้องให้ครอบคลุมทุกด้านทัง้ ในส่วนของ
กระบวนการและผลงาน ทัง้ ด้า นความรู้ ด้า นความรู้ส ึก และทัก ษะการแสดงออกทุ ก ด้ า นและ
ประเมินผลตามสภาพจริง
5) ขัน้ สรุปและนํ าไประยุกต์ใช้ เป็ นขัน้ การตกผลึกของกระบวนการเรียนรู้
รายบุคคล กล่าวคือ ผูเ้ รียนแต่ละคนจะเกิดการมองสิง่ ต่างๆ อย่างเป็ นองค์รวม มองอย่างเชื่อมโยง
หยังรู
่ ้ เกิดการค้นพบตัวเองว่า มีความสามารถ มีจดุ เด่นจุดด้อยทางด้านใดซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้จะเกิด
ขึน้ กับผูเ้ รียน หลังจากทีผ่ เู้ รียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการแสดงออกตามกระบวนการ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ พิจารณาได้จากการหาข้อสรุปจากบทเรียน โดยมีครูเป็ นผูช้ แ้ี นะเพิม่ เติม การ
แลกเปลีย่ นวิธกี ารเรียนรู้ การสะท้อนความคิด การแสดงผลงาน การจัดนิทรรศการ การแสดงออกใน
ลักษณะละคร การนํ าข้อค้นพบ การปรับปรุงตนเองของผูเ้ รียน เช่นการปรับปรุงบุคลิกภาพ การเข้า
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กับคนอื่นได้ การเข้าใจผู้อ่นื การเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ต่างๆ การเคารพสิทธิผูอ้ ่นื ตลอดจน
การสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และการดํารงชีวติ ประจําวัน
ดังนัน้ การจัดการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญควรใช้รูปแบบ วิธกี ารที่หลากหลาย
เน้ นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้
จากธรรมชาติ เรีย นรู้จ ากการปฏิบ ตั ิจ ริง เรีย นรู้แ บบบูร ณาการ และเรียนรู้คู่คุณ ธรรม โดยนํ า
กระบวนการการจัด การ กระบวนการอนุ ร กั ษ์แ ละพัฒ นาสิง่ แวดล้อ ม กระบวนการคิด และ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ส อดแทรกในการเรีย นการสอน เพื่อ ให้ผู ้เ รีย นเกิด ป ญั ญา
พัฒนาการคิด และความสามารถทางอารมณ์ ซึ่ง ขัน้ ตอนการจัด การเรียนรู้ท่ีสํา คัญ ได้แ ก่ การ
เตรียมการ การดําเนินการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
3.3 ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ
ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2545 : 4-5) ได้พฒ
ั นามาจากการบูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ 5 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการ
เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข ทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม ทฤษฎีการเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและทฤษฎีการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสยั ด้านการฝึ กฝน กาย วาจา ใจและวิเคราะห์การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูตน้ แบบ ปี 2541-2543และพิจารณาความสอดคล้องกับแนวการจัด
การศึก ษา ในหมวด 4 ของพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ได้ กํ า หนดตัว บ่ ง ชี้
กระบวนการเรียนของนักเรียนและกระบวนการสอนของครู
ตัวบ่งชีก้ ระบวนการสอนของครู ประกอบด้วยครูเตรียมการสอนทัง้ เนื้อหาและวิธกี ารที่
ผสมผสานภูมปิ ญั ญาไทยและความรูส้ ากล จัดสิง่ แวดล้อมและบรรยากาศทีป่ ลุกเร้าจูงใจและเสริมแรง
ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูเ้ ต็มตามศักยภาพ เข้าใจและเอาใจใส่ผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลและแสดงความ
เมตตาต่อนักเรียนอย่างทัวถึ
่ ง จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึ กคิด ฝึ กทํา และปรับปรุงตนเอง ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากกลุ่ม
พร้อมทัง้ สังเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วนด้อยของนักเรียน ใช้ส่อื การสอนเพื่อฝึ กการคิด การแก้ปญั หา
และการค้นพบความรู้ ใช้แหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์กบั ชีวติ จริงโดยร่วมมือ
กับชุมชน ปลูกฝงั ระเบียบวินัย ค่านิยมและคุณธรรมตามวิถวี ฒ
ั นธรรมไทย และประเมินตนเองอยู่
เสมอ และสังเกตประเมินพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้กระบวนการเรียนของนักเรียน ได้แก่นักเรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กบั
ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี ฝึ กปฏิบตั แิ ละทํากิจกรรมหลากหลายจนค้นพบความถนัดและ
วิธกี ารของตนเอง เห็นแบบอย่างทีด่ ี และฝึ กเผชิญสถานการณ์จนเกิดจิตสํานึกและคุณธรรม ฝึ กคิด
หลายวิธ ี สร้างสรรค์จนิ ตนาการและแสดงออกได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผล ได้รบั การเสริมแรงให้
ทดลองวิธกี ารแก้ปญั หาทัง้ ด้วยตนเองและแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากกลุ่ม ได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
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และสร้างสรรค์ความรูจ้ ากแหล่งวิทยาการในโรงเรียนและชุมชน สนใจใฝ่รู้ มีส่วนร่วมในการเรียน
อย่างมีความสุข ฝึ กระเบียบวินัยและรับผิดชอบในการทํางานจนสําเร็จและฝึ กประเมินผลงาน ฝึ ก
ประเมินและปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ้ ่นื
นอกจากนี้ พิมพันธ์ เดชะคุ ปต์ (2544 :7-8)เสนอตัว บ่ ง ชี้ท่ีจะใช้เ ป็ นแนวทางการ
ประเมินการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญโดยประเมินจากผูส้ อนเมื่อเขียนแผนการสอนและ
เมือ่ นําแผนการสอนไปใช้ในห้องเรียนและประเมินจากผูเ้ รียนจากพฤติกรรมการเรียนทัง้ ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนตัวบ่งชีข้ องการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญโดยพิจารณาทัง้ ผูส้ อน
และผูเ้ รียนมีดงั นี้ โดยตัวบ่งชี้ผู้สอน ได้แก่ จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสร้างความรูใ้ หม่เอง
ให้ผูเ้ รียนใช้ทกั ษะกระบวนการ(Process Skils) คือ กระบวนการคิด(Thinking Process) กระบวนการ
กลุ่ม (Group Process) และสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง ให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียน (Participation)
คือ มีส่ ว นทัง้ ด้านปญั ญา กาย อารมณ์ และสังคม รวมทัง้ ให้ผู้เ รียนมีปฏิส มั พันธ์ (Interaction)ทัง้
สิง่ มีชวี ติ และปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ ไม่มชี วี ติ เช่น หนังสือ สถานที่ต่างๆ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น สร้าง
บรรยากาศที่เ อื้อ ต่ อการเรียนรู้ ทัง้ บรรยากาศทางกายภาพและจิต ใจ เพื่อให้ผู้เ รียนเรียนอย่างมี
ความสุข (Happy Learning) มีการวัดและประเมินผลทัง้ ทักษะกระบวนการความสามารถ ศักยภาพ
ของผูเ้ รียน และผลผลิตจากการเรียนรู้ ซึง่ เป็ นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
พัฒนาให้ผเู้ รียนสามารถนํ าความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ (Application) และเปลีย่ นบทบาทเป็ นผู้
อํานวยความสะดวก (Facilitator) คือเป็ นผู้จดั ประสบการณ์รวมทัง้ สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้
ผูเ้ รียนใช้เป็ นแนวทางสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง สรุปได้ว่าบทบาทผูส้ อน เป็ นผูน้ ําเสนอ เป็ นผูส้ งั เกต
เป็ นผูถ้ าม เป็ นผูใ้ ห้การเสริมแรง เป็ นผูแ้ นะนํา เป็ นผูส้ ะท้อนความคิด เป็ นผูจ้ ดั บรรยากาศ เป็ นผูจ้ ดั
ระเบียบ เป็ นผูแ้ นะแนว เป็ นผูป้ ระเมิน เป็ นผูใ้ ห้คาํ ชื่นชมและเป็ นผูก้ ํากับ สําหรับตัวบ่งชีผ้ เู้ รียนได้แก่
สร้างความรู้ (Construction) รวมทัง้ สร้างสิง่ ประดิษฐ์ด้วยตนเองใช้ทกั ษะกระบวนการ (Process
Skills) คือ กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียน
(Participation) และมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข (Happy Learning) และ
สามารถนําความรูไ้ ปใช้ (Application)
ทัง้ นี้การกําหนดตัวบ่งชีข้ า้ งต้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูใช้สําหรับตรวจสอบการจัดการ
เรียนการสอนของตนว่าสอดคล้องการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด เพื่อนํ าผลไปปรับปรุงการสอนให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยตัวบ่งชี้ แบ่งเป็ นส่วนที่เกี่ยวกับผู้เรียนและ
ผูส้ อน ดังนัน้ ครูสามารถนําตัวบ่งชีด้ งั กล่าวมาเป็ นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
จากเอกสารแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูนัน้ ต้องเน้ นให้
ผูเ้ รียนได้ค้นพบความรูห้ รือสร้างความรูด้ ้วยตนเองและนํ าความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
โดยเน้ นการปฏิบตั ิจริง การคิด และการสรุปสร้างความรู้ ผ่ า นกระบวนการกลุ่ มที่มปี ฏิส ัมพัน ธ์
ระหว่างครูกบั นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ทัง้ นี้กจิ กรรมทีจ่ ดั ต้องคํานึงความต้องการ ความสนใจ
และความสามารถหรือ ความถนัด ของผู้เ รีย น นอกจากนี้ ใ นกระบวนการเรีย นการสอนของครู
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ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ เตรียมการสอน เกี่ยวกับการเตรียมเนื้ อหา วิธกี ารสอน และ
สภาพแวดล้อมทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้ วางแผนการเรียนรู้ และจัดทําแผนการเรียนรู้ ขัน้ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทีเ่ น้นให้ผู้เรียนได้คดิ ปฏิบตั ิ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยสนับสนุ นสื่อการสอนและแหล่ง
เรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย และขัน้ การประเมินผลการสอนทีเ่ น้นการประเมินตามสภาพจริง
สําหรับในการศึกษาครัง้ นี้เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียน
เป็ นสําคัญของครูจะจําแนกพฤติกรรมการสอนของครู เป็ น 4 ด้าน คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียน การใช้ส่อื และแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
3.4 การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการสอนโดยการคิ ดไตร่ตรอง
3.4.1 คุณลักษณะของครูทม่ี กี ารคิดไตร่ตรอง
คุณลักษณะอย่างหนึ่งของครูท่มี กี ารคิดไตร่ตรองคือมีความยึดมันผู
่ กพันต่อการ
พัฒนาวิชาชีพระดับสูง มีความสนใจในการเรียนรู้ การใฝ่รู้ การตัง้ คําถาม และค้นพบสิง่ เป็ นบรรทัด
ฐานใช้เป็ นแนวทางของการคิดและการปฏิบตั ิ (York Barr; et al. 2004: 9 citing Bright. 1996;
Zeichner; & Liston. 1996) นอกจากนี้การแสวงหาความรูข้ องครูไม่ได้เน้นเพียงแต่ทม่ี ผี ลต่อ
ประสิท ธิผ ลการสอนของครู เ ท่ า นั ้น แต่ ต้ อ งเข้า ใจฐานคติ อคติ หรือ ค่ า นิ ย มที่ค รู นํ า มาใช้ ใ น
กระบวนการการศึกษาโดยครูควรพิจารณาประเด็นความยุตธิ รรม ความเสมอภาค และคุณธรรมใน
การออกแบบการคิดไตร่ตรองการปฏิบตั ขิ องครู การทีค่ รูจะรับหรือการปฏิเสธข้อมูลหรือแนวคิดใหม่
ต้องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์และปรับข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบท ประสบการณ์ ท่มี มี าก่ อนและ
สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษา (Clarke. 1995: 245; Zeichner; & Liston. 1996: 23) ครูทม่ี ี
การคิดไตร่ตรองเป็ นนักตัดสินใจทีพ่ ฒ
ั นาความคิดในการวางแผนเพื่อนําความเข้าใจใหม่ส่กู ารกระทํา
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (Clarke. 1995: 260)
นอกจากนี้ครูทม่ี กี ารคิดไตร่ตรอง (Reflective Teacher) คือบุคคลทีย่ อ้ นกลับใส่
ใจความเป็ นจริงของการปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียนทันทีทนั ใด โดยใช้การคิดไตร่ตรองทําความเข้าใจกับความ
ซับซ้อนของกระบวนการเรียนการสอน การคิดไตร่ตรองจะเกิดขึน้ ตลอดเวลาของการเรียนการสอน
และจะมีการคิดไตร่ตรองเมือ่ จบบทเรียนแล้วเพื่อตรวจสอบกระบวนการ และคุณค่าของกระบวนการ
นัน้ ที่มตี ่ อ นัก เรีย น โดยครูใ ห้เ วลาตัง้ คํา ถามเกี่ยวกับความเหมาะสมและความสําเร็จของความ
พยายามในการสอน คิดและวิพากษ์ตนเองเกี่ยวกับการสอนของตน ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้อ งการ ภูมหิ ลัง และประสบการณ์ ของผู้เ รียน และวิเคราะห์แ ละวิพากษ์ ความสําเร็จของ
บทเรียนภายหลังการสอนสิ้นสุดลง ทัง้ นี้การปรับเนื้อหาให้เข้ากับสภาพชีวติ จริงของผู้เรียน ครูใช้
การจัดประสบการณ์ตรงให้กบั นักเรียน และยังรูว้ ่าผูเ้ รียนพร้อมทีจ่ ะเรียนรูอ้ ะไร โดยลดการบรรยาย
และการบอกเล่า และกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์ ของตนเองเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งทําให้
ผูเ้ รียนรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ นอกจากนี้ยงั เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างการสอนและการเรียน โดยให้ผเู้ รียนมี
ส่ ว นร่ ว มในการเรีย นการสอนและกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รีย นรับ ผิด ชอบในการเรีย นของตนเองมากขึ้น
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(Borich.2004:45) ในขณะเดียวกันครูนกั คิดไตร่ตรองยังมีคุณลักษณะชอบแสวงหาความรู้ ตัง้ คําถาม
อย่างมีเหตุ ผลทัง้ ต่อตนเอง ทฤษฎีหรือวิธกี ารปฏิบตั ติ ่ างๆ ในการจัดการเรียนการสอน มีการคิด
พิจารณา ตรวจสอบก่ อ นลงมือปฏิบตั ิ มีความพยายามที่จะใช้ทงั ้ ความคิด และการกระทําในการ
แสวงหาคําตอบ หรือวิธกี ารแก้ปญั หาอย่างมีเหตุ ผล มีหลักเกณฑ์และหลักฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
(Eby; & Kujawa. 1994: 6)
จะเห็ น ได้ ว่ า ครู ท่ี ม ีก ารคิ ด ไตร่ ต รอง จะมีล ัก ษณะของการแสวงหาความรู้
ตรวจสอบความคิด การกระทําของตนเองอย่างต่อเนื่องอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ เพื่อนํ าสู่การ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้ดขี น้ึ ต่อไป
3.4.2 การพัฒนาการสอนของครูโดยการคิดไตร่ตรองผลการปฏิบตั กิ ารสอน
การพัฒนาการสอนของครูโดยการคิดไตร่ตรองผลการปฏิบตั ิการสอน ทําให้เกิด
ความเข้าใจในสถานการณ์ การปฏิบตั ิอย่างมีปญั ญา ที่แ สดงถึง ความสามารถของครูในฐานะนัก
ปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารคิดไตร่ตรองผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง (Reflective Practitioner) ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐาน
ความเชื่อที่ว่า ครูต้องมีความเข้าใจวิธกี ารสอนและการจัดการเรียนรูเ้ พื่อเลือกวิธที ่เี หมาะกับผู้เรียน
ซึ่ง ความรู้ ความเข้าใจและกระบวนการตัด สินใจเหล่ านี้เ ป็ นสิง่ ที่ค รูเ รียนรู้จากประสบการณ์ ก าร
ทํ า งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และความสามารถในการคิด ไตร่ ต รองตนเองของครู จะทํ า ให้เ กิด ความ
เปลีย่ นแปลงการสอน (Elliott. 1991: 9) ทัง้ นี้ครูเรียนรูจ้ ากการกระทํา การอ่าน และการคิดไตร่ตรอง
โดยความร่วมมือกับครูอ่นื ๆ (Collaborative with other teacher) ด้วยการพิจารณาผูเ้ รียนและงาน
ของตนเองอย่างใกล้ชดิ และแบ่งปนั สิง่ ที่พบเห็น ซึ่งการเรียนรู้ลกั ษณะนี้ทําให้ครูก้าวกระโดดจาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบตั ทิ ส่ี มบูรณ์ และในการเรียนรูข้ องครูต้องอาศัยสภาพการณ์ทส่ี ่งเสริมให้ครูใฝ่รแู้ ละ
ร่วมมือร่วมใจระหว่างครูด้วยกันและสิง่ ที่ครูต้องการเรียนรูม้ าจากตัวครูเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อย่ า งลึก ซึ้ง ครูต้อ งเรีย นรู้เ กี่ย วกับ การปฏิบ ัติก ารสอนที่เ น้ น ผู้เ รีย นหรือ ความสํ าเร็จของผู้เ รีย น
(Wilen; et al. 1997: citing Darling –Hammond and McLaughlin. 1995)
การคิดไตร่ตรองเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านมากกว่าการสะสมความรู้
(Day.1993:28) ทัง้ นี้ เ พราะโรงเรียน ชัน้ เรียนแต่ ล ะแห่ง จะมีล กั ษณะเฉพาะ ดัง นัน้ ครูสามารถ
พัฒ นาการปฏิบ ัติง านของตน ด้ว ยการคิด ไตร่ต รองและยึด มันในการแสวงหาความรู
่
้ และการ
วิเคราะห์วพิ ากษ์การสอนของตนเองและการสอนของคนอื่นๆ สําหรับการคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั งิ านของตนเองเป็ นวงจรการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ หมายความว่าครูสามารถพิจารณางานของตน
ในแนวทางของการวิพากษ์ ซึ่งเป็ นแนวทางที่มพี ลังอํานาจอย่างหนึ่งซึ่งครูถูกกระตุ้นให้มกี ารคิด
ไตร่ตรองและปรับปรุงการปฏิบตั ผิ ่านกระบวนการของการแสวงหาความรู้ ซึง่ ความร่วมมือในการ
สนทนาโต้ตอบและการกระทํา สามารถใช้เป็ นแหล่งข้อมูลป้อนกลับและการเปรียบเทียบ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวสนับสนุ นครูให้คดิ ไตร่ตรองต่อการปฏิบตั ติ นเอง ครูทต่ี ระหนักว่าการแสวงหาความรู้ และ
การคิดไตร่ตรองเป็ นกระบวนการสําคัญในห้องเรียน ช่วยให้คน้ พบปญั หาได้ง่ายและก่อให้เกิดความ
พยายามปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารเรียนและการสอน (Hopkins; et al. 1997: 105)
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การแสวงหาความรูแ้ ละการคิดไตร่ตรองเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพและ
การเรียนรูข้ องครู การคิดไตร่ตรองและทบทวนความเชื่อและการปฏิบตั งิ าน เป็ นการเปิดโอกาสให้
ครูได้ทาํ ความเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้จะทําให้ครูเริม่ ตัง้ คําถามเกี่ยวกับความคาดหวังทีค่ วรจะเป็ น
ทัศนคติ ความเชื่อและการปฏิบตั งิ านของตน ซึ่งการคิดไตร่ตรองของครูส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในขณะ
ดําเนินกิจกรรมในห้องเรียน เรียกว่าการไตร่ตรองขณะกระทํา(Reflection in Action) (Schon.1983)
มีลกั ษณะคือ เกิด ขึ้นระหว่ างที่กิจกรรมในห้องเรียนกําลังดําเนินการอยู่เกิดขึ้นมาทันทีทนั ใดกับ
กิจกรรมและช่วยทําให้เกิดการตัดสินขณะดําเนินกิจกรรม ซึง่ กลวิธใี นการไตร่ตรองขณะกระทําของ
ครูน้มี คี วามสําคัญยิง่ ต่อการปรับปรุงการสอนและความเชื่อของครู แต่การคิดไตร่ตรองลักษณะนี้เป็ น
สิง่ ทีย่ ากจะศึกษาหรือกําหนดรูปแบบให้ชดั เจน เวลาทีใ่ ช้ในการไตร่ตรองมักมีเพียงเล็กน้อย นํ าไปสู่
การคิด และการตัด สินใจอย่างเร่ง รีบ นอกจากนัน้ สิ่ง ที่ครูค ิดไตร่ตรองหรือ ประเมินก็ควบคุมโดย
สถานการณ์ท่เี กิดขึน้ ทันทีทนั ใดในชัน้ เรียนไม่ใช่ควบคุมโดยครู ดังนัน้ การไตร่ตรองขณะกระทําจึง
เป็ นการตัง้ รับ (Reactive) มิใช่เชิงรุก (Proactive) การตัง้ รับจะทําให้ครูได้มุมมองทีแ่ คบและปญั หา
การสอนบางอย่างอาจถูกมองข้ามหรือ ไม่ไ ด้ระบุ ว่าเป็ นปญั หาที่เ กิดจากครู นอกจากนี้ก ารคิด
ไตร่ ต รองของครูส ามารถเกิด ขึ้น ภายหลัง การเรีย นการสอนในชัน้ เรีย นซึ่ง โซนเรีย กว่ า การคิด
ไตร่ตรองในลักษณะนี้ว่าการคิดไตร่ตรองหลังการกระทํา(Reflection on Action) ซึง่ มีลกั ษณะดังนี้
เกิดขึน้ มาจากการสอน เกี่ยวข้องกับการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และสามารถให้การ
ตัดสินใจในการสอนของครูได้ ผลจากการคิดไตร่ตรองตามแนวทางนี้ทําให้ครูได้ข้อมูลสําหรับ
ปรับปรุงตนเอง
การคิดไตร่ตรองการสอนมีลกั ษณะสําคัญคือ1)การปฏิบตั ทิ ม่ี ุ่งเน้ นการตรวจสอบ
เป้าหมายและผลการจัด การเรียนการสอนโดยใช้ว ิธ ีก ารและเทคนิ ค ที่มปี ระสิทธิภาพ 2)เป็ น
กระบวนการที่เป็ นวงจร ประกอบด้วยขัน้ ตอนวางแผนการสอน เตรียมการสอน ปฏิบตั ิก ารสอน
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล ประเมินผลข้อมูล และไตร่ตรอง โดยมีครูเป็ นผูก้ ํากับติดตาม ประเมิน
และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง 3)ใช้วธิ กี ารเชิงประจักษ์ในการแสวงหา
ความรูใ้ นชัน้ เรียน เช่น การทบทวนสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้อง ศึกษางานวิจยั ทีม่ อี ยู่ การเก็บข้อมูลใหม่ และการ
วิเคราะห์และประเมินผล ทัง้ นี้เพื่อนํ ามาใช้พฒ
ั นามาตรฐานการสอนให้สูงขึน้ 4) ทัศนคติต่อการสอน
การคิดไตร่ตรองการสอนต้องการให้ครูเปิ ดใจกว้าง มีความรับผิดชอบ และความตัง้ ใจจริงในการ
ปฏิบตั กิ ารสอน 5)การพิจารณาตัดสินใจของครูเกี่ยวกับความรูข้ องครูโดยการแสวงหาความรูเ้ ชิง
ประจักษ์และจากงานวิจยั อื่นๆ 6) เป็ นการเรียนรูก้ บั กลุ่มเพื่อนครู เพื่อยกระดับการเรียนรูว้ ชิ าชีพครู
ให้สูงขึน้ โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้วยความร่วมมือร่วมใจและการสนทนาโต้ตอบกับกลุ่มเพื่อน
ครู 7) การคิดไตร่ตรองการสอนเป็ นเหมือการสร้างสื่อกลางนอกเหนือออกไปจากทีม่ อี ยู่เพื่อพัฒนา
กรอบสําหรับการสอนและการเรียนรู้ (Pollard; et al. 2002: 12)
จะเห็น ได้ว่ า การคิด ไตร่ ต รองของครู เ กี่ย วกับ การปฏิบ ัติก ารสอนนํ า ไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนในทางที่ดขี ้นึ ซึ่งครูสามารถคิดไตร่ตรองการสอนได้ทงั ้ ในระดับ
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บุคคลด้วยตัวของครูเองโดยการบันทึกไตร่ตรองหลังการสอนเสร็จสิน้ เพื่อตรวจสอบการสอนของตน
ที่ผ่ านมาแล้ว นํ าไปสู่ก ารสร้างทางเลือ กใหม่ทางการสอนหรือ ปรับปรุงการสอนในครัง้ ต่ อ ไปและ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทางเลือกที่ตนคิดและตัดสินใจนัน้ เหมาะสมที่จะนํ ามาใช้ในการสอนอย่างแท้จริง ครู
สามารถร่วมคิดไตร่ตรองกับเพื่อนครูโดยการสนทนาโต้ตอบแลกเปลีย่ นความรูซ้ ่งึ กันและกัน ทําให้
ครูปรับเปลีย่ นความคิดให้ถูกต้องยิง่ ขึน้
3.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมการสอนกับการคิ ดไตร่ตรอง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูโดยผ่านการพัฒนาด้วยการคิดไตร่ตรองได้
มีศกึ ษาไว้ในหลายรูปแบบ จากการศึกษาของแบร์ดและคณะ (Baird; et al. 1991: 163-182 ) ศึกษา
ความสําคัญของการไตร่ตรองในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์
การศึกษา เพื่อ ศึกษาการไตร่ต รองแบบร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Reflection) ว่ าสามารถ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ รูปแบบการศึกษาใช้รูปแบบกรณีศกึ ษา
ระยะเวลา 3 ปี ในลักษณะการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Action Research)
โดยมีผเู้ ข้าร่วมวิจยั ประกอบด้วย นักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์ 13 คน ครูวทิ ยาศาสตร์ทม่ี ปี ระสบการณ์
และครูฝึกหัด 14 คน และนักเรียนวิทยาศาสตร์ 64 คน จากเกรด 8-11 และผูว้ จิ ยั การดําเนินการ
วิจยั คณะผูว้ จิ ยั ทําการวิจยั ร่วมกับผูเ้ ข้าร่วมวิจยั โดยวางแผน ออกแบบวิธกี ารเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมการสอนของครูและนักเรียนในห้องเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการประเมินผลโดยการเขียน ในการออกแบบการวิจยั เน้นบทบาท
ของการคิดไตร่ตรองเป็ นแกนกลาง โดยใช้การคิดไตร่ตรอง 2 ประเภท คือ การคิดไตร่ตรองการ
ปฏิบตั ิงาน (Reflection on Practice) และการคิดไตร่ตรองปรากฏการณ์ (Phenomenological
Reflection) ซึง่ การพัฒนาการคิดไตร่ตรอง ใช้การเขียนบันทึกประจําวันและการประเมินชิน้ งานของ
ครู การอภิปรายในชัน้ เรียน(นักเรียน ครู) การประชุมกลุ่มครูกบั นักวิจยั การประเมินชิน้ งานนักเรียน
การอภิปรายนักเรียนกับนักวิจยั ทัง้ รายบุคคลและกลุ่ม โดยดําเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน
ปกติซ่งึ การดําเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การคิด
ไตร่ตรองการปฏิบตั ใิ นห้องเรียนโดยใช้บทเรียน 3 บทสําหรับทดลอง ให้ครู นักเรียน และผู้สงั เกต
แบบมีส่วนร่วม ตอบคําถาม 4 ข้อ ในตอนสุดท้ายของบทเรียน คือ คุณทําอะไร ทําไมคุณทําเรื่องนี้
เรื่องนี้เกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างไร และดีกบั บทเรียนอย่างไร หลังจากนัน้ โดยให้ครูเขียน
บันทึกประจําวันเกี่ยวกับความสําเร็จในการเรียนรูจ้ ากการทดลองบทเรียน และกระบวนการวิจยั ที่
นํ ามาใช้ ระยะที่ 2 ในระยะนี้มกี ารปรับเปลี่ยนให้ค รูและนักเรียนมีส่ วนร่วมอย่างสมบูรณ์ ในการ
แบ่งปนั การรับรูบ้ ทเรียน และมีการตกลงร่วมกันว่าสิง่ ที่ต้องการให้ครูและนักเรียนเปลี่ยนแปลงคือ
อะไรหลังจากนัน้ ทําการประเมินและปรับปรุงพฤติกรรมการสอนและการเรียนตามทีต่ กลง ระยะที่ 3
การรับรูค้ วามสามารถของตนและการร่วมคิดไตร่ตรองการปฏิบตั เิ พื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ห้อ งเรีย น ผลการศึก ษาพบว่ า มีค วามชัด เจนเกี่ยวกับ ลัก ษณะการเรีย นการสอนวิท ยาศาสตร์
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กล่ าวคือ ทัง้ ครูแ ละนัก เรียนปรับปรุง คุ ณภาพการปฏิบตั ิก ารเรียนการสอนของตน และมีว ิธ ีก าร
สําหรับการตรวจสอบการเรียนการสอนและก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง และสุดท้ายการคิดไตร่ตรอง
ทําให้นกั เรียนและครูมคี วามรู้ ความตระหนักและการควบคุมตนเองดีขน้ึ และการปฏิบตั ใิ นห้องเรียน
ดีขน้ึ
กิพและริชาร์ด (Gipe; & Richards. 1992: 52-57) ศึกษาเรื่องความเชื่อมโยงการคิด
ไตร่ตรองและการพัฒนาความสามารถทางการสอนของนักศึกษาครู เป็ นการศึกษาโดยใช้ การวิจยั
ภาคสนาม(Field Research Methodology) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์บนั ทึกไตร่ตรอง
(Analysis of Reflective Journals) และสถิตบิ รรยาย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
พัฒนาการคิดไตร่ตรอง ได้แก่ การเขียนบันทึก ซึ่งเป็ นทัง้ เครื่องมือที่ส่งเสริมการคิดไตร่ตรองและ
สารนิทศั น์สาํ หรับประเมินการคิดไตร่ตรองและการสังเกตพหุ(Multiple Observations) โดยการเขียน
บันทึก เป็ นลัก ษณะบันทึก โต้ต อบ (Dialogue Journal) ระหว่ างนัก ศึก ษากับครูใ นเรื่อ งการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาซึง่ ทําการสอน 4 ครัง้ สําหรับการสังเกตมีทงั ้ การสังเกตทีไ่ ม่
เป็ นทางการโดยครูผูส้ อนในห้องเรียนทีน่ ักศึกษาฝึ กสอน และสังเกตอย่างเป็ นทางการโดยอาจารย์
นิเทศ ผลการศึกษาพบว่า มีความเชื่อมโยงการคิดไตร่ตรองของครูกบั ความสามารถทางการสอน
โดยครู 6 คน มีการพัฒนาและปรับปรุงมากทีส่ ุดเกี่ยวกับความสามารถด้านการเตรียมการและการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการเขียนบันทึกไตร่ตรองที่เน้ นการวิเคราะห์ประสบการณ์
การสอนมากทีส่ ุด
จีโอแวนเนลลี (Giovannelli. 1998: 293-309) ศึกษาเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการคิดไตร่ตรองทีม่ ตี ่อการสอนและประสิทธิภาพของการสอน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 55 คน
ผลการศึกษาพบว่าการคิดไตร่ตรองมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการสอนโดยเฉพาะองค์ประกอบ
ของประสิทธิภาพทางการสอนในด้านพฤติกรรมการสอน การจัดระบบชัน้ เรียน และความคาดหวัง
ของครู
แบลส และแบลส (Blasé; & Blasé. 1999: 349-378) ในเรื่องภาวะผูน้ ํ าทางการสอน
ของผู้บริหารโรงเรียนและการพัฒนาครู : มุมมองของครู โดยวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพและกระบวนการ
เก็บข้อ มูล และการวิเ คราะห์ข้อมูลบนฐานทฤษฎีปฏิสงั สรรค์ส ญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interaction
Theory) ตามแนวคิดของบลูมเมอร์ (Blumer. 1969) และมีด๊ (Mead.1934) เครื่องมือวัดที่ใช้เป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการสอนในห้องเรียน(กลวิธ ี พฤติกรรม เจตคติ เป้าหมาย) และคุณลักษณะของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมีอทิ ธิพลทางลบต่อการสอนในห้องเรียน(กลวิธ ี พฤติกรรม เจตคติ เป้าหมาย) เก็บข้อมูลกับ
ครูจาํ นวน 809 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทําให้ได้สาระสําคัญ 2 ประการ ทีป่ ระกอบด้วย 11 กลวิธ ี
ซึง่ นํ ามาใช้สร้างรูปแบบการคิดไตร่ตรอง ความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยภาวะผูน้ ํ าทางการสอน (The
Reflection-Growth (RW) Model of Instructional Leadership) ซึง่ สาระสําคัญได้แก่การสนทนากับ
ครูเพื่อส่งเสริมการไตร่ตรองและความก้าวหน้ าในวิชาชีพ และกลวิธที ผ่ี ูบ้ ริหารโรงเรียนใช้พฒ
ั นาครู
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับมุมมองของครูต่อความรูส้ กึ และการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการ
คิดไตร่ตรอง ในการวิเคราะห์การคิดไตร่ตรอง ใช้กรอบการคิดไตร่ตรองของสปาร์ค-แลนเกอร์ และ
คอลตัน (Sparks-Lannger; & Colton. 1991) มี 7 ระดับ คือ ไม่มกี ารบรรยายพฤติกรรมการสอน
บรรยายพฤติกรรมการสอนง่ายๆ ให้คําอธิบายถึงเหตุการณ์การสอน/การเรียนโดยใช้มโนทัศน์ของ
วิธสี อน อธิบายถึงพฤติกรรมการสอนใช้เพียงความชอบส่วนบุคคลหรือสิง่ เดิม อธิบายถึงพฤติกรรม
การสอนทีใ่ ช้หลักการสอน อธิบายถึงพฤติกรรมการสอนทีใ่ ช้หลักการสอนและบริบท และอธิบายถึง
พฤติกรรมการสอนทีใ่ ช้การพิจารณาคุณธรรม จริยธรรม ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสนทนากับ
ครูเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของผู้บริหารโรงเรียน มี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1)ให้ขอ้ เสนอแนะ 2)ให้
ข้อมูลป้อนกลับ 3)การเป็ นตัวแบบการสอน 4) การใช้การแสวงหาความรูโ้ ดยการตัง้ คําถาม และ5)
การให้คําชม ส่งผลให้ครูมกี ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน คือ มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์
กล้าเสี่ยง การวางแผนและเตรียมการสอนเน้ นการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายมากขึน้ บูรณาการมโนทัศน์ทห่ี ลากหลายในการสอน การให้การเสริมแรง มีความสุขุม
รอบคอบมากขึน้ ต่อตัดสินใจในห้องเรียน ความร่วมมือระหว่างเพื่อนครูมากขึน้ ในการร่วมพิจารณา
เนื้อหาการสอน นอกจากนี้ยงั มีผลทางบวกต่อความรูเ้ กี่ยวกับแรงจูงใจ ความพึงพอใจ การเห็น
คุณค่าในตนเอง การรับรูค้ วามสามารถและความรูส้ กึ ปลอดภัย
แคมเบล (Campbell. 2001) เปรียบเทียบการคิดไตร่ตรองของครูระหว่างครูใหม่กบั
ครูท่ีม ีป ระสบการณ์ ก ารสอน เพื่อ ศึก ษาการคิด ไตร่ ต รองการสอนและการสอนของครูใ หม่ ท่ีม ี
ประสบการณ์ ก ารสอนไม่เ กิน 3 ปี และครูท่มี ปี ระสบการณ์ ก ารสอนตัง้ แต่ 8 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่ ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ครูใหม่ 7 คน ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การสอน 8 คน ทีส่ มัครเข้าร่วมการวิจยั ครูแต่ละ
คนจะถูกบันทึกวิดโี อการสอนและบันทึกเสียงความเห็นของครูเ กี่ยวกับการสอนของตนเอง การ
บันทึกเสียงจะวิเคราะห์เปรียบเทียบและจัดกลุ่มเรื่องทีใ่ ช้ในการคิดไตร่ตรองทันที ผลการวิจยั พบว่า
ครูทไ่ี ม่ได้รบั การฝึ กปฏิบตั แิ บบคิดไตร่ตรองหรือไม่มปี ระสบการณ์มาก่อน เน้นการคิดไตร่ตรองการ
สอนของตนเอง เน้ นการแก้ปญั หา เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิ วินิจฉัยเทคนิ ค การสอนของตนเอง
บรรยายเกี่ยวกับผูเ้ รียนและความต้องการของผูเ้ รียน บรรยายเหตุการณ์การสอน อธิบายทางเลือก
ในการใช้เทคนิคการสอนของตนเอง และให้ขอ้ คิดเห็นอื่นๆ นอกจากนี้ครูทงั ้ สองประเภทกล่าวถึง
เหตุการณ์การสอนบ่อยทีส่ ุด อธิบายทางเลือกในการสอนและผูเ้ รียน อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ
กันระหว่างครูทงั ้ สองประเภทพบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การสอน กล่าวถึงผู้เรียน การเปลีย่ นแปลง
การปฏิบตั ิ และรูปแบบการสอนของตนเองมากกว่าครูใหม่ ครูทงั ้ หมดคิดไตร่ตรองถึงวิธกี ารสอนที่
เปลีย่ นแปลงจากอดีตถึงปจั จุบนั หรือคาดการณ์ถงึ วิธกี ารสอนทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไปในอนาคต
โลเวอรี่ (Lowery. 2003: 23-31) ทดสอบการสร้างความรูข้ องครูในการเรียนรูเ้ พื่อ
นํ าไปใช้ในการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิง
คุณ ภาพ เพื่อ ค้นหาความสําคัญ ของการคิดไตร่ต รอง ในการสร้างความรู้เ พื่อใช้ในการสอนโดย
นักศึกษาครู กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาครู ชัน้ ปีท่ี 3 และ4 จํานวน 21 คน กําลังศึกษาวิชาเอก สห
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วิทยาการศึกษา ขอบเขตการวิจยั คือการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนโดยเป็ นโรงเรียนขนาดกลาง
ทีต่ งั ้ อยู่ในชนบท และจัดการศึกษาระดับอนุ บาล-เกรด 5 เนื้อหาทีส่ อนเน้นเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิต ศาสตร์ วิธ ีดํ าเนิ นการวิจยั ในการเรีย นการสอนรายวิชาฝึ ก ประสบการณ์ โ ดยวิธ ีก าร
สร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist) และใช้เนื้อหาเกีย่ วกับมาตรฐานการศึกษาเป็ นฐานและกลวิธสี อน
คือการคิดไตร่ตรองการปฏิบตั งิ าน (Reflective Practices) นอกจากนี้ระหว่างภาคเรียน นักศึกษาครู
ที่เข้าร่วม จะทําการสอนและกวดวิชาบทเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นักเรียนประถมศึกษา
โดยนั ก ศึ ก ษาครู แบ่ ง กลุ่ ม 3-4 คน มอบหมายให้ ส อนวิท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ร ะดับ
ประถมศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละสะท้อนการปฏิบตั งิ านในกลุ่มขนาดเล็ก แล้วแต่ละคน
ค้นหาคําตอบในงานรายวิชาด้วยการวิเ คราะห์ ประเมินผล และสัง เคราะห์ประสบการณ์ ทงั ้ หมด
กิจกรรมเหล่านี้ สร้างขึ้นเพื่อนํ าไปใช้สําหรับการเขียนบันทึกไตร่ตรอง ปฏิบตั ิการในห้อ งทดลอง
ปฏิบตั งิ านในห้องเรียน และสรุปผลแฟ้มงาน ซึ่งทัง้ หมดกําหนดให้เป็ นชิ้นงานรายวิชาและใช้เป็ น
แหล่ งข้อมูล ทัง้ นี้ การพัฒนาและการใช้กระบวนการคิด ไตร่ตรอง ผู้ส อนในรายวิชา คิดพิจารณา
ไตร่ต รองก่ อ น ระหว่ า ง และหลัง การสอน ตลอดการฝึ ก ประสบการณ์ ก ารสอน ในช่ ว งแรกให้
นักศึกษาจดบันทึกในสมุด และประเมินผลรายสัปดาห์ และสร้างแฟ้มสะสมงาน เป็ นอันดับสุดท้ายที่
ถือว่าเป็ นการคิดไตร่ตรองในระดับลึกและมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันแฟ้มสะสมงาน เป็ นชิ้นงานที่
แสดงออกถึง ความรู้จากประสบการณ์ ของนัก ศึก ษาที่ส ร้างขึ้น การวิเ คราะห์ข้อ มูล ใช้วธิ ีก าร
สังเคราะห์เปรียบเทียบคงที่ (Steps of Synthesis of a Constant Comparative Method) ผล
การศึกษา พบว่าการคิดไตร่ตรองการปฏิบตั งิ านทําให้นักศึกษามีความรูเ้ กี่ยวกับตนเอง ความเป็ น
อิส ระและการเห็น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ความเชื่อ มัน่ และสมรรถนะในการสอนคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิ ท ยาศาสตร์ เ พิ่ ม ขึ้น สํ า หรับ ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ เนื้ อ หา และหลัก การสอน นั ก ศึ ก ษามี
ความก้าวหน้าจากความสามารถระดับตํ่า เช่น เทคนิคการตัง้ คําถาม-ตอบ สู่เทคนิคการคิดระดับสูง
โดยนักศึกษาเริม่ ใช้คําถามปลายเปิ ดเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนค้นหาคําตอบ ในส่วนของหลักการสอน
นักศึกษาพบว่าลักษณะสําคัญของการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทค่ี รูประถมศึกษาควรจะรู้
ได้แก่ ครูควรทํางานร่วมกับนักเรียนโดยใช้สถานการณ์ทเ่ี ป็ นจริง สร้างบทเรียนให้เชื่อมโยงความท้า
ทายของผูเ้ รียน ตระหนักว่าความคิดรวบยอดที่เป็ นนามธรรมเป็ นสิง่ ที่ยาก มีการแก้ปญั หามากขึน้
รูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล ครูมบี ทบาทเป็ นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และควรบูรณาการ
รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วารีรตั น์ แก้วอุไร (2541) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนสําหรับวิชาวิธสี อนทัวไป
่
แบบเน้นกรณีตวั อย่าง เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาครูดา้ นการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้
ศาสตร์ท างการสอน นํ า รูป แบบที่พ ัฒ นาขึ้น ไปทดลองใช้ และประเมิน รูป แบบหลัง การทดลอง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 1) เปรียบเทียบความสามารถของนักศึกษาครูด้านการคิดวิเคราะห์แบบ
ตอบโต้ในศาสตร์ทางการสอนในกลุ่มทดลองที่ได้รบั การสอนด้วยรูปแบบการสอนที่พฒ
ั นาขึ้น กับ
กลุ่ ม ควบคุ ม ที่ใ ช้ ก ารสอนแบบปกติ 2) เปรีย บเทีย บพัฒ นาการในเชิง การเปลี่ย นแปลงระดับ
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ความสามารถของนักศึกษาครูด้านการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ทางการสอนระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ได้รบั การสอนด้วยรูปแบบการสอนที่พฒ
ั นาขึน้ กับกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติ 3)
ศึก ษาปฏิส ัม พัน ธ์ร ะหว่ า งรูป แบบการสอนและระดับ ความสามารถพื้น ฐานด้า นวิช าชีพ ครูข อง
นักศึกษาครูทม่ี คี วามสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ทางการสอน กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักศึก ษาครูท่เี รียนในระดับชัน้ ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี ก ารศึกษา 2541 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 65 คน แบ่งตาม
ระดับความสามารถพืน้ ฐานด้านวิชาชีพครู เป็ น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และตํ่า แล้วสุ่มอย่างง่าย
เข้ากลุ่ม เป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง จํานวน 33 คน และกลุ่มควบคุม จํานวน 32 คน โดย
ทัง้ สองกลุ่มจะมีจาํ นวนนักศึกษาครูทม่ี รี ะดับความสามารถพืน้ ฐานด้านวิชาชีพครู สูง ปานกลาง และ
ตํ่า เป็ นจํานวนใกล้เคียงกัน ระเบียบวิธกี ารวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง โดยกําหนดแบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทีเ่ ท่าเทียมกันวัดผลก่อนและหลังการทดลอง ระยะเวลาใน
การทดลอง 13 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ รูปแบบการสอนสําหรับวิชาวิธสี อนทัวไปแบบเน้
่
นกรณีตวั อย่าง เพื่อส่งเสริม
ความสามารถของนักศึกษาครูดา้ นการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ศาสตร์ทางการสอน แบบวัดการคิด
วิเคราะห์แบบตอบโต้ศาสตร์ทางการสอน แบบบันทึกผลการเรียนรู้ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาครูหลังเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนแบบเน้นกรณีตวั อย่าง ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาครูในกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ทางการสอนสูงกว่า
กลุ่มควบคุม และมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ทางการ
สอนในระหว่างเรียนไม่ต่ ํากว่าระดับที่ 2 คือความสามารถในการให้เหตุ ผลและพิสูจน์ ส มมติฐาน
คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ทางการสอนหลังเรียนของ
นักศึกษาครูกลุ่มทดลองร้อยละ 87.88 มีความสามารถอยูใ่ นระดับที่ 2 และร้อยละ 12.12 อยู่ในระดับ
ที่ 3 คือ ความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุ ผลในแนวปฏิบตั ิ นักศึกษากลุ่มทดลองสามารถเลื่อน
ระดับความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ทางการสอนหลังเรียนได้ดกี ว่ากลุ่ม
ควบคุม ส่วนรูปแบบการสอนไม่มปี ฏิสมั พันธ์กบั ความสามารถพื้นฐานด้านวิชาชีพครู แต่มอี ทิ ธิพล
ต่อความสามารถด้านการวิเคราะห์แบบตอบโต้ในศาสตร์ทางการสอนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
นภเนตร ธรรมบวร (2542) ได้วจิ ยั เชิง คุณ ภาพ โดยเทคนิค การวิเคราะห์เรื่องราว
(Narrative Inquiry) ในลักษณะกรณีศกึ ษา ศึกษากับครูปฐมวัยจํานวน 1 คน เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อต้องการศึกษาว่าครูมวี ธิ กี ารนํ าความรูใ้ นการ
สอนของตนไปปรับใช้ในชัน้ เรียนอย่างไร และประสบปญั หาอะไรบ้างในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วธิ สี มั ภาษณ์ การสนทนาพูดคุย การเขียนบันทึกโต้ตอบ
ระหว่างครูกบั นักวิจยั และการวิเคราะห์เอกสารสําคัญต่างๆ (Document Analysis) ระยะเวลาใน
การศึกษา 6 เดือน ผลการวิจยั ได้ขอ้ ค้นพบที่สําคัญ คือ ความรูใ้ นการสอนของครูพฒ
ั นามาจาก
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ประสบการณ์ โดยครู ม ีก ารสร้ า งและปรับ เปลี่ย นความรู้ใ นการสอนของตนตลอดเวลา จาก
ประสบการณ์ ท ัง้ ภายในและภายนอกชัน้ เรีย น ทัง้ นี้ โ ดยให้ค รู ม ีโ อกาสคิด ไตร่ ต รองเกี่ ย วกับ
ประสบการณ์ ของตน ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การสนทนา พูดคุ ย เล่าเรื่อง หรือ การเขียนบันทึก
เพื่อให้ครูได้ทบทวนทําความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความรูใ้ นการสอนของตนมากขึน้
จากงานเอกสารและงานวิจ ัย ที่ก ล่ า วข้ า งต้ น ได้ แ สดงให้ เ ห็น ว่ า ครู ท่ีไ ด้ ร ับ การ
พัฒนาการคิดไตร่ตรองสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองทัง้ ด้านความรู้ ความตระหนัก การควบคุมตน
การปฏิบตั ิงานในห้องเรียน และพฤติกรรมการสอน รวมถึงการคิดไตร่ตรองมีความสัมพันธ์กบั
ประสิทธิภาพการสอนในด้านพฤติกรรมการสอนอีกด้วยและการดําเนินการคิดไตร่ตรองมีทงั ้ ระดับ
บุคคลและกลุ่มในรูปแบบของการคิดไตร่ตรองขณะสอนและหลังสอน โดยใช้เทคนิคการเขียนบันทึก
ไตร่ตรองการสอน การใช้กรณีศึกษา การเขียนบันทึกโต้ตอบ การใช้แฟ้มสะสมงานการฝึ กอบรม
และการอภิปรายร่วมกัน เป็ นต้น ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ จึงต้องการศึกษาในประเด็น การพัฒนา
พฤติกรรมการสอนของครูโดยการคิดไตร่ตรองการสอนทัง้ ในระดับบุคคล และระดับกลุ่ ม ที่เน้ น
ประสบการณ์ จากวงจรการเรียนรู้เ ชิง ประสบการณ์ ซึ่งเริม่ ต้นด้วยประสบการณ์ ท่เี ป็ นรูปธรรม
หลังจากนัน้ ครูจะทําการสังเกตและพิจารณาไตร่ตรองและสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับสิง่ นัน้ รวมถึง
การคิดไตร่ตรองในระหว่างดําเนินการและหลังดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทัง้ นี้ผ่านกระบวนการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม

4. แนวคิ ดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครู
การจัดการศึกษาถือว่าครูเป็ นผู้ท่มี บี ทบาทสําคัญยิง่ เพราะครูเป็ นผู้จดั ประสบการณ์ การ
เรีย นรู้ ดัง นั น้ การค้ น หารู ป แบบในการพัฒ นาครู จ ึง เป็ น จํา เป็ น อย่ า งยิ่ง เพื่อ ให้เ กิด แนวคิด ใน
สังเคราะห์รูปแบบสําหรับพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู ผู้วจิ ยั นํ าเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบดังนี้
4.1 ความหมายของรูปแบบ
รูปแบบเป็ นคําที่ใช้ตรงกันกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Model” คํานี้แปลภาษาไทยและ
นํามาใช้ในวงวิชาการอยูห่ ลายคํา เช่น ตัวแบบ ต้นแบบหรือแบบจําลอง เป็ นต้น สําหรับความหมาย
ของรูปแบบ มีผใู้ ห้ความหมายไว้ ดังนี้
กู๊ด (Good.1973) รวบรวมความหมายไว้ 4 ความหมาย คือ
1) หมายถึงแบบอย่างของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างหรือทําซํ้า
2) หมายถึงตัวอย่างเพื่อเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียง ตัวอย่างในการ
เป็ นครูทด่ี ี
3) หมายถึงแผนภูม ิ หรือ รูปสามมิติซ่ึงเป็ นตัวแทนสิ่งใดสิง่ หนึ่ ง หรือ หลัก การ
หรือแนวคิด
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4) หมายถึง ชุ ด ของป จั จัย หรือ ตัว แปรที่มคี วามสัม พันธ์ก ัน ซึ่ง รวมถึง ตัว แปร
ประกอบ หรือสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเป็ นแบบสูตรคณิตศาสตร์ หรือบรรยายเป็ นภาษาก็
ได้
ดาฟ (Daft. 1994: 20) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงตัวแทนอย่างง่ายที่ใช้อธิบายมิตทิ ่ี
สําคัญบางมิตขิ ององค์การ
อุทุมพร ทองอุไทย จามรมาน (2541: 9) กล่าวว่าโมเดล หมายถึงโครงสร้างของ
ความเกีย่ วของของหน่ วยต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ดังนัน้ โมเดลจึงน่ าจะมีมากกว่า 1 มิติ หลายตัว
แปร และตัวแปรต่างมีความเกีย่ วข้องกันซึง่ กันและกันในเชิงความสัมพันธ์หรือเชิงเหตุผล
เยาวดี วิบูล ย์ศรี (2542: 9) กล่ าวว่ า รูปแบบ คือ วิธ ีก ารที่บุค คลใดบุค คลหนึ่ ง
ถ่ ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดทัง้ จินตนาการที่มตี ่ อปรากฏการณ์ ห รือเรื่องราวใดๆ ให้
ปรากฏโดยใช้ส่อื สารในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด แผนภูมหิ รือแผนผังต่อเนื่อง ให้สามารถ
เข้าใจได้งา่ ย โดยสามารถนํ าเสนอเรื่องราวหรือประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่าง
มีระบบ ดังนัน้ “โมเดล” หรือ “รูปแบบ” จึงสามารถนํ าไปใช้ในลักษณะต่างๆคือ 1) เป็ นแบบจําลอง
ในลักษณะเลียนแบบ 2) เป็ นตัวแบบที่ใ ช้เป็ นแบบอย่าง 3) เป็ นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างสัญ ลัก ษณ์ แ ละหลักการของระบบ 4) เป็ นแผนผัง ของการดําเนิ นงานอย่างต่ อเนื่ องด้ว ย
ความสัม พัน ธ์เ ชิง ระบบ และการนํ า เสนอรูป แบบมีล กั ษณะสํ าคัญ 4 ประการ คือ 1) เป็ น การ
ถ่ า ยทอดในลัก ษณะเลีย นแบบหรือ ถ่ า ยแบบจากการเข้า ใจตลอดจนจิน ตนาการของคนที่ม ีต่ อ
ปรากฏการณ์ใดๆ ออกมาเป็ นโครงสร้างทีม่ รี ะบบระเบียบ ง่ายต่อการรับรูข้ องบุคคลอื่น 2) ลักษณะ
ของรูปแบบไม่ใ ช่ ก ารบรรยาย หรือ การพรรณนาอย่างยืด ยาว แต่ เ ป็ นการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างสัญลักษณ์และหลักการของระบบ 3) ตัวรูปแบบเน้ นเฉพาะส่วนสําคัญ เพื่อนํ าไปสู่ความ
เข้าใจที่ตรงกัน 4) ภาพลักษณ์ ของรูปแบบมุ่งการสื่อสารให้กระชับรับรู้ภาพรวมของความหมาย
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยๆ ได้โดยนําเสนอเพียงครัง้ เดียว
4.2 ประเภทของรูปแบบ
คีฟ (ทิศนา แขมมณี. 2545: 218-219; อ้างอิงจาก Keeves. 1997) กล่าวว่ารูปแบบ
โดยทัวไปจะต้
่
องมีองค์ประกอบทีส่ าํ คัญดังต่อไปนี้
1) รูปแบบจะต้องไปสู่การทํานาย (Prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสูจน์
ทดสอบได้ กล่าวคือสามารถนําไปสร้างเครือ่ งมือเพื่อไปพิสจู น์ทดสอบได้
2) โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal
Relationship) ซึง่ สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือเรือ่ งนัน้ ได้
3) รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด
(Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทัง้ ช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้
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4) รูป แบบควรจะประกอบด้ว ยความสัมพันธ์เ ชิงโครงสร้า ง (Structural
Relationships) มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships)
ส่วนรูปแบบ (Model) ทีใ่ ช้กนั อยูท่ วไปมี
ั่
5 แบบ หรือ 5 ลักษณะ คือ
1) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) ได้แก่ความคิดทีแ่ สดงออกใน
ลักษณะของการเปรียบเทียบสิง่ ต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สิง่ ขึน้ ไป รูปแบบลักษณะนี้ใช้กนั มากทางด้าน
วิทยาศาสตร์ภายภาพ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
2) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) ได้แก่ ความคิดทีแ่ สดงออกผ่านทางการ
ใช้ภาษา (พูดและเขียน) รูปแบบลักษณะนี้ใช้กนั มากทางด้านศึกษาศาสตร์
3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ได้แก่ ความคิดทีแ่ สดงออก
ผ่านทางสูตรคณิตศาสตร์ ซึง่ ส่วนมากจะเกิดขึน้ หลังจากได้รปู แบบเชิงภาษาแล้ว
4) รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) ได้แก่ ความคิดทีแ่ สดงออกผ่านทาง
แผนผัง แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็ นต้น
5) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ได้แก่ ความคิด ที่แสดงให้เ ห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์หรือปญั หาใด ๆ ซึง่ รูปแบบด้านการ
ศึกษาศาสตร์มกั จะเป็ นแบบนี้เป็ นส่วนใหญ่
สรุปได้ว่า รูปแบบเป็ นโครงสร้างทีส่ ะท้อนความคิดที่มคี วามสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบต่าง ๆ ทัง้ ปรัชญา หลักการ ทฤษฎีหรือแนวความคิดทีไ่ ด้ผ่านการพิสูจน์และทดสอบว่า
มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช้เป็ นต้นแบบหรือแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
รูปแบบที่ได้จดั ทําขึน้ ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้ รูปแบบ หมายถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของแนวคิด
หลักการและกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน
4.3 การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
การศึก ษาเกี่ยวกับรูปแบบนัน้ มีแนวทางต่ างกันไปตามลัก ษณะของการศึก ษาวิจยั
สําหรับแนวทางในการศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบนัน้ สมาน อัศวภูม ิ (2547) เสนอไว้ดงั นี้
1) การศึกษารูปแบบ หมายถึง การศึกษาสภาพปจั จุบนั ของรูปแบบนัน้ ๆ ตาม
กรอบรูปแบบที่ผู้วจิ ยั กําหนดไว้ ว่ามีส ภาพอย่างไร ซึ่ง อาจจะดําเนิ นการได้ทงั ้ โดยวิธกี ารสํารวจ
ความคิดเห็นหรือการศึกษาสภาพจริงในภาคสนาม
2) การนําเสนอรูปแบบ หมายถึง การวิจยั ทีน่ อกจากจะศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หา
ของรูป แบบป จั จุบนั แล้ว ผู้ว ิจยั ยัง ต้อ งออกแบบและนํ าเสนอรูป แบบใหม่ เพื่อ ให้ไ ด้รูปแบบการ
ดําเนิ นงานที่ดกี ว่ าที่เป็ นอยู่ แต่ ก ารวิจยั เพื่อ นํ าเสนอรูปแบบนี้ ผู้ว ิจยั ยังไม่ต้องทดลองใช้รูปแบบ
เพียงแต่ ยงั จัดโอกาสในการนํ ารูปแบบเพื่อการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
เท่ านัน้ เช่ น การนํ าเสนอผู้ทรงคุ ณ วุฒเิ พื่อ การพิจารณาและประเมินในรูปแบบใดรูปแบบของ
แบบสอบถามหรือ ในรูป แบบการประชุ ม สัม มนา การนํ าเสนอรูป แบบให้ผู้ปฏิบตั ิประเมิน ความ
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เหมาะสมและความเป็ นไปได้ ตลอดจนการให้ข้อความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเท่านัน้ การรายงาน
ผลการวิจยั จะนํ าเสนอทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ นการศึกษา สภาพปจั จุบนั ของรูปแบบ การออกแบบรูปแบบและ
ผลการนําเสนอรูปแบบด้วย
3) การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การวิจยั ที่ผู้วจิ ยั ต้องดําเนินการทัง้ สามส่วน คือ
การศึกษารูปแบบ การออกแบบรูปแบบใหม่และการนํ ารูปแบบใหม่ไปทดลองใช้ในสภาพจริง ซึง่ จะ
เป็ นการทดลองใช้ตามสภาพจริงโดยไม่ต้องควบคุมตัวแปรอย่างเข้มงวดมากนักหรือทดลองตาม
แบบการวิจยั ทดลองทีแ่ ท้จริงก็ได้และรายงานผลการทดลองใช้
4.4 รูปแบบการพัฒนาพฤติ กรรมการสอนของครู
การพัฒนาครูอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าบุคคลและองค์กรมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและ
กัน การเปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัตรมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับบุคคล องค์ก รและบริบท ครูต้อ ง
เรีย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากการลงมือ ปฏิบ ัติ ง านและแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ก ับ ผู้ อ่ ื น ซึ่ง การ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูอ้ ่นื จะทําให้ครูมคี วามเข้าใจตนเอง มีองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการเรียนการสอน มี
ความเข้าใจผู้เ รียนและองค์กรและนํ าไปสู่ก ารเปลี่ยนแปลงวิธ ีการจัด การเรียนรู้ใ ห้ผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพตามทีค่ าดหวัง นอกจากนี้การเรียนรูข้ องครูต้องสอดคล้องกับความต้องการ ลีลาการเรียนรู้
ทัง้ มีค วามเชื่อ มโยงกับ ชีว ิต และนํ า ไปใช้ ใ นการจัด การเรีย นการสอนและครูต้ อ งเรีย นรู้โ ดยมี
กระบวนการและบรรยากาศเดีย วกัน กับ การจัด การเรีย นรู้ท่ีต้ อ งการให้ ค รู จ ัด ให้ ก ับ นั ก เรีย น
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2547: คํานํา) ดังนัน้ ข้อเสนอด้านนโยบายการพัฒนา
ครูไทยในศตวรรษที่ 21 วิธกี ารพัฒนาครูมหี ลายวิธไี ด้แก่การพัฒนาตนเองระหว่างเป็ นครูประจําการ
การฝึ กฝนกับครูพเ่ี ลีย้ งหรือผู้เชีย่ วชาญในระหว่างเป็ นครู การเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ
และการศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2546: 119 -121)
รูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาครู จากการวิจยั ของกรมฝึ กหัดครู (2544: 91)
พบว่า ควรมีรปู แบบและกระบวนการในการพัฒนาครูตามลําดับดังนี้ คือการพัฒนาครูประจําการมุ่งสู่
การปฏิรูปการเรียนรูข้ องผู้เรียนทัง้ โรงเรียน การพัฒนาครูประจําการมุ่งสู่ปริญญาตรีทางครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ โดยใช้โรงเรียนและการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเป็ นฐาน และการพัฒนา
ครูประจําการมุ่งสู่ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน โดยใช้โรงเรียนและการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูข้ องผู้เรียนเป็ นฐาน และมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ควรเน้ นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควรมี
รูปแบบและกระบวนการใหม่ในการพัฒนาครูโดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานให้ครูเป็ นผู้นําทางปญั ญา
และเกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นนอกจากนี้เห็นว่าควร เน้ นกระบวนการ
บูรณาการ และให้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์การของตนเอง สําหรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูของ
ต่างประเทศนัน้ พบว่ารูปแบบการพัฒนาครูในปจั จุบนั นี้ให้ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาครูทใ่ี ช้
มาตรฐานเป็ นฐาน (standard based process) ซึง่ มีลกั ษณะเน้น 1) ความร่วมมือ 2) การเรียนรูข้ อง
ผู้เ รียน 3) การเชื่อ มโยงกับ การปฏิรูปโรงเรียน และ 4) การยึด ติด กับการทํ างานปกติใ น
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ชีวติ ประจําวันของครู (สุวมิ ล ว่องวานิช .2545; อ้างอิงจาก Otis-Wilborn et al. 2000) โดยครู
กํ าหนดเป้ าหมายของตนเองเพื่อ การปรับ ปรุ ง การเรีย นการสอน จะเห็น ได้ว่ า จากแนวคิด และ
งานวิจยั ทีก่ ล่าวมา การพัฒนาครูในปจั จุบนั ควรยึดติดกับภาระหน้าทีข่ องครูเป็ นสําคัญและเป้าหมาย
ของการพัฒนาครูคอื คุณภาพของครู และประการสําคัญคือ คุณภาพของผูเ้ รียน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ (2547: 9-10; อ้างอิงจาก สุรศักดิ ์ หลาบ
มาลา. 2545) ศึกษาเรื่องการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานของต่างประเทศพบว่า การพัฒนา
วิชาชีพครูยุคใหม่หนั มาใช้การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน ให้มกี ารดําเนินการระยะยาวและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ครูคดิ ทบทวนการปฏิบตั งิ านสอนของตนแล้วคิดหาทางพัฒนางานของตนให้ดยี งิ่ ขึน้
ส่วนมากจะทําเป็ นกลุ่มหรือทีมงาน ผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็ นผู้รบั ผิดชอบการพัฒนา โดยมุ่งหวังให้ครู
เกิ ด ความรู้ ใ น 3 ด้ า น 1 )ความรู้ ใ นด้ า นการวิเ คราะห์ ก ารสอนของตน คือ การที่ค รู ม องเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ถ้าหากนักเรียนไม่รูเ้ รื่องก็
ต้องโยงกลับว่าสอนอย่างไร เด็กจึงไม่รเู้ รื่อง 2).ความรูใ้ นด้านการสอนภาคปฏิบตั อิ ย่างหลากหลาย
อาทิ ครูมโี อกาสไปสังเกตการสอนในชัน้ เรียนของครูอ่นื ๆ และ3) ความรูใ้ นการพิจารณาว่าเนื้อเรื่อง
ใดควรใช้สอนวิธใี ด ในสื่อการสอนอย่างไร ความรูใ้ นข้อนี้เกิดจากความในข้อ 1-2 รวมกัน แล้วนํ ามา
ปรับใช้ในสถานการณ์ของตน
จะเห็นได้ว่ าการพัฒนาครูแ นวใหม่เ น้ นการพัฒนาครูใ นโรงเรียนหรือ ที่เ รียกว่ าการ
พัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เป็ นการพัฒนาครูทผ่ี ูกมัดกับการปฏิบตั งิ านจริงในโรงเรียน ดังนัน้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูทเ่ี กิด
จากกระบวนการพัฒนาในสภาพการณ์จริง

5. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อ พัฒนาการคิดไตร่ต รองและพฤติก รรมการสอนที่เ น้ น
ผูเ้ รียนเป็ นสําคัญของครู และสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญของ
ครู โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดไตร่ตรองในการปฏิบตั งิ านเป็ นหลักและร่วมกับทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ ในลักษณะ
ของการเรียนรูร้ ว่ มกันของครูในโรงเรียน ผ่านกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
แนวคิด เกี่ยวกับครูใ นฐานะผู้ป ฏิบตั ิท่ีมกี ารคิด ไตร่ต รองการกระทํ าของตน(Reflective
Practitioner) ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความเชื่อทีว่ ่า ครูต้องมีความเข้าใจวิธกี ารสอนและการจัดการเรียนรู้
เพื่อเลือกวิธที ่เี หมาะกับผู้เรียน ซึ่งความรู้ ความเข้าใจและกระบวนการตัดสินใจเหล่านี้เป็ นสิง่ ที่ครู
เรียนรู้จากประสบการณ์ การทํางานอย่างต่ อเนื่อง โดยคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับประสบการณ์และการ
ประเมินผลที่เกิด จากการกระทําและการตัด สินใจของตนเกี่ยวกับการจัด การเรียนการสอน การ
พัฒนาการวางแผนการสอนและการตัดสินใจในชัน้ เรียนของครู สามารถพัฒนาได้โดยการสังเกตการ
สอนของเพื่อนครูและการอภิปรายแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับการสอนหรือกล่าวได้ว่า การคิดไตร่ตรองการ
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ปฏิบตั ิ เป็ นการค้นหาเพื่อระบุ ประเมิน และเปลีย่ นแปลงความเชื่อ ฐานคติเบือ้ งหลัง ทฤษฎีทใ่ี ช้ทม่ี ี
อิทธิพลตรงต่อการกระทํา ทัง้ นี้การไตร่ตรองการปฏิบตั จิ าํ เป็ นต้องรวมองค์ประกอบหลักเข้าด้วยกัน
คือแนวคิดสรรคนิยม(Constructivism)การเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์(Experience Learning)และการรู้
คิดที่มอี ยู่ และการเรียนรูต้ ้องเป็ นกระบวนการกระทํา ทีต่ ้องยอมรับประสบการณ์และความรูท้ ่มี มี า
ก่อน ซึ่งความรูส้ ร้างผ่านประสบการณ์ และแล้วการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อมีความ
ร่ ว มมือ ร่ ว มใจ(Collaborative)ของเพื่อ นครู ใ นโรงเรีย นในการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ต ามแนวคิ ด
สร้างสรรค์ความรู้
นอกจากการคิดไตร่ตรองได้รบั อิทธิพลจากทฤษฎีการเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ของคอร์บ
(1984) และการคิดไตร่ตรองยังสัมพันธ์กบั แนวคิดของโชน (1983,1987) เกี่ยวกับนักปฏิบตั ทิ ม่ี กี าร
คิดไตร่ตรอง (Reflective Practitioner) ซึง่ คอร์บเน้นวงจรความสัมพันธ์ระหว่างวิธกี ารเรียนรู้ 4 วิธ ี
ได้แก่ การได้รบั ประสบการณ์ท่เี ป็ นรูปธรรม(Concrete Experience) การสังเกตอย่างไตร่ตรอง
(Reflective Observation) สร้างความคิดรวบยอดที่เป็ นนามธรรม(Abstract Conceptualization)
และการนํ าความรู้ค วามเข้าใจไปทดลองใช้(Active Experimentation) กรอบการเรียนรู้ผ่ าน
ประสบการณ์ของคอร์บสะท้อนแนวคิดของโชน ขัน้ กําหนดกรอบปญั หา ขัน้ กําหนดองค์ประกอบ ขัน้
ตีความ ขัน้ วิเคราะห์ ขัน้ สังเคราะห์และขัน้ ประเมินผล
ในขณะเดียวกันการพัฒนาการเรียนการสอน ครูจาํ เป็ นต้องมีกลุ่มเพื่อนทีไ่ ว้ใจได้ในการที่
จะพูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการเรียนการสอน โดยกลุ่มชุมชน
ความรูอ้ าจเป็ นเพื่อนครูท่มี คี วามเชื่อหรือปรัชญาการสอนที่คล้ายคลึงกันหรือประสบปญั หาในการ
สอนเหมือนกันหรืออาจเป็ นเพื่อนต่ างโรงเรียนก็ได้ การได้มโี อกาสพูดคุยสนทนาในระหว่างกลุ่ม
เพื่อนจะช่วยให้ครูพฒ
ั นาความเชื่อมันในความรู
่
ใ้ นการสอนของตน อยากทดลองหาความรูใ้ หม่ๆ ใน
งานสอนตลอดจนมองเห็นหนทางทีจ่ ะจัดการกับปญั หาในการสอนของตนให้ดยี งิ่ ขึน้ (นภเนตร ธรรม
บวร. 2542: 125; อ้างอิงจาก Craig. 1992; lson. 1993; Hollingsworth. 1994; Dhamborvorn.
1994) และการเรียนรูเ้ กี่ยวกับกลวิธสี อนและการจัดการชัน้ เรียน ครูมองว่าการร่วมมือกับเพื่อนครู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มปี ระโยชน์ มากที่สุด(Scribner. 1999: 238-266)สําหรับการพัฒนาการคิด
ไตร่ตรองของครูต้องอาศัยกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ป็ นแหล่งพัฒนาครู เพราะความรูใ้ นการสอน
ของครูพฒ
ั นามาจากประสบการณ์โดยครูสร้างและปรับเปลีย่ นความรูใ้ นการสอนของตนตลอดเวลา
จากประสบการณ์ ท งั ้ ภายในและภายนอกห้อ งเรียน ถ้ าเราเปิ ด โอกาสให้ค รูไ ด้ส ะท้อ นความคิด
เกีย่ วกับประสบการณ์ของตนโดยผ่านการสนทนา พูดคุย เล่าเรือ่ ง หรือการเขียนบันทึกกับเพื่อนครู
ช่วยให้ครูได้ไตร่ตรอง ทบทวน ทําความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการสอนมากยิง่ ขึน้ และทําให้ครูได้
เรียนรูร้ ว่ มกัน (นภเนตร ธรรมบวร. 2542: 125-129)
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ น
สําคัญของครูประถมศึกษา เป็ นการพัฒนาครูท่ใี ห้ครูเรียนรูจ้ ากประสบการณ์การสอนของตนด้วย
กระบวนการคิดไตร่ตรองเพื่อหาทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับการสอนทําให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ
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ยิง่ ขึน้ และในการปรับปรุงการสอน ครูควรได้มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ่งึ กันและกันจากเพื่อนครูใน
โรงเรียน และวิธกี ารวิจยั ที่มเี ป้าหมายเพื่อปรับปรุงการปฏิบตั งิ านโดยผูป้ ฏิบตั แิ ละทุกคนมีส่วนร่วม
ในทุกกระบวนการ คือการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ผูว้ จิ ยั จึงนํ าแนวคิดดังกล่าวมาบูรณาการ
สําหรับการพัฒนาครูในครัง้ นี้ ดังภาพประกอบ 3

แนวคิดทฤษฎี
1.การคิดไตร่ตรองการสอน
2.การคิดไตร่ตรองการปฏิบตั งิ าน
3.การเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์
4.สรรคนิยม
5.การสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ

ก่อนการพัฒนา
-การคิดไตร่ตรอง
-พฤติกรรมการสอน
-ความพึงพอใจ

กลวิธพี ฒ
ั นาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนของครู
1.การเขียนบันทึกไตร่ตรอง
2.การสังเกตการเรียนการสอน/บันทึกวีดโิ อการสอน
3. การสนทนาโต้ตอบกลุ่มครู
4.การวิจยั ในชัน้ เรียน

กระบวนการพัฒนาครู
วางแผน
วางแผน วางแผน
ปฏิบตั แิ ละสังเกต ปฏิบตั แิ ละสังเกต
ไตร่ตรอง

ไตร่ตรอง

วิเคราะห์/สังเคราะห์

การคิดไตร่ตรองของครู
พฤติกรรมการสอนของครูทเ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู
่

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั

หลังการพัฒนา
-การคิดไตร่ตรอง
-พฤติกรรมการสอน
-ความพึงพอใจ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action
Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามลําดับ คือ 1) การกําหนดผูรวมวิจัย 2) ขั้นตอนการวิจัย 3)
การเก็บรวบรวมขอมูล 4) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและ 5) การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดผูรวมวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีผูรวม
วิจัย 2 กลุม คือ นักวิจัยจากภายนอกหรือเรียกวาผูวิจัยและนักวิจัยภายในพื้นที่วิจัยซึ่งเปนผูรวมวิจัย
ไดแก บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งมีเกณฑในการคัดเลือกโรงเรียนที่เขารวมวิจัยคือเปนโรงเรียนที่มี
ความตองการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เต็มใจเขารวมการวิจัยและ
สามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดโครงการวิจัย ไดแกโรงเรียนบานตนปรง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาตรั ง เขต 2 จัง หวั ด ตรั ง ดั งนั้ น ผูร ว มวิ จัย ประกอบดว ย ผู อํา นวยการสถานศึ ก ษา ครู
วิชาการและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 6 คน โดยมีเปาหมายเพื่อรวมสงเสริม
พฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานกระบวนการคิดไตรตรองการปฏิบัติงาน โดย
แตละกลุมมีหนาที่ดังนี้
1) ผูวิ จัย มี หนาที่ ส งเสริม สนับ สนุนการดําเนินการวิจัย สั งเกตการสอนและร ว ม
ประเมินการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2) ผูรวมวิจัย ประกอบดวย
2.1) ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนผูนําการพัฒนาครูและรวมดําเนินวิจัยตลอด
การวิจัยในทุกขั้นตอน
2.2) ครูวิชาการโรงเรียน เปนผูชวยผูนําการพัฒนาครูและรวมดําเนินการวิจัย มี
หนาที่หลักคือเปนผูประเมินพฤติกรรมการสอนของครู ประเมินแผนการจัดการเรียนรู สังเกตการ
สอนและสรุปผลการประชุมกลุมครู
2.3) ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แบงเปน 2 ประเภท คือครูที่เปนตัวแบบ
การเรียนรูซึ่งเปนครูที่ไดรางวัลครูเกียรติยศกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตรัง เขต 2 ไดแก ครูผูสอนชั้นระถมศึกษาปที่ 1 มีบทบาทในการเปนตัวแบบการเรียนรู
สําหรับเพื่อนครูและเปนผูรวมวิจัยและครูผูสอนที่เปนผูรวมวิจัย มีบทบาทสําคัญคือการเขารวม
พัฒนาในทุกขั้นตอนของการวิจัย โดยครูผูรวมวิจัยตองประเมินพฤติกรรมการสอนของตนเองทั้ง
กอนและหลังการพัฒนา จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ประเมินแผนการจัดการเรียนรู สังเกตการสอน
ของตนเอง บันทึกไตรตรองหลังสอนและเขารวมสนทนาโตตอบ
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โดยคุณลักษณะพื้นฐานของผูรวมวิจัยในการวิจัยครั้งนีป้ ระกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษา
ครูวิชาการและ ครูผูสอนกลุม สาระคณิตศาสตรโรงเรียนบานตนปรง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) ผูอํานวยการสถานศึกษา ประสบการณการบริหารสถานศึกษา 18 ป
2) ครูวิชาการโรงเรียน สอนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หนาที่พิเศษ หัวหนางานวิชาการ
และเปนครูรางวัลเกียรติยศ (T.A.) สาขาวิทยาศาสตร
3) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประสบการณ
การสอนคณิตศาสตร 27 ไดรับรางวัลครูเกียรติยศ (T.A.) สาขาคณิตศาสตร
4) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ประสบการณ
การสอนคณิตศาสตร 26 ป
5) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ประสบการณ
การสอนคณิตศาสตร 5 ป
6) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ประสบการณ
การสอนคณิตศาสตร 5 ป
7) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประสบการณ
การสอนคณิตศาสตร 29 ป งานพิเศษทําหนาการเงิน
8) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประสบการณ
การสอนคณิตศาสตร 29 ป งานพิเศษเทคโนโลยี

ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. การเตรียมการ
1.1 ผู วิ จั ย เข า ไปในพื้ น ที่ ที่ ทํ า การวิ จั ย เพื่ อ สร า งความคุ น เคยกั บ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา คณะครูและผูเกี่ยวของศึกษาปญหาและความตองการพัฒนาและขอความรวมมือที่จะ
มาศึกษาในโรงเรียนนี้
1.2 ประสานงานกั บ สํา นัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาตรัง เขต 2 เพื่อขออนุ ญ าต
ทําการศึกษาในโรงเรียนและขอความอนุเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูและผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา
1.3 ศึกษาสภาพปจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของคณะครู โรงเรียนบานตนปรง โดยผูวิจัยวิเคราะหเอกสารไดแก รายงานการประเมินตนเอง
ประจําป 2550 รายงานผลการประเมินภายนอกรอบแรกของสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป 2551 และรายงานผลการจัดการเรียนรูของครู ปการศึกษา 2550 แลว
นําเสนอตอที่ประชุมของโรงเรียน จากการศึกษาปรากฏดังรายละเอียด
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ผลการศึกษาสภาพปจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของคณะครูโรงเรียนบานตนปรง สรุปไดวาโรงเรียนบานตนปรงเขารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก ในปการศึกษา 2547 ผลการประเมิน
เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนปรากฏว า (สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน). 2547: 40-42) มาตรฐานดานการบริหารในมาตรฐานที่18 สถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับพอใช ในทุกตัวชี้วัดคือ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริหาร กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยาง
หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน กิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบและสรางองค
ความรู ด ว ยตนเอง จั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ก ระตุ น ให ผู เ รี ย นรู จั ก คิ ด
วิเคราะหคิดสังเคราะห คิดสรางสรรคคิดแกปญหาและตัดสินใจ การบูรณาการเชื่อมโยงสาระความรู
และทักษะความรูดานตางๆ และแนวคิดของสิ่งเรียนรูในหองเรียนกับความจริงในชีวิตรวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมที่ตองปฏิบัติในสังคมรวมกับผูอื่น มีคุณภาพระดับพอใช กิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะและ
กีฬา การประเมินผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย อยูในระดับพอใช
มาตรฐานดานครู พบวาครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับพอใช โดยผลการประเมินในทุกตัวบงชี้อยูระดับ
พอใช คือครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร สั ง คมศาสนาและวัฒ นธรรม ภาษาอั งกฤษ และการงานอาชี พและ
เทคโนโลยี
มาตรฐานดานผูเรียนระดับประถมศึกษา ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ผูเรียน
มีความสามารถในการคิ ดวิเคราะห คิ ดสังเคราะห มีวิ จารณญาณ และมี ความคิดสร างสรรคคิด
ไตรตรองและมีวิสัยทัศน อยูในระดับพอใช มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร อยูในระดับปรับปรุงและมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อยูในระดับพอใช
นอกจากนี้ผลการศึกษารายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2550 พบวาในแตกลุมสาระการ
เรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละดังนี้ภาษาไทย เทากับ 75.19 คณิตศาสตร เทากับ 72.88 วิทยาศาสตร
เทากับ 75.01 สังคมศาสนาและวัฒนธรรม เทากับ 75.64 สุขศึกษาและพละศึกษา เทากับ 77.44
ศิลปะ เทากับ 80.01 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เทากับ 78.25 และภาษาตางประเทศ เทากับ
75.95 รวมเฉลี่ยรอยละ 76.29 (โรงเรียนบานตนปรง. 2550: 10-11) และผลการศึกษาแผนปฏิบัติ
การประจําปพบวาสถานศึกษาไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาโดยการทําวิเคราะห
องคการ ดวยเทคนิค SWOT ในประเด็นบุคลากร พบวา บุคลากรบางสวนขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการวัดประเมินผล ทําใหการ
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จัดกระบวนการเรียนการสอนดอยคุณภาพรวมถึงขาดครูที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางและครู
ไมไดสอนตรงตามวิชาเอก วิชาโท ทําใหนักเรียนขาดโอกาสที่จะไดรับการสงเสริมการเรียนรูไดดี
เท าที่ ค วร จากผลเกี่ ย วกั บ คุ ณภาพการศึ ก ษาขางต น ในปก ารศึ ก ษา 2551 โรงเรี ย นจึงกํ า หนด
ประเด็นพัฒนาครู โดยเฉพาะเรื่องความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกกลุมสาระการเรียนรู ความสามารถของครูในการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพ
จริงและอิงพัฒนาการของผูเรียนและจัดใหมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรียนและความสามารถของครูในการนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับ
การเรียนและเปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องโดยจัดไวในแผนปฏิบัติประจําป
ปงบประมาณ 2551 (โรงเรียนบานตนปรง. 2550: 3-4)
1.4 การเตรียมความพรอมดานขอมูลพื้นฐานและสนามวิจัยโดยผูวิจัยไดเขาสู
พื้นที่โรงเรียนบานตนปรง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อรวมประชุมกับผูอํานวยการสถานศึกษา
และคณะครูอยางเปนทางการในวันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 เวลา 13.00น.ผูวิจัยไดแจง
วัต ถุประสงคการวิ จัย ในครั้ งนี้ พรอมทั้งวิธีดําเนินการวิจัย ใหกับ ผูเ ข ารว มประชุ มทุ กทานทราบ
หลังจากนั้นผูนําการพัฒนาคือผูอํานวยการสถานศึกษาไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหสภาพ
ปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในภาพรวมของโรงเรียน เพื่อนําไปสูการ
กําหนดปญหาการวิจัยและวางแผนพัฒนาครูตอไป โดยผลการประชุมสรุปประเด็นสําคัญไดวา การ
จัดการเรียนการสอนของครูที่ผานมาหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานตน
ปรง พุทธศักราช 2546 พบวาครูไมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนใหเปนไปตามทางการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้เพราะครูเห็นวาจะสอนแบบไหนก็ไมแตกตางกัน โดยครูประมาณ
รอยละ70 ยังคงเนนบทบาทครูและใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยมีขั้นตอนการสอนคือครูอธิบาย
เนื้ อ หาแล ว ให นั ก เรี ย นทํ า แบบฝ ก หั ด ท า ยบท โดยเฉพาะในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร
ภาษาไทยและวิทยาศาสตร ในขณะเดียวกันที่ประชุมเสนอใหเริ่มตนพัฒนาครูในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรกอนทั้งนี้เพราะมีครูที่เปนครูตนแบบสามารถชวยพัฒนาครูอื่นๆไดและมีครูที่สอน
ในทุกระดับชั้นสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกันได
2. การดําเนินการพัฒนาครู
ในการพั ฒ นาครู ค รั้ ง นี้ ใ ช ก ระบวนการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว มเป น
กระบวนการพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้
เพราะกระบวนการวิจัยสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องดวยวงจรวิจัยที่เปนพลวัตรของเคมมิส
และแม็คแท็คกาธ (Kemmis; & McTaggart. 2000: 150) แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้น
ปฏิบัติและสังเกต และขั้นไตรตรอง ซึ่งเปนรูปแบบของวิธีการศึกษาแบบสะทอนตนเองของกลุมผู
ปฏิบัติตามสถานการณทางสังคมเพื่อแสวงหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ทําใหไดรูปแบบหรือแนวทาง
นํ า ไปใช พั ฒ นาคุ ณ ภาพการทํ า งานและเป น การพั ฒ นาความเข า ใจในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ๆให
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สอดคลองกับสภาวะสังคม (Kemmis; & McTaggart. 1990: 5) และสามารถนํามาใชในแนวทาง
ของการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) (Kemmis; & Wilkinson. 1998: 22 ) โดยมีวิธี
วิทยาพื้นฐานของการวิจัย 2 เทคนิควิธีรวมกัน ไดแก วิธีการสะทอนตนเอง (Reflexive Method)
เปนการเชื่อมโยงการคิดไตรตรองวิพากษเขากับกระบวนการเชิงประจักษของการวิจัยและเทคนิค
วิภาษวิธี (Dialectic Techniques) ที่มองวาผูถูกวิจัยหรือผูที่ไดรับผลจากการวิจัย (Subjects) มีสวน
รวมตระหนัก ร วมคิ ด ร วมเปนเจาของ รว มเรียนรูและรว มรับผลของการวิจัย(Kemmis;
&
Wilkinson. 1998: 32-33) แตละระยะของการวิจัยเกิดขึ้นแบบผสมผสานและหมุนตามกันเปนวงจร
เคมมิ ส และแม็ ค แท็ ค การ ท เชื่ อ ว า การวิ จั ย ในลั ก ษณะนี้ จ ะทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ใน
กลุมเปาหมายที่ดําเนินการในลักษณะของความรวมมือรวมใจ สังเกตการกระทําซึ่งกันและกันและ
นําไปสูการประเมินรวมกันเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานแลวคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานตอไป สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการ 3 วงจร แสดงไดดังภาพประกอบ 4
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ขั้นไตรตรอง ผลการพัฒนา
กระบวนการ กิจกรรมการพัฒนา
ครู ปญหาและแนวทางแกไข
สําหรับการพัฒนาในวงจรที่ 2

ขั้นปฏิบัติและสังเกต ฝกอบรม
ครูเรื่อง การจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ครูออกแบบ
การเรียนรูและจัดการเรียนรู
ผูวิจัยและครูวิชาการสังเกต
การสอน ผูรวมวิจัยสนทนา

วงจรที่ 1

วงจรที่ 2

ขั้นไตรตรอง กระบวนการและ
กิจกรรมการพัฒนา เสนอใหครู
เขียนบันทึกไตรตรองหลังสอน
อยางตอเนื่อง ใชวิดีโอการสอน
แทนการสังเกตในชั้นเรียนและ
พัฒนาวิธีสอนโดยการวิจัยใน
ชั้นเรียน

ขั้นวางแผน วิเคราะห
สภาพการจัดการเรียน
การสอนในปจจุบัน กําหนด
แนวทางพัฒนาครู จัดทํา
โปรแกรมการพัฒนาครู
ขั้นวางแผน ครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูและ
ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรูดวยตนเอง ครู
วิชาการตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรูของครู

ขั้นปฏิบัติและสังเกต ครู
จัดการเรียนรู เขียนบันทึก
ไตรตรองหลังสอน ผูวิจัย
และครูวิชาการสังเกตการ
สอน บันทึกวิดีโอการสอน
ผูรวมวิจัยสนทนาโตตอบ
วงจรที่ 3

ขั้นไตรตรอง สรุปผลการวิจัย

ขั้นวางแผน ครูจัดทําและ
ประเมินแผนการจัดการ
เรียนรูดวยตนเอง ครู
วิชาการตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรูของครู ครู
จัดเตรียมนวัตกรรมการสอน
สําหรับวิจัยในชั้นเรียน

ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาครู
สะทอนความคิดเห็นตอกระบวนการ
และกิจกรรมพัฒนาครู

ขั้นปฏิบัติและสังเกต ครูจัด
การเรียนรูควบคูการวิจัย เขียนบันทึก
ไตรตรองหลังสอน ผูวิจัยและครู
วิชาการสังเกตการสอนจากวิดีโอ
ผูรวมวิจัยสนทนาโตตอบ

การคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการวิจัย
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จากภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการวิจัย มีรายละเอียดในแตละวงจรการวิจัยดังนี้
วงจรที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดสูการจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ขั้นวางแผน
1.1 การจัดทําโปรแกรมการพัฒนาครู ผูนําการพัฒนาจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการโดยมีผูเขารวมประชุมไดแก ครูวิชาการ ครูผูสอนคณิตศาสตรและผูวิจัย ในวันที่ 12
เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ.2551 เวลา 13.00 น. เพื่ อ จั ด ทํ า โปรแกรมพั ฒ นาการคิ ด ไตร ต รองและ
พฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนบานตนปรง รายละเอียดปรากฏดังตาราง
2 และในวันที่ 13-14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 ผูวิจัยไดนําโปรแกรมการพัฒนาครูไปทดลองใชกับ
กลุมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงชั้นที่ 1-2 โรงเรียนบานวังลํา จังหวัดตรัง เพื่อ
ตรวจสอบโปแกรมในดานเนื้อหา กิจกรรมและการจัดกระบวนการพัฒนา ผลการทดลองใน1 วงจร
พบวาเนื้อหามีความเหมาะสมแตควรเสริมความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยให ค รู ศึก ษาจากเอกสารหรื อวี ดี ทั ศ นก ารสอนของครู ต น แบบ ครู แห ง ชาติ กิ จ กรรมควรให
ระยะเวลาสําหรับครูในแตละกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และการจัดกระบวนการพัฒนาควรเริ่มจากกิจกรรม
ที่ครูเคยชินแลวเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบวา ปญหาอุปสรรคสําคัญในการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู คือ การจัดแผนการเรียนรูและการเตรียมการสอนของครู กลาวคือ ครู
ไมมีเวลาเตรียมตัวกอนสอนโดยเฉพาะการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู การปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรูซึ่งตองใชเวลามากและปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือครูไมมีความรูเรื่องรูปแบบการ
สอนที่หลากหลายทําใหการจัดกิจกรรมไมลึกซึ้งพอ สวนดานการวัดและประเมินผลพบวาเปนเรื่อง
ยากหากใหประเมินตามสภาพจริงที่ครูจะสังเกต บันทึกพฤติกรรมนักเรียน หรือกําหนดชิ้นงานและ
เกณฑการใหคะแนน ยังตองใชขอสอบหรือแบบฝกหัดเปนหลัก โดยแนวทางแกปญหากลุมครูเสนอ
วาควรใหความรูแกครูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบตางๆ เปนระยะๆ แทรกไวใน
การประชุมแตละครั้งหรือจัดหาวีดีทัศนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญหรือเอกสารการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหครูศึกษาดวยตนเอง
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ตาราง 2 โปรแกรมพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ขั้นตอน

กิจกรรม

วงจรที่ 1 : 1. จัดทําโปรแกรมพัฒนาครู
ขั้นวางแผน 2. ประชุมชี้แจงเตรียมการฝกอบรมครู เรื่อง
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร และ
การคิดไตรตรองการสอน
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
การสอนของครูโดยใชเทคนิคกระบวนการวิจัย
แบบมีสวนรวม
4.วิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรูของตนเอง
และเรียนรูจากบันทึกหลังสอนสูการคิด
ไตรตรองการสอน
5.ออกแบบการจัดการเรียนรู เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ประเมินแผนการจัดการเรียนรู
ของตนเอง
6.สงแผนการจัดการเรียนรู

ระยะเวลา
12 พ.ค.51
20 -26
พ.ค.51

ผูรวมวิจัย
ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย

5 มิ.ย.51

ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย

5 มิ.ย.51

ครู/ครูวิชาการ/
ผูวิจยั

5 มิ.ย.12 ก.ย.51

ครู

ทุกวันศุกร

ครู/ผูบริหาร
โรงเรียน
ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย
ครู/วิทยากร

7. ประชุมสะทอนผลการออกแบบการจัดการ
เรียนรู
วงจรที่ 1: 1. ฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การจัดการ
ขั้นปฏิบตั ิ เรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ กลุมสาระการ
และสังเกต เรียนรูคณิตศาสตรและการคิดไตรตรองการ
สอน โดยการบรรยาย ฝกปฏิบัติการ อภิปราย
2.จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรู และเขียนบันทึกไตรตรองหลังสอน
4.สังเกตการสอนในชั้นเรียน

20 มิ.ย.51

5.สนทนาโตตอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดย

11 ก.ค.51

ใชบันทึกไตรตรองหลังสอนของครูและขอมูล
จากการสังเกตการสอน

ผูเกี่ยวของ

26-27
พ.ค.51

30 มิ.ย.11 ก.ค.51
4,9 ก.ค.51

ครู
ครูวิชาการ/
ผูวิจัย
ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย
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ตาราง 2 (ตอ)
ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผูเกี่ยวของ

วงจรที่ 1 : ประชุมสะทอนปญหาอุปสรรคดานกระบวนการ 11 ก.ค.51
ขั้นไตรตรอง และกิจกรรมการพัฒนาครูและเสนอแนว
ทางการแกไขปญหานําสูการปรับโปรแกรมการ
พัฒนาวงจรตอไป

ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย

วงจรที่ 2 : 1.จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและประเมิน
ขั้นวางแผน แผนการจัดการเรียนรูของตนเอง
2.สงแผนการจัดการเรียนรูเพื่อตรวจสอบเพื่อ
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู
3.ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
4เตรียมการการจัดการเรียนรู
วงจรที่ 2 : 1.ครูจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู
ขั้นปฏิบตั ิ และบันทึกไตรตรองหลังสอน
และสังเกต 2. สังเกตการสอนในชั้นเรียน/วีดีโอการสอน

ครู

5 มิ.ย.12 ก.ย.51
ทุกวันศุกร

14 ก.ค.1 ส.ค.51
17 ก.ค.51

22 ก.ค.51
3. สนทนาโตตอบ ครั้งที่ 1
1 ส.ค.51
4. สนทนาโตตอบ ครั้งที่ 2
วงจรที่ 2: ประชุมสะทอนปญหาอุปสรรคดานกระบวนการ 1 ส.ค.51
ขั้นไตรตรอง และกิจกรรมการพัฒนาครูและเสนอแนว
ทางการแกไขปญหานําสูการปรับโปรแกรมการ
พัฒนาวงจรตอไป
วงจรที่ 3 : 1.ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ประเมิน
ขั้นวางแผน แผนการจัดการเรียนรูของตนเองและพัฒนา
นวัตกรรมการสอน
2.สงแผนการจัดการเรียนรูเพื่อตรวจสอบเพื่อ
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู
3. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
4.เตรียมการจัดการเรียนรู

ครู/ผูบริหาร
โรงเรียน
ครู
ครู
ครู
ครูวิชาการ/
ผูวิจัย/
ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย
ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย

5 มิ.ย.12 ก.ย.51

ครู

ทุกวันศุกร

ครู/ผูบริหาร
โรงเรียน
ครู
ครู
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ตาราง 2 (ตอ)
ขั้นตอน

กิจกรรม

วงจรทื่ 3 : 1.จัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นปฏิบตั ิ และสังเกตการสอนของตนเองในแตละครัง้
และสังเกต คิดไตรตรองขณะสอนโดยบันทึกเพิ่มเติม
หากปรับเปลีย่ นแผนการจัดการเรียนรู เขียน
บันทึกผลการจัดการเรียนรู
2.สังเกตการสอนของครูแตละคนครั้งที่ 1,2,3
3.สนทนาโตตอบ ครั้งที่ 1,2,3

วงจรทื่ 3 : 1. ประชุมสะทอนการพัฒนาครูตามโปรแกรม
ขั้นไตรตรอง 2. วิพากษรูปแบบการพฤติกรรมการสอน
ของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. สรุปผลการวิจัย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

4 ส.ค.19 ก.ย.51

ครู

14,28 ส.ค.,
18 ก.ย.51
15,29 ส.ค.,
23 ก.ย.51

ครูวิชาการ/
ผูวิจัย
ผูรวมวิจัย/
ผูวิจัย

10 ต.ค.51

ผูรวมวิจัย/
ผูวิจัย

1.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดยใช
เทคนิคกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 14.30 น. ณ หอง
ประชุม โรงเรียนบานตนปรง ผูวิจัยประชุมรวมกับผูรวมวิจัยกําหนดรายละเอียดในโปรแกรมการ
พัฒนาครู โดยผูวิจัยชี้แจงแนวทางการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่
จะพัฒนาครูในขณะปฏิบัติงานในชั้นเรียนและโรงเรียนโดยมีผูวิจัย ครูวิชาการและกลุมครูที่สอนกลุม
สาระคณิตศาสตรรวมมือรวมใจกันพัฒนาการจัดเรียนการเรียนรูเปนเวลา 1 ภาคเรียนคือ ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2551 และในขั้นตอนนี้ครูไดวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรูของตนเอง รวม
กําหนดกรอบการประเมินสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูและพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมสําหรับ
พัฒนาการคิดไตรตรอง สรุปไดดังนี้
1) สภาพการจัดการเรียนรูของครู ประกอบดวย 1.1) การจัดทํา
แผนการสอน ครูสวนใหญจัดซื้อแผนการจัดการเรียนรูที่จําหนายในทองตลาดเปนรูปเลมสําเร็จรูป
แลวนํามาเปลี่ยนปกและเพิ่มเติมวันที่ที่ใชสอนและมีการเขียนบันทึกหลังสอนบางบางครั้งและครูบาง
ทานจะซื้อซีดีแลวนํามาแกไขเพิ่มเติมแลวนํามาใชในการจัดการเรียนรู มีการจดบันทึกหลังสอนบาง
โรงเรียนกําหนดใหครูทุกคนตองมีแผนการจัดการเรียนรูและสงแผนทุกวันจันทรสําหรับการสอนใน
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สัปดาหถัดไปหรือครูสงครั้งเดียวใน1 ภาคเรียน ทั้งนี้การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูครูไมไดศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาหรือกําหนดการสอนที่โรงเรียนทําไว 1.2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ครูสวนใหญบอกวาจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยครูเปนศูนยกลาง ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามความสามารถของผูเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลําดับขั้นคือ ทบทวนความรูเดิม สอนเนื้อหาใหมและใหทําแบบฝกหัดและใหนักเรียนที่เรียนเกง
สอนเพื่อน สําหรับในชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฝกใหนักเรียนมีสวน
รวมและใชวิธีการใหนักเรียนเรียนรูจากยกตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยางจนนักเรียนเขาใจจึงใหทํา
แบบฝกหัด 1.3) การใชสื่อหรือแหลงเรียนรู ครูมีความคิดเห็นวาการใชสื่อในการสอนคณิตศาสตรมี
ความจําเปนมากโดยใชสื่อที่เปนของจริง สิ่งใกลตัว เชน อวัยวะในรางกายของตนเอง ของเพื่อน
สิ่งของในหองเรียน ไมบรรทัด วงเวียน สมุด กระดานดํา สําหรับสื่อและแหลงเรียนรูอื่นๆใชนอย
1.4) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูใชวิธีการวัดผลโดยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดและในการ
เรียนการสอนทุกครั้งมีการทดสอบเมื่อเรียนจบบทเรียน แลวแจงผลการเรียนรูใหนักเรียนทราบเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องที่ทดสอบไมผาน ใชการสังเกตพฤติกรรมเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อตองการตรวจสอบวานักเรียนมีความเขาใจและสามารถทํางานตามใบงานหรือแบบฝกหัด
ไดหรือไม โดยนักเรียนตองสามารถยกตัวอยางหรือทําแบบฝกหัดเองได และ1.5) วิจัยในชั้นเรียน
เพื่ อ แกป ญ หา ครู ไ ม ไ ด มีก ารวิ จัย ในชั้ นเรี ยนที่ เ ปน ระเบี ย บแบบแผน มี เ พี ย งการแก ป ญ หาตาม
กระบวนการของครู เชน ครูคนหนึ่งเลาวา ตอนนี้แกปญหาของนักเรียนในการไมเขาใจบทเรียนหรือ
ทําแบบฝกไมได โดยการสอนซอมเสริมและอธิบายเปนรายบุคคลหรือใหนักเรียนทําแบบฝกหัดซ้ํา
จนสามารถทําได บางครั้งใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหการแกโจทยปญหาสําหรับการวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแกปญหานักเรียนเรียนออนไดใชวิธีใหนักเรียนที่เรียนเกงชวยสอนทําใหนักเรียนสนใจและ
มีความเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น จากผลการวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรูของครู สรุปไดวาครูสวน
ใหญไมไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง แตมีการใชแผนการจัดการเรียนรูและเขียนบันทึก
หลังสอนบาง สวนกิจกรรมการเรียนการสอนยังคงเนนครูเปนผูมีบทบาทสําคัญ นักเรียนมีสวนรวม
ในขั้นตอนการทําแบบฝกหัดและการตรวจแบบฝกหัด สําหรับสื่อการเรียนการสอนครูจะใชสื่อที่มีอยู
ในหองเรียนเปนสวนใหญ การวัดผลและประเมินผลใชแบบฝกหัดและการทดสอบ สวนการแกปญหา
การเรียนการสอนในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียนที่เปนแบบแผนมีการดําเนินการคอนขางนอยมีเพียง
ครู 2 คน เทานั้น
2) การประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูรวมวิจัยไดเสนอใหประเมินพฤติกรรมการสอนของครูใน 4 ดาน คือ 2.1) การวางแผนการจัดการ
เรียนรู ไดแก การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อและแหลง
เรียนรู การวัดและประเมินผลและคุณภาพของ แผนการจัดการเรียนรู 2.2) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ไดแก การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียน การจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนฝกปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุม การจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน
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สรางความรูดวยตนเองและการจัดการเรียนรูที่เนนการประเมินเอง 2.3) การใชสื่อหรือแหลงการ
เรียนรู ไดแก การใชสื่อและแหลงเรียนรูอยางเหมาะสมและการมีสวนรวมในการใชสื่อและแหลง
เรียนรู 2.4) การวัดและประเมินผล ไดแก กระบวนการวัดและประเมินผล คุณภาพของการวัดและ
ประเมินผลและการมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล
3) ผลการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมสําหรับการพัฒนาการคิด
ไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูรวมวิจัยใหดําเนินการพัฒนาครู
โดยใชกิจกรรมการเขียนบันทึกไตรตรอง การสังเกตการสอน และการสนทนาโตตอบกลุมครู ให
สอดคลองกับขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้ 3.1) การพัฒนาการคิดไตรตรองกอนสอน สําหรับการ
วางแผนการเรียนรู ครูคิดไตรตรองดวยตนเองโดยใชคําถามการคิดไตรตรองสําหรับวางแผนการ
จัดการเรียนรูและการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของตนเอง 3.2) การพัฒนาการคิดไตรตรอง
ขณะสอน เริ่มตนดวยครูปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ครูคิดไตรตรอง
ขณะสอนโดยเฉพาะประเด็นที่สัมพันธกับรูปแบบการสอน กลวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู ทั้งนี้
การคิดไตรตรองการปฏิบัติการสอนเกิดขึ้นเมื่อครูดําเนินการรวมกับผูเรียน โดยครูพินิจพิจารณาถึง
แผนการจัดการเรียนรูของตนจากคําถาม ปฏิกิริยาของผูเรียน และครูก็จะรับรูวาการเรียนการสอน
ดําเนินไปอยางไร มีทั้งการนําเสนอและการอธิบาย การตั้งคําถาม การฟง การใหคําแนะนํา การ
สาธิต การกระตุนใหผูเรียนตอบสนองหรือมีสวนรวมในการเรียนการสอน และการยุติการสอนเมื่อ
การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผล ซึ่งเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นโดยครูสามารถจดบันทึกทันทีอยางยอ ๆ
ในแผนการจั ด การเรี ย นรู ห รื อ จดจํ า ไว แ ล ว นํ า มาคิ ด ไตร ต รองหลั ง การสอนเสร็ จ สิ้ น สํ า หรั บ ใน
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลการคิดไตรตรองขณะสอนสมบูรณยิ่งขึ้นจึงใชกระบวนการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครูผูรวมวิจัย โดยผูวิจัยและครูวิชาการ สังเกตการจัดการเรียนการสอนของ
ครูแตละคนสัปดาหละ 1 ครั้ง แลวบันทึกผลการสังเกตใชเปนขอมูลในกิจกรรมสนทนาโตตอบตอไป
และ 3.3) การคิดไตรตรองหลังสอนเพื่อตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีตอผูเรียนและผลการ
เรียนรูที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู โดยครูตองพิจารณา ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบ
กับสิ่งที่ไดวางแผนไวและตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ครูยึดถือในการสอนรวมทั้งตรวจสอบ พิจารณา
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดนํามาสูการวางแผนการจัดการเรียนรูครั้งตอไปหรือคนหา
กลวิธีที่นําไปใชจัดการเรียนรูที่แตกตางไปจากบทเรียนที่ผานมาซึ่งกลวิธีที่ใชสําหรับพัฒนาการคิด
ไตรตรองหลังสอน คือ การเขียนบันทึกไตรตรองหลังสอนและการสนทนาโตตอบกลุมครู
นอกจากนี้ผูรวมวิจัยไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู ใหมีองคประกอบครบถวนตามที่กําหนดและใชแผนการจัดการเรียนรูสําหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตั้งแตวันจันทรที่ 30 เดือนมิถุนายน 2551 – 19 เดือนกันยายน 2551 รวม 57 แผน โดย
ครูสามารถนําแผนการจัดการเรียนรูที่มีอยูแลวมาปรับปรุงใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับตัวบงชี้
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําสงผูอํานวยการสถานศึกษาทุกวันศุกร สําหรับการ
พัฒนาการคิดไตรตรองในขั้นตอนการวางแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดนําคําถามมาฝกพัฒนาครู
ดังนี้ 1) สิ่งที่ครูตองการใหนักเรียนเรียนรูคืออะไร เชน ความรูเดิม ทักษะ ความคิดรวบยอด เปน
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ตน 2) กลวิธีสอนหรือวิธีการสอนอะไรที่จะใชจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค เชน บรรยาย ฝกปฏิบัติ ภาคสนาม กระบวนการกลุม เปนตน 3) เครื่องมือและวิธีการ
การประเมินผล ชิ้นงานอะไรที่ใชเพื่อการตรวจสอบวากิจกรรมนั้นบรรลุผลสําเร็จ เชน ขอสอบอัตนัย
แบบทดสอบ โปสเตอร โครงงาน รายงาน แบบฝกหัด เปนตน 4) ใครเปนผูประเมินผลการเรียนรู
เชน ครู นักเรียน เพื่อน และ 5) สิ่งที่นักเรียนตองการเรียนรูมากที่สุดคืออะไร อีกทั้งครูผูรวมเสนอ
วาครูควรสงแผนการจัดการเรียนรูสัปดาหละครั้งคือทุกวันศุกรและครูตองประเมินแผนการจัดการ
เรียนรูของตนเองกอนนําสงครูวิชาการ สําหรับการประชุมครูกอนดําเนินการจัดการเรียนรูในวงจรที่
1 ระหวางวันที่ 30 เดือนมิถุนายน -11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 ผูวิจัยไดประชุมรวมกับผูรวมวิจัย
อีกครั้งในวันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 เพื่อพูดคุยกับครูผูรวมวิจัยเกี่ยวกับความพรอมการ
จัดการเรียนรูและทบทวนการใชคําถามคิดไตรตรองกอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู
2. ขั้นปฏิบัตแิ ละสังเกต
2.1 ฝกอบรมครู เรื่อง การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระหวางวันที่ 26-27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงเรียนบานตนปรง
2.2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยครูผูรวมวิจัยนําแผนการจัดการ
เรียนรูไ ปปฏิบัติการสอนในชั้น เรียนที่ตนเองรับ ผิดชอบ หลังการสอนแตล ะครั้งเสร็จสิ้นครูตอ ง
เขียนบันทึกผลการจัดการเรียนรูในลักษณะการคิดไตรตรองหลังสอน
2.3 สังเกตการสอนของครูผูรวมวิจัยคนละ1 ครั้งตอสัปดาหโดยไมมี
การนัดหมายลวงหนา ประมาณ 20-30 นาที ซึ่งผูวิจัยและครูวิชาการเปนผูสังเกตแลวบันทึกผลการ
สังเกตในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอน
2.4 การสนทนาโต ต อบกลุ ม ครู ผู วิ จั ย และผู ร ว มวิ จั ย ร ว มสนทนา
โตตอบในวันที่ 4,11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ หองประชุมเล็ก โรงเรียน
บา นตน ปรง ในกิ จ กรรมสนทนาโต ต อบมีก ารพูดคุ ย เกี่ย วกั บ การจัด การเรีย นรู ที่ผ า นมาโดยนํ า
ประเด็นจากแบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรูและแบบสังเกตพฤติกรรมการสอน นอกจากนี้ผูวิจัย
ใชกรอบคําถามสําหรับการสนทนาที่ปรับจากแนวคําถามของพัลโทรัก (Pultorak.1993: 290) คือ 1)
จุดแข็งของบทเรียนคืออะไร 2) ครูจะปรับเปลี่ยนอะไรบางในบทเรียน 3) บทเรียนนี้สําเร็จใชหรือไม
ทําไม 4) สถานการณ/เงื่อนไขอะไรบางมีความสําคัญกับผลการจัดการเรียนรู 5) ผลการเรียนรูที่ไม
คาดหวังที่เปนผลมาจากบทเรียนคืออะไร 6) ครูสามารถคิดหาวิธีการอื่นๆ อยางไรบาง ที่นํามาใช
สําหรับการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนนี้ 7) ครูสามารถเสนอทางเลือก/วิธีการอื่นๆ อยางไรบาง
ที่ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู 8) ครูคิดวาเนื้อหาครอบคลุมมีความสําคัญกับนักเรียนหรือยังและ9)
บทเรียนนี้ทําใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอยางไรบาง ดานไหน
3. ขั้นไตรตรอง ประชุมผูรวมวิจัยเพื่อประเมินและทบทวนการดําเนินการ
พัฒนาครูตามโปรแกรม วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 เวลา 14.00-16.30 น. ณ โรงเรียนบาน
ตนปรง สรุปประเด็นไดดังนี้ 1) การสงแผนการจัดการเรียนรูใหครูนําสงที่ครูวิชาการ 2) จัดหาสื่อ
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เกี่ยวกับตัวอยางวิธีการสอนและเอกสารเสริมความรูเกี่ยวรูปแบบวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และ3) ใหบันทึกวิดีโอการสอนของครูแตละคนเพื่อนํามาวิเคราะหพฤติกรรมการสอน
วงจรที่ 2 พัฒนาการคิดไตรตรองสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน
การพัฒนาครูในวงจรที่ 2 ระหวางวันที่ 14 เดือนกรกฎาคม - 1 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2551 เพื่อพัฒนาการคิดไตรตรองการสอนใหเชื่อมโยงกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอนโดยใหครูคิดไตรตรองการปฏิบัติการสอนของตนเองและรวมสนทนาโตตอบกับกลุมครูเพื่อ
คนหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นวางแผน ครูผูเขารวมวิจัยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูของตนเอง นําแผนสงครูวิชาการเพื่อตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูทุกวัน
ศุกรแลวครูไดนํามาปรับปรุงและใชสําหรับปฏิบัติการสอนในวันจันทร ในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูครูเริ่มมาตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2551 แตนําไปสงใหครูวิชาการเปนชวงๆ
2. ขั้นปฏิบัติและขั้นสังเกต
2.1 ครูจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูและเขียนบันทึกผล
การจัดการเรียนรูทุกครั้งหลังการจัดการเรียนการสอนระหวางวันที่ 14 กรกฎาคม -18 กรกฎาคม
2551
2.2 ผูวิจัย/ครูวิชาการสังเกตการสอน ครูผูรวมวิจัยทุกคนวันที่ 17
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 พรอมบันทึกผลการสังเกตในแบบบันทึกและในวัน 27 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2551 ใชวีดิโอการสอนของครูแทนการสังเกตในชั้นเรียน
2.3 ผูวิจัยรวมกับผูรวมวิจัยสนทนาโตตอบในประเด็นการจัดการเรียน
การสอนของสัปดาหที่ผานมาโดยใชขอมูลจากแผนการจัดการเรียนรู บันทึกผลการจัดการเรียนรู
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอน วีดิโอการสอนและผูวิจัยใชคําถามการคิดไตรตรองการสอนหลัง
สอนเพื่อกระตุนการสนทนา ซึ่งการสนทนาโตตอบครั้งที่ 1 วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551และ
ครั้งที่ 2วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551
3. ขั้นไตรตรอง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมไตรตรองเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใชใน
การพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสมวงจรตอไป ในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2551 เวลา 14.00 -16.30 น. ผลการไตรตรองสรุปไดวาครูสามารถเขียนบันทึกไตรตรองหลังสอนได
สอดคลองกับระดับการคิดไตรตรองไดอยางชัดเจนมากขึ้นจนเดนชัดและใหใชการบันทึกวิดีโอการ
สอนแทนการสังเกตการสอนในชั้นเรียนทั้ง 2 ครั้งและใหครูคัดเลือกวิธีการจัดการเรียนรูที่ครูเห็นวาดี
ที่สุดไปใชในการจัดการเรียนรูในรูปแบบวิจัยในชั้นเรียน
วงจรที่ 3 สรางนวัตกรรมพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การพัฒนาครูในวงจรที่ 3
ระหวางวันที่ 4 เดือนสิงหาคม-19เดือน
กันยายน พ.ศ.2551เพื่อใหครูไดใชกลวิธีการคิดไตรตรองการสอนเปนแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
การสอนโดยใหครูไตรตรองการสอนอยางตอเนื่อง รวมสนทนาโตตอบกลุมครูและคนหา พัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดวยการวิจัยในชั้นเรียน
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1. ขั้นวางแผน
1.1 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใช
คําถามการคิดไตรตรองสําหรับการวางแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเองการสอนและนําวิธีการสอน
ที่ครูคัดเลือกในวงจรที่ 2 มาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูและครูประเมินแผนการจัดการเรียนรู
ของตนเอง
1.2 ครูนําแผนการจัดการเรียนรูสงครูวิชาการเพื่อตรวจสอบและนํามา
ปรับปรุงสําหรับจัดการเรียนรูตอไป
1.3 ครูเตรียมการสําหรับการวิจัยในชั้นเรียนโดยใชนวัตกรรมวิธีการ
การจัดการเรียนรูหรือแนวทางการจัดการเรียนรูที่ครูคนพบจากการไตรตรองการสอนในวงจรที่ 2
2. ขั้นปฏิบัติและสังเกต
2.1 ครูจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัยใน
ชั้ น เรี ย นและสั ง เกตการสอนของตนเองในแต ล ะครั้ ง ในลั ก ษณะคิ ด ไตร ต รองขณะสอนเกี่ ย วกั บ
เหตุ ก ารณ ส อนที่ เ กิ ด ขึ้ น และเขี ย นบั น ทึ ก เพิ่ ม เติ ม หากมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ น
แผนการจัดการเรียนรู หลังการสอนเสร็จสิ้นในแตละครั้งครูเขียนบันทึกผลการจัดการเรียนรู
2.2 ผูวิจัยและครูวิชาการสังเกตวิดีโอการสอนของครูแตละคน ใน
วันที่ 14,28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 และวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 พรอมทั้งบันทึกผล
การสังเกตพฤติกรรมการสอน
2.3 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยสนทนาโตตอบการจัดการเรียนการสอนใน
สัปดาหที่ผานมาโดยใชขอมูลจากแผนการจัดการเรียนรู บันทึกผลการจัดการเรียนรู บันทึกการ
สังเกต วีดีโอการสอนและผูวิจัยใชคําถามการคิดไตรตรองการสอนหลังสอนซึ่งมีการสนทนาวันที่
15,29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2551 และวันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 และในขั้นตอนนี้ผูวิจัยได
ใหความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มเติมทั้งการตอบคําถามและเอกสารเสริมความรู
3. ขั้นไตรตรอง
3.1 กลุมผูรวมวิจัยรวมไตรตรองเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใชในการพัฒนา
และแนวทางการปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสม
3.2 กลุมผูรวมวิจัยวิพากษรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของ
ครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญฉบับราง
3.3 สรุปผลการวิจัยในวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551โดยผูวิจัย
นําเสนอผลการพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
ตัวแปรที่ศึกษาคือ การคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แบงเปน 3
ระยะ ไดแก กอนทําการวิจัย วัดการคิดไตรตรองดวยวิธีการสัมภาษณ ประเมินพฤติกรรมการสอน
ของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีผูประเมิน 3 คน คือ ครูประเมินตนเอง ผูวิจัยและครูวิชาการและ
ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครูเก็บจากนักเรียนในแตละระดับชั้นที่ครู
ผูรวมวิจัยสอน ระหวางดําเนินการวิจัยเก็บขอมูลดวยการสังเกตพฤติกรรมการสอนในชั้นเรียนโดย
ผูวิจัยและครูวิชาการ เขียนบันทึกไตรตรองหลังสอนและสนทนาโตตอบกลุมครู และหลังการวิจัย
เสร็จสิ้นวัดการคิดไตรตรอง พฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครู รายละเอียดดังตาราง 3

ตาราง 3 การเก็บขอมูล
ขอมูล
1.กอนพัฒนา
1.1 พฤติกรรมการสอนของครู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.2 การคิดไตรตรอง
1.3 ความพึงพอใจของนักเรียน

2. ระหวางพัฒนา
2.1 พฤติกรรมการสอนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2 การคิดไตรตรอง

1.กอนพัฒนา
1.1 พฤติกรรมการสอนของครู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.2 การคิดไตรตรอง
1.3 ความพึงพอใจของนักเรียน

แหลงขอมูล

เครื่องมือ

ครู

1.แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.แบบสัมภาษณการคิดไตรตรอง
3.แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน

ครู/ครูวิชาการ
/ผูวิจัย
ผูวิจัย
นักเรียน

1.แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน

ครู/ครูวิชาการ
/ผูวิจัย
ครู

ครู
นักเรียน

ครู/นักเรียน
ครู

ครู
ครู
นักเรียน

2.แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู
3.บันทึกไตรตรองหลังสอน
4.บันทึกสนทนาโตตอบ

1.แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.แบบสัมภาษณการคิดไตรตรอง
3.แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน

ผูเกี่ยวของ

ครู
ผูวิจัย
ครู/ครูวิชาการ
/ผูวิจัย
ผูวิจัย
นักเรียน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 1) เครื่องมือประเมินผลการวิจัยกอนและหลังการ
พัฒนาและ 2) เครื่องสําหรับการประเมินผลการวิจัยระหวางการพัฒนามีรายละเอียดดังนี้
1.เครื่องมือประเมินผลการวิจัยกอนและหลังการพัฒนา ไดแก แบบสัมภาษณการคิด
ไตรตรองของครู แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครู
1.1 แบบสัมภาษณการคิดไตรตรอง
ลักษณะเครื่องมือ เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความสามารถของครูใน
การพินิจพิจารณา การอธิบาย สะทอนแนวคิดในหลายๆ แงมุมในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่
เกิดขึ้นขณะสอนหรือหลังการสอนเสร็จสิ้น รวมทั้งตรวจสอบความเชื่อ เปาหมายและการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดความเขาใจอันนําไปสูความคิดใหมสําหรับตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการสอน
ใชสําหรับสัมภาษณครูผรู วมวิจัย แบบสัมภาษณมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด จํานวน 4 ขอ
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
1) ผูศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวัดการคิดไตรตรองการสอน ระดับการ
คิดไตรตรอง เพื่อนํามาเปนกรอบในการพัฒนาแบบสัมภาษณการคิดไตรตรอง
2) ผูวิจัยสรางขอคําถาม โดยปรับจากแบบวัดการคิดไตรตรองศาสตร
การสอน (Reflective Pedagogical Thinking) ของเชนและเซ็ง (Chen; & Seng. 1992: 14-15) ซึ่ง
ใชสถานการณการสอนเปนประเด็นในการสัมภาษณเกี่ยวกับเหตุการณการเรียนการสอน วิธีการ
ปฏิบัติการสอนที่สําเร็จ เหตุการณที่มีอิทธิพลตอการสอน และการคิดเกี่ยวกับประเด็นคุณธรรม
สังคมที่มีตอเหตุการณสอนที่สอดคลองกับระดับการคิดไตรตรอง จํานวน 4 ขอ คําถามหลัก ไดขอ
คําถามดังตาราง 4
3) ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณการคิดไตรตรอง เสนออาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธและใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบการใชภาษาและความครอบคลุมของ
เนื้อหาตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรแลวนํามาหาดัชนีความสอดคลอง (Index of item-objective
congruence: IOC) แลวคัดเลือกขอที่มีคา IOC ที่มีคามากกวาหรือเทากับ.50 (นลินี ณ นคร. 2543:
158) ปรากฏวาทุกขอที่สรางมีคา IOC เทากับ 1.00
4) ผู วิ จั ย นํ า สั ม ภาษณ ก ารคิ ด ไตร ต รองที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใชภาษา แลวไปทดลองใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน เพื่อพิจารณาความชัดเจน ของภาษาและเวลาที่ใช
ในการสัมภาษณ
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ตาราง 4 จํานวนขอคําถามจําแนกตามระดับการคิดไตรตรอง
ระดับการคิดไตรตรอง
ระดับ 1 การคิดไตรตรองระดับวิธีการ
ระดับ 2 การคิดไตรตรองระดับปฏิบัติ
ระดับ 1 การคิดไตรตรองระดับวิพากษ

ขอคําถามขอที่
1
2,3
4

รวม
1
2
1

เกณฑการใหคะแนน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑคําตอบทีเ่ ปนขอมูลเชิง
คุณภาพ เพื่อแปลงขอมูลไปเปนขอมูลเชิงปริมาณ ดังตาราง 5
การแปลความหมายคะแนน คะแนนทีไ่ ดจากการสัมภาษณการคิด
ไตรตรองของครูแปลความหมายไดดังนี้
คะแนน 1-3 หมายความวา ครูมีการคิดไตรตรองระดับวิธีการ
คะแนน 5-9 หมายความวา ครูมีความสามารถระดับปฏิบัติ
คะแนน 11-18 หมายความวา ครูมีความสามารถระดับวิพากษ
ตัวอยาง แบบสัมภาษณการคิดไตรตรอง
1. ขอใหเลาเหตุการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของตนเองใน
ประเด็นตอไปนี้
1.1 สภาพบรรยากาศภายในหองเรียน
1.2 บทบาทครูและนักเรียน เนื้อหาวิชา
1.3 ความรูสึกของครู ปญหาหรือขอสงสัย และอื่น ๆ
ตาราง 5 เกณฑการใหคะแนนการคิดไตรตรอง
ระดับการคิดไตรตรอง
ระดับ 1 การคิดไตรตรองระดับวิธีการ
ความสามารถของครูใน
การใหรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณสอน
จุดดีจุดดอยของวิธีการสอน รู ปแบบการสอน
การประเมินผลการเรียนการสอนตามแนวคิด
หรือหลักการ

คะแนน
1
บรรยาย
พฤติกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอนหรือ
เหตุการณสอน
งายๆ

2
บรรยาย
เหตุการณสอน
โดยอางอิง
หลักการหรือ
ทฤษฎีการสอน

3
บรรยายเหตุการณ
สอนทั่วไปจากการ
สังเกตและมีการ
อางอิงหลักการ
หรือทฤษฎีการ
สอนมากกวา 1
ทฤษฎี
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ตาราง 5 (ตอ)
ระดับการคิดไตรตรอง

คะแนน

ระดับ 2 การคิดไตรตรองระดับปฏิบัติ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ค รู ใ น ก า ร อ ธิ บ า ย
เปรีย บเที ย บกระบวนการเรีย นการสอน หรื อ
กลวิ ธี ที่ ใ ช ใ นการเรี ย นการสอนที่ ส ง เสริ ม การ
เรียนรูของผูเรียน โดยใชเหตุผลประกอบ และ
สามารถเลื อ กกลวิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด นํ า ไปใช ไ ด อ ย า ง
ถูกตองในสถานการณหรือบริบทอื่นๆ

4
บรรยาย
พฤติกรรม
การจัดการเรียน
การสอนที่ใช
หลักการสอน

5
บรรยาย
พฤติกรรม
การจัดการเรียน
การสอนที่ใช
หลักการสอน
และมีการ
เชื่อมโยง
ถึงบริบท

6
บรรยายพฤติกรรม
การจัดการเรียน
การสอนที่ใช
หลักการสอน และ
มีการเชื่อมโยงถึง
บริบท และ
ตัดสินใจเลือก
วิธีที่ดีที่สุดไป
ประยุกตใชใน
สถานการณอื่น

ระดับ 3 การคิดไตรตรองระดับวิพากษ
ความสามารถของครูในการอธิบายเหตุการณ
สอนเชื่ อ มโยงถึ ง ความเหมาะสม ค า นิ ย ม
เปาหมายและปรัชญาที่เปนพื้นฐานวิธีการสอน
หรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใ ชอยู
กั บ หลั ก คุ ณ ธรรม จ ริ ย ธรรม สั ง คมตา ม
สภาพการณจริงโดยมองวาสิ่งที่กระทําอยูหรือ
คิ ด ที่ จ ะกระทํ า มี ผ ลกระทบต อ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมกับผูเรียนหรือสังคม

7
มีการตั้งประเด็น
คําถามถึงความ
เหมาะสมจาก
เหตุการณสอน
พรอมขอมูล
สนับสนุน

8

9
มีการนําเอา
ประเด็นทาง
คุณธรรม
จริยธรรมสังคม
และการเมืองมาใช
ในการพิจารณากับ
สถานการณที่
กําหนด

มีการ
เปรียบเทียบ
ระหวาง
ทางเลือกแตละ
แนวทางกับ
ทฤษฎีโดยมี
การพิจารณา
ไตรตรองถึง
ผลลัพธและ
ผลกระทบที่จะ
ตามมา

1.2 แบบประเมินพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ลักษณะเครื่องมือ เปนแบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ซึ่งประเมินเกี่ยวกับการกระทําหรือการแสดงออกของครูในการจัดการเรียนรูเพื่อให
ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู เ ต็ม ตามศั ก ยภาพและบรรลุ เ ป า หมายของหลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน
ประกอบดวย การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อหรือแหลงการ
เรียนรูและการวัดและประเมินผล ประเมินจากแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 4 องคประกอบ
17 ตัวบงชี้
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การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
1) ผูวิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ใชตัวบงชี้
พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปนกรอบ
สํ า หรั บ พั ฒ นาแบบประเมิ น แล ว กํ า หนดประเด็ น ในการสอบถามพฤติ ก รรมการสอนของครู
ประกอบดวย การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อและแหลงเรียนรู
และการวัดและประเมินผล
2) ผูวิจัยนํารางแบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปน
สํ า คั ญ เสนอที่ ป ระชุ ม ผู ร ว มวิ จั ย เพื่ อ ร ว มกั น พิ จ ารณาตรวจสอบความเป น ไปได แ ละปรั บ ปรุ ง ให
สอดคลองกับกลุมผูรวมวิจัย
3) ผู วิ จั ย นํ า แบบประเมิ น พฤติ ก รรมการสอนของครู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น
สําคัญเสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบการใช
ภาษาและความครอบคลุ ม ของเนื้ อหาตามนิ ยามปฏิบัติการของตัวแปรแลว นํามาหาดัช นีค วาม
สอดคลอง (Index of item-objective congruence: IOC) แลวคัดเลือกขอที่มีคา IOC ที่มีคามากกวา
หรือเทากับ.50 ปรากฏวาทุกขอมีคา IOC เทากับ 0.80- 1.00
4) ผู วิ จัย นําแบบประเมินพฤติกรรมการสอนที่เ นนผูเ รีย นเปนสําคั ญที่
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับครูที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 3 คน โดยมีผูประเมิน 3 คน คือ ครูประเมินตนเอง ครูวิชาการ และผูวิจัย เพื่อหาคาความ
เชื่อมั่นของแบบประเมินดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางผูประเมิน (Rater Agreement
Index)(Berry-Stock; et al.1996 : 251-262) โดยมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.83 แสดงวา
แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญฉบับนี้มีคุณภาพอยูในขั้นใชได
เกณฑการใหคะแนน แบบประเมินนี้มีการใหคะแนน 1, 2 และ 3 จากระดับ
คุณภาพ ปรับปรุง พอใชและดี ตามลําดับ
การแปลความหมายคะแนน ผู รั บ การประเมิ น ที่ มี ค ะแนนรวมจากแบบ
ประเมินสูงแสดงวาเปนผูที่มีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงกวาผูรับการประเมินที่มี
คะแนนรวมจากแบบประเมินต่ํา
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ตัวอยาง แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
องคประกอบ ตัวบงชี้ และระดับคุณภาพ
1. การวางแผนการจัดการเรียนรู
1.1 การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
 ระดับ 1 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู
 ระดับ 2 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู ครอบคลุมดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย
 ระดับ 3 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สาระการเรียนรู ครอบคลุมดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัยและสามารถวัดได

ผลการประเมิน

 ระดับคุณภาพ 1
 ระดับคุณภาพ 2
 ระดับคุณภาพ 3

บันทึกเพิ่มเติม.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน
ของครู
ลักษณะเครื่องมือ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการ
เรียนการสอนของครู ถามเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอการกระทําหรือการแสดงออกของครูในการ
จั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพและบรรลุ เ ป า หมายของหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใช
สื่อหรือแหลงการเรียนรูและการวัดและประเมินผล มีลักษณะเปนแบบมาตราประเมินคา 3 ระดับ
จาก มาก ปานกลาง และ นอย จํานวน 19 ขอ
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
1) ผูวิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและตัวบงชี้การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ใชตัวบงชี้
พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปนกรอบ
สําหรับพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจ
2) ผูวิจัยนํารางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการ
เรียนการสอนของครู เสนอที่ประชุมผูรวมวิจัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบความความเหมาะสมและความ
เปนไปไดและปรับปรุงใหสอดคลองกับกลุมผูรวมวิจัย
3) ผูวิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการ
เรียนการสอนของครูเสนออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบของการใชภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหาตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรแลว
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นํามาหาดัชนีความสอดคลอง (Index of item-objective congruence: IOC) แลวคัดเลือกขอที่มีคา
IOC ที่มีคามากกวาหรือเทากับ.50 ไดขอคําถาม 20 ขอที่มีคา IOC เทากับ 0.80-1.00
4) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการ
สอนของครู ผูวิจัยไดนําไปทดลองใชกับนักเรียนชวงชั้นที่1-2 จํานวน 45 คน แลวนํามาหาคา
อํานาจจําแนกแบบความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม คัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20
ขึ้นไป ไดขอคําถาม จํานวน 19 ขอ มีคาอยูระหวาง 0.28 ถึง 0.72 และหาคาความเชื่อมั่นดวยแบบ
ความสอดคลองภายในของแบบวัดโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha reliability coefficient) มีคา
เทากับ 0.85
เกณฑการใหคะแนน แบบสอบถามนี้มีการใหคะแนนเปน 1, 2 และ 3
จากระดับความพึงพอใจนอย ปานกลางและมากตามลําดับ
การแปลความหมายคะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนรวมจากแบบสอบถามสูง
แสดงวาเปนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครูสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนรวมจาก
แบบสอบถามต่ํา
ตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการ
สอนของครู
(0) ใหนักเรียนชวยเลือกเนื้อหาที่ตองการเรียนรู
มาก
ปานกลาง
นอย
.........
....................
...........
2. เครื่องมือสําหรับพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและประเมินผลระหวางการพัฒนา ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบบันทึกการคิดไตรตรองหลังการสอน
2.1 แผนการจัดการเรียนรู เปนแผนที่ครูจัดหาหรือเขียนขึ้นมาเพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติการสอนในแตละครั้ง โดยมีองคประกอบของแผน ไดแกสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู กระบวนการ
วัดผลและประเมินผล และบันทึกผลการจัดการเรียนรู สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดปรับบันทึก
ไตรตรองการสอนตามแนวคิดการไตรตรองการปฏิบัติงานของโชน (Schon.1983) และระดับการคิด
ไตรตรอง เพิ่มเติมเขาไปในบันทึกผลการจัดการเรียนรูทั้งนี้เพื่อความสะดวกของครูในการจดบันทึก
ตัวอยาง บันทึกผลการจัดการเรียนรู
8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู (บันทึกการคิดไตรตรองการสอน)
n ผลการจัดการเรียนรู. ............................................................
o สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้ ...........
p สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
………………………………………………….........................
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2.2 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู สําหรับการตรวจสอบความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา/สาระการเรียนรู การจัดการเรียนการ
สอน การใชสื่อ/แหลงเรียนรูและการประเมินผล ลักษณะของแบบตรวจสอบเปนมาตรประมาณคา 5
ระดับ ที่บงบอกคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 22 ขอ
ตัวอยาง แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู
ขอ
1
2
3

รายการประเมิน

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

สาระสําคัญมีความหมายชัดเจนครอบคลุมสาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนมีความชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหา/ สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง

2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
สําหรั บใช บันทึ กขอมู ลการสังเกตการสอนของครูโดยผูวิจัยและครูวิชาการ โดยจํ าแนกรายการ
พฤติกรรมการสอนของครูที่ตองการสังเกต ในลักษณะมาตรประมาณคา 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง
นอย และกําหนดเกณฑการใหคะแนน มาก= 3 ปานกลาง =2 นอย=1
ตัวอยาง แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูผูสอน.................................................กลุมสาระ.................................................................
ชั้น...........ภาคการศึกษาที่..............ปการศึกษา.................... ผูสังเกต.....................................
วันที่ ........................เวลา....................
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมการสอนของครู
รายการพฤติกรรมการสอน
การนําเขาสูบทเรียน
1.ใชสถานการณ /คําถาม/กิจกรรม กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน
2.เชื่อมโยงความรูเ ดิม/บทเรียนครั้งกอนกับบทเรียนใหม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.ใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห และแสดงความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย
2. ใหผูเรียนไดฝกสังเกต จดบันทึก
3. ใหผูเรียนไดคนหาขอมูล จัดทําขอมูล สรุปขอมูลจากแหลงตางๆดวยตนเอง
4. ใหผูเรียนไดฝกระบุปญหา กําหนดทางเลือก และเลือกวิธีแกปญหา
5. ใหผูเรียนไดฝกตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบ
6. ใหผูเรียนสรุปความรูดวยตนเอง

มาก

ระดับปฏิบัติ
ปานกลาง

นอย

87

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การจัดกระทําขอมูล
1. ขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาการคิดไตรตรอง
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับการคิดไตรตรองของครู ประกอบดวยหลักฐานขอมูลรวม 3
ดาน ที่สะทอนการคิดไตรตรองของครู คือ 1) ขอมูลจากบันทึกการสัมภาษณการคิดไตรตรองกอน
และหลังการพัฒนา 2) ขอมูลจากบันทึกไตรตรองหลังสอนทุกแผนการจัดการเรียนรูของครูแตละคน
และ 3) บันทึกการสนทนาโตตอบในแตละวงจรการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาขอมูลการคิด
ไตรตรองการสอนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในเชิงปริมาณผูวิจัยใชเกณฑวัดระดับการคิด
ไตรตรองจากบันทึกการสัมภาษณเปนหลัก สําหรับในเชิงคุณภาพผูวิจัยศึกษารายละเอียดที่ปรากฏ
ในหลักฐานทั้ง 3 แหลงเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณขึ้น
1.2 ผูวิจัยอานบันทึกการสัมภาษณการคิดไตรตรองและบันทึกไตรตรองหลังสอน
พิจารณาแยกแยะขอคิดเห็นและขอเท็จจริงที่ปรากฏในบันทึกและนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับตัว
บงชี้การคิดไตรตรองเพื่อหาขอสรุปและใหคะแนน โดยผูวิจัยจะวิเคราะหบันทึกไตรตรองการสอนทุก
สัปดาห
1.3 ใหคะแนนบันทึกการสัมภาษณการคิดไตรตรองและบันทึกไตรตรองหลังสอน
ของครูตามตัวบงชี้การคิดไตรตรองและเกณฑการใหคะแนนในตาราง 5 โดยมีวิธีการใหคะแนนดังนี้
1) วิเคราะหบันทึกการสัมภาษณการคิดไตรตรองและบันทึกไตรตรองหลัง
สอนของครูตามตัวบงชี้การคิดไตรตรองและใหคะแนนตามที่ระบุไวในแตละระดับการคิดไตรตรอง
2) รวมคะแนนแตละระดับเปนคะแนนการคิดไตรตรองของครูผูรวมวิจัยที่
ไดรับจากบันทึกนั้น ๆ
3) ผลรวมคะแนนที่ไดจากแบบบันทึกการสัมภาษณการคิดไตรตรองของครู
แตละคนในการวัดแตละครั้งถือเปนคะแนนการคิดไตรตรองกอนและหลังการพัฒนา สําหรับคะแนน
บันทึกการคิดไตรตรองหลังสอนในแตละวงจรของครูแลวแปลงความหมายคะแนนเปนระดับการคิด
ไตรตรองตามตัวบงชี้ และนํามาหาคามัยฐานเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงตามวงจรการวิจัย
ตัวอยางเชน
1) บันทึกการสัมภาษณการคิดไตรตรองของครูตามขอคําถามขอที่ 1
ใหคะแนน 1-3 ขอที่ 2,3 ใหคะแนน 4-6 และขอที่ 4 ใหคะแนน 7-9 ครูตอบคําถามขอที่ 1 ได 2
คะแนน ขอที่ 2 ได 5 คะแนน ขอที่ 3 ได 5 คะแนน และขอที่ 4 ได 6 คะแนน การใหคะแนนของ
บันทึกสําหรับคะแนนขอที่ 2และขอที่ 3 นํามารวมกันแลวหารดวย 2 เทากับ 5 คะแนนหลังจากนั้น
นําคะแนนที่ไดจากทุกขอมารวมกันคือ 2+5+6 เทากับ 13 คะแนน
2) บันทึกไตรตรองหลังสอน ผูวิจัยตรวจใหคะแนนตามตัวบงชี้การคิด
ไตรตรองของครูแตละคน เชน วงจรที่ 1 แบบบันทึกไตรตรองของครูคนที่ 1 จํานวน 10 บันทึก ได
คะแนนรวม เทากับ 57 คะแนน หารดวย 10 สรุปคะแนนที่ไดเทากับ 5.7 คะแนน
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4) แปลความหมายของคะแนน คะแนนที่ไดจารการประเมินการคิดไตรตรอง
แปลความหมายไดดังนี้
คะแนน 1-3 หมายความวา ครูมีการคิดไตรตรองระดับวิธีการ
คะแนน 5-9 หมายความวา ครูมีความสามารถระดับปฏิบัติ
คะแนน 11-18 หมายความวา ครูมีความสามารถระดับวิพากษ
2. ขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนขอมูลที่
บงชี้ใหเห็นพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละขั้นตอนของการสอนเริ่มจากขัน้
เตรียมการสอน ขั้นดําเนินการสอนในชั้นเรียน และขั้นหลังสอน ขอบขายของขอมูลทั้ง 3 ขั้นตอน
สอดคลองทฤษฎีการคิดไตรตรองการปฏิบัติงาน คือ ในขั้นดําเนินการสอนขอมูลที่ไดเปนผลของการ
สะทอนใหเห็นถึงการคิดไตรตรองขณะสอน (reflection-in-action) และขั้นหลังสอนขอมูลที่ไดเปนผล
ของการสะทอนใหเห็นถึงการคิดไตรตรองหลังสอน (reflection-on-action) ซึ่งขอมูลไดจากประเมิน
พฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกอนและหลังการพัฒนา แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
2.2 การจัดกระทําขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูผูวิจัยตรวจให
คะแนนตามเกณฑการใหคะแนน
2.3 ขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสอนที่ไดจากแบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู การสังเกตการสอน ผูวิจัยใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน
3.
ขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครู ผูวิจัย
ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบและตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนน
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1.1
วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานคือ คามัธยฐาน (Median) ของคะแนนการคิด
ไตรตรองในแตวงจรของการพัฒนา คะแนนพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.2 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอน
ของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกอนและหลังการพัฒนาโดยใชสถิตินันพาราแมททริกซแบบสองกลุม
สัมพันธกันดวยสถิติทดสอบวิลค็อกซัน (The Wilcoxon T Test for Two Related Samples) (Heiman. 2000:
431-432) โดยมีขั้นตอนการคํานวณคา Wilcoxon Tobt ดังนี้
1.2.1 พิจารณาคาความแตกตางของคะแนน(D) แตละคู
1.2.2 พิจารณาจํานวน (N) คาความแตกตางของคะแนน ถามีเทากับ 0 ไมนับ
ใหนับเฉพาะคาอื่นๆ และใชจํานวนนี้ในการพิจารณาคาทีวิกฤติ (tcrit)
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1.2.3 กําหนดอันดับที่โดยไมพิจารณาเครื่องหมาย(+หรือ-) โดยใหอันดับ 1
สําหรับคาความแตกตางของคะแนนที่นอยที่สุดและเรียงอันดับไปเรื่อยๆ
1.2.4 จัดแบงอันดับโดยใชเครื่องหมายคาความแตกตางของคะแนน แบงเปน
2 ประเภท คือ R- สําหรับอันดับของคะแนนความแตกตางที่เปนลบ R+ สําหรับอันดับของคะแนน
ความแตกตางที่เปนบวก
1.2.5 รวมอันดับของคะแนนในละประเภทในขั้น 1.2.4 ( ∑ R)
1.2.6 พิจารณาคา Tobt โดยใชคา ∑ R ที่มีคานอยที่สุด
1.2.7 เปรียบเทียบคา Tobt กับ คาทีวิกฤติ (tcrit) โดยคา Tobt มีนัยสําคัญถามี
คานอยกวาหรือเทากับคา คาทีวิกฤติ (tcrit)
1.3 วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียน
การสอนของครูโดยการทดสอบคาทีแบบสองกลุมที่มีความสัมพันธกัน (t-test dependent) โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
1.4 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑการเปลี่ยนแปลง
คือการคิดไตรตรองครูตองมีการคิดไตรตรองเพิ่มขึ้นหลังการพัฒนา 1 ระดับ และพฤติกรรมการสอน
ของครูที่เนนผูเปนสําคัญ มีคามัธยฐานของคะแนนประเมินในระดับ 2 ขึ้นไปทุกรายการ
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ขอมูล ที่รวบรวมไดใ นสว นของขอมูล เชิงคุณภาพ ประกอบดว ยขอมู ลจากการ
สัมภาษณการคิดไตรตรอง การเขียนบันทึกไตรตรองหลังสอน การสังเกตการสอนในชั้นเรียนและ
วิดีโอการสอนรวมถึงการสนทนาโตตอบ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา มีวิธีการวิเคราะหขอมูลดังนี้
2.1 การวิเคราะหขอมูลในขั้นแรก ผูวิจัยทําการลงรหัส (code) ขอมูลโดยใชกรอบ
การจัดประเด็น (categories) ซึ่งไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการคิดไตรตรองและ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรวมทั้งสรางกรอบมโนทัศนที่เปนผลมาจากขอมูลจากการ
วิจัยโดยตรง ทั้งนี้กรอบในการวิเคราะหขอมูลมีการปรับเปลี่ยนตลอดกระบวนการวิเคราะหขอมูล
จนกระทั่งขอมูลไดจัดอยางเปนระบบอยางมีความหมาย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยใช
กรอบใหญ ๆ คื อ ระดับการคิดไตรต รอง พฤติกรรมการสอนของครูที่ เ นนผู เ รีย นเปนสํ าคัญ และ
รูปแบบการพัฒนาพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2 ขั้นตอนที่สองในการวิเคราะหขอมูลเพื่อที่จะใหคําจํากัดความ อธิบายสิ่งที่
เกิดขึ้นในกรอบที่กําหนดไวกวางๆ ในขั้นตอนที่หนึ่ง ในขณะที่อานขอมูล ผูวิจัยจะบันทึกมโนทัศนที่
สําคัญที่นาจะอธิบายการคิดไตรตรองการสอนหรือพฤติกรรมการสอนได เชน “เนื้อหาที่ใชในการคิด
ไตรตรองการสอน” “ระดับการคิดไตรตรอง” “แนวทางการจัดการเรียนรูจากแนวคิดการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ”
2.3 ขั้นตอนที่สาม เปนการแกไขและปรับปรุงขอมูลที่ไดในขั้นตอนที่สอง มีการ
รวบรวมขอมูลใหเปนหมวดหมูเดียวกันและทําการสรุปยอ เพื่อตรวจสอบกรอบของการลงรหัสอีก
ครั้งหนึ่ง
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2.4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชขอมูลที่ไดจากกระบวนการวิจัยมาวิเคราะหกําหนดกรอบและประเด็น
ในเรื่อง รูปแบบการคิดไตรตรอง เนื้อหาที่ครูคิดไตรตรอง ลักษณะการเรียนรูและกระบวนการพัฒนา
ตามวงจรการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หลังจากนี้สรางเปนรูปแบบการพัฒนาครูฉบับรางเพื่อ
นําไปตรวจสอบกับผูรวมวิจัยแลวจึงสรุปเปนรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอตามวัต ถุประสงค การวิจัย คือ เพื่อ
พัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสรางรูปแบบการ
พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการคิดไตรตรองของครู
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กอนจะนําเสนอขอมูลเพื่อความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยขอนําเสนอสัญลักษณตางๆ ที่ใช
ในการวิจัยดังนี้
สัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการทําความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้

ตาราง 6 สัญลักษณแทนคาสถิติ
สัญลักษณ
D
RR+
∑R
N
tobt
tcrit

แทน
คาความแตกตางของคะแนนกอน-หลังการพัฒนา
อันดับของคะแนนที่มีเปนลบ
อันดับของคะแนนที่มีเปนบวก
ผลรวมของอันดับ
จํานวนผูเขารวมวิจัย
คาทีที่ไดจากการวิจัย( ∑ R)
คาที่วิกฤติ
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ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไมใชชื่อ-สกุลของครูผูรวมวิจัยแตจะ
ใชระดับชั้นที่ทําการสอนแทนครูผูรวมวิจัยตามลําดับตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่1-6 ซึ่งผลการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการคิดไตรตรองของครู
1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการคิดไตรตรองของครูกอน-หลังการพัฒนา
การวิ เ คราะห ขอมู ล เพื่ อเปรีย บเที ย บคะแนนการคิด ไตรต รองของครู กอนหลั ง การ
พัฒนา เมื่อทําการทดสอบการกระจายของขอมูลปรากฏวากอนการพัฒนาคะแนนเบซายและหลัง
การพัฒนาคะแนนเบขวา ผูวิจัยจึงการวิเคราะหโดยใชการทดสอบวิลคอกซัน (The Wilcoxon T test
for Two Related Sample) ปรากฏผลดังตาราง 7

ตาราง 7 ผลเปรียบเทียบการคิดไตรตรองของครูกอนและหลังการพัฒนา
ครู

คะแนน(เต็ม 18)

1
2
3
4
5
6

กอน
16
6.5
9
7
6
2

หลัง
18
17.5
15
17
15.5
8

ผลตางของ
คะแนน(D)
-2
-11
-6
-10
-9.5
-7
N=6

อันดับผลตาง
ของคะแนน
1
6
2
5
4
3

R-

R+

1
6
2
5
4
3
∑ R=21

∑ R=0
tobt = 0**

tcrit (.05,6)= 2

จากตาราง 7 พบวาการคิดไตรตรองของครูหลังการพัฒนาโดยใชเทคนิคการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
ของครู ทั้ ง 6 คน หลั ง การพั ฒ นาสู ง กว า ก อ นการพั ฒ นา แสดงว า ครู ที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาการคิ ด
ไตรตรองโดยใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทําใหมีความสามารถในการคิดไตรตรอง
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สูงขึ้นจากกอนการพัฒนาอยางชัดเจน ซึ่งครูคนที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คะแนนเพิ่มขึ้น
เทากับ 11 คะแนนและครูคนที่ 6 มีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด คะแนนเพิ่มขึ้น เทากับ 6 คะแนน
2. ผลการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงการคิดไตรตรองตามวงจรการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลการเปลี่ยนแปลงการคิดไตรตรองของครู ผูวิจัยเสนอเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงระดับการคิดไตรตรองในแตละระยะของการวัด คือระยะกอนและหลังการพัฒนาใช
คะแนนที่ไดจากการสัมภาษณการคิดไตรตรองแลวแปลงคะแนนเปนระดับการคิดไตรตรองของครู
สําหรับระหวางการพัฒนาในวงจรที่ 1,2และ3 ใชคะแนนบันทึกไตรตรองหลังสอนของครูแตละคน
แปลงคะแนนเปนระดับการคิดไตรตรองแลวหาคามัธยฐานเพื่อแสดงใหการเปลี่ยนแปลงการคิด
ไตรตรองของครูโดยกําหนดเกณฑไววาครูตองมีการคิดไตรตรองเพิ่มขึ้น 1 ระดับ ผลการวิเคราะห
ปรากฏดังตาราง 8

ตาราง 8 ระดับและความเปลี่ยนแปลงการคิดไตรตรองของครูตามระยะการพัฒนา
ระดับการคิดไตรตรอง
ครู
1
2
3
4
5
6

กอน
3
2
2
2
2
1

วงจรที่ 1
2
2
1
1
1
1

เปลี่ยน
-1
0
-1
-1
-1
0

วงจรที่ 2
3
3
2
2
2
2

เปลี่ยน
+1
+1
+1
+1
+1
+1

วงจรที่3
3
3
3
3
3
2

เปลี่ยน
0
0
+1
+1
+1
0

หลัง
3
3
3
3
3
2

กอน-หลัง
0
+1
+1
+1
+1
+1

หมายเหตุ 1 หมายถึง ระดับวิธีการ 2 หมายถึง ระดับปฏิบัติ 3 หมายถึง ระดับวิพากษ

จากตาราง 8 พบวาครูมีการเปลี่ยนแปลงการคิดไตรตรองจากกอนการพัฒนากับวงจร
พัฒนาที่ 1 ลดลงทุกคน ในวงจรที่1 กับวงจรที่ 2 ครูมีพัฒนาการคิดไตรตรองเพิ่มขึ้น 1 ระดับทุกคน
โดยครูจํานวน 2 คน มีการคิดไตรตรองเพิ่มขึ้นจากระดับปฏิบัติเปนระดับวิพากษ สําหรับครูอื่นๆ มี
การคิดไตรตรองเพิ่มขึ้นจากระดับวิธีการเปนระดับปฏิบัติ ในวงจรที่ 2 กับวงจรที่ 3 ครูมีพัฒนาการ
การคิดไตรตรองเพิ่มขึ้น 1 ระดับจากระดับปฏิบัติเปนระดับวิพากษจํานวน 3 คน สวนครูอื่นๆ มีการ
คิดไตรตรองระดับวิพากษเหมือนเดิม จํานวน 2 คน และระดับปฏิบัติ จํานวน 1 คน สําหรับการ
เปลี่ยนการคิดไตรตรองของครูกอนกับหลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนระดับวิพากษคือ จํานวน 4 คน มี
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ระดับปฏิบัติ จํานวน 1 คน และไมเปลี่ยนแปลงจํานวน 1 คน คือมีการคิดไตรตรองระดับวิพากษ
เชนเดิม แสดงวาเมื่อครูไดรับการพัฒนาการคิดไตรตรองโดยใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมสงผลใหครูมีการคิดไตรตรองในระดับที่สูงขึ้นในทุกวงจรการวิจัย
3.ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการคิดไตรตรองตามวงจรการวิจัย
ผู วิ จั ย นํ า เสนอผลการพั ฒ นาการคิ ด ไตร ต รองของครู ต ามวงจรการวิ จั ย โดยการ
วิเคราะหครอบคลุมประเด็นกระบวนการจัดการเรียนรูในดานการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรูของนักเรียน สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจําแนก
ตามระดับชวงชั้นที่ครูปฏิบัติการสอน ไดแกครูชวงชั้นที่1และครูชวงชั้นที่ 2 รายละเอียดมีดังนี้
3.1 ผลการพัฒนาการคิดไตรตรองวงจรที่ 1
การคิดไตรตรองของครูในวงจรที่1 เปนชวงเริ่มกระบวนการพัฒนาพบวาครูมี
ความสามารถในการคิดไตรตรองอยูในระดับวิธีการและระดับปฏิบัติ
3.1.1 ครู ช ว งชั้นที่ 1 มี ค วามสามารถคิด ไตรต รองกระบวนการจัด การ
เรียนรูในระดับวิธีการและระดับปฏิบัติดังนี้
1) การคิดไตรตรองระดับวิธีการ ครูแสดงใหเห็นการคิดไตรตรองใน
ระดั บ นี้ คื อ มี ก ารคิ ด ไตร ต รองถึ ง เรื่ อ งราวทั่ ว ไปในห อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ผู เ รี ย นและบรรยากาศใน
หองเรียน ไดแก ความสนใจ ความตั้งใจของผูเรียนและผลการเรียนรูของนักเรียน เชน ครู 1และครู
3 ไดคิดไตรตรองเกี่ยวกับผลการเรียนรูของนักเรียน “ผูเรียนทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 29 คน ไม
ถูกตอง 8คน” และ “ผูเรียนบอกสิ่งของที่มารวมกันโดยมีจํานวนไมเกิน 9 ไดถูกตองทุกคน”สําหรับครู
2พิจารณาเรื่องลักษณะของนักเรียนในหองเรียน “ผูเรียนทุกคนสนใจและตั้งใจรวมกิจกรรมดี”
2) การคิดไตรตรองระดับปฏิบัติ ครูสามารถอธิบายเปรียบเทียบ
กระบวนการเรียนการสอนหรือวิธีการที่ใชในการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนโดยใช
เหตุผลประกอบ ไดแก กระบวนการเรียนรูตามความตองการของผูเรียน การทํางานกลุม การฝก
ปฏิบัติ การมีสวนรวมในการเรียนรูและการใชสื่อการเรียนรู เชน ครู 1 พิจารณาไตรตรองเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ” สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการสอนวันนี้คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูให
ผูเรียนไดอยางหลากหลาย มีการรองเพลงพรอมแสดงทาทางประกอบแสดงการบวกเลขโดยใชของ
จริงในหองเรียน เชน ตัวผูเรียน โตะ เกาอี้ เปนตน “ผูเรียนรวมกิจกรรมอยางสนุกสนานและเขาใจ
บทเรียนดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเองและทั่วถึงมากขึ้น ผูเรียน
เกิดทักษะทําได จําไดอยางยั่งยืน มีความภูมิใจ สนใจรักเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น“ สําหรับครู2 ได
คิดไตรตรองเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการใชสื่อการเรียนการสอน “นักเรียนมีสวนรวมนําเศษวัสดุ
ตางๆมาใชเปนสื่อในการอานจํานวน เชน ลูกยาง ไมไอศกรีม กานมะพราว ลูกแกว ไมเสียบลูกชิ้น
จอกหรือขวดน้ําทําใหผูเรียนทุกคนไดปฏิบัติจริงและฝกหลายๆ ครั้ง“ ครู 3 พิจารณาเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรู “การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยจัดแบงกลุมผูเรียนเกง ชวยผูเรียนออน กลุมเพื่อนชวย
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เพื่อน แขงขันทําแบบฝก ชุดฝกทักษะตางๆ ที่จัดทําจัดหามาให เปนการฝกใหมีความคิดไดเร็ว
ถูกตอง เกิดทักษะอันพึงประสงคขึ้น “
3.1.2 ครูชวงชั้นที่ 2 มีความสามารถในการคิดไตรตรองในระดับวิธีการ โดย
ครูคิดไตรตรองเนนเรื่องราวทั่วไปและสภาพบรรยากาศในชั้นเรียน ผลการเรียนรูของผูเรียนตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรู มองในเรื่องการบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูหรือไมและ
ลักษณะของผูเรียนดานความสนใจ ความตั้งใจและความสนุกสนานของผูเรียนโดยใชการสังเกต
รวมทั้งการทําแบบฝกหัดและการทดสอบ ครูไมไดคิดไตรตรองเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน
เชน ครู 4 บรรยายเพียงเหตุการณทั่วไปในชั้นเรียนไมมีการใหเหตุผลประกอบ “ผูเรียนสวนใหญมี
ความรับผิดชอบ ทําแบบฝกหัดและแบบฝกทักษะ การบานผูเรียนเกือบทุกคนทําเสร็จและสนใจทํา”
ครู 6และครู 5 บรรยายเหตุการณในชั้นเรียนเชนกัน “ผูเรียนสนใจเรียน ตั้งใจรวมกิจกรรมการเรียน
การสอน”และ“ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนไดดีและทําแบบฝกหัดไดถูกตอง”
3.2 ผลการพัฒนาการคิดไตรตรองวงจรที่ 2
การคิดไตรตรองของครูในวงจรที่ 2 หลังครูไดรับการพัฒนาการคิดไตรตรอง
ทั้งจากการเขียนบันทึก การสนทนาโตตอบกลุมครูทําใหครูเขาใจกระบวนการคิดไตรตรองการสอน
และเขียนบันทึกไตรตรองการสอนไดชัดเจนและครอบคลุม มีความสามารถในการคิดไตรตรอง
เพิ่มขึ้นครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ โดยเฉพาะในระดับวิพากษครูเริ่มมีการคิดไตรตรองเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดกับผูเรียนอันเนื่องมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู ครู โรงเรียนและยังมองถึงสิทธิ
ความเสมอภาคของผูเรียน
3.2.1 ครูชวงชั้นที่ 1 สามารถคิดไตรตรองกระบวนการจัดการเรียนรูใน
ระดับปฏิบัติและระดับวิพากษ
1) การคิดไตรตรองระดับปฏิบัติ ครูสามารถเขียนอธิบายกระบวนการ
เรียนการสอนที่ใชสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน
และแนวทางการสอนที่ครูเลือกใชที่สอดคลองกับความตองการของนักเรียน เชน ครู 2 คิดไตรตรอง
เกี่ยวกับการแบงกลุมนักเรียน “ครูแบงกลุมนักเรียนดวยการคละนักเรียนเกง ปานกลาง ออน ให
ชวยเหลือกันทําแบบฝกหัด ทําใหนักเรียนที่เรียนออนสามารถทําแบบฝกหัดได” และการแกปญหา
ในขณะจัดการเรียนรู ครู1”การชวยเด็กที่เรียนชา ครูนําเด็กมาพัฒนาตัวตอตัว แนะนําอธิบายที่โตะ
ครู เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนไดเร็วขึ้น”
2) การคิดไตรตรองระดับวิพากษ ครูอธิบายเหตุการณในชั้นเรียน
เชื่อมโยงความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใชอยูกับหลักคุณธรรม จริยธรรม
สังคมตามสภาพการณจริงโดยครูมองวาสิ่งที่กระทําอยูมีผลกระทบตอผูเรียนหรือสังคม ไดแก สภาพ
ความขาดแคลนของผูเรียน ความเทาเทียมกันของผูเรียนที่พึงไดรับจากครูและการจัดกลุมของ
ผูเรียน เชน ครู 1 ไดวิเคราะหประเด็นความยุติธรรมที่ผูเรียนพึงไดรับ “สิ่งที่เปนปญหาคือจํานวน
ผูเรียนใน มีจํานวน 38 คน ถือเปนจํานวนที่มากยากที่ครูจะดูแลเอาใจใสทั่วถึงใน 1 ชั่วโมงและ
นักเรียนฝกปฏิบัติไมไดทุกคน” หรือการมองผลกระทบตอผูเรียนของครู “ สิ่งที่เปนปญหาคือมี
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ผูเรียน 7 คน ที่ตองดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ ขาดความคลองแคลวในการทํางาน ทําแบบฝกหัด ขาด
อุปกรณการเรียน ทําใหการทํางานตองลาชา สงงานไมทันเวลา” ในขณะที่ครู 3 สะทอนการแบงกลุม
นักเรียน“การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางทั่วถึง
ครูแบงกิจกรรมสําหรับในแตละทีม โดยครูคอยชี้แนะจึงจะทําได บางครั้งตองใชเวลาพอสมควร
กิจกรรมจึงสําเร็จ“
3.2.2 ครูชวงชั้นที่ 2 สามารถคิดไตรตรองทั้งระดับปฏิบัติและระดับ
วิพากษ
1) การคิดไตรตรองระดับปฏิบัติ ครูสามารถคิดไตรตรองเกี่ยวกับ
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน สื่อและแหลงการเรียนรูในโรงเรียน การถามตอบ
ของผูเรียน วิธีการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู เชน ครู4 เขียนเกี่ยวกับ
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน “การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนฝกตั้งโจทยใหเพื่อนๆ ในกลุมได
คิด ผูเรียนรวมกันทํางานกลุมดีมากสนใจและมีความสามัคคีกัน” เชนเดียวกับครู 5 “ในการสอนทุก
ครั้งจะใหผูเรียนชวยกันจับคู 2 คน และใหคนเกง ชวยสอนคนไมเกงจะไดผลมากและผูเรียนจะได
รูจักการชวยเหลือเพื่อนๆ ในการฝกทําแบบฝกหัดคณิตศาสตร” หรือครู 6 ไดเขียนเกี่ยวกับการ
กระตุนผูเรียนใหมีสวนรวม “ครูกระตุนใหผูเรียนคิดตลอดเวลาและตอบคําถาม เพื่อเปนการทดสอบ
วาผูเรียนเขาใจในเรื่องที่เรียนมา”
2) การคิดไตรตรองระดับวิพากษ ครูเขียนอธิบายเชื่อมโยงถึงความ
เหมาะสมของหลัก การการจั ด การเรี ยนการสอนที่ ใ ชอยู กับหลัก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สั ง คมตาม
สภาพการณจริงโดยครูมองวาวิธีการสอนที่ครูใชมีผลมีผลกระทบตอผูเรียน นอกจากนี้ครูคํานึงถึง
พัฒนาการของผูเรียนและกระบวนการกลุม ความแตกตางของผูเรียนและการจัดกลุมผูเรียน เชน ครู
4 ไดพิจารณาความเทาเทียมกันของผูเรียน “จํานวนผูเรียนมีมากเกินไป บางครั้งทําใหผูเรียนบาง
คนซอนตัวเอง และไมทํางานภายในกลุมทําไดในบางกลุม” หรือกรณี ครู 5 ไดเขียนถึงกลวิธีจัดการ
เรียนรูที่กระทบตอผูเรียน “ผูเรียนแตละคนจะทํางานดวยตัวเองไมได ตองชวยเหลือโดยใหเพื่อนชวย
สอนและครูเปนผูคอยแนะนําหรือชี้แนะให”
3.3 ผลการพัฒนาการคิดไตรตรองวงจรที่ 3
ในวงจรที่ 3 หลังครูไดรับการพัฒนาการคิดไตรตรองทั้งจากการเขียนบันทึก
การสนทนาโตตอบกลุมครูและการวิจัยในชั้นเรียนทําใหครูเขาใจกระบวนการคิดไตรตรองและเขียน
บันทึกไตรตรองไดอยางเปนระบบครอบคลุมการคิดไตรตรองทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
3.3.1 ครูชวงชั้นที่1 มีพัฒนาการคิดไตรตรองในระดับวิพากษ ครูสามารถ
อธิบายกระบวนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงถึงความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ที่ใชอยูกับผลกระทบตอผูเรียน พัฒนาการของผูเรียน สภาพความขาดแคลนของผูเรียน ความเทา
เทียมกันของผูเรียนที่พึงไดรับจากครู เชน ครู1 เขียนไตรตรองเรื่องความไมเทาเทียมกันของสังคม
“มีผูเรียนจํานวน 5 คน ไมรวมทํากิจกรรม เนื่องจากขาดอุปกรณการเรียนและเด็กชายสุรชัย จะไม
ยอมเขียนหนังสือ หรือแบบฝกหัด เหมือนกับเพื่อนๆ ไดแกไขโดยเรียกมานั่งใกลๆครู” หรือครู 2
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“ผูเรียนหอง 3 เปนผูเรียนที่เรียนชา ครูตองพยายามและมีความอดทนในการสอน โดยใหเพื่อน
ชวยกันอธิบาย และครูใหเวลากับผูเรียนมากขึ้น” และครู 3 ไดคนหาวิธีการสอนที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน “ผูเรียนอีก 8 คน ที่ไมเขาใจการเขียนรูปการกระจายและคาของหลักเลข อธิบาย
ใหม โดยใชตัวอยางประกอบหลายๆตัวอยาง”
3.3.2 ครูชวงชั้นที่ 2 สามารถคิดไตรตรองการสอนที่เปลี่ยนแปลงจาก
วงจรที่ 2 คือ ครูคิดไตรตรองการสอนลงลึกและพินิจพิเคราะหถึงรายละเอียดมากขึ้นทั้งในระดับ
ปฏิบัติและระดับวิพากษ
1) การคิดไตรตรองระดับปฏิบัติ ครูคิดไตรตรองเนนปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับผูเรียน วิธีการสอนที่สงเสริมปฏิสัมพันธผูเรียนกับผูเรียน ฝกปฏิบัติจริง เชน ครู6 ได
ไตรตรองปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน “ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและไดลง
มือปฏิบัติจริงและฝกทักษะการคิดอยูเสมอ” และ“ผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนโดยไดมีการ
ทําแบบฝกหัดหรือใบงานตางๆ ตามที่ผูเรียนไดเรียนรูมา”
2) การคิ ด ไตร ต รองระดั บ วิ พ ากษ ครู อ ธิ บ ายความเหมาะสมของ
หลักการของการจัดการเรียนการสอนที่ใชอยูกับสังคมของผูเรียนตามสภาพการณจริงโดยครูมองวา
วิธีการสอนที่ครูใชมีผลมีผลกระทบตอผูเรียน สภาพความขาดแคลนของนักเรียน ปจจัยอื่นที่สงผล
ตอการเรียนรูเชนเพื่อน ความพรอมของผูเรียน เชน ครู 4 ไดเขียนไววา “ผูเรียนบางคนไมนํา
อุปกรณการเรียนการสอนมาทําใหไมคอยสนใจในการเรียนเทาควร ซึ่งทําใหเพื่อนๆ ขางเคียงไม
คอยสนใจไปดวย” “พยายามฝกใหคนที่ไมนําอุปกรณมา ใหทําแบบฝกหัดและใบงานกอนและให
เพื่อนๆชวยดูได” หรือ ครู 5 ไดไตรตรองเกี่ยวกับวิธีสอนที่มีผลกระทบตอผูเรียน “ผูเรียนที่ทํางานชา
เมื่อมีเพื่อนมาชวยสอนทําใหทําแบบฝกหัดทันเวลา เวลาถูกตองดวย”และ “ผูเรียนที่ทํางานชาจะตอง
ใหเพื่อนๆ ชวยสอนทําใหผูเรียนทําแบบฝกหัดไดเร็วขึ้น”

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กอนและหลังพัฒนาโดยใชสถิติทดสอบวิลคอกซัน ปรากฏดังตาราง 9
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ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกอนและหลัง
การพัฒนา
ครู
1
2
3
4
5
6

คะแนน(เต็ม 51)
กอน
31
39
36
37
34

หลัง
46
47
46
46
43

ผลตางของ
คะแนน(D)
-15
-8
-10
-9
-9

34

39

-5

N=6

อันดับผลตาง
ของคะแนน
6
2
5
3.5
3.5

R6
2
5
3.5
3.5

1

1

R+

∑ R=21 ∑ R=0
tobt =0**

tcrit (.05,6)= 2
จากตาราง 9 พบวาครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญหลังการพัฒนาสูงกวา
กอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนของทุกคนหลังการพัฒนาสูงกวา
ก อ นการพั ฒ นา แสดงว า เมื่ อ ครู ไ ด รั บ การพั ฒ นาการคิ ด ไตร ต รองโดยเทคนิ ค กระบวนการวิ จั ย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทําใหครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้นในทุกดาน คือ
ดานการวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อหรือแหลงเรียนรูและการวัด
และประเมินผล ทั้งนี้ครู 1 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนมากที่สุด รองลงมาคือ ครู 3 และครู
6 มีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด
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ตาราง 10 เปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการวางแผน
การจัดการเรียนรูกอนและหลังการพัฒนา
ครู

คะแนน(เต็ม 18)

1
2
3
4
5
6

กอน
12
15
14
13
12
12

หลัง
18
16
16
16
16
14

ผลตางของ
คะแนน(D)
-6
-1
-2
-3
-4
-2
N=6

อันดับผลตาง
ของคะแนน
6
1
2
3
4
2

R-

R+

6
1
2
3
4
2
∑ R=20

∑ R=0
tobt =0**

tcrit (.05,6)= 2
จากตาราง 10 พบวาครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดานการวางแผนการ
จัดการเรียนรูหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
ของครูทุกคนหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา แสดงวาเมื่อครูไดรับการพัฒนาการคิดไตรตรอง
โดยเทคนิคกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทําใหครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญดานการวางแผนการจัดการเรียนรูสูงขึ้น โดยครู 1 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรรมการสอน
ดานนี้มากที่สุด รองลงมาคือ ครู 5 และครู 2 มีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด
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ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูกอนและหลังการพัฒนา
ครู

คะแนน(เต็ม 18)

1
2
3
4
5
6

กอน
9
13
12
13
13
12

หลัง
16
17
18
16
15
13

ผลตางของ
คะแนน(D)
-5
-4
-6
-3
-2
-1
N=6

อันดับผลตาง
ของคะแนน
5
4
6
3
2
1

R-

R+

5
4
6
3
2
1
∑ R=21

∑ R=0
tobt =0**

tcrit (.05,6) = 2
จากตาราง 11 ปรากฏว า ครู มี พ ฤติ ก รรมการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ด า นการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
คะแนนของทุกคนหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาแสดงวาเมื่อครูไดรับ การพัฒนาการคิด
ไตรตรองโดยเทคนิคกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทําใหครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญดานการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูสูงขึ้น โดยครู 3 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การสอนดานการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูมากที่สุดและครู 6 มีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด
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ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดานการใชสื่อและ
แหลงเรียนรู กอนและหลังการพัฒนา
ครู
1
2
3
4
5
6

คะแนน(เต็ม 6)
กอน
4
4
4
5
4

หลัง
5
6
5
6
5

ผลตางของ
คะแนน(D)
-1
-2
-1
-1
-1

4

5

-1

N=6

อันดับผลตาง
ของคะแนน
3
6
3
3
3

R-

3

3

R+

3
6
3
3
3

∑ R=21

∑ R=0
tobt =0**

tcrit (.05,6) = 2
จากตาราง 12 ปรากฏวาครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดานการใชสื่อหรือ
แหลงเรียนรูหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
ของทุกคนหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาแสดงวาเมื่อครูไดรับการพัฒนาการคิดไตรตรองโดย
เทคนิคกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทําใหครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญดานการใชสื่อและแหลงเรียนรูสูงขึ้น โดยครู 2 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนมากที่สุด
และครูคนอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเทากัน
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ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการวัดและ
ประเมินผล กอนและหลังการพัฒนา
ครู

คะแนน(เต็ม 9)

1
2
3
4
5
6

กอน
6
7
6
6
5
6

หลัง
7
8
7
8
7
7

ผลตางของ
คะแนน(D)
-1
-1
-1
-2
-2
-1
N=6

อันดับผลตาง
ของคะแนน
2.5
2.5
2.5
5.5
5.5
2.5

R-

R+

2.5
2.5
2.5
5.5
5.5
2.5
∑ R=21

∑ R=0
tobt =0**

tcrit (.05,6) = 2
จากตาราง 13 พบวาครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการวัดและ
ประเมินผลหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
ของทุกคนหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา แสดงวาเมื่อครูไดรับการพัฒนาการคิดไตรตรอง
โดยเทคนิคกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทําใหครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญดานการวัดและประเมินผลสูงขึ้น โดยครู 4และครู 5 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน
มากที่สุด สวนครูที่1,2,3,6 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนเทากัน

2.การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชคามัธยฐาน (Median) ของ
แตละตัวบงชี้เปรียบเทียบกับเกณฑคือหลังการพัฒนาครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเปนสําคัญอยูในระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป มีดังนี้

ตาราง 14 คามัธยฐานและความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดานการวางแผนการจัดการเรียนรู

ครู
1
2
3
4
5
6

กอน
2
3
2
3
2
2

การวางแผนการจัดการเรียนรู
จุดประสงค
กิจกรรม
การใชสื่อและ
การวัดและ
คุณภาพแผนการจัด
การเรียนรู
สาระการเรียนรู
การเรียนรู
แหลงสื่อเรียนรู
ประเมินผล
การเรียนรู
หลัง เปลี่ยน กอน หลัง เปลี่ยน กอน หลัง เปลี่ยน กอน หลัง เปลี่ยน กอน หลัง เปลี่ยน กอน หลัง เปลี่ยน
3
+1
2
3
+1
2
3
+1
2
3
+1
2
3
+1
2
3
+1
3
3
3
3
3
2
3
+1
2
2
2
2
3
+1
3
3
3
3
2
2
2
3
+1
2
2
3
2
3
+1
2
3
+1
2
3
+1
2
2
2
2
3
+1
2
3
+1
2
3
+1
2
2
2
2
2
3
+1
2
2
3
+1
2
2
2
2
2
2
2
2
-
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จากตาราง 14 พบวาหลังการพัฒนาครูทุกคนมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดานการวางแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับ 2 ขึ้นไปใน
ทุกตัวบงชี้ โดยครูมีความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนตัวบงชี้การกําหนดสาระการเรียนรูเปนระดับคุณภาพ 3 ทุกคน ตัวบงชี้การกําหนดจุดประสงคการ

เรียนรู กิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับคุณภาพ 3 จํานวน 4 คน การใชสื่อและแหลงเรียนรูในระดับคุณภาพ 3 จํานวน 3 คน สวนตัวบงชี้การวัดและประเมินผล
และคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูระดับคุณภาพ 3 จํานวน 2 คน และเมื่อพิจารณาเปนรายคนพบวาโดยครู 1 มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดทุกตัวบงชี้มี
คุณภาพอยูในระดับ 3 และครู 6 มีความเปลี่ยนแปลงนอยที่สุดเพียง 1 ตัวบงชี้คือการกําหนดสาระการเรียนรู

ตาราง 15 คามัธยฐานและความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครู
1
2
3
4
5
6

คํานึงถึง
ความตองการและความ
สนใจของผูเรียน
กอน

หลัง

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
2

ผูเรียนฝกปฏิบัติ

เปลี่ยน กอน

+1
+1
+1
+1
+1
-

2
2
2
3
2
2

กระบวนการกลุม

นําความรูไปประยุกตใช

หลัง

เปลี่ยน

กอน

หลัง

เปลี่ยน

กอน

หลัง

3
3
3
3
3
2

+1
+1
+1
+1
-

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
2
2

+1
+1
+1
+1
-

1
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

ผูเรียนสรางความรู
ดวยตนเอง

การประเมินเอง

เปลี่ยน กอน หลัง เปลี่ยน กอน

+1
-

1
2
2
2
2
2

2
3
3
2
2
2

+1
+1
+1
-

1
3
2
3
3
2

หลัง

เปลี่ยน

3
3
3
3
3
3

+2
+1
+1
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จากตาราง 15 พบวา หลังการพัฒนาครูทุกคนมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดานการการจัดการเรียนรูอยูในระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป

ทุกตัวบงชี้ โดยครูมีความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนตัวบงชี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียนเพิ่มขึ้นเปน
ระดับคุณภาพ 3 มากที่สุด จํานวน 5 คน อีก 1 คนอยูในระดับคุณภาพ 2 เหมือนเดิม ตัวบงชี้ใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชมีความเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด
เพิ่มจากระดับคุณภาพ 1 เปนระดับคุณภาพ 2 จํานวน 1 คนและจํานวน 5 คน ไมเปลี่ยนแปลงคงอยูในระดับคุณภาพ 2
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ตาราง 16 คามัธยฐานและความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู

ครู
1
2
3
4
5
6

การใชสื่อและแหลงเรียนรู
การใชสื่อและแหลงเรียนรู
การมีสวนรวมในการใชสื่อและ
อยางเหมาะสม
แหลงเรียนรู
กอน
หลัง
เปลี่ยน กอน
หลัง
เปลี่ยน
2
3
+1
2
2
3
3
3
3
2
3
+1
2
2
2
3
+1
3
3
3
3
2
2
2
3
+1
2
2
-

จากตาราง 16 แสดงใหเห็นวา หลังการพัฒนาครูทุกคนมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญดานการใชสื่อและแหลงเรียนรูทุกตัวบงชี้อยูในระดับ 2 ขึ้นไป โดยครูมีความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนตัวบงชี้การใชสื่อและแหลงเรียนรูอยางเหมาะสม จากระดับคุณภาพ 2 เปนระดับ
คุณภาพ 3 จํานวน 4 คน และ จํานวน 2 คน อยูในระดับคุณภาพ 3 เหมือนเดิม สําหรับตัวบงชี้การมี
สวนรวมในการใชสื่อและแหลงเรียนรูครูไมมีการเปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาคืออยูในระดับคุณภาพ
3 จํานวน 2 คนและระดับคุณภาพ 2 จํานวน 4 คน
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ตาราง 17 คามัธยฐานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานการวัดและประเมินผล

ครู
1
2
3
4
5
6

กระบวนการวัด
และประเมินผล
กอน หลัง เปลี่ยน
2
3
+1
3
3
2
2
2
3
+1
2
2
2
3
+1

การวัดและประเมินผล
คุณภาพของการวัด
และประเมินผล
กอน
หลัง เปลี่ยน
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

การมีสวนรวมในการวัด
และประเมินผล
กอน หลัง เปลี่ยน
2
2
2
3
+1
2
2
2
3
+1
2
2
2
2
-

จากตาราง 17 แสดงใหเห็นวาครูทุกคนมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในดาน
การวั ด และประเมิ น ผลทุ ก ตั ว บ ง ชี้ อ ยู ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ 2 ขึ้ น ไป ซึ่ ง ตั ว บ ง ชี้ ก ระบวนการวั ด และ
ประเมินผลครู มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดโดยเพิ่มจากระดับ คุ ณภาพ 2 เปนระดั บคุณภาพ 3
จํานวน 3 คนและอยูในระดับคุณภาพ 3 เหมือนเดิม จํานวน 1 คน ตัวบงชี้คุณภาพของการวัดและ
ประเมิ น ผลไม มี ค วามเปลี่ ย นแปลง และตั ว บ ง ชี้ก ารส ว นร ว มในการวั ด และประเมิ น ผลครู มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 ระดับ เปนระดับคุณภาพ 3 จํานวน 2 คน สวนคนอื่นๆ อยูในระดับคุณภาพ
2 เหมือนเดิม
3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของ
ครูกอนและหลังการพัฒนา
การนํ า เสนอความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต อ การจั ด การเรี ย นการสอนของครู เ พื่ อ
สนับสนุนผลการวิจัยใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูโดย
การสอบถามขอมูลจากนักเรียนผูซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากการจัดการเรียนรูของครู ผูวิจัยได
วิเคราะหขอมูลจําแนกเปนชั้นเรียน นําเสนอเปนภาพรวมของพฤติกรรมการสอนของครูดังตาราง
18
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ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครูกอน
และหลังการพัฒนา
ชั้นเรียน

N

ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6

37
45
44
42
40
46

กอน
S.D.
Χ
47.00 4.16
46.69 4.17
50.61 3.51
49.36 4.34
51.05 2.99
48.26 8.02

หลัง
S.D.
Χ
48.70 3.98
52.36 4.11
55.25 1.48
52.14 4.48
53.57 2.91
53.20 3.84

t

Sig

2.023
6.511
8.709
2.668
3.324
4.173

.05
.00
.00
.01
.00
.00

จากตาราง 18 พบวานักเรียนทุกระดับชั้นมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการสอนของครู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
หลังการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด เทากับ 55.25
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาป1 มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุดเทากับ 48.70
4. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพพฤติกรรมการสอนของครูตามวงจรการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูวงจรที่ 1
1) ดานการวางแผนการจัดการเรียนรู
1.1) ครูชวงชั้นที่1 มีแผนการจัดการเรียนรูทุกคน โดยครู 2 คน สรางแผนการ
จัดการเรียนรูขึ้นเองคือครู 1และครู 2 สวนครู 3 นํ าแผนการจัดการเรียนรูสําเร็จรูปมาปรับปรุง
แผนการจั ด การเรี ย นรู มี อ งค ป ระกอบครบถ ว นแต ข าดรายละเอี ย ดชั ด เจนเช น การกํ า หนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับสาระการเรียนรูแตไมครอบคลุมการพัฒนาผูเรียนทั้ง 3 ดาน คือ ดาน
ความรู ทั ก ษะกระบวนการและเจตคติ เ น น ด า นความรู เ ป น ส ว นใหญ การกํ า หนดเนื้ อ หาสาระ
เหมาะสมกับคาบเวลา เนื้อหาสาระสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระและระดับชั้นของผูเรียน สําหรับกิจกรรมการเรียนรูยังคงเนน
การบรรยายและการอธิบายไมมีความหลากหลาย เนนใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริงนอย วัสดุ
อุปกรณ สื่อและแหลงการเรียนรูกําหนดเปนสื่อแบบเรียนและแบบฝกหัด มีการกําหนดการวัดและ
ประเมินผลที่เนนดานความรูไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเครื่องมือและวิธีการวัดไม
หลากหลายมีการทดสอบ การสังเกตการทํางานและการสอบถามความรูความเขาใจผูเรียนและตรวจ
แบบฝกหัด
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1.2) ครูชวงชั้นที่ 2 ครูสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 1 คน คือ ครู 4
สวนครู 5 และครู 6 เลือกใชแผนการจัดการเรียนรูสําเร็จรูปแลวนํามาปรับปรุงเพิ่มเติม การกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับสาระการเรียนรูแตไมครอบคลุมการพัฒนาผูเรียนทั้ง 3 ดาน คือดาน
ความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติคงเนนดานความรูเปนสวนใหญ การกําหนดเนื้อหาสาระ
เหมาะสมกับคาบเวลา สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูเนื้อหาสาระ สําหรับกิจกรรมการเรียนรูไมมีความหลากหลายหรือสงเสริมให
ผู เ รี ย นเรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง ค อ นข า งน อ ย สื่ อ การเรี ย นหลั ก คื อ หนั ง สื อ เรี ย นคณิ ต ศาสตร
แบบฝกหัด การวัดและประเมินผลใหผูเรียนทําแบบฝกหัดและตอบคําถาม ผูเรียนไมมีสวนรวมใน
การวางแผนการวัดและประเมินผล และการใชสื่อหรือแหลงเรียนรู
2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.1) ครูชวงชั้นที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ครู
พยายามสอนตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู แตติดขัดบางเมื่อครูตรวจสอบแลวพบวาผูเรียน
ไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือไมสามารถรวมปฏิบัติกิจกรรมได ทําใหครูตองจัดกิจกรรมซ้ําๆ ใช
เวลาในแต ล ะกิ จ กรรมมาก เน น การสอนกลุ ม ใหญ ทั้ ง ชั้ น ผู เ รี ย นมี โ อกาสฝ ก ปฏิ บั ติ ด ว ยการทํ า
แบบฝก หัด ทา ยบทเรีย นโดยครู สั ง เกตการทํ า งานหากพบวา ผู เ รีย นทํ าไม ได ก็ใ หช ว ยเหลือ เป น
รายบุคคล และผูเรียนมีสวนรวมและตั้งใจปฏิบัติตามกิจกรรมคอนขางดี
2.2) ครูชวงชั้นที่ 2 สวนใหญไมไดจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรู มีเพียงครู 4 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ครูมีกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเริ่มตนดวยการทบทวนความรูโดยการเฉลยการบานในกระดานดําแลวใหนักเรียนรวมกัน
สรุ ป กอนเริ่ มเนื้ อหาใหม ในกิจกรรมดังกลา วนักเรี ยนร วมมื อในการทํ ากิจกรรมด วยความตั้งใจ
กิจกรรมการเรียนการสอนครูอธิบายเนื้อหา แลวใหผูเรียนอาสาสมัครมาทดลองทําในกระดานดํา
และใหทําแบบฝกหัดเปนกลุม ไมมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติ นอกจากนี้จากการสังเกตและ
สนทนาโตตอบพบวาครูไมมั่นใจวาตนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดดี
และการใชคําถามของครูไมไดตองการใหเด็กตอบดวยตนเองหรือกระตุนใหเด็กตอบ ครูจะเปนฝาย
ตอบเองหรือบอกนําคําตอบใหเด็ก ครูจะใชคําถามวาทําไมและอยางไรนอยมาก แตใชคําถามวาใช
หรือไมใชบอยครั้ง
3) ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู
3.1) ครูชวงชั้นที่ 1 ครูใชสื่อและแหลงการเรียนรูนอยโดยครูอางวาไมมีเวลา
ในการผลิตสื่อหรือไมมีความสะดวกในการใชบริการหองสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้นสื่อ
ที่ใชเปนสื่อที่มีในทองถิ่นตามที่ผูเรียนสามารถหามาได เชน เมล็ดยางพารา กานมะพราว แกวน้ํา
เปนตน ไมตรงกับที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรู สื่อที่เปนเอกสารประกอบการเรียนคือหนังสือ
เรียนและแบบฝกหัด
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3.2) ครูชวงชั้นที่ 2 ครูใชสื่อที่เปนเอกสารประกอบการเรียนคือหนังสือเรียน
แบบฝกหัด สิ่งของในหองเรียน ไมบรรทัด วงเวียน สมุด กระดานดํา สําหรับสื่อและแหลงเรียนรู
อื่นๆ ใชนอย
4) ดานการวัดและประเมินผล
ครูชวงชั้นที่ 1และครูชวงชั้นที่ 2 แสดงพฤติกรรมการสอนดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูดวยแบบฝกหัดในบทเรียนโดยครูใหนักเรียนฝกทําแบบฝกหัดในหองเรียนเปน
รายคนอยางนอย 1 ขอแลวทําการตรวจดวยการตรวจบนกระดานดําโดยใหตัวแทนนักเรียนแสดง
วิธีการและคําตอบแลวใหนักเรียนตรวจของตนเอง จากการสังเกตเห็นวานักเรียนมักจะมุงดูคําตอบที่
ถู ก ต อ งเท า นั้ น มี บ า งที่ ค รู เ ดิ น สั ง เกตการทํ า งานของนั ก เรี ย นแต ไ ม มี ก ารบั น ทึ ก ผลการสั ง เกต
นอกจากนี้ครูยังใชการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยขอสอบเปนแบบปรนัยที่มีอยูในหนังสือ
เปนหลัก
4.2 ผลการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูวงจรที่ 2
1) ดานการวางแผนการจัดการเรียนรู
1.1) ครูชวงชั้นที่1 มีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูทุกคนโดยแผนการ
จั ด การเรี ย นรู มี อ งค ป ระกอบครบถ ว น แผนการจั ด การเรี ย นรู มี ค วามสอดคล อ งสั ม พั น ธ กั น ทั้ ง
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการสอนและการวัดและประเมินผล
และสามารถนําไปปฏิบัติการสอนไดจริง การเขียนสาระสําคัญในแผนการจัดการเรียนรูไมชัดเจน
จุดประสงคการเรียนรูพัฒนาผูเรียนดานความรู กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายและสงเสริม
กระบวนการคิดของผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง สําหรับการกําหนดวัสดุอุปกรณ สื่อ
และแหลงการเรียนรูมีความหลากหลายและการใชสื่อและแหลงการเรียนรูเหมาะสมกับจุดประสงค
การเรียนรูเนื้อหาสาระ ผูเรียนไดใชสื่อดวยตนเองทั้งสื่อแบบเรียนและแบบฝกหัด มีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เครื่องมือวัดไมหลากหลาย เชนการสังเกตการ
ทํางานและการสอบถามความรูความเขาใจผูเรียนและตรวจแบบฝกหัด
1.2) ครูชวงชั้นที่ 2 เขียนแผนการจัดการเรียนรูดวยตนเองในบางครั้งและ
เลื อ กใช แ ผนการจั ด การเรี ย นรู สํ า เร็ จ รู ป แล ว นํ า มาปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค
สอดคลองกับสาระการเรียนรูแตไมครอบคลุมการพัฒนาผูเรียนทั้ง 3 ดาน คือดานความรู ทักษะ
กระบวนการและเจตคติ เ น น ด า นความรู ค วามคิ ด การกํ า หนดเนื้ อ หาสาระเหมาะสมกั บ เวลา
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู สาระ
การเรียนรูแตไมมีความหลากหลาย ไมสงเสริมเนนใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เนนการสอน
แบบบรรยาย สื่อการเรียนหลักคือ หนังสือเรียนคณิตศาสตรและแบบฝกหัด สําหรับการวัดและ
ประเมินผลใหผูเรียนทําแบบฝกหัดและตอบคําถาม ผูเรียนไมมีสวนรวมในการวางแผนการวัดและ
ประเมินผล
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2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.1) ครูชวงชั้นที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการ
เรียนรู ขั้นเตรียมความพรอมเพื่อนําเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนความรูเดิมผูสอนใชวิธีการเฉลย
แบบฝกหัดของครั้งที่ผานมาโดยใหนักเรียนแสดงวิธีการในกระดานดําแลวใหนักเรียนทั้งชั้นสรุป
เชื่อมโยงเนื้อหานําไปสูเนื้อหาใหม การจัดกิจกรรมการเรียนรูต ามแผนการจัดการเรียนรู ครูใ ช
คําถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล ในการอธิบายความหมาย เชน คาประจําหลัก ให
ผู เ รี ย นปฏิ บั ติ จ ริ ง มี ก ารเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได คิ ด และแก ไ ขป ญ หาด ว ยตนเอง นั ก เรี ย นได ทํ า
กิจกรรมรวมกับเพื่อนกลุมละ 3-5 คน บางกิจกรรมตองทําซ้ํา และบางหองครูทํากิจกรรมเสียเอง
อดทนรอคําตอบผูเรียน ดังคํากลาวของครู1 ” การฝกใหผูเรียนนับจํานวนออกเสียง ผูเรียนบางคน
ทําไมได ครูจึงใหผูเรียนนับจากลูกยางพารา หลังจากนั้นจึงฝกตัวเลข ซึ่งกิจกรรมนี้ใชเวลาคอนขาง
นาน”
2.2) ครูชวงชั้นที่ 2 จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรูเริ่มดวยการทบทวนความรู
เดิมหรือเตรียมความพรอม เชน การรองเพลงพรอมแสดงทาทางประกอบ ใชเกม เชน 24 ที่ผูเรียน
ไดทําเปนการบานมาสงโดยใหผูเรียนมาแสดงวิธีทําบนกระดาษดํา จํานวน 3-4 คน หลังจากนั้น
ทบทวนความรูโดยการการถามผูเรียนใหบอกคาประจําหลัก 1000 หรือฝกคิดเลขเร็ว ในขั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ครูอธิบายเนื้อหาความหมายใชกระดานดําแสดงวิธีการและขั้นตอน ใหผูเรียน
อาสาสมัครมาแสดงวิธีการคิดบนกระดานดําใหเพื่อนดู ตรวจสอบผลการเรียนรูโดยการถามนักเรียน
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ครูสังเกตการทําแบบฝกหัด มีการอธิบายซ้ําหากนักเรียนทําไมไดดวยครู
เองหรือบางคนใหเพื่อนชวยสอน มีการเสริมแรงผูเรียนโดยการปรบมือ ไมมีการสรุปองคความรู
ดังเชนครู 5 ไดกลาวถึงโดยเพื่อนสอนเพื่อน “ในการสอนทุกครั้งจะใหนักเรียนชวยกันจับคู 2 คนและ
ใหคนเกง ชวยสอนคนไมเกง”
3) ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู
3.1) ครูชวงชั้นที่ 1 ยังคงใชสื่อนอยเปนในลักษณะเปดโอกาสใหนักเรียนได
เตรียมสื่อมาเองที่ทุกคนตองใช คือ หนังสือเรียน แบบฝกหัดและสื่อที่ใชในการนับจํานวน เชน
ลูกยางพารา กานมะพราว สําหรับสื่อที่ใชรวมกันทั้งหองครูเปนผูจัดหา เชน เพลง เกม นาฬิกา
จําลอง
3.2) ครูชวงชั้นที่ 2 ใหนักเรียนสื่อที่เปนเอกสารประกอบการเรียน ไดแก
หนังสือเรียนและแบบฝกหัด และนักเรียนสรางเกมคือ เกม 24 สําหรับสื่อทุกคนใชรวมกัน คือ ตาราง
คาประจําหลักที่มีประจําหองเรียน สําหรับการผลิตสื่อใหสอดคลองกับผูเรียนมีนอย
4) ดานการวัดและประเมินผล
4.1) ครูชวงชั้นที่ 1 มีการวัดและประเมินผลโดยการทําแบบฝกหัดในบทเรียน
การทดสอบกอนเรียนหลังเรียนและสังเกตการทํางานแตไมมีการบันทึกผลการสังเกต
4.2) ครูชวงชั้นที่ 2 มีการวัดและประเมินผลโดยการทําแบบฝกหัดในบทเรียน
การทดสอบและทําชิ้นงาน
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4.2 ผลการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูวงจรที่ 3
1) ดานการวางแผนการจัดการเรียนรู
1.1) ครูชวงชั้นที่1 ครูมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูไดสมบูรณเพิ่มมาก
ขึ้น คือแผนการจัดการเรียนรูของครูทุกคนมีองคประกอบครบถวน มีความสอดคลองสัมพันธกันกับ
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรูและการวัดและประเมินผล
และสามารถนําไปปฏิบัติการสอนไดจริง การเขียนสาระสําคัญในแผนชัดเจนจุดประสงคการเรียนรู
ครอบคลุมทั้ง 3 ดานคือ ดานความรู ดานทักษะกระบวนการ และดานเจตคติ กิจกรรมการเรียนรู
สนองความตองของนักเรียน มีความหลากหลาย สงเสริมกระบวนการคิดของผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง กระบวนการกลุม สื่อและแหลงการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคและกิจกรรม มี
ความหลากหลาย กําหนดใหผูเรียนไดใชสื่อดวยตนเอง กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรู เครื่องมือวัดไมหลากหลาย การมีสวนรวมในการวัดมีเพียงครูเปนสวนใหญ
1.2) ครูชวงชั้นที่ 2 ครูไดปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณ
มากขึ้นคือ แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบ หัวขอในแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลอง
สัมพันธกันกับจุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการสอนและการวัดและ
ประเมินผลและสามารถนําไปปฏิบัติการสอนไดจริง มีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับ
สาระการเรียนรู ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือดานความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติ กําหนดเนื้อหา
เหมาะสมกับเวลาและจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหา สําหรับกิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย คํานึงถึงความตองและความสนใจของนักเรียน
ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ กระบวนการกลุม มีการใหนักเรียนประเมินตนเอ สื่อการเรียนรูคือหนังสือเรียน
คณิตศาสตร แบบฝกหัด การวัดและประเมินผลใหผูเรียนทําแบบฝกหัดและตอบคําถาม
2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.1) ครูชวงชั้นที่1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูมีการ
ปรับเปลี่ยนบางโดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงไวในบันทึกผลการจัดการเรียนรู การเตรียมความพรอม
โดยใชเพลงนําสูการแบ งกลุ ม การจัดกิจกรรมการเรี ยนรูใ ชกิ จกรรมกลุม แบงกลุมนัก เรียนที่ มี
ความสามารถแตกตางกันเกงปานกลางออน คละไปทุกกลุม ใหนักเรียนทํางานจากใบงาน ใบความรู
ใหนักเรียนเขียนอธิบายในกระดานแลวอธิบายใหเพื่อนฟง ตรวจสอบความเขาใจนักเรียนแลวจึงสรุป
บทเรียน ใหนักเรียนใชสื่อ เกม โดยใหนักเรียนสรางเกมเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ กระบวนการ
แกปญหา การทําแบบฝกหัดใหนักเรียนทุกคนทําใหได 1 ขอแลวแลวอธิบายวิธีการทําใหเพื่อนฟง
เปนการฝกการนําเสนอและการรวมอภิปราย หากนักเรียนคนใดทําไดถูกตองใหทําตอไปคนที่ทํา
ไมไดครูชวยสอนหรือเพื่อนในกลุมสุดทายคือนักเรียนสรุปสิ่งที่ไดรับโดยการจัดนิทรรศการ เชน การ
จั ด กิ จ กรรมของครู 2 ที่ เ น น การมี ส ว นร ว มของนั ก เรี ย น “ฝ ก ให นั ก เรี ย นเป น ผู กํ า หนดประโยค
สัญลักษณการบวก พรอมกับหาคําตอบ โดยอาจแขงขันระหวางชายและหญิง”
2.2) ครูชวงชั้นที่ 2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูมีการ
ปรับเปลี่ยนบางเมื่อกิจกรรมนั้นไมสามารถจัดไดโดยบันทึกไวในบันทึกผลการจัดการเรียนรู ครู
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ทบทวนความรูเดิมโดยการใหนักเรียนเลนเกม108 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนเรียนรู
จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยการให นั ก เรี ย นทดลองปฏิ บั ติ เ รื่ อ งแผนผั ง ใช กิ จ กรรมกลุ ม สอนเป น
รายบุคคล ใหนักเรียนทํางานโดยใชใบงาน ใบความรู ใหนักเรียนเขียนอธิบายในกระดานแลวอธิบาย
ใหเพื่อนฟง ใหนักเรียนสรางเกมเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ กระบวนการแกปญหา การทําแบบฝกหัดให
นักเรียนทุกคนทําใหได 1 ขอ แลวแลวอธิบายวิธีการทําใหเพื่อนฟงเปนการฝกการนําเสนอและการ
ร ว มอภิ ป ราย หากนั ก เรี ย นคนใดทํ า ได ถู ก ต อ งให ทํ า ต อ ไปคนที่ ทํ า ไม ไ ด ค รู ช ว ยสอนหรื อ เพื่ อ น
ตรวจสอบความเขาใจนักเรียนแลวจึงสรุปบทเรียน เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 5
ที่ใชการซักถามตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน “ครูกระตุนใหนักเรียนคิดตลอดเวลา และตอบ
คําถาม เพื่อเปนการทดสอบวานักเรียนเขาใจในเรื่องที่เรียนมา” หรือครู 4ไดคนพบวิธีการสอนที่
ประสบความสําเร็จ “นักเรียนที่ทํางานชาไดเพื่อนชวยสอนทําใหนักเรียนเขาใจดีขึ้นมาก”
3) ดานการใชสื่อและแหลงเรียนรู
3.1) ครูชวงชั้นที่ 1 ใชสื่อและแหลงการเรียนรูครูสรางขึ้น ไดแก ใบงาน
เอกสารประกอบการเรียน ใบความรู นาฬิกาจําลองและสื่อที่จัดหา เชน วีดิทัศนเรื่อง การคูณ การให
นักเรียนเลนเกมสคณิตศาสตรจากอินเตอรเน็ต
3.2) ครูชวงชั้นที่ 2 ใชสื่อการเรียนรูสรางขึ้น ไดแก ใบงาน ใบความรู และสื่อ
ที่ เ ป น ของจริ ง เช น เครื่ อ งชั่ ง สื่ อ จํ า ลอง เช น ทรงกระบอก ทรงกลม กรวย ปริ ซึ ม และพี ร ะมิ ด
นอกจากนี้ครูยังใชสื่อที่เปนสถานที่จริง ไดแก หองเรียน หองสมุด ระเบียง หนาจั่วบาน สนามและ
รั้ว สําหรับการเรียน เรื่อง แผนผัง
4) ดานการวัดและประเมินผล
4.1) ครูชวงชั้นที่ 1 วัดและประเมินผลมีการการประเมินรวมกันระหวางครู
และนักเรียน โดยการทําชิ้นงาน ตรวจแบบฝกหัดและทดสอบ
4.2) ครูชวงชั้นที่ 2 มีการวัดและประเมินผลอยางตอเนื่องและควบคูไปกับ
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชการถามคําถามเพื่อตรวจสอบความรูเขาใจในเนื้อหา ตรวจสอบ
และสงเสริมทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร ดังเชนครู 5 ใชคําถามวา “นักเรียนแกปญหานี้
อยางไร” “ใครสามารถคิดหาวิธกี ารนอกเหนือไปจากนี้ไดอีก” “นักเรียนคิดอยางไรกับวิธีการที่เพื่อน
เสนอ” ใชวิธีการสังเกต ตรวจสอบคุณภาพผลงาน ใชเครื่องมือวัดและวิธีการที่หลากหลาย เชน การ
ทดสอบ การสังเกต การมอบหมายงานใหทําเปนการบานและการใหผูเรียนประเมินตนเอง

ตอนที่ 3 ผลการสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
ผูวิจัย วิเคราะห ขอมู ลเพื่อสรางรูปแบบการพั ฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชขอมูลที่ไดจากการดําเนินการพัฒนาครูใน 3 วงจร ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดวิเคราะห
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ความคิดหลักที่สําคัญจากผลการดําเนินการ มาสังเคราะหเปนรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอน
ของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย 1) หลักการ ไดแก หลักการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน หลักการพัฒนาที่ เนนความรวมมือรวมใจของบุคลากรในสถานศึกษา หลักการพัฒนา
ตนเองโดยการคิดไตรตรองการปฏิบัติงานสอนและหลักการเรียนรูจากประสบการณหรือตัวแบบของ
ครูที่ไดรับการยกยองดานการปฏิรูปการเรียนรู 2) กระบวนการเปนการดําเนินการพัฒนาครูโดยใช
รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและสังเกต และขั้น
ไตรตรอง และ3) การประเมินผล เนนการประเมินผลตามสภาพจริงโดยการสังเกต สัมภาษณและ
ตรวจสอบรองรอย หลักฐานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนของครูโดยมีผูประเมินทั้ง
ตนเอง เพื่อนและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งดําเนินการประเมิน 3 ระยะ คือ กอนการพัฒนา ระหวาง
การพัฒนาและหลังการพัฒนา ซึ่งรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ปรากฏดังภาพประกอบ 5
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หลักการ
หลักการพัฒนา ณ สถานศึกษา
หลักการพัฒนาที่เนนความรวมมือรวมใจ
หลักการพัฒนาตนเองโดยการคิดไตรตรอง
หลักการเรียนรูจากประสบการณหรือตัวแบบ
กระบวนการพัฒนา
ขั้นวางแผน

การคิดไตรตรอง
กอนสอน

การคิดไตรตรอง
หลังสอน

กระบวนการ
จัดการเรียนรู

การคิดไตรตรอง
ขณะสอน

พฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ขั้นปฏิบัติและสังเกต

ขั้นไตรตรอง

การประเมินผล
กอน-ระหวาง-หลังการพัฒนา ดานพฤติกรรมการสอนของครู

ภาพประกอบ 5 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนสําคัญ
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จากภาพประกอบ 5 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ประกอบดวย 3 สวนดังนี้
1. หลักการ
1) หลักการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การพัฒนาครูในโรงเรียนที่ครู
ปฏิบัติงานและใหบุคลากรภายในโรงเรียนทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและผูมีสวนเกี่ยวของ
ร ว มกั น พั ฒ นาครู ต ามความต อ งการของโรงเรี ย น ดํ า เนิ น การระยะยาวและต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให ค รู
ไตรตรองการปฏิบัติงานสอนของตนแลวคิดหาทางพัฒนางานของตนใหดียิ่งขึ้นทําเปนกลุม ครูที่
สอนในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันในทุกชั้น โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการพัฒนา
ครูในสถานศึกษา เพื่อมุงหวังใหครูเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู 3 ดาน คือ 1) ความรูดานการ
ไตรตรองการสอนของตน คือ การที่ครูมองเห็นความสัมพันธระหวางการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน 2) ความรูดานทักษะการสอน เปนการเปดโอกาสใหครูไปสังเกตการสอนในชั้น
เรียนของครูอื่นๆ และ 3) ความรูดานการตัดสินใจโดยการพิจารณาวาเนื้อหาใดควรใชสอนวิธีการ
สอนแบบใด ใชสื่อการสอนอยางไร ความรูนี้เกิดจากการที่ครูมีความรูในไตรตรองการสอนและทักษะ
การสอน แลวนํามาปรับใชในสถานการณการสอนหรือในชั้นเรียนของตน สําหรับกระบวนการพัฒนา
ครูที่เหมาะสมในสถานศึกษาคือกระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพราะเปนการวิจัยที่
มุงเนนการปญหาของผูปฏิบัติเองโดยทุกคนตองรวมมือกันเริ่มตั้งแต ขั้นการวิเคราะหสภาพการ
จัดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ ขั้นวางแผนการพัฒนา ขั้นปฏิบัติและสังเกตและขั้นไตรตรอง
2) หลักการพัฒนาที่เนนความรวมมือรวมใจของบุคลากรในสถานศึกษา กลุมครูมี
ความสําคัญมากตอการพัฒนาการเรียนการสอน ครูจําเปนตองมีกลุมเพื่อนไวในการที่จะพูดคุย
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการเรียนการสอน โดยเปนเพื่อนครูที่มีความ
เชื่อหรือปรัชญาการสอนที่คลายคลึงกันหรือประสบปญหาในการสอนเหมือนกัน การไดมีโอกาส
พูดคุยสนทนาในระหวางกลุมเพื่อนจะชวยใหครูพัฒนาความเชื่อมั่นในความรูในการสอนของตน
อยากทดลองหาความรูใหมๆ ในงานสอนตลอดจนมองเห็นหนทางที่จะจัดการกับปญหาในการสอน
ของตนใหดียิ่งขึ้น ในการพัฒนาการคิดไตรตรองของครูตองอาศัยกลุมแหงการเรียนรูเปนแหลง
พัฒนาครู เพราะความรูในการสอนของครูพัฒนามาจากประสบการณโดยครูสรางและปรับเปลี่ยน
ความรูในการสอนของตนตลอดเวลาจากประสบการณทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน ถาเราเปด
โอกาสใหครูไดไตรตรองเกี่ยวกับประสบการณของตนโดยผานการสนทนา พูดคุย เลาเรื่องหรือการ
เขียนบันทึกกับเพื่อนครู ทําใหครูไดคิดไตรตรอง ทบทวน ทําความเขาใจและเห็นคุณคาของการสอน
มากยิ่งขึ้นและเกิดการเรียนรูรวมกัน
3) หลักการพัฒนาตนเองโดยการคิดไตรตรองการปฏิบัติงานสอนสําหรับครูที่เปน
นักปฏิบัติที่มีการคิดไตรตรองและเรียนรูจากประสบการณ โดยใหครูเรียนรูการไตรตรองและวิพากษ
ตนเองเกี่ยวกับประสบการณการสอนดวยวิธีการเขียนบันทึกไตรตรองแลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับกลุมเพื่อนครู โดยการสนทนาโตตอบ
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4) หลักการเรียนรูจากประสบการณหรือตัวแบบของครูที่ไดรับการยกยองดานการ
ปฏิรูปการเรียนรู เนนการใชบุคลากรในพื้นที่ที่พัฒนา คือ”ครูผูนําการปฏิรูปการเรียนรู” ที่ไดรับการ
ยกยองใหเปนครูตนแบบหรือครูที่ไดรับรางวัลอื่นๆซึ่งมีประสบการณตรงในการปฏิบัติการสอนใน
สถานการณจริง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครู ประชุมปรึกษาหารือ และเปนกัลยาณมิตร
นิเทศ
2. กระบวนการพัฒนา
การดําเนินการพัฒนาครูใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและกิจกรรมสําหรับ
การพัฒนาตามโปรแกรมในแตละวงจรการพัฒนาจะมีความสัมพันธกันสงผลตอกันและกันและสงผล
ตอการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดังนี้
2.1 วงจรที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดของครูสูการจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางความตระหนักในเรื่องการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
2) เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการประเมินตนเองเพื่อพัฒนา
กระบวนการพัฒนา
1) ขั้นวางแผน
1.1) ผูอํานวยการสถานศึกษาศึกษาและคณะครูรวมกันศึกษา
สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน วิเคราะหผลการประเมินจากแหลงตางๆ
ไดแก รายงานการประเมินตนเองประจําป รายงานผลการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษา รายงานแผนปฏิบัติการประจําป และรายงานผลการจัดการเรียนรูของครูเพื่อนํา
ขอมูลวางแผนและจัดทําโปรแกรมการพัฒนาครู
1.2) ผูอํานวยการสถานศึกษา ประชุมรวมกับผูวิจัยและครูเพื่อ
ชี้แจง วางแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมสถานที่คือโรงเรียนบานตนปรง การจัดทํา
เอกสารประกอบการอบรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการติดตอประสานงาน
ผูเกี่ยวของโดยใชวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
และครูตนแบบการสอนคณิตศาสตรในเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 เพื่อเปนวิทยากรรวมระหวาง
การฝกปฏิบัติการ และประเมินพฤติกรรมการสอนของครูกอนการพัฒนาโดยใชผูประเมิน 3 คน คือ
ครูประเมินตนเอง ครูวิชาการและผูวิจัย
1.3) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิ บั ติ ก าร เอกสารการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ และการคิ ด ไตร ต รองการ
ปฏิบัติงานสอน
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1.4) หลังการฝกอบรมเสร็จสิ้นผูวิจัยชี้แจงแนวทางการพัฒนาครู
ระหวางการปฏิบัติงานในโรงเรียนและครูผูรวมวิจัยวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรูของตนเอง การ
สะท อ นคิ ด ต อ ประสบการณ ท างคณิ ต ศาสตร แ ละร ว มเรี ย นรู จ ากบั น ทึ ก หลั ง สอนเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถดานการคิดไตรตรองการสอน
1.5) ครูผู รว มวิ จัยออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ใ นกลุม สาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร โดยจัดหา ปรับปรุง หรือจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแลวประเมินแผนการจัดการ
เรียนรูของตนเองตามแบบประเมินกอนนําแผนการจัดการเรียนรูเสนอครูวิชาการเพื่อตรวจสอบทุก
วันศุกร
1.6) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเขารวมประชุมสะทอนผลการฝกอบรม
และการออกแบบการจัดการเรียนรู
2) ขั้นปฏิบัติและสังเกต
2.1) คณะครูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนเวลา 2 วัน โดยใชหอง
ประชุมโรงเรียน วิธีการฝกอบรม โดยการประเมินสภาพการจัดการเรียนรูของตนเองในปจจุบัน
บรรยาย ฝกปฏิบัติการและอภิปราย
2.2) ครู ผู ร ว มวิ จั ย จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ต ามแผนการจั ด การ
เรียนรูและสังเกตการจัดการเรียนรูของตนเอง พรอมกับเขียนบันทึกผลการจัดการเรียนรูหลังการ
สอนเสร็จสิ้นในแตละครั้ง
2.3) ผูวิจัย /ครูวิชาการเขาสังเกตการสอนในหองเรียน
2.4) ผูวิจัยและผูผูรวมวิจัยรวมสนทนาโตตอบเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูโดย ใชบันทึกผลการจัดการเรียนรูและขอมูลจากการสังเกตการสอน
3) ขั้นไตรตรอง
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมสะทอนผลการพัฒนา ปญหาอุปสรรค
และแนวทางการแกไขปญหาการพัฒนาครูสําหรับวางแผนการพัฒนาวงจรตอไป
การประเมินผล
การประเมิ นกอนพัฒนาคือการประเมินพฤติกรรมการสอนของครู
ระหวางการพัฒนาดานการคิดไตรตรองของครูใชบันทึกไตรตรองหลังสอน การสนทนาโตตอบกลุม
ครูและ พฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใชวิธีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู
การสังเกตการสอนและบันทึกผลการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสังเกตและสอบถาม
2.2 วงจรที่ 2 พัฒนาการคิดไตรตรองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน
วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาการเขียนบันทึกไตรตรองการสอน
2) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู
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กระบวนการพัฒนา
1) ขั้นการวางแผน
1.1) ครู ว างแผนการจั ด การเรี ย นรู โดยจั ด ทํ า แผนการจั ด การ
เรียนรูและฝกใชคําถามไตรตรองกอนทําแผนการจัดการเรียนรู ครูประเมินแผนการจัดการเรียนรูของ
ตนเองและนําแผนเสนอครูวิชาการทุกวันศุกร
1.2) ครูปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู โดยการเขียนบันทึก
เพิ่มเติมในสวนที่ปรับเปลี่ยนหลังจากวิเคราะหจากผลการประเมินแผนของตนเองและขอเสนอแนะ
ของครูวิชาการ
1.3) ครูเตรียมการการจัดการเรียนรู เกี่ยวกับเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู รวมถึงการวัดและประเมิน
2) ขั้นปฏิบัติและสังเกต
2.1) ครูจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูและเขียนบันทึก
ผลการจัดการเรียนรูหลังการสอนเสร็จสิ้นทุกครั้งตามแบบบันทึก
2.2) ผูวิจัยและครูวิชาการสังเกตการสอน สัปดาหละ 1 ครั้งหรือ
ใชการบันทึกวิดีโอการสอน
2.3) ผูวิจัย ครูผูรวมวิจัย และครูวิชาการ รวมสนทนาโตตอบ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู โดยใชบันทึกผลการจัดการเรียนรูและขอมูลจากการสังเกตการสอน
3) ขั้นการไตรตรอง ครูรวมสะทอนเกี่ยวกับกิจกรรมและวิธีการพัฒนา
พฤติกรรมการสอนของตนเอง สําหรับนําไปปรับการพัฒนาวงจรตอไป
การประเมินผล
การประเมิ น ระหว า งการพั ฒ นา ในด า นการคิ ด ไตร ต รองของครู ใ ช
บันทึกไตรตรองหลังสอน การสนทนาโตตอบ สําหรับพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
ครู มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู การสังเกตการสอน และบันทึกผลการจัดการเรียนรู
2.3 วงจรที่ 3 สรางนวัตกรรมพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการสอนดวยกระบวนการคิดไตรตรอง
การสอน
กระบวนการพัฒนา
1) ขั้นการวางแผน
1.1) ครูวางแผนการจัดการเรียนรู โดยจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชคําถามไตรตรองกอนทําแผน และนํานวัตกรรมที่ใชแกปญหา
สอดแทรกตามรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน ประเมินแผนการจัดการเรียนรูของตนเองและนําแผน
เสนอครูวิชาการทุกวันศุกร
1.2) ครูปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูจากผลการประเมินตนเอง
และขอเสนอแนะของครูวิชาการ
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1.3) ครูจัดเตรียมการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูใน
แตละสัปดาห
2) ขั้นปฏิบัติและสังเกต
2.1) ครูจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัย
ในชั้นเรียน และสังเกตการสอนของตนเองในแตละครั้ง คิดไตรตรองขณะสอนโดยบันทึกเพิ่มเติม
หากปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู หลังการสอนเสร็จสิ้นมีการเขียนบันทึกผลการจัดการเรียนรู
2.2) บันทึกวิดีโอการสอน 2 ครั้ง สําหรับนําไปใชประกอบการ
สังเกตการสอนและสนทนาโตตอบกลุมครู และครูวิชาการสังเกตการสอนของครูแตละคน 1 ครั้ง
2.3) สนทนาโตตอบกลุมครูเรียนรูรวมกัน โดยใชบันทึกไตรตรอง
บันทึกการสังเกต และวิดีโอ โดยมีครูวิชาการเปนผูดําเนินการสนทนา
3) ขั้นไตรตรอง
3.1) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยสะทอนกิจกรรมการพัฒนาครูและการ
เปลี่ยนแปลงตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.2) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมสรุปผลการพัฒนาการคิดไตรตรอง
และพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูโรงเรียนบานตนปรง
การประเมินผล
การประเมินระหวางการพัฒนาดานการคิดไตรตรองของครูใชบันทึก
ไตรตรองหลังสอน การสนทนาโตตอบ สําหรับพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู มี
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู การสังเกตการสอน และบันทึกผลการจัดการเรียนรู
3.การประเมินผล
การประเมินผลการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตองประเมินทุกวงจรการวิจัยเพื่อดูพัฒนาของครูและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนโดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและใหครูรวมรับรูผลการประเมินในแตละระยะเพื่อ
กําหนดเปาหมายในการพัฒนาครั้งตอไป โดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้งการประเมิน 360
องศา คือ ครูประเมินตนเอง เพื่อนครู และนักเรียน การสังเกต การสัมภาษณ และการสอบถาม

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาการคิดไตรตรอง
และพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูวิจัยนําเสนอสรุปสาระสําคัญของการวิจัย
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะดังตอไปนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. เพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การวิจัยครั้ งนี้ดําเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ผูเขารวมในการวิจัยจึงเปนครูในโรงเรียนเดียวกันประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ
และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 6 คน โดยแตละกลุมมีบทบาทดังนี้
1) ผูอํานวยการสถานศึกษา เปนผูนําการพัฒนาครูและรวมดําเนินการพัฒนาครูตลอด
การวิจัยในทุกขั้นตอน
2) ครูวิชาการโรงเรียน เปนผูชวยผูนําการพัฒนาครูและรวมดําเนินการพัฒนาครู
ตลอดการวิ จัยในทุกขั้นตอน มีหนาที่หลักคือเปนผูประเมินพฤติกรรมการสอนของครู แผนการ
จัดการเรียนรู สังเกตการสอนและสรุปผลการประชุมกลุมครู
3) ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร แบงเปน 2 กลุม คือครูที่เปนตัวแบบการเรียนรู
ซึ่งเปนครูที่ไดรางวัลครูเกียรติยศกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรัง เขต 2 ไดแก ครูผูสอนชั้นระถมศึกษาปที่ 1 มีบทบาทในการเปนตัวแบบการเรียนรูสําหรับ
เพื่อนครูและเปนผูรวมวิจัยและครูผูสอนที่เปนผูรวมวิจัย มีบทบาทสําคัญคือการเขารวมพัฒนาในทุก
ขั้นตอนของการวิจัย โดยครูผูรวมวิจัยตองประเมินพฤติกรรมการสอนของตนเองทั้งกอนและหลัง
การพัฒนา จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ประเมินแผนการจัดการเรียนรู สังเกตการสอนของตนเอง
บันทึกไตรตรองหลังสอนและเขารวมสนทนาโตตอบ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณการคิดไตรตรองของครู แบบ
ประเมินพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสําหรับครู และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครู แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและแบบบันทึกการคิดไตรตรองหลังการสอน
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3.การดําเนินการวิ จัยพั ฒนาการคิดไตรต รองและพฤติ กรรมการสอนที่เ นนผูเรียนเปน
สําคัญของครูโดยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน
ขั้นปฏิบัติและสังเกตและขั้นไตรตรอง

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห ขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ขอมูลเชิงปริมาณดวยวิธีการเปรี ยบเทียบความ
แตกตางกอนหลังการพัฒนาใชสถิติทดสอบวิลค็อกซัน (The Wilcoxon T Test for Two Related
Samples) และวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเปนสําคัญ
ของครู ใ นแต ล ะวงจรการพั ฒ นาโดยการเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ส ว นข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพใช ก าร
วิเคราะหเนื้อหาโดยกําหนดกรอบตามระดับการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ สําหรับการสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชการ
วิเคราะหเนื้อหาโดยวิเคราะหกําหนดกรอบประเด็นไดแก รูปแบบการคิดไตรตรอง เนื้อหา ลักษณะ
การเรี ย นรู แ ละกระบวนการพั ฒ นาตามรู ป แบบการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม แล ว นํ า มา
สังเคราะหเปนรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ครูมีการคิดไตรตรองหลังการพัฒนาดานการคิดไตรตรองสูงกวากอนการพัฒนา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาครูผูรวมวิจัยทุกคนมีระดับการคิดไตรตรองสูงขึ้น และ
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในแตละระยะการพัฒนาพบวาครูมีการเปลี่ยนแปลงการคิดไตรตรอง
ในวงจรที่ 1 กั บ วงจรที่ 2 ครู มี พั ฒ นาการคิ ด ไตร ต รองเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก คน มี ค รู ห นึ่ ง คนที่ ส ามารถคิ ด
ไตรตรองระดับวิพากษ ในวงจรที่ 2 กับวงจรที่ 3 ครูมีพัฒนาการการคิดไตรตรองเปนระดับวิพากษ
ทุกคน แสดงใหเห็นวาเมื่อครูไดรับการพัฒนาการคิดไตรตรองโดยใชเทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมสงผลใหครูมีการคิดไตรตรองในระดับที่สูงขึ้นในทุกวงจรการวิจัย
นอกจากนี้ จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพพบว า ครู มี ค วามสามารถคิ ด
ไตร ต รองทั้ ง 3 ระดั บ คื อ ระดั บ วิ ธี ก าร ระดั บ ปฏิ บั ติ แ ละระดั บ วิ พ ากษ โดยครู ช ว งชั้ น ที่ 1 มี
ความสามารถคิดไตรตรองระดับวิธีการที่เกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในหองเรียน ผูเรียนและบรรยากาศ
ในหองเรียน เชน ความสนใจ ความตั้งใจของผูเรียนและผลการเรียนรูของนักเรียน ในระดับปฏิบัติครู
สามารถอธิบายเปรียบเทียบกระบวนการเรียนการสอนหรือวิธีการที่ใชในการเรียนการสอนที่สงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนโดยใชเหตุผลประกอบ เชน กระบวนการเรียนรูตามความตองการของผูเรียน
การทํางานกลุม การฝกปฏิบัติ การมีสวนรวมในการเรียนรูและการใชสื่อการเรียนรู สวนการคิด
ไตรตรองระดับวิพากษ ครูสามารถอธิบายเหตุการณในชั้นเรียนเชื่อมโยงความเหมาะสมของแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนที่มีผลกระทบตอผูเรียน หลักคุณธรรม จริยธรรม สังคม เชน สภาพ
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ความขาดแคลนของผูเรียน ความเทาเทียมกันของผูเรียนที่พึงไดรับจากครู การจัดกลุมผูเรียนและ
พัฒนาการของผูเรียน สําหรับครูชวงชั้นที่ 2 มีความสามารถในการคิดไตรตรองระดับวิธีการ ครูคิด
ไตร ต รองเน น เรื่ อ งราวทั่ ว ไปและสภาพบรรยากาศในชั้ น เรี ย น ผลการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรู การบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู และลักษณะของผูเรียน
ด า นความสนใจ ความตั้ ง ใจและความสนุ ก สนานของผู เ รี ย นโดยใช ก ารสั ง เกตรวมทั้ ง การทํ า
แบบฝกหัดและการทดสอบ ในการคิดไตรตรองระดับปฏิบัติ ครูมองถึงปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
ผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียน สื่อและแหลงการเรียนรูในโรงเรียน การถามตอบของผูเรียน วิธีการ
จัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู สวนการคิดไตรตรองในระดับวิพากษ ครู
สามารถอธิบายเชื่อมโยงถึงความเหมาะสมของหลักการการจัดการเรียนการสอนที่ใชโดยคํานึงถึง
หลักคุณธรรม จริยธรรม สังคมตามสภาพการณจริง ครูเห็นวาวิธีการสอนที่ครูใชมีผลมีผลกระทบตอ
ผูเรียน นอกจากนี้ ครูคํานึงถึงพัฒนาการของผูเรียนและกระบวนการกลุม ความแตกตางของผูเรียน
และการจัดกลุม สภาพความขาดแคลนของนักเรียน ปจจัยอื่นที่สงผลตอการเรียนรู เชน เพื่อน ความ
พรอมของผูเรียน
2. ครู มี พ ฤติ ก รรมการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ สู ง กว า ก อ นการพั ฒ นาอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายดาน มีการวางแผนการจัดการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อหรือแหลงเรียนรูและการวัดและประเมินผล แสดงวาครูทุกคนเมื่อไดรับ
การพัฒนาการคิดไตรตรองโดยเทคนิคกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สงผลใหครูมี
พฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้นทุกดาน และเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพบวาครู
ทุกคนมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในทุกดานอยูในระดับพอใชขึ้นไป และผลการ
วิเคราะหความพึงพอใจตอพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดั งพบวาหลังการ
พัฒนา นักเรียนทุกระดับชั้นมีความพึงพอใจสูงกวากอนการพัฒนาอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รายละเอียดของรูปแบบมีดังนี้
3.1 หลักการ
3.1.1 หลักการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือการพัฒนาครูในหองเรียน
หรือโรงเรียนที่ครูปฏิบัติงานโดยบุคลากรภายในโรงเรียนทั้งผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและผูมี
สวนเกี่ยวของมีสวนรวม มีการดําเนินการระยะยาวและตอเนื่อง
3.1.2 หลักการพัฒนาที่เนนความรวมมือรวมใจของบุคลากรในสถานศึกษา
โดยมีชุมชนแหงการเรียนรูภายในโรงเรียนใหครูสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
ในการเรียนรู
3.1.3 หลักการพัฒนาตนเองโดยการคิดไตรตรองการสอน ครูเปนนักปฏิบัติที่
มีการคิดไตรตรองและเรียนรูผานประสบการณ โดยครูเรียนรูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการสอนดวยการ
คิดไตรตรองการสอนทั้งกอนสอน ขณะสอนและหลังสอน โดยการพินิจพิจารณาการสอนของตนเอง
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แลวถายทอดความคิดดวยการเขียนบันทึกไตรตรองหลังสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมเพื่อนครู
โดยการสนทนาโตตอบ
3.1.4 หลักการเรียนรูจากประสบการณหรือตัวแบบของครูที่ไดรับการยกยอง
ด า นการปฏิ รูป การเรี ยนรู โดยเน นการวิ เ คราะหป ระสบการณท างการสอนของตนเองและมี ค รู
ตนแบบรวมแบงปนประสบการณการสอน
3.2 กระบวนการพัฒนา ในการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูมีกระบวนการ
พัฒนา แบงเปน 3 วงจร ในแตละวงจร ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติและ
สังเกต และขั้นไตรตรอง ตามรูปแบบของวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
3.2.1 วงจรที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดของครูสูการจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อสรางความตระหนักในเรื่องการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและปรับเปลี่ยน
ความคิดการประเมินตนเองเพื่อพัฒนา โดยมีกิจกรรมที่สําคัญไดแก การฝกอบรมการจัดการเรียนรู
ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ การวิ เ คราะห ส ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนของตนเอง การประเมิ น
แผนการจัดการเรียนรูดวยตนเอง การสังเกตการสอน การเขียนบันทึกไตรตรองหลังสอนและการ
สนทนาโตตอบกลุมครู
3.2.2 วงจรที่ 2 พัฒนาการคิดไตรตรองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอน เพื่อพัฒนาการเขียนบันทึกไตรตรองการสอนและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใน
การพัฒนาวงจรที่ 2 เนนกิจกรรมการเขียนบันทึกไตรตรองหลังสอนใหครอบคลุมการคิดไตรตรองทั้ง
3 ระดับ คือ 1) การคิดไตรตรองระดับวิธีการ เปนการเขียนใหรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณสอน
จุดดีจุดดอยของวิธีการสอน รูปแบบการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน 2) การคิดไตรตรอง
ระดับปฏิบัติเปนการเขียนอธิบาย เปรียบเทียบกระบวนการเรียนการสอน หรือกลวิธีที่ใชในการเรียน
การสอนที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน โดยใชเหตุผลประกอบและสามารถเลือกกลวิธีที่ดีที่สุด
นําไปใชไดอยางถูกตองในสถานการณหรือบริบทอื่นๆ และ 3) การคิดไตรตรองระดับวิพากษเปน
การเขียนอธิบายเหตุการณสอนเชื่อมโยงถึงความเหมาะสม คานิยม เปาหมายและปรัชญาที่เปน
พื้นฐานวิธีการสอนหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใชอยูกับหลักคุณธรรม จริยธรรม สังคม
ตามสภาพการณจริงโดยมองวาสิ่งที่กระทําอยูหรือคิดที่จะกระทํา มีผลกระทบตอคุณธรรม จริยธรรม
กับผูเรียนหรือสังคม สําหรับเนื้อหาที่ใชการคิดไตรตรองการสอนเกี่ยวของกับพฤติกรรมการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.2.3 วงจรที่ 3 สรางนวัตกรรมพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการสอนดวยกระบวนการคิดไตรตรองการสอน โดยมีกิจกรรมหลักคือ การวิจัย
ในชั้นเรียน เปนการนําวิธีการสอนที่ครูคนพบในวงจรที่ 2 มาทดลองใชเพื่อพัฒนาไปสูนวัตกรรม
พฤติกรรมการสอน
3.3 การประเมินผล ในรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียน
เป นสํ า คั ญ ดํ า เนิ น การประเมิน พฤติ ก รรมการสอนของครู 3 ระยะ คือ ก อ นการพั ฒ นา โดยครู
ประเมินตนเอง เพื่อนและผูวิจัย เครื่องมือเปนประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปน

125
สําคัญ ระหวางการพัฒนา เนนการประเมินผลตามสภาพจริงโดยการสังเกต สัมภาษณและตรวจสอบ
ร องรอย หลั ก ฐานต างๆที่ เ กี่ ย วข องกับ การจัดการเรียนการสอนของครูแ ละ หลังการพัฒนา ใช
แนวทางเดียวกันกับกอนการพัฒนา

การอภิปรายผลการวิจัย
ในการวิ จัย ครั้งนี้ มีป ระเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลอยู 2 ประเด็น คือ 1) กระบวนการ
พั ฒ นาการคิ ด ไตร ต รองและพฤติ ก รรมการสอนของครู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ โดยใช ก ารวิ จั ย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 2) ผลของการคิดไตรตรองที่มีผลตอพฤติกรรมการสอนของครู
1. กระบวนการพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ผลการวิจัยพบวา หลังการพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคนิคกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสงผลใหครูมีการคิด
ไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้น นั่นแสดงใหเห็นวากระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการ
สอนของครู สอดคลองกับหลักการของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่เนนกระบวนการไตรตรอง
ดวยตนเอง (Self-reflection) ในทุกขั้นตอนของการวิจัย คือ ขั้นการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ขั้นการปฏิบัติและสังเกตกระบวนการและผลของการปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงและขั้นการไตรตรอง
ตอกระบวนการและผลการปฏิบัติ (Kemmis ; & McTaggart. 2000: 567-595) และเปนวิธีการวิจัยที่
เชื่อมโยงการปฏิบัติและการไตรตรองเขาดวยกัน กลาวคือมีการพินิจพิเคราะห ทบทวนทั้งกอน
ระหวางและหลังการทดลองปฏิบัติไมใชเปนเพียงการปฏิบัติใหเสร็จสิ้นตามแผนการและตามดวย
การประเมินโดยบุคคลใดๆ ตามรูปแบบของการประเมินผลแบบเดิม แตเนนการไตรตรองโดยการ
วิพากษตนเองที่อาศัยการมีสวนรวมของทุกคน (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล; และสุภาพ ฉัตราภรณ.
2543: 183 -184 อางอิงจาก Morrow. 1995; Smith.1997) ทั้งการมีสวนรวมระหวางนักวิจัยในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญภายนอกและบุคคลที่ปฏิบัติงานในหนวยงานในฐานะผูมีสวนเกี่ยวของกับปญหาการวิจัย
ที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่นั้น (Kemmis; & McTaggart. 2000: 567-568)
ในการวิจัยครั้งนี้กระบวนการไตรตรองดวยตนเองไดปรากฏขึ้นในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัยดังนี้ ขั้นวางแผน ผูรวมวิจัยไดไตรตรองตนเองเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูใน
ปจจุบัน การตั้งคําถามดวยในตนเองกอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ไดแก 1) สิ่งที่ครูตองการ
ใหนักเรียนเรียนรูคืออะไร 2) กลวิธีสอนหรือวิธีการสอนอะไรที่จะใชจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับ
นักเรียนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 3) เครื่องมือและวิธีการการประเมินผล ชิ้นงานอะไรที่ใชเพื่อการ
ตรวจสอบวากิจกรรมนั้นบรรลุผลสําเร็จ 4) ใครเปนผูประเมินผลการเรียนรู และ5) สิ่งที่นักเรียน
ตองการเรียนรูมากที่สุดคืออะไร และการประเมินแผนการจัดการเรียนรูของตนเอง ขั้นปฏิบัติและ
สัง เกต ครู ผู รวมวิ จัย ไตรตรองขณะสอนและหลังสอนดวยการสังเกตการสอน การเขี ยนบันทึก
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ไตรตรอง การสนทนาโตตอบกลุมครูและการวิจัยในชั้นเรี ยน ขั้นไตรตรอง ผูรวมวิจัยรวมกัน
ไตรตรองผลของกระบวนการและผลการปฏิบัติที่ผานมาเนนการมีสวนรวมของทุกคนในกลุม ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวสงผลใหครูมีการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สูงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของนงลักษณ วิรัชชัย (2545: 22) ที่วากระบวนการวิจัยปฏิบัติการมุงให
ผูเขารวมมีการแลกเปลี่ยนความคิดและรวมกันไตรตรองเพื่อพัฒนาดานการปฏิบัติของแตละคน โดย
ใชพื้นฐานหรื อประสบการณการปฏิ บัติงานเขามาในกระบวนการ ได เรียนรูจากประสบการณที่
ตนเองสั ม ผั ส มาพั ฒ นาการคิ ด ของตนเพื่ อ สามารถนํ า ความเปลี่ ย นแปลงไปการปฏิ บั ติ ไ ด แ ละ
ผลการวิจัยของ พลรพี ทุมมาพันธ (2545: 184) พบวาการทําวิจัยปฏิบัติการสงผลตอความสามารถ
ด า นการคิ ด ไตร ต รองของครู เ พราะกระบวนการทํ า วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม โอกาสให ค รู ไ ด ฝ ก ฝน
กระบวนการคิดไตรตรองในการแกปญหาในการสอน
นอกจากนี้ยังพบวาการมีสวนรวมของผูรวมวิจัยเปนพลังสนับสนุนใหครูเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งดานการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอน ซึ่งการมีสวนรวมเริ่มตนดวยการ
สรางความตระหนักรวมกันในการแกปญหาพฤติกรรมการสอนของครู ทั้งนี้กระบวนการสรางความ
ตระหนักผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรูของครูทุกคนในโรงเรียน
เพื่อคนหาประเด็นที่นํามาพัฒนาโดยมีเปาหมายรวมกันคือคุณภาพผูเรียนและผูสอนที่ดีขึ้นเมื่อผูรวม
วิจัยเห็นความสําคัญแลวจึงรวมกันวางแผนพัฒนาและคนหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับผูรวมวิจัย
นอกจากนี้ สิ่งสําคัญประการหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้คือการกําหนดบทบาทของผูรวมวิจัย เนื่องจาก
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อแกปญหาในสภาพการณจริง ดังนั้นผูนําการพัฒนาจึงตองเปนคนใน
คือผูอํานวยการสถานศึกษาซึ่งเปนผูนําอยางเปนทางการในสถานศึกษาอยูแลว และครูวิชาการเปน
ผูชวยผูนําการพัฒนาซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากกลุมครูและครูผูสอนซึ่งเปนผูรวมพัฒนา
อยางแทจริง ดังนั้นในแตละวงจรพัฒนาตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกกลุมคือ ผูอํานวยการ
สถานศึกษา ครูวิชาการและครูผูสอนที่รวมกันวิพากษ แลกเปลี่ยนและแบงปนความรูเพื่อพัฒนาการ
สอนของแตละคนและของกลุมซึ่งเปนไปตามหลักการของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่เนน
การมีสวนรวมของทุกคนในกลุมและเปนเจาของการวิจัยรวมกัน ทั้งนี้นักวิจัยจากภายนอกอาจมีสวน
ในการจุดประกายก็ไดแตทุกคนตองมีสวนรวมในการพินิจพิเคราะหศักยภาพและคุณคาในตน มีสวน
รวมในการจัดการใชความรูความคิดของตนเพื่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเรียนรูที่จะสะทอนความคิด
และวิพากษตนเองในสิ่งที่ไดกระทํารวมกัน (Kemmis; & McTaggart. 2000: 567-595) จึงกอใหเกิด
ชุมชนแหงการเรียนรูภายในโรงเรียนขึ้น
ชุมชนแหงการเรียนรูที่คนพบในงานวิจัยไดสงผลตอการปรับโครงสรางความคิด
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ทําใหครูสามารถคนหาวิธีการสอนแบบใหมมาใชไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งเห็นไดจากการคนพบนวัตกรรมทางการสอนจากวงจรที่ 2 และนําไปสูการทดลองใช
จริงในวงจรที่ 3
ดวยการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวของเคมมิสและแมคแทคกาธ
(Kemmis; & McTaggart. 2000: 567-595) ที่วาการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการ
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ทางสังคมและการเรียนรูในตัวของมันเองและการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการทางสังคมโดยการมี
ปฏิสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงของคนๆ หนึ่งยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแตละคนใน
กลุมและสอดคลองกับทฤษฎีสรรคนิยมเกี่ยวกับการเรียนรูของครูที่วาการเรียนรูของครูเกี่ยวของกับ
ชุมชนแหงการเรียนรู โดยเฉพาะการเรียนรูทางวิชาชีพของครูเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและ
มีผลตอความกาวหนาของครู การนําชุมชนแหงการเรียนรูมาใชในการพัฒนาการคิดไตรตรองเปน
แนวทางหนึ่งที่สงเสริมครูเพื่อการเปลี่ยนแปลงและมีความจําเปนสําหรับการคิดไตรตรองการสอน
และการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Darling-Hammond; et al. 1999: 93; Leiberman. 2000: 225)
ในการวิจัยครั้งนี้ชุมชนแหงการเรียนรูมีบทบาทสําคัญในกิจกรรมสนทนาโตตอบกลุมครู เพราะครูได
พูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการเรียนการสอนกับกลุมเพื่อนที่ไวใจ
ได มีความเชื่อหรือปรัชญาการสอนและประสบปญหาในการสอนที่คลายคลึงกัน ทําใหครูมีความ
เชื่อมั่นในความรูทางการสอนของตน อยากทดลองหาความรูดานการใหมๆ และมองเห็นแนวทางที่
จะจัดการกับปญหาในการสอนของตนใหดียิ่งขึ้น
ดังนั้นผลการวิจัยที่พบวาหลังการพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอน
ของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคนิคกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสงผลใหครูมี
การคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้น จึงสรุปไดวาการประยุกตใช
วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเขามาอยูในกระบวนการพัฒนาครูกอใหเกิดผลดีหลายประการ ไดแก
1) ทําใหขอคนพบมีความเที่ยงตรงมากขึ้น เพราะเปนการสรางองคความรู
จากการปฏิบัติงานในสภาพการจริงและสามารถแกไขปญหาที่อยูบนพื้นฐานเดียวกันของกลุมและ
ผูปฏิบัติคือบุคลากรในโรงเรียนที่มีสวนรวมในการรับรู คนพบและสรางองคความรู
2) ทําใหครูสามารถสรางนวัตกรรมในบริบทของโรงเรียน เพราะการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกอใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมและมีคุณภาพกวาเดิมโดย
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ครูจึงมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมทางการสอนโดยการเรียนรู
จากกลุมครูในโรงเรียนเอง
3) ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น
ระหวางผูวิจัยซึ่งเปนนักวิจัยจากภายนอก ซึ่งอาจเปนผูกํากับดูแลการการจัดการศึกษา และกลุมผู
รวมวิจัยซึ่งเปนผูจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู ซึ่งนําไปสูความรวมมือในการแกปญหา
ในสถานศึกษาใหไดผลอยางแทจริง กลุมผูรวมวิจัยเปนผูมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยตั้งแตตนจน
จบ เริ่มจากการกําหนดประเด็นที่ตองการแกไขปรับปรุง การวางแผนการปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผน
และสังเกต และการไตรตรอง จนทําใหสามารถแกปญหาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญไดตรงตามสภาพปญหาและความตองการ
2. ผลของการคิดไตรตรองตอพฤติกรรมการสอนของครู
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา มีครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงกวา
กอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูทุกคนมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปน
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สําคัญอยูในระดับพอใชขึ้นไปในทุกดานจากผลการประเมินพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผนการจัดการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการ
ใชสื่อหรือแหลงการเรียนรูและดานการวัดและประเมินผล จากผลการวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นวา การใช
วิธีการพัฒนาการคิดไตรตรองการสอนสงผลใหครูมีการพัฒนาพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญสูงขึ้น สอดคลองกับการวิจัยของแบรดและคณะ (Baird; et al. 1991: 163-182) พบวาหลัง
การใชการคิดไตรตรองในการปฏิบัติงานดวยวิธีการเขียนบันทึกประจําวัน การประเมินชิ้นงานโดย
ครู การอภิปรายในชั้นเรียน การประเมินชิ้นงานโดยนักเรียน การอภิปรายนักเรียนรายบุคคลและ
กลุมในการจัดการเรียนการสอนทั่วไปและการประชุมกลุมนักวิจัยและผูวิจัยซึ่งเปนนักวิจัยภายนอก
ปรากฏวาครูและนักเรียนปรับปรุงบทบาทการปฏิบัติการเรียนการสอนของตนเอง วิธีการตรวจสอบ
การเรี ย นการสอนและพยายามปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงและสุ ด ท า ยพบว า การคิ ด ไตร ต รองทํ า ให
นักเรียนและครูมีความรู ความตระหนักและการควบคุมตนเองดีขึ้นและมีการปฏิบัติในหองเรียนดีขึ้น
ในทํานองเดียวกัน กิพและริชารด (Gipe; & Richards. 1992: 52-57) พบวา มีความเชื่อมโยง
ระหวางการคิดไตรตรองของครูกับความสามารถทางการสอน โดยครูมีการพัฒนาและปรับปรุง
เกี่ยวกับความสามารถดานการเตรียมการและการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมมากที่สุดและการ
เขียนบันทึกไตรตรองที่เนนการวิเคราะหประสบการณการสอนมากที่สุด และนภเนตร ธรรมบวร
(2542) ไดวิจัยเชิงคุณภาพกับครูปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยใชวิธี
สัมภาษณ การสนทนาพูดคุย การเขียนบันทึกโตตอบระหวางครูกับนักวิจัย ผลการวิจัยพบวาความรู
ในการสอนของครูพัฒนามาจากประสบการณ โดยครูมีการสรางและปรับเปลี่ยนความรูในการสอน
ของตนตลอดเวลา จากประสบการณทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน ทั้งนี้โดยใหครูมีโอกาสคิด
ไตรตรองเกี่ยวกับประสบการณของตน ในหลายรูปแบบ ไดแก การสนทนา พูดคุย เลาเรื่อง หรือการ
เขียนบันทึกเพื่อใหครูไดทบทวนทําความเขาใจ และเห็นคุณคาความรูในการสอนของตนมากขึ้น
รูปแบบการคิดไตรตรองในการวิจัยครั้งนี้พบวา ครูมีการคิดไตรตรองดานการ
เรียนการสอนทั้ง 3 ชวงตามกระบวนการจัดการเรียนรู ขั้นกอนสอนเปนการวางแผนการจัดการ
เรียนรู ครูคิดไตรตรองการสอนในรูปแบบการประเมินตนเองโดยครูประเมินแผนการจัดการเรียนรู
ของตนเองตรวจสอบความเหมาะสมและคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูทําใหครูไดขอมูลสําหรับ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ขั้นสอน ใชวิธีการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนสอนของตนเอง
และเป น เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้น ทั น ที ทัน ใด กั บ กิ จ กรรมซึ่ ง กลวิ ธีคิ ด ไตรต รองขณะสอนของครู จึ ง มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการปรับปรุงการสอนและความเชื่อของครู ดังนั้น เพื่อใหครูไดรับขอมูลที่
เพียงพอจึงมีการสังเกตโดยครูวิชาการและผูวิจัยพรอมบันทึกวีดิทัศนในขณะสอน และขั้นสุดทายคือ
ขั้นหลังการสอน โดยใหครูเขียนบันทึกที่บูรณาการการคิดไตรตรองหลังการสอนเดิมของครู ซึ่งทํา
ใหครูมีโอกาสพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ ผลจากการคิดไตรตรองดังกลาวขางตนทําใหครูได
ขอมูลสําหรับปรับปรุงตนเอง นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหมีการวิพากษวิจารณการสอนของตนเองใน
หมูเพื่อนครูดวยกันเองโดยใชขอมูลจากบันทึกการไตรตรองหลังสอน การสังเกตการสอน บันทึก
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สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการสังเกต เกี่ยวกับบทบาทการสอนของครู พฤติกรรมของครู พฤติกรรม
ของนักเรียน ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน แลวนํามาสนทนาโตตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยเนนตัวแปรที่สําคัญตอการเรียนรูของผูเรียนและตอการสอนที่ดีหรือไมมีประสิทธิภาพของผูสอน
ซึ่งผลการพัฒนาการคิดไตรตรองการสอนดวยกิจกรรมขางตนทําใหครูมีพฤติกรรมการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญมากขึ้นสอดคลองกับผลการวิจัยของนาวี เวทวงศ (2551) ที่ศึกษาผลการคิด
ไตรตรองเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ พบวาการใชกระบวนการคิดไตรตรอง
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนสามารถสรางความตระหนักรูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษทั้ง 3 ดาน อันไดแก ดานการเตรียมการสอน การดําเนินการสอน และการ
วัดผลประเมินผลในชั้นเรียนได ในทํานองเดียวกันอีเลียต (Elliott. 1991: 9) ไดเสนอแนวคิดไววา
ความสามารถในการคิดไตรตรองตนเองของครูจะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงการสอนและยอรคบาร
และคณะ(York-Barr; et al. 2001: 9) มองวาการคิดไตรตรองชวยเพิ่มศักยภาพดานการเรียนการ
สอนดวยการเปดโอกาสใหครูไดเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนอยางตอเนื่อง
ในขณะเดี ย วกั น กลวิ ธี พั ฒ นาการคิ ด ไตร ต รองการสอนด ว ยการเขี ย นบั น ทึ ก
ไตร ต รองหลัง สอนพบว า ในวงจรที่ 1 ครู เ ขี ยนบั นทึ ก ไตร ต รองได ไ มชั ด เจน ตามกรอบการคิ ด
ไตรตรองมีเพียงการคิดไตรตรองอยูในระดับวิธีการ ซึ่งเปนการบรรยายถึงเรื่องราวทั่วไปในหองเรียน
ผูเรียนและบรรยากาศในชั้นเรียน ในระดับปฏิบัติครูอธิบายเปรียบเทียบกระบวนการเรียนการสอน
หรือวิธีการที่ใชในการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนโดยใชเหตุผลประกอบ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการประเมินกอนการพัฒนาโดยใชวิธีการสัมภาษณครูมีการคิดไตรตรองทั้ง 3
ระดั บ แสดงให เ ห็ น ว า ครู ส ามารถคิ ด ไตร ต รองด ว ยการให สั ม ภาษณ ไ ด ดี ก ว า การเขี ย นบั น ทึ ก
ไตรตรองสําหรับวงจรที่ 2 วงจรที่ 3 ครูสามารถคิดไตรตรองไดครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ ผลที่ปรากฏ
อาจจะเปนเพราะครูไมคุนเคยกับแนวทางการเขียนบันทึกไตรตรองการสอนใหครอบคลุมทุกประเด็น
แตครูยังคงเนนเขียนบันทึกผลการเรียนรูของผูเรียนวาบรรลุจุดประสงคการเรียนรูในแตละแผนการ
จัดการเรียนรูมากกวาการเขียนบันทึกไตรตรองการสอน จึงไมบันทึกสิ่งที่คิดไตรตรองที่เกิดขึ้นขณะ
สอน อยางไรก็ตาม ครูยังมุงมั่นที่จะแกไขสิ่งที่เปนปญหาที่เกิดจากหองเรียนแรกที่ครูไดจัดการ
เรียนการสอนในแตละวัน เพื่อมิใหเกิดขึ้นอีกในหองเรียนตอไปหรือพยายามมองทางแกปญหาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกประการครูผูสอนมีเวลาไมมากพอที่จะเขียน
บันทึกไตรตรองหลังสอน เพราะครูตองสอนติดตอและตอเนื่อง จึงยากที่จะเขียนบันทึกในทันที และ
เมื่อทิ้งชวงไวนาน การบันทึกการคิดไตรตรองในภายหลังยอมลดความชัดเจนลง ปญหาดังกลาวเกิด
จากครูผูเขารวมวิจัยตองทําหนาที่พิเศษนอกเหนือการสอนคอนขางมาก ดังนั้น การพัฒนาการคิด
ไตร ต รองของครู ร ะหว า งปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นแสดงให เ ห็ น ว า การเขี ย นบั น ทึ ก ไตร ต รองจึ ง ไม
เหมาะสมกับบางสถานการณ ทําใหครูบางคนไมสามารถเขียนบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและ
วิเคราะหเหตุการณไดครอบคลุมทุกประเด็น ดังความเห็นของเจนซิค (นภเนตร ธรรมบวร. 2542:
40 อางอิงจาก Janesick.1981) ที่กลาววา การเขียนบันทึกไมไดเหมาะสําหรับครูทุกคน การเขียน
บันทึกเปนวิธีการที่ตองใชเวลา ความคิดสรางสรรค วินัยในตนเอง ความอดทน ตลอดจนความตั้งใจ
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ที่จะไตรตรองในสิ่งที่ไดกลาวหรือกระทําในชั้นเรียน การเขียนบันทึกไมไดเปนเพียงการบันทึก
รายชื่อของกิจกรรมตางๆ ที่กําลังดําเนินไปในชั้นเรียน แตครอบคลุมไปถึงการบันทึกประสบการณ
ของครูทั้งที่เกิดขึ้นภายในชั้นเรียนและภายนอกชั้นเรียน ซึ่งมีผลโดยตรงตอประสบการณภายในชั้น
เรียน การเขียนบันทึกอาจอยูในรูปของการบันทึกความคิด การกระทํา ความเชื่อและทัศนคติ ที่
กลาวมาจะเห็นไดวา บันทึกการคิดไตรตรองอยางครอบคลุมยากที่จะเกิดขึ้นไดในสถานการณที่มี
ความจํากัด แตผลการวิจัยพบวาครูเขียนบันทึกไตรตรองในวงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ไดครอบคลุมทั้ง
3 ระดับของการคิดไตรตรองสอดคลองกับงานวิจัยของพัลโทรัก (Pultorak. 1993: 288-295) ที่พบวา
นักศึกษาครู มีการคิดไตรตรองเนนกลวิธีสอน ประเด็นคุณธรรมหรือจริยธรรมจากการเขียนบันทึก
ประจําวัน และการคิดไตรตรองระดับวิธีการมากที่สุดเปนการเขียนบันทึกประจําสัปดาห ทั้งนี้เพราะ
ชวงเวลาที่ใชไตรตรองยาวขึ้นและนักศึกษาไดพิจารณาถึงสมรรถนะการสอนและการปฏิบัติงานของ
นักเรียน
การสนทนาโตตอบกลุมครูทําใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันมากขึ้น ดังผลที่พบวา
หลังการพัฒนาครูมีการคิดไตรตรองสูงขึ้นทุกคนและพบวาครูมีการคิดไตรตรองระดับวิพากษเพิ่มขึ้น
คือครูความสามารถอธิบายเหตุการณสอนเชื่อมโยงถึงความเหมาะสมของคานิยม เปาหมายและ
ปรั ช ญาที่ เ ป น พื้ น ฐานวิ ธี ก ารสอนหรื อ แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช ห ลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและสังคมตามสภาพการณจริง โดยมองวาสิ่งที่กระทําอยูหรือคิดที่จะกระทํามีผลกระทบตอ
คุณธรรม จริยธรรมกับผูเรียนหรือสังคม แสดงใหเห็นวาครูสามารถพัฒนาการคิดไตรตรองไดดีขึ้น
ในการคิดไตรตรองของครูเกี่ยวกับเรื่องราวในการสอนของตนจากการสนทนาพูดคุยกับผูอื่นชวยให
ครูรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนของตนในแงมุมที่ตางไปจากเดิม สอดคลองกับงานวิจัยของ จีราภา
ปานเพ็ชร (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษากระบวนการคิดทบทวน (Reflecting) ของครูผูสอนตอ
ความสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสอนของตนเองโดยเนนที่เทคนิคการถามคําถาม ผลของ
การศึกษาพบวาหลังจากการคิดทบทวน ครูผูสอนสามารถนําผลที่ไดมาจัดการกับเทคนิคการถาม
คําถามในครั้งตอไป เทคนิคที่ใชไดผลถูกนําไปใชอีกครั้งเพื่อใหแนใจวาเทคนิคนั้นสามารถชวยให
นักเรียนตอบคําถามไดทุกครั้ง สวนเทคนิคที่ใชไมไดผลในครั้งแรกจะถูกนําไปใชในครั้งตอไปเพื่อให
ครูผูสอนคนหาสาเหตุที่ไมสามารถชวยนักเรียนในการตอบคําถามได และครูผูสอนตองเตรียม
คําถามหรือเทคนิคที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในขณะนั้น นอกจากนี้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ครูผูเขารวมวิจัยเปนครูกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันจึงมีจิตลักษณะที่เอื้อตอการคิดไตรตรอง
และเรียนรูจากการปฏิบัติงานไดมากขึ้น เพราะมีความไววางใจ ยอมรับคุณคาของตนเองและผูอื่น
เป ด ใจยอมรั บ มุ ม มองของครู อื่ น ๆ เข า มาพิ จ ารณา ยอมรั บ ฟ ง มุ ม มองที่ แ ตกต า งกั น การฟ ง ที่
ปราศจากการตัดสินและมีความเอื้ออาทรตอกันนี้สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสนทนาโตตอบ
(Dialogue)ว า เป น กลวิ ธี ที่ มี พ ลั ง อํ า นาจในการส ง เสริ ม การคิ ด ไตร ต รองและการเรี ย นรู เป น
กระบวนการในการแสวงหาความรูดว ยประสบการณภายในของตนเองและระหวางบุคคล เปน
กระบวนการของการรวมพูดคุยและคิดดวยกันอยางมีเปาหมายเพื่อขยายความคิด สนับสนุนความ
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เขาใจ สรางความตอเนื่องและสรุปอางอิงความเปนไปได (York-Barr; et al. 2001: 50 citing Bohm.
1996 Issacs. 1999; Vella. 1994)
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ส ะท อ นให เ ห็ น ว า การพั ฒ นาครู ใ นสถานที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง
โดยเฉพาะใชชั้นเรียนและโรงเรียนสามารถทําใหครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนไดผลดี ทั้งนี้เปน
เพราะครูไดมีโอกาสพิจารณาตัดสินใจกําหนดเนื้อหาในการพัฒนาดวยตนเองโดยสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน ดําเนินการในขณะที่ครูกําลังปฏิบัติงานสอนจึงทําใหครูสามารถนําผลการเรียน
ของผูเรียนมาเปนขอมูลยอนกลับที่ชวยใหครูไดสํารวจและพัฒนาตนเอง เปดโอกาสใหครูไดเรียนรูที่
จะพัฒนาตนเองผานการสนทนาในกลุมครูทําใหครูพิจารณาหาทางเลือกทางแกปญหาที่เปนไปได
มากกวาการเนนหาคําตอบที่ถูกตอง และเปนการเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของครูในการบริหาร
จัดการ สนับสนุน เฝาดูการพัฒนาครูภายในโรงเรียน การที่ครูอยูในโรงเรียนเดียวกัน มีความเชื่อ
และประสบปญหาในการสอนคลายกัน เมื่อมีโอกาสพูดคุยสนทนาในระหวางกลุมเพื่อนยอมชวยให
ครูพัฒนาความเชื่อมั่นในความรูเกี่ยวกับการสอนของตน อยากทดลองหาความรูใหมๆ ในงานสอน
ตลอดจนมองเห็นหนทางที่จะจัดการกับปญหาในการสอนของตนใหดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว
สอดคลองกับผลการวิจัยของดารลิ่ง-แฮมมอนด(Darling-Hammond, 1999: 60-80) ที่พบวายิ่งครูมี
เวลาในการเตรียมการสอน อภิปรายกับเพื่อนรวมงานและรวมกิจกรรมในการพัฒนาตนเองมาก
เทาใด ครูยอมมีความสามารถในการสอนและผูเรียนจะเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเทานั้น
ในการวิจัยครั้งนี้มีครูที่ไดรับรางวัลครูเกียรติยศกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเขารวมวิจัยเพื่อเปน
ตัวแบบในการเรียนรูแกกลุมครู ผลการวิจัยพบวา ครูเหลานี้มีการคิดไตรตรองในระดับวิพากษทุก
วงจรและมีพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในระดับดี เนื่องจากครูเหลานี้ไดมีการคิด
ไตรตรองการสอนอยางตอเนื่องและจริงจัง สังเกตไดจากการเขารวมสนทนา การที่มีขอมูลที่ผานการ
วิเคราะหอยางเพียงพอนั้นยอมใหแนวทางการจัดการเรียนรูแกเพื่อนครูไดเปนอยางดี ดังนั้น ครู
เกียรติยศจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนการคิดไตรตรองแกกลุมเพื่อนครู เชน การ
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล สนับสนุนกลุมครูในการตัดสินใจปรับปรุงตนเอง นอกจากนี้ ขนาดของ
กลุมที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีความเหมาะสมสอดคลองกับแนวคิดของจอนสัน (York-Bar; et al.
2001: 83 citing Johnson. 1999) ที่เสนอแนะวาขนาดกลุมที่ดีควรอยูระหวาง 4 -6 คน เพราะครูมี
โอกาสสรางปฏิสัมพันธอยางทั่วถึงและเรียนรูรวมกันไดเปนอยางดี ซึ่งการสนทนาของครูที่ใชในการ
คิดไตรตรองตอการปฏิบัติการสอนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการเรียนรูของครูเพราะครูรูสึกสุขใจที่
จะกลาวถึงปญหาในการจัดการเรียนการสอนของตนเองและคนหาแนวทางแกปญหาจากกลุม ซึ่ง
เห็นไดชัดเจนจากความกระตือรือรนในการเขารวมสนทนาโดยมีการเตรียมขอมูลและคําถามสําหรับ
แลกเปลี่ยนกัน แสดงใหเห็นวาครูกลุมนักวิจัยดังกลาวกลายเปนครูนักคิดไตรตรองที่มีลักษณะของ
การแสวงหาความรู ตรวจสอบความคิด การกระทําของตนเองอยางตอเนื่องอยางมีระบบและเชื่อถือ
ได ซึ่งจะนําไปสูการเปนผูนําในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
ใหมีคุณภาพตอไป
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สรุปไดวาการพัฒนาการคิดไตรตรองสงผลใหครูมีการพัฒนาพฤติกรรมการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้นนั้นสามารถเกิดขึ้นไดใน 3 ชวงเวลาตามขั้นตอนกระบวนการจัดการ
เรียนรูคือ กอนสอน ขณะสอนและหลังสอนและกลวิธีการพัฒนาการคิดไตรตรองที่สําคัญไดแก การ
เขียนบันทึกไตรตรอง การสังเกตการสอนและการสนทนาโตตอบกลุมครู

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากการวิจัยพบวาการพัฒนาพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวย
กลวิธีการคิดไตรตรองการสอนโดยใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสงผลใหครูมีพฤติกรรมการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงขึ้น ดังนั้น หนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนาครูโดยเฉพาะสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนควรสงเสริมการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยเน น ให ครู พัฒนาตนเองในสถานศึกษาจากการปฏิบัติงานในชั้นเรียน ในรู ปแบบการ
รวมกลุมครูเรียนรูรวมกันและพัฒนาอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน ควรพิจารณาถึงความพรอมของ
บุ ค ลากรในโรงเรี ย น บรรยากาศและวั ฒ นธรรมองค ก ารที่ เ น น ความร ว มมื อ ร ว มใจ ทั้ ง นี้ เ พราะ
ความสําเร็จของการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไมเพียงแตจะขึ้นอยูกับ
ตัวบุคคลเทานั้น ยังขึ้นอยูกับบริบทขององคการดวย โรงเรียนที่มีความเหมาะสมในการนํารูปแบบนี้
ไปใชในการพัฒนาครู คือ ผูบริหารโรงเรียนควรมีลักษณะที่สําคัญ เชน มีภาวะผูนําทางวิชาการ ยึด
หลักประชาธิปไตยในทํางาน เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการกําหนดจุดเนนเพื่อการพัฒนา ใหการ
สนับสนุนสงเสริมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน มีปฏิสัมพันธที่ดีกับครู และใหคําชมเชยครู ใน
สวนของครูผูสอนนั้น โรงเรียนควรคัดเลือกครูที่สามารถเปนตัวแบบการเรียนรูสําหรับเปนแกนนําใน
การพัฒนากลุมครู และบรรยากาศในโรงเรียนควรเปนบรรยากาศแบบเปดที่เอื้อตอการเรียนรูรวมกัน
2. การพัฒนาครูในระหวางปฏิบัติงานมีขอจํากัดในเรื่องเวลาสําหรับการเรียนรู
ร ว มกั น ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางการสอน ดั ง นั้ น หน ว ยที่ เ กี่ ย วข อ งควรสนั บ สนุ น
ผูเชี่ยวชาญการสอนเขาไปเปนผูรวมพัฒนา เชน ศึกษานิเทศกหรือครูตนแบบ ในเรื่องเวลาควร
กําหนดใหสอดคลองกับปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียนและมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนได
3. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูประจําการควรสนับสนุนใหมีการพัฒนา
วิชาชีพครูโดยใชแนวทางการคิดไตรตรองการสอนดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ครูสามารถสรางองคความรูทางการสอนไดอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอนใหเหมาะสมกับผูเรียนและสภาพการณการสอนในชั้นเรียน ไดคนพบวิธีการสอนใหมๆ สามารถ
แกปญหาในชั้นเรียนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอเสนอเชิงปฏิบัติ
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่ไดจากการ
วิจัยในครั้งนี้เปนรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาจากการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในภาคสนามซึ่งเปน
กระบวนการพัฒนา ดังนั้นการนํารูปแบบไปใช ควรดําเนินการดังนี้
1) โรงเรียนตองจัดแผนพัฒนาครูโดยการใหครูทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวม
ในการกําหนดจุดเนนพัฒนาโดยใชรูปแบบการประชุมกลุมครูเพื่อวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรู
ของแตละคนและนําเสนอเปนภาพของโรงเรียน แลวกําหนดประเด็นที่ครูทุกคนเห็นวาจําเปนตอง
พัฒนา โดยกําหนดชวงเวลาสําหรับการเรียนรูแตละชวงเวลาตลอดภาคเรียนหรือปการศึกษา เพื่อให
ครูสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองได นอกจากนี้โรงเรียนสามารถสงเสริมการพัฒนาครูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรูหรือระดั บชั้ น ซึ่งอาจทําการพัฒนาพรอมกันทั้งโรงเรียน โดยผูอํานวยการ
สถานศึกษา ผูบริหารดานตางๆ และคณะครู ทั้งนี้อาจเชิญผูเชี่ยวชาญภายนอกมารวมพัฒนาครูตาม
ความเหมาะสม
2) การประเมินตนเองดานการจัดการเรียนการสอน ควรใหครูผูสอนได
ประเมินพฤติกรรมการสอนของตนเองเปนระยะๆ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความตระหนักและทักษะใน
การคิดพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกําหนดจุดการพัฒนา
3) กระบวนการพัฒนาเนนการปฏิบัติงานในชั้นเรียน จึงควรจัดสรรเวลาใหครู
มีโอกาสคิดไตรตรองดวยตนเองในเรื่องการวางแผน การจัดการเรียนรูและการเขียนบันทึกไตรตรอง
หลังสอน การเตรียมเครื่องมือที่สะดวกในการใช ไดแก การพัฒนาแบบสังเกตการสอน แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู การสังเกตการสอนในชั้นเรียนกําหนดชวงเวลาให
สอดคลองกับแผนนิเทศภายในโดยผูบริหารโรงเรียนหรือครูวิชาการเปนสังเกตสําหรับชวงเวลาและ
ความถี่ขึ้นอยูกับความตองการของครูผูรับการพัฒนา
4) ปญหาที่พบวาครูผูสอนไมสามารถบันทึกไตรตรองการสอนที่เกิดในขณะ
สอนไดครบถวนนั้น อาจชวยไดโดยการบันทึกเสียงหรือการบันทึกวีดิทัศนเพื่อนํามาคิดไตรตรอง
ดวยตนเองและนํามาเรียนรูรวมกัน
5) แตละฝายควรมีบทบาทที่ชัดเจน เชน ผูบริหาร หัวหนาฝายวิชาการและครู
ดังนั้นกอนทําการวิจัยหรือใชรูปแบบการพัฒนาการคิดไตรตรองโดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม ควรมีเวลาในการเตรียมการดานตางๆ อยางเต็มที่ และมีความครอบคลุม เพราะการพัฒนาครู
ในลักษณะนี้ตองการการมีปฏิสัมพันธระหวางทุกฝายสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทําหนาที่เปน
ผูนําในการพัฒนาหรือจัดการเรียนรูตองมีความสามารถในการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี มี
ความสามารถในการสื่อสาร จับประเด็นและสรุปประเด็นจากการอภิปรายไดดี เพื่อชวยใหครูไดรับ
การพัฒนาอยางรอบดานทั้งดานความรูความเขาใจและการกระบวนการพัฒนาตรงตามวัตถุประสงค
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. หากตองศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ ควรกําหนดบทบาทผูวิจัยใหชัดเจน
โดยเฉพาะบทบาทผู นํ า ในการพั ฒ นา ซึ่ ง อาจเป น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหรื อ ผู บ ริ ห ารที่ ไ ด รั บ
มอบหมายและสามารถรวมวิจัยไดตลอดโครงการวิจัย
2. ควรมีการพัฒนาทักษะเบื้องตนที่จําเปนในการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
และการคิดไตรตรองการปฏิบัติงาน เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการวิเคราะหสังเคราะหและทักษะ
การตัดสินใจและทักษะการบันทึก
3. จากผลการวิจัยพบวาครูผูรวมวิจัยเปนครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมี
พฤติกรรมการสอนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญสูงขึ้น จึ งควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาครูทั้ งโรงเรียนไป
พร อมๆ กั น โดยการแบงครู เ ป นกลุ มยอยตามกลุมสาระการเรียนรูเ พื่อให ค รูทุ กคนในโรงเรียน
สามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
4. การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาครูดานพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ใน 4 ดาน ไดแก การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อหรือแหลง
เรียนรูและการวัดและประเมินผล ผลการวิจัยพบวาดานที่ยังพัฒนาในระดับคอนขางต่ําคือการวัดและ
ประเมิน จึงควรเนนการวิจัยและพัฒนาดานนี้เพิ่มขึ้น
5. เนื่องจากการวิจัยครั้งศึกษาเพียง 1 กลุมสาระใน 1 โรงเรียน เพื่อใหสามารถนํา
รูปแบบการพัฒนาครูไปใชไดอยางกวางขวาง ควรมีการทดลองใชรูปแบบการวิจัยนี้ในกลุมสาระอื่น
และกลุมตัวยางที่หลากหลายเพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบตอไป
ขอจํากัดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ศึกษาในสภาพการณจริงโดย
ไมมีการควบคุมตัวแปรใดๆ ที่เกิดขึ้นในขณะทําการวิจัย ทําใหการวิจัยครั้งนี้พบขอจํากัดดังนี้
1.อิทธิพลของผูวิจัย เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมโดยมีผูวิจัยเขารวมในการวิจัยในฐานะผูวิจัยภายนอก ขณะนั้นผูวิจัยอยูระหวางการเปลี่ยน
ตําแหนงมาเปนรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 ซึ่งมีหนาที่ติดตามการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่เปนสนามวิจัย จึงอาจมีผลตอการมีสวนรวมของกลุมผูรวมวิจัยและอาจมี
ผลตอผลการวิจัย
2.ในการพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญในครั้งนี้ โรงเรียนที่อยูในการทดลองตองเขารับการประเมินภายนอกรอบที่สองจึงทําใหการ
พั ฒ นาในบางช ว งไม เ ป น ไปตามแผน เช น มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นภาระงานสอนของครู ผู ร ว มวิ จั ย
สถานการณเหลานี้อาจสงผลตอการพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่กําลัง
ดําเนินการอยูในขณะนั้น
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แบบสัมภาษณการคิดไตรตรองการสอนของครู
ครู...............................................................................โรงเรียนบานตนปรง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
วันที่....................................เวลา..............................ผูสัมภาษณ.............................
1.ขอใหครูเลาเหตุการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของตนเองในประเด็นตอไปนี้
1.1 สภาพบรรยากาศภายในหองเรียน
1.2 บทบาทของครูและนักเรียน
1.3 ความรูสึกของครู ปญหาหรือขอสงสัยและอื่น ๆ
2. ขอใหครูเลือกเหตุการณการสอนที่คิดวาประสบความสําเร็จมา 1 เหตุการณ พรอมใหเหตุผล
วาทําไมจึงสําเร็จและทานใชแนวคิด หลักการใดบางในการจัดการเรียนการสอนครั้งนั้น
3. อะไรบางที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนขางตนและหากครูอื่นๆ จะ
นําไปใชมีแนวทางหรือวิธีการอยางไรบาง
4. ทานคิดวาการเรียนการสอนที่ประสบความสําเร็จดังกลาวเกี่ยวของกับประเด็นทางสังคม
การเมือง คุณธรรม จริยธรรม หรือวิชาชีพมากนอยเพียงไร

คุณครูทําสําเร็จแลว
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แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ครูผูสอน .........................................................................ตําแหนง ........................
โรงเรียน................................................
ผูประเมิน..........................................................................................................
ตําแหนงผูประเมิน | ครูประเมินตนเอง | ผูวิจัย
คําชี้แจง
1. แบบประเมินพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูฉบับนี้สําหรับประเมิน
พฤติกรรมการสอนของครูใน 4 องคประกอบ ดังนี้
1) การวางแผนการจัดการเรียนรู
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู
3) การใชส่อื หรือแหลงการเรียนรู
4) การวัดและประเมินผล
2. ใหผูประเมินพิจารณาพฤติกรรมการสอนของครูในแตละองคประกอบตามระดับคุณภาพ
1 2 หรือ 3 แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองผลการประเมินใหตรงตามระดับคุณภาพ
3. ผลการประเมินนํามาใชสําหรับการวิจัยเทานัน้ และผูวิจัยจะเก็บรักษาเปนความลับ

ชุลีกร ยิ้มสุด
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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องคประกอบ ตัวบงชี้ และระดับคุณภาพ
1. การวางแผนการจัดการเรียนรู
1.1 การกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
 ระดับ 1 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระ
การเรียนรู
 ระดับ 2 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระ
การเรียนรู ครอบคลุมดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย
 ระดับ 3 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังสาระ
การเรียนรู ครอบคลุมดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัยและสามารถวัดได

ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ 1
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 3

บันทึกเพิ่มเติม.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
1.2 การกําหนดสาระการเรียนรู
 ระดับ 1 กําหนดสาระการเรียนรู สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ระดับคุณภาพ 1
 ระดับ 2 กําหนดสาระการเรียนรู สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และ
ความสามารถของผูเรียน
ระดับคุณภาพ 2
 ระดับ 3 กําหนดสาระการเรียนรู สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ความสามารถของผูเรียน ความตองการของชุมชนหรือทองถิ่น และเหมาะสมกับเวลา
ระดับคุณภาพ 3
บันทึกเพิ่มเติม........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1.3 การกําหนดกิจกรรมการเรียนรู
 ระดับ 1 กําหนดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ระดับคุณภาพ 1
สาระการเรียนรู
 ระดับ 2 กําหนดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ระดับคุณภาพ 2
สาระการเรียนรูและระดับชั้นของผูเรียน มีความหลากหลาย
 ระดับ 3 กําหนดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ระดับคุณภาพ 3
สาระการเรียนรู ระดับชั้นของผูเรียน มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติไดจริง
บันทึกเพิ่มเติม........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ผลการประเมิน
1. การวางแผนการจัดการเรียนรู
ระดับคุณภาพ 1
1.4 การกําหนดสื่อและแหลงเรียนรู
 ระดับ 1 กําหนดและเตรียมสื่อ แหลงเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูและสาระการเรียนรู
ระดับคุณภาพ 2
 ระดับ 2 กําหนดและเตรียมสื่อ แหลงเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูและมีความหลากหลายเหมาะสมกับ
ระดับคุณภาพ 3
ผูเรียน
 ระดับ 3 กําหนดและเตรียมสื่อ แหลงเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูและมีความหลากหลาย เหมาะสมกับ
ผูเรียน และผูเรียนมีสวนรวมในการเลือก จัดทํา จัดหาสื่อและแหลงเรียนรู
บันทึกเพิ่มเติม...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
1.5 การกําหนดการวัดและประเมินผล
 ระดับ 1 กําหนดวิธีการและเครื่องมือวัดผลสอดคลองกับจุดประสงคการ
ระดับคุณภาพ 1
เรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู
 ระดับ 2 กําหนดวิธีการและเครื่องมือวัดผลสอดคลองกับจุดประสงคการ
ระดับคุณภาพ 2
เรียนรูกิจกรรมการเรียนรูและกําหนดเกณฑการประเมินผลอยางชัดเจน
 ระดับ 3 กําหนดวิธีการและเครื่องมือวัดผลสอดคลองกับจุดประสงคการ
ระดับคุณภาพ 3
เรียนรูกิจกรรมการเรียนรู กําหนดเกณฑการประเมินผลอยางชัดเจน และครอบคลุม
ทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
บันทึกเพิ่มเติม.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
1.6 แผนการจัดการเรียนรู
 ระดับ 1 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบของการจัดทําครบถวนตาม
ระดับคุณภาพ 1
รูปแบบแผนการสอน
 ระดับ 2 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบของการจัดทําครบถวนตาม
ระดับคุณภาพ 2
รูปแบบแผนการสอนและหัวขอในแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองสัมพันธ
กันทั้งจุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการสอน และ
ระดับคุณภาพ 3
การวัดและประเมินผล
 ระดับ 3 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบของการจัดทําครบถวนตาม
รูปแบบแผนการสอนและหัวขอในแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองสัมพันธ
กันทั้งจุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อการสอนและ
การวัดและประเมินผลและสามารถนําไปปฏิบัติการสอนไดจริง
บันทึกเพิ่มเติม.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ระดับคุณภาพ 1
2.1 การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียน
 ระดับ 1 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดทําตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของตนเองอยางมีความสุข
ระดับคุณภาพ 2
 ระดับ 2 จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนรูอยางหลากหลายตาม
ความสนใจ ทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
ระดับคุณภาพ 3
อยางมีความสุข
 ระดับ 3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรือมีสวน
รวมกําหนดกิจกรรม มีอิสระที่จะเลือกเรียนรูอยางหลากหลายตามความสนใจ ทํา
กิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองอยางมีความสุข
บันทึกเพิ่มเติม..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนฝกปฏิบัติ
 ระดับ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนปฏิบัติจริงดวยประสบการณตรงจาก
ระดับคุณภาพ 1
การเผชิญสถานการณจริงและการแกปญหา
 ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนปฏิบัติจริง ฝกคนควา ลงมือทํา ฝก
ระดับคุณภาพ 2
กระบวนการตางๆ ฝกแกปญหาดวยตนเอง และฝกแสวงหาความรูรวมกันเปนกลุม
 ระดับ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนปฏิบัติจริง ฝกคนควา ลงมือทํา ฝก
ระดับคุณภาพ 3
กระบวนการตางๆ ฝกแกปญหาดวยตนเอง ฝกทํางานแสวงหาความรูรวมกันเปน
กลุมอยางเปนประชาธิปไตย
บันทึกเพิ่มเติม.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการกลุม
 ระดับ 1 จัดกิจกรรมใหผูเรียนทํางานเปนกลุมในการกําหนดเปาหมายของ
ระดับคุณภาพ 1
งาน กําหนดงานและลําดับขั้นตอนการทํางาน มีการชี้แนะใหผูเรียนแบงงานตาม
ความสามารถของแตละคนโดยความเห็นชอบของกลุม เพื่อผลสําเร็จของงาน
ระดับคุณภาพ 2
 ระดับ 2 จัดกิจกรรมใหผูเรียนทํางานเปนกลุมในการกําหนดเปาหมายของ
งาน กําหนดงานและลําดับขั้นตอนการทํางาน มีการชี้แนะใหผูเรียนแบงงานตาม
ระดับคุณภาพ 3
ความสามารถของแตละคนโดยความเห็นชอบของกลุม ติดตามดูแลใหผเู รียน
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
 ระดับ 3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนทํางานเปนกลุมในการกําหนดเปาหมายของ
งาน กําหนดงานและลําดับขั้นตอนการทํางาน มีการชี้แนะใหผูเรียนแบงงานตาม
ความสามารถของแตละคนโดยความเห็นชอบของกลุม ติดตามดูแลใหผูเรียน
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และแนะนําใหผูเรียนรับฟงการชี้แนะ และ
วิจารณจากผูอื่นเพื่อปรับปรุงงาน
บันทึกเพิ่มเติม.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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2.4 การจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใช
 ระดับ 1 จัดกิจกรรมโดยสรางสถานการณใหผูเรียนตองแกปญหาและ
ระดับคุณภาพ 1
นําความรูที่เรียนมาประยุกตใช
 ระดับ 2 จัดกิจกรรมโดยสรางสถานการณใหผูเรียนตองแกปญหาและนํา
ระดับคุณภาพ 2
ความรู
ที่เรียนมาประยุกตใชและใหผูเรียนแสดงความรูนั้นออกมาในลักษณะตางๆ
ระดับคุณภาพ 3
 ระดับ 3 จัดกิจกรรมโดยสรางสถานการณใหผูเรียนตองแกปญหา หรือ
จัดทําโครงงาน จัดนิทรรศการ เพื่อใหผูเรียนนําความรูที่เรียนมาประยุกตใชและ
แสดงความสามารถในลักษณะตางๆ
บันทึกเพิ่มเติม.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
 ระดับ 1 จัดกิจกรรมใหผเู รียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู
ระดับคุณภาพ 1
 ระดับ 2 จัดกิจกรรมใหผเู รียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู
เปดโอกาสใหผูเรียนตั้งคําถามหาเหตุผลทั้งในและนอกหองเรียนและมีการตรวจสอบ
ระดับคุณภาพ 2
ความรู ความเขาใจในบทเรียนดวยตนเองโดยผานกระบวนการกลุม
ระดับ 3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู
ระดับคุณภาพ 3
เปดโอกาสใหผูเรียนตั้งคําถามหาเหตุผลทั้งในและนอกหองเรียนและมีการตรวจสอบ
ความรู ความเขาใจในบทเรียนดวยตนเองโดยผานกระบวนการกลุมที่มีแลกเปลี่ยน
ประสบการณและสรุปเปนองคความรู
บันทึกเพิ่มเติม............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2.6 การจัดการเรียนรูที่เนนการประเมินเอง
ระดับคุณภาพ 1
 ระดับ 1 จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง
 ระดับ 2 จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง สะทอนผล
ระดับคุณภาพ 2
การเรียนรูหลังจากเรียนจบบทเรียนและปรับปรุงตนเอง
 ระดับ 3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง สะทอนผล
ระดับคุณภาพ 3
การเรียนรูหลังจากเรียนจบบทเรียน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอื่นตลอดจน
สงเสริมใหผูเรียนใฝหาความรูอยางตอเนื่อง
บันทึกเพิ่มเติม..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ผลการประเมิน
3.การใชสื่อหรือแหลงการเรียนรู
ระดับคุณภาพ 1
3.1 การใชสื่อและแหลงเรียนรูอยางเหมาะสม
 ระดับ1 การใชสื่อและแหลงเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา สาระการเรียนรู
 ระดับ 2 มีการใชสื่อและแหลงการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา สาระการเรียนรู
ระดับคุณภาพ 2
กิจกรรมการเรียนรู
 ระดับ 3 มีการใชสื่อและแหลงการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหา สาระการเรียนรู
ระดับคุณภาพ 3
กิจกรรมการเรียนรูและผูเรียน
บันทึกเพิ่มเติม..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.2 การมีสวนรวมในการใชสื่อและแหลงเรียนรู
ระดับคุณภาพ 1
 ระดับ 1 ครู นักเรียนใชสื่อและแหลงการเรียนรูประกอบกิจกรรมการเรียนการ
ระดับคุณภาพ 2
สอน
 ระดับ 2 ครู นักเรียนใชสื่อและแหลงการเรียนรูประกอบกิจกรรมการเรียนการ
ระดับคุณภาพ 3
สอนและนักเรียนมีโอกาสใชสื่อโดยลําพัง
 ระดับ 3 ครู นักเรียนใชสื่อและแหลงการเรียนรูประกอบกิจกรรมการเรียนการ
สอนและนักเรียนโอกาสใชสื่อโดยลําพังและใชรวมกันในกลุม
บันทึกเพิ่มเติม..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. การวัดและประเมินผล
ระดับคุณภาพ 1
4.1 กระบวนการวัดและประเมินผล
 ระดับ 1 มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
 ระดับ 2 มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู มีการ
ระดับคุณภาพ 2
บันทึกผลการวัดและวิเคราะหผลการประเมินอยางชัดเจน
 ระดับ 3 มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู มีการ
ระดับคุณภาพ 3
บันทึกผลการวัด วิเคราะหผลการประเมินอยางชัดเจนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
และการเรียนการสอน
บันทึกเพิ่มเติม..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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องคประกอบ ตัวบงชี้ และระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
4.2 คุณภาพของการวัดและประเมินผล
 ระดับ1 มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคการ
ระดับคุณภาพ 1
เรียนรู
 ระดับ 2 มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคการ
ระดับคุณภาพ 2
เรียนรูทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย และครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู
 ระดับ 3 มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับจุดประสงคการ
ระดับคุณภาพ 3
เรียนรูทุกดานครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู และระบุเนื้อหาสาระที่ตองการวัดและ
ประเมินผลอยางชัดเจน
บันทึกเพิ่มเติม..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4.3 การมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล
 ระดับ 1 ครูเปนผูกําหนดเกณฑ ใหคะแนน และตัดสินผลการประเมินเพียง
ระดับคุณภาพ 1
คนเดียว
 ระดับ 2 ครูและนักเรียนรวมกันกําหนดเกณฑ ใหคะแนน และตัดสินผลการ
ระดับคุณภาพ 2
ประเมิน
 ระดับ 3 ครู นักเรียน เพื่อนนักเรียนหรือผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนด
ระดับคุณภาพ 3
เกณฑ ใหคะแนน และตัดสินผลการประเมิน ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนประเมิน
ตนเองและนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู
บันทึกเพิ่มเติม..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ขอคิดเห็นอื่น ๆ .....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ขอบคุณมากคะ
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครู
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย3 ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียน

ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

พฤติกรรมการสอนของครู
ใหนักเรียนชวยเลือกเนื้อหาที่ตองการเรียนรู
จัดเนื้อหาที่สัมพันธกับชีวิตและชุมชนของนักเรียน
สอนสิ่งที่นําไปใชในชีวติ ประจําวันได
ใหนักเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง
ใหนักเรียนไดเรียนรูในสิ่งทีส่ นใจ
ใหนักเรียนไดคนขอมูล ความรูจากแหลงตางๆ ดวยตนเอง
ใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง
ใหนักเรียนไดประเมินตนเองและปรับปรุงผลงานใหดีขนึ้
ใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม
ใหนักเรียนใชสื่อ วัสดุ อุปกรณในการเรียนรูดวยตนเอง
ใหนักเรียนกับเพื่อนใชอุปกรณ สื่อ แหลงเรียนรูรวมกัน
ใหนักเรียนรวมจัดทําวัสดุอุปกรณ สื่อ เพื่อใชในการเรียน
ใหนักเรียนประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อน
ใหนักเรียนรวมกําหนดเกณฑการใหคะแนนและตัดสินผล
ใหนักเรียนรวมกําหนดชิ้นงานที่ตองการหลังการเรียนรู
ใหนักเรียนมีสว นรวมในการจัดกิจกรรมในหองเรียน
แนะนําและชวยเหลือนักเรียนเมื่อประสบปญหา
แสดงความรัก ความเมตตาและเอื้ออาทรตอนักเรียน
ยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน

ระดับความพึงพอใจ
☺
มาก ปานกลาง นอย
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย3ลงในชองระดับคุณภาพของผลงาน
ขอ
1
2
3
4

รายการประเมิน

5

ระดับคะแนน
4 3 2

สาระสําคัญมีความหมายชัดเจนครอบคลุมสาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนมีความชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหา/ สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
จุดประสงคการเรียนรูพัฒนานักเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ และ
เจตคติ
5 กําหนดเนื้อหาสาระสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
6 กําหนดเนื้อหาสาระสอดคลองกับความสามารถ ความสนใจของผูเรียน
7 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา
8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
9 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
10 กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
11 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนหาคําตอบที่หลากหลาย
12 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนแสวงหาและสรุปความรูดวยตนเอง
13 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
14 กิจกรรมการเรียนใหนักเรียนมีโอกาสเลือกทําตามความถนัดและความสนใจ
15 กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเรียนรูรายบุคคลและเปนกลุม
16 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู
17 สื่อ/แหลงเรียนรูมีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัย และความสามารถ
ของผูเรียน
18 นักเรียนไดใชสื่อ/แหลงเรียนรูดวยตนเอง
19 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
20 มีเครื่องมือสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย
21 มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูชัดเจน
22 นักเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ขอเสนอแนะ .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ระดับคุณภาพของผลงาน
5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช
2 หมายถึง มีคุณภาพระดับควรปรับปรุง 1 หมายถึง มีคุณภาพระดับไมผานเกณฑ
ลงชื่อ.............................. ....... ผูประเมิน
(..........................................)
........./................../............
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แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูผูสอน..................................................................กลุมสาระ.................................................................
ชั้น....................ภาคการศึกษาที่.....................ปการศึกษา.................... ผูสังเกต.....................................
วันที่ ........................เวลา....................
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมการสอนของครู
ระดับปฏิบัติ
รายการพฤติกรรมการสอน
มาก ปานกลาง
นอย
การนําเขาสูบทเรียน
1.ใชสถานการณ /คําถาม/กิจกรรม กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอน
2.เชื่อมโยงความรูเดิม/บทเรียนครั้งกอนกับบทเรียนใหม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.ใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห และแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
2. ใหผูเรียนไดฝกสังเกต จดบันทึก
3. ใหผูเรียนไดคนหาขอมูล จัดทําขอมูล สรุปขอมูลจากแหลงตางๆดวย
ตนเอง
4. ใหผูเรียนไดฝกระบุปญหา กําหนดทางเลือก และเลือกวิธีแกปญหา
5. ใหผูเรียนไดฝกตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบ
6. ใหผูเรียนสรุปความรูดวยตนเอง
7. ใหผูเรียนมีอิสระในการเลือกทําตามความถนัดและความสนใจ
8. ใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งรายบุคคลและเปนกลุม
การใชสื่อและแหลงเรียนรู
1.ใชสื่อประกอบการสอนที่หลากหลาย
2.ใชสื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองตามจุดประสงค/เนื้อหา/ผ็เรียน
3. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อ
การประเมินผล
1.ประเมินผลผูเรียนทุกกิจกรรมอยางตอเนื่อง
2.ใชเครื่องมือวัดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับจุดประสงค
3.ใชวิธีการวัดผลอยางหลากหลายและเหมาะสม
3.ประเมินภาพรวมเมื่อสิ้นสุดแผนการจัดการเรียนรู
บันทึกเพิ่มเติม..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ระดับการปฏิบัติ
มาก = ปฏิบัติเปนประจํา ปานกลาง =ปฏิบัติบางครั้ง (50%) นอย = นานๆ ครั้ง
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คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบประเมินพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
ตัวบงชี้ที่ 1.3
ตัวบงชี้ที่ 1.4
ตัวบงชี้ที่ 1.5
ตัวบงชี้ที่ 1.6
องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ตัวบงชี้ที่ 2.3
ตัวบงชี้ที่ 2.4
ตัวบงชี้ที่ 2.5
ตัวบงชี้ที่ 2.6
องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3

ผูเชี่ยวชาญ (คนที่ )

รวม (ΣR)

เฉลี่ย (ΣR)

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

4
5
5
5
5
5

0.8
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
1
1

5
5
5
4
5
5

1
1
1
0.8
1
1

1
0

1
1

1
1

1
1

1
1

5
4

1
0.8

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

5
5
5

1
1
1

159

2.แบบสัมภาษณการคิดไตรตรองของครู
ขอที่
1
2
3
4

ผูเชี่ยวชาญ (คนที)่
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

3
1
1
1
1

4
1
1
1
1

5
1
1
1
1

รวม (ΣR)

เฉลี่ย (ΣR)

5
5
5
5

1
1
1
1
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครู
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ผูเชี่ยวชาญ (คนที)่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

3
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

รวม (ΣR)

เฉลี่ย (ΣR)

5
4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
2
4
5
5
5
5

1
0.8
1
1
1
1
0.8
0.8
1
1
1
1
1
1
1
1
0.4
0.8
1
1
1
1
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4.แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ผูเชี่ยวชาญ (คนที)่
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1

3
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม (ΣR)

เฉลี่ย (ΣR)

5
5
4
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
0.8
0.8
1
1
1
1
1
0.8
1
1
0.8
1
1
1
1
1
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5.แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผูเชี่ยวชาญ (คนที)่
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม (ΣR)

เฉลี่ย (ΣR)

5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
0.8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่น
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนของครู
ขอ

พฤติกรรมการสอนของครู

1
2
3
4
5
6

ครูใหนักเรียนชวยเลือกเนื้อหาที่ตองการเรียน
ครูจัดเนื้อหาที่สัมพันธกับชีวติ และชุมชนของนักเรียน
ครูสอนสิ่งที่นําไปใชในชีวติ ประจําวัน
ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง
ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ
ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคนขอมูล ความรูจากแหลงตางๆ ได
ดวยตนเอง
ครูจัดกิจกรรมใหทํางานดวยตนเอง
ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนนําเสนอผลงานของตนเอง
ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม
ครูใหนักเรียนใชวัสดุ อุปกรณในการเรียนดวยตนเอง
ครูใหนักเรียนกับเพื่อนใชอปุ กรณ สื่อ แหลงเรียนรูรวมกัน
ครูใหนักเรียนรวมจัดทําวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการเรียน
ครูใหนักเรียนกับเพื่อนใชอปุ กรณ สื่อ แหลงเรียนรูรวมกัน
ครูใหนักเรียนรวมกําหนดเกณฑการประเมิน
ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในหองเรียน
ครูแนะนําและชวยเหลือนักเรียนเมื่อประสบปญหา
ครูแสดงความรัก ความเมตตาและเอื้ออาทรตอนักเรียน
ครูใหความสนใจนักเรียนทุกคนโดยเทาเทียมกัน
ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่แตกตางจากครู
คาความเชื่อมัน่

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

คา
อํานาจจําแนก
.63
.28
.46
.31
.29
.72
.49
.53
.28
.31
.28
.45
.28
.65
.72
.46
.43
.72
.46
.85

ภาคผนวก ข
กิจกรรมและขอมูลจากการวิจัย
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โปรแกรม
การพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครู
แนวคิดและหลักการ
การพัฒนาครูเพื่อใหครูเปนครูที่มีคุณภาพตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู จําเปนตอง
พัฒนาครูใหมีคุณภาพในดานตางๆ ไดแก ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อหาในหลักสูตรอยาง
เพี ย งพอ มี ทั ก ษะด า นวิ ช าชี พ ครู และมี ค วามสามารถในการใชยุ ท ธวิ ธี ส อนและการประเมิน มี
สามารถคิดไตรตรองและวิเคราะหตนเอง มีความเขาใจผูอื่นและมีความสามารถในการจัดการ (กรม
วิชาการ.2544 ; อางอิงจาก องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (OECD).1994) ทั้งนี้
การพัฒนาครูตองเปนการอบรมเพื่อเติมเต็มอยางตอเนื่องและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเพื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน
กระบวนทั ศ น ใ หม ที่ สํา คั ญ ในการพั ฒ นาครู ป จ จุบัน คื อมุ ง พัฒ นาครูเ พื่ อใหส งผลดีต อ
นักเรียนเปนสําคัญใหครูเกิดการรับรูเขาใจและตระหนักถึงการนําไปใชเพื่อพัฒนาอยางเปนระบบทั้ง
หลักสูตร วิธีการสอนหรือการประเมินผล ไมพัฒนาอยางแยกสวนเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และใช
รูปแบบการพัฒนาครูดวยตนเอง ใหครูเปนผูกระทําและสรางองคความรูใหม ๆ ใหเกิดขึ้นมาดวยครู
เอง (วิโรจน สารรัตนะ.2546:197) กลวิธีการเรียนรูของครูควรเนนการเรียนรูเนื้อหาใหม ๆ ความรู
ใหม ๆ และวิธีการใหมๆ จากหองเรียนของตนเอง จากเพื่อนครู จากนักพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
และจากผู บ ริหารภายในโรงเรี ยนของตนเอง และการเรียนรูของครูเ กิดขึ้นจากการทําหน าที่ ใ น
หองเรียนเปนหลัก โดยการพัฒนาครูจะตองกระทําภายใตแนวคิดที่วาครูควรเรียนรูวิธีการพัฒนา
ตนเองและวิธีการพัฒนางาน ครูควรสามารถออกแบบการเรียนการสอนดวยตนเองอยางเหมาะสม
กับบริบทของนักเรียนและครู
การพั ฒ นาครู สํ า หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช รู ป แบบการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม
เนื่องจากเปนรูปแบบการศึกษาเชิงการสะทอนภาพตนเองเปนหมูคณะ ในประเด็นหรือปญหาที่มี
ความสนใจและมี ค วามสํ าคัญตอการปฏิบัติงานของกลุมผูร ว มวิจัย การศึกษาอาศัยการทํางาน
รวมมือกันเปนทีมผานกระบวนการที่เปนวัฏจักรตามวงจรการวิจัย ไดแก การวางแผน การปฏิบัติ
และการสังเกต และการไตรตรอง จุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาความเขาใจและการปฏิบัติ
ของแตละบุคคลและของกลุม (Kemmis and McTaggart.1990:5) และสอดคลองกับขอมูลของ
โรงเรียนชี้ใหเห็นวาโรงเรียนมีความตองการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองและ
เพื่อนครูโดยรวมกันพัฒนา จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางครูในโรงเรียนและให
มีการนิเทศภายในอยางจริงจังและตอเนื่อง
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จุดมุงหมาย
1.เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูค วามเขาใจและทักษะในการจัดการเรียนการรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
2.เพื่อพัฒนาครูใหมีความสามารถคิดไตรตรองการปฏิบัติงานการสอนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน
เนื้อหาสําหรับการพัฒนา
1.การวิเคราะหหลักสูตรและการออกแบบหนวยการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา
2.การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญกลุม สาระการเรียนรู
3.วิธีการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
4.การวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรู
5.กลวิธีการคิดไตรตรองการสอนและการพัฒนาพฤติกรรมการสอนโดยการคิดไตรตรอง
การสอน
การดําเนินการพัฒนา
การพั ฒ นาการคิ ด ไตร ต รองและพฤติ ก รรมการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ของครู
ดําเนินการพัฒนาพัฒนาใน 2 ลักษณะ คือ การฝกอบรมและการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
ผูเขารวมการพัฒนา
1.ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือรองผูอํานวยการสถานศึกษา
2.ครูวิชาการ
3.ครูผูสอนกลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
การประเมินผล
1.ประเมินกอนและหลังการพัฒนา ไดแก สัมภาษณการคิดไตรตรอง ประเมินพฤติกรรม
การสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจักการเรียน
การสอนของครู
2. ประเมินระหวางการพัฒนา ไดแก ประเมินแผนการจัดการเรียนรู สังเกตการสอน และ
บันทึกไตรตรองการสอน

167
โปรแกรมพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ขั้นตอน
กิจกรรม
วงจรที่ 1 : 1. จัดทําโปรแกรมพัฒนาครู
ขั้นวางแผน 2. ประชุมชี้แจงเตรียมการฝกอบรมครู เรื่อง
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร และ
การคิดไตรตรองการสอน
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
การสอนของครูโดยใชเทคนิคกระบวนการวิจัย
แบบมีสวนรวม
4.วิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรูของตนเอง
และเรียนรูจากบันทึกหลังสอนสูการคิด
ไตรตรองการสอน
5.ออกแบบการจัดการเรียนรู เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ประเมินแผนการจัดการเรียนรู
ของตนเอง
6.สงแผนการจัดการเรียนรู
7. ประชุมสะทอนผลการออกแบบการจัดการ
เรียนรู
วงจรที่ 1: 1. ฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การจัดการ
ขั้นปฏิบตั ิ เรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ กลุมสาระการ
และสังเกต เรียนรูคณิตศาสตรและการคิดไตรตรองการ
สอน โดยการบรรยาย ฝกปฏิบัติการ อภิปราย
2.จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรู และเขียนบันทึกไตรตรองหลังสอน
4.สังเกตการสอนในชั้นเรียน

ระยะเวลา
12 พ.ค.51
20 -26
พ.ค.51

ผูเกี่ยวของ
ผูรวมวิจัย
ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย

5 มิ.ย.51

ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย

5 มิ.ย.51

ครู/ครูวิชาการ/
ผูวิจยั

5 มิ.ย.12 ก.ย.51

ครู

ทุกวันศุกร

ครู/ผูบริหาร
โรงเรียน
ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย
ครู/วิทยากร

20 มิ.ย.51
26-27
พ.ค.51

30 มิ.ย.11 ก.ค.51
4,9 ก.ค.51

5.สนทนาโตตอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดย 11 ก.ค.51
ใชบันทึกไตรตรองหลังสอนของครูและขอมูล
จากการสังเกตการสอน

ครู
ครูวิชาการ/
ผูวิจัย
ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย
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โปรแกรมพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตอ)

ขั้นตอน
กิจกรรม
ระยะเวลา
วงจรที่ 1 : ประชุมสะทอนปญหาอุปสรรคดานกระบวนการ 11 ก.ค.51
ขั้นไตรตรอง และกิจกรรมการพัฒนาครูและเสนอแนว
ทางการแกไขปญหานําสูการปรับโปรแกรมการ
พัฒนาวงจรตอไป

ผูเกี่ยวของ
ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย

วงจรที่ 2 : 1.จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและประเมิน
ขั้นวางแผน แผนการจัดการเรียนรูของตนเอง
2.สงแผนการจัดการเรียนรูเพื่อตรวจสอบเพื่อ
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู
3.ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
4เตรียมการการจัดการเรียนรู
วงจรที่ 2 : 1.ครูจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู
ขั้นปฏิบตั ิ และบันทึกไตรตรองหลังสอน
และสังเกต 2. สังเกตการสอนในชั้นเรียน/วีดีโอการสอน

ครู

5 มิ.ย.12 ก.ย.51
ทุกวันศุกร

14 ก.ค.1 ส.ค.51
17 ก.ค.51

22 ก.ค.51
3. สนทนาโตตอบ ครั้งที่ 1
1 ส.ค.51
4. สนทนาโตตอบ ครั้งที่ 2
วงจรที่ 2: ประชุมสะทอนปญหาอุปสรรคดานกระบวนการ 1 ส.ค.51
ขั้นไตรตรอง และกิจกรรมการพัฒนาครูและเสนอแนว
ทางการแกไขปญหานําสูการปรับโปรแกรมการ
พัฒนาวงจรตอไป
วงจรที่ 3 : 1.ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ประเมิน
ขั้นวางแผน แผนการจัดการเรียนรูของตนเองและพัฒนา
นวัตกรรมการสอน
2.สงแผนการจัดการเรียนรูเพื่อตรวจสอบเพื่อ
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู
3. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู
4.เตรียมการจัดการเรียนรู

ครู/ผูบริหาร
โรงเรียน
ครู
ครู
ครู
ครูวิชาการ/
ผูวิจัย/
ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย
ผูวิจัย/
ผูรวมวิจัย

5 มิ.ย.12 ก.ย.51

ครู

ทุกวันศุกร

ครู/ผูบริหาร
โรงเรียน
ครู
ครู
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โปรแกรมพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตอ)

ขั้นตอน
กิจกรรม
วงจรทื่ 3 : 1.จัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นปฏิบตั ิ และสังเกตการสอนของตนเองในแตละครัง้
และสังเกต คิดไตรตรองขณะสอนโดยบันทึกเพิ่มเติม
หากปรับเปลีย่ นแผนการจัดการเรียนรู เขียน
บันทึกผลการจัดการเรียนรู
2.สังเกตการสอนของครูแตละคนครั้งที่ 1,2,3
3.สนทนาโตตอบ ครั้งที่ 1,2,3

วงจรทื่ 3 : 1. ประชุมสะทอนการพัฒนาครูตามโปรแกรม
ขั้นไตรตรอง 2. วิพากษรูปแบบการพฤติกรรมการสอน
ของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. สรุปผลการวิจัย

ระยะเวลา
4 ส.ค.19 ก.ย.51

ผูรับผิดชอบ
ครู

14,28 ส.ค.,
18 ก.ย.51
15,29 ส.ค.,
23 ก.ย.51

ครูวิชาการ/
ผูวิจัย
ผูรวมวิจัย/
ผูวิจัย

10 ต.ค.51

ผูรวมวิจัย/
ผูวิจัย
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โครงการ

โครงการฝกอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
สนองกลยุทธ สพฐ. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
สนองกลยุทธ สพท. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพเพียงพอเพื่อปฏิบัติงานใหมี
คุณภาพ
ลักษณะโครงการ โครงการใหม
ผูรับผิดชอบโครงการ 1. นางชุลีกร ยิ้มสุด 2.นางยุพิน ชูชวย
งบประมาณ
13,600 บาท
ระยะเวลาดําเนินงาน
พฤษภาคม- กันยายน 2551
...................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 มีเปาหมายสําคัญเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความรูความสามารถทางคณิตศาสตร สามารถ
นําความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติ
แตในสภาพปจจุบันครูคณิตศาสตรมักเนนกิจกรรมการเรียนการสอนดานความรูมากกวาดานทักษะ
กระบวนการและดานเจตคติ ทําใหนักเรียนขาดโอกาสที่จะไดรับการพัฒนาใหเกิดการเรียนรูครบทั้ง
สามด า นทํ า ให นั ก เรี ย นไม ไ ด รั บ ประโยชน สู ง สุ ด จากการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร ที่ จ ะนํ า ไป
ประยุกตใชในการดําเนินการชีวิต สิ่งเหลานี้ตองไดรับการแกไข โดยการพัฒนาครูคณิตศาสตรใหมี
ความรูความเขาใจในหลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
นัก เรี ย นให ค รบทุ ก ด าน เป ด โอกาสให ค รูค ณิ ต ศาสตร ไ ด ฝ ก การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่
เหมาะสม เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่ตองการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพ
กิจกรรมและผลสําเร็จการเรียนรูของนักเรียนไดตรงตามสภาพความเปนจริง
2. วัตถุประสงค
2.1 ผลผลิต (OUTPUT)
2.1.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจดานการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.1.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได
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2.2 ผลลัพธ (OUTCOME)
2.2.1 ครูผูสอนมีความสามารถการจัดการการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.2 นักเรียนมีผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูงขึ้น
3. เปาหมาย
พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงชั้น 1, 2 จํานวน 40 คน
4. กิจกรรม
รายการ/กิจกรรม
1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3. นิเทศติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาดําเนินการ
26-27 พฤษภาคม 2551
พฤษภาคม – กันยายน
2551

5. งบประมาณ
หมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ
1. คาตอบแทนวิทยากร
2. คาถายเอกสาร
รวม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ครูมีความรูความเขาใจการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตรและการออกแบบ
การจัดการเรียนรู

งบประมาณ
8,600
5,000
13600

ตอบ
แทน
8,600
8,600

วิธีการประเมิน
สอบถาม

ใชสอย

วัสดุ
5,000
5,000

เครื่องมือที่ใช
-แบบประเมิน
พฤติกรรมการสอน

7. หัวขอการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
7.1 การสอนคณิตศาสตรและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ ดานการสอนวิชา
คณิตศาสตรและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เนื้อหา ขอบเขตของสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร การใชหลักและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร
7.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
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วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถออกแบและเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตรที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
เนื้อหา ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู กระบวนการ
จัดการเรียนรูและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และการ
ออกแบบและการเขียนการจัดการเรียนรู
ตารางการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
การการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
วันที่
1

2

09.00-10.30 น.
10.45-12.00น.
13.00-14.30 น.
การจัดการเรียนการ การจัดการเรียนการ การวิเคราะห
สอนคณิตศาสตรที่
สอนคณิตศาสตรที่
หลักสูตรสาระการ
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนผูเรียนเปนสําคัญ เรียนรู
คณิตศาสตร
ฝกปฏิบตั ิการ
ฝกปฏิบตั ิการ
ฝกปฏิบตั ิการ
ออกแบบการเรียนรู ออกแบบการเรียนรู ออกแบบการ
และแผนการจัดการ และแผนการจัดการ เรียนรูและ
เรียนรูคณิตศาสตร เรียนรูคณิตศาสตร แผนการจัดการ
เรียนรู
คณิตศาสตร

ลงชื่อ...........................................ผูเสนอโครงการ
(นางชุลีกร
ยิ้มสุด)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
ลงชื่อ................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายถนัด ขวัญนิมิตร)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2

14.45-16.30น.
การออกแบบการ
เรียนรูและการเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตร
นําเสนอและวิพากษ
ผลงานแผนการ
จัดการเรียนรู
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แบบบันทึกการเรียนรูประจําวัน

โครงการฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2551
สรุปสาระสําคัญที่ทานเขาใจหรือจุดประกายแนวคิดของทานในการนําไปปฏิบัติอยางไร
1. การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.จุดประกาย/แนวคิดการนําไปปฏิบัติ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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แบบบันทึกการเรียนรูประจําวัน
โครงการฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สรุปสาระสําคัญที่ทานเขาใจหรือจุดประกายแนวคิดของทานในการนําไปปฏิบัติอยางไร
1. ปฏิบัติการออกแบบการเรียนรูคณิตศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2.จุดประกาย/แนวคิดการนําไปปฏิบัติ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่........หนวยการเรียนรูที่.........
ชั้นประถมศึกษาปที่...................
เรื่อง...........................................
จํานวน.............................ชั่วโมง
วันที่...........................................

1.สาระสําคัญ……………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................
2.จุดประสงคการเรียนรู……………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................
3.สาระการเรียนรู.......................................................................................................................
4.กระบวนการจัดการเรียนรู.....................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5.สื่อ/แหลงเรียนรู.....................................................................................................................
................................................................................................................................................
6.การวัดผลและประเมินผล
...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
7. การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู ประเมินโดยใชแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู
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8. บันทึกผลการจัดการเรียนรู (บันทึกการคิดไตรตรองการสอน)
n ผลการจัดการเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
o สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
p สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
q แนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
rสิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
sคําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ).............................................ผูสอน
(..........................................)
.........../........................./..........
ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ).......................................ผูบริหารสถานศึกษา
(.........................................)
.........../............................./.........
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย3ลงในชองระดับคุณภาพของผลงาน
ขอ
1
2
3
4

รายการประเมิน

5

ระดับคะแนน
4 3 2

สาระสําคัญมีความหมายชัดเจนครอบคลุมสาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนมีความชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหา/ สาระการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
จุดประสงคการเรียนรูพัฒนานักเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ และ
เจตคติ
5 กําหนดเนื้อหาสาระสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
6 กําหนดเนื้อหาสาระสอดคลองกับความสามารถ ความสนใจของผูเรียน
7 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา
8 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
9 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
10 กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน
11 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนหาคําตอบที่หลากหลาย
12 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนแสวงหาและสรุปความรูดวยตนเอง
13 กิจกรรมการเรียนรูเนนใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
14 กิจกรรมการเรียนใหนักเรียนมีโอกาสเลือกทําตามความถนัดและความสนใจ
15 กิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเรียนรูรายบุคคลและเปนกลุม
16 สื่อ/แหลงเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู
17 สื่อ/แหลงเรียนรูมีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัย และความสามารถ
ของผูเรียน
18 นักเรียนไดใชสื่อ/แหลงเรียนรูดวยตนเอง
19 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
20 มีเครื่องมือสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย
21 มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูชัดเจน
22 นักเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ขอเสนอแนะ .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ระดับคุณภาพของผลงาน
5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช
2 หมายถึง มีคุณภาพระดับควรปรับปรุง 1 หมายถึง มีคุณภาพระดับไมผานเกณฑ
ลงชื่อ.............................. ....... ผูประเมิน
(..........................................)
........../................../............

1
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ใบกิจกรรม
สะทอนความคิดตอประสบการณทางคณิตศาสตร
n คุณมีประสบการณทางดานคณิตศาสตรจากโรงเรียน บานหรืออื่น ๆ อยางไรบาง
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
o คุณมีประสบการณเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนทางดานคณิตศาสตร
ในลักษณะอยางไร
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
pกลวิธเี รียนคณิตศาสตรที่คุณชอบคืออะไร
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
q อะไรคือสาเหตุที่ทําใหคุณอยากเรียนคณิตศาสตร
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
r จากประสบการณของคุณอะไรที่ทําใหการเรียนรูคณิตศาสตรมีความสนุกสนาน
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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s วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณใชอยูในปจจุบันของคุณเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
t รูปแบบการสอนหรือกลวิธีสอนคณิตศาสตรของคุณคือรูปแบบใด
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
u คุณคิดวาจะจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหแตกตางไปจากปจจุบันไดอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
v
ภาพที่คาดหวังในการเรียนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนของคุณเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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ใบกิจกรรม วิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรูของตนเอง
คําชี้แจง
1) ใหสมาชิกแตละคนเขียนบรรยายสิ่งที่ไดจัดทํา หรือสภาพที่เปนอยูอยางสั้นๆ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูที่ใชอยู ตามหัวขอที่กําหนดให
2) นําผลที่ไดไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการเสวนาในกลุมตอไป
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

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

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
................................................................
................................................................
................................................................

สภาพที่เปนอยูของ
การจัดการเรียนรู

การใชสื่อ/แหลงเรียนรู
..................................................
..................................................
.................................................

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
..............................................................
..............................................................
..............................................................

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญ
 หา
................................................................
................................................................
................................................................

บันทึกเพิ่มเติม
.............................................
.............................................
.............................................
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ตารางการตรวจสอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ผูสอน ............................................. แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง..............................................
วันที่...........................
รายการ
ขอสังเกตทีพ่ บ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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แผน
การสอน
ที่

แบบบันทึกผลการคิดไตรตรองการสอน
จากบันทึกของ........................................................
ประเด็นทีเ่ ลือก
ความสัมพันธกับ
ระดับการคิด
มาคิดไตรตรอง
การจัดการเรียนสอนหรือไม/
ไตรตรอง
อยางไร
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สรุปผลการนําโปรแกรมการพัฒนาครูไปทดลองใช
การดําเนินการนําแผนพัฒนาครูไปทดลองใช ดําเนินการระหวางวันที่ 12- 13 มิถุนายน
2551 ที่โรงเรียนบานวังลํา อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของแผนการพัฒนาการคิดไตรตรองและพฤติกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูในประเด็น
เกี่ยวกับเนื้อหา กิจกรรม และการจัดกระบวนการพัฒนาของผูวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 สถานที่และกลุมเปาหมายในการศึกษา
โรงเรียนบานวังลํา อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 เปดทําการสอนระดับกอนประถมศึกษา– ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ตั้งอยูที่ตําบลวังคีรี อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ในปการศึกษา 2551 มีครู 18 คน
นักเรียน 362 คน คิดอัตราสวนครู:นักเรียน เทากับ 1: 25 ครูทุกคนสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป สอนตรงตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษาหรือตามความถนัดเกือบทุกคน ครูแตละ
คนมีชั่วโมงสอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงตอสัปดาห ทั้งนี้ครูมีความรูความเขาใจเปาหมายของหลักสูตรและ
เปาหมายของการจัดการศึกษาในระดับพอใชและมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญในระดับพอใช
นักเรียนโรงเรียนบานวังลํามีภูมิลําเนาอยูหางจากโรงเรียน ตั้งแต 100 เมตร10
กิโลเมตร กระจายอยูใน 4 หมูบาน 3 ตําบล รับเขามาเรียนโดยไมมีการคัดเลือก นักเรียนมีความ
แตกตางระหวางบุคคลอยางหลากหลาย ทั้งในเรื่องความพรอม ฐานะ สภาพครอบครัว ตลอดจน
ความสามารถทางการเรียนรู มีทั้งนักเรียนที่อานหนังสือไมออกเขียนไมไดจนถึงนักเรียนที่คอนขาง
เกง การจัดชั้นเรียนจัดแบบคละความสามารถทั้งเพศชายและเพศหญิง
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเปนแนวทางเดียวกันกับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป คือ ยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชราช
2544 เปนหลัก มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาบางเล็กนอยในบาง
กลุมสาระ ครูมีการจัดทําแผนการสอนแตไมครบทุกกลุมสาระที่สอน และครูสวนใหญจัดการเรียน
การสอนและประเมินผลแบบดั้งเดิม
กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ครูผูสอนกลุมสาระคณิตศาสตรทุกชวงชั้น
จํานวน 3 คน โดยครูทั้งสามทานไดเขารับการฝกอบรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ครูทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอื่น ๆไมใชคณิตศาสตร แตทําการสอน
ในวิชาคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง
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2. วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของเคมมิส
และแม็คแทธกาธ(Kemmis; & McTaggart. 2000: 150) ดําเนินการ 1 วงจร ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน ดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนในการวิจัยและบทบาทของครู
กลุมเปาหมาย เพื่อใหเขาใจตรงกัน
2.
ผู วิ จั ย ให ค รู ท บทวนองค ค วามรูที่ ไ ดจ ากการฝก อบรมการจัด การเรีย นรู
คณิ ต ศาสตร ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ และเทคนิ ค วิ ธี ก ารต า งๆที่ ครู ไ ด เ รี ย นรู โดยการสนทนา
แลกเปลี่ยนและเติมเต็ม
3. ใหครูเลาประสบการณการจัดการเรียนรูในปจจุบันของแตละคนในทุกขั้นตอนและ
เปรียบเทียบกับแนวทางที่ไดรับการฝกอบรม
4. ผูวิจัยและครูรวมกันสรุปแนวทางการออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. ครูรวมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู 1 ชั่วโมง สําหรับสอนในวันถัดไปโดยนํา
แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ มี อ ยู ม าปรั บ เปลี่ ย นในบางประเด็ น ที่ ค รู เ ห็ น ว า ยั ง ไม ส อดคล อ งกั บ
องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูและตัวบงชี้กระบวนการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยนําคําถามภาพความคิดของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูมากระตุนครูในการเขียนแผนฯ
6. ผูวิจัยและครูรวมกันประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู และสะทอนประเด็นที่ครูพบวายังบกพรองอยู
7. ครูปรับแผนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติและขั้นสังเกต
1. ครูจัดการเรียนรูตามแผนการเรียนรู ในชั่วโมงสอนปกติ มีการตรวจสอบผลการ
เรียนรูของนักเรียน และสังเกตการสอนของตนเองในขณะสอน
2.ผูวิจัยรวมสังเกตการณจัดการเรียนรูของครู
3.ครูบันทึกผลการจัดการเรียนรู/คิดไตรตรอง
ขั้นที่ 3 ขั้นไตรตรอง
ผูวิจัยพบกลุมครู รวมสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาและกระบวนการ
ในการพัฒนาครู ตลอดจนขอมูลอื่นๆ
3. ผลการศึกษา
3.1.ขั้นการวางแผน
ครูกลุมเปาหมายเขียนแผนการจัดการเรียนรู สาระ จํานวนและการดําเนินการ ผูวิจัย
ไดประเมินกอนปรับปรุงพบวา ทุกแผนมีองคประกอบสําคัญครบถวน สมบูรณ แตมีรายละเอียดที่
แตกตางกันไป เมื่อประเมินดวยแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น สรุปผลการประเมินไดดังนี้
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1) ครูประวิทย จัดทําแผนการจัดการเรียนรูชั้นระถมศึกษาปที่ 3 เรื่อง การ
เขียนในรูปการกระจาย หลักสิบ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับเนื้อหา ลักษณะของกิจกรรมเนน
กระบวนการทางคณิตศาสตร แตกิจกรรมการเรียนรูคอนขางมีครูเปนศุนยกลาง สื่อการเรียนหลักคือ
หนังสือเรียนคณิตศาสตร แบบฝกหัด การวัดและประเมินผลเนนการสังเกตและการสอบถามความรู
ความเขาใจนักเรียนและตรวจแบบฝกหัด
2) ครูฟน จัดทําแผนการจัดการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง การบวก
ลบ จํ า นวนนั บ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หา ลั ก ษณะของกิ จ กรรมเน น ทั ก ษะ
กระบวนการคิดคํานวณ นักเรียนตองเรียนรูตัวอยางและแบบฝกหัดเพิ่มเติมจากแบบฝกหัด สื่อการ
เรียนหลักคือ หนังสือเรียนคณิตศาสตร แบบฝกหัด การวัดและประเมินผลใหนักเรียนทําแบบฝกหัด
และตอบคําถาม นักเรียนไมมีสวนรวมในการวางแผนการวัดและประเมินผล และการใชสื่อหรือแหลง
เรียนรู
3) ครูประดิษฐ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เรื่อง
จํ า นวนนั บ 1-100 กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หา ลั ก ษณะของกิ จ กรรมเน น ทั ก ษะ
กระบวนการคิดคํานวณ และนักเรียนเรียนรูตัวอยาง และการปฏิบัติจริง สื่อการเรียนหลักคือ หนังสือ
เรียนคณิตศาสตร แบบฝกหัดและของจริง (กอนหิน) และมีสวนรวมใชสื่อการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลใหนักเรียนทําแบบฝกหัดและสังเกตการตอบคําถาม นักเรียนไมมีสวนรวมในการวาง
แผนการวัดและประเมินผล
3.2 ขั้นปฏิบัติและสังเกต
กลุมเปาหมายนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในสอน ผูวิจัยเขาสังเกตการณสอนของ
กลุมเปาหมายคนละ 1 ครั้ง และครูสังเกตการณสอนของตนเองและใหนักเรียนประเมินการสอนของ
ครู สรุปขอมูลไดดังนี้
1) ครูประวิทย ทําการสอนตามแผน พยายามสอนตามขั้นตอนในแผนการ
จัดการเรียนรู แตติดขัดไมราบรื่น ครูจะใชเวลาอธิบายมาก นักเรียนมีสวนรวมและตั้งใจปฏิบัติตาม
กิจกรรมคอนขางดี นักเรียนมีความรูสึกพึงพอใจกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดให ครูผูสอนมีความรูสึก
วาตนเองทําไดไมดีเทาที่ควรและยังจัดเวลาไดไมเหมาะสม เพราะไมคุนเคยกับการจัดการเรียนรูที่
ปฏิบัติตามแผนทุกขั้นตอน
2) ครูฟน ทําการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยพยายามจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแผนทุ กขั้นตอน แต สวนใหญครูจะทํากิจกรรมเสี ยเอง บางครั้งอดทนรอคําตอบ
นักเรียนไมได นักเรียนมีความรูสึกวิตกกังวล ครูรูสึกไมถนัดการจัดกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติจริง
รูสึกวานักเรียนเสียงดังวุนวาย ตอนแบงกลุมใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด
3) ครูประดิษฐ พยายามจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามแผน แตมักเกิด
ความติดขัดในเรื่องความรวมมือของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนไมมีความพรอมเทาที่ควร ครูมัวแต
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กังวลกับพฤติกรรมของนักเรียนที่ไมคอยตั้งใจเรียน นักเรียนรูสึกไมพึงพอใจที่ครูดุ ครูรูสึกการจัด
กิจกรรมดีแตตองเตรียมความพรอมนักเรียนใหใกลเคียงกันกอน
3.4 ขั้นไตรตรอง
จากการประชุมไตรตรองการปฏิบัติการจัดการเรียนรู ไดขอสรุปดังนี้
1) ครู ก ลุม เป า หมายสรุ ปว า การเรี ย นการสอนในครั้ง ที่ผ านมา ตนเองยั งทํ า ไดไ ม ดี
เทาที่ควร สาเหตุนาจะมาจาก
(1) ไมเคยจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนทุกขั้นตอน
(2) ไมมีความรูเรื่องรูปแบบหรือเทคนิคการสอนแบบตางๆ เชน การเรียนแบบ
รวมมือ การสอนกระบวนการคิด เปนตน
(3) สื่อการเรียนรู ไมหลากหลาย ยังคงเนนแบบฝกหัดเทานั้น
(4) การเปดโอกาสใหนักเรียนรวมประเมินทําใหเกิดความลาชาและไมมั่นใจในตัว
นักเรียน
2) ป ญ หาอุ ป สรรคสํ า คั ญ ในการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ คื อ การจั ด
แผนการเรียนรูและการเตรี ยมการสอนของครู คือ ครู ไมมีเวลาเตรี ยมตัวโดยเฉพาะการเตรียม
แผนการจั ดกาเรี ย นรู การนํ า เสนอแผนเพื่อปรั บ ปรุงซึ่ง ตองใช เ วลามาก และปญ หาที่สํ าคัญอี ก
ประการหนึ่งคือครูไมมีความรูเรื่องรูปแบบการสอนที่หลากหลายทําใหการจัดกิจกรรมไมลึกซึ้งพอ
สวนดานการวัดและประเมินผล เห็นวาเปนเรื่องยากหากใหประเมินตามสภาพจริง ที่ครูจะสังเกต
บัน ทึก พฤติ ก รรมนั ก เรี ย น หรื อ กํ า หนดชิ้ น งานและเกณฑก ารใหค ะแนน ยัง ต อ งใช ข อ สอบหรื อ
แบบฝกหัดเปนหลัก
แนวทางแกปญหา ครูกลุมเปาหมายเสนอวาควรใหความรูแกครูเกี่ยวกับเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนแบบตางๆ เปนระยะๆ แทรกไวในการประชุมแตละครั้งหรือจัดหาวีดีโอหรือ
เอกสารเสริมใหครูศึกษาดวยตนเอง
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ตัวอยางผลการวิเคราะหสภาพการจัดการเรียนรูของตนเอง
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1. การจัดทําแผนการสอน
แผนการสอนที่จัดทําและนํามาสอนทุกวันนี้ไดมาจากแผนที่นักวิชาการเรียนขั้นตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 จัดหาสํานักพิมพที่เชื่อถือได
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
สําหรับนักเรียนชั้น ป.1 การจัดกิจกรรมครูเปนผูนํา เปนศูนยกลาง เสียสวนใหญแตหนึ่ง
นักเรียนคอยเปนผูนําในการทํากิจกรรมมากขึ้น
3. การใชสื่อ/แหลงเรียนรู
การใชสื่อคณิตศาสตร จําเปนมากสําหรับนักเรียนชั้น ป.1 ตองใชของจริงสิ่งใกลตัว เชน
อวัยวะในรางกายของตน ของเพื่อน สิ่งของในหองเรียน แหลงเรียนรูใชนอย
4. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
มีการวัดผลจริงทุกครั้งจากการวัดตามรายบุคคล การทําแบบฝกหัดการสังเกตพฤติกรรม
5. วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหา
ตอนนี้แกปญหาของนักเรียนในการไมเขาใจบทเรียน หรือทําแบบฝกไมได โดยการสอน
ซอมเสริมและเรียกมาอธิบาย แกไขแบบฝกที่ทําผิด ยังไมไดใชการวิจัย
6. บันทึกเพิ่มเติม
ตองการใหทานรองฯหาตัวอยางแผนการจัดการเรียนวิชาคณิตทุกชัน้ ของครูที่ผาน คศ.3
แลวทีเ่ รียนขึน้ มาเอง โดยไมลอกจากสํานักพิมพตาง ๆ
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่2
1. การจัดทําแผนการสอน
จัดทํา 2 ภาคเรียน
- ภาคเรียนที่ 1 มี 6 บท ใชเวลารวมทั้งหมดประมาณ 100 ชม.
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
- จัดตามความสามารถของผูเรียน
- จัดตามลําดับขั้นคือ ทบทวนความรูเดิม สอนเนื้อหาใหมและใหทําแบบฝกหัด
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3. การใชสื่อ/แหลงเรียนรู
- ใชสื่อของจริงที่อยูใกลตวั
- แหลงเรียนรูในโรงเรียนและประสบการณของนักเรียนในชีวติ ประจําวัน
4. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
เมื่อนักเรียนเรียนรูจบในแตละเรื่องนั้นทันที และใหนักเรียนรูผลการเรียนของตัวเอง เพื่อ
ปรับปรุงเรื่องที่ทดสอบไมผา น
5. วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหา
- การปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- การใชแบบฝกทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา
6. บันทึกเพิ่มเติม
ปญหาในการจัดการเรียนรู
- ขาดความรวมมือการเอาใจใสของผูปกครอง
- ขาดสื่ออุปกรณที่ควรใช
- ความแตกตางในการเรียนรูของนักเรียนแตละคน
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่4
1. การจัดทําแผนการสอน
ครูและนักเรียนชวยกันวางแผนในการจัดทําแผนการสอน โดยใหนักเรียน ไดมีสวนรวม
ในการเลือกและนําไปเปนแนวในการจัดทําโดยทําใหไดผลดี
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
ครูกับนักเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเปนใหผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดทํา
กิจกรรม ซึ่งจะทําใหนักเรียนเขาใจ และสามารถนําไปสอนเพื่อนใหเขาใจไดดี ยิ่งขึ้น
3. การใชสื่อ/แหลงเรียนรู
สื่อที่ใชในการเรียนจะใหนักเรียนไดคิดและชวยกันจัดทําให โดยนักเรียนจะใชสิ่งทีท่ ํามา
ใชเปนประโยชนมาก นักเรียนไดมาสังเกตดูวาสื่อที่คิดกันมาสามารถใชกิจกรรมได
4. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
เมื่อนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูไปแลว เพื่อตองการดูวานักเรียนเขาใจและสามารถ
ทํางานตามใบงานหรือแบบฝกหัดไดโดยจะสามารถยกตัวอยางฝกทําเองไดและสามารถนํามา
ประเมินตามสภาพจริงได
5. วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหา
การทําวิจัยเพือ่ แกปญหานักเรียนได คงจะใชใหนักเรียนที่เรียนเกงชวยสอนนักเรียนที่
เรียนออนกวา ซึ่งจะทําใหนักเรียนสนใจและแกไขในบทเรียนไดดี
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6. บันทึกเพิ่มเติม
นักเรียนชั้น ป.4/1 จะชวยกันสอนนักเรียนชั้น ป.4/2 โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน
ทําใหนักเรียนเขาใจไดดีดวยและชวยใหนักเรียนไดทําแบบฝกหัดได
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่5
1. การจัดทําแผนการสอน
ใชแผนการสอนของอาจารยสําลี รักสุทธิแ์ ละคณะ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอนฝกใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ยกตัวอยาง
หลาย ๆ ตัวอยางจนนักเรียนเขาใจ จึงใหทําแบบฝกหัด
3. การใชสื่อ/แหลงเรียนรู
สื่อใชสิ่งที่อยูใกลตวั เชน ไมบรรทัด วงเวียน สมุด กระดานดํา
4. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ในการเรียนการสอนทุกครั้งครูจะตรวจแบบฝกหัดเปนรายคนและมีการทดสอบเมื่อเรียน
จบบททุกครั้ง
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ตัวอยางขอมูลสะทอนความคิดตอประสบการณทางคณิตศาสตร
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1. คุณมีประสบการณทางดานคณิตศาสตรจากโรงเรียน บานหรืออื่น ๆ อยางไรบาง
มีประสบการณดานการสอนคณิตศาสตรมาเปนเวลา 27 ป สามารถใชเทคนิค วิธีการจัด
กิจกรรมการสอนไดดี ไดรับรางวัลการเรียนการสอนแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร ผานการประเมิน
ครูรางวัลเกียรติยศสาขาคณิตศาสตร เขารวมอบรม ประชุม สัมมนาจากหนวยงานของรัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวของกับการสอนคณิตศาสตร
2. คุณมีประสบการณเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนการสอนทางดานคณิตศาสตรในลักษณะ
อยางไร
- เขารับการประเมินครูรางวัลเกียรติยศสาขาคณิตศาสตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่อง การแลกเงิน ของชั้น ป.2 ปรากฏผานการประเมิน
- เขารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการคิด เกมส
ความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตร
3. กลวิธีเรียนคณิตศาสตรที่คุณชอบคืออะไร
การจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถคิดหาแนวทางที่จะนําความรูความเขาใจไปใช
ในชีวติ ประจําวัน ไดปฏิบตั จิ ริง ปรับตัวใหสามารถอยูในสังคมรวมกับผูอื่นได
4. อะไรคือสาเหตุที่ทําใหคุณอยากเรียนคณิตศาสตร
คณิตศาสตรเปนวิชาทีท่ าทายความคิด ความรู ความเขาใจ สามารถนําไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนในชีวติ ประจําวันได ฝกใหคนเปนคนมีเหตุผล มีทักษะอยางมาก
5. จากประสบการณของคุณอะไรที่ทาํ ใหการเรียนรูคณิตศาสตรมีความสนุกสนาน
การเรียนรูคณิตศาสตรใหสนุกสนาน นักเรียนรวมดําเนินกิจกรรมอาจจะใชเพลง เกมส
การปรับปฏิบตั ิจริง ใชสื่อของจริงใกลตัว ครูสอนโดยยกตัวอยางงาย ๆ เห็นจริงจัง สอนสนุก เปน
กันเอง กับนักเรียนใหความสําคัญกับนักเรียนเทากัน ใหรางวัลเสริมแรง ชมเชย
6. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณใชอยูใ นปจจุบันของคุณเปนอยางไร
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชอยูสําหรับการสอนนักเรียนชั้น ป.1 เปนการสอนที่
ใชอุปกรณของจริงนักเรียนจับตองได นักเรียนมีสวนรวม ครูอธิบายบทเรียนนักเรียนจนเขาใจ
ยกตัวอยางประกอบหลาย ๆ ตัวอยาง เมื่อนักเรียนเขาใจใหทําแบบฝกหัด นักเรียนทําแบบฝกหัดไม
ถูกตอง เรียกอธิบายตัวตอตัว
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7. รูปแบบการสอนหรือกลวิธีสอนคณิตศาสตรของคุณคือรูปแบบใด
รูปแบบการสอนคณิตศาสตรที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนชั้น ป.1 นั้นนาจะเปนการสอน
แบบของ สสวท.ที่ใชสูตรที่วา อธิบาย ยกตัวอยาง ลงมือปฏิบัติ วัดและประเมินผล สอนเสริม วิจัย
เพื่อแกปญหา
8. คุณคิดวาจะจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหแตกตางไปจากปจจุบันไดอยางไรบาง
นักเรียนทุกคนมีโนตคนละเครื่อง บรรจุความรูทางคณิตศาสตรแตละบทมีตัวอยาง วิธีคิด
แบบฝ ก หั ด แบบฝ ก เสริ ม ทั ก ษะ แบบทดสอบก อ น/หลั ง เรี ย น พร อ มเฉลย แบบบั น ทึ ก คะแนน
สามารถทําซ้ําได เมื่อไมเขาใจ มีภาพประกอบ สีสวยงามใชงาย
9. ภาพที่คาดหวังในการเรียนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนของคุณเปนอยางไร
เขาใจในเนื้อหาสาระ ทําแบบฝกหัด แบบฝกทักษะตาง ๆ ไดดวยความเขาใจในหลักการ
วิธีการ และนําความรูที่ไดรบั ไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันของตนอยางมีความสุข
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
1. คุณมีประสบการณทางดานคณิตศาสตรจากโรงเรียน บานหรืออื่น ๆ อยางไรบาง
- ประสบการณ จ ากโรงเรี ย นขณะเรี ย นชั้ น ประถม – มั ธ ยมศึ ก ษาผลการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตรอยูในระดับดี – ดีมากและเรียนจบระดับ ปกศ.สูง เอกคณิตศาสตรจาก วค.ภูเก็ต
- ประสบการณจากทางบาน มีอาชีพคาขาย ตองชวยขายของตั้งแตเด็ก
2. คุณมีประสบการณเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนการสอนทางดานคณิตศาสตรในลักษณะ
อยางไร
- ตอนเรียนระดับ ปกศ.สูงไดฝกสอนวิชาคณิตศาสตรชั้นป.2 ที่ ร.ร.บานลิพอน จ.ภูเก็ต
ไดผลการปฏิบัติงานระดับ 4
- ตอนจะศึกษาตอปริญญาตรีที่มศว.สงขลา เอกการประถมศึกษาเลือกเรียนการสอน
คณิตศาสตร ไดฝกสอนวิชาคณิตศาสตรที่ร.ร.วิเชียรจนไดผลการปฏิบัติงานในระดับ A
3. กลวิธีเรียนคณิตศาสตรที่คุณชอบคืออะไร
กลวิธีการเรียนคณิตศาสตรท่ชี อบ คือ
- เรียนรูจากรูปธรรม เชน ของจริง รูปภาพ
- เรียนรูจากการฝกปฏิบตั จิ ริง
4. อะไรคือสาเหตุที่ทําใหคุณอยากเรียนคณิตศาสตร
- รูสึกสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน
- การประสบความสําเร็จในการเรียน
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- การไดรับการยกยองชมเชยจากเพื่อนและครูทสี่ อน
- ชอบการเรียนดวยความเขาใจมากกวาการทองจํา

5. จากประสบการณของคุณอะไรที่ทาํ ใหการเรียนรูคณิตศาสตรมีความสนุกสนาน
- การเรียนจะเรียนจากเรื่องงายไปหาเรื่องยาก เมื่อประสบความสําเร็จในการเรียนรูเรื่อง
งาย ทําใหมีความกระตือรือรน มุงมั่นจะเรียนรูในเรื่องที่ยากขึ้น และการเรียนแตละเรื่องจะมีเหตุมี
ผล ผูเรียนจะตองเรียนดวยความเขาใจ
6. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณใชอยูใ นปจจุบันของคุณเปนอยางไร
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปจจุบัน เนื่องจากตองสอนนักเรียน 3 หอง ซึ่งแบง
ออกเปนหองที่นักเรียนอยูในระดับดี ระดับปานกลาง และระดับออนและมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม
การจัดกิจกรรมตองจัดตามความสามารถ ซึ่งหองที่ออนตองใชสื่อ อุปกรณและเวลามากกวาอีก 2
หอง
7. รูปแบบการสอนหรือกลวิธีสอนคณิตศาสตรของคุณคือรูปแบบใด
1. สอนจากงายไปหายาก
2. สอนตามความสามารถของผูเรียน
3. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม
4. ใหทําแบบฝกมาก ๆ
8. คุณคิดวาจะจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหแตกตางไปจากปจจุบันไดอยางไรบาง
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหแตกตางไปจากปจจุบันควรไดรับความรวมมือ
จากโรงเรียน ในการจัดสรรงบประมาณซื้อสื่อ อุปกรณตาง ๆ ใหเพียงพอกับความตองการของ
นักเรียน
9. ภาพที่คาดหวังในการเรียนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนของคุณเปนอยางไร
1. ตั้งใจเรียน มีความเขาใจในบทเรียน
2. มีความสุข ขยันทํางานที่มอบหมายเสร็จตามกําหนด
3. มีความรอบคอบ ทํางานเรียบรอย
4. รูจักคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่4
1. คุณมีประสบการณทางดานคณิตศาสตรจากโรงเรียน บานหรืออื่น ๆ อยางไรบาง
ประสบการณทางดานคณิตศาสตร ใชการฝกทักษะการคิดคํานวณฝกบอย ๆ จากการ
ทํางานตามการวัดผล ประเมินผลในการคิดคํานวณจํานวนนักเรียน จะใชการบวก ลบ คูณ หาร ทุก
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อยางจะฝกทําบอยในการหาคาเฉลี่ย หรือการคิดคํานวณในชีวิตประจําวัน จะตองมีการฝกทักษะ
ทางคณิตศาสตร

2. คุณมีประสบการณเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนการสอนทางดานคณิตศาสตรในลักษณะ
อยางไร
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางดานคณิตศาสตร โดยใหนักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดโดยตรงและนําไปปฏิบตั ิจริงเพื่อฝกทักษะกระบวนการ และสามารถตรวจสอบได วา
นักเรียนสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดหรือไม
3. กลวิธีเรียนคณิตศาสตรที่คุณชอบคืออะไร
คณิตศาสตร มีเทคนิค วิธีการ หลักการคิดคํานวณที่หลากหลาย หาเหตุผลอันถูกตอง
ตามความเปนจริง ถูกตอง ชัดเจน และเห็นผล ทําใหเกิดความสนใจในการอยากลองฝกคิด ทําและ
ฝก สามารถทําบอย ๆ เพี่อจะไดจดจําวิธีการตาง ๆ ได และสามารถนําเทคนิคตาง ๆ ไปใชได
4. อะไรคือสาเหตุที่ทําใหคุณอยากเรียนคณิตศาสตร
การเรียนคณิตศาสตรเปนวิชาที่ชว ยใหคนเราเกิดความละเอียดถี่ถว นรูจักการพิจารณา
ดูผลอันถูกตองตามความเปนจริง คณิตศาสตรมีเทคนิคการคิด ไดฝกไดปฏิบัติและเห็นผล และ
นําไปใชในชีวติ ประจําวันไดอยางมาก และถูกตอง และรูคําตอบ
5. จากประสบการณของคุณอะไรที่ทาํ ใหการเรียนรูคณิตศาสตรมีความสนุกสนาน
จากการจัดการเรียนการสอนที่เปนผูเรียนเปนศูนยกลางทําใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรม
มากที่สุด ทําใหผูเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินแตมีความสุขในการเรียน และฝกทักษะการคิด
ไปดวย
6. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณใชอยูใ นปจจุบันของคุณเปนอยางไร
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะไดกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน
- การจัดทํากิจกรรมกลุมนักเรียนจะมีความชวยเหลือกัน
- จัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง และมีสวนรวมในการทํา
- ฝกทักษะในการคิดคํานวณและการคิดเลขเร็ว
7. รูปแบบการสอนหรือกลวิธีสอนคณิตศาสตรของคุณคือรูปแบบใด
1. ใหนักเรียนชวยกันสอนใหเพื่อนดวยกัน จะไดผลมากและเขาใจไดดวย
2. สอนใหนักเรียนคนพบความรูดวยกันเอง โดยคิดหาวิธีการในสิ่งที่ตนอยากทราบ เชน เกมส
3. สอนใหนักเรียนมีสวนรวม
8. คุณคิดวาจะจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหแตกตางไปจากปจจุบันไดอยางไรบาง
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การจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร จ ะต อ งจั ด ให มี กิ จ กรรมของจริ ง หรื อ จํ า ลองให
นักเรียนเห็นไดชัดเจนมีการใชสัญลักษณแทนภาพและนําความรูที่ไดมาสรุปและหาวิธีแกปญหาและ
นักเรียนไดฝกปฏิบัติจากเกมสหรือแบบฝกหัดมาก ๆ และฝกใหบอยขึ้นเพื่อใหเกิดทักษะ
9. ภาพที่คาดหวังในการเรียนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนของคุณเปนอยางไร
นักเรียนปฏิบตั ิกิจกรรมโดยใชของจริง ฝกทําแบบฝกหัดไดรูจักการตั้งโจทยปญหาตาม
สถานการณทนี่ ักเรียนพบในชีวติ ประจําวันนักเรียนไดประเมินผลของตนเองวาสามารถนําความรู
ไปใชไดจริง
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่5
1. คุณมีประสบการณทางดานคณิตศาสตรจากโรงเรียน บานหรืออื่น ๆ อยางไรบาง
ประสบการณทางดานคณิตศาสตร จากโรงเรียน ในการสอนคณิตศาสตรมีนักเรียน 3
กลุ ม คื อ กลุ ม อ อ น กลุ ม ปานกลาง กลุ ม เก ง จากการสอนนั ก เรี ย นกลุ ม เก ง ใช เ วลาในการสอน
ประมาณ 10 -15 นาที นักเรียนก็ทําแบบฝกหัดได สําหรับนักเรียนกลุมปานกลางตองใชเวลาใน
การสอนประมาณ 30 นาที จึงจะทําแบบฝกหัดได นักเรียนกลุมออนสอนใชเวลาในการสอน 45
นาที และตองมีพี่เลี้ยงมาชวยสอนนักเรียนจึงจะสงการบาน
2. คุณมีประสบการณเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนการสอนทางดานคณิตศาสตรในลักษณะ
อยางไร
ประสบการณที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางคณิตศาสตรสอนนักเรียนดวยความเต็มใจ
และความรัก เขาสอนตรงเวลา เมื่อนักเรียนมีปญหาก็เปนที่ปรึกษา พยายามฝกใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบในการทํางาน สงงานตามกําหนดเวลา
3. กลวิธีเรียนคณิตศาสตรที่คุณชอบคืออะไร
การสอนโดยใหนักเรียนคิดวิเคราะหไปพรอม ๆ กับครูและใหนักเรียนออกไปแสดงวิธีทํา
บนกระดาน และตรวจแบบฝกหัดนักเรียนเปนรายบุคคลและชี้แจงขอที่นักเรียนทําผิดและใหกลับไป
แกสงอีกครั้ง เมื่อตรวจสอบความเขาใจ
4. อะไรคือสาเหตุที่ทําใหคุณอยากเรียนคณิตศาสตร
สาเหตุที่ทําใหอยากเรียนวิชาคณิตศาสตรเพราะวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองมีการคิด
วิเคราะหและไมยุงยากกับการทํารายงาน เรียนดวยความเขาใจ และฝกใหเปนคนที่มีความรอบคอบ
ละเอียด
5. จากประสบการณของคุณอะไรที่ทาํ ใหการเรียนรูคณิตศาสตรมีความสนุกสนาน
จากประสบการณสิ่งที่ทําใหการเรียนรูคณิตศาสตร มีความสนุกสนานคือ การใชเกมสใน
การจัดการเรียนการสอนการใชเพลงประกอบบทเรียน มีการสาธิตในบางบทเรียน โดยนักเรียนมี
สวนรวมในบางชั่วโมง
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6. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณใชอยูใ นปจจุบันของคุณเปนอยางไร
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชอยุในปจจุบันคือ สอนโดยใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการคิดวิเคราะหและทําใหนักเรียนกลาแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น สอนให
นักเรียนไมเห็นแกตัว
7. รูปแบบการสอนหรือกลวิธีสอนคณิตศาสตรของคุณคือรูปแบบใด
การสอนคณิตศาสตรโดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง ให
นักเรียนทองสูตรคูณการเรียนทุกครั้ง สงเกมส 24 กอนเรียนทุกวัน ครูจะตรวจสมุดเกมสทุกวันเพื่อ
ตรวจสอบความรับผิดชอบ
8. คุณคิดวาจะจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหแตกตางไปจากปจจุบันไดอยางไรบาง
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหแตกตางไปจากปจจุบันได โดยควรใชเทคโนโลยี
ชวยการสอนใหนักเรียนใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลที่ตองการจะหา ใหเลนเกมสจากคอมฯบางครั้ง
ใชขอสอบและคิดหาคําตอบ ในชั่วโมงวาง
9. ภาพที่คาดหวังในการเรียนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนของคุณเปนอยางไร
นักเรียนจะตอง รูจักคิด วิเคราะห และแกปญหาโจทยได นักเรียนทองสูตรคูณไดถูกตอง
นักเรียนจะตองมีความกลาและมีความเชื่อมั่นในตนเอง รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
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ตัวอยางขอมูลจากบันทึกไตรตรองหลังสอน
ขอมูลจากบันทึกไตรตรองวงจรที่ 1
1. ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
แผนที่การจัดการเรียนรูท ี่ 1
1.ผลการจัดการเรียนรู
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง ความหมายของการบวก นักเรียน
จํานวน 34 คน ใหความรวมมือ รวมจัดกิจกรรม ตอบคําถาม ซักถามเมื่อสงสัย เมื่อใหทําแบบฝกหัด
ก็ลงมือปฏิบัตทิ ันที
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
1.นักเรียนบอกสิ่งของที่มารวมกันโดยมีจํานวนไมเกิน 9 ไดถูกตอง
2.นักเรียนสามารถบอกจํานวนเลขทั้งหมดที่นํามารวมกันไดโดยมีจํานวนไมเกิน 9
3.เขียนสัญลักษณการบวกได
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
มีนักเรียน 7 คน ที่ตองดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ ขาดความคลองแคลวในการทํางาน
ทําแบบฝกหัด ขาดอุปกรณการเรียน ทําใหการทํางานตองลาชา สงงานไมทันเวลา
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
จํานวนนักเรียนในหอง ป.1/2 มีจํานวน 38 คน ถือเปนจํานวนที่มากยากที่ครูจะดูแล
เอาใจใสทั่วถึงใน 1 ชั่วโมง ครูผูสอนมีความปรารถนาดีตองการนําเด็กมาพัฒนาตัวตอตัว แนะนํา
อธิบายที่โตะครูอยางใกลชิด
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
ใหนักเรียนฝกทําแบบฝกทักษะ แบบฝกหัดใหมาก ใชแรงเสริม ใหรางวัลเมือ่ ตอบ
ถูกและรวมกิจกรรม เชน เขียนรูปดาวลงในสมุดแบบฝกหัด ใหคะแนนโดยอธิบายที่มาของคะแนน
นักเรียนจะเกิดความภูมิใจลพยายามทําดีตอๆไป
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
ทําอยางไรใหนักเรียนสนใจในกิจกรรมการสอนที่จัดให
แผนที่การจัดการเรียนรูท ี่ 2
1.ผลการจัดการเรียนรู

197
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนอยางหลากหลาย มีการรองเพลงพรอมแสดง
ทาทางประกอบ แสดงการบวกเลขโดยใชของจริงในหองเรียน เชน ตัวนักเรียน โตะ เกาอี้ เปนตน
นักเรียนรวมกิจกรรมอยางสนุกสนานและเขาใจบทเรียนดียิ่งขึ้น
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
1.นักเรียนสามารถบอกความหมายของการบวกได
2.นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณการบวกได
3.นักเรียนหาผลบวกที่มีคําตอบไมเกิน 9 ได
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
ต อ งให นั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนอย า งทั่ ว ถึ ง โดยแบ ง
กิจกรรมนี้สําหรับทีมนี้ มิฉะนั้นแลวเวลามากพอ เนื่องจากนักเรียน ป.1 ทํากิจกรรมใดๆก็ดีตองมีครู
คอยชี้แนะจึงจะทําได บางครั้งตองใชเวลาพอสมควรกิจกรรมจึงสําเร็จ
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้น ป.1 ควรใชกิจกรรม วิธีการ
มากๆ บอย ๆซ้ําๆ เนื้อหาเนนบางพอสมควร นักเรียนเกิดความสนุก แมนยําในเนื้อหาจะตามมา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
การสอน ป.1 ครูตองใจเย็น คอยเปนคอยไป เนนกิจกรรมใหมาก เนนความ
สนุกสนาน การแสดงออก การชมเชยใหความสําคัญกับทุกคนเสมอเหมือน
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
จัดการเรียนการสอนอยางไร นักเรียนจึงเรียนรูอยางมีความสุข
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยความตั้งใจ รวมรองเพลงผลไมแสดง
ทาทางประกอบ รวมกิจกรรมหาคําตอบบนกระดาน เขาใจวิธีการหาคําตอบการบวกตามแนวนอน
ไดถูกตอง เนนการนําความรูที่ไดจากการบวกไปใชในชีวติ ประจําวันอีกดวย
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนหาผลบวกตามแนวนอนได
นักเรียนใหความรวมมือทํากิจกรรม ตั้งใจและสนใจกระตือรือรนในการเรียนดีมาก
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
การใชประกอบการสอนเพิ่มเติมใหนักเรียนที่ทําแบบฝกหัดไมได
ตักเตือนการทํางานใหเสร็จทันเวลาและความเปนระเบียบ
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
สอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่มีปญหา จัดหา จัดทําแบบฝกทักษะเสริมให
นักเรียนเกงไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
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5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติในการทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเองและทั่วถึงใหมากขึ้น
นักเรียนเกิดทักษะทําได จําไดอยางยั่งยืน มีความภูมิใจ สนใจรักเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู สอนซอมเสริมอยางไรจึงไดผล
นักเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนบรรลุจุดประสงคทุกคน
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนใหความสนใจกิจกรรมการเรียนการสอน
มีความกระตือรือรน ทําแบบฝกหัดทันเวลา
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
ฝกใหนักเรียนเปนผูกําหนดประโยคสัญลักษณการบวก ตัวศุนยเอง พรอมกับหา
คําตอบ โดยอาจแขงขันระหวางชายและหญิง
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
จัดแบงกลุมนักเรียนเกง ชวยนักเรียนออน กลุมเพื่อนชวยเพื่อน แขงขันทําแบบ
ฝก ชุดฝกทักษะตางๆที่จัดทําจัดหามาให เปนการฝกใหมีความคิดไดเร็ว ไดถูก เกิดทักษะอันพึง
ประสงคขึ้น
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
กอนทําการสอนทุกครั้งมีการคิดเร็ว 10 ขอ เพื่อฝกทักษะการคิดคํานวณ เปนการ
เตรียมตัวนักเรียน
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
ตองใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางทั่วถึงโดยแบง
กิจกรรมนี้สําหรับทีมนี้ มิฉะนั้นแลวเวลาไมพอ เนื่องจากนักเรียน ป.1 ทํากิจกรรมใดๆก็ดีตองมีครู
คอยชี้แนะจึงจะทําได บางครั้งตองใชเวลาพอสมควรกิจกรรมจึงสําเร็จ
2.ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่2
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1
1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนทุกคนสนใจและตั้งใจรวมกิจกรรมการเรียนรูดี ผาน 32 คน ไมผาน 1 คน
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนบรรลุวตั ถุประสงค ทําแบบทดสอบผานไดระดับดี ดีมาก 93.94 เปอรเซ็นต
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
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ปรับปรุงเวลาเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนใหใชเวลาและกิจกรรมใหมากขึ้น
มีความเหมาะสมกับนักเรียน
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
เพิ่มเวลาในการทํากิจกรรม ใหนักเรียนฝกเขียนจํานวนเปนตัวหนังสือใหมากขึ้น
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
ฝกใหนักเรียนทํางานใหเรียบรอยและเปนระเบียบ
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
วิธีการฝกความมีระเบียบวินัย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนสามารถบอกจํานวนจากหลักลูกคิดไดทุกคน
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนแบบทดสอบรอยละ 96.97
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
ใหนักเรียนไดฝกอานจํานวนจากหลักเลขดวยการปฏิบัติจริงทุกคน
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ใหนักเรียนนําเศษวัสดุตางๆมาใชเปนสื่อในการอานจํานวน เชน ลูกยาง ไม
ไอศกรีม กานมะพราว ลูกแกว หรือไมเสียบลูกชิ้น จอก หรือ ขวดน้ํา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
ใหนักเรียนทุกคนไดปฏิบตั จิ ริงและฝกหลายๆครั้ง
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
การสอนนักเรียนมีความแตกตางกันมากในเวลาเดียวกันควรใชวธิ ีการสอน
อยางไรจึงจะดีที่สุด
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนทุกคนสนใจและตั้งใจรวมกิจกรรมการเรียนดี นักเรียนเรียงลําดับจํานวนได
ถูกตองและผาน 31 คน ไมผาน 2 คน
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนทําแบบทดสอบขอที่ 4 ผานไดระดับดี ดีมาก รอยละ 66.67 จาก 33 คน
3.ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
1. ผลการจัดการเรียนรู
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นักเรียนสวนใหญมีความรับผิดชอบ ทําแบบฝกหัดและแบบฝกทักษะ การบาน
นักเรียนเกือบทุกคนทําเสร็จและสนใจทํา
2. สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบ และแบบฝกไดเกือบทุกคน นักเรียนไดฝกปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามสภาพจริง และมีการใหนักเรียนทําแบบฝกมากๆ ชวยฝกการทํางานใหคิดคลองขึ้น
3. สิ่งทีต่ องปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4. แนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
นักเรียนจะตั้งคําถามของตัวเอง และสามารถตั้งคําถามใหกับเพื่อนๆ หรือการ
แตงโจทยจากตัวนักเรียนเอง โดยกําหนดกิจกรรมใหนักเรียนทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
1. ผลการจัดการเรียนรู
จากการสังเกต นักเรียนทุกคนมีความสนใจ ตั้งใจและกระตือรือรนที่จะเรียน
ทําแบบฝกหัดและแบบฝกทักษะตลอดจนการทํากิจกรรมตางๆ ขณะที่เรียนไดถูกตอง และมีความ
รับผิดชอบในการดูแลเพื่อนๆ ในกลุมใหทํางานดวยความเรียบรอย
2. สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนมากขึ้น ทุกคนสนใจและชวยเหลือกัน
ทํางานจนสําเร็จ ลุลวง
นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติ เกมสามเกลอเจอกันไดดีมาก ทุกคนทํางาน
อยางมีความสุข
3. สิ่งทีต่ องปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4. แนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
นักเรียนชอบในการทํากิจกรรม โดยใหทําแบบฝกมากๆ ตลอดจนใหแสดงโจทย
ตัวอยาง ที่ตวั เองไดคิดมา
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
1. ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนสวนใหญมีความรับผิดชอบแบบฝกหัด ใบงาน แบบฝกทักษะ ทุกคนสนใจ
และตั้งใจเรียนและชวยเหลือกันในการทํางานกลุม
2. สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
- นักเรียนชวยเหลือกันในการทําแบบฝกหัด
- ความรับผิดชอบในการทํางาน
3. สิ่งทีต่ องปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
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4. แนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
นักเรียนชอบใหจัดกิจกรรม โดยจะใหฝกการตั้งโจทยและฝกออกแบบการจัดทํา
กิจกรรมหรือแบบฝกตางๆ
แผนการจัดกาเรียนรูที่ 4
1. ผลการจัดการเรียนรู
เมื่อกําหนดจํานวนที่มากกวา 100,000 ใหนักเรียนสามารถเขียนในรูปการกระจาย
ของตัวเลขในแตละหลักไดและเมื่อใหทําแบบทดสอบนักเรียนสวนใหญทําแบบทดสอบได
2. สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนทําแบบทดสอบได และสามารถทําโจทยตางๆ มีแตละกลุม คิดมาทํา
และเก็บคะแนนไดมากขึ้น
3. สิ่งทีต่ องปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4. แนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
1. ผลการจัดการเรียนรู
เมื่อกําหนดจํานวนใหนักเรียนทุกคนสามารถเปรียบเทียบไดถูกตองวาจํานวนใด
มากกวา นอยกวาหรือเทากัน และเมื่อใหทําแบบทดสอบ และแบบฝก นักเรียนสามารถทํา
แบบทดสอบได
2. สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
ในหองเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหนักเรียนไดศึกษาตามความสภาพ
จริงและเห็นคุณคาของความรับผิดชอบในการทํางาน
3. สิ่งทีต่ องปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4. แนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
4.ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนตั้งใจเรียน และทําแบบฝกหัดไดโดยใชการสลับทีข่ องการบวกได
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนสามารถทํางานเปนกลุมได
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
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4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนสามารถใชสมบัติการเปลีย่ นกลุมของการบวกหาคําตอบได
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนทุกคนทําแบบฝกหัดไดถูกตอง
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
แผนการจัดการเรียนรูท3ี่
1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนสามารถสลับที่ในการคูณไดถูกตอง นักเรียนมีความสุขในการเรียน
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนทําแบบฝกหัดทันตามเวลาที่กาํ หนด
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
1.ผลการจัดการเรียนรู
นั ก เรี ย นตั้ ง ใจและร ว มอภิ ป ราย เกี่ ย วกั บ สมบั ติ ก ารเปลี่ ย นหมู ข องการคู ณ ได
นักเรียนสามารถสรุป คุณสมบัติการเปลี่ยนหมูของการคูณได
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนทําแบบฝกหัดทันตามเวลาที่กาํ หนด
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
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1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนตั้งใจเรียนและรวมกิจกรรมดวยความสนุก นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติ
ของการแจกแจงได
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนทําแบบฝกหัดไดถูกตอง
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
*** กิจกรรมการเรียนรูไมสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ การวัดและประเมินผลไมชัดเจน**** จากการพูดคุยมีขอสังเกตวาครูไมไดใชแผนในการสอน
แตเปนจัดทําเพื่อสง
5.ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่6
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนสนใจ ตั้งใจรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนไดดีและทําแบบฝกหัดไดถูกตอง
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนสนใจการเรียน สามารถทําแบบทดสอบ แบบฝกหัดถูกตองดวยความตั้งใจ
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนรวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยความตั้งใจ
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3,4,5
1.ผลการจัดการเรียนรู
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นักเรียนทําแบบทดสอบแบบฝกและแบบฝกหัดไดถูกตอง
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนแบบฝกหัดไดถูกตองและรวดเร็ว
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู

ตัวอยางขอมูลจากบันทึกไตรตรองหลังสอนวงจรที่ 2
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1
1. ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนสามารถหาคําตอบ การบวกจํานวนที่มีหลายหลักได การทํา
แบบฝกหัด ทําไดเกือบทุกคน นักเรียนทํางานเสร็จทันเวลา
2. สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดถูกตอง และสามารถตั้งโจทย การบวกได
และฝกตั้งโจทยใหเพื่อนๆ ในกลุมไดคิด นักเรียนรวมกันทํางานกลุม ดีมาก สนใจและมีความ
สามัคคีกัน
3. สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนยังไมกลาออกมาเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
4. แนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
ฝกการพูดหนาชั้นเรียนใหมากขึ้น ฝกลาแสดงออก
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
การทํางานของนักเรียนจัดใหมีการทํางานกลุมหรือมีเพื่อนชวยกันสอน
ในแตละเนื้อหาหรือในกิจกรรม นักเรียนจะชวยกันทําหรือชวยกันสอนอยางตั้งใจ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
1. ผลการจัดการเรียนรู
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการบวกจํานวนสามจํานวน นักเรียนจะบวกเลขที่
มีวงเล็บอยูกอน จะทําใหเขาใจงายหรือจะบวกกันตามคาของเลขในแตละหลัก โดยไมมีการทด
นักเรียนสามารถเขาใจและหาคําตอบได เมื่อแบงกลุมทํางาน แตละกลุมสามารถตั้งโจทยการบวก
จํานวนสองและสามหลักได พรอมกับหาคําตอบได
2. สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
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นักเรียนในแตละกลุมจะรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน มีความสนใจ ตั้งใจใน
การทํางาน นักเรียนมีความสามัคคีกันและทําใหไดผลงานที่ดี สามารถแตงโจทยการบวกจํานวน
สองหรือสามหลักไดพรอมกับหาคําตอบได
3. สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
จํานวนนักเรียนมีมากเกินไป บางครั้งทําใหนักเรียนบางคนซอนตัวเอง และไม
ยอมทํางานภายในภายในกลุมไดในบางกลุม
4. แนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
การเรียนการสอนทุกครั้งตั้งเนนใหนักเรียนไดทําจริงฝกปฏิบัติจริง ในการสอน
ทุกครั้งจะใหนักเรียนชวยกันจับคู 2 คนและใหคนเกง ชวยสอนคนไมเกงจะไดผลมาก และนักเรียน
จะไดรูจักการชวยเหลือเพื่อนๆ ในการฝกทําคณิตศาสตร

ตัวอยางจากขอมูลบันทึกไตรตรอง วงจรที่ 3
1.ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่1
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1
1.ผลการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมสําหรับนักเรียนชัน้ ป.1 ใชสื่อประกอบเห็น
ภาพอยางชัดเจน เขาใจงาย
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมจนบรรลุผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง เมื่อกําหนด
เลขสองหลักให สามารถบอกหลักของจํานวนเลขนั้นได และเมื่อกําหนดจํานวนเลขให สามารถบอก
ไดวาเลขใดมีคาเปนหลักสืบหรือหลักหนวย
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
จัดหาแบบฝกเสริมจากสํานักพิมพอื่นๆ มาใหนักเรียนฝกทําดวยชวยทําให
นักเรียนมีความคิดแตกฉานขึ้น
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
ใหนักเรียนเตรียมสื่ออุปกรณใหเพียงพอและครบทุกคน
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
1.ผลการจัดการเรียนรู นักเรียนเรียนรูตามกิจกรรมที่จัดใหไดดี
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
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นักเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตางๆตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยสามารถบอก
จํานวนเลขได ถูกตอง และเขี ยนตัวเลาอารบิกจํานวน 1-20 ได และปฏิบัติกิกจกรรมดวยความ
สนุกสนาน
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
กิจกรรมการเรียนรูมีมากเกินไป เชนการเขียนเลข 11-20 เปนตัวเลขอารบิก
การเรียงลําดับจํานวน การกระจาย

4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ควรแยกการเขี ย นรู ป กระจายไว อี ก ชั่ ว โมง นั ก เรี ย นชั้ น ป.1 ควรใช กิ จ กรรมที่
หลากหลาย นักเรียนมีสวนรวมทุกคน มากกวาการใหเนื้อหาความรูมากๆ
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป 6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
จะจัดกิจกรรมอยางไรใหนักเรียนเรียนรูไดทุกคนประเมินแผน ระดับ 4 ทุกขอ
2.ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
แผนการจัดการเรียนรูท ี่1
1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนไดฝก ทักษะจากแบบทดสอบและแบบฝกหัดได สามารเขียนจุด
เสนตรง หรือรังสีผานได
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนรอยละ 98 สามารถทําแบบฝกได และทําใบงานไดดีและเรียบรอย
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
นักเรียนควรมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและไดลงมือปฏิบัติจริงและ
ฝกทักษะการคิดอยูเสมอ
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
1.ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนฝกเขียนสัญลักษณของมุม จุดยอดมุม และแขนของมุมได และ
สามารถนําความรูไปใชในการจัดทําแบบฝกหัด
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
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นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนโดยไดมีการทําแบบฝกหัดหรือใบงาน
ตางๆ ตามทีน่ ักเรียนไดเรียนรูมา
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
การจัดการเรียนการสอนจะเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางซึ่งจะกอใหเกิดการเรียนรู
เกิดความเขาใจและจําไดนาน สามารถหาคําตอบไดดวยตัวเอง
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
1.ผลการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเรื่อง ชนิดของมุมและสังเกตสิ่งของชนิดใดที่มีลักษณะเปนมุม
ฉาก นักเรียนสามารถบอกได นักเรียนทําแบบฝกหัด และทําใบงานเกี่ยวกับมุม มุมฉาก มุมแหลม
และมุมปานสงไดเรียบรอย
2.สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนไดทําแบบฝกหัด และใบงานที่รับผิดชอบได
3.สิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนบางคนไมนําอุปกรณการเรียนการสอนมาทําใหไมคอยสนใจในการ
เรียนเทาควร ซึ่งทําใหเพื่อนๆ ขางเคียงไมคอยสนใจไปดวย
4.แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
พยายามฝกใหคนที่ไมนําอุปกรณมา จะใหทําแบบฝกหัดและใบงานกอนและ
ใหเพื่อนๆชวยดูได
5.สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
การจัดการสอนคณิตศาสตรในแตละกิจกรรม จะจัดใหนักเรียนไดลงมิปฏิบัติ
จริง และมีเครื่องมือชวยสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนเกิดความเขาใจ ความเพลิดเพลินสนุกสนานกับ
การเรียน ไมเบื่อหนาย ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.คําถามที่ผูสอนตองการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู
3.ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
1. ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนสามารถเขียนและอานเศษสวนทีก่ ําหนดใหได
2. สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
ครูกระตุนใหนักเรียนคิดตลอดเวลา และตอบคําถาม เพื่อเปนการทดสอบวา
นักเรียนเขาใจในเรื่องที่เรียนมา
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3. สิ่งทีต่ องปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
1. ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนตั้งใจเรียน และตอบคําถามรวมกิจกรรมเปนอยางดี
2. สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนทําแบบฝกหัดไดถกู ตอง
3. สิ่งทีต่ องปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
มีนักเรียนบางคนทําแบบฝกหัดเสร็จไมทันเวลา
4. แนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
ตองไดเพื่อนชวยสอนตอนพักเที่ยง และชั่วโมงซอมเสริม
5. สิ่งที่ควรนําไปปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป
การใหเพื่อนชวยสอนทําใหนักเรียนทําแบบฝกหัดได
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
1. ผลการจัดการเรียนรู
นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน รวมกิจกรรมดวยความสนุกสนาน และทํา
แบบฝกหัดได แตมีนักเรียนบางคนทํางานชางตองใหเพื่อนชวยเพือ่ น
2. สิ่งที่ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนที่ทํางานชา เมื่อมีเพื่อนมาชวยสอนทําใหทําแบบฝกหัดทันเวลา
เวลาถูกตองดวย
3. สิ่งทีต่ องปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการเรียนการสอนครั้งนี้
นักเรียนกลุมนี้เปนกลุมเกง แตขาดความมั่นใจ ดังนั้นครูจึงใหทํากิจกรรมแต
ละครั้งใหออกไปชวยกันสองคน
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ตัวอยางงานวิจัยในชั้นเรียนจากวงจรที่ 3
1.เรื่อง ผลการศึกษาความสามารถในการอานเวลาจากนาฬิกาในเวลากลางวันและกลางคืน
ผูวิจัย นางพรรณทิพย ยิ่งยงค
ตําแหนง ครู โรงเรียนบานตนปรง
1.ปญหาในชั้นเรียน
เวลาเปนสาระการเรียนรูหนึ่งที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่2 ทุกคนตองเรียนรู จากการ
ประเมินผลการเรียนเรื่องเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 พบปญหานักเรียนไมสามารถ
อา นเวลาจากนาฬิ ก าในเวลากลางวัน และกลางคืน ไดถู กตอ ง ผู วิจัย จึงมี ค วามสนใจที่ จะพั ฒ นา
ความสามารถในการอานเวลาจากนาฬิกาทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยฝกทักษะดานการคิด
และการอานเนนใหนักเรียนทุกคนไดปฏิบัติจริง เพื่อนักเรียนจะไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน
2.จุดมุงหมายของการวิจยั
เพื่อศึกษาผลการอานเวลาจากนาฬิกาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน
3.การออกแบบการวิจัย
3.1 กลุมเปาหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนบานตนปรง ป
การศึกษา 2551 จํานวน 31 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 นวัตกรรมที่ใชในการแกปญหา
- นาฬิกาจําลองที่นักเรียนทุกคนทําขึ้นเองจากกระดาษลัง
- แบบฝกหัดเรื่องเวลา
- แบบทดสอบใหเขียนเวลาจากหนาปดนาฬิกาที่กําหนดให
2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
- แบบทดสอบกอนการฝก
- แบบฝกการเขียนเวลาจากนาฬิกา
- แบบทดสอบหลังการฝก
3.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย/การแกปญหา (หรือขั้นตอนการใชนวัตกรรม)
- ศึกษาหลักสูตรการศึกษา เอกสารประกอบหลักสูตร จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู
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- จัดสรางนาฬิกาจําลองรวมกับนักเรียน
- สรางแบบทดสอบเรื่องเวลา
- สรางแบบฝกการเขียนเวลา
4.ผลการวิจยั
ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอานเวลาจากหนาปดนาฬิกาทัง้ ในเวลา
กลางวันและกลางคืน คะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียนทุกคน
5.การสะทอนผลการวิจัย
การเปรียบเทียบความสามารถในการอานเวลาจากหนาปดนาฬิกาทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 กอนและหลังการฝกสมรรถภาพดานการคิดการ
อานและดานเหตุผล ทําใหนักเรียนทราบผลยอนกลับจากการฝกทุกครั้งทันทีซึ่งเปนแรงจูงใจ ให
นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนมากขึ้น
2.เรื่อง การปรับพฤติกรรมไมสงการบานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชเกมส
ผูวิจัย นางเอื้อนจิตร เรืองจู
ตําแหนง ครู โรงเรียนบานตนปรง
1.ปญหาในชั้นเรียน
คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับความคิด กระบวนการและเหตุผล ฝกใหคิดอยางมีระบบ
ตลอดจนเปนรากฐานของวิชาตาง ๆ จึงมักใหมีการเรียนการสอนคณิตศาสตรทุกระดับชั้นทั้งเปน
วิชาบังคับและวิชาเลือก โดยจัดใหมีเนื้อหาสัมพันธกัน จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1เกี่ยวกับการทํางานที่ไดรับมอบหมายพบวานักเรียนไมสงการบาน
เปนจํานวนรอยละ70 จึงไดนําเกมส 24 มาใชในการปรับพฤติกรรมไมสงการบานของนักเรียน
2.จุดมุงหมายของการวิจยั
เพื่อเพิ่มพฤติกรรมสงการบานของนักเรียน
3.ออกแบบการวิจัย
3.1 กลุมเปาหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนบานตนปรง ป จํานวน
29 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.2.1 นวัตกรรมทีใ่ ชในการแกปญหา คือ แบบฝกหัดเกมส 24
3.2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบบันทึกการสงการบาน
3.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย/การแกปญหา (หรือขั้นตอนการใชนวัตกรรม)
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1. สังเกตการณสงการบานของนักเรียนใชเวลา 1 เดือน นักเรียนไมคอยสง
การบาน
2. ทําเกมส 24 มาใหนักเรียนทําโดยครูตั้งตัวเลข 4 ตัว แลวใหนักเรียนแตละคน
ชวยกันคิดวิธหี าคําตอบ 24 จากตัวเลขทั้ง 4 ตัว
3. ครูใหนักเรียนชวยกันคิดตัวเลข 4 ตัวเพื่อหาคําตอบใหได 24
4. นักเรียนแตละคนคิดตัวเลข 4 ตัว และคิดวิธีหาคําตอบ 24 เองและนักเรียนทุกคน
จะตองนําเกมสมาสงตอนเชาทุกวัน วันละ 1 ขอ พรอมทั้งการบาน นักเรียนทุกคนสงเกมสครบทุก
วันครูเริ่มสังเกตการสงการบานแบบฝกหัดนักเรียนสงการบาน 25 คน อีก 4 คนก็ปรับตัวและก็สง
การบานพรอมกับเพื่อนแตตองใชเวลานานกวา
4.ผลการวิจยั
นักเรียนสงการบานเพื่มขึ้นจากเดิมและนักเรียนมีความสุขกับการทําแบบฝกทักษะ
การคิดหลายวิธีซึ่งเปนแรงจูงใจใหนักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนมากขึ้น
5.การสะทอนผลการวิจัย
หลังจากนักเรียนไดทําเกมส 24 สงทุกวัน ผลที่ตามมานักเรียนก็นําการบานมาสงทุก
วัน ทําใหนักเรียนทราบผลที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนวาการที่สงการบานทุกวัน เปนการทดสอบความ
เขาใจบทเรียนที่เรียนแตละชั่วโมงวานักเรียนเขาใจมากนอยเพียงใด การทําเกมสก็เปนแรงจูงใจให
นักเรียนมีความกระตือรือรน ในการสงงาน

ภาคผนวก ค
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
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