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การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ประถมศึกษาที่อยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ และสังเคราะห์กลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานของครู การดาเนินการวิจยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ พืน้ ที่ในการวิจยั คือ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยการศึกษาระยะแรก พืน้ ที่วิจยั มี 3
โรงเรียน ผูร้ ว่ มวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผสู้ อน 8 คน และนักเรียน จานวน 6 คน
ส่วนการศึกษาระยะที่ 2 พืน้ ที่วิจยั 2 โรงเรียน ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 2 คน
ครูผสู้ อน 6 คน และนักเรียน จานวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม แผนการจัดการเรียนรู ้ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้ แบบสังเกตพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู ข้ องครู และพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เทคนิค วิธีการสร้าง
ทฤษฎีจากข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า 1) ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานใน
องค์ประกอบด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมดีขนึ ้ นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในด้านความรูค้ วามเข้าใจเนือ้ หา ความสามารถในการคิด การทางานเป็ นทีม การกล้าแสดงออก และ
ความสุขในการเรียน ในแต่ละวงจรการวิจยั 2) กลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่คน้ พบ
ประกอบด้วย 3 กลุม่ ได้แก่ กลวิธีในการกระตุน้ ความสนใจ กลวิธีในการกระตุน้ การกล้าแสดงออก และ
กลวิธีในการกระตุน้ ความคิด โดยแทรกเสริมอยู่ในขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ 4 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
ขัน้ เชื่อมโยง ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า และขัน้ อภิปรายและสรุปสิ่งที่เรียนรู ้
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The objectives of this research were to develop and to synthesize the problem-based
instructional strategies of elementary teachers in the professional learning community. The
research was conducted using emancipatory action research. The research areas were the
schools under the authority of the office of Satun Primary Educational Service Area One. The
research process was comprised two phases. In the first phase, both schools and participants
included three educational institution administrators, eight teachers, and six students. In the
second phase, two schools and participants consisting of two educational institution
administrators, six teachers, and forty-eight students were selected. The research instrument
consisted of in-depth interview forms, focus group discussion notes, teaching plans, teaching
plan assessments, teaching behavior observations of teacher forms, and the learning behavior
recorded on of the students forms. The research employed grounded theory was used for
data analysis.
The results showed the following: 1) the teachers positively changed their behavioral
problem-based instructional strategies, in terms of language, activities, and in relation to the
development of students in areas of cognitive content, thinking ability, teamwork, courage,
and learning emotion in each research cycle; 2) the problem-based instructional strategies
consisted of three sets of strategies, including stimulating attention strategy, stimulating
expression strategy and stimulating thought strategy, by integrating four main steps in learning
processes as follows: linkage process, educational framework process, research process
and to discuss and summarize the process.
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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จอย่างสมบูรณ์ได้ดว้ ยความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างดีย่ิง
จากรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ประธานกรรมการที่ปรึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.วินยั
ดาสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษา ที่กรุ ณาให้คาปรึกษา ให้ความรู ้ ข้อคิดเห็น ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ในการวิจยั ด้วยความเอาใจใส่ คอยให้กาลังใจ รวมถึงการเป็ นแบบอย่างของนักวิจยั
ที่ดีและแบบอย่างของการเป็ นครูผอู้ ทุ ิศตนเพื่อศิษย์ กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์
สังข์ทอง และอาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล ที่ได้กรุณาสละเวลามาเป็ นเป็ นกรรมการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ พร้อมทัง้ กรุณาให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ งานวิจยั และตัวผูว้ ิจัย
กราบขอบพระคุณคณาจารย์ทกุ ท่านของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดความรู ท้ างวิชาการให้แก่ผูว้ ิจยั ขอบคุณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ที่สนับสนุน
ทุนการทาปริญญานิพนธ์ ประจาปี 2560 ขอบพระคุณผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนใน
โรงเรียนที่เป็ นพืน้ ที่วิจยั สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่กรุณาให้ความร่วมมือ
ในการทาวิจยั ให้ความอนุเคราะห์อานวยความสะดวกต่างๆ และให้กาลังใจสนับสนุนให้ผวู้ ิจยั ดาเนินการ
วิจยั จนสาเร็จ
ขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา และผูช้ ่วยศาสตราจารย์นิรตั น์ จรจิตร ผูเ้ ปรียบเสมือน
พ่อแม่คนที่สอง คอยให้การอบรมเลีย้ งดู เป็ นแบบอย่างด้านวิชาการและการดาเนินชีวิตที่ดีให้แก่ผวู้ ิจยั
ขอบคุณเพื่อนๆ ปริญญาเอกรุน่ 10 และพี่นอ้ งร่วมสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทกุ คนสาหรับกาลังใจ
ตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษา ขอบคุณ ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ ดร.ชนัดดา ภูหงษ์ทอง อาจารย์จตุรภัทร จันทรทิตย์
อาจารย์จุฑามาศ บุญ รัศมี อาจารย์เ สาวนี ย ์ แก้วจุลกาญจน์ และอาจารย์อัจ ฉราพรรณ กันสุย ะ
อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ ผูค้ อยให้กาลังใจและรับฟั งในทุกเรื่องราว
สุดท้ายนีข้ อกราบขอบพระคุณพ่อแม่ พี่สาว พี่ชาย ที่ให้การอบรมเลีย้ งดู คอยเป็ นกาลังใจ
สนับสนุนการศึกษาและเป็ นแบบอย่างการดาเนินชีวิตที่ดีให้แก่ผวู้ ิจยั และขอบคุณญาติๆ ที่เป็ นกาลังที่ดี
ตลอดมา
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
“ครู ” เป็ นพลังที่ย่ิงใหญ่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดขึน้ ได้จริง หากได้รบั
การส่งเสริมสนับสนุนให้ทงั้ ครูและผูเ้ รียนสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูท้ งั้ ในและนอกห้องเรียน
ให้มีความหมายเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง รวมทัง้ สามารถพัฒนาทักษะที่หลากหลายของผูเ้ รียนที่มิใช่เพียง
เพื่อการสอบแต่เป็ นการเรียนรูเ้ พื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาครูอย่างชัดเจนและต่อเนื่องในเชิงนโยบายทางการศึกษา ดังปรากฎในข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 - 2561) ที่กาหนดให้การพัฒนาคุณภาพครูยคุ ใหม่เป็ นหนึ่งประเด็นสาคัญ
ที่จาเป็ นต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนเพื่อให้วิชาชีพครูเป็ นวิชาชีพที่มีคณ
ุ ค่า มีกระบวนการผลิตและพัฒนา
ที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ดังนัน้ การพัฒนาครู นอกจากจะมุ่งให้ครู พฒ
ั นาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ แล้ว
ยังต้องปรับเปลี่ยนเจตคติและการจัดการเรียนรูข้ องครูให้มีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู ้
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพซึ่งจะส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ ่ีมีคณ
ุ ภาพ
การกาหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาครูท่ีผ่านมา มีการจัดอบรมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจทัง้ ในด้านเนือ้ หาวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละเทคนิคการสอนต่างๆ ซึ่งในแต่ละปี ใช้งบประมาณ
ค่อนข้างมาก แต่โดยภาพรวมพบว่าคุณภาพผูเ้ รียนยังไม่ปรากฏผลเป็ นที่น่าพอใจ ดังที่สะท้อนให้เห็น
ผ่านคุณภาพผูเ้ รียนทัง้ ในอดีตและปั จจุบนั ที่อยู่ในระดับต่า ในทานองเดียวกันผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ในปี พ.ศ. 2554 มีสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จานวน 2,119 แห่ง ไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน จากสถานศึกษา
ที่ขอรับการประเมินคุณภาพ จานวน 7,042 แห่ง โดยภาคใต้มีสดั ส่วนสถานศึกษาไม่ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานสูงสุด (ร้อยละ 31.71) สาเหตุเนื่องจากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน
อยู่ในระดับพอใช้ ผูเ้ รีย นมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้ พื น้ ฐานอยู่ในระดับต่า
ขาดคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา
(สานักทดสอบทางการศึกษา. 2556) โดยปัจจัยสาคัญหนึ่งที่อยูเ่ บือ้ งหลังคุณภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
คือการจัดการเรียนรูข้ องครู ซึ่งจากผลการศึกษาสภาพปั ญหาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพบปั ญหาหลัก 2 ประการ คือ ปั ญหาด้านครู พบว่า
ครู ขาดความรู ค้ วามเข้าใจในหลักสูตรอย่างลึกซึง้ ทัง้ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการแปลงหลักสูตร
ไปสูก่ ารเรียนการสอน และ 2) ปั ญหาด้านการจัดการเรียนรูพ้ บว่า ครูส่วนใหญ่เน้นการบรรยายและใช้
สื่อนวัตกรรมการสอนน้อย จัดทาแผนการจัดการเรียนรูแ้ ต่ไม่ได้จดั การเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรู ้
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ไม่ได้ฝึกให้นกั เรียนได้คน้ หาความรูแ้ ละสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เนือ้ หา
และกิจกรรมไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552) ผลการศึกษาดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึน้ ทั้งจากเงื่อนไขของบริบทภายนอกและศักยภาพของตัวครูเองในเรื่อง
การจัดการเรียนรู ้ ซึ่งอาจเป็ นปั จจัยที่ส่งผลร่วมกันต่อการคงอยู่ของความเชื่อและการปฏิบตั ิ ในการ
จัดการเรียนรูข้ องครูในปัจจุบนั
ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจว่าภายใต้ปัญหาที่เกิดขึน้ ทัง้ จากบริบทภายนอกและปั จจัย
ภายในตัวครู เ องจะทาอย่างไรให้ครู เปลี่ยนแปลงความเชื่อและการปฏิ บตั ิในการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อ
ยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนได้ โดยอยู่บนพืน้ ฐานของความสมเหตุสมผล (Rational) ความยุติธรรม (Just)
และความยั่งยืน (Sustainable) จึงนาไปสู่การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาครู และ
การจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 พบว่าแนวคิดสาคัญในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 คือการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community) ที่ มุ่งเน้นการเรียนรู ข้ องครู
ที่ เป็ นการรวมตัวกันเป็ นชุมชน (Community) ทาหน้าที่เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันจากการทาหน้าที่ครูโดยตรง เกิดการสร้างความรูห้ รือยกระดับความรูใ้ นการ
ทาหน้าที่ครู จากประสบการณ์ตรงทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียนตามความเหมาะสมกับบริบทเป็ น
แนวคิดที่ส่งเสริมครูเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DuFour; DuFour; Eaker; & Many. 2006; ทิศนา แขมมณี .
2557; ดุษฎี โยเหลา. 2556; วิจารณ์ พานิช. 2555; จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์. 2555) โดยการรวมกลุ่ม
กันของครู นนั้ เป็ นไปแบบตัง้ ใจและมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาการปฏิบตั ิของตนเองเพื่อยกระดับ
คุณภาพผูเ้ รียน มีการสร้างข้อตกลงในการทางานร่วมกัน มีการพบปะ เปิ ดใจพร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ร่วมกันอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ดังนัน้ การรวมกลุ่มจึงเน้นที่ความสม่าเสมอและความต่อเนื่องของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านที่พฒ
ั นาการปฏิบตั ขิ องตนเองและของกลุม่ (ดุษฎี โยเหลา. 2556) ซึ่งจากผลงานวิจยั ทัง้ ใน
และต่างประเทศสอดคล้องกันว่า การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพในสถานศึกษานาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพทัง้ ด้านวิชาชีพครู และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (Hord. 2009; ปองทิพย์
เทพอารีย.์ 2557; ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม. 2553) และจากผลการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับโรงเรียนที่มี
การจัดตัง้ ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพสามารถสรุปผลดีตอ่ ครู ผสู้ อน คือช่วยลดความรูส้ ึกโดดเดี่ยว
ในการปฏิบตั ิงานสอนของครู เพิ่มความรูส้ ึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึน้ โดยเพิ่ม
ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบตั ิให้บรรลุพนั ธกิ จจนเกิดความรู ส้ ึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรูแ้ ละรับผิดชอบ
ต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนส่งผลให้การปฏิบตั ิการสอนในชัน้ เรียนมีผลดีย่ิงขึน้ ส่วนผลดีต่อ
นักเรียน คือสามารถลดอัตราการตกซา้ ชัน้ ของนักเรียน อัตราการขาดเรียนลดลง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึน้ อย่างเด่นชัดเมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่าที่ไม่มีการจัดตัง้ ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพ (วรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง. 2557: 2 - 3) นอกจากนี ้ จากการทบทวนวรรณกรรม
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พบว่า แนวคิดการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ครูตอ้ งออกแบบให้ผเู้ รียนได้คน้ หาความรู ด้ ว้ ยตนเอง
และสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเองมากกว่า เป็ นผูร้ บั การถ่ายทอดความรู จ้ ากครู สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
การสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเอง (Constructivism) ที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการสร้างความรู ้ และ
ตระหนักรู ใ้ นกระบวนการนัน้ เป้าหมายการเรียนรูจ้ ะต้องมาจากการปฏิบตั ิจริง และผูเ้ รียนต้องฝึ กฝน
การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (ทิศนา แขมมณี . 2557; Schmidt; et al. 2009; Groh; & Allen. 2001)
โดยพบว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) อยู่ภายใต้แนวคิดการ
สร้างความรูด้ ว้ ยตนเองเนื่องจากเป็ นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ่ีใช้สถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจาวัน
เป็ นเครื่องมือในการช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามเป้าหมายผ่านกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยการนาตนเอง
(Self-Directed Learning) ปฏิบตั ิและเรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นกลุ่ม (Collaborative Learning) (Anita. 2013;
Loyens, Kirschner; & Paas. 2011; John; & Thomas. 2001; Barrows. 2000) ซึ่งจากการทบทวน
ผลการวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าผูเ้ รียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และทักษะการทางานเป็ น
ทีมสูง อีกทัง้ ความคงทนของความรูย้ งั นานกว่าการเรียนแบบบรรยาย (Loyens; Magda; & Rikers.
2008; Torp; & Sage. 2004; ธีราพร นามวงษ์. 2555; เกษม ชูรตั น์. 2555; นฤมล หน่อนิล. 2555;
อภิชยั เหล่าพิเดช. 2556; สิรนิ ทรา มินทะขัติ. 2556; กนก จันทรา. 2557)
ขณะเดียวกัน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูอ้ ย่างยั่งยืนจาเป็ นที่จะต้องดาเนินไป
อย่างถูกทิศทางบนพืน้ ฐานความแตกต่างของบริบทเชิงพืน้ ที่ เนื่องจากที่ผ่านมาการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ข้ องครู ยงั ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพืน้ ที่ค่อนข้างน้อย ทัง้ ยังมีขอ้ จากัดในการนา
กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ไปปรับใช้ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้ครูยงั คงจัดการเรียนรู ้
แบบเดิม ดังที่ผลงานวิจยั ชีว้ ่าปั ญหาสาคัญของการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ความ
ไม่สอดคล้องของสภาพสังคมและบริบททางวัฒนธรรมท้องถิ่น อันได้แก่ เนือ้ หาหลักสูตรและแบบเรียน
ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมที่จดั ขึน้ ในโรงเรียนไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น เป็ นต้น (ไข่มกุ อุทยาวลี. 2552; นันทพล วิทยานนท์. 2555) ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึน้ จากเงื่อนไขของบริบทเชิงพืน้ ที่ ในทางกลับกัน สุวิไล เปรมศรีรตั น์ และคณะ (2553)
ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็ นสื่อ กรณีการจัดการศึกษา
แบบทวิภาษา (ภาษาไทย - มลายูถ่ิน) ในโรงเรียนเขตพืน้ ที่ส่ีจงั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล ปั ตตานี
ยะลา นราธิวาส ผลการศึกษาพบว่าเด็กที่ได้รบั การจัดการศึกษาแบบทวิภาษามีความสุขเพิ่มขึน้ กล้าคิด
กล้าแสดงออก รักการอ่าน-เขียน มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กทัง้ ในส่วนของ
พัฒนาการทางภาษา (ภาษามลายูถ่ินและภาษาไทย) และความรู ค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาสาระอื่นๆ
พร้อมทัง้ สามารถปฏิบตั ิตวั ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมส่วนกลางได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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กับวัย โดยปัจจัยสาคัญของความสาเร็จนีค้ ือการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในพืน้ ที่ในทุกขัน้ ตอนของการ
พัฒนา ตัง้ แต่การสร้างหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู ้ การสร้างสื่อการเรียนการสอน และเป็ น
ผูส้ อนจริง โดยใช้เทคนิค กลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบทวิ/พหุภาษา ที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เน้นทัง้
ความหมาย ความถูกต้อง และเน้นกระบวนการคิดในระดับต่างๆ ที่สงู ขึน้ ผ่านการใช้ส่ือการเรียนการ
สอนและกลวิธีการจัดการเรียนรูท้ ่ีหลายหลายรูปแบบ จากผลการศึกษานีส้ ะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จ
ของการพัฒนาการจัดการเรียนรูจ้ ากการมีสว่ นร่วมของคนในพืน้ ที่
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์เป็ นกระบวนการวิจยั ที่ม่งุ
พัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างนักวิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ที่มีสถานะเท่าเทียมกันทุกด้าน โดยเน้นการ
วิพากษ์การปฏิบตั ิงานของตนเพื่อนาไปสู่ผลลัพธ์จากการปฏิบตั ิท่ีมีความสมเหตุสมผล และความยั่งยื น
จะทาให้เข้าใจเบือ้ งลึกของพฤติกรรม ข้อจากัดหรือเงื่อนไขของบริบทพืน้ ที่ ที่อาจจะมีเหตุผลซ่อนอยู่ใน
โครงสร้างทางสังคมหรือวัฒนธรรมของการปฏิบตั ิเหล่านัน้ (Grundy. 1988) สิ่งที่จะถูกเปลี่ยนแปลง
มิใช่เพียงแค่กิจกรรมหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ ทันทีทนั ใดหรือเพียงแค่การเข้าใจตนเองของทัง้ ผูป้ ฏิบตั ิและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ินนั้ แต่ยงั รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในการสร้างรูปแบบทางสังคม (Social
Formation) ที่เป็ นพืน้ ที่ของการปฏิบตั ใิ น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาษา (Saying) กิจกรรม (Doing) และ
ความสัมพันธ์ทางสังคม (Relating) (Kemmis; McTaggart; & Nixon. 2014) สาหรับแนวปฏิบตั ิ
(Practice) ของการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานนัน้ มีอยู่หลากหลาย เนื่องจากนักการศึกษาทั่วโลก
และในสาขาวิชาต่างๆ ได้คน้ พบว่าแนวปฏิบตั นิ นั้ เป็ นเส้นทางสูน่ วัตกรรมทางการศึกษา แนวปฏิบตั ิการ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมีหลายรูปแบบตามลักษณะของผูป้ ฏิบตั ิงาน จนบางครัง้ ก่อให้เกิด
ความกังวลในเรื่องความถูกต้องหรือความตรงตามนิยามของการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน การ
จาแนกประเภทของการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน วิธีหนึ่งคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกใช้เป็ น
แบบวิธีการส่งมอบสิ่งของ (Delivery Method) หรือเป็ นแนวคิดการสร้างมโนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา
โดยรวม (Total Educational Approach) ในอดีตมักใช้การเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นเครื่องมือ
ทางการศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู ต้ ามประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ในการฝึ กฝน
ทักษะการแก้ปัญหาและส่งเสริมทักษะการเรียนรูท้ ่ีเป็ นอิสระของนักเรียน การเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานเป็ นปรัชญาในการออกแบบและนาเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรูแ้ บบองค์รวมที่เน้นนักเรียนเป็ น
ศูนย์กลาง และเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีม้ ่งุ ศึกษา
แนวการปฏิบตั ิทางการจัดการเรียนรู ข้ องครู ในเรื่องการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยยึดนิยามการ
ปฏิบตั ติ ามแนวคิดแบบวิพากษ์นิยม ซึ่งใช้คาว่า Praxis แทนคาว่า Practice และใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการ
เชิงวิพากษ์แบบปล่อยเป็ นอิสระ (Emancipatory Action Research) เป็ นแบบแผนการวิจยั ขับเคลื่อน
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การพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูและการเป็ นชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพของโรงเรียน
พืน้ ที่ในการวิจยั เป็ นโรงเรียนในบริบทวัฒนธรรมมุสลิมซึ่งมีระบบวัฒนธรรมรอง (Subculture)
ที่มีลกั ษณะรูปแบบของความเชื่อ ค่านิยมและการปฏิบตั ิท่ี สืบทอดต่อกันมา (Winfree & Abadinsky.
2003) ส่งผลให้การปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครูมีลกั ษณะเฉพาะที่ไม่สามารถอธิบายด้วยปั จจัย
ส่วนบุคคลเพียงมิติเดียวโดยปราศจากการคานึงถึงมิติทางสังคม วิถีชีวิต และความเชื่อ โดยการให้
ความหมายจากคนใน ซึ่งก็คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ผสู้ อน และนักเรียนที่อยู่ในบริบทเอง โดยเป็ น
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ซึ่งเป็ น 1 ใน 20 สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษานาร่องปฏิรูปการเรียนรูส้ ่ผู เู้ รียน ในปี พ.ศ. 2558 ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) เป็ นกลุ่มโรงเรียนที่มีความจาเป็ นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู อ้ ย่าง
เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพผูเ้ รียน (ผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการปฏิรูปการศึกษา
ศธ.1/2558: ออนไลน์) โรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมวิจยั มีบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมทัง้ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนคล้ายคลึงกัน มีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู ข้ องครู ผ่านการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเองสู่การปรับปรุงคุณภาพผูเ้ รียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ประถมศึกษาที่อยู่ใน
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ โดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
2. เพื่อสังเคราะห์กลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครูประถมศึกษาที่อยู่ใน
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ

ความสาคัญของการวิจัย
1. ผูร้ ว่ มวิจยั เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
1.1 ระดับบุคคล ได้แก่ ครู มีความรูค้ วามเข้าใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐาน และสามารถจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
1.2 ระดับโรงเรียน ได้แก่ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชี พครู ภายในโรงเรียนที่มีการ
เสริมสร้างพลังอานาจจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูว้ ิจยั เพื่อให้การปฏิบตั ิงานไปสู่การมีประสิทธิผล
ที่สงู ขึน้
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2. สถานศึกษาได้กลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่งเป็ นแนวปฏิบตั ิในการ
จัดการเรียนรูท้ ่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
ด้านผู้เข้าร่วมวิจัย
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ในแต่ละระยะมีดงั นี ้
1. ระยะก่อนเข้าสูว่ งจรการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ พืน้ ที่วิจยั จานวน 3 โรงเรียน ผูร้ ว่ ม
วิจยั แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่
1.1 กลุ่มผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรียนที่เป็ นพืน้ ที่
วิจยั ทัง้ 3 แห่ง มีหน้าที่หลักคือ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครู และสภาพ
การปฏิบตั งิ านในโรงเรียน
1.2 กลุ่มครู ผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ที่รบั ผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย โรงเรียนละ 2 - 3 คน รวมจานวน 8 คน มีหน้าที่หลักคือ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูข้ องครู และสภาพการปฏิบตั งิ านในโรงเรียน
1.3 กลุม่ ตัวแทนนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2559 โรงเรียนละ 2 คน รวมจานวน 6 คน มีหน้าที่หลักคือการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการ
เรียนรูข้ องครู และความต้องการได้รบั การจัดการเรียนรูข้ องนักเรียน
2. ระยะดาเนินการในวงจรการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ พืน้ ที่วิจยั จานวน 2 โรงเรียน ผู้
ร่วมวิจยั แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่
2.1 กลุ่มผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรียนที่เป็ นพืน้ ที่
วิจยั ทัง้ 2 แห่ง ซึ่งเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั ในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ที่สมัครใจและสามารถเข้าร่วมวิจยั ได้
ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการวิจัย โดยมีบทบาทเป็ นผูน้ าการพัฒนาครู มีหน้าที่หลักคือร่วมวางแผน
พัฒนาครู และขับเคลื่อนการดาเนินชุนชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพในโรงเรียน
2.2 กลุ่มครู ผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ที่รบั ผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย จากโรงเรียนที่เป็ นพืน้ ที่วิจยั ทัง้ 2 แห่ง โรงเรียนละ 3 คน รวมจานวน 6 คน
ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมวิจยั ในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ที่มีความตัง้ ใจและมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาการ
ปฏิบตั ิของตนเอง และสามารถเข้าร่วมวิจยั ได้ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการวิจยั มีบทบาทเป็ นผูร้ ่วม
พัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีหน้าที่หลักคือ ร่วมวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ปฏิบตั ติ ามแผน และสะท้อนผลหลังการปฏิบตั ิ
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2.3 กลุ่มนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2559 ที่ได้รบั การจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจากครูผรู้ ว่ มวิจยั จากโรงเรียนที่เป็ นพืน้ ที่วิจยั ทัง้ 2 แห่ง ซึ่งผูว้ ิจยั เจาะจง
เลือกตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ 4 - 5 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อเป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลเชิงคุณภาพประเมินการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครูผรู้ ว่ มวิจยั และการเรียนรูข้ องนักเรียน
ด้านวิธีวิทยา
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้หลักการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ (Professional Learning
Community) ในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั เพื่อค้นหากลุ่มครู ท่ีมีความตัง้ ใจและมีเป้าหมายร่วมกัน
ที่จะพัฒนาการปฏิบตั ิของตนเอง มารวมกลุ่มและสร้างข้อตกลงในการปฏิบตั ิร่วมกัน และขับเคลื่อน
การพัฒนาด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ (Emancipatory Action Research) ผสานกับ
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) การดาเนินการในวงจรการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน
หลัก ได้แก่ 1) ขัน้ การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน) 2) ขัน้ การปฏิบตั ิและการสังเกต และ 3) ขัน้
การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ในขัน้ การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การสร้าง
ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ 2) การสร้างความรูท้ ่ีชดั เจนร่วมกัน และ 3) การจัดรวบรวมวิธีปฏิบตั ิ ตามแนวคิด
ของกรันดี (Grundy. 1988: 358 -363) ในการพัฒนาผูว้ ิจยั อาศัยแนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการของเคม
มิส และแมคแทคกาท (Kemmis; & McTaggart. 1988: 11-13) ที่ระบุว่าการพัฒนาการปรับปรุงทาง
การศึกษาหรือการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการทางการศึกษาต้องอาศัยการเปลี่ยนด้านภาษา ด้านกิจกรรม และ
ด้านความสัมพันธ์และสังคม ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 3 ด้านนีไ้ ม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบแยกกันได้

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน หมายถึง การกระทาหรือการแสดงออก
ของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็ นจุดเริ่มต้น ของการจัดการเรียนรู ้ โดยปั ญหา
ดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ผูเ้ รียนสนใจหรือพบเห็นในชีวิตประจาวัน มีเนือ้ หาเกี่ ยวข้องกับบทเรียน อาจเป็ น
ปั ญหาเกี่ ยวกับตัวผูเ้ รียนหรือปั ญหาของสังคม ที่ ครู เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผู้เรียนคิดจากสถานการณ์ข่าว
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ โดยมุ่งให้ผูเ้ รียนได้ฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและได้เรียนรู จ้ ากการ
แก้ปัญหา ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1.1 ขัน้ เชื่อมโยง หมายถึง การทบทวนความรูเ้ ดิมและปูพืน้ ฐานความรู ใ้ หม่ดว้ ยการให้
นักเรียนพบกับสถานการณ์ปัญหา
1.2 ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา หมายถึง การพิจ ารณาข้อเท็จ จริง ที่ มี เกี่ ยวข้องกับ
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึน้ และระบุปัญหาที่แท้จริงที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ที่เรียนมากที่สดุ พร้อมกับวางแผนดาเนินการแก้ปัญหา ดังนี ้

8
1) ข้อเท็จจริง (Fact) หมายถึง การวิเคราะห์หาข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริง โดยแยกแยะ
ข้อมูลระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และระบุปัญหาที่แท้จริงจากข้อเท็จจริง
2) ความคิดเห็น (Idea) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อปั ญหา โดยวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา คิดและเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้
3) กาหนดประเด็นการเรียนรู ้ (Learning issue) หมายถึง การกาหนดประเด็นที่
ต้องเรียนรู เ้ พื่อนาไปแก้ปัญหา ซึ่ง ประเด็น การเรียนรู ต้ อ้ งได้รับความเห็นชอบจากครู เพื่อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
4) วางแผนดาเนินการ (Action plan) หมายถึง การวางแผนค้นหาข้อมูลเพื่อการ
แก้ปัญหา โดยกาหนดเป็ นขัน้ ตอนการทากิจกรรม
1.3 ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า หมายถึง การให้นกั เรียนลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
โดยครูคอยชีแ้ นะ สังเกตความร่วมมือ และกระตุน้ ให้นกั เรียนช่วยเหลือกัน
1.4 ขัน้ อภิปรายและสรุปสิ่งที่เรียนรู ้ หมายถึง การอภิปรายและสรุปความรู ้ โดยการนา
ข้อสรุปจากการดาเนินการแก้ปัญหามาร่วมกันอภิปราย นาเสนอ และสรุปเป็ นความรูใ้ หม่ท่ีได้จากการ
แก้ปัญหา ครูคอยซักถาม เสริมความรูใ้ หม่ท่ีตอ้ งการให้นกั เรียนรู ้
2. กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน หมายถึงการปฏิบตั ิในการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครูท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านภาษา หมายถึง ความคิด ความเชื่อและการให้ความหมายต่อการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู รวมถึงภาษาที่ครูใช้ในการจัดการเรียนรู ้
2.2 ด้านกิจกรรม หมายถึง สิ่งที่ครูปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่
เกิดจากวางแผนปฏิบตั ริ ว่ มกัน
2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง สภาพความเกี่ยวข้องระหว่างผูบ้ ริหารกับครู
ครู กับครู หรือความเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู ข้ องครู และความสัมพันธ์ท่ีสะท้อนถึง
คุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของโรงเรียน
3. การสังเคราะห์กลวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน หมายถึง การนา
ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในแต่ละวงจร
การวิจยั ในด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มาแปลงเป็ นข้อปฏิบตั ิ ของครู ใน
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
4. ครู ประถมศึกษา หมายถึง ครู ผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษา ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นีค้ ือ
ครูผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 - 6 ที่รบั ผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย

9
5. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุ่มกันของครู ท่ีมีความตัง้ ใจ
และมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาการปฏิบตั ิของตนเอง มีสร้างข้อตกลงในการปฏิบตั ิร่วมกัน มีการ
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู ร้ ว่ มกันอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานของตนเองและ
ของกลุม่
6. การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ หมายถึง กระบวนการวิจยั ที่ใช้ในการพัฒนากลวิธี
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ประกอบด้วย การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ (การวางแผน)
การปฏิบตั แิ ละการสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ โดยผลการวิจยั ที่ได้จะชีใ้ ห้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ้ของครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัย ได้ประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
กลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ประถมศึกษาที่อยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู ้ ทาง
วิชาชีพ ด้วยการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ นาเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 : การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.1 ความเป็ นมาและความหมายของการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.2 ทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
1.3 การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.4 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.5 การออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ตอนที่ 2 : แนวคิดทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่
2.2 แนวคิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ตอนที่ 3 : การวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์
3.1 การวิจยั ปฏิบตั กิ าร
3.2 การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
3.3 งานวิจยั ที่ใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมและการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
ตอนที่ 4 : กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตอนที่ 1 : การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning)
1.1 ความเป็ นมาและความหมายของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) มีรากฐานมาจากแนวคิด
การเรียนรู ด้ ว้ ยการลงมือทา (Learning by Doing) ของจอห์น ดิวอี ้ (John Dewey) นักการศึกษาชาว
อเมริกัน โดยให้คาแนะนาว่าผูเ้ รียนควรนาเสนอปั ญหาในชีวิตจริงและช่วยกันค้นหาคาตอบโดยการ
ร่วมกันแก้ปัญหา (Anita. 2013) ต่อมาในช่วงปลายปี ค.ศ.1969 โฮเวิรด์ แบร์โรว์ (Howard Barrows)
ได้นาการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมาใช้กบั นักศึกษาแพทย์เป็ นครัง้ แรกที่ มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์
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(McMaster University) ประเทศแคนาดา เพื่อให้นกั ศึกษาแพทย์ได้รบั ความรูแ้ บบบูรณาการสามารถ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ทักษะการแก้ปัญหาเกี่ ยวกับผูป้ ่ วยได้ และเมื่อโรงเรียนแพทย์นาไปใช้พัฒนา
หลักสูตรแพทย์ทงั้ หมดทาให้มหาวิทยาลัย แมคมาสเตอร์เป็ นที่ยอมรับและรูจ้ กั กันทั่วโลกว่าเป็ นผูน้ า
ในเรื่องการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน จนกระทั่งกลางปี ค.ศ.1980 การเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ได้ขยายออกไปสู่การสอนในสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์
จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เป็ นต้น (Anita. 2013; Loyens; Kirschner; & Paas. 2011;
Schmidt; et al. 2009; Barrows. 2000) สาหรับประเทศไทยได้มีการนาหลักการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานมาใช้ครัง้ แรกในหลักสูตรแพทยศาสตร์ท่ีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2531 ต่อมาได้มี
การนาไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรอื่น ๆ ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปั จจุบนั การเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานได้ขยายไปสู่การจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
มากขึน้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์. 2558: 348) เนื่องจากกระบวนการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 ที่กล่าวถึง
กระบวนการเรียนรู ้ โดยให้มีการจัดเนือ้ หาสาระและกิจกรรมที่ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
และการประยุกต์ความรูม้ าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหา ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิผสมผสาน
สาระความรูต้ า่ ง ๆ อย่างสมดุล
จากความเป็ นมาของการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานผูว้ ิจยั ได้ทบทวนความหมายของ
การเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานพบว่า มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้คอ่ นข้างสอดคล้องกันว่า เป็ น
การเรียนรู ท้ ่ีเกิดจากการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ ปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้คิด วิเคราะห์
แสวงหาความรู ใ้ หม่ท่ีเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เป็ นการเรียนรู ด้ ว้ ยการนาตนเอง
(Self-Directed Learning) จากสถานการณ์ปัญหา คิดแก้ปัญหาร่วมกันเป็ นกลุ่มย่อย ปฏิบตั ิและเรียนรู ้
ร่วมกัน (Collaborative Learning) เพื่อให้ได้คาตอบที่ถกู ต้องของปั ญหานัน้ (Anita. 2013; Loyens;
Kirschner; & Paas. 2011; Torp; & Sage. 2004; John; & Thomas. 2001; Barrows. 2000) ชัยวัฒน์
สุทธิรตั น์ (2558: 348) และอีเดนส์ (Edens. 2000) ให้ความหมายการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
สอดคล้องกันว่าเป็ นรูปแบบการเรียนรูท้ ่ีผเู้ รียนได้สร้างความรู ด้ ว้ ยตัวเอง (Construct) จากกระบวนการ
แก้ปัญหาส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) ขณะเดียวกัน ทิศนา แขม
มณี (2557) Schmidt และคณะ (2009 ให้นิยามสอดคล้องกันว่าการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ น
การเรียนรู ท้ ่ีเกิดจากแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (Constructivism) ที่ให้ความสาคัญกับ
กระบวนการสร้างความรู ้ (Process of Knowledge Construction) และการตระหนักรูใ้ นกระบวนการ
นัน้ (Reflexive Awareness of that Process) โดยเป้าหมายการเรียนรู จ้ ะต้องมาจากการปฏิบตั ิจริง
(Authentic Tasks) และผูเ้ รียนต้องฝึ กฝนการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง ส่วน อานุภาพ เลขะกุล (2552)
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ให้ความหมายว่าเป็ นการเรียนรูท้ ่ีเน้นกระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยผูส้ อนจะทาหน้าที่เป็ นผูอ้ อกแบบ
โจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จัดบรรยากาศการเรียนรู แ้ ละเตรียมทรัพยากรการเรียนรู ้
(Learning Resource) ต่างๆ เพื่อให้ผเู้ รียนได้แสวงหาความรูแ้ ละทักษะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหานัน้ ๆ ซึ่ง
จะเป็ นผูส้ นับสนุนการเรียนรู ้
สรุ ปได้ว่า การเรียนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นการเรียนรู ท้ ่ี ผูเ้ รียนได้สร้างความรู ด้ ว้ ย
ตนเองจากกระบวนการแก้ปัญหา โดยการเรียนรู ด้ ว้ ยการนาตนเองและเรียนรู ร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม ทาให้
ผูเ้ รียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิด ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ จึงได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี
การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองในลาดับต่อไป ทัง้ นีเ้ พื่อทาความเข้าใจการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
1.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
แนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองมีรากฐานมาจากทฤษฎีพฒ
ั นาการ
เชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) และวีก็อทสกี ้ (Vygotsky) แนวคิดของทฤษฎี นีม้ ่งุ เน้นการสร้าง
มากกว่าการรับความรู ้ โดยเชื่อว่าการเรียนรู ้หรือการสร้างความรู เ้ ป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ ภายในของ
ผูเ้ รียน โดยผูเ้ รียนเป็ นผูส้ ร้างความรู ด้ ว้ ยการนาประสบการณ์ สิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือข้อมูลใหม่
ที่ได้รบั มาเชื่อมโยงกับความรูค้ วามเข้าใจที่มีอยู่เดิม เปลี่ยนความเข้าใจเดิมให้ถกู ต้องกลายเป็ นความรู ้
ใหม่และปรับความสามารถของตน (Anita. 2013) หรือกล่าวได้ว่าผูเ้ รียนมีบทบาทเป็ นผูก้ ระทาในการ
สร้างความเข้าใจและสร้างความหมายโดยการตีความและเชื่อมโยงประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย (Martin. 2006) การสร้างความรู เ้ ป็ นการสร้างความหมายและสร้างความเข้าใจโดยการ
ตีความประสบการณ์ท่ีได้รบั ความรู จ้ ะไม่คงที่เมื่อผูเ้ รียนได้ทดสอบความรู ก้ ับประสบการณ์ใหม่ก็จะ
พัฒนาเป็ นความรูค้ วามเข้าใจที่ลกึ ซึง้ และแข็งแกร่งมากขึน้ ทัง้ นีก้ ารสร้างความรูเ้ ป็ นกระบวนการที่อาศัย
เวลาไม่ได้เกิดขึน้ อย่างทันทีทนั ใด (Fosnot. 1996: 8-33) เพราะการเรียนรูเ้ ป็ นกระบวนการปรับโครงสร้าง
ทางปั ญญา (Accommodation) ที่เป็ นการปรับประสบการณ์ใหม่หรือแนวคิดใหม่ให้เข้ากับโครงสร้าง
ของความรูเ้ ดิมที่มีอยู่ ซึ่งถ้าปรับเข้ากันไม่ได้ก็จะทาการสร้างโครงสร้างใหม่ขนึ ้ มาเพื่อรับประสบการณ์
ใหม่หรือแนวคิดใหม่ (Cornu; & Peters. 2005: 50 citing Jenlick; Kinnucan-Welsch. 1999) ดังนัน้
ความรูข้ องบุคคลใดคือ โครงสร้างทางปั ญญาของบุคคลนัน้ ที่สร้างขึน้ จากประสบการณ์ในการคลี่คลาย
สถานการณ์ท่ีเป็ นปัญหาและสามารถนาไปใช้เป็ นฐานในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อ่ืนๆ ได้
นอกจากนี ้ ทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองมีจุดเน้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดของปั จเจกบุคคลและ
การสร้างความรูร้ ว่ มกันในสังคม ซึ่งนักการศึกษาจานวนมากเห็นว่าหลักการสอนตามแนวคิดการสร้าง
ความรู ้ สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู ้ เป็ นการสังเคราะห์มมุ มองการรูค้ ิดและสังคม ซึ่งมองว่าปั จเจกบุคคล
เป็ นผูส้ ร้างความรูแ้ ละสังคมเป็ นสื่อกลาง (Winiondschitl. 2002: 131) ห้องเรียนเป็ นสถานที่ แสวงหา
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ความรู ห้ รือร่วมสร้างความรู ้ (Co-Construction) โดยเฉพาะรู ปแบบห้องเรียนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
(Holt-Reynolds. 2000: 21) การสอนต้องให้สอดคล้องกับความรูท้ ่ีรว่ มกันสร้างกับผูเ้ รียน รายละเอียด
โดยสังเขปของทฤษฎีพฒ
ั นาการเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์และวีก็อทสกี ้ มีดงั นี ้
1. ทฤษฎี Cognitive Constructivism มีรากฐานมาจากทฤษฎีพฒ
ั นาการเชาวน์ปัญญา
ของเพียเจต์ ที่เชื่อว่าผูเ้ รียนเป็ นผูก้ ระทาและสร้างความรู ข้ ึน้ ในใจ เมื่อผูเ้ รียนถูกกระตุน้ ด้วยปั ญหาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญาหรือความไม่สมดุลทางความคิดซึ่งเป็ นสาเหตุให้ผเู้ รียนปรับ ความ
เข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลใหม่จนกระทั่งเกิดความสมดุลทางความคิดหรือเกิดความรู ้ ใหม่ขึน้
โดยโครงสร้างของทฤษฎีพฒ
ั นาการเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ ประกอบด้วย (1) การจัดและรวบรวม
(Organization) ซึ่งเป็ นการจัดและรวบรวมกระบวนการต่างๆ ภายในเข้าเป็ นระบบอย่างต่อเนื่องและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และ (2) การปรับตัว (Adaptation) เป็ นการ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่ออยู่ในสภาพสมดุล ประกอบด้วยกระบวนการสาคัญ 2 ประการ คือ
การซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ์ (Assimilation) ซึ่งจะเกิดขึน้ เมื่อมนุษย์มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อม
ได้พบประสบการณ์ใหม่และให้ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่รบั ประสบการณ์ใหม่เพื่อซึมซับรวมเข้าอยู่ใน
โครงสร้างทางปั ญญา (Cognitive Structure) และปรับโครงสร้างทางปั ญญา (Accommodation)
เป็ น การปรับประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากับโครงสร้างของความรู เ้ ดิมที่มีอยู่ ซึ่งถ้าปรับเข้ากันไม่ได้ก็จะ
ทาการสร้างโครงสร้างใหม่ขนึ ้ มาเพื่อรับประสบการณ์ใหม่นนั้ (Fowler. 1994; Green; et.al. 1996)
ทัง้ นี ้ พรรณี ชูทยั เจนจิต (2538: 156) ได้อธิบายถึงหลักการสอนเพื่อพัฒนาการเชาวน์ปัญญา ไว้ดงั นี ้
(1) จัดการเรียนการสอนให้เด็กปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้อม กระตุน้ ให้เด็กได้ลงมือกระทาโดยครูเป็ น
ผูอ้ านวยการเรียนรู ้ ตอบคาถามของเด็ก และเปิ ดโอกาสให้เด็กแสดงออก (2) จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู ้
ที่เป็ นรูปธรรม มีความเหมาะสม และมีจานวนเพียงพอ (3) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้เด็ก
ได้รบั ประสบการณ์เรียนรูท้ ่ีหลากหลายในขอบเขตเนือ้ หาที่แตกต่างกัน และ(4) จัดให้เด็กเรียนรูจ้ าก
แรงจูงใจและวินัยในตนเองโดยครู เปิ ดโอกาสให้เด็กได้เลือกกิจกรรมการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง ได้แสดง
พฤติกรรมและมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
2. ทฤษฎี Social Constructivism มีพืน้ ฐานมาจากทฤษฎีพฒ
ั นาการเชาวน์ปัญญา
ของวีก็อทสกี ้ ที่เชื่อว่าผูเ้ รียนสร้างความรู ด้ ว้ ยการมีปฏิสมั พันธ์ทางสัง คมกับผูอ้ ื่น ในขณะที่ผูเ้ รียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมในบริบทสังคม (Social Context) โดยปฏิสมั พันธ์ทางสังคมทาให้ผเู้ รียนสร้างความรู ้
ด้วยการเปลี่ยนความเข้าใจเดิม ให้ถูกต้อ งหรือ ซับซ้อนขึน้ ขอบเขตการเรียนรู ้ (Zone of Proximal
Development) หรือช่วงห่างระหว่างระดับความรู ค้ วามสามารถเดิมที่ดไู ด้จากปั ญหาที่เด็กแก้ได้ดว้ ย
ตนเองกับระดับศักยภาพของพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดไู ด้จากปั ญหาที่เด็กยังแก้ไม่ได้ดว้ ยตนเอง
แต่อาจแก้ได้ถา้ ได้รบั การแนะนา (Guidance) และการร่วมงาน (Collaboration) กับผูใ้ หญ่และเพื่อน

14
วัยเดียวกันที่มีความสามารถมากกว่า เป็ นการช่วยเหลือเด็กในการเรียนรู ้ (Scaffolding) เด็กจะเพิ่มพูน
ความรู ้ ความสามารถหรือพัฒนาการทางสติปัญญาจนแก้ปัญหานัน้ ได้ดว้ ยตนเอง โดยมีหลักการสอน
คือ ใช้ขอบเขตการเรียนรูเ้ ป็ นแนวทางให้ครูสามารถช่วยเหลือเด็กให้ประสบความสาเร็จในการเรียนรู ้
ซึ่งวีก็อทสกี ้ เรียกวิธีสอนนีว้ ่า “การสอนโดยการช่วยเหลือของครู ” (Teacher Assisted Teaching)
หลักการสอนของวีก็อทสกี ้ คือเด็กเป็ นผูล้ งมือกระทาและมีส่วนร่วมในการเรียนรู ้ เด็กเรียนรูจ้ ากการมี
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและเด็กทุกคนมีขอบเขตการเรียนรูซ้ ่งึ ครูจะต้องทราบว่าเด็กมีขอบเขตการเรียนรู ้
ต่างกัน บางคนอยู่เหนือ บางคนอยู่ระหว่าง และบางคนอยู่ต่ากว่า การช่วยเหลือจากครูจะช่วยให้เด็ก
ทุกคนเกิดการเรียนรูต้ ามศักยภาพของตน (Bruning; et.al. 1999)
จากทฤษฎีพฒ
ั นาการเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์และวีก็อทสกี ้ สามารถสรุ ปลักษณะร่วม
ของทฤษฎีได้ 4 ประการ คือ 1) ผูเ้ รียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง 2) การเรียนรูส้ ่ิงใหม่
ขึน้ อยูก่ บั ความรูเ้ ดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ ณ ขณะนัน้ 3) การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมมีความสาคัญต่อ
การเรียนรู ้ และ 4) การจัดสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริงทาให้ผเู้ รียนเกิ ดการเรียนรูอ้ ย่าง
มีความหมาย ทัง้ นี ้ แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองให้ความสาคัญกับกระบวนการสร้างความรู ้
(Process of Knowledge Construction) และการตระหนักรูใ้ นกระบวนการนัน้ (Reflexive Awareness
of that Process) เป้าหมายการเรียนรูจ้ ะต้องมาจากการปฏิบตั ิจริง (Authentic Tasks) และผูเ้ รียนต้อง
ฝึ กฝนการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (ทิศนา แขมมณี. 2557)
สรุปได้วา่ ทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองเน้นความสาคัญที่ตวั ผูเ้ รียน ที่สร้างความรูไ้ ด้
ด้วยความรู ค้ วามเข้าใจ ประสบการณ์เดิมและการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ซึ่งทาให้เปลี่ยนความเข้าใจ
เดิมให้ถกู ต้องกลายเป็ นความรูใ้ หม่และปรับความสามารถของตนเอง
1.3 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลาง เป็ นกระบวนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นในสิ่งที่นกั เรียนอยากเรียนรู ้ โดยสิ่งที่ นกั เรียนอยาก
เรียนรูด้ งั กล่าวจะต้องเริ่มมาจากปัญหาที่นกั เรียนสนใจหรือพบในชีวิตประจาวันที่มีเนือ้ หาเกี่ยวข้องกับ
บทเรียน อาจเป็ นปั ญหาของตนเองหรือปั ญหาของกลุ่ม ซึ่งบางครัง้ ปั ญหาที่จะนามาใช้ในการจัดการ
เรียนรูอ้ าจเป็ นปั ญหาของสังคมที่ครูเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้นกั เรียนคิดจากสถานการณ์ข่าว เหตุการณ์ตา่ งๆ
ที่เกิดขึน้ เป็ นการฝึ กกระบวนการคิด วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็ นกลุ่มซึ่งจะช่วยให้นกั เรียน
เกิดความเข้าใจในปัญหานัน้ อย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานัน้ ๆ
โดยเน้นที่การเรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นกลุ่มย่อย ผูเ้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยการนาตนเอง ครูเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา สนับสนุน
ให้นกั เรียนมองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี. 2557)
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จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผูว้ ิจยั ขอ
นาเสนอเกี่ยวกับลักษณะสถานการณ์ปัญหาในการจัดการเรียนรู ้ ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐาน และกลวิธีการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ดังนี ้
1.3.1 ลักษณะสถานการณ์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานสถานการณ์ปัญหาถือเป็ นจุดเริ่มต้นของ
การจัดการเรียนรู ้ มีนกั วิช าการหลายท่านได้อธิ บายถึง ลักษณะของสถานการณ์ปัญหาที่ดีสาหรับ
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน สามารถสรุปได้ 5 ประการ ดังนี ้ 1) เป็ นปั ญหาที่สมั พันธ์กับ
เนือ้ หาวิชาและบริบทที่เป็ นจริง 2) สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย ครอบคลุมการ
เรียนรู ห้ ลายวิชา 3) มุ่งให้ผูเ้ รียนเกิดการตัดสินใจหรือคาดคะเนที่อยู่บนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงและ
ความมีเหตุผล 4) มีความซับซ้อน คลุมเครือ ไม่มีคาตอบที่ตายตัว ดึงดูดใจให้ผเู้ รียนอยากค้นหาคาตอบ
และ 5) สามารถกระตุน้ ความรูเ้ ดิมทาให้เกิดความรูใ้ หม่และเชื่อมโยงกับความรูใ้ นวิชาอื่นได้ (Loyens;
Kirschner; & Paas. 2011; IMSA. 2009; Capon; & Kuhn. 2004; Barrows. 2000; Delisle. 1997)
1.3.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
จากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานพบว่าส่วน
ใหญ่มีกระบวนการหรือขัน้ ตอนในการจัดการเรียนรูท้ ่ีคล้ายคลึงกัน ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี จ้ ะนาเสนอ
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังต่อไปนี ้
1) แนวคิดของดีไลเซิล
การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานตามแนวคิดของดีไลเซิล (Delisle. 1997:
23 - 26) แบ่งเป็ น 6 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การเชื่อมโยงปั ญหา (Connecting with the Problem) เป็ นขัน้ ตอน
การสร้างสถานการณ์ปัญหา ผูส้ อนควรเลือกหรือออกแบบปั ญหาให้สอดคล้องกับผูเ้ รียนโดยผูเ้ รียน
จะต้องมีความรูส้ ึก ว่าปั ญหานัน้ มีความสาคัญ ต่อตนเพราะผูเ้ รียนต้องเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ดังนัน้ ผูส้ อน
ควรสารวจความสนใจ และประสบการณ์เดิมของผูเ้ รียนแต่ละคนก่อนเพื่อเป็ นแนวทางในการเลือก
ออกแบบปัญหา โดยพิจารณาจากประเด็นที่มีความสัมพันธ์กบั ความรูใ้ นเนือ้ หาและทักษะที่ตอ้ งการให้
เกิดกับผูเ้ รียน
ขัน้ ที่ 2 การจัดโครงสร้าง (Setting up Structure) ประกอบด้วย 1) การระบุ
ปั ญหา (Problem identification: Fact) เป็ นการวิเคราะห์หาข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริง หรือความจริงที่
ปรากฏในโจทย์โดยการแยกแยะข้อมูลระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น จับประเด็นปั ญหาออกเป็ น
ประเด็นย่อย 2) การแสดงความคิดเห็นต่อปั ญหา (Idea generations: Ideas) เป็ นการวิเคราะห์สาเหตุ
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ของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขโดยการแสดงความคิดเห็น ตัง้ สมมติฐานเพื่อแก้ปัญหา วิเคราะห์ส่ิงที่รู ้
แล้วและยังไม่รูซ้ ่ึงยังแก้ปัญหาไม่ได้ 3) การกาหนดประเด็นการเรียนรู ้ (Learning Issues) เป็ นการ
กาหนดประเด็นที่ตอ้ งเรียนรู เ้ พื่อนาไปแก้ปัญหาโดยการเรียงลาดับความสาคัญของแต่ละประเด็นซึ่ง
ประเด็นเรียนรูต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากครูเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร และ 4) การวางแผน
การดาเนินงาน (Action Plans) เป็ นการวางแผนค้นหาข้อมูล การแบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ และกาหนดเวลา
ติดตามงาน
ขัน้ ที่ 3 การเข้าพบปั ญหา (Visiting the Problem) ผูเ้ รียนจะใช้กระบวนการ
กลุ่ม ในการสารวจปั ญหาตามโครงสร้างของการจัดการเรียนรูใ้ นขัน้ ที่ 2 โดยผูเ้ รียนภายในกลุ่มจะร่วมกัน
เสนอว่ามีแนวทางเป็ นไปได้หรือไม่อย่างไรในการแก้ปัญหา จะแก้ปัญหานัน้ ด้วยวิธีใด ความรูอ้ ะไรบ้าง
ที่จะนามาเป็ นฐานในการแก้ปัญหาจากนัน้ ร่วมกันอภิปรายถึงข้อเท็จจริงที่โจทย์กาหนดมาให้ แล้ว
กาหนดสิ่งที่ตอ้ งเรียนรู เ้ พิ่มเติม เมื่อกลุ่มกาหนดทุกหัวข้อเสร็จแล้วสมาชิกในกลุ่ม จะไปศึกษาค้นคว้า
ตามแผนการเรียนรูท้ ่ีกาหนดไว้จนได้ความรูเ้ พียงพอสาหรับการแก้ปัญหา ในขัน้ นีผ้ เู้ รียนมีอิสระในการ
กาหนดแต่ละหัวข้อ ผูส้ อนคอยสังเกตและอานวยความสะดวกในการเรียนรู ้
ขัน้ ที่ 4 การทบทวนเกี่ยวกับปั ญหา (Revisiting the Problem) สมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกันสังเคราะห์ความรู ท้ ่ีได้มาในขัน้ ที่ 3 ว่าเพียงพอที่จะแก้ปัญหานัน้ หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอก็จะ
กาหนดสิ่งที่ตอ้ งเรียนรู เ้ พิ่มเติมและจัดทาแผนการเรียนรู อ้ ีกครัง้ จนกว่าจะได้ความรู ท้ ่ีสามารถนาไป
แก้ปัญหาได้
ขัน้ ที่ 5 การแก้ปัญหาหรือผลิตผลงาน (Producing a Product or Performance)
ในขั้นนีผ้ ู้เรียนจะใช้ความรู ท้ ่ีได้จากขั้นต้นมาแก้ปัญหาหรือสร้างผลผลิตขัน้ สุดท้ายของการจัดการ
เรียนรูแ้ ละนาเสนอในชัน้ เรียน
ขัน้ ที่ 6 การประเมินผลการแก้ปัญหา (Evaluating Performance and the
Problem) ในการประเมินผลงานของผูเ้ รียนทัง้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งจะ
ประเมินด้านความรูแ้ ละทักษะทางสังคม
2) แนวคิดของทอร์พ และเซจ
ทอร์พ และเซจ (Torp; & Sage. 2002: 35 - 46) แบ่งขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานออกเป็ น 9 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 เตรียมความพร้อมของผูเ้ รียน (Prepare the Learning) เป็ นการ
เตรียมความพร้อมให้กับผูเ้ รียนโดยให้ผเู้ รียนได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอนอย่างกว้างๆ ซึ่งจะต้อง
ตระหนักว่าการเตรียมไม่ใช่การสอนเนือ้ หาก่อนเพราะการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานความรู ห้ รือ
ทักษะที่ผเู้ รียนได้รบั จะเป็ นผลมาจากการแก้ปัญหา
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ขัน้ ที่ 2 เข้าพบปั ญหา (Meet the Problem) เป็ นการสนับสนุนให้ผเู้ รียนกาหนด
บทบาทของตนเองในการแก้ปัญหาและกระตุน้ ให้ผูเ้ รียนแก้ปัญหาโดยผูส้ อนอาจจะใช้คาถามในการ
กระตุน้ ให้ผูเ้ รียนได้อภิปรายและเสนอความคิดเห็นต่อปั ญหาเพื่อมองเห็นถึงความเป็ นไปได้ในการ
แก้ปัญหานัน้
ขัน้ ที่ 3 นิยามว่า รู อ้ ะไร (What We Know) จาเป็ นต้องรูอ้ ะไร (What We need
to Know) และแนวคิดในการแก้ปัญหาเป็ นอย่างไร (Our Ideas) เป็ นการกาหนดสิ่งที่ตนรู ้ สิ่งที่จาเป็ นต้อง
เรียนรูเ้ พิ่ม และแนวคิดในการแก้ปัญหา
ขัน้ ที่ 4 กาหนดปั ญหา (Define the Problem Statement) ให้ผเู้ รียนกาหนด
ปั ญหาที่แท้จริงและกาหนดเงื่อนไขที่ขดั แย้งกับเงื่อนไขที่ปราศจากสถานการณ์ท่ีได้เผชิญซึ่งจะช่วยให้
ได้คาตอบของปัญหาที่ดี
ขัน้ ที่ 5 ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา (Gather and Share Information)
ให้ผเู้ รียนจะช่วยกันค้นคว้าข้อมูลที่จาเป็ นต้องรู จ้ ากแหล่งข้อมูลที่กาหนดไว้ แล้วนาข้อมูลเหล่านัน้ มา
เสนอต่อกลุ่มให้เข้าใจตรงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สนับสนุนให้ผเู้ รียนวางแผนและดาเนินการ
รวบรวมข้อมูล อย่างมีระบบ 2) ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนเข้าใจว่าข้อมูลใหม่ท่ีคน้ คว้ามาทาให้เข้าใจปั ญหา
อย่า งไรและจะประเมิ นข้อมูล ใหม่ เ หล่านั้น ว่าสามารถช่วยให้เข้าใจปั ญหาได้อย่า งไร 3) ส่ง เสริม
ความสามารถในการสื่อสารและการเรียนรูแ้ บบร่วมมือช่วยให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ
ขัน้ ที่ 6 การหาคาตอบที่ เป็ นไปได้ (Generate Possible Solution) เพื่ อให้
ผูเ้ รียนได้เชื่อมโยงข้อมูลที่คน้ คว้ามากับปั ญหาที่กาหนดไว้แล้วแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลที่ได้คน้ คว้ามา
ขัน้ ที่ 7 การประเมินค่าของข้อมูล (Determine the Best Fit of Solutions) เป็ น
การให้เหตุผลและร่วมกันอภิปรายภายในกลุม่ โดยใช้ขอ้ มูลที่คน้ คว้ามาเป็ นพืน้ ฐาน
ขัน้ ที่ 8 นาเสนอคาตอบและประเมินผลงาน (Present the Solution and
Performance Assessment) โดยเสนอคาตอบของปั ญหาและประเมินผลงานของตนเองและของกลุ่ม
ไปพร้อมกัน
ขัน้ ที่ 9 ตรวจสอบปั ญหาเพื่อขยายการเรียนรู ้ (Debrief the Problem) เพื่อให้
ผูเ้ รียนร่วมกันกาหนดสิ่งต้องการเรียนรู ้ โดยพิจารณาถึงสิ่งที่สนใจหรืออยากรูเ้ พิ่มจากปัญหาที่ผา่ นมา
3) แนวคิดของบีสลีย ์ และฟอร์ด
บีสลียแ์ ละฟอร์ด (Beasley; & Ford. 2004) แบ่งขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐานออกเป็ น 6 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การแนะนาสถานการณ์ใหม่ท่ีทา้ ทาย (Present New Challenge) เป็ น
การเริ่มต้นของการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
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ขัน้ ที่ 2 การนาเข้าสู่เรื่อง (Brief Introduction to Subject) เมื่อผูเ้ รียนได้เผชิญ
กับสถานการณ์ท่ีทา้ ทายแล้วผูส้ อนและผูเ้ รียนจะร่วมกันอภิปรายปั ญหาอย่างคร่าวๆ เพื่อให้ผเู้ รียน
สามารถทบทวนความรูเ้ ดิมได้
ขัน้ ที่ 3 อภิปรายกลุ่มและสร้างแผนผังความคิด (Groups Discuss Issues
and Construct) ผูเ้ รียนมีการอภิปรายกันภายในกลุ่มย่อยระดมความคิด เพื่อสร้างแผนผังความคิดมา
เป็ นแนวทางในการหาคาตอบ
ขัน้ ที่ 4 แสดงแผนผังความคิดและฟั งความคิดเห็น (Groups Post Mind Map
on Discussion Board and Receive Feedback) ผูเ้ รียนแสดงแผนผังความคิดภายในกลุ่มใหญ่เพื่อ
ร่วมกันอภิปรายและรับฟั งความคิดเห็นของกลุม่ ย่อยอื่นๆ
ขัน้ ที่ 5 การสรุป (Group Complete Solution) จากการอภิปรายในกลุ่มใหญ่
ผูเ้ รียนจะได้ขอ้ สรุปของปัญหาที่ผา่ นกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนาเสนอต่อไป
ขัน้ ที่ 6 นาเสนอข้อสรุปและอภิปราย (One Solution Presented and Discussed)
ผูเ้ รียนนาเสนอความรูท้ ่ีได้และอภิปรายเป็ นข้อสรุปร่วม
4) แนวคิดของแบร์โรว์
การจัดการเรียนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานตามแนวคิดของแบร์โรว์ (Barrows.
2000) แบ่งเป็ น 7 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ทาความเข้าใจปั ญหา เมื่อผูเ้ รียนได้รบั โจทย์ปัญหาจะทาความเข้าใจ
กับในคาสาคัญที่อยูใ่ นโจทย์ปัญหานัน้ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน
ขัน้ ที่ 2 จับประเด็นและระบุปัญหา เป็ นการจับประเด็นข้อมูลที่สาคัญหรือระบุ
ปัญหาในโจทย์
ขัน้ ที่ 3 ระดมสมอง วิเคราะห์ อธิบายประเด็นปัญหา เป็ นการวิเคราะห์ปัญหา
อภิปรายหาคาอธิบายแต่ละประเด็นปัญหาว่าเป็ นอย่างไร เกิดขึน้ ได้อย่างไร ความเป็ นมาอย่างไร โดย
อาศัยความรูเ้ ดิมที่ผเู้ รียนมีอยู่
ขัน้ ที่ 4 ตัง้ สมมติฐานและจัดลาดับความสาคัญ เป็ นการหาคาตอบและจัดลาดับ
ความสาคัญของสมมติฐานที่เป็ นไปได้อย่างมีเหตุผล
ขัน้ ที่ 5 กาหนดประเด็นหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ เป็ นการค้นคว้าหาข้อมูล
ต่อไป
ขัน้ ที่ 6 ค้นคว้าหาข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติม
ขัน้ ที่ 7 สังเคราะห์และสรุปผล เป็ นการนาข้อมูลหรือความรูท้ ่ีได้มาสังเคราะห์
อธิบาย พิสจู น์สมมติฐานพร้อมสรุปเป็ นแนวคิดหรือหลักการทั่วไป
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โดยขัน้ ตอนที่ 1-5 เป็ นขัน้ ตอนของกระบวนการกลุ่มในห้องเรียน ส่วนขัน้ ตอนที่
6 เป็ นกิจกรรมรายบุคคลนอกห้องเรียน และขัน้ ตอนที่ 7 เป็ นกิจกรรมที่กลับมาในกระบวนกลุม่ อีกครัง้
5) แนวคิดของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้สรุปขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ 6 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 กาหนดปั ญหา เป็ นขัน้ ที่ผสู้ อนจัดสถานการณ์ตา่ งๆ กระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดความสนใจและมองเห็นปั ญหา สามารถกาหนดสิ่งที่เป็ นปั ญหาที่ผเู้ รียนอยากรูอ้ ยากเรียนและเกิด
ความสนใจที่จะค้นหาคาตอบ
ขัน้ ที่ 2 ทาความเข้าใจกับปั ญหา ผูเ้ รียนจะต้องทาความเข้าใจปั ญหาที่ตอ้ งการ
เรียนรู ้ ซึ่งผูเ้ รียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้
ขัน้ ที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ผูเ้ รียนกาหนดสิ่งที่ตอ้ งเรียนและดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ขัน้ ที่ 4 สังเคราะห์ความรู ้ เป็ นขัน้ ที่ผเู้ รียนนาความรูท้ ่ีได้คน้ คว้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ว่ มกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์ความรูท้ ่ีได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
ขัน้ ที่ 5 สรุปและประเมินค่าของคาตอบ ผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลงาน
ของกลุม่ ตนเอง และประเมินว่าข้อมูลที่ศกึ ษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยใช้แนวคิดของกลุม่
ขัน้ ที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน โดยนาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบความรูแ้ ละ
นาเสนอในรู ปแบบที่หลากหลาย โดยผูเ้ รียนทุกกลุ่มรวมทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องกับปั ญหาร่วมกันประเมิน
ผลงาน
6) แนวคิดจากผลการวิจยั ของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิว์ งศ์ (มสส.)
ขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู ้แ บบใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานที่ เ ป็ นผลการวิ จัย จาก
โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและภาคีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมูลนิธิ
สดศรี-สฤษดิว์ งศ์ แบ่งออกเป็ น 8 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ทดสอบความรูเ้ กี่ยวกับเนือ้ หาที่จะสอนก่อนเรียน เพื่อจะได้ทราบความรู ้
พื ้น ฐานของนัก เรี ย นเป็ น รายบุค คลในเรื่ อ งดัง กล่ า วและเป็ น แนวทางในการออกแบบหรื อ ปรับ
กระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครูให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนด้วย
ขัน้ ที่ 2 ให้ความรู เ้ บือ้ งต้นก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู ้ ความรู พ้ ืน้ ฐานจะนาไปสู่
การเรียนรูข้ องเด็กในกิจกรรมที่ตอ้ งลงมือปฏิบตั ิ ดังนัน้ ครูจึ งต้องอธิบายเนือ้ หาคร่าวๆ เพื่อให้เด็กเกิด
ความเข้าใจในเบือ้ งต้น
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ขัน้ ที่ 3 เปิ ดโอกาสให้เด็กเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู ้ โดยให้เด็กเขียนถึงสิ่งที่ตนเอง
อยากเรียนรู ้ และสิ่งที่ตนเองเรียนรูม้ าแล้ว สิ่งที่เด็กอยากเรียนรูอ้ าจเป็ นปั ญหาในชีวิตประจาวัน หรือ
ปั ญหาของชุมชน หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกกาหนดขึน้ ในชัน้ เรียนที่เด็กช่วยกันคิดและอยาก
ลงมือปฏิบตั ิ
ขัน้ ที่ 4 แบ่งกลุ่มเด็กในการทากิจกรรม เพื่อให้เด็กรูจ้ กั วางแผนคือ ให้เด็กรูจ้ กั
กาหนดกิจกรรมการเรียนรูข้ องตนเอง โดยการทาปฏิทินการเรียนรูต้ ามความต้องการในการเรียนของตน
วิธีการดังกล่าวเพื่อให้เด็กรู ห้ น้าที่ของตนเองและในขณะเดียวกันสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้แก่ตนเองและเพื่อนในกลุม่ ได้
ขัน้ ที่ 5 สร้างกติกาในการร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียน เพื่อให้เด็กรู จ้ กั เคารพใน
เงื่อนไขและกติกาที่กาหนดขึน้ โดยทุกคนในชัน้ เรียนจะต้องยอมรับและปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ที่ 6 ให้เด็กลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง ครูเปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู ้
และลงมือ ปฏิบตั ิได้กิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง โดยครูจะคอยเป็ นผูแ้ นะนา ตอบคาถามและสังเกตเด็ก
ขณะทากิจกรรม
ขัน้ ที่ 7 ให้เด็กสรุปสิ่งที่เรียนรูจ้ ากการทากิจกรรมและให้เด็กได้นาเสนอผลงาน
ของตน โดยครูเป็ นผูค้ อยสนับสนุนให้เกิดการนาเสนอที่หลากหลายรูปแบบและเป็ นไปอย่างสร้างสรรค์
ไม่จากัดแนวคิดในการนาเสนอ
ขัน้ ที่ 8 ประเมินผลการจัดการเรียนรูต้ ามสภาพจริง ประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
ของเด็กจากผลงานและพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกขณะร่วมกิจกรรม โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินผล
การเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับเนือ้ หาที่จะสอนเป็ นหลัก
โดยสรุ ปเกี่ยวกับขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่นกั วิชาการต่างๆ ได้
นาเสนอไว้ แม้จะมีขนั้ ตอนที่แตกต่างกันแต่พบว่ามีเป้าหมายเดียวกันในการจัดการเรียนรูค้ ือ ยึดผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลาง โดยมุ่งให้ผเู้ รียนได้สร้างความรูด้ ว้ ยตนเองและเกิดการเรียนรูจ้ ากการแก้ปัญหา ในการ
วิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้สังเคราะห์และสรุ ปขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน แบ่งเป็ น 4
ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ เชื่อมโยง ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า และขัน้ อภิปราย
และสรุปสิ่งที่เรียนรู ้ เพื่อใช้ในการจัดทาคูม่ ือฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิให้ความรูพ้ ืน้ ฐานแก่ครูก่อนเข้าสู่วงจร
การวิจยั
1.3.3 กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
จากขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่นาเสนอในข้างต้น จะเห็นได้ว่า
กลวิธีท่ีถูกนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้นนั้ มุ่งให้ผเู้ รียนสร้างความรู ด้ ว้ ยตนเองและเกิดการเรียนรู จ้ าก
การแก้ปัญหาผ่านขัน้ ตอนต่างๆ ในการเรียนรู ้ ซึ่งจากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบ
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ใช้ปัญ หาเป็ นฐานพบว่า มีนักวิช าการมากมายได้เสนอเทคนิคหรือกลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานไว้ ดังเช่น บริดเจส (Bridges. 1992) ได้นาเสนอกลวิธีการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานไว้ 5 ประการ คือ 1) ใช้สถานการณ์ปัญหาเป็ น ตัวกระตุน้ การเรียนรู ้ 2) ครู มีบทบาทเป็ น ผู้
อานวยความสะดวก คอยสนับสนุนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน 3) ผูเ้ รียนเรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นกลุ่มย่อย (SmallGroup Learning) มีปฏิสมั พันธ์กันในกลุ่ม 4) ผูเ้ รียนเป็ นผูก้ าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู แ้ ละวิธีการ
เรียนรู ้ และ 5) ผูเ้ รียนเรียนรู ด้ ว้ ยการนาตนเอง (Self-Directed Learning) เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
การเรียนรู ข้ องตนเอง สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2557) ที่ได้กล่าวถึงกลไกพืน้ ฐานในการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่ตอ้ งคานึงถึงคือ การให้นกั เรียนได้ผ่านกลไกอย่างครบถ้วน 3 ประการ
ได้แก่ 1) ใช้ปัญหาเป็ นหลักในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยวิธีการหาข้อมู ลเพื่อพิสจู น์สมมติฐานซึ่งเป็ นการ
แก้ปัญหา โดยผูเ้ รียนจะต้องนาปั ญหามาเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิม ความคิดที่มีเหตุผลและแสวงหาความรู ้
ใหม่ 2) การเรียนรูด้ ว้ ยการนาตนเอง เป็ นวิธีการเรียนรูท้ ่ีผเู้ รียนมีเสรีภาพในการใช้ความรู ้ความสามารถ
ในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ผูเ้ รียนจะต้องกาหนดการดาเนินงาน มีความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม
และประเมินผลตนเอง และ 3) การเรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นกลุ่มย่อย เป็ นวิธีการเรียนรูท้ ่ีผเู้ รียนทางานร่วมกัน
เป็ นทีม ยอมรับความคิดเห็นแก่กนั
จะเห็นได้ว่ากลวิธีการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่นาเสนอข้างต้นนัน้ มีกลวิธี
สาคัญในการจัดการเรียนรู ค้ ือ การใช้สถานการณ์ปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ การเรียนรู ้ การให้ผเู้ รียนเรียนรู ้
เป็ นกลุ่ม ย่อย ผูเ้ รียนเรียนรู ด้ ว้ ยการนาตนเอง ครู มีบทบาทเป็ นผู้อานวยความสะดวก คอยส่งเสริม
สนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้
1.4 บทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานบทบาทหลักของผูส้ อนคือ การส่งเสริมโดยยึด
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางมากที่สุดและส่งเสริมให้ทางานเป็ นทีมในการแก้ปัญหา กล่าวคือ ผูส้ อนจะเป็ น
ผูอ้ านวยความสะดวกให้ผเู้ รียนเรียนรู ด้ ว้ ยการชีน้ าตนเอง โดยหลีกเลี่ยงการเป็ นผูต้ ดั สินหรือสรุปการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน แต่จะใช้คาถามในการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนไปค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการตัดสิน (Anita. 2013;
Loyens; Kirschner; & Paas. 2011; Capon; & Kuhn. 2004; Hmelo-Silver. 2004; Barrow. 2000)
ให้อิสระกับผูเ้ รียนในการดาเนินการเรียนรูแ้ ละกาหนดทิศทางการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ดังนัน้ ทักษะการตัง้
คาถามที่เหมาะสมจึงเป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรับครู สาหรับการประเมินผลผูเ้ รียนต้องได้ประเมินตนเอง
ซึ่งการประเมินตนเองจะช่วยให้ผเู้ รียนได้ทาความเข้าใจกับปั ญหาที่เกิดกับกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานในแต่ละขัน้ ตอน ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถแก้ปัญหาได้ (Hmelo-Silver. 2004) ขณะเดียวกัน
อานุภาพ เลขะกุล (2552) กล่าวว่าบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจะเปลี่ยน
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จากการเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ใ้ ห้แก่ผูเ้ รียนโดยตรงมาเป็ นการกระตุน้ และส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม
โดยการสนับสนุนและเป็ นที่ปรึกษาในการเรียนกลุ่มย่อย กระตุน้ ให้กลุ่มดาเนินการตามขัน้ ตอนของ
การเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน สนับสนุนการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนและเน้นให้ผูเ้ รียนตระหนักว่าการ
เรียนรู เ้ ป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ รียน กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเอาความรู เ้ ดิมที่มีอยู่มาใช้อภิปรายหรือแสดง
ความคิดเห็น ช่วยสนับสนุนให้ผเู้ รียนสามารถตัง้ วัตถุประสงค์การเรียนรู ไ้ ด้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของบทเรียน หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินว่าถูกหรือผิด ส่งเสริมให้ผเู้ รียนประเมินการ
เรียนรูข้ องตนเอง รวมทัง้ เป็ นผู้ประเมินทักษะของผูเ้ รียนและกลุ่ม พร้อมการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อให้
ผูเ้ รียนได้เกิดการพัฒนาตนเอง นอกจากนี ้ แบร์โรว์ (Barrow. 2002) ได้อธิบายถึงการเป็ นผูอ้ านวย
ความสะดวกในการเรียนว่าการที่ผเู้ รียนจะเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้นนั้ ผูส้ อนจะต้องมี 2 กลุ่ม คือ 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Resource Person) เป็ นผูใ้ ห้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนในเนือ้ หาที่ตนเองเชี่ยวชาญเมื่อผูเ้ รียนต้องการ และ 2)
ผูอ้ านวยความสะดวกในการเรียน (Facilitator) ผูส้ อนจะต้องมีศกั ยภาพในการช่วยเหลือ ให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรู ไ้ ด้ โดยมีความสามารถในการแนะนา อานวยความสะดวกในการเรียนรู แ้ ละจะต้องทาให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากปัญหา
สรุ ปได้ว่า การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานผู้สอนมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวกในการเรียน คอยสนับสนุนการเรียนรู ้ ให้คาปรึกษา กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเอาความรูเ้ ดิมที่มีอยู่มาใช้
และเกิดการเรียนรู โ้ ดยการตัง้ คาถาม ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนประเมินการเรียนรู ข้ องตนเอง รวมทัง้ เป็ นผู้
ประเมินทักษะของผูเ้ รียนและกลุม่ พร้อมให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อให้ผเู้ รียนได้เกิดการพัฒนาตนเอง
1.5 การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ ป็ นการกาหนดแบบแผนของการจัดการเรียนรูไ้ ว้ล่วงหน้า
โดยจัดทาขึน้ อย่างมีจดุ มุ่งหมายของการจัดการเรียนรูท้ ่ีชดั เจน ประกอบด้วย องค์ประกอบต่างๆ ของ
การจัดการเรียนรู ้ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนือ้ หา กิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อการเรียนรู ้ การประเมินผลการเรียน
และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ตอ่ เนื่องกันอย่างเป็ นระบบเพื่อให้บรรลุจดุ มุ่งหมายของการจัดการ
เรียนรู น้ นั้ และเมื่อนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีออกแบบไว้ไปปฏิบตั ิสามารถทาได้ดว้ ยความสะดวก
รวดเร็ว และเกิ ดผลตามที่ ตอ้ งการ ดัง นั้นการออกแบบการจัดการเรียนรู จ้ ึง เป็ นสิ่ ง ที่ ช่วยให้ผู้สอน
ดาเนินการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างสะดวก ราบรื่น ลดปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้ ขณะจัดการเรียนรู แ้ ละช่วย
ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้ พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ม่งุ พัฒนาผูเ้ รียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดและเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการ
สื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทกั ษะ

23
ชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) นามาสู่การออกแบบการ
จัดการเรียนรู ข้ องครู จ ะต้องตอบสนองสมรรถนะดัง กล่าวเพื่ อให้ผู้เรียนมี คุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนด และจากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรูท้ งั้ ใน
และต่างประเทศพบว่า การออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบย้อนกลับ (Backward Design) กาลังเป็ นที่
ได้รบั ความสนใจในปั จจุบนั (ฆนัท ธาตุทอง. 2551; เบญจลักษ์ พงศ์พชั รศักดิ.์ 2553; รณชิต แสน
ณรงค์. 2554; กชพร สมวาทสรรค์. 2557; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; และพเยาว์ ยินดีสขุ . 2557; McDonald.
2009; Warner. 2010; Graft. 2011; Fox; & Doherty. 2012) ดังนัน้ ในส่วนนีจ้ ะนาเสนอเกี่ยวกับการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบย้อนกลับ รายละเอียดดังนี ้
1.5.1 ความหมายของการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
วิงกินส์และแม็คไทธ์ (Wiggins; & McTighe. 2011: 2) ผูพ้ ฒ
ั นาการออกแบบการ
จัดการเรียนรู แ้ บบย้อนกลับ(Backward Design) ได้ให้ความหมายของการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
แบบย้อนกลับว่าเป็ นการออกแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีครู จะต้องกาหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ตอ้ งการ
ให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน กาหนดหลักฐานการเรียนรู ท้ ่ีแสดงว่าผูเ้ รียนได้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู ้ และ
ออกแบบการจัด ประสบการณ์ก ารเรี ย นรู ้ แ ละการจัด การเรี ย นรู ้ ท่ี จ ะท าให้นัก เรี ย นเกิ ด ความรู ้
ความสามารถที่ติดตัวไปกับผูเ้ รียนหรือ ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understandings) ขณะเดียวกัน
พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (2557: 23) ได้สรุปความหมายของการออกแบบการจัดการ
เรียนรูแ้ บบย้อนกลับว่าหมายถึงการสร้างหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู ้ (Unit of Learning) ด้วยการ
เริ่มจากการประเมินสูก่ ารจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ มีการกาหนดเป้าหมาย (Objective) ว่าผูเ้ รียนต้องการ
เรียนอะไร สามารถคิดและปฏิบตั ิเรื่องราวใด รวมทัง้ ต้องมีคณ
ุ ลักษณะอันที่พึงประสงค์อะไรบ้าง โดย
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ัด แล้วกาหนดการประเมินผลการเรียนรู ้ (Evaluation)
ที่เน้นหลักฐานที่ แสดงความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู ้ จากนัน้ จึงจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
(Learning Activities) ให้ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้รวมทัง้ ได้หลักฐานที่แสดงถึงความเข้าใจ
ผูส้ อนต้องพยายามให้ผเู้ รียนสร้างความรูเ้ องโดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และ
เฉลิม ฟั กอ่อน (2550) ได้อธิบายว่าเป็ นกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ่ีกาหนดหลักฐานการแสดงออกของ
ผูเ้ รียนหรือกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนตามมาตรฐานการเรียนรู ้ หรือตามผลการเรียนรู ้
ที่คาดหวังก่อน แล้วจึงออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนมีความรู ้ ความสามารถและแสดง
ความรูค้ วามสามารถเป็ นหลักฐาน การแสดงออกของผูเ้ รียนหรือกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู ข้ อง
ผูเ้ รียนที่กาหนดไว้
โดยสรุป การออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบย้อนกลับ หมายถึงการออกแบบการจัดการ
เรียนรูท้ ่ีนาเป้าหมายสุดท้ายของผูเ้ รียนคือ มาตรฐานการเรียนรูห้ รือตัวชีว้ ดั ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรมา
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เป็ นจุดเริ่มต้นในการออกแบบวางแผนจัดกิจกรรมซึ่งเป็ นเครื่องมือนาไปสู่การสร้างผลงานหลักฐานการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ การกาหนดผลการเรียนรู ้ การกาหนดการประเมินผล
การเรียนรู ้ และการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละการจัดการเรียนรู ้
1.5.2 แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
วิงกินส์และแม็คไทธ์ (Wiggins; & McTighe. 2011: 2 - 6) ได้ให้แนวทางการออกแบบ
การจัดการเรียนรูแ้ บบย้อนกลับสาหรับ 1 หน่วยการเรียนรู ้ ไว้ 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) กาหนดผลการเรียนรู ้
(Identify Desired Results) 2) กาหนดหลักฐานการเรียนรูท้ ่ีแสดงว่าผูเ้ รียนได้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู ้
(Determine Acceptable Evidence) และ 3) การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู แ้ ละการ
จัดการเรียนรู ้ (Plan Learning Experiences and Instruction) แต่ละขัน้ ตอนสรุปดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 กาหนดผลการเรียนรู ้ (Identify Desired Results) เป็ นการกาหนดความรู ้
ความสามารถของผูเ้ รียนที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึน้ ตามมาตรฐานการเรียนรู ้/ผลการเรียนรู ท้ ่ี คาดหวังตาม
หลักสูตร กล่าวคือ ผูส้ อนจะต้องวิเคราะห์ให้ได้วา่ ในหลักสูตร/มาตรฐานการเรียนรูข้ องหน่วยการเรียนรู ้
ที่ออกแบบกาหนดไว้ผเู้ รียนจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องอะไร ต้องมีความสามารถทาอะไรได้ และ
สาระ/ความรูแ้ ละความสามารถอะไรที่ควรเป็ นความเข้าใจคงทนที่ติดตัวผูเ้ รียนไปเป็ นเวลานาน ในการ
จัดทาหน่วยการเรียนรู ้ และกาหนดความรู ค้ วามสามารถของผูเ้ รียนที่ตอ้ งการให้เกิดขึน้ นีค้ รู ผสู้ อนต้อง
พิจารณาพันธกิจ เป้าประสงค์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและพิจารณามาตรฐานการ
เรียนรูข้ องหน่วยการเรียนรูท้ ่ีกาลังออกแบบการจัดการเรียนรู ้
ในขั้น นี ้ผู้ส อนต้อ งศึก ษาและวิ เ คราะห์ม าตรฐานการเรี ย นรู ้ข องหลัก สู ต ร
มาตรฐานการเรียนรูร้ ะดับชัน้ ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลางซึ่งจะช่วยให้ผสู้ อนสามารถตัดสินใจ
ได้ว่าเนือ้ หาสาระใดที่มีความสาคัญต่อผูเ้ รียน ซึ่ง วิงกินส์และแม็คไทธ์ ได้แนะนาให้ใช้กรอบความคิด
3 วง เป็ นเกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดลาดับเนือ้ หาสาระที่จะให้ผเู้ รียนได้เรียนรู ้ ดังภาพประกอบ 1
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ความรูท้ ่ีคนุ้ เคยและมีคณ
ุ ค่า
(Worth being familiar with)
สิ่งที่จาเป็ นต้องรูแ้ ละต้องทา
(Important to know and do)
ความเข้าใจที่คงทน
(Enduring Understanding)

ภาพประกอบ 1 การกาหนดความรูแ้ ละทักษะที่สาคัญประจาหน่วยการเรียนรู ้
ที่มา: Grant Wiggins; & Jay McTighe. (2005). Establishing curriculum priorities. P.10.
จากภาพประกอบ 1 การกาหนดความรู แ้ ละทักษะที่สาคัญประจาหน่วยการ
เรียนรู ้ วงกลมใหญ่ แทนความรูท้ ่ีจะให้ผเู้ รียนคุน้ เคยเป็ นเนือ้ หาหรือสาระที่จะให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาค้นคว้า
เพิ่มเติมด้วยตนเองตลอดการศึกษาหน่วยเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนมีความรู ค้ วามเข้าใจในหน่วยการเรียนรู ้
มากขึน้ วงกลมกลาง แทนความรู ้ ข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ และทักษะสาคัญที่ผเู้ รียน
จาเป็ นต้องใช้ระหว่างเรียนในหน่วยการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามสามารถตามที่กาหนด และ
วงกลมในสุด แทนความคิดหลักหรือหลักการที่สาคัญของหน่วยการเรียนรูท้ ่ีตอ้ งการให้เป็ นความเข้าใจ
ที่คงทนฝังอยูใ่ นตัวผูเ้ รียนเป็ นเวลานาน
ขัน้ ที่ 2 กาหนดหลักฐานการเรียนรู ท้ ่ีแสดงว่าผูเ้ รียนได้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู ้
(Determine Acceptable Evidence) เป็ นการประเมินผลการเรียนรู โ้ ดยการตรวจสอบการแสดงออก
ของผูเ้ รียนเป็ นระยะ ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลายทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการตลอดหน่วยการ
เรียนรู ้ ผูส้ อนต้องตรวจสอบความสอดคล้องของความรูแ้ ละทักษะเฉพาะวิชา(ความรู ้ ทักษะกระบวนการ
และค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม) กับจุดประสงค์รายวิชา มีการพิจารณาความสอดคล้องกับทักษะ
คร่อมวิชา (Trans-Disciplinary Skills Standards) ที่ตอ้ งใช้ในการจัดการเรียนรู ใ้ ห้กับผูเ้ รียน เช่น
กระบวนการกลุ่ม การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน เป็ นต้น ดังนัน้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ท้ ่ี
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เหมาะสมที่สดุ คือ วิธีการประเมินตามสภาพจริง เพื่อจะได้แน่ใจว่าผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะที่สาคัญ
อย่างแท้จริง (พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสขุ . 2557)
ขัน้ ที่ 3 การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้และการจัดการเรียนรู ้ (Plan
Learning Experiences and Instruction) เมื่อกาหนดเป้าหมายการเรียนรู แ้ ละหลักฐานการเรียนรู ้
ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมแล้ว ผู้ส อนดาเนินการออกแบบการจัดประสบการณ์ก ารเรีย นรู ้หรื อจัดท า
แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยกาหนดกิจกรรมต่างๆ ให้ผเู้ รียนปฏิบตั ิ ดังนี ้ 1) กาหนดหลักฐานการแสดงออก
ของผูเ้ รียนที่แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รียนมีความรู ้ ทักษะและจิตพิสยั ตามเป้าหมายที่กาหนด ที่สอดคล้องกับ
ที่กาหนดไว้ในขัน้ ที่ 2 2) กาหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรูท้ ่ีจะช่วยให้ผเู้ รียนมีความรูแ้ ละมีทกั ษะตาม
มาตรฐาน/ผลการเรียนรู ้ ที่คาดหวังของหน่วยการเรียนรู ้ 3) กาหนดสื่ออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู ท้ ่ี
เหมาะสมที่จะทาให้ผเู้ รียนพัฒนาตามเป้าหมายการเรียนรูท้ ่ีกาหนด 4) กาหนดจานวนชั่วโมงที่ ใช้ใน
การพัฒนาผูเ้ รียนในแต่ละชุดของกิจกรรมการเรียนรู ้ และ 5) จัดทาแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยนาข้อมูล
จากการออกแบบการจัดการเรียนรูม้ าจัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้
สรุปได้ว่า กระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบย้อนกลับ มี 3 ขัน้ ตอน ได้แก่
1) กาหนดผลการเรียนรู ้ 2) กาหนดหลักฐานการเรียนรู ท้ ่ีแสดงว่าผูเ้ รียนได้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู ้
และ 3) การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละการจัดการเรียนรู ้
1.5.3 ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ
จากการทบทวนงานวิจยั เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบย้อนกลับพบว่า ได้
มีการศึกษาวิจยั มากมาย ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอตัวอย่างงานวิจยั พอสังเขปดังนี ้
เบญจลักษ์ พงศ์พชั รศักดิ์ (2553) ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู แ้ บบ Backward Design
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน
30 คน ดาเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและสอบหลัง ผลพบว่า
นักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ Backward Design มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
รณชิต แสนณรงค์ (2554) ได้ทาการพัฒนาครูดา้ นกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบย้อนกลับ
โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อน
ผลกลยุทธ์ท่ีใช้ในการพัฒนาคือการอบรมเชิงปฏิบตั ิการและการนิเทศภายใน การดาเนินการทัง้ หมด
2 วงรอบ กลุม่ เป้าหมายในการวิจยั คือ ครูโรงเรียนบ้านเหล่า จานวน 12 คน และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
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ได้แก่ ผูร้ ่วมวิจยั ผูบ้ ริหารศึกษานิเทศก์ และหัวหน้าฝ่ ายวิชาการโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบบันทึกการนิเทศ แบบบันทึกการ
ประชุม ผลพบว่า 1) ปั ญหาและความต้องการกระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บบย้อนกลับของครู คือ
ครู ผสู้ อนไม่มีความรู ค้ วามเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บบย้อนกลับ ขาดความมั่นใจในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละไม่สามารถนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบย้อนกลับได้ 2) วิธีการ
พัฒนาครู ดา้ นกระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บบย้อนกลับ ใช้วิธีการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
และการนิเทศภายในเป็ นวิธีท่ีเหมาะสม 3) ผลการพัฒนาครูดา้ นกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบย้อนกลับ
พบว่าด้านความรู ้ ผูร้ ว่ มวิจยั มีความรูใ้ นการจัดการเรียนรูแ้ บบย้อนกลับได้ครบทัง้ 3 ขัน้ ตอน คือขัน้ ตอน
กาหนดความรู ค้ วามสามารถของผูเ้ รียนที่ตอ้ งการให้เกิดขึน้ ตามมาตรฐานการเรียนรู /้ ผลการเรียนรู ท้ ่ี
คาดหวังตามหลักสูตร ขัน้ ตอนการกาหนดหลักฐานการประเมินผลที่แสดงว่าผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจ
อย่างแท้จ ริง หลัง จากได้เ รีย นรู แ้ ล้วซึ่ง เป็ นหลักฐานการแสดงออกที่ ยอมรับได้ว่าผูเ้ รียนมี ความรู ้
ความสามารถตามที่กาหนดไว้ และขัน้ ตอนการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ พบว่าหลังการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารผูร้ ว่ มวิจยั มีความรูค้ วามเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบย้อนกลับเพิ่มขึน้
จากตัวอย่างงานวิจยั ข้างต้น แม้มีประเด็นที่ศึกษาแตกต่างกันแต่ทาให้ได้เรียนรู เ้ กี่ยวกับ
การออกแบบการจัดการเรียนรู แ้ ละประสิทธิ ภาพจากการจัดการเรียนรู ท้ ่ี เป็ นประโยชน์และมีความ
ชัดเจนมากขึน้ ในการปฏิบตั ิ
1.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ผูว้ ิจัยทบทวนงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานที่ทาการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างนักเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนี ้
แม็คคาธี (McCarthy. 2001) ได้ทาศึกษาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชัน้ ประถมศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเรื่องทศนิยม โดยทาการทดลองกับ
นักเรียนเกรด 12 จากหลักฐานการบันทึกวีดีโอได้ชีใ้ ห้เห็นว่านักเรียนมีการพั ฒนาความเข้าใจในวิชา
คณิตศาสตร์ตลอดเวลาที่ได้พยายามหาวิธีแก้ปัญหา โดยนักเรียนใช้ภาษาพูดเป็ นตัวบ่งชีถ้ ึงความรู ้
พืน้ ฐานเกี่ ยวเรื่องทศนิยมที่ นักเรียนมี อยู่ก่อนแล้ว และยัง แสดงถึง ความคิดรวบยอดใหม่ท่ี เกิ ดขึน้
เกี่ยวกับทศนิยมอย่างถูกต้อง
เซเรโซ (Cerezo. 2004) ได้ศกึ ษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน โดยจัดการเรียนรูใ้ นวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า
การจัด การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญ หาเป็ นฐานเสร้างความเชื่ อมั่นให้กับนักเรียนและพัฒ นาการ
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กระบวนการทางานกลุ่ม สร้างแรงกระตุน้ ให้กับนักเรียนทาให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง
ไพลิน สว่างเมฆารัตน์ (2551) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โดยการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผลการศึกษาพบว่า หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ ความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณ และความพึง
พอใจสูงกว่าก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
จันทิมา ส านักโนน (2551) ศึกษาเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ระหว่างการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานกับการจัดการเรียนรู แ้ บบสืบเสาะหาความรู ้ ผลพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
สูงกว่ากลุม่ ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู อ้ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ.01
วาสนา กิ่มเทิง้ (2553) ทาการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานที่
มีตอ่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความใฝ่ รูใ้ ฝ่ เรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผลการวิจยั พบว่า หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานนักเรียนมีทกั ษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และความใฝ่ รู ใ้ ฝ่ เรียนสูงกว่าก่อนได้รบั การ
จัดการเรียนรู ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 65
ศุภมาศ เทียนทอง (2553) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่ได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังจากจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ น ฐานโดยการทาโครงงาน พบว่า
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง 2) ผลการเรียนรู เ้ รื่อง การถนอมอาหารของ
นักเรียนหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานสูงกว่าก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู ้ 3) ความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทัง้ 3 ด้าน โดย
นักเรียนเห็นด้วยมากเป็ นอันดับที่ 1 คือด้านบรรยากาศการเรียนรู ้ รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รบั ตามลาดับ
วาสนา ภูมี (2555) ทาการศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู โ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐานเรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละที่มีตอ่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ผลการวิจยั พบว่า หลังการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถใน
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การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สงู กว่าก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
และสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70
สิรินทรา มินทะขัติ (2556) ทาการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน เรื่องพืน้ ที่ผิวและปริมาตร ที่มีตอ่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผลการวิจยั พบว่า หลังการจัดการเรียนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์สงู กว่าก่อนได้รบั การจัดการเรียนรู อ้ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานช่วย
เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการคิดของนักเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทัง้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ ทัง้ ยังทาให้นกั เรียนมี
ความใฝ่ รูใ้ ฝ่ เรียนมากขึน้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู ขึน้

ตอนที่ 2 : แนวคิดทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
ผูว้ ิจยั ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบการพัฒนา
กลวิธีการจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรูข้ องครูซ่งึ อยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่
การเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ หรือ Andragogy โนลส์ (Knowles. 1980) ได้ให้นิยามว่าเป็ นศาสตร์
และศิลป์ ในการช่วยให้ผใู้ หญ่เรียนรู ้ ผูเ้ รียนที่เป็ นผูใ้ หญ่เมื่อเข้าสู่สถานการณ์การเรียนรูจ้ ะเริ่มต้นด้วย
การกลั่นกรองข้อมูล โดยอาศัยความรูท้ ่ีมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องนัน้ ใช้กระบวนการแก้ปัญหาและการตัง้ คาถาม
เพื่อให้ได้เนือ้ หาและวิธีการคิดใหม่ตามที่ ตอ้ งการ และจัดโครงสร้างข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจอย่าง
ลุ่มลึก บูรณาการความรูใ้ หม่กบั ประสบการณ์ท่ีผ่านมา และสร้างความรู ใ้ หม่เพื่อนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
คิดขัน้ นามธรรมและการสรุปอ้างอิงสู่สถานการณ์อ่ืน กระบวนการเรียนรูม้ ีลกั ษณะเป็ นวงจรที่ตอ่ เนื่อง
โดยผูเ้ รียนต้องคิดไปข้างหน้าและย้อนกลับระหว่างความรู ใ้ นปั จจุบนั กับความรู ใ้ หม่ ใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา และแสวงหาความรู ้ (York-Bar; et al. 2001: 37; citing Even. 1987) การเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่
มีความแตกต่างจากการเรียนรู ใ้ นรู ปแบบอื่น โดยมีลกั ษณะสาคัญ ดังนี ้ 1) เป็ นการเรียนรู ด้ ว้ ยการนา
ตนเอง 2) เป็ นการพัฒนาทักษะในการเรียนรู แ้ ละแนวทางในการคิด ประสบการณ์จากการทางานใน
ระยะเวลาที่ยาวนานจะเป็ นแหล่งบ่มเพาะเอกลักษณ์ และความเป็ นตัวตน 3) ผูใ้ หญ่พร้อมจะเรียนรู ก้ ็
ต่อเมื่อได้ตระหนักแล้วว่าต้องการเพิ่มศักยภาพให้กบั ตนเอง จะไม่เรียนเพียงเพราะต้องการผลประโยชน์
จากการเรียนรู ้ และ 4) สิ่งที่กระตุน้ ให้ผใู้ หญ่เกิดการเรียนรู ม้ ากที่สดุ ได้แก่ ความต้องการทาตนให้เป็ นที่
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ประจักษ์ การได้รบั การยอมรับ การมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และการสร้างความมั่นใจให้กบั ตนเอง (สุจิตรา
ธนานันท์. 2554: 81)
2.1.1 พืน้ ฐานของทฤษฎีการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่สมัยใหม่
โนลส์ (สุวฒ
ั น์ วัฒนวงศ์. 2551; อ้างอิงจาก Knowles. 1978: 31) ได้ทาการศึกษาและ
สรุปพืน้ ฐานของทฤษฎีการเรียนรูส้ าหรับผูใ้ หญ่สมัยใหม่ (Modern Adult Learning Theory) ไว้ 5 ประการ
ดังนี ้
1) ความต้องการและความสนใจ (Needs and Interests) ผูใ้ หญ่จะถูกชักจูงให้
เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดีถา้ หากว่าการเรียนรูน้ นั้ ตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ท่ีผ่าน
มาและจะเกิดความพึงพอใจ ดังนัน้ ก่อนเริ่มทากิจกรรมใดๆ ควรเริ่มต้นชักจูงอย่างเหมาะสมเพื่อให้
ผูใ้ หญ่เกิดการเรียนรู ไ้ ด้ดี
2) สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตผูใ้ หญ่ (Life Situation) การเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่จะ
ได้ผลดีถา้ หากถือเอาตัวผูใ้ หญ่เป็ นศูนย์กลางในการเรียนการสอน (Life-Centered) ดังนัน้ การจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ควรจะยึดถือสถานการณ์ทงั้ หลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผูใ้ หญ่เป็ นหลั ก
สาคัญมากกว่าเนือ้ หาวิชา
3) การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of Experience) เนื่องจากประสบการณ์
เป็ นแหล่ง การเรียนรู ท้ ี่มีคณ
ุ ค่ามากที่สุดสาหรับผูใ้ หญ่ วิธี การสาคัญในการศึกษาวัยผูใ้ หญ่คือ การ
วิเคราะห์ประสบการณ์ของผูใ้ หญ่แต่ละคนอย่างละเอียดว่ามีส่วนไหนของประสบการณ์ที่จะนามาใช้
ในการเรียนการสอนได้บา้ งแล้วจึงหาทางนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ไป
4) ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเป็ นผูน้ าตนเอง (Self-Directing) ความต้องการที่ อยู่ในส่วน
ลึกของผูใ้ หญ่คือ การมีความต้องการที่จะสามารถนาตนเองได้เพราะฉะนัน้ บทบาทของผูส้ อนจึงควรอยู่
ในกระบวนการสืบหาหรือค้นหาคาตอบร่วมกันกับผูเ้ รียน (Mutual Inquiry) มากกว่าการทาหน้าที่
ส่งผ่านหรือเป็ นสื่อสาหรับความรู ้ และทาหน้าที่ประเมินผลว่าผูเ้ รียนคล้อยตามหรือไม่เพียงเท่านัน้
5) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) จะมีเพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ
ในแต่ละบุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึน้ ดังนัน้ การสอนนักศึกษาผูใ้ หญ่จะต้องจัดเตรียมการในด้านนี ้
อย่างดีพอ เช่น รูปแบบของการเรียนการสอน (Learning Style) เวลาที่ได้ทาการสอนสถานที่สอนและสิ่งที่
ต้องคานึงถึงคือ ความสามารถในการเรียนรู ใ้ นแต่ละขั้นของผู้ใหญ่ย่อมแตกต่างและเป็ นไปตาม
ความสามารถของผูใ้ หญ่แต่ละคน (Pace of Learning)
สรุ ปได้ว่า การเรียนรู ข้ องผูใ้ หญ่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสะสม
ประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ตอ่ การเรียนรู ้ การเป็ นผูน้ าตนเอง การใช้ประสบการณ์และสถานการณ์ใน
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ชีวิตมาเป็ นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู ้ และสิ่งที่เรียนควรตรงกับความต้องการและความสนใจของผูใ้ หญ่
ซึ่งจะทาให้เกิดการเรียนรูท้ ่ีดี
2.1.2 ลั กษณะของผู้ เรียนวั ยผู้ ใหญ่
โนลส์ ได้สรุปลักษณะของผูเ้ รียนวัยผูใ้ หญ่ (Adult Learner) ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1)
ผูเ้ รียนวัยผูใ้ หญ่ไ ด้ห ลุดพ้น จากการพึ่ง พาไปสู่ความเป็ นอิส ระที่ ส ามารถชี น้ าตนเองได้ รวมไปถึง
การเรียนรู ข้ องผูใ้ หญ่เอง 2) สามารถดึงประสบการณ์ชีวิตของตนเองมาช่วยในการเรียนรู ไ้ ด้ทนั ที 3)
พร้อมที่จะเรียนรูต้ ามการเปลี่ยนแปลงของบทบาทใหม่ทางสังคมหรือบทบาทของชีวิต 4) เน้นปั ญหา
เป็ นศูนย์กลางและต้องการเรียนรูส้ ่ิงที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ทนั ที 5) มีแรงจูงใจภายใน
เป็ นปั จจัยสาคัญในการเรียนรูม้ ากกว่าปั จจัยภายนอก (Corley. 2008) ส่วนเมอร์เรียม และคาฟฟาเรลลา
(Merriam; & Caffarella. 1991: 181) กล่าวถึงลักษณะสาคัญของผูเ้ รียนในวัยผูใ้ หญ่ว่าประกอบด้วย
รู ปแบบการคิด การเปลี่ยนแปลงใน ช่วงวัย ซึ่งสัมพันธ์กับวุฒิภาวะและสิ่งแวดล้อมตามอายุและ
กระบวนการทางปั ญญา โดยจะพัฒนาจากปฏิกิริยาสะท้อนภายในมาสู่ความเป็ นรูปธรรมในรูปสัญลักษณ์
ความเข้าใจในแนวคิด และความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสามารถในการใช้เหตุผ ลตามข้อตกลง
เบือ้ งต้น สมเหตุสมผลและเป็ นระบบ
สรุ ป ได้ว่า ลัก ษณะของผู้เ รี ย นวัย ผู้ใหญ่ จ ะเรี ย นรู ้ด ้ว ยตนเองโดยอาศัยความรู ้แ ละ
ประสบการณ์เดิม การเรียนรู จ้ ะเป็ นลักษณะแนะนามากกว่าการสอน เป็ นการรับฟั งความคิดซึ่งกัน
และกัน
จากหลักการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ดงั กล่าวข้างต้น สาหรับการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้
ของครู มีหลักการสาคัญ ได้แก่ ครูหรือผูเ้ รียนแต่ละคนเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู ้ มีความเมตตากรุ ณา
ต่อกัน บรรยากาศผ่อนคลายและไว้วางใจ การเรียนรูส้ ่งผลต่อความก้าวหน้าตามศักยภาพของผูเ้ รียน
ผูเ้ รียนมีอิสระและชีน้ าตนเอง และมีศกั ยภาพในการชีน้ าตนเอง ทัง้ นี ้ ในการพัฒนาพฤติกรรมการจัด
การเรียนรูข้ องครู ตอ้ งคานึงถึงเงื่อนไขที่ส่งเสริมให้การเรียนรู ม้ ีพลังอานาจ (Powerful Learning) คือ
เนือ้ หาของการเรียนรูต้ อ้ งสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียน กระบวนการเรียนรูต้ อ้ งให้โอกาสผูเ้ รียนทบทวนประสบการณ์
ในอดีตและเพิ่มปฏิสมั พันธ์ทางสังคม บริบทของการเรียนรูส้ นับสนุนความรูส้ ึกทางบวกและความตัง้ ใจ
เรียน (Brandt. 1998)
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู เ้ ป็ นพฤติกรรมการทางานตามบทบาทหน้าที่ของครู ผูส้ อน การ
พัฒนาพฤติกรรมการทางานจาเป็ นต้องให้ความรู ก้ ่อนดาเนินการพัฒนา เนื่องจากในการดาเนินงาน
ขององค์กรที่แม้วา่ จะมีบคุ ลากรเพียงพอ แต่หากบุคลากรเหล่านีข้ าดความรูแ้ ละเจตคติท่ีสอดคล้องกับ
งานที่รบั ผิดชอบแล้ว ก็คงไม่อาจปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึ กอบรมจึงเป็ นการพัฒนา

32
พฤติกรรมเดิมของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมโดยการหล่อหลอมความรู ้ ความเข้าใจ และเจตคติเพื่อให้เกิด
พฤติกรรมใหม่ท่ีสอดคล้องกับงานที่รบั ผิดชอบ (สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร. 2549: 3132)
ดัง นั้น ในการพัฒ นากลวิธี ก ารจัด การเรี ย นรู ้แ บบใช้ปั ญหาเป็ นฐานของครู ผู้วิ จัย จึง น า
หลักการเรียนรู ข้ องผูใ้ หญ่ไปใช้ในการจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิให้ความรู พ้ ืน้ ฐานเกี่ยวการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานแก่ครู ก่อนเข้าสู่การดาเนิน การในวงจรการวิจัย โดยเปิ ดโอกาสให้ครู สะท้อน
ความคิด ความเชื่อที่อยูเ่ บือ้ งหลังเพื่อทาความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู ย้ ่งิ ขึน้
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)
การเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ตามแนวคิดของดิวอี ้ (Dewey. 1939: 159-160) เป็ นการเรียนรู ้
จากการลงมื อปฏิบัติจริง ผูเ้ รียนเป็ นผูส้ ร้างความรู ใ้ หม่จากการทดลองปฏิ บตั ิ โดยเริ่ม จากการรับรู ้
ปั ญหา คิดหาแนวทางแก้ปัญหา และทดลองปฏิบตั ิจนเกิดประสบการณ์จากผลการปฏิบตั ิ แล้วสร้าง
ความรู ใ้ หม่ดว้ ยตนเองซึ่ ง อาจจะตัดสิ นใจยืนยันความรู เ้ ดิม หรือปรับเปลี่ยนความรู ใ้ หม่ ซึ่ง เมคกิ ล
และบร็อคแบงค์ (McGill; & Brockbang. 2004: 13-14) ให้นิยามของการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ว่า
เป็ นการเรียนรู โ้ ดยผ่านการสะท้อน (Reflection) และการกระทา (Action) ทาให้สามารถค้นพบแนว
ปฏิบตั ิใหม่ ราณี รัชนพงษ์ (2547: 42) ระบุว่าการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์เป็ นกระบวนการสร้างความรู ้
ทักษะและเจตคติดว้ ยการนาเอาประสบการณ์เดิม มาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู ใ้ หม่ ซึ่งสอดคล้อง
กับกิ่งแก้ว อารีรกั ษ์ และคณะ (2549: 70) ที่ให้ความหมายของการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์เป็ นการดึง
เอาประสบการณ์จากกตัวผูเ้ รียนแล้วกระตุน้ ให้ผเู้ รียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์นนั้ ออกมา
เพื่อพัฒนาความคิดใหม่ เจตคติใหม่และทักษะใหม่ ไปสู่ความรู ใ้ หม่ ขณะที่ คอล์บ (Kolb. 1984: 21-22;
cited in Ord. 2012: 62) ให้ความหมายการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ว่าเป็ นกระบวนการสร้างความรู ้
โดยการปรับเปลี่ ยนประสบการณ์อย่างต่อเนื่ องจากการสังเกต การสะท้อนความคิด และการสรุ ป
ความคิดรวบยอดเป็ นความรู ้ สู่การนาไปใช้ประโยชน์ เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ
ระหว่างประสบการณ์ท่ีเป็ นรู ปธรรมกับการสรุ ปอ้างอิงในลักษณะที่เป็ นนามธรรม ระหว่างทักษะกับ
เจตคติ และมีการดาเนินงานที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั การศึกษา การปฏิบตั ิงานและการพัฒนาบุคคล ดัง
ภาพประกอบ 2
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การพัฒนาบุคคล

การเรียนรูผ้ ่าน
ประสบการณ์

การศึกษา

การทางาน

ภาพประกอบ 2 การเรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ท่ีสมั พันธ์กบั การศึกษา การทางานและการพัฒนาบุคคล
ที่มา : Zuber-Skerritt. (1992). Professional Development in Higher Education: a
Theoretical Frame Work for Research. p. 98; citing Kolb. (1984) p.4.
สรุปได้วา่ การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ เป็ นกระบวนการสร้างความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
โดยการดึงเอาประสบการณ์จากตัวผูเ้ รียนแล้วกระตุน้ ให้ผเู้ รียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์
นัน้ ออกมาเพื่อพัฒนาความคิดใหม่ เจตคติใหม่ และทักษะใหม่
2.2.1 กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์
การประมวลแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอกระบวนการ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังต่อไปนี ้
1) แนวคิดของดิวอี ้
กระบวนการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ตามแนวคิดของดิวอี ้ (Dewey) เกี่ยวข้องกับ
การหาเหตุผลและการบูรณาการระหว่างประสบการณ์กบั ความคิดรวบยอด การสังเกตและการปฏิบตั ิ
ส่งผลให้เกิดความคิด และความคิดนัน้ ก่อให้เกิดแรงกระตุน้ ในการเรียนรูต้ อ่ ไป ซึ่งดิวอีเ้ ชื่อว่าการเรียนรู ้
เกิ ดจากการลงมื อปฏิ บตั ิจ ริง การเรียนรู จ้ ากประสบการณ์เกิ ดขึน้ เมื่ อบุคคลได้เข้าไปเกี่ ยวข้องกับ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล้วสามารถมองย้อนกลับไปเพื่อประเมินผลและตัดสินว่าอะไรมีประโยชน์หรือ
มีความสาคัญที่จะเป็ นบทเรียน รวมถึงการใช้ขอ้ มูลเหล่านัน้ เพื่อปฏิบตั ิกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป กระบวนการ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตามแนวคิดของดิวอี ้ เป็ นกระบวนการที่เป็ นวงจรต่อเนื่อง 3 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
ขัน้ ร่วมปฏิบตั จิ ริง เป็ น ขัน้ ที่ทาให้ผเู้ รียนเกิดแนวคิดหรือแรงบัน ดาลใจ ขัน้ ไตร่ตรองซึ่งส่งผลให้เกิดการ
สรุปเป็ นความรู ้ (Knowledge) และขัน้ นาไปประยุกต์ใช้เป็ นขัน้ ที่ผเู้ รียนนาหลักการหรือความรูท้ ่ีสรุ ป
ได้มาวินิจฉัยสถานการณ์ใหม่ (Judgment) ซึ่งผลของการประยุกต์ใช้เป็ น ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดแรง
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กระตุน้ (Impulse) ที่นาไปสู่การเริ่มต้นวงจรของการเรี ยนรูใ้ นสถานการณ์ใหม่ตอ่ ไป (Kolb. 1984: 29;
cited in Ord. 2012: 62 - 63) ดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 กระบวนการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี ้
ที่มา: Miettinen. (2000). The concept of experiential learning and John Dewey's
theory of reflective thought and action. P.64; citing Kolb. (1984). p.23.
2) แนวคิดของเลวิน
เลวิน (Levin) มีความคิดคล้ายกับของดิวอี โ้ ดยเชื่ อว่าประสบการณ์จะนาไปสู่การ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์มากขึน้ เมื่อเราเข้าใจความหมายของประสบการณ์นนั้ และสามารถนาออกไป
ใช้พฒ
ั นาตนเองหรือกลุ่ม เลวินมีมุมมองเกี่ยวกับรู ปแบบการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ 2 ประการ คือ
ประการแรก การเรียนรูเ้ ป็ นบททดสอบที่เป็ นรูปธรรมของการนาประสบการณ์ท่ีเป็ นนามธรรมมาใช้ใน
สถานการณ์เฉพาะหน้า อย่างไรก็ตามประสบการณ์ของบุคคลนับเป็ นจุดเน้นของการเรียนรู อ้ ย่างมี
ความหมายให้แก่ชีวิต และความเป็ นอัตนัยแก่ปัจเจกบุคคลเพื่อนาไปสู่การเกิดความคิดรวบยอดที่เป็ น
นามธรรม ในขณะที่ส่ิงที่เป็ นรู ปธรรมคือการแบ่งปั นรู ปธรรมเชิงประจักษ์เพื่อการทดสอบความหมาย
และความถูกต้องของความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้ ในกระบวนการเรียนรู ้ ประการที่สองคือ การเรี ยนรู ้
เป็ นการวิจัยเชิ ง ปฏิ บัติการและการทดลองฝึ กอบรมที่ ตงั้ อยู่ บนพื น้ ฐานของกระบวนการไตร่ตรอง
ผลการวิจยั ของเลวินส่วนใหญ่สนับสนุนประสบการณ์เรียนรูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสัมพันธ์ เน้นความสาคัญ
ของการกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกลุ่มเพื่อเรียนรูท้ กั ษะและเจตคติใหม่ ซึ่งจะทาให้รูปแบบพฤติกรรม
มีประสิทธิภาพมากขึน้ การเรียนรูจ้ ะสัมฤทธิมากที่สดุ ในกลุ่มที่มีปฏิสมั พันธ์กนั และสะท้อนออกมาเป็ น
ประสบการณ์ร่วม กระบวนการเรียนรู ข้ องเลวิน ประกอบด้วยกระบวนการที่ดาเนินการเป็ นวงจร 4
ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ประสบการณ์ท่ี เป็ นรู ปธรรม (Concrete Experience) ขัน้ การสังเกตและไตร่ตรอง
(Observations and Reflections) ขัน้ ก่อตัวของแนวคิดเชิงนามธรรมและหลักการทั่วไป (Formation
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of Abstract Concepts and Generalizations) และขัน้ การทดสอบความหมายของแนวคิดใน
สถานการณ์ใหม่ (Testing Implications of Concepts in New Situations) (Miettinen. 2000: 57 58) ดังแสดงในภาพประกอบ 4
ขัน้ ประสบการณ์ท่ีเป็ นรูปธรรม

ขัน้ การทดสอบความหมาย
ของแนวคิดในสถานการณ์ใหม่

ขัน้ การสังเกตและไตร่ตรอง

ขัน้ ก่อตัวของแนวคิดเชิงนามธรรม
และหลักการทั่วไป
ภาพประกอบ 4 กระบวนการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตามแนวคิดของเลวิน
ที่มา: Miettinen. (2000). The concept of experiential learning and John Dewey's
theory of reflective thought and action. P.57-58; citing Kolb. (1984). p.21.
3) แนวคิดของคอล์บ (Kolb)
กระบวนการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ตามแนวคิดของคอล์บมองว่าการเรียนรูเ้ กิด
จากความสัมพันธ์ในสองมิติ ได้แก่ มิติแรกคือ วิธีรบั รู แ้ ละกระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศหรือ
ความรู ข้ องบุคคล โดยจ าแนกวิธี การรับรู เ้ ป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ผ่านประสบการณ์ท่ี เป็ นรู ปธรรม
(Concrete Experience) และผ่านความคิดรวบยอดที่เป็ นนามธรรม (Abstract Conceptualization)
มิติท่ีสองคือ กระบวนการจัดการความรู ข้ องบุคคล ซึ่งเกิดใน 2 ลักษณะ ได้แก่ เกิดจากการไตร่ตรอง
และสังเกต (Reflective Observation) และเกิดจากการลงมือปฏิบตั ิ (Active Experimentation) จะ
เห็นได้ว่าความสัม พันธ์ในสองมิ ติ อธิ บายกระบวนการเรียนรู ข้ องบุคคล 2 ลักษณะ คือ 1) บุคคลมี
วิธีการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์และข้อมูลต่างๆ อย่างไร 2) บุคคลเกิดกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่รบั รูอ้ ย่างไร โดยความสัมพันธ์ของโครงสร้างทัง้ สองมิติจะเป็ นวงจรการเรียนรูต้ อ่ เนื่องของบุคคลที่
เป็ นพืน้ ฐานสาคัญสาหรับการปฏิบตั ิและปรับปรุ งงาน โดยเริ่มตัง้ แต่ขนั้ การรับประสบการณ์ท่ีเป็ น
รูปธรรม ขัน้ การไตร่ตรองและสังเกต เป็ นขัน้ ที่ผเู้ รียนสามารถมองเห็นความแตกต่าง มุมมองอื่นๆ ที่มี
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ความสัมพันธ์กบั สภาวการณ์ขณะนัน้ แล้วสะท้อนแนวคิดของตนเองออกมาด้วยมุมมองที่หลากหลาย
ขัน้ การสรุปความคิดรวบยอดที่เป็ นนามธรรม เป็ นขัน้ ที่ผเู้ รียนสรุ ปความรู จ้ ากการสังเกตและไตร่ตรอง
บูรณาการสิ่งต่างๆ ที่ได้รบั รูเ้ ป็ นทฤษฎีอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และขัน้ การลงมือปฏิบตั ิ เป็ นขัน้ ที่ผเู้ รียนนา
หลักการที่สรุปได้ไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ใหม่ ทัง้ นีก้ ารเรียนรูอ้ าจเริ่มต้นในขัน้ ตอนใดของวงจรการ
เรียนรูก้ ็ได้ (Kolb; & Kolb. In Armstrong; & Fukami, Ed. 2008: 5 - 14) ดังภาพประกอบ 5
ขัน้ ประสบการณ์
ที่เป็ นรูปธรรม
ขัน้ การสังเกตและไตร่ตรอง

ขัน้ การลงมือปฏิบตั ิ

ขัน้ ความคิดรวบยอด
ที่เป็ นนามธรรม
ภาพประกอบ 5 วงจรการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของคอล์บ
ที่มา Kolb; & Kolb. In Armstrong; & Fukami, Ed. (2008). Handbook of Management
Learning, Education and Development. P.5-7.
สรุปได้วา่ กระบวนการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์เป็ นกระบวนการสร้างความรู แ้ ละ
แนวทางปฏิบตั จิ ากประสบการณ์ของตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนประสบการณ์อย่างต่อเนื่องจากการ
สังเกต การไตร่ตรอง และการสรุปความคิดรวบยอดเป็ นความรูส้ กู่ ารนาไปปฏิบตั ิ
2.2.2 บทบาทของผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์
การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์เป็ นการเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ดังนัน้ ผูเ้ รียนจะต้อง
เป็ น ผูป้ ฏิบตั ิ ต้องกระตือรือร้นที่จะตัดสินใจร่วมกันว่าจะทาอะไร และทาอย่างไร ผูเ้ รียนจะต้องตระหนัก
ว่าจะเรียนตามลาพังไม่ได้ การเรียนรูต้ อ้ งเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์แก่กนั
การแลกเรียนรูเ้ กิดขึน้ ในรูปของการเล่าประสบการณ์ การนาเสนอข้อคิดเห็น การแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง
การให้ขอ้ วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมๆ กิจกรรมเพื่อดึงประสบการณ์ของผูเ้ รียนจะถูกจัดเตรียมขึน้ เพื่อให้
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ผูเ้ รียนได้ทดสอบพฤติกรรมของตนเอง เป็ นการทดลองปฏิบตั ิเพื่อให้คน้ พบสิ่งที่ได้ผลก่อให้เกิดทักษะ
และสร้างทฤษฎีปฏิบตั จิ ากประสบการณ์ของตนเอง ทฤษฎีท่ีสมเหตุสมผลจะถูกนาเสนอเพื่อผูเ้ รียนจะ
ได้สรุปการเรียนรูข้ องตนเองและสร้างกรอบความรูเ้ ป็ นการจัดระเบียบสิ่งที่ได้เรียนรูม้ า และแม้ว่าการ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จะอาศัยการกระตุน้ และกิจกรรมต่างๆ แต่การที่การเรียนรูจ้ ะประสบความสาเร็จ
ได้นนั้ จะต้องเกิดจากการผสมผสานประสบการณ์และการรับรู ้ รวมถึงการสรุ ปความคิดรวบยอดของ
ผูเ้ รียนเองด้วย (ราณี รัชนพงษ์. 2547: 47-48)
สรุ ปได้ว่า ในกระบวนการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ผูเ้ รียนต้องกระตือรือร้นที่จะร่วม
กิจกรรมปฏิบตั ิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปั นประสบการณ์แก่กัน เพื่อสร้างความรู แ้ ละแนวทาง
ปฏิบตั จิ ากประสบการณ์ของตนเอง
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ จึงนาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์มาใช้ในการ
พัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู โดยให้ครู ไตร่ตรองประสบการณ์จากการ
ปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูข้ องตนเองด้วยการรวมกลุม่ กันทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community)
ชุม ชนแห่ง การเรียนรู เ้ ป็ นแหล่ง พัฒ นาครู เพราะความรู ใ้ นการสอนของครู พัฒ นามาจาก
ประสบการณ์โดยครูเป็ นผูส้ ร้างและปรับเปลี่ยนความรูใ้ นการสอนของตนตลอดเวลาจากประสบการณ์
ทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียน หากเปิ ดโอกาสให้ครู ได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนโดยผ่านการสนทนา พูดคุย เล่าเรื่องหรือการเขียนบันทึกกับเพื่อนครู ช่วยให้ครูได้ไตร่ตรอง ทบทวน
ทาความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการสอนมากยิ่งขึน้ (นภเนตร ธรรมบวร. 2542: 35) ซึ่งจากผลการวิจยั
ของฮอร์ด (Hord. 2009: 40) พบว่าการพัฒนาครู ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทัง้ ด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และผลการสังเคราะห์รายงานการ
วิจยั เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตัง้ ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพสามารถสรุปผลดีได้ 2 ประเด็น ดังนี ้
(1) ผลดีตอ่ ครูผสู้ อน พบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพส่งผลต่อครูผสู้ อนคือ ลดความรูส้ ึกโดดเดี่ยว
ในการปฏิบตั ิงานสอนของครู เพิ่มความรูส้ ึกผูกพันต่อพันธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึน้ โดย
เพิ่ม ความกระตือรือร้นที่จ ะปฏิ บตั ิให้บรรลุพันธะกิ จจนเกิดความรู ส้ ึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู แ้ ละ
รับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนส่งผลให้การปฏิบตั ิการสอนในชัน้ เรียนให้มีผลดีย่ิงขึน้ คือ
มีการค้นพบความรูแ้ ละความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผูเ้ รียนซึ่งที่เกิ ดจากการคอยสังเกตอย่าง
สนใจ รวมถึงความเข้าใจในด้านเนือ้ หาสาระที่ตอ้ งจัดการเรียนรูไ้ ด้แตกฉานยิ่งขึน้ จนตระหนักถึงบทบาท
และพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดีท่ีสดุ อีกทัง้ การรับทราบข้อมูลสารสนเทศ
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ต่างๆ ที่จาเป็ นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึน้ ส่งผลดีตอ่ การปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพ
ได้ตลอดเวลา เป็ นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ ซึ่งเป็ นทัง้ คุณค่า
และขวัญกาลังใจต่อการปฏิบตั ิงานให้ดีย่ิงขึน้ ที่สาคัญคือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรี ยนแบบเก่า และยังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนรู ้ ให้สอดคล้องกับลักษณะผูเ้ รียนได้อย่างเด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า มีความ
ผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน และ (2) ผลดีต่อนักเรียน
พบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพส่งผลต่อผูเ้ รียน คือ สามารถลดอัตราการตกซา้ ชัน้ และจานวน
ชัน้ เรียนที่ตอ้ งเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู ใ้ ห้นอ้ ยลง อัตราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิช าการอ่านที่ สูง ขึน้ อย่างเด่นชัดเมื่อ เทียบกับ
โรงเรียนแบบเก่า (วรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง. 2557: 2-3) ทัง้ นี ้ ทิศนา แขมมณี (2557:
27) ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนของครู ว่าควรส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ โดยการให้ครูทางานและเรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นทีมจากการลงมือปฏิ บตั ิ และวิธีการอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมกับบริบทจึงอาจกล่าวได้ว่าชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพเป็ นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
ครูท่ีมีคณ
ุ ภาพ
2.3.1 ความเป็ นมาและความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพมีพืน้ ฐานแนวคิดมาองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning
Organization) เป็ นการนาแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู ม้ าประยุกต์โดยเปรียบเทียบให้โรงเรียนเป็ น
ชุมชน ซึ่งชุมชนกับองค์กรจะมีความแตกต่างกันที่ความเป็ นชุมชนจะยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิยม
แนวคิดและความผูกพันร่วมกันของทุกคนที่เป็ นสมาชิก ตรงกันข้ามกับแนวคิดความเป็ นองค์กรที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในลักษณะที่ยึดตามระดับลดหลั่นกันลงมา มีกลไกการควบคุมและมี
โครงสร้างแบบตึงตัวที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและวัฒนธรรมของการใช้อานาจเป็ นหลัก ในขณะที่ชมุ ชน
จะใช้อิทธิ พลที่เกิดจากการมีค่านิยมและวัตถุประสงค์ร่วมกั น เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเชิง
วิชาชีพ มีความเป็ นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการและยึดหลักต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแบบผนึกกาลังกัน
ในการปฏิบตั ิงานที่ม่งุ สู่การพัฒนา การเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ หากโรงเรียนมีฐานะแบบที่เป็ น
ชุมชนแล้ว บรรยากาศที่ตามมาคือสมาชิกมีความผูกพันต่อกันด้วยวัตถุประสงค์รว่ ม มีสมั พันธภาพที่
ใกล้ชิดสนิทสนม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Thompson; Gregg; & Niska. 2004; Sergiovanni. 1994)
การใส่ใจร่วมกัน การเรียนรูแ้ ละรับผิดชอบร่วมกันของชุมชนคือพัฒนาการการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
จากการศึกษานิยามของคาว่า “ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ” (Professional Learning
Community หรือ PLC) ยังไม่มีนิยามที่เป็ นสากล นักการศึกษาต่างให้ความหมายของชุมชนการเรียนรู ้
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ทางวิชาชีพแตกต่างกันไปตามหลักการ ความเข้าใจ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลตามบริบทที่
แตกต่างนักการศึกษาบางท่านให้ความหมายว่าเป็ นชุมชนของนักวิชาชีพที่มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อ
พัฒนางานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกในชุมชนประกอบด้วยผูบ้ ริหารและบุคลากรวิชาชีพ จะ
มีวิสยั ทัศน์ พันธกิจแห่งการเรียนรู ร้ ่วมกัน สมาชิกเหล่านีจ้ ะได้รบั การสนับสนุนจากชุมชน จะสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน ทัง้ นีเ้ พื่อส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้มีการเรียนรู ท้ ่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Ford;
Branch; & Moore. 2008) Sergiovanni (1994) กล่าวว่าชุมชนการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ เป็ นสถานที่
สาหรับ “ปฏิสมั พันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนในการทางานเพื่อปรับปรุง
ผลการเรียนของนักเรียนหรืองานวิชาการของโรงเรียน ซึ่ง ฮอร์ด (Hord. 2009: 41) มองในมุมมองเดียวกัน
ว่าการรวมตัวกันดังกล่าวมีนยั ยะแสดงถึงการเป็ นผูน้ าร่วมกันของครู ในการเรียนรูแ้ ละสร้างความรู เ้ พื่อ
การเปลี่ยนแปลง ในทัศนะของ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพทางด้านการศึกษาว่าเป็ นเครื่องมือสาหรับให้ครูรวมตัวกันเป็ นชุมชน (Community) ทาหน้าที่เป็ น
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับปฏิรูปการเรียนรู ้ เป็ นการ
ปฏิรูปที่เกิดจากภายในคือ ครูรว่ มกันดาเนินการเพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรูด้ าเนินคูข่ นาน และเสริมแรงกัน
ทัง้ จากภายในและจากภายนอก เป็ นเครื่องมือให้ครูเป็ นผูล้ งมือกระทา เป็ น “ประธาน” เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้แก่วงการศึกษา รวมทัง้ สร้างการรวมตัวกันของครู เพื่อทางานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน
แบ่งปั นกัน เกิดการสร้างความรูห้ รือยกระดับความรูใ้ นการทาหน้าที่ครูจากประสบการณ์ตรง (วิจารณ์
พานิช. 2555) สอดคล้องกับ ดุษฎี โยเหลา (2556) ได้ให้ความหมาย ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพใน
หน่วยงานด้านการศึกษาว่าเป็ นการรวมกลุ่มกันแบบตัง้ ใจที่จะพัฒนาร่วมกัน มีการพบกันสม่าเสมอ เป็ น
กิจกรรมที่ตอ่ เนื่อง มีขอ้ ตกลงร่วมกันว่าจะมีการทางานร่วมกันอย่างไร เช่น จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกัน
เดือนละกี่ครัง้ แต่ละครัง้ ให้สะท้อนคิด (Reflection) เกี่ยวกับเป้าหมายที่ได้ตงั้ ไว้ ว่าได้ทาอะไรไปแล้ว
และจะทาอะไรต่อไป การรวมกลุ่มจึงเน้นที่ความสม่าเสมอ และความต่อเนื่องของผูป้ ฏิบตั ิงานที่พฒ
ั นา
การปฏิบตั ิของตนและของกลุ่ม สรุปได้ว่าสิ่งสาคัญของกระบวนการ พัฒนาครูเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับครู ให้ครู เป็ นครูท่ีสอนดี มีจิตวิญญาณความเป็ นครู นาไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนรู ข้ อง
ผูเ้ รียน ผูม้ ีส่วนร่วมในการพัฒนาครูตอ้ งรูจ้ กั ครู รายบุคคล รูจ้ ุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา เน้นครู เป็ นศูนย์กลาง
ของการพัฒ นา มี การตัง้ เป้าหมายของการพัฒ นาร่วมกัน ไม่บอกความรู ค้ รู แต่ส่งเสริมให้ครู สร้าง
ความรู ด้ ว้ ยตนเอง มุ่งก่อเกิดความรูใ้ นการปฏิบตั ิ (Knowledge in Practices) และความรู ข้ องการ
ปฏิบตั ิ (Knowledge of Practices) และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกัน
อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง นอกจากนี ้ วรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557: 3) กล่าวว่า
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทา และร่วมเรียนรู ร้ ว่ มกัน
ของครู ผูบ้ ริหารและนักการศึกษาในโรงเรียน บนพืน้ ฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มี

40
มีวิสยั ทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ดาเนินการแบบทีมเรียนรู โ้ ดยครูเป็ นผูน้ าร่วมกันและ
ผูบ้ ริหารแบบผูด้ แู ลสนับสนุน เพื่อร่วมเรียนรูแ้ ละพัฒนาวิชาชี พเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คณ
ุ ภาพ
การจัดการเรียนรู ้ ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญและความสุขของการทางาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน
สรุ ปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ในสถานศึกษา คือการรวมกลุ่มกันของครู
ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับสถานศึกษา ที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนา เปลี่ยนแปลงร่วมกันเพื่อ
ยกระดับคุณภาพผูเ้ รียน โดยการรวมตัวดังกล่าวเกิดจากความตัง้ ใจและมีเป้าหมายร่วมกัน
2.3.2 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพพบว่า
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพในสถานศึกษาเกิดจากนักวิชาการ นักวิจยั ทาการศึกษา
และปรับปรุ งพัฒนาตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบที่คล้ายกัน ดังนัน้ ใน
ส่วนนีน้ าเสนอองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพตามผลการวิจยั ดังต่อไปนี ้
เวนเจอร์ (Wenger. 1998; cited in Giles; & Hargreaves. 2006) กล่าวว่า ชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพของโรงเรียนควรมีลกั ษณะพืน้ ฐานที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การทางานอย่าง
ร่วมมือรวมพลังกัน และอภิปรายหรือวิพากษ์วิจารณ์กันระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูช้ านาญการของ
โรงเรียน 2) การมีเป้าหมาย ที่สอดคล้องกันและมุ่งมั่นไปสู่การปฏิบตั ิงานการสอนและการเรียนรู ้
ภายในการทางานที่รว่ มมือรวมพลังกัน และ 3) การรวบรวม ประเมินผลข้อมูลต่างๆ เพื่อค้นหาและทา
การตัดสินใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการทางานที่ตอ่ เนื่อง
ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553) ทาการสังเคราะห์บทความและงานวิจยั ของต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของโรงเรียน สรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพมี
องค์ประกอบหลักที่สาคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared Norms
& Values) การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการสร้างฐานความรู ้
ทางเทคนิคร่วมกันนับว่าเป็ นหลักพืน้ ฐานสาคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพต่างๆ ที่จะต้อง
สร้างให้เกิดขึน้ ในชุมชน และในทานองเดียวกัน พบว่า การมีพนั ธกิจร่วมกันเป็ นพื ้นฐานสาคัญสาหรับ
การพัฒนาความเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ (Learning Communities) ในโรงเรียน จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่า
การมีพนั ธกิจร่วมกัน มีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันจะไม่เหมือนกันทีเดียว แต่ทงั้ สองสิ่งนีไ้ ด้ม่งุ เน้น
ไปที่ความต้องการจาเป็ นสาหรับชุมชนในโรงเรียนเพื่อพัฒ นาความรู ส้ ึกการเป็ น ส่วนหนึ่งและการมี
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่สาคัญ ร่วมกันในโรงเรียน 2) การวางเป้าหมายร่วมกันสู่การเรียนรู ข้ อง
นักเรียน (Collective Focus on Student Learning) โรงเรียนต้องการให้ครูมีเทคนิคการสอนและกล
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ยุทธ์ท่ีหลากหลายที่สามารถเชื่อมโยงไปสูก่ ระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนได้ ทัง้ นีส้ ่ิงเหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ได้
น่าจะมาจากความคาดหวังระดับสูงของครู ต่อนักเรียนบนพืน้ ฐานความเชื่อมั่นที่ว่า นักเรียนทุกคน
สามารถเรียนรูไ้ ด้ 3) การร่วมมือร่วมพลัง (Collaboration) การร่วมมือร่วมพลังเป็ นคุณลักษณะที่ถูก
สร้างขึน้ โดยการอภิปรายแล้วนามาสู่ขอ้ สรุ ปของครู ถึงการพัฒนาร่วมกันเกี่ ยวกับทักษะที่สมั พันธ์กับ
ความส าเร็ จหรื อความเชี่ ยวชาญใหม่ๆ ในการปฏิ บัติง านการสอน หรื อ โดยการสร้า งองค์ค วามรู ้
แนวความคิด หรือโครงการที่จะสามารถช่วยให้ครูมีความเชี่ยวชาญหรือชานาญการมากขึน้ ทัง้ นีก้ าร
ร่วมมือรวมพลังดังกล่าวได้นาไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างครูซ่ึงมักจะเชื่อมโยงไปสู่การมี
บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันของโรงเรียน นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมการทางานร่วมกันของครูในโรงเรียน
โดยมีความเกี่ยวข้องกับงานที่ดา้ นการสอน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน สื่อการสอน และกล
ยุทธ์ตา่ งๆ ทัง้ นีก้ ารร่วมมือรวมพลังนีไ้ ม่ใช่ลกั ษณะการร่วมมือรวมพลังของครูเพียงไม่ก่ี คนแต่เป็ นการ
ร่วมมือรวมพลังของครูในภาพรวมทัง้ หมดของโรงเรียน 4) การชีแ้ นะการปฏิบตั ิ (Deprivatized Practice)
ภายในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพครูสามารถปฏิบตั ิงานด้านการสอนให้เป็ นสาธารณะและได้รบั
ข้อมูลป้อนกลับที่สร้างสรรค์จากเพื่อนร่วมงานได้ ในลักษณะเช่นนีจ้ ะมีการพูดคุยสนทนากันมากขึน้
ระหว่างครู ดว้ ยกัน ซึ่งจะช่วยในการพิจ ารณาว่ายังมีส่ิ งใดที่ยังไม่สามารถทาได้ในระหว่างการสอน
รวมทัง้ ยังช่วยให้ครู ได้เรียนรู จ้ ากครู คนอื่นๆ ที่ ประสบความสาเร็จอันจะทาให้เกิดผลทางบวกต่อการ
เรียนการสอนในภาพรวมของโรงเรียน และ 5) การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflective Dialogue) การ
พูดคุยสนทนากันระหว่างครู ควรเกี่ ยวข้องกับการปฏิ บัติงานการสอน นอกจากนี ก้ ารพูดคุยสนทนา
ดังกล่าวควรขยายไปสู่ประเด็นความเป็ นองค์การ (Organization) ความเสมอภาค (Equity) และ
ความเป็ นธรรม (Justice) ของโรงเรียนอีกด้วย เพราะประเด็นเหล่านีอ้ าจจะกลายเป็ นเครื่องมือหรือ
กลไกในการทบทวนประเด็นพื น้ ฐานสาคัญของการสอนซึ่งมีความเกี่ ยวข้องกับความเป็ นชุม ชนใน
ภาพรวมทัง้ หมดของครู ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหลักความเชื่อ บรรทัดฐาน และค่านิยมของชุมชนใน
โรงเรียน
ปองทิพย์ เทพอารีย ์ (2557: 127) ได้พฒ
ั นารู ปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู เ้ ชิงวิชาชีพ
สาหรับครูประถมศึกษา พบองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู ้ ซึ่งครูตอ้ ง
เรียนรู ว้ ิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ ตนเองปฏิบตั ิงานอยู่ โดยการร่วมกันเรียนรู ้
(Collaboration Learning) มีการเสริมพลังอานาจ สร้างพืน้ ที่สาหรับการเรียนรู ้ สร้างโอกาสในการ
เรียนรู ้ พร้อมกับนาวัฒนธรรมของโรงเรียนบูรณาการเข้ากับวัฒนธรรม ค่านิยมและคุณค่าของตนเองที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ 2) การคิด เป็ นกระบวนการแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู ต้ ่างๆ ระหว่าง
ครู เ พื่ อกระตุน้ ให้เ กิดการเรีย นรู ใ้ นกลุ่ม 3) แบบปฏิบตั ิท่ีดี เป็ นวิธีการจัดการเรียนการสอนจากการ
เรียนรูร้ ว่ มกันของครูในชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพ และ 4) การพัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

42
วรลักษณ์ ชูกาเนิด และคณะ (2557: 127-129) ได้ศกึ ษารูปแบบชุมชนการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพครูส่กู ารเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย พบองค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ
ได้แก่ 1) ชุมชนกัลยาณมิตรตามวิถีไทย มีลกั ษณะสาคัญ 4 ด้าน คือ (1) การหล่อเลีย้ ง เป็ นธรรมชาติ
การอยูร่ ว่ มกันแบบเกือ้ กูลของคนในองค์กร (2) การเปลี่ยนจากอยู่แบบเป็ นทางการสู่บรรยากาศการอยู่
ร่วมกันแบบครอบครัว (3) การเปลี่ยนจากวัฒนธรรมแบบปกป้องสู่วฒ
ั นธรรมแห่งความไว้วางใจและ
การรับฟั ง (4) การเปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งสู่วฒ
ั นธรรมเคารพความแตกต่าง 2) ภาวะผูน้ าเร้า
ศักยภาพ มีลกั ษณะสาคัญ 4 ด้าน คือ (1) ภาวะผูน้ าเร้าทางปั ญญาปฏิบตั ิ (2) ภาวะผูน้ าเร้าสัมพันธภาพ
ด้วยการเปิ ดประตูใจ (3) ภาวะผูน้ าแบบไม่นาหรือนาร่วมกัน (4) ภาวะผูน้ าทางจิตวิญญาณ 3) วิสยั ทัศน์
เชิงศรัทธาร่วม มีลกั ษณะสาคัญ 4 ด้าน คือ (1) ความเชื่อร่วม (2) คุณค่าร่วม โดยเฉพาะคุณค่าแท้ท่ีมี
ความหมายสัมพันธ์ชีวิตตนเองและวิชาชีพ (3) เป้าหมายร่วม เป็ นเป้าหมายร่วมหลัก 4 ด้าน คือ
พัฒนาการเรียนรูข้ องเรียน การเรียนรู แ้ ละพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อศิษย์ การรู จ้ กั ตนเองและพัฒนาวุฒิ
ภาวะ และการเรียนรูก้ ารอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข และ (4) ภารกิจร่วม 4) ระบบเปิ ดแบบผนึกกาลัง
มุ่งสู่ผเู้ รียน มีลกั ษณะสาคัญ 3 ด้าน คือ (1) การกระจายอานาจให้แต่ละหน่วยตื่นตัวเป็ นเจ้าของงาน
การเรียนรู ้ (2) การเปิ ดออกจากกรอบพิธีกรรมสู่วิถีพร้อมเรียนรู ้ (3) การเปิ ดเพื่อระดมความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน 5) ระบบทีมเรียนรู ท้ างวิชาชีพสู่วฒ
ุ ิภาวะและจิตวิญญาณความเป็ นครู มีลกั ษณะสาคัญ
2 ด้าน คือ (1) การเรียนรูแ้ บบเปิ ด จากภายในเชื่อมโยงภายนอก (2) การเรียนรูแ้ บบเปิ ดจากภายนอก
เชื่อมโยงภายใน และ 6) ระบบสนับสนุนพืน้ ที่เรียนรูแ้ บบร่วมแรงร่วมใจบนฐานงานจริง มีลกั ษณะสาคัญ
6 ด้าน คือ (1) พืน้ ที่กลาง เป็ นพืน้ ที่ตามธรรมชาติไร้กรอบความเป็ นทางการ สะดวกใช้ พบปะได้ง่าย
รูส้ ึกสะดวกสบายและเป็ นกันเองในการรับฟั งซึ่งกันและกัน (2) คูว่ ิชาชีพ เป็ นพืน้ ที่เรียนรูท้ ่ีเป็ นหน่วย
เล็กที่สดุ ได้แก่ เพื่อนคูซ่ ี ้ เพื่อนคูห่ ู และคูพ่ ่ีเลีย้ ง (3) ทีมเรียนรู ้ ได้แก่ ทีมรายวิชา ทีมจัดการความรู ้ และ
ทีมนิเทศ (4) วงเรียนรู ้ มีภารกิจร่วมแบบหลวมๆ เน้นการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างครู นักเรียน ผูป้ กครอง
และชุมชน (5) พืน้ ที่เสมือน คือพืน้ ที่ส่ือสารและเรียนรู ร้ ะหว่างกันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) พืน้ ที่เรียนรูร้ ะหว่างโรงเรียน
สรุปได้วา่ องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ประกอบด้วย การวางเป้าหมาย
ร่ว มกัน เพื่ อ พัฒ นาการปฏิ บัติง าน การปฏิ บัติ ง านอย่า งร่ว มมื อ รวมพลัง กัน และการพัฒ นาการ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
2.3.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ศยามน อินสะอาด และฐิ ติยา เนตรวงษ์ (2556) การศึกษาการใช้และการเข้าถึงไอซีทีท่ี
ส่งผลต่อการพัฒนารู ปแบบชุมชนการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ครู สงั กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ผลพบว่า 1) การใช้และการเข้าถึงไอซีทีของครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) รู ปแบบชุมชน
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การเรียนรู ว้ ิชาชีพครู สงั กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมี 2 องค์ประกอบคือ ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกและแรงจูง ใจภายนอก ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและแรงจูงใจภายใน ด้าน
กระบวนการด้านคุณลักษณะชุมชน และด้านผลลัพธ์ โดยมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ
มินตรา ลายสนิทเสรีกุล (2557) ทาการศึกษากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็ น
ชุมชนแห่งการเรียนรู ว้ ิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพปั จจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจาเป็ น วิเคราะห์จดุ แข็ง จุด อ่อน โอกาส ภาวะ
คุกคาม และพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนสู่การเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ว้ ิชาชีพ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร จานวน 5 โรงเรียน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารโรงเรียน จานวน 10 คน ครูและบุคลากร จานวน 348 คน ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั จจุบนั และ
สภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารโรงเรียนสูก่ ารเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ิชาชีพของโรงรียนมัธยมศึกษา
ในสหวิทยาเขต เบญจบูรพา กรุ งเทพมหานครในภาพรวมและรายด้านทุกด้านปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก
โดยเรียงลาดับความต้องการจาเป็ น 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนและ 3) ด้านการ
วัดและประเมินผล
วรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง (2557) ทาการศึกษาเรื่ององค์ประกอบด้าน
พืน้ ที่การเรียนรูข้ องชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศไทยมีแนวทางการจัดการ
เรียนรู ส้ อดคล้องกับการเรียนรู ใ้ นศตวรรษที่ 21 เป็ นการศึกษาปรากฏการณ์แบบพหุกรณี เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคที่มีแนวทางการจัดการเรียนรูท้ ่ีสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 จานวน 5 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านพื น้ ที่การเรียนรู ข้ องชุมชนการ
เรียนรู ท้ างวิชาชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศไทยฯ ประกอบด้วย พืน้ ที่กลาง คูว่ ิชาชีพ ทีมเรียนรู ้ วง
เรียนรูต้ า่ ง ๆ และระหว่างโรงเรียน
จิรภัทร มหาวงค์ และคณะ (2559) ทาการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพืน้ ที่สงู การดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น
3 ขัน้ ตอน ดังนี ้ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพืน้ ที่สูง 2) การสร้างรู ปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพืน้ ที่สงู และ 3) การประเมินความเป็ นไปได้และความเป็ น
ประโยชน์ในการนารู ปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
บนเขตพืน้ ที่สูงไปใช้ ผลการวิจัย พบว่า รู ปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขตพืน้ ที่สงู ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของเครือข่าย
ประกอบด้วย หลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิ ภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ 2)
ลักษณะของเครือข่าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับเขตพืน้ ที่
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การศึกษาประถมศึกษา และบทบาทหน้าที่คณะกรรมการระดับกลุ่มเครือข่าย 4) ขอบข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ ประกอบด้วย ความร่วมมือในการใช้ครูและบุคลาการทางการศึกษา ความร่วมมือในการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ความร่วมมือการ
จัดการเรียนรูแ้ ละ ความร่วมมือการใช้แหล่งเรียนรู ้ และ 5) กระบวนการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย
การวางแผน การจัดองค์กร การประสานงาน การดาเนินงาน และการปรับปรุ ง โดยผูท้ รงคุณวุฒิ มี
ความเห็นว่ารู ปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนเขต
พืน้ ที่สูง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผูบ้ ริหารสถานศึกษามี ความเห็นว่ารู ปแบบการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนพืน้ ที่สูงมีความเป็ นไปได้ในการ
นาไปปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก และมีความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
จากการทบทวนแนวคิด หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู ้ ทาง
วิชาชีพในการพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั นาหลักการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพมาใช้ในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั เพื่อค้นหากลุ่มครูท่ีมีความตัง้ ใจ
และมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาการปฏิบตั ิของตนเอง มารวมกลุ่มและสร้างข้อตกลงในการปฏิบตั ิ
ร่วมกัน และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์

ตอนที่ 3 : การวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์
3.1 การวิจัยปฏิบัตกิ าร
เคิรท์ เลวิน (Kurt Lewin) นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกนั ได้บญ
ั ญัติคาว่า “Action Research”
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการขึน้ เป็ นครัง้ แรก เมื่อประมาณปี ค.ศ.1944 หลังจากที่เขาได้รบั ประสบการณ์ตรง
จากการลงมือทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแล้ว โดยให้ขอ้ คิดว่าการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการเป็ นกระบวนการที่มี
ความน่าเชื่อถือได้ในการพัฒนาความสามารถของการสะท้อนความคิด การอภิปราย การตัด สินใจและ
การลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขนึ ้ (Adelman. 1993) แนวคิดสาคัญ
ที่ได้จากงานวิจยั ของเลวิน มี 2 ประการ ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของกลุ่ม (Decision) และ
2) แนวคิดด้านความรู ส้ ึกเกี่ยวกับพันธะผูกพันต่อการปรับปรุ งพัฒนา (Commitment to Improvement)
(Kemmis; McTaggart; & Nixon. 2014: 8-9) การวิจยั ปฏิบตั ิการนอกจากจะพัฒนาขึน้ มาจากงาน
ของเลวินแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ได้พฒ
ั นาแนวคิดการวิจัยปฏิบตั ิการบนฐานความคิดกระบวน
ทัศน์การวิจยั ที่แตกต่างกัน ซึ่งทาให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับคาศัพท์ท่ีใช้ในการเรียกรู ปแบบการวิจยั
ปฏิบตั ิการตามมาด้วย เช่น ประเทศออสเตรเลี ย พัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ ที่เรียกว่า การวิจัย
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ประเทศอังกฤษ พัฒนาการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ าร ที่เรียกว่า การวิจยั แบบประสานความร่วมมือ (Collaborative Action Research) ซึ่งทัง้ สอง
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ประเทศพัฒนาการวิจยั ปฏิบตั ิการบนพืน้ ฐานแนวคิดของการมีส่วนร่วมและการประสานความร่วมมือ
(Participatory and Collaborative) ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาการวิจยั ปฏิบตั ิการที่เรียกว่า
การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบร่วมมือ (Co-Operation Action Research) แต่มองต่างจากเลวินตรงที่เน้นการ
สร้างและการทดสอบสมมติฐานเพิ่ม เข้ามา
3.1.1 ประเภทของการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
กรันดี (Grundy. 1988: 353-364) ได้กล่าวถึงการวิจยั ปฏิบตั ิการไว้ 3 แบบ จากแนวคิด
การแบ่งประเภทความรูต้ ามมโนคติพืน้ ฐานในการทาความเข้าใจสิ่งต่างๆ ของฮาเบอร์มาส ดังนี ้
1) การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงเทคนิค (Technical Action Research) เป็ นการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการที่ได้รบั อิทธิ พลมาจากกระบวนทัศน์การวิจยั แบบปฏิฐานนิยม (Positivist Research
Paradigms) ที่ให้ความสาคัญกับความรู ด้ า้ นเทคนิค (Technical Knowledge) และข้อสรุ ปที่ได้จาก
การสังเกตและการทดลองซา้ ๆ จนกระทั่งสามารถยืนยันข้อสรุปได้ (Generalizations) เป็ นการปฏิบตั ิการ
วิจยั แบบบนลงล่าง (Top-down) ที่ผรู้ ว่ มวิจยั มีลกั ษณะเป็ นผูถ้ กู กระทาหรือเป็ นผูต้ าม (Passive/Follwer)
กรันดี ได้อธิบายว่า “Techne” ถูกแปลว่า ทักษะ (Skill) ความชานาญ (Craft) หรือศิลปะ (Art) ซึ่งทักษะ
ความชานาญหรือศิลปะเหล่านีจ้ ะทาให้บคุ คลซึ่งถือได้ว่าเป็ นผูท้ ่ีสร้างสรรค์ (Creator) มีความคิด (Idea)
และจินตนาการ (Image) ในการสร้าง (Making) ที่จะไปมีปฏิสมั พันธ์กับเหตุการณ์ (Event) กล่าวคือ
ผูท้ ่ีสร้างสรรค์จะใช้ความคิดและจินตนาการที่มีอยู่ สร้างรูปแบบการปฏิบตั ิท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพการณ์ท่ี เ ป็ นอยู่และเป็ นรู ปแบบการปฏิ บตั ิ ท่ี จ ะก่อให้เกิ ดผลผลิตที่ ตอ้ งการ อธิ บายได้ดัง
ภาพประกอบ 6
คุณลักษณะเฉพาะ
(Disposition)

ปฏิสมั พันธ์
(Interaction)

รูปแบบการกระทา
(Form of Action)

ความคิด (Idea)
ทักษะ (Techne)

เหตุการณ์
(Event)

การสร้าง (Making)

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงเทคนิค
ที่มา: Grundy, S. (1988). “Three Modes of Action Research,” in The Action
Research Reader. Edited by Kemmis, S.; & McTaggart, R. 3rd ed. P. 355.
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การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงเทคนิคมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อทดสอบวิธีการแก้ไขปั ญหา
ซึ่งพัฒนามาจากความรู ห้ รือจากทฤษฎีที่มีอยู่ เพื่อดูว่าวิธีการตามทฤษฎีนนั้ สามารถใช้ได้จริงในทาง
ปฏิบตั ิ มักมีการตัง้ สมมติฐานนามาก่อน เป็ นการศึกษาโดยใช้วิธีการอนุมาน (Deductive Approach)
ผูว้ ิจยั ได้มีการกาหนดปัญหาและวิธีการแก้ไขปั ญหามาก่อนแล้ว ความร่วมมือที่คาดหวังจากผู้รว่ มวิจยั
คือ การตกลง หรือยินยอมที่จะยอมรับและช่วยสนับสนุนให้มีการนาวิธีการนัน้ ๆ มาใช้ในทางปฏิบตั ิ
ผลที่ได้รบั มักจะเป็ นความเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบตั ิท่ีเกิดขึน้ ในระยะสัน้ และความรูท้ ่ีได้รบั จะเป็ น
ความรูเ้ ชิงทานาย (Predictive knowledge) ซึ่งสอดคล้องกับชนิดของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่เรียกว่า
(Traditional Action Research) แนวคิดที่สาคัญของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงเทคนิค คือ ผูว้ ิจยั ทาตัวเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก (Outside Expert) ที่นาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการที่คิดหรือจัดทาขึน้ ไปให้ผู้
ร่วมวิจยั เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ กล่าวคือ การวิจยั แบบนีเ้ กิดจากความคิดของคนใดคนหนึ่งที่มีค วามเชี่ยวชาญ
หรือเป็ นบุคคลภายนอกมาแก้ปัญหาภายในกลุม่ ผูว้ ิจยั ซึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิน่นั เอง
ลักษณะเฉพาะของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงเทคนิค มีดงั นี ้ 1) เป็ นโครงการวิจยั ที่เกิด
จากความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มคนที่อยู่ภายนอกเหตุการณ์ท่ีมีความรู ้ ทักษะ ความชานาญ
ในเรื่องที่ทาวิจยั เป็ นอย่างดี เป็ นผูท้ ่ีมีความรับผิดชอบสูงสุดในการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ
2) วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ การพัฒนาประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน โดยมุ่งเน้น
การออกแบบรู ปแบบการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดผลตามที่ตอ้ งการ 3) ความรู ท้ ่ีได้เป็ น
ความรูท้ ่ีเป็ นเชิงการทานายความเป็ นเหตุเป็ นผล และ 4) การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงการปฏิ บตั ิ
อยูใ่ นช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ (Masters. 1995: online; Zuber-Skerritt. 1996: 4-5)
2) การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิง ปฏิบตั ิ (Practical Action Research) ได้รบั อิทธิ พ ล
จากกระบวนทัศน์การวิจยั แบบตีความหรือนัยวิเคราะห์ (Hermeneutic or Interpretivist Research
paradigms) บนพืน้ ฐานความเชื่อที่ว่า การตีความเหตุการณ์ตา่ งๆ สามารถทาได้หลากหลายวิธีบน
พืน้ ฐานของการทาความเข้าใจและการให้เหตุผลของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน แต่ละบุคคลสามารถ
สร้างความจริงที่เป็ นของตนเองได้ จึงไม่ได้มีแค่เพียงคาตอบที่ถกู ต้องเพียงคาตอบเดียว (Melrose. 1996:
50-51) ผูว้ ิจยั อาจมีแนวคิดหรือมีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก่อนอย่างกว้างๆ และในขัน้ ตอนของการ
วิจยั นัน้ ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั มักร่วมกันค้นหาปัญหาที่เกิดขึน้ หรือที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้ ในสถานการณ์
จริงๆ รวมทัง้ สาเหตุของปั ญหาและวิธีการแก้ไขที่อาจจะเป็ นไปได้ (Possible interventions) มักใช้
วิธีการอุปมานเป็ นส่วนใหญ่ ผลที่ได้รบั คือ ทัง้ ผูว้ ิจยั และผูร้ ่วมวิจยั จะเกิดความเข้าใจในปั ญหาและ
สาเหตุของปั ญหาในมุมมองใหม่ๆ ตลอดจนได้ทางเลือกสาหรับแก้ไขปั ญหาและนาไปสู่การพัฒนา
ความรูห้ รือทฤษฎีใหม่ กรันดี ได้อธิบายไว้ว่าในขณะที่การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงเทคนิคให้ความสาคัญกับ
ความรูเ้ ชิงทักษะและความชานาญที่ทาให้รูว้ ่าจะต้องทาอย่างไรจึงจะทาให้ได้ผลผลิตที่ตอ้ งการ การ
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วิจยั แบบนีจ้ ะเน้นความรูป้ ระเภท Phronesis ซึ่งหมายถึง การตัดสินเชิงปฏิบตั ิ (Pratical Judgement)
ที่ประกอบด้วย 1) ความรูท้ ่ีเกิดจากประสบการณ์และการให้เหตุผลของผูป้ ฏิบตั ิ ทาให้ผปู้ ฏิบตั ิรูว้ ่า
ทาไมต้องปฏิ บตั ิเช่นนัน้ (Knowing-why) 2) การตัดสินใจในแง่การปฏิบตั ิเกิดจากการประยุกต์ใช้
กฎเกณฑ์ท่ีเคร่งครัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง และ 3) รสนิยม (Taste) ซึ่งไม่สามารถแยกออก
จากการตัดสินในแง่ของการประเมินวัตถุได้ การตัดสินเชิงปฏิบตั ิเน้นไปที่การปฏิบตั ิท่ีดี (Good Action)
มากกว่าการปฏิบตั ิท่ีถกู ต้อง (Correct Action) และเน้นที่กระบวนการมากกว่าผลผลิต การปฏิบตั ิ
ดังกล่าวเรียกว่า “พราซิส” (Praxis) ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิท่ีเกิดขึน้ จากการเทียบเคียงการปฏิบตั ิท่ีผ่านการ
พิจารณาจากผูป้ ฏิบตั ิแล้วว่าเป็ นการปฏิบตั ิท่ีดี ซึ่งกรันดีอธิบายเพิ่มเติมว่าพราซิสเกิดจากปฏิสมั พั นธ์
ระหว่างความคิดในสิ่งที่ดีๆ (Idea of the Good) กับเหตุการณ์ (Event) โดยมีการสะท้อนภาพการ
ปฏิบตั ิ (Reflection) ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ใช้ในการพิจารณาตรวจสอบและเลือกการปฏิบตั ิ (Grundy.
1988: 356, 357) อธิบายดังภาพประกอบ 7
คุณลักษณะเฉพาะ
(Disposition)

ปฏิสมั พันธ์
(Interaction)

รูปแบบการกระทา
(Form of Action)

ความคิด (Idea)
การตัดสินเชิงปฏิบตั ิ
(Pratical judgement)

การสะท้อนภาพ
(Reflection)
)
เหตุการณ์ (Event)

พราซิส
(Praxis)

ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงปฏิบตั ิ
ที่มา: Grundy, S. (1988). “Three Modes of Action Research,” in The Action
Research Reader. Edited by Kemmis, S.; & McTaggart, R. 3rd ed. P. 357.
ลักษณะเฉพาะของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงปฏิบตั ิ มีดงั นี ้ 1) ปั ญหาจากการวิจัย
เกิดขึน้ ภายหลังการอภิปรายระหว่างผูว้ ิจยั และผูป้ ฏิบตั ิจนเกิดความเข้าใจในปั ญหานัน้ ๆ โดยผูว้ ิจยั มี
บทบาทเป็ นผูส้ นับสนุนภายนอก ส่วนผูป้ ฏิบตั ิเป็ นผูต้ ดั สินการปฏิบตั ิของตนตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั 2) ผูว้ ิจยั มักมีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุนภายนอกซึ่งทาหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ ปฏิบตั ิในการนิยาม
ปั ญหา ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง ประเมินและสะท้อนผลที่เกิด
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จากการเปลี่ยนแปลง 3) ผูป้ ฏิบตั ิเป็ นผูท้ ี่ตดั สินการปฏิบตั ิของตนเองตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
เป็ น การพัฒนาความเข้าใจ การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิ ของตนเอง 4) การพัฒนา
ความเข้าใจ และการให้เหตุผลในการปฏิบตั ิโดยอาศัยกระบวนการสะท้อนภาพการปฏิบตั ิของผูป้ ฏิบตั ิ
แต่ละคน 5) ความรูท้ ่ีได้รบั เป็ นความรูเ้ ชิงบรรยาย (Descriptive) ได้แก่ ความเข้าใจและความสามารถ
ในการให้เหตุผลการในปฏิบตั ิ และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิของผูป้ ฏิบตั ิท่ีเข้าร่วมโครงการวิจยั 6)
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มคงอยู่เป็ นระยะเวลายาวนานกว่าการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิง
เทคนิค (Master. 1995: online; Zuber-Skerritt. 1996: 4-5)
แนวคิดที่สาคัญของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงปฏิบตั ิ คือ ผูว้ ิจยั มีสว่ นร่วมกับผูร้ ว่ มวิจยั
มากขึน้ ไม่นาเอาแนวคิด แผนงานหรือโครงการของตนไปให้ปฏิบตั ิตามแบบแรก แต่จะทาหน้าที่เป็ นที่
ปรึกษา เป็ นผูก้ ระตุน้ และกากับให้มีการร่วมคิด ปฏิบตั ิ สังเกตผล และสะท้อนผลจากการปฏิบตั ิ
3) การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ (Emancipatory Action Research) ได้รบั อิทธิพล
จากกระบวนทัศน์การวิจัยเชิง วิพากษ์ ท่ีอาศัยแนวคิดทางสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ของฮาเบอร์มาส
(Habermas’s Critical Social Science) โดยถูกมองว่าเป็ นการผสมผสานระหว่างการเข้าใจความเชิง
นัยวิเคราะห์ (Interpretive Understanding) กับการอธิบายเชิงสาเหตุ (Causal Explanations) โดยมี
การวิจารณ์ท่ีมีแนวความคิดมาจากการวิจารณ์และการสะท้อนของตนเอง ซึ่งการเข้าใจถึงทฤษฎีบท
เชิงวิพากษ์อย่างแท้จริงจะทาให้ผปู้ ฏิบตั ิมีความเข้าใจความคิดในการพัฒนาอย่างถูกต้องและนาไปใช้
ในการพัฒนาได้จริง การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบนีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่ อการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ การ
ปฏิ บัติง านของกลุ่ม ผู้วิ จัย โดยใช้หลักเหตุผ ลและความเสมอภาคเพื่ อนาไปสู่การปรับ เปลี่ ยนการ
ปฏิบตั งิ านให้อยูบ่ นพืน้ ฐานหลักเหตุผลและความเสมอภาคมากขึน้ ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะคือ ปั ญหาการ
วิจัยถูกนิยามโดยผูป้ ฏิบตั ิ ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ปัญหาบนพืน้ ฐานของการทาความกระจ่างค่านิยม
ผูว้ ิจยั ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือไปพร้อมๆ กับผูป้ ฏิบตั ิ มีส่วนร่วมและความรั บผิดชอบเท่าเทียม
กับผูป้ ฏิบตั ิ แนวคิดสาคัญของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ คือ ผูว้ ิจยั มีส่วนร่วมในการวิจยั กับผูร้ ว่ ม
วิจยั ในลักษณะเป็ นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ทงั้ ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน
(Equally) ในการร่วมคิด ปฏิบตั ิ สังเกต และสะท้อนผล เป้าหมายหลักของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
คือ ช่วยให้ผปู้ ระสบปัญหาได้คน้ พบปัญหาและวิธีการแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง ผูว้ ิจยั ทาหน้าที่เป็ นเพียง
ผูอ้ านวยความสะดวกให้ผรู้ ว่ มวิจยั ได้มีการคิดถึงสภาพปั ญหาและเงื่อนไขต่างๆ ทัง้ ในระดับบุคคลหรือ
องค์กรภายใต้วฒ
ั นธรรม ค่านิยม และความขัดแย้งที่เกิดขึน้ จากการสะท้อนความคิดเชิงเหตุและผล
ของผูร้ ว่ มวิจยั จะทาให้ได้มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับปั ญหาและการปฏิบตั ิจะได้มาซึ่งความรูเ้ ชิงบรรยาย
(Descriptive knowledge) และความรู เ้ ชิงทานาย (Predictive knowledge) ด้วย หรืออาจเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่าเป็ น Radical Action Research ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีวตั ถุนิยมของ Marx ที่มีการใช้การ
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วิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (PAR) ในการเคลื่อนไหวทางเสรีภาพสิทธิสตรีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (Holter; & Schwartz-Barcott. 1993)
3.1.2 แนวคิดการพัฒนาปรับปรุงการศึกษาโดยใช้การวิจัยปฏิบัตกิ าร
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารตามแนวคิดของเคมมิสและแมคแทคกาท (Kemmis; & McTaggart.
2014) อธิบายว่าการพัฒนาการปรับปรุ ง ทางการศึกษาความคิดใหม่ๆ เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
สาหรับการปรับปรุงการศึกษาให้ดีขนึ ้ การปฏิบตั ิการศึกษาและแบบอย่างการจัดระบบในชัน้ เรียนควร
เปลี่ยนแปลงด้วยเนื่องจากการพัฒ นาการศึกษาไม่อาจให้ความส าคัญกับการกระทาระดับบุคคล
(Individual Action) เพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งให้ความสาคัญกับการกระทาทางวัฒนธรรม (Cultural
Action) ร่วมด้วย กล่าวคือต้องเปลี่ยนแปลงทัง้ ระดับบุคคลและระดับวัฒนธรรมของกลุ่มที่บคุ คลเป็ น
สมาชิกอยู่ ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านีป้ ระกอบด้วย 1) ภาษา (Language) ซึ่งกลุ่มใช้ในการบรรยาย อธิบาย
และตัดสิน 2) กิจกรรม (Activities) ซึ่งสร้างหรือปรุงแต่งการศึกษาให้เป็ นชีวิตทางสังคม (Social Life)
และ 3) แบบอย่างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม (Pattern of Social Relationship) ซึ่งสร้างและปรุงแต่ง
การศึกษา โดยสามองค์ประกอบนีส้ ามารถเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นอิสระจากกันได้ แต่ละองค์ประกอบ
มีอิทธิพลและต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน
เคมมิส และแมคแทคกาท (Kemmis; & McTaggart. 1988: 40-43; อ้างถึงใน การุณย์
ประทุม. 2548: 62-63) เห็นว่าระบบการศึกษาทัง้ หมดเป็ นผลิตผลของประวัติความเป็ นมาในอดีต
กล่าวคือ เป็ นผลิตผลของชุดของการต่อสูแ้ ข่งขัน (Contestation) ระหว่างบุคคลจริง ความคิดจริง
วิธีการทางานจริง และวิธีการจัดระบบระเบียบจริง บุคคลไม่ได้เป็ นเพียงผลิตผลของประวัติความเป็ นมา
ที่ผา่ นการต่อสูแ้ ข่งขันแต่บคุ คลเป็ นผูส้ ร้างประวัติความเป็ นมาของตนอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงการศึกษา
จึงให้ความสาคัญกับการต่อสูแ้ ข่งขันเพื่ อมุ่งไปสู่ความคิดทางการศึกษาที่ดีกว่า การปฏิบตั ิทางการศึกษา
ที่ดีกว่าและความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบการจัดระบบระเบียบสาหรับการศึกษาที่ดีกว่า กล่าวได้ว่า
การพัฒนาการศึกษาจาเป็ นต้องเข้าใจประวัติความเป็ นมาของส่งที่จะพัฒนาปรับปรุงซึ่งไม่เพียงแต่จะ
ทาให้รูว้ ่าสิ่งที่เราสนใจพัฒนาเคยมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรบ้างแล้ว แต่ยงั ทาให้ทราบถึงแรงบีบ
บังคับบางอย่างต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย ดังนัน้ การพัฒนาปรับปรุ งทางการศึกษาตาม
ความคิดของเคมมิสและแมคแทคกาท ต้องพัฒนาปรับปรุง 3 องค์ประกอบ คือ ภาษา (สิ่งที่พดู ) กิจกรรม
(สิ่งที่ทา) และความสัมพันธ์ทางสังคม ให้เป็ นระบบระเบียบ กล่าวคือ
ภาษา (สิ่งที่พดู ) เมื่อถูกทาให้เป็ นระบบระเบียบและมีรูปแบบที่ถูกต้องเป็ นลาดับ
ขัน้ ตอน ถูกจัดระบบระเบียบไว้เป็ นอย่างดีสาหรับเป้าหมายเฉพาะในบริบทที่เฉพาะเจาะจง เราจะเรียก
รูปแบบของภาษาที่เป็ นระบบระเบียบนีว้ า่ “วาทกรรม” (Discourse)
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กิจกรรม (สิ่งที่ทา) เมื่อถูกทาให้เป็ นระบบระเบียบและมีรูปแบบที่ถูกต้องเป็ นลาดับ
ขัน้ ตอน ถูกจัดระบบระเบียบไว้เป็ นอย่างดีสาหรับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ในบริบทที่เฉพาะเจาะจง
เราจะบรรยายรูปแบบของกิจกรรมที่เป็ นระบบระเบียบนีว้ า่ “การปฏิบตั ”ิ (Practice)
ความสัมพันธ์ทางสังคม ถูกทาให้เป็ นระบบระเบียบและมีรูปแบบอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบสาหรับเป้าหมายเฉพาะในบริบทเฉพาะเจาะจง นั่นคือ เมื่อภาษาถูกใช้ในวิธีการที่เป็ นระบบ
ระเบียบในกลุม่ ที่มีความเข้าใจร่วมกัน จะบรรยายรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็ นระบบระเบียบนี ้
ว่า “รูปแบบของการจัดระบบระเบียบ” (Form of Organization)
กระบวนการทาให้เป็ นระบบระเบียบหากเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องจนทาให้วาทกรรม การ
ปฏิบตั ิ และการจัดระบบระเบียบมีเสถียรภาพและเป็ นแบบอย่างที่ได้รบั การยอมรับก็จะกลายเป็ นชุด
ความคิดใหม่ ที่ถกู พิจารณาจากบุคคลส่วนใหญ่ว่าเป็ นสิ่งปกติ ถูกต้องและสามารถยอมรับได้ (New
Orthodoxies) และเมื่อเวลาผ่านไปอาจกลายเป็ นประเพณีนิยมใหม่ (New Traditions) ดังนัน้ การ
ทาให้องค์ประกอบทัง้ สามข้างต้นเป็ นระบบระเบียบต้องใช้กระบวนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น
การทาให้ภาษาเป็ นระบบระเบียบและกลายเป็ นวาทกรรมได้นนั้ ขึน้ อยู่กับเสถียรภาพของการปฏิบตั ิ
ทางการศึกษาที่วาทกรรมอ้างถึงไว้และรู ปแบบการจัดระบบระเบียบ ขณะเดียวกันการทาให้กิจกรรม
เป็ นระบบระเบียบในรูปการปฏิบตั ิขนึ ้ อยู่กับความชัดเจนของวาทกรรมที่อธิบายหรือการตัดสินใจปฏิบัติ
และขึน้ อยู่กับเสถียรภาพที่มีอยู่ของรู ปแบบการจัดระบบระเบียบที่จะส่งเสริม ปกป้อง ประสานและ
ควบคุมรู ปแบบของการปฏิบัติท่ีเกิดขึน้ ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุ งการศึกษาจึงจาเป็ นต้องวิเคราะห์
ความสอดคล้องและไม่ส อดคล้อง (Correspondences and Non-Correspondences) ระหว่าง
องค์ประกอบทัง้ สามนี ้ เพื่อดูว่าแต่ละองค์ประกอบตอบสนองต่อกันหรือไม่ การวิเคราะห์เชิงวิจารณ์ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทัง้ สามนีจ้ งึ ถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการมองการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เวลาผ่านไป โดยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็ นกระบวนการและเพื่อการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาปรับปรุง
จึงควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงของภาษา/วาทกรรม กิจกรรม/การปฏิบตั ิ และความสัมพันธ์ทางสั งคม/
รูปแบบของการจัดระบบระเบียบที่จะชีน้ าขัน้ ตอนต่อไปในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ตอ่ เนื่อง
สรุปได้ว่า การพัฒนาปรับปรุงทางการศึกษาโดยใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการตามแนวคิดของ
เคมมิส และแมคแทคกาท เป็ นการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านกิจกรรม
และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านกระบวนการทาให้เป็ นระบบระเบียบ การพัฒนาปรับปรุงถูกมอง
ว่าเป็ นกระบวนการมากกว่าผลิตผล จึงเน้นการสังเกตความสอดคล้องหรือการตอบสนองซึ่งกันและกัน
ระหว่างองค์ประกอบทัง้ สาม โดยการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทัง้ สามนีจ้ ะเป็ นตัวบ่งบอกถึงการ
พัฒนาทางการศึกษาที่สนใจ
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ดังนัน้ ในการพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ทาการพัฒนา
องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ผ่านกระบวนการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในส่วนต่อไป
3.2 การวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์
การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ได้รบั อิทธิพลมาจากกระบวนทัศน์การวิจยั เชิงวิพากษ์ (Critical
Research Paradigm) ของฮาร์เบอร์มาส (Habermas’s Critical Social Sciences) โดยเฉพาะแนวคิด
ทางด้านสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ ช่วงปลายปี ค.ศ.1920 นักทฤษฎีวิพากษ์ได้เห็นถึงความสาคัญของ
วิทยาศาสตร์ว่ามีบทบาทสาคัญที่กลายมาเป็ นทักษะและความเชี่ยวชาญ (Technical) ที่ให้ความเป็ น
เหตุเป็ นผลเชิงเครื่องมือ (Instrumental Reasoning) วิธีการ (Method) และหลักการ (Principles) ในการ
แก้ปัญหาเชิงเทคนิคเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีตอ้ งการ นักทฤษฎีเชิงวิพากษ์ไม่เห็นด้วยกับนักปฏิฐานนิยมที่
ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และการดารงชีวิตทางสังคมของมนุษย์โดยปราศจากค่านิยม (Value) ของคนใน
สังคม โดยเชื่อว่าการกระทาทางสังคมไม่สามารถแยกออกจากค่านิยมอย่างเด็ดขาด นักทฤษฎี เชิง
วิพากษ์จึงได้รือ้ ฟื ้ นปรัชญาองค์ประกอบของแนวคิดทางสังคม (Social Thought) ที่ให้ความสนใจใน
ค่านิยม (Value) การตัดสินใจ (Judgement) มโนคติ (Concept) และเงื่ อนไขทางสัง คมของบุคคล
(Interest) นามาบูรณาการสร้างเป็ นกรอบแนวคิดที่สามารถให้วิธีการใหม่และสมเหตุสมผลมากขึน้ ใน
การดาเนินการนีน้ กั ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ได้ยอ้ นกลับไปสู่งานของอริสโตเติล ที่พิจารณาถึงการปฏิบตั ิท่ีดี
(Praxis) ซึ่งเป็ นการกระทา (Doing) มากกว่าการสร้าง (Making) การปฏิบตั ิท่ีดีจึงเป็ นการปฏิบตั ิท่ีผ่าน
ความเข้าใจอย่างฉลาดรอบคอบในสิ่งที่ควรจะทาในสถานการณ์ปฏิบตั ิจริง แนวคิดทางด้านสังคมศาสตร์
เชิงวิพากษ์ของฮาร์เบอร์มาส เชื่อว่าความรูเ้ ป็ นผลิตผลที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์ท่ีถกู ปรุงแต่งบนแนวคิด
พืน้ ฐานที่พัฒ นามาจากความจาเป็ นตามธรรมชาติของมนุษย์ท่ีถูกหล่อหลอมมาจากประวัติความ
เป็ นมาและเงื่อนไขทางสังคมของบุคคล ฮาร์เบอร์มาส เรียกมโนคติพืน้ ฐานนีว้ ่า มโนคติเชิงปรุงแต่ง
ความรู ้ (Knowledge Constitutive Interests) โดยแบ่งมโนมติ ออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) มโนมติ
พืน้ ฐานเชิงทักษะ 2) มโนคติพืน้ ฐานเชิงเหตุผลการปฏิบตั ิ และ 3) มโนคติพืน้ ฐานเชิงอิสระหรือความ
เสมอภาค
3.2.1 ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์
1) ขัน้ การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
กรันดี (Grundy. 1982: 358-363) ได้พฒ
ั นาแบบจาลองในเชิงทฤษฎีเพื่อการทาความ
เข้าใจการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์จากแนวคิดสังคมศาสตร์เชิง วิพากษ์ของฮาเบอร์มาส ที่มุ่งเน้นการ
ทาความเข้าใจวิธีการเชื่อมโยงหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิเข้าด้วยกันเท่าที่จะเป็ นไปได้ จากการ
จาแนกความแตกต่างของขัน้ ตอนหลัก 3 ขัน้ ที่จะนาไปสูก่ ารเชื่อมโยงทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิท่ีดี ดังนี ้
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1.1) การสร้างทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ (The Formation of Critical Theorems)
ในการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ การปฏิบตั ิเกิดจากความตัง้ ใจวิพากษ์ (Critical
Intent) การปฏิบตั ิของตนเองซึ่งความตัง้ ใจนีม้ ีจิตสานึกที่ตอ้ งการให้เกิดสิ่งที่ดี (The Good) กับสังคม
ของตนเอง ขัน้ ตอนการวิจยั ไม่ได้เริ่มต้นด้วยทฤษฎีและสิน้ สุดด้วยการปฏิ บตั ิ แต่เริ่มต้นด้วยข้อมูลและ
ความรู ท้ ่ีได้จากทฤษฎี มาเชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิของตนเองผ่านการสะท้อนภาพความคิดเพื่อนาไปสู่
การดาเนินการวิจัย ปฏิบตั ิการ โดยที่ทฤษฎีไม่ได้เป็ น ตัวกาหนดหรือเป็ นกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสิน
ความถูกต้องหรือความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ แต่เป็ นความรูพ้ ืน้ ฐานที่จะทาให้เกิดปฏิสมั พันธ์กบั การ
ตัด สิ น เชิ ง ปฏิ บัติผ่านการสะท้อ นภาพการปฏิ บัติของผู้ปฏิ บัติเอง ก่อ ให้เ กิ ด ทฤษฎี บทเชิ ง วิ พ ากษ์
(Critical Theorems) ซึ่งเป็ นทฤษฎีท่ีถกู ออกแบบสาหรับการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
(Enlightenment) ในกลุม่ ผูท้ ่ีปฏิบตั ิ และเป็ นข้อเสนอ (Proposition) เกี่ ยวกับคุณลักษณะเฉพาะและ
การปฏิบตั ิทางสังคมที่สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ภายใต้บริบทที่เกี่ ยวข้อง โดย
ผูร้ ่วมวิจ ยั อาจไม่จาเป็ นต้องมีความรู พ้ ื น้ ฐานในเชิง ทฤษฎีก่อนเข้าร่วมโครงการวิจยั ซึ่ง ผูว้ ิจยั จะทา
หน้าที่เสนอความรูพ้ ืน้ ฐานในเชิงทฤษฎี ไปสู่ผรู้ ่วมวิจยั ที่มีความตัง้ ใจวิพากษ์อยู่แล้ว และไม่ครอบงา
ความคิดของผูร้ ่วมวิจยั แสดงดังภาพประกอบ 8
ทฤษฎี (Theory)
ความตัง้ ใจวิพากษ์
(Critical Intent)

การสะท้อน
(Reflection)

ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์
(Critical Theorems)

การตัดสินเชิงปฏิบตั ิ
(Practical judgment)

ภาพประกอบ 8 กรอบการสร้างทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์
ที่มา : Grundy, S. (1988). “Three Modes of Action Research,” in The Action
Research Reader. Edited by Kemmis, S.; & McTaggart, R. 3rd ed. P. 359.
1.2) การสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (The Organization of Enlightenment)
ขัน้ ตอนนีจ้ ะคล้ายกับขัน้ ตอนการสร้างทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ท่ีเน้นการสร้างทฤษฎี
บทเชิงวิพากษ์จากการเชื่อมโยงทฤษฎีและการปฏิบตั ิผ่านการสะท้อนของตนเอง (ผูป้ ฏิบตั ิแต่ละคน)
แต่ขัน้ ตอนนีเ้ น้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ท่ีกลุ่มผูว้ ิจัยจะนาไป
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พัฒนา ลักษณะการสื่อสารภายในกลุ่ม การวิจัยปฏิบตั ิการเชิง วิพากษ์ นีเ้ ป็ นแบบผม-คุณ ซึ่งเป็ น
ความสัมพันธ์แบบเปิ ด สมาชิกทุกคนในกลุม่ สามารถมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปราย
วิเคราะห์ และตัดสินใจ ขัน้ ตอนนีพ้ ยายามทาความเข้าใจสาเหตุส่ิงที่เกิดขึน้ ในอดีต อาศัยการสะท้อน
ของผูร้ ว่ มวิจยั ที่สามารถเปลี่ยนแปลงความรูห้ รือยุติการมีส่วนร่วมได้ ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ของแต่ละ
คนจะถูกนามาปรับใช้และตรวจสอบผ่านกระบวนการสะท้อนภาพในกลุ่มที่ปฏิบตั ิ เป็ นการวิจยั ที่เน้น
ความร่วมมือกัน (Collaborative) การวิพากษ์ (Critical) และค้นหาการวิพากษ์ของตนเอง (Self-Critical
Inquiry) โดยผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ตระหนัก ถึงปั ญหาว่าเป็ นของตนเองทาให้มีความรู ส้ ึกที่จะแก้ปัญหาโดย
กลุม่ ประกอบด้วย การวิพากษ์ การสะท้อนซึ่งเป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงการตระหนักรูใ้ นตนเองใน
การหาเหตุผลของการปฏิบตั ิ มีการวิพากษ์ดว้ ยวิธีการโต้แย้งเหตุผล (Ortrun Zuber-Skerrit. 1992)
กระบวนการนีส้ อดคล้องกับเคมมิส (Noffke; & Brennan. 1988: 16; Citing Kemmis. 1985) ที่นาเสนอ
หลักการสะท้อนที่นามาใช้กับงานวิจยั ว่าการสะท้อนไม่ใช่กระบวนการทาเพียงลาพังหรือคนๆ เดียว
(Individual Process) แต่เป็ นกระบวนการทางสังคม (Social Process) และการตรวจสอบการสะท้อน
ต้องมีการสารวจความคิดและการกระทาหลายครัง้ ทัง้ ในระดับบุ คคลและระดับกลุ่ม ผลของขัน้ ตอนนี ้
กลุ่มจะได้ความรูห้ รือความชัดเจนที่มีตอ่ ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ ซึ่งเรียกว่า “ความเข้าใจอย่างถ่องแท้”
แสดงดังภาพประกอบ 9
สังคม (Social)

ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์
(Critical Theorems)

เหตุการณ์ (Event)
คิด

คิด

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
(Enlightenment)

คิด

ภาพประกอบ 9 กรอบการสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ที่มา : Grundy, S. (1988). “Three Modes of Action Research,” in The Action Research
Reader. Edited by Kemmis, S.; & McTaggart, R. 3rd ed. P. 361.
1.3) การจัดรวบรวมแนวปฏิบตั ิ (The Organization of Action) ขัน้ ตอนนีจ้ ะคล้าย
กับขัน้ ตอนการสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ คือ เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลุ่ม แต่แตกต่างกันตรงที่
กระบวนการกลุ่มในขัน้ ตอนการสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็ นการพยายามทาความเข้าใจความ
เป็ นสาเหตุและผลที่เกิดขึน้ ในอดีต (Past) ขณะที่ขนั้ ตอนการจัดเก็บรวบรวมแนวทางปฏิบตั ิท่ีดี เป็ น
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การพยายามทาความเข้าใจ ความเป็ นสาเหตุและผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต (Future) ในขัน้ ตอน
นีม้ ีความเกี่ยวเนื่องจากขัน้ ตอน ที่ผา่ นมาคือ หลังจากสมาชิกทุกคนในกลุ่มทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ จะทาให้กลุม่ เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่กระจ่างชัด
(Enlightenment Idea) ซึ่งจะมีปฏิสมั พันธ์กบั สถานการณ์ท่ีสนใจนาความคิดนัน้ ไปทดลองใช้ผ่านผูป้ ฏิบตั ิ
โดยสถานการณ์ท่ีสนใจนีอ้ าจไม่เป็ นสถานการณ์เดียวกันกับสถานการณ์ในขัน้ การสร้างความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ ซึ่งปฏิสมั พันธ์นีจ้ ะก่อให้เกิดแผนปฏิบตั ทิ ่ีดีเหมาะสมกับสถานการณ์ (Praxis) ผลที่ได้จาก
การสร้างแผนปฏิบตั คิ ือ แนวทางปฏิบตั ทิ ่ีดี แสดงดังภาพประกอบ 10

แนวคิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้
(Enlightenment Idea)
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
(Enlightenment)

สะท้อน (Reflection)

พราซิส
(Praxis)

เหตุการณ์ (Even)

ภาพประกอบ 10 กรอบการจัดรวบรวมแนวปฏิบตั ิ
ที่มา : Grundy, S. (1988). “Three Modes of Action Research,” in The Action Research
Reader. Edited by Kemmis, S.; & McTaggart, R. 3rd ed. P. 363
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สังคม (Social)

ทฤษฎี (Theory)
ความตัง้ ใจวิพากษ์
(Critical Intent)

เหตุการณ์ (Event)
ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์
(Critical Theorems)

การสะท้อน
(Reflection)
การตัดสินเชิงปฏิบตั ิ
(Practical judgment)

แนวคิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้
(Enlightenment Idea)
พราซิส
(Praxis)

สะท้อน (Reflection)

คิด

คิด
คิด

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
(Enlightenment)

เหตุการณ์ (Event)

ภาพประกอบ 11 กรอบการปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
ที่มา : Grundy, S. (1988). “Three Modes of Action Research,” in The Action Research
Reader. Edited by Kemmis, S.; & McTaggart, R. 3rd ed. P. 363.
2) ขัน้ ตอนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
เคมมิส แมคแทคกาส และนิซอน (Kemmis; McTaggart; & Nixon. 2014) ได้พฒ
ั นา
ขัน้ ตอนของการวิจยั ปฏิบตั กิ าร แบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และการ
สะท้อนผล รายละเอียดแต่ละขัน้ ตอนมีดงั นี ้
2.1) การวางแผน (Planning) เป็ นการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิตามที่คาดหวังไว้
เป็ นการมองไปในอนาคตข้างหน้า การกาหนดแผนต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควร เพราะเหตุการณ์ทาง
สังคมนัน้ ไม่สามารถทานายหรือกาหนดล่วงหน้าได้ กิจกรรมหรือการปฏิบตั ิท่ีกาหนดจะต้องมี 2 ลักษณะ
คือ ลักษณะแรก จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมกับ
ความขัดแย้งที่เกิดในสภาพจริง และลักษณะที่สอง กิจกรรมที่ถกู เลือกมากาหนดในแผนจะต้องได้รบั
การเลือกมา เนื่องจากกิจกรรมนัน้ สามารถปฏิบตั ิได้ดีกว่ากิจกรรมอื่นๆ สามารถลดความขัดแย้งที่จะ
เกิดขึน้ ได้ และช่วยให้เกิดพลังในการปฏิบตั ิ งาน ส่วนการปฏิบตั ิงานทางการศึกษานั้นผูร้ ่วมงานต้อง
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ร่วมมือกันในการอภิปราย เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และปรับปรุ งการกาหนดแผนงาน สาหรับการ
วางแผนนัน้ นักวิจยั จะมุง่ คาถามเดียวคือ อะไรที่จะต้องทาต่อไป และทาให้เป็ นรูปธรรมมากขึน้
2.2) การปฏิบตั ิการ (Action) เป็ นการดาเนินตามแนวที่ได้วางแผนไว้อย่างมี
เหตุผลและมีการควบคุมการปฏิบตั ิการอย่างสมบูรณ์ แต่การปฏิบตั ิงานตามแนวทางที่วางไว้ มีโอกาส
ของการเสี่ยงอยู่ดว้ ย ดังนัน้ แผนที่ตงั้ ไว้จะต้องสามารถแก้ไขได้ โดยการกาหนดให้มีความยืดหยุ่นและ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง การปฏิบตั กิ ารที่ดีจะต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่องภายใต้การใช้การพิจารณาการ
ตัดสินใจ สิ่งใดที่ควรกระทาตามแผนที่วางไว้ สิ่งใดที่ควรปรับเปลี่ยนให้เข้ากับปั จจัยเงื่อนไขในขณะนัน้
แล้วจึงดาเนินกิจกรรมอื่นต่อไป ผูป้ ฏิบตั ิการอาจใช้ประสบการณ์ท่ีผ่านมาช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การกระทาของตนได้บางส่วน แต่ประสบการณ์เหล่านัน้ ก็เป็ นเพียงสมมติฐานชั่วคราว ซึ่งอาจไม่
สอดคล้องกับความเป็ นจริงที่เกิดขึน้ ในเวลานัน้ ก็ได้ และผลการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทานัน้ ๆต้อง
เป็ นไปตามลักษณะของสิ่งที่มีอยู่ ตามสภาพทางสังคมและการเปลี่ยนแปลง การหวังผลในทางปฏิบตั ิ
อาจหวังผลเพียงปานกลาง การปฏิบตั ิมีการรายงานอย่างวิพากษ์วิจารณ์กันในภายหลังก็จะอยู่บน
พืน้ ฐานของผลที่ได้จากการกระทาที่ผ่านมาการวิจยั ปฏิบตั ิการนัน้ มีการสังเกตได้ ผูป้ ฏิบตั ิงานมุ่งที่จะ
รวบรวมหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับการกระทาของตนเพื่อสามารถประเมิน การปฏิบตั ิได้ตลอด ดังนัน้ การ
ปฏิบตั ทิ ่ีจะให้เกิดประสิทธิภาพต้องควบคูไ่ ปกับการสังเกต เพื่อเตรียมการประเมิน
2.3) การสังเกต (Observation) เป็ นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สังเกตทาหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูล ที่ได้จากการปฏิบตั ิงาน ผูป้ ฏิบตั ิจะต้องมีความไวในการจับภาพหรือ
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน้ ซึ่งนอกจากจะสังเกตข้อมูลตามที่วางแผนเอาไว้แล้วยังต้องมีความ
ยืดหยุ่นที่จะเก็บข้อมูลที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนด้วย การสังเกตจะช่วยมองให้ไปข้างหน้าโดยเป็ นข้อมูล
พืน้ ฐานที่สะท้อนเหตุการณ์ในปั จจุบนั การสังเกตการณ์ท่ีดีตอ้ งมีการวางแผนไว้ก่อนอย่างคร่าวๆ โดย
ต้องมีขอบเขตไม่แคบหรือ จากัดจนเกินไป แต่ตอ้ งสังเกตอย่างระมัดระวังเนื่องจากการปฏิบตั ินนั้ มี
ข้อจากัดมาบีบบังคับสภาพความเป็ นจริง เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการสะท้อนกระบวนการและผลการ
ปฏิบตั ิท่ีจะเกิดขึน้ ตรงตามความเป็ นจริง การสังเกตต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มองเห็น
ได้ดว้ ยตาและสัมผัสได้ดว้ ยกายหรือใจ และต้องมีความยืดหยุ่นต่อการเก็บรายละเอียดของสรรพสิ่ง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได้ในหลายแง่มมุ และหลายรูปแบบ ดังนัน้ นักวิจยั เชิงปฏิบตั ิการต้องมีความพร้อม
ตลอดเวลาในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ และไม่เกิดขึน้ ตามแผนที่วางไว้
นอกจากนีจ้ ะต้องมีความไวในการจับภาพหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดจะเกิดขึน้ และปฏิกิริยาของคน
รวมถึง สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ เทคนิคการติดตาม ควบคุม และการสังเกตการวิจยั ปฏิบตั ิการ
เป็ นสิ่งที่ชว่ ยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ สะท้อนผล การวางแนวทางการดาเนิ นการวิจยั
ต่อไป โดยมีวิธีการคือ การบันทึกภาคสนาม (Field Notes) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary
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Analysis) บันทึกประจาวัน (Diary) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การสัมภาษณ์ (Interviews) ซึ่ง
อาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ทงั้ มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง หรือไม่มีโครงสร้าง การบันทึกเสียง (Recording)
ใช้บนั ทึกในการสอน การประชุม การอภิปรายในประเด็นต่างๆ สามารถให้สารสนเทศกับผูว้ ิจยั ได้เป็ น
อย่างดีแต่คอ่ นข้างใช้เวลาในการนั่งวิเคราะห์ขอ้ มูล หรือการถอดเทปพอสมควร การศึกษาภาพวีดิทศั น์
(Video Recording) การถ่ายรูปและสไลด์ (Photographs and Slides) ช่วยบันทึกเหตุการณ์วิกฤติท่ี
เกิดขึน้ เฉพาะครัง้ คราวได้ การปฏิบตั กิ ารและการสังเกตในการวิจยั ปฏิบตั ิการนัน้ แผนที่วางไว้ล่วงหน้า
อาจไม่ครอบคลุมสิ่งที่จะเกิดขึน้ ทัง้ หมด อาจต้องมีการปรับบ้างเล็กน้อยตามเหตุการณ์ เป็ นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า การสังเกตควรจะเน้นสิ่งที่กาลังปฏิบตั ิเพื่อเป็ นพืน้ ฐานของการสะท้อนกลับ ข้อคานึงที่สาคัญ
ประการหนึ่งคือ จะต้องบันทึกการสังเกตอยู่เสมอ และตรวจดูได้ว่าได้ขอ้ มูลครบตามที่ตอ้ งการหรือไม่
(Kemmis; McTaggart; & Nixon. 2014)
2.4) การสะท้อน (Reflection) การสะท้อนภาพจะมีลกั ษณะเป็ นการประเมิน
อย่างหนึ่ง ซึ่งผูว้ ิจยั ต้องตัดสินใจว่า ผลของการปฏิบตั นิ นั้ เป็ นสิ่งที่ตอ้ งประสงค์หรือไม่ และให้ขอ้ แนะนา
ในการปฏิบตั ิตอ่ ไป ดังนัน้ การสะท้อนตนเองจึงเป็ นการระลึกถึงการกระทาตามที่บนั ทึกข้อมูลไว้จาก
การสังเกตอย่างครุ ่นคิดไตร่ตรองในเชิงวิพากษ์กระบวนการและผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้
ตลอดจนการพิจารณาเกี่ยวกับปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยขัดขวางการพัฒนารวมทัง้ ประเด็นปั ญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ว่าเป็ นไปตามที่พงึ ประสงค์หรือไม่ การสะท้อนภาพยังหมายถึงการสารวจข้อมูลเบือ้ งต้น
ก่อนที่จะดาเนินการจริง การสะท้อนจะมีลกั ษณะของความเป็ นไปได้ในสถานการณ์ต่างๆ กลยุทธ์
ประการหนึ่งที่ชว่ ยให้กระบวนการสะท้อนกลับเกิดขึน้ อย่างได้ผล ได้แก่ การอภิปรายซักถามในลักษณะ
วิพากษ์ วิจารณ์หรือประเมินผลการปฏิบตั ิงานระหว่างบุคคลที่มีส่วนร่วมในการวิจยั ภายใต้การยึดมั่น
ต่อเป้าหมายของกลุ่มเป็ นหลัก การสะท้อนความคิดโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มดังกล่าวนาไปสู่การรือ้
ถอน (Deconstruction) แนวคิด ความเชื่อ และการปฏิบตั ิงานอย่างเดิมไปสู่การฟื ้ นฟูหรือปรับปรุ ง
วิธีการปฏิบตั ิงานตามแนวทางดัง้ เดิม เปลี่ยนเป็ นการปฏิบตั ิงานตามวิธีการใหม่การสะท้อนความคิด
ของครูเป็ นส่วนสาคัญที่สดุ ที่ทาให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและขับเคลื่อนกระบวนการวิจยั ให้ไปสู่เป้าหมาย
ซึ่งสอดคล้องกับฮัตตันและสมิธ (Clark. 2008) ที่กล่าวว่าสิ่งที่จะช่วยให้ครูเกิดการสะท้อนได้อย่างหนึ่ง
คือการใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการ บริบทของการวิจยั ปฏิบตั ิการเป็ นบริบทการทางานของครู เมื่อบูรณาการ
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับของนักเรียนร่วมกับการสะท้อนของครู ผ่านการสะท้อนร่วมกัน (Reflective
Conversation) จะทาให้เกิดแนวปฏิบตั ิท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตามการสะท้อนของครูมิได้เป็ นเพียงสิ่ง
เดียวที่ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของครู ไปสู่ เป้าหมาย แต่จะเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานที่ชี แ้ นะแนวทางใน
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูตอ่ ไปเช่นการวางเป้าหมาย หรือการวางแผนเป็ นต้น (Shih. 2009: 11)
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เนื่องจากการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ ใช้เทคนิคสุนทรียสนทนาเป็ นเทคนิคสาคัญในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนเกี่ยวกับเทคนิคสุนทรียสนทนาเพื่อ ให้เกิดความเข้าใจ
ในการวิจยั มากยิ่งขึน้ ซึ่งจะนาเสนอรายละเอียดในส่วนต่อไป
3.2.2 สุนทรียสนทนา (Dialogue)
1) ความหมายของสุนทรียสนทนา
เดวิด โบห์ม (David Bohm) เป็ นผูเ้ ริ่มนากระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) มาใช้
ในการทากิจกรรมกลุ่ม และได้ให้ความหมายของคาว่า Dialogue จากรากศัพท์เดิม ที่มาจากคาว่า
Dialogos ในภาษากรีก คาว่า logos หมายถึง “ถ้อยคา” หรือในกรณี นีอ้ าจนึกถึง “ความหมายของ
ถ้อยคา” ส่วน dia หมายถึง “ผ่าน” เดวิด โบห์ม กล่าวว่าการแปลความหมายในลักษณะนีบ้ ่งชีถ้ ึง
ภาพลักษณ์ท่ีหมายถึง “กระแสของความหมาย” (Stream of Meaning) มิใช่เพียงแค่การเข้าใจความหมาย
ของคาที่พดู ออกมา (โบห์ม. 2554: 50) ซึ่ง ลดาวัลย์ รวมเมฆ (2550: 80) อธิบายว่า Dialogue หมายถึง
การไหลของกระแสแห่งความหมาย โดยที่ไหลผ่านตัวบุคคล และไหลไปมาระหว่างบุคคล เมื่อเกิดการ
ไหลเวียนของความหมาย จึงปรากฏความเข้าใจใหม่ และมีบางสิ่งเกิดขึน้ ใหม่ รวมทัง้ มีการแบ่งปั น
ความคิด ความเข้าใจ ความรูส้ กึ และความหมายกันภายในกลุม่ ขณะเดียวกัน มนต์ชยั พินิจ จิตรสมุทร
(2553: 2) กล่าวว่า สุนทรียสนทนา หรือ Dialogue ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานจิตใจของ
บุคคล เป็ นการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและการทาความเข้าใจปั จจัยแวดล้อมที่หลากหลายอย่าง
สมดุลและเป็ นระบบ อันเป็ นผลมาจากสติปัญญาร่วมที่เกิดขึน้ ในกลุ่มคนที่มีศกั ยภาพกว้างไกลกว่า
ศักยภาพของความคิด สติปัญญาของปั จเจกบุคคลทาให้เกิดการพัฒนาระดับกลุ่ม ชุมชน และสังคมของ
หน่วยงานในที่สุด สิ่งเหล่านีเ้ กิดขึน้ อย่างช้าๆ แต่เป็ นไปด้วยความมั่นคง และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็ น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่องตามมา สุนทรียสนทนาเป็ นเครื่องมือในการระดมความคิดเพื่อค้นหาวิธีการและ
ความรูใ้ หม่ในการทางาน รวมทัง้ สามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในระดับบุคคลได้ โดยเริ่มจากการ
ฟั งอย่างมีวินยั (ตัง้ ใจ สนใจ ใส่ใจ) นาไปสู่การคิดอย่างมีระบบ การพูดอย่างเหมาะสม (ลดาวัลย์ รวมเมฆ.
2550: 4-8)
สรุปได้วา่ สุนทรียสนทนาเป็ นกระบวนการพัฒนาการเรียนรูร้ ว่ มกันของกลุ่มบุคคล โดย
การแลกเปลี่ ย นถ่ ายทอดความรู ้ท่ี มี อ ยู่ใ นตัว บุค คล อัน เป็ น ความรู ้ท่ี เ จื อ ปนไปด้ว ยประสบการณ์
ความรูส้ กึ นึกคิดที่ได้สะสมของบุคคล ผ่านการฟั งอย่างตัง้ ใจ การคิดวิเคราะห์และถ่ายทอดออกมาเป็ น
คาพูดที่เหมาะสม สร้างสรรค์เกิดความรู ้

59
2) หลักการของสุนทรียสนทนา
วิศิษฐ์ วังวิญญู (2548: 20-38) ได้อธิบายหลัก 4 ประการ ของไอแซคส์ (William Isaacs)
ซึ่งเป็ นหลักการสาคัญของสุนทรียสนทนา ดังนี ้
2.1) ฟั งอย่างลึกซึง้ (Deep Listening) เป็ นการปล่อยให้เสียงและความเป็ นตัวตน
ทัง้ หมดของผูอ้ ่ืนเข้ามาในตน และรวบรวมประมวลสร้างความหมายให้กับสิ่งที่ฟัง นอกจากนีย้ งั เป็ น
การฟั งเพื่อเท่าทันตัวเอง คือ ฟั งการฟั งของตัวเอง
2.2) เคารพ (Respecting) ความเคารพในสุนทรียสนทนา คือ การฟั งทัง้ หมดอย่าง
ไม่ได้ม่งุ เน้นเฉพาะที่ชอบหรือไม่ชอบ ฟั งโดยมีปฏิกิริยาให้นอ้ ยที่สุด และอีกด้านหนึ่งของความเคารพ
คือ เรื่องของความศรัทธา หรือความเชื่อมั่นในคุณงามความดีของผูค้ น
2.3) ห้อยแขวน (Suspending) หมายถึง การห้อยแขวนทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะ
ห้อยแขวนการตัดสินคน ตัดสินความเมื่อได้ฟังคนอื่นพูด ตลอดจนเวลาที่ดารงตนอยู่ในการสนทนา
ทัง้ หมด เปิ ดเนือ้ ที่ให้กบั ความเป็ นไปได้อนั ไร้ขีดจากัด เปิ ดมุมมองใหม่ การห้อยแขวนเปิ ดโอกาสให้มี
ช่องว่าง พืน้ ที่ว่าง ความว่างแห่งการเกิดความคิดใหม่ มุมมองใหม่ หรือนวัตกรรมทางความคิดเป็ น
รอยต่อระหว่างสานึกรูก้ บั จิตไร้สานึกที่มาบรรจบและร่วมงานกันได้อย่างสร้างสรรค์ การห้อยแขวนเป็ น
ช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะ ในเวลาปกติเราอาจจะรู ส้ ึกถึงความคับข้องใจ คนที่เคยผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค์มามากจะรูแ้ ละผ่อนคลายตนเอง ในที่สดุ มุมมองใหม่ก็จะปรากฏที่เรียกว่า ญาณทัศนะ หรือ
การรูแ้ จ้งน้อยๆ ทัง้ หลาย
2.4) เปิ ดเผยเสียงจากภายใน (Voicing) เสียงหรือถ้อยคาเป็ นการแสดงออกจาก
ความปรารถนาส่วนลึก ซึ่งสาหรับไอแซคส์คนที่พูดมากก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยซา้ เพราะเขา
เพียงท่องบ่นเรื่องราวในอดีตโดยไม่ได้ฟังเสียงภายในตัวของเขาเองหรือบางคนที่เงียบงันเป็ นไปได้ท่ี
เมื่อได้ยินเสียงเพรียกจากภายในให้พดู แต่เขาตัดสินใจที่จะไม่พดู เสียงภายในก็ค่อยๆ แผ่วลงไปจนใน
ที่สุดเราอาจลื ม เลือนไป แต่เ มื่ อพูดออกไปมันกลับพรั่ง พรู ออกมา เมื่ อนั้ นเราจะสัม ผัสถึง พลัง แห่ง
ถ้อยคาของเราเอง
จากหลัก การทั้ง 4 ประการ ของสุนทรี ย สนทนาตามแนวคิดของไอแซคส์ สามารถ
อธิบายได้ ดังภาพประกอบ 12
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สุนทรียสนทนา
ตระหนักต่อจุดยืนอื่น - ต่อการเข้าถึงได้ไม่หมด

เคารพ (Respecting)
ปั นพืน้ ที่, ไม่กา้ วก่าย

ห้อยแขวน

ละวางภาพลักษณ์ อานาจ การครอบงา
ฟั งอย่างลึกซึง้

(Deep Listening) นอก, ใน

สมดุล ผ่อนคลาย
เปิ ดเผยเสียงภายใน

(Suspending) การตรวจสอบ
สมมุติฐาน การตัดสินใจ

เท่าทันกรอบความคิดทีเ่ ชื่อว่าจริง

(Voicing)
ปิ๊ งฉับพลัน, ญาณทัศนะ

ความรูส้ กึ ความคิด หลากหลาย แสดงตน

สมรรถภาพใหม่
ภาพประกอบ 12 หลักการของสุนทรียสนทนา
ที่มา : วิศษิ ฐ์ วังวิญญู. (2548). สุนทรียสนทนา. กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา. หน้า 26.
3) กระบวนการสุนทรียสนทนา
มนต์ช ัย พินิจ จิตรสมุทร (2553: 2-14) ได้กล่าวถึง กระบวนการสุน ทรียสนทนาว่า
เป็ นกระบวนการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ปัญญาที่เป็ นการสารวจเข้าไปในความคิด ความเชื่อ ความรูส้ ึก
และสมมติฐานภายในตนเองของสมาชิกในกลุ่มสนทนา เป็ นการเฝ้าสังเกตและรับรู ถ้ ึงค่านิยมและ
เจตจานงที่เป็ นจริงที่ซอ่ นอยูใ่ นใจของบุคคลโดยปราศจากการตีความสรุปเอง การสนทนาแบบสุนทรีย
สนทนาควรนั่งล้อมวงกันเป็ นวงกลม ไม่มีส่ิงใดมากัน้ ขวางระหว่างบุคคลซึ่งจะทาให้เห็นภาพการสื่อสาร
จากตัวบุคคลถึงตัวบุคคลโดยตรง เป็ นการสื่อสารที่ไม่อาศัยสื่อกลาง ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มี
ความรู ส้ ึกเป็ นอิสระและมีโอกาสในการพูดที่เปิ ดกว้างสาหรับทุกคน การพูดเสนอความคิดไม่ใช่ส่ิง
สาคัญที่สดุ ในการสนทนาเชิงสติปัญญา แต่ความสาคัญอยู่ท่ี “การฟั ง” ที่จาเป็ นต้องพัฒนาให้ละเอียด
และเต็มเปี่ ยมด้วยสมาธิพร้อมไปกับการดารงรักษาคุณภาพการฟั งที่ดีเอาไว้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา
หนึ่ง สิ่งเหล่านีจ้ ะสร้างให้เกิดกระแสความรูส้ ึก นึกคิดที่เรียกว่า “การไหลของความหมาย” ขึน้ ได้ และ
ในขณะที่สมาชิกร่วมวงสนทนารักษาวินยั ในการฟั งไว้พร้อมๆ กัน บุคคลก็จะเห็นถึงการทางานของชุด
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ความคิดของตนเองซึ่งปกติจะทางานอยู่อย่างเงียบๆ จะเข้ามาตัดสินเรื่องราวต่างๆ อย่างอัตโนมัติอยู่
เสมอ นอกจากนี ้ ในระหว่างการสนทนานัน้ บุคคลสามารถพัฒนาความคิดไตร่ตรองได้จากกระบวนการ
รับรู ค้ วามรูส้ ึกด้านใน อันเป็ นการรับรู ถ้ ึงสมมติฐานหรือสิ่งที่สร้างขึน้ และวางลงไว้ พร้ อมกับยกระดับ
สมาธิและความตัง้ ใจในการฟั งอย่างเต็มที่ ใช้จิตใจรับฟั งโดยไม่ตดั สินในสิ่งที่รบั ฟั งหรือตัดสินคนที่พดู
ไม่วา่ จะแง่มมุ ใดก็ตาม
ในการจัดกระบวนการสุนทรียสนทนาต้องคานึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1) ผูเ้ ข้าร่วม ขนาดกลุ่มสนทนาที่เหมาะสมควรอยู่ ระหว่าง 6 - 8 คน ซึ่งเป็ นขนาด
กลุม่ ที่ทาให้กระบวนการดาเนินไปได้ดี
2) หัวข้อสนทนา หัวข้อเรื่องสาหรับการสนทนาในระยะแรกอาจจะกาหนดเป็ นหัวข้อ
อย่างกว้างๆ ซึ่งหัวเรื่องในการสนทนาเชิ งปั ญญาแบบสุนทรี ยสนทนานั้นมี ความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
พัฒนาการของทักษะในตัวบุคคล โดยหัวข้อที่มีเนือ้ หาที่เป็ นประโยชน์เฉพาะกลุ่มย่อมทาให้พฒ
ั นาการ
ไปได้ไม่ไกล ขณะที่หวั ข้อที่มีเนือ้ หาที่นาพาความคิดขยายไปสู่การรับรูค้ ณ
ุ ค่าแห่งประโยชน์รว่ มกันจะ
ทาให้กระบวนการไปได้ดีกว่า เช่น หัวข้อประสบการณ์ความสาเร็จหรือปั ญหา/อุปสรรคที่ผ่านมาในการ
ทางานเป็ นทีม ความประทับใจที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน(หัวหน้า-เพื่อน-ลูกน้อง) คุณค่าแห่งการทางาน
ร่วมกัน ปรัชญาและค่านิยมของหน่วยงาน ปัญหาเรือ้ รังที่ยงั แก้ไขไม่ได้ในหน่วยงาน
3) กติกาในการสนทนา เพื่ อให้กระบวนการสนทนาดาเนินการไปได้ดี สมาชิ กกลุ่ม
สนทนาควรปฏิบตั ิตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด เช่น (1) ปิ ดเครื่องมือสื่อสาร (2) ไม่พดู คุยย่อยหรือคุย
ซุบซิบกันในกลุ่ม (3) วางตาแหน่งงานถือว่าสมาชิกทุกคนเท่าเทียมกัน (4) พูดทีละคนสมาชิกที่เหลือ
ฟั งอย่างตัง้ ใจ ไม่พดู แทรก (5) ไม่ครอบครองการพูดคนเดียวหรือเป็ นส่วนใหญ่ ทุกคนจะต้องมีโอกาส
พูดเท่าเทียมกัน (6) ไม่พดู นอกประเด็นแต่ขยายขอบเขตของเรื่องราวได้ (7) ไม่ม่งุ หาข้อสรุปหรือข้อตกลง
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและไม่ตดั สินความคิดเห็นใดๆ แต่ให้ไตร่ตรองความคิดของตนเอง (8) ไม่พยายาม
โน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามความคิดขอตนเอง (9) รักษาดุลยภาพของตัวเองในการ “ฟั ง-ไตร่ตรองซักถาม-นาเสนอความคิด” ซึ่งต้องมีการแสดงออกทัง้ 3 ประการ
4) ระยะเวลา ก่อนเริ่มการสนทนาสมาชิกในกลุ่มควรตกลงหรือกาหนดระยะเวลา
ร่วมกัน ซึ่งโดยทั่วไปใช้ระยะเวลาในการสนทนาครัง้ ละประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง เป็ นระยะเวลาที่เหมาะสม
การสนทนาในเวลาที่ยาวนานเกินไปอาจก่อให้เกิดความล้าและคุณภาพของการสนทนาลดลง
5) บทบาทของผูอ้ านวยการสนทนา (Facilitator) เป็ นผูอ้ านวยการให้การสนทนาของ
กลุม่ ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องภายใต้กติกาที่กาหนด โดยไม่ชีน้ ากลุ่ม ไม่ขดั ขวางการดาเนินการของกลุ่ม
และไม่สร้างบรรยากาศให้เกิดความตึงเครียด
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6) บทบาทของผูจ้ ดบันทึก ทาหน้าที่บนั ทึกประเด็นที่ได้จากการสนทนา บันทึก
บรรยากาศในการทากลุม่ และนาเสนอประเด็นที่บนั ทึกเมื่อสิน้ สุดการทาสุนทรียสนทนา
4) ประโยชน์ของสุนทรียสนทนา
สุน ทรี ย สนทนาท าให้เ กิ ด การพัฒ นาทั้ง คนและงาน ในด้า นการพัฒ นาคนเกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฟั ง คิดและพูดอย่างมีวินยั เป็ นการเรียนรู ร้ ่วมกัน ส่วนด้านการพัฒนางาน
เมื่อคนในองค์กรมีการรับฟั งกันมากขึน้ ยอมรับความคิดเห็นของผูร้ ว่ มงาน เข้าใจ เห็นใจและผ่อนปรน
กันมากขึน้ ทาให้เกิดบรรยากาศการทางานเป็ นทีมที่ดีซ่งึ นาไปสู่ความสาเร็จของงาน (ลดาวัลย์ รวมเมฆ.
2550: 12-16) เป็ นกลไกสร้างแรงบันดาลใจอย่างอิสระ โดยการนาเอาพลังเชิงนามธรรมที่ได้รบั จาก
ส่วนรวมและสิ่ งรอบข้างมาสร้างสรรค์สู่การคิดร่วมกันของบุคคลซึ่งจะช่วยแก้ไขปั ญหาที่ยุ่งยากได้
นอกจากนี ้ ยังทาให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรที่อาจจะเริ่มมาจากแรง
บัน ดาลใจของสมาชิก คนใดคนหนึ่ง นาไปสู่แ รงบัน ดาลใจของสมาชิก คนอื่ น ๆ ในกลุ่ม (มนต์ช ัย
พินิจจิตรสมุทร. 2553: 15)
3.3 งานวิจัยทีใ่ ช้การวิจัยปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมและการวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์
เนื่องจากการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์มีส่วนคล้ายคลึงกับการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์และการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบ
มีสว่ นร่วม ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ข้ องครู และการพัฒนารูปแบบ
หรือแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ ดังนี ้
3.3.1 งานวิจัยทีศ่ ึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
ดังเช่น งานวิจยั เรื่องการพัฒนาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญของครู ประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม (ชุลีกร ยิม้ สุด . 2552)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการคิดไตร่ตรองและพฤติกรรมการสอนของครู ท่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญและ
สร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู ท่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ผูร้ ว่ มวิจยั คือ ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา ครู วิชาการและครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู ค้ ณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านต้นปรง สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาตรัง เขต 2 ดาเนินการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม
ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็คแท็กกาส (Kemmis; & McTaggart. 2000) ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน
คือ ขัน้ วางแผน ขัน้ ปฏิบตั แิ ละสังเกต และขัน้ ไตร่ตรอง กิจกรรมสาหรับการพัฒนาการคิดไตร่ตรอง ได้แก่
การเขียนบันทึกไตร่ตรอง การสังเกตการสอน การสนทนาโต้ตอบและการวิจยั ในชัน้ เรียน ผลการวิจยั
พบว่า ครูมีการคิดไตร่ตรองและมีพฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อน
การพัฒนาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และรู ปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู ท่ี
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เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) หลักการในการพัฒนาครู 4 ประการ ได้แก่ หลักการ
พัฒนาครู โดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน หลักการพัฒนาที่เน้นความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสถานศึกษา
หลักการพัฒนาตนเองโดยการคิดไตร่ตรองในการปฏิบตั งิ านสอน และหลักการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
หรือตัวแบบ 2)กระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย 3 วงจร คือ วงจรที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดของครูส่กู าร
จัดการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ วงจรที่ 2 พัฒนาการคิดไตร่ตรองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอนและวงจรที่ 3 สร้างนวัตกรรมพฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยแต่ละวงจรมี 3 ขัน้ ตอน
คือขัน้ วางแผน ขัน้ ปฏิบตั ิและสังเกต และขัน้ ไตร่ตรอง และ 3) การประเมินผล มี 3 ระยะ คือ ก่อนการ
พัฒนา ระหว่างการพัฒนา และหลังการพัฒนา
สิทธิชยั ชมพูพาทย์ (2554) ได้ทาการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของครู และนักเรียน และพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การ
วิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ ผลการวิจยั พบว่า หลังจากเข้าร่วมการวิจยั เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียน
การสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ครู และนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน
เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ดา้ นภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์และ
สังคมดีขึน้ ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพิ่มขึน้ ใน
แต่ละวงรอบของการวิจยั หลังยุติการวิจัยแล้วครู ยงั จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรรค์และนักเรียนยังใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่อง สาหรับ
รู ปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ท่ีได้รบั การพัฒนามี 5 ขัน้ ตอน
ได้แก่ ขัน้ รับรูป้ ัญหา ขัน้ ระดมความคิด ขัน้ วางแผน ขัน้ ปฏิบตั ิ และขัน้ สรุปและกรองความคิด โดยในแต่
ละขัน้ มีกลวิธีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนได้แก่ การเร้าความสนใจ การวางเป้าหมาย เน้นความคิด
ระดับสูง เน้นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ กากับติดตาม ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สอนแบบ
ตัง้ คาถาม การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และการบันทึก
ชนัดดา ภูหงษ์ทอง (2560) ได้ทาการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
ปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญของนิสิ ตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านวิธีการเรียนรู ้
สู่การเปลี่ยนแปลง และสังเคราะห์ความรูจ้ ากปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญของนิสิต
ฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ ครู ท่ี ผ่านวิธีการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย นิสิตครู
อาจารย์ผสู้ อน พี่เลีย้ ง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ่กู ารเปลี่ยนแปลง ครูพ่ีเลีย้ ง นักเรียน
จากชัน้ เรียนที่นิสิตได้ฝึกสอนในโรงเรียน และผูบ้ ริหารของคณะศึกษาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า การ
พัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญในนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถนาไปสู่
ปฏิบตั ิการที่มีความสมเหตุสมผล ความยั่งยืนและมีผลิตภาพ และความยุติธรรมและรวมกันได้จริง
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โดยมีกระบวนการสาคัญ ได้แก่ การสร้างการสื่อสารแบบประชาธิ ปไตย พี่เลีย้ งเพื่อการเรียนรู ส้ ู่การ
เปลี่ยนแปลงและการสร้างอารมณ์เชิงบวก การลาดตระเวน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน
ตามกกระบวนการเรียนรู ส้ ู่การเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริง และผลลัพ ธ์ท่ีพึง
ประสงค์ตอ่ นิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน สาหรับผลการสังเคราะห์ความรู ท้ ่ีได้จากการ
พัฒนาปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ประกอบด้วย (1) ปั จจัยภายใน หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญของนิสิตครูหรื อการ
ค้นหาความกังวลใจร่วมกัน (2) ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปฏิบตั ิการของผูท้ ่ีมีความเกี่ยวข้องหรือระบบ
ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงการเป็ นพี่เลีย้ งเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างอารมณ์เชิงบวก (3) ปฏิบตั ิการ
และแบบสร้า งปฏิ บัติการ หมายถึ ง ความเกี่ ย วข้อ งสัม พัน ธ์กันระหว่างปฏิ บัติก าร แบบสร้า งการ
ปฏิบตั ิการ อุปนิสยั และวิถีการปฏิบตั ิท่ีเอือ้ อานวยและเป็ นอุปสรรคต่อปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และ (4) ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญอย่างสมเหตุสมผล มีผลิตภาพ ยั่งยืน ยุติธรรมและมีส่วนร่วมของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู รวมถึงผลลัพธ์อ่ืนๆ ได้แก่ การศึกษาเพื่อความยั่งยืนของนิสิตฝึ กประสบการณ์วิ ชาชีพครู และการ
เรียนรูข้ องนักเรียน
3.3.2 งานวิจัยที่ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบหรือ แนวทางการส่ ง เสริม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น งานวิจยั เรื่องรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการพยาบาลแบบองค์รวม
ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปี ท่ี 4 วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี ชลบุรี (การุ ณย์ ประทุม. 2548)
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมพยาบาลแบบองค์รวม โดยการฝึ กทักษะการใช้กระบวนการพยาบาล
ตามกรอบแนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวม การพัฒนาการดาเนินชีวิตอย่างมีพรหมวิหาร 4 การเพิ่ม
ระดับการรับรูก้ ารสนับสนุนทางสังคม และสังเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการพยาบาลแบบ
องค์รวม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผูร้ ว่ มวิจยั จานวน 12 คน และผูป้ ่ วยและญาติของผูป้ ่ วย จานวน
149 คน ผลพบว่า กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้การฝึ กทักษะการใช้
กระบวนการพยาบาลตามกรอบแนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวม การพัฒนาการดาเนินชีวิตอย่ างมี
พรหมวิหาร 4 การเพิ่มระดับการรับรู ก้ ารสนับสนุนทางสังคม และวิธีการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วร่วม
ทาให้นกั ศึกษาพยาบาลผูร้ ว่ มวิจยั มีพฤติกรรมการพยาบาลแบบองค์รวมเพิ่มมากขึน้ และรู ปแบบการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการพยาบาลแบบองค์รวมประกอบด้วย การฝึ กทักษะการใช้กระบวนการพยาบาล
ตามกรอบแนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวม การพัฒนาการดาเนินชีวิตอย่างมีพรหมวิหาร 4 และการ
เพิ่มระดับการรับรู ้การสนับสนุนทางสัง คม ซึ่ง ต้องทาการพัฒนาองค์ประกอบด้านภาษาที่ใช้ ด้าน
กิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของทัง้ 3 ปัจจัยเหล่านีไ้ ปพร้อมกัน
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ประวิต เอราวรรณ์ (2548) ได้ทาการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูในโรงเรียน :
กรณีศกึ ษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและกระบวนการ
พัฒนาองค์กรที่เป็ นโรงเรียนโดยใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอานาจครู พัฒนาโปรแกรมการเสริ มสร้าง
พลังอานาจครูในโรงเรียน ศึกษาและประเมินผลการเสริมสร้างพลังอานาจครูจากการใช้โปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอานาจครูในโรงเรียนที่พฒ
ั นาขึน้ โดยใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม มีขนั้ ตอนการ
วิจยั 5 ขัน้ ตอน คือ 1) สร้างความตระหนักร่วมกันของผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มศึกษา โดยการเข้าสู่สนาม เลื อก
กลุม่ ผูน้ าพาการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็ นผูร้ ว่ มศึกษาในโรงเรียน และศึกษาสภาพการณ์เบือ้ งต้น 2) ศึกษา
ความต้องการจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลงและระบุปัญหาของโรงเรียน 3) พัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลังอานาจครูในโรงเรียน เพื่อให้เป็ นกระบวนการแทรกเสริมในโรงเรียน 4) ดาเนินการพัฒนาโรงเรียน
ตามโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ และ 5) ประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงผลลัพธ์ ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการ
เสริมสร้างพลังอานาจครู มีองค์ประกอบ 7 ประการคือ 1) การปรับโครงสร้างการบริหารที่เน้นการ
กระจายอานาจการตัดสินใจให้กลุม่ สาระการเรียนรู ้ 2) การวางระบบการทางานใหม่ 3) การเพิ่มช่องทาง
ให้ครูมีอานาจต่อรองในลักษณะเป็ นสารเสวนา (dialog) เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจกัน
4) การสร้างบรรยากาศให้มีการสื่อสารแบบเปิ ดและเป็ นประชาธิปไตยระหว่างครู กับผูบ้ ริหาร 5) การ
พัฒนาความรูแ้ ละทักษณะใหม่ๆให้กับครู 6) การสร้างทีมทางานให้เกิดขึน้ ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู ้
และ 7) การสร้างแรงจูงใจในการทางาน ความต้องการจาเป็ นเหล่านีน้ ามากาหนดเป็ นโปรแกรมการ
เสริมสร้างพลังอานาจครูท่ีประกอบด้วยวิธีการแทรกเสริมอยู่ 6 วิธีการ แบ่งเป็ นระดับบุคคลใช้วิธีการ
ฝึ กอบรมทักษะการปฏิบตั งิ าน และการให้คาปรึกษาในการทางาน การเสริมสร้างในระดับทีมงานใช้วิธี
การประชุมทีมวินิจฉัยสภาพการณ์ และการประชุมเพื่อสร้างทีมแก้ไขปั ญหา และในระดับโรงเรียนใช้
วิธีการประชุมแบบปรึกษาหารือ และการประชุมเพื่อวางระบบควบคุมคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งผลการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงผลลัพธ์พบว่าพลังอานาจครูเพิ่มขึน้ ทุกตัวบ่งชี ้
กชกร รุง่ หัวไผ่ (2559) ได้ทาการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ และพัฒนารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 2 คน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ 8 คน และครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 8 คน ผลการวิจยั พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรูม้ ีคา่ คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู ้ โดยรวมเพิ่มขึน้
ในแต่ละวงรอบการวิจยั และได้คะแนนเฉลี่ ยเพิ่มขึน้ ทัง้ สมรรถนะหลัก ได้แก่ ความรู ค้ วามชานาญใน
วิชาชีพ และสมรรถนะเฉพาะในตาแหน่งหน้าที่ ได้แก่ ทักษะในการวางแผน และรู ปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ 1) ประชุมวางแผน 2)
กาหนดบทบาทหน้าที่รบั ผิดชอบ 3) ดาเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง 4) สรุ ปและรายงาน
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ผลการพัฒนา และสิ่งที่สาคัญอีกประเด็นหนึ่งของรูปแบบการพัฒนานีค้ ือ การใช้หลักการทางจิตวิทยา
และใช้กระบวนการกลุม่ ในขณะเรียนรูต้ ลอดการพัฒนา
สุดา วงศ์สวัสดิ์ (2561) ได้ทาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทางานส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ
กลุ่มเสี่ยงของทีมสุขภาพในชุมชน โดยใช้การวิจัยปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการทางานส่งเสริมสุขภาพจิตของผูส้ ูงอายุกลุ่มเสี่ยงของทีมสุขภาพในชุมชน ศึกษาใน
จังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูร้ ่วมวิจัย แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภาครัฐ 2) กลุ่มอาสาสมัคร 3) ครอบครัวของผูส้ งู อายุ และ 4) ผูส้ งู อายุกลุ่มเสี่ยง ภายหลัง
การสิน้ สุดวงจร สามารถพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการทางานส่งเสริมสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุกลุ่มเสี่ยงของ
กลุ่มสุขภาพในชุมชน ได้ดาเนินการ 2 ผลพบว่ากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตของผุส้ งู อายุท่ีเน้นการ
ทางานร่วมกับเครือข่าย มี 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) การพูดคุยรับฟั งและสัมผัส 2) การเยี่ยมเยียนและจัด
กิจกรรมที่บา้ นของผูส้ งู อายุบอ่ ยครัง้ 3) การดูแลสุขภาวะและความเป็ นอยู่ 4) การช่วยเหลือเป็ นการ
ส่วนตัว 5) การเอาใจและตอบสนองต่อความต้องการของผูส้ ูงอายุ 6) การอดกลัน้ และปรับตัวเข้าหา
ผูส้ งู อายุ 7) เป็ นสื่อกลางจัดการความขัดแย้งระหว่างผูด้ แู ลและผูส้ งู อายุ และ 8) การให้คาแนะนาใน
การดูแลผูส้ งู อายุ ซึ่งการพัฒนากิจกรรมทาให้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของของทีมสุขภาพ
ในชุมชนและขยายผลการทางานอย่างต่อเนื่อง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ข้างต้นเป็ นเสมือนเข็มทิศนาทางไปสู่การพัฒนา
กลวิธีการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ่งุ ศึกษาแนวการปฏิบตั ิทางการ
จัดการเรียนรูข้ องครูในเรื่องการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยยึดนิ ยามการปฏิบตั ิตามแนวคิดแบบ
วิพากษ์นิยม นาหลักการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพมาใช้ในการศึกษาระยะแรก และขับเคลื่อน
การพัฒนาด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบปล่อยเป็ นอิสระ

ตอนที่ 4 : กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ มุ่งพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ท่ีอยู่ในชุมชน
แห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ใช้หลักการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพ เพื่อค้นหากลุ่มครู ท่ีมีความตัง้ ใจและมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาการปฏิบตั ิของตนเอง มา
รวมกลุ่มและสร้างข้อตกลงในการปฏิบตั ิรว่ มกัน และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการ
เชิงวิพากษ์ผสานกับกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ การดาเนินการในวงจรการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน
หลัก ได้แก่ 1) ขัน้ การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน) 2) ขัน้ การปฏิบตั ิและการสังเกต และ 3) ขัน้
การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ในขัน้ การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การสร้าง
ทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ 2) การสร้างความรูท้ ่ีชดั เจนร่วมกัน และ 3) การจัดรวบรวมวิธีปฏิบตั ิ ตามแนวคิด
ของกรันดี สรุปรายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ 3 ระยะ ดังนี ้
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1. ระยะก่อนเข้าสูว่ งจรการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
การดาเนินการในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ผูว้ ิจยั ดาเนินการ 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ 1) การสร้างความตระหนัก
ร่วมกัน เพื่อให้ผรู้ ่วมวิจยั เกิดความตระหนักถึงความจาเป็ นในการร่วมมือรวมพลังกันเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ข้ องผูเ้ รียน 2) การสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อสารวจการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู เ้ พื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดของครูผรู้ ว่ มวิจยั และคุณลักษณะของการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ของโรงเรียน และ 3) การเลือกแนวทางการจัดการเรียนรู ้ เพื่อการตัดสินใจเลือกแนวทางการจัดการ
เรียนรูท้ ่ีจะพัฒนาร่วมกันในการวิจยั ครัง้ นี ้
2. ระยะดาเนินการในวงจรการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ดาเนินการ 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
2.1 ขัน้ การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ (วางแผน) ดาเนินการโดย 1) การสร้างทฤษฎีบทเชิง
วิพากษ์ ผูว้ ิจยั ให้ครู สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ข้ องตนเองเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานตามประสบการณ์และการรับรู ้ โดยใช้ความรูจ้ ากการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการช่วย
สะท้อนความคิด เพื่อให้ได้ความหมายและแนวทางการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 2) การ
สร้างความรู ท้ ่ีชดั เจนร่วมกัน ผูว้ ิจยั จัดระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ 3) การจัด
รวบรวมวิธีปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั และผูร้ ่วมวิจยั นาความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานมาวางแนวทางการจัดการเรียนรู ้ และวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
2.2 ขัน้ การปฏิบตั ิและการสังเกต เป็ นขัน้ ตอนที่ ครู จดั การเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริง
และทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ โดยผูว้ ิจยั ทาหน้าที่เป็ นผูส้ งั เกตการจัดการ
เรียนรูแ้ ละการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครู
2.3 ขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ครูผรู้ ว่ มวิจยั สะท้อนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานของตนเอง และนักเรียนสะท้อนการจัดการเรียนรูข้ องครู เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรูข้ อง
ครู เพื่อนาไปสู่การวางแผนการปฏิบตั ิในลาดับต่อไป จากนัน้ ครู ลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนดร่วมกัน
ใหม่อีกครัง้ ปฏิบตั ิเป็ นวงจรต่อเนื่องกันไปจนสิน้ สุดกระบวนการวิจยั โดยที่ผรู้ ว่ มวิจยั จะมีบทบาททุก
ขัน้ ตอนของการวิจยั ในแต่ละวงจร ทัง้ ผูว้ ิจยั ยึดแนวคิดของเคมมิส และแมคแทคกาท (Kemmis; &
McTaggart. 1988) ที่ระบุว่าการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการต้องมีเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้าน
กิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบแยกกันได้ เกณฑ์พิจารณา
การสิน้ สุดกระบวนการวิจยั ได้แก่ 1) ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเห็นได้ชดั
สามารถจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 2) ครู ผู้ร่วมวิจัยมี

68
ความเห็นตรงกันว่ากระบวนการจัดการเรียนรู อ้ ยู่ในระดับที่ น่าพึงพอใจ และ 3) นักเรียนเปลี่ ยน
พฤติกรรมการเรียนรูต้ ามเป้าหมายที่รว่ มกันกาหนดร่วมกัน จึงถือว่าสิน้ สุดกระบวนการวิจยั
3. ระยะหลังการสิน้ สุดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
หลังจากสิน้ สุดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ผวู้ ิจยั ถอนตัวออกจากพืน้ ที่และให้ผรู้ ว่ มวิจยั
ได้ดาเนินการต่อตามวงจรของการดาเนินการวิจยั ที่ได้เรียนรูร้ ว่ มกันในช่วงที่ผวู้ ิจยั อยู่ในพืน้ ที่ โดยผูว้ ิจยั
จะผันตัวเองไปเป็ นผูค้ อยให้ความช่วยเหลือและชีแ้ นะในเรื่องที่ครูตอ้ งการตามความเหมาะสม และทา
การสังเคราะห์ขอ้ มูล กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพประกอบ 13
ระยะก่อนเข้าสูว่ งจรการวิจัย
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ (PLC)
การสร้างความ
ตระหนักร่วมกัน

ระยะดาเนินการ
ในวงจรการวิจัย

การสารวจสถานการณ์
ปั จจุบนั

ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
(วางแผน)

ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
(วางแผน)

สะท้อนผลการปฏิบตั ิ

ระยะหลังสิน้ สุด
การวิจัย

การเลือกแนวทาง
การจัดการเรียนรู ้

ปฏิบตั ิและสังเกต

สังเคราะห์

กลวิธีการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู

ภาพประกอบ 13 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของ
ครูประถมศึกษาที่อยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ และสังเคราะห์กลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานของครู โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการเชิ ง วิพ ากษ์เป็ นกระบวนการขับเคลื่ อนการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ข้ องครู และการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพของโรงเรียน อันจะนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู ข้ องนัก เรียนให้ดีขึน้ โดยมีรายละเอียด
วิธีดาเนินการวิจยั เกี่ยวกับพืน้ ที่ในการวิจยั ผูร้ ว่ มวิจยั ขัน้ ตอนดาเนินการวิจยั เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล
ดังต่อไปนี ้

พืน้ ทีใ่ นการวิจัย
ผูว้ ิจยั เลือกพืน้ ที่ในการวิจยั จากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายแห่งหนึ่ง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล ซึ่งมีจานวน 13 โรงเรียน โดยมีเหตุผลในการเลือกดังต่อไปนี ้
1. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็ น 1 ใน 20 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
นาร่องปฏิรูปการเรียนรูส้ ่ผู เู้ รียน ในปี พ.ศ. 2558 ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (สพฐ.) เป็ นสานักงานเขตพืน้ ที่ท่ีมีกลุม่ โรงเรียนที่มีความจาเป็ นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ของครูอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
ปฏิรูปการศึกษาศธ.1/2558: ออนไลน์)
2. ในกระบวนการพัฒนาที่ใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนัน้
เป็ นการทางานร่วมกันระหว่างกลุ่มผูม้ ีส่วนร่วม 2 ฝ่ าย ซึ่งเป็ น “คนนอก” กับ “คนใน” ดังนัน้ จึงต้อง
แสวงหาความร่วมมือจากผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและสร้างความคุน้ เคยเพื่อให้เกิดความไว้วางใจและการ
ยอมรับจากทุกคนในองค์กร ด้วยเหตุผลนีผ้ วู้ ิจยั จึงเลือกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ ผวู้ ิจยั มีความคุน้ เคย
กับบุคลากรในโรงเรียนเป็ นการเบือ้ งต้น เนื่องจากผูว้ ิจยั เคยทาวิจยั ในจังหวัดสตูลและเก็บรวบรวมข้อมูล
กับผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายแห่งนั้นมาก่อน ดังนัน้ จึงได้รบั การยอมรับ และความไว้วางใจ
เข้าใจบริบทของโรงเรียนและสภาพการปฏิบตั งิ านในโรงเรียน
จากเหตุผลทัง้ สองประการข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
เพื่อเป็ นพืน้ ที่ในการวิจยั ซึ่งมีคณ
ุ ลักษณะ 3 ประการคือ ประการที่หนึ่งเป็ นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาด
กลางที่มีบริบทด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสังคมวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน เนื่องจากประชากร
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ในอาเภอละงู ร้อยละ 96 นับถือศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกว่า “คนไทยมุสลิม” ดังนัน้ ลักษณะสังคม
วัฒ นธรรมทั้ง ภายในและภายนอกโรงเรี ยนจึง เป็ น ปั จ จัย ส าคัญในการพั ฒ นาโรงเรีย นให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงที่ย่ งั ยืน ประการที่สองเป็ นโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมวิจยั โดยมติของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและคณะครู ในโรงเรียน และประการสุดท้ายเป็ นโรงเรียนที่ผู้วิจัยจะสามารถเข้าไปทา
กิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการวิจยั โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านการคมนาคม
ด้านความปลอดภัย ด้านการประสานงานและการติดต่อที่รวดเร็ว ความสะดวกและความเป็ นไปได้ตอ่
การเข้าไปทากิจกรรมและเก็บข้อมูล ซึ่งผลจากการคัดเลือกพืน้ ที่ในการวิจยั ได้โรงเรียนที่มีคณ
ุ ลักษณะ
ครบตามที่กาหนด จานวน 3 โรงเรียน เป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง จานวน
2 โรงเรียน
ทัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งพืน้ ที่ในการวิจยั ตามการศึกษาในแต่ละระยะ ดังนี ้
1. ระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ มีโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมวิจยั
จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ เป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง จานวน 2 โรงเรียน
2. ระยะดาเนินการในวงจรการวิจัยปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ มีโรงเรียนที่สมัครใจและ
สามารถเข้าร่วมวิจยั ได้ทกุ ขัน้ ตอนของกระบวนการวิจยั จานวน 2 โรงเรียน ซึ่งเป็ นเป็ นโรงเรียนขนาดกลาง
ทัง้ สองโรงเรียน
สาหรับโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถเข้าร่วมวิจัยต่อได้เนื่ องจากในระหว่างการสารวจ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรียนในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจัยปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ โรงเรียนได้
ประสบปัญหาขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชัน้ และได้รบั นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) มาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู มีการปรับระบบการจัดการเรียนการสอนทาให้ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครู มีความรู ส้ ึกกังวลใจกับการเข้าร่วมวิจยั ขณะเดียวกันครู ผูร้ ่วมวิจยั จานวน 1 คน
มีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถร่วมวิจยั ต่อได้ เหลือครูท่ีรว่ มวิจยั ต่อได้เพียงคนเดียว ด้วยสาเหตุดงั กล่าว
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและคณะครู ในโรงเรียนจึงมีมติเห็นร่วมกันว่าขอถอนตัวจากการวิจยั นี ้ ซึ่งผูว้ ิจัย
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่กระทบกับการวิจยั เนื่องจากโรงเรียนอีก 2 แห่ง สามารถร่วมวิจยั ต่อได้ตลอด
กระบวนการวิจยั อีกทัง้ ด้วยบทบาทหน้าที่ของผูอ้ านวยการโรงเรียนที่ 1 ดารงตาแหน่งรองประธานฝ่ าย
วิชาการของศูนย์เครือข่าย และผูอ้ านวยการโรงเรียนที่ 2 ดารงตาแหน่งรองประธานฝ่ ายงบประมาณ
ของศูนย์เครือข่าย ทาให้ผวู้ ิจยั เชื่อว่ามีความเป็ นไปได้ในการขยายโครงการวิจยั ต่อเนื่องเมื่อผูว้ ิจยั เสร็จ
สิน้ การวิจยั นีแ้ ล้ว นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ได้ระบุไว้ในจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของสถาบันยุทธศาสตร์ทาง
ปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามหนังสือรับรองเลขที่ SWUEC/E-420/ 2559 ว่า
หากผูร้ ว่ มวิจยั มีปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่สามารถร่วมวิจยั ต่อได้สามารถถอนตัวจากการวิจยั ได้
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ผู้ร่วมวิจัย
การคัดเลือกผูร้ ่วมวิจัย ครัง้ นี ้ ยึดตามแนวคิดของกรันดี ท่ีเน้นคัดเลือกบุคคลที่เกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบตั ทิ ่ีตอ้ งการพัฒนา เป็ นผูท้ ่ีมีความตัง้ ใจวิพากษ์การปฏิบตั ิของตนเอง สมัครใจและ
เต็มใจเข้าร่วมวิจยั รายละเอียดผูร้ ว่ มวิจยั ในแต่ละระยะมีดงั นี ้
1. ระยะก่อนเข้าสูว่ งจรการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ พืน้ ที่วิจยั จานวน 3 โรงเรียน ผูร้ ว่ ม
วิจยั แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่
1.1 กลุ่มผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรียนที่เป็ นพืน้ ที่
วิจยั ทัง้ 3 แห่ง มีหน้าที่หลักคือ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครูและสภาพการ
ปฏิบตั งิ านในโรงเรียน
1.2 กลุ่มครู ผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ที่รบั ผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย โรงเรียนละ 2 - 3 คน รวมจานวน 8 คน มีหน้าที่หลักคือ การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูข้ องครู และสภาพการปฏิบตั งิ านในโรงเรียน
1.3 กลุ่มตัวแทนนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2559 โรงเรียนละ 2 คน รวมจานวน 6 คน มีหน้าที่หลักคือการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการ
เรียนรูข้ องครู และความต้องการได้รบั การจัดการเรียนรูข้ องนักเรียน
2. ระยะดาเนินการในวงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ พืน้ ที่วิจยั จานวน 2 โรงเรียน
ผูร้ ว่ มวิจยั แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ได้แก่
2.1 กลุ่มครู ผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ที่รบั ผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย จากโรงเรียนที่เป็ นพืน้ ที่วิจยั ทัง้ 2 แห่ง โรงเรียนละ 3 คน รวมจานวน 6 คน
ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมวิจยั ในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ที่มีความตัง้ ใจและมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาการ
ปฏิบตั ขิ องตนเอง และสามารถเข้าร่วมวิจยั ได้ทกุ ขัน้ ตอนของกระบวนการวิจยั มีบทบาทเป็ นผูร้ ว่ มพัฒนา
การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีหน้าที่หลักคือ ร่วมวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ปฏิบตั ิ
ตามแผน และสะท้อนผลหลังการปฏิบตั ิ
2.2 กลุ่มครู ผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ที่รบั ผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทย จากโรงเรียนที่ 1 และโรงเรียนที่ 2 โรงเรียนละ 3 คน รวมจานวน 6
คน ซึ่งเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั ในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ที่สมัครใจและสามารถเข้าร่วมวิจยั ได้ทุกขัน้ ตอน
ของกระบวนการวิจยั มีบทบาทเป็ นผูร้ ว่ มพัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีหน้าที่หลัก
คือ ร่วมวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ปฏิบตั ติ ามแผน และสะท้อนผลหลังการปฏิบตั ิ
2.3 กลุ่มนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2559 ที่ได้รบั การจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจากครูผรู้ ว่ มวิจยั จากโรงเรียนที่เป็ นพืน้ ที่วิจยั ทัง้ 2 แห่ง ซึ่งผูว้ ิจยั เจาะจง
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เลือกตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ 4 - 5 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อเป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลเชิงคุณภาพประเมินการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครูผรู้ ว่ มวิจยั และการเรียนรูข้ องนักเรียน

ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งการดาเนินการออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ระยะดาเนินการในวงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ และระยะหลังการสิน้ สุด
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์
การศึกษาในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ผูว้ ิจยั ดาเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มิถนุ ายน พ.ศ.2559 โดย
ดาเนินการ 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ 1) การสร้างความตระหนักร่วมกัน 2) การสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั
และ 3) การเลือกแนวทางการจัดการเรียนรู ้ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 การสร้างความตระหนักร่วมกัน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความ
จาเป็ นในการร่วมมือรวมพลังกันเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ดาเนินการดังนี ้
1.1.1 ผูว้ ิจยั ติดต่อประสานงานกับรองประธานฝ่ ายงบประมาณของศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาเพื่อชีแ้ จงเกี่ ยวกับความประสงค์ในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ ผลจากการประสานงานทาให้ผวู้ ิจยั
ทราบมุม มองในการพัฒนาโรงเรียนของรองประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา รวมทั้งได้รบั ความ
อนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิจยั ไปยังโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ทาให้ทราบถึงโรงเรียนที่
มีความสนใจเข้าร่วมวิจยั จากนัน้ ผูว้ ิจยั ติดต่อประสานงานกับผูอ้ านวยการโรงเรียนที่มีความสนใจเข้า
ร่วมวิจยั เพื่อแนะนาตัวเป็ นการเบือ้ งต้น เมื่อได้รบั การตอบรับยินดีเข้าร่วมวิจยั จากโรงเรียนทัง้ 3 แห่ง
แล้ว จึงทาหนังสือขออนุญาตดาเนินการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ไปยัง
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อขออนุญาตดาเนินการวิจยั ในพืน้ ที่
และนัดหมายวันและเวลาเพื่อเข้าพบผูอ้ านวยการโรงเรียนและคณะครูทงั้ 3 โรงเรียน ในขัน้ ต่อไป
1.1.2 ผูว้ ิจยั เข้าสูพ่ ืน้ ที่วิจยั แต่ละโรงเรียนเพื่อสร้างความคุน้ เคยและความสัมพันธ์
อันดีกับผูบ้ ริหารและคณะครู ในโรงเรียนให้เกิดความไว้วางใจมากที่สุดโดยผูว้ ิจัยเข้าแนะนาตัวอย่าง
เป็ นทางการกับผูอ้ านวยการโรงเรียนพร้อมทัง้ ชีแ้ จงเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการวิจยั กระบวนการทัง้ หมด
ที่จะดาเนินการ และผลประโยชน์ท่ีโรงเรียนจะได้รบั จากการเข้าร่วมวิจยั ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้โดยยึด
หลักการพัฒ นาที่ อิง บริบทของโรงเรียน รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผูอ้ านวยการโรงเรียนให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อปรับปรุ งแผนดาเนินการวิจยั ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมากที่สุด ผลจาก
การเข้าพบปะผูอ้ านวยการโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ทาให้ผวู้ ิจยั ทราบมุมมองในการพัฒนาผูเ้ รียน รวมทัง้
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ผูอ้ านวยการโรงเรียนเข้าใจเป้าหมายในการวิจัยครัง้ นี ้ ซึ่ง ได้จัดเวลาให้ผูว้ ิจยั สาหรับดาเนินกิจกรรม
การวิจยั ได้วนั ละ 1 - 2 ชั่วโมง ยกเว้นในช่วงเดือนรอมฎอนให้ดาเนินกิจกรรมได้เฉพาะในช่วงเช้า
เนื่องจากโรงเรียนมีการปรับเวลาการจัดการเรียนการสอนให้เร็วขึน้ เพื่ อให้ครู และนักเรียนได้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาโดยให้ครูวิชาการเป็ นผูป้ ระสานงาน
สาหรับการพบปะเพื่อสร้างความคุน้ เคยกับคณะครู นนั้ ได้รบั ความอนุเคราะห์จาก
ผูอ้ านวยการโรงเรียนในการจัดประชุมคณะครู ผูส้ อนระดับชั้ นประถมศึกษา ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแต่ละ
โรงเรียน มีดงั นี ้ โรงเรียนที่ 1 มีครูเข้าร่วมประชุมจานวน 6 คน โรงเรียนที่ 2 มีครูเข้าร่วมประชุม จานวน
7 คน และโรงเรียนที่ 3 มีครูเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน ผูอ้ านวยการโรงเรียนได้กล่าวชีแ้ จงแนะนา
ผูว้ ิจยั กับคณะครู จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ชีแ้ จงเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการวิจยั โดยยึดหลักการพัฒนาที่อิง
บริบทของโรงเรียนและไม่ให้เป็ นการเพิ่มภาระงานของครู จนเกินไป รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้คณะครู ได้
ซักถามในประเด็นที่ สงสัยเพื่อให้เกิ ดความกระจ่างร่วมกั น จากนั้นได้สนทนาอย่างไม่เป็ นทางการ
ร่วมกันเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู ท้ ่ีผ่านมาและปั ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู ้ รวมทัง้ รวบรวม
ข้อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียนจากรายงานการประเมินตนเอง
หลังจากเข้าสู่พืน้ ที่วิจยั ครบทัง้ 3 โรงเรียน ทราบปั ญหาอุปสรรคในการจัดการ
เรียนรู ้ และผูส้ นใจเข้าร่วมวิจยั อย่างไม่เป็ นทางการแล้ว ผูว้ ิจยั ขอนัดแนะวันและเวลาเพื่อ ตอบรับการ
เข้าร่วมวิจยั
1.1.3 การพบปะเพื่อตอบรับการเข้าร่วมวิจยั ผูเ้ ข้าร่วมประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรียน ครู วิชาการ และครูท่ีตอบรับการเข้าร่วมวิจยั จากทัง้ 3 โรงเรียน ได้แก่ ครู ผสู้ อนวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย รวมจานวน 8 คน แบ่งเป็ น ครูโรงเรียน
ที่ 3 จานวน 2 คน ครูโรงเรียนที่ 1 จานวน 3 คน และครูโรงเรียนที่ 2 จานวน 3 คน ผูว้ ิจยั นาเสนอข้อสรุป
ปั ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู ข้ องทัง้ 3 โรงเรียน ให้ผูอ้ านวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นต่อปั ญหาเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความจาเป็ นในการร่วมมือรวมพลังกันเพื่อ
พัฒนา การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ชีแ้ จงเกี่ยวกับการทากิจกรรมในขัน้ ต่อไป พร้อมนัดหมาย
วันและเวลาในการทากิจกรรม
1.2 การสารวจสถานการณ์ปัจจุบัน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจการปฏิบตั ิในการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของครู ผรู้ ว่ มวิจยั และคุณลักษณะของการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพของโรงเรียน ดาเนินการดังนี ้
1.2.1 จัดกิจกรรมสุนทรียสนทนาสะท้อนภาพเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อเสริมสร้างทักษะการคิด โดยจัดกิจกรรมแยกแต่ละโรงเรียน ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมคือครู ผรู้ ว่ มวิจยั
แต่ละโรงเรียน ร่วมกันสะท้อนเชิงวิพากษ์การปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ท้ งั้ ที่ผ่านมาและในปั จจุบนั ที่
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เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียนเพื่อค้นหาแนวคิดพืน้ ฐานหรือความเชื่อในการ
ปฏิบตั ิ กิจกรรมที่ ปฏิบตั ิ และเงื่ อนไขในขณะปฏิบตั ิท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันของผูร้ ่วมวิจัย
รวมถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ กับนักเรียน และสารวจสภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในโรงเรียนที่สะท้อน
คุณลักษณะของการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ โดยผูว้ ิจัยมีบทบาทในการชีแ้ จงข้อตกลง
ร่วมกันในการปฏิบตั ิเชิงสื่อสารก่อนเริ่มสนทนา และเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผูร้ ่วมวิจัยเกิดการสะท้อนด้วย
ประเด็นคาถามเชิงวิพากษ์ท่ีเคมมิส และแมคแทคกาส (Kemmis and McTaggart. 1988) เสนอไว้ ซึ่ง
ผูว้ ิจยั ได้ปรับประเด็นคาถามให้เข้ากับบริบทของการวิจยั คือ คาถามเกี่ยวกับประสบการณ์และการ
ปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครู ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ตัวอย่างคาถาม “ท่านมี
แนวคิดในการเตรียมการจัดการเรียนรู อ้ ย่างไร เพราะเหตุใด?” ด้านกิจกรรม ตัวอย่างคาถาม “ในการ
เตรียมการจัดการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนได้ฝึกคิดท่านได้ทาอะไรบ้าง เพราะเหตุใด?” และด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม ตัวอย่างคาถาม “ใครบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดการเรียนรู ้ของท่าน
เกี่ ยวข้องอย่างไร” ส่วนประเด็นคาถามในการสะท้อนสารวจสภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียนนัน้ ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของ Hord (1997) ประกอบด้วย
5 มิติ ได้แก่ มิติการสนับสนุนและการเป็ นผูน้ าร่วมกัน (Supportive and Shared Leadership) มิติการ
ร่วมกันคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบตั ิ (Collective Creativity) มิติการมี วิสยั ทัศน์และค่านิยมร่วมกัน
(Shared Values and Vision) มิติการสนับสนุนที่เอือ้ อานวย (Supportive Conditions) และมิติการ
แบ่งปันประสบการณ์ (Shared Personal Practice)
1.2.2 สัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ อง
ครู และสภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในโรงเรียนที่สะท้อนคุณลักษณะของการเป็ นชุมชนแห่งการ
เรียนรู ท้ างวิชาชีพของโรงเรียน โดยใช้ประเด็นคาถามชุดเดียวกันกับการสุนทรียสนทนากลุ่มครู และ
สัมภาษณ์นกั เรียนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครู พฤติกรรมการเรียนรูท้ ่ีนกั เรียนแสดงออก
และความรูส้ กึ ในระหว่างที่ครูจดั การเรียนรู ้ โดยสัมภาษณ์นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนละ 2 คน
รวมจานวน 6 คน
หลังจากการสุนทรียสนทนากลุม่ ครูผรู้ ว่ มวิจยั สัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียนแล้ว ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสั งเกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครูและพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนเพื่อนาข้อมูลไปตรวจสอบความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ
1.2.3 สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ข้ องครู และพฤติกรรมการเรียนรู ข้ อง
นักเรียนในห้องเรียนของครู ผูร้ ่วมวิจัย แต่ละโรงเรียน โดยทาการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมด้วยแบบ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครูและพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน ผูว้ ิจยั บันทึก
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เหตุการณ์ในห้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ข้ องครู ได้แก่ การนาเข้าสู่บทเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้คาถามกระตุน้ การคิด การใช้ส่ือการสอน และการประเมินผลการเรียนรู ้
ของนักเรียน เป็ นต้น และบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนที่แสดงออกถึงความสามารถในการคิด
เช่น การตัง้ คาถาม การตอบคาถาม เป็ นต้น จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล และนามาเปรียบเทียบกับ
ข้อ มูล การสุน ทรี ย สนทนากลุ่ม ครู ผู้ร่ ว มวิ จัย การสัม ภาษณ์เชิ งลึ ก ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา และการ
สัมภาษณ์กลุม่ นักเรียน
ผลการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรียนทัง้ 3 แห่ง พบว่าบริบทด้านการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ 3 เปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากโรงเรียนได้รบั นโยบายการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านระบบดาวเทียมจากกระทรวงศึกษาธิการ มาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู มีครู
ไม่ครบชัน้ ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารและคณะครูในโรงเรียนได้มีมติเห็นร่วมกันว่าขอเข้าร่วมวิจยั เฉพาะในระยะก่อน
เข้าสู่วงจรการวิจัยปฏิบัติการเชิ ง วิพากษ์ ดังนั้นในระยะดาเนินการในวงจรการวิจัย ปฏิ บตั ิการเชิ ง
วิพากษ์ พืน้ ที่วิจยั คือ โรงเรียนที่ 1 และโรงเรียนที่ 2 ซึ่งผลจากการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของทัง้
สองโรงเรียนพบว่าแต่ละโรงเรียนมีการปฏิบตั กิ ิจกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของ
นักเรียนอยูใ่ นระดับหนึ่ง อีกทัง้ โรงเรียนยังมีกลไกภายในที่สามารถเป็ นพืน้ ฐานในการดาเนินการชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูตอ่ ไปได้
1.3 การเลือกแนวทางการจัดการเรียนรู้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อตัดสินใจเลือกแนว
ทางการจัดการเรียนรูท้ ่ีจะพัฒนาร่วมกันในการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยดาเนินการดังนี ้
1.3.1 การพบปะเพื่ อ นาประเด็น ปั ญหาในการปฏิบ ตั ิก ารจัด การเรีย นรู เ้ พื่ อ
เสริมสร้างทักษะการคิดที่ได้จากการสารวจมาวิพากษ์ร่วมกันเพื่อกาหนดจุดพัฒนาที่เป็ นเป้าหมาย
แท้จริง โดยอาศัยการวิพากษ์ร่วมกันในประเด็นที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ยตุ ิธรรม และไม่ย่ งั ยืน จากนัน้
นาเสนอแนวคิดการจัดการเรีย นรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน วีดีทศั น์ภาพความสาเร็จในการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของโรงเรียนอนุบาลสตูลเพื่อให้ผรู้ ว่ มวิจยั ได้ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เลือกแนวทางในการจัดการเรียนรู ้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรียน และครูผรู้ ว่ มวิจยั จาก
ทัง้ 3 โรงเรียน โดยให้ผรู้ ว่ มวิจยั ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
และความเป็ น ไปได้ใ นการจัดการเรีย นรู ้แบบใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานในบริบ ทของโรงเรี ยนตนเองเพื่ อ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิภายใต้การปฏิบตั ิเดิมที่ประสบความสาเร็จ ข้อสรุปที่ได้คือ ผูร้ ว่ ม
วิจัย เห็นว่ามี ความเป็ นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงการปฏิ บตั ิในการจัดการเรียนรู ใ้ นปั จ จุบนั ไปสู่การ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดให้กบั นักเรียน หากได้รบั การฝึ กอบรม
ให้ความรู ก้ ่อนนาสู่การปฏิบตั ิจริง ผูว้ ิจยั จึงสอบถามความต้องการของผูร้ ่วมวิจยั ด้านความรู ้และด้าน
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ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อนาไปพิจารณาออกแบบคู่มือฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร
1.3.2 การเตรียมความพร้อมโดยการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
1) ผูว้ ิจัยและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ได้แก่
อาจารย์องั คณา อุทยั รัตน์ อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกัน ออกแบบคู่มือฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการแนวทางการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยนาความต้องการของผูร้ ว่ มวิจยั มาพิจารณาตามความเหมาะสม และนาคูม่ ือ
ฝึ กอบรมให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ฝึกอบรม พร้อมทัง้ ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง จากนัน้ นาคู่มือฝึ กอบรมมาปรับปรุงอีกครัง้ พร้อมกันนีผ้ วู้ ิจยั ผูอ้ านวยการ
โรงเรียนและครูวิชาการทัง้ 3 โรงเรียนร่วมกันจัดทาโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเสนอต่อผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามความต้องการของผูร้ ว่ มวิจยั ในขัน้ ก่อนหน้านี ้
2) ประชุมที ม กระบวนกร ได้แก่ ผู้เชี่ ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐาน และพี่เลีย้ ง เพื่อทบทวนลาดับขัน้ ตอนของกิจกรรมต่างๆ ในการฝึ กอบรมและผลลัพธ์ท่ี
ต้องการให้เกิดขึน้ จากการฝึ กอบรมครัง้ นี ้ โดยเปิ ดโอกาสให้ทีมกระบวนกรสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดฝึ กอบรมได้ พร้อมทัง้ นัดหมายวันและเวลาในการฝึ กอบรม
3) จัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการแนวทางการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปั ญหาเป็ น
ฐานผูเ้ ข้าร่วมฝึ กอบรมประกอบด้วย (1) ผูอ้ านวยการโรงเรียน จานวน 3 คน (2) ครูผสู้ อนชัน้ ป.1 - 6
จากทัง้ 3 โรงเรียน รวมจานวน 22 คน (3) วิทยากร จานวน 2 คน โดยจัดฝึ กอบรมจานวน 2 วัน วันแรก
เป็ นการบรรยายเกี่ ยวกับแนวคิดหลัก การและการออกแบบการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
และฝึ กออกแบบการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ส่วนวันที่สองเป็ นการบรรยายเกี่ยวกับแนว
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และฝึ กปฏิบตั ิการเขียนแผนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน ในระหว่างการฝึ กอบรมผูว้ ิจยั ได้สงั เกตการณ์การทากิจกรรมต่างๆ ของครู และก่อนสิน้ สุดการ
ฝึ กอบรมผูว้ ิจยั ได้ให้ครูท่ีเข้ารับการฝึ กอบรมสะท้อนความรู ค้ วามเข้าใจ และความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.3.3 การพบปะเพื่อทบทวนสมาชิกผูร้ ว่ มวิจยั และกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
หลังจากสิน้ สุดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการผูว้ ิจยั ได้ประสานงานไปยังผูร้ ่วมวิจัย
แต่ละโรงเรียนอีกครัง้ เพื่อสอบถามความสมัครใจเข้าร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ในระยะดาเนินการในวงจรการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ พบว่าผูร้ ว่ มวิจยั โรงเรียนที่ 1 และโรงเรียนที่ 2
ที่เข้าร่วมสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั สามารถเข้าร่วมวิจยั ต่อได้ทุกขัน้ ตอนจนเสร็จสิน้ การวิจยั จากนัน้
ผูว้ ิจยั ได้จดั ประชุมผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ สองโรงเรียนเพื่ออธิบายขัน้ ตอนดาเนินการวิจยั ในแต่ละวงรอบ และ
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ร่วมกันวิพากษ์เพื่อกาหนดจุดพัฒนาที่เป็ นเป้าหมายแท้จริง ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานของครู พบว่า ผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ สองโรงเรียนได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู แ้ บบใช้ปัญ หาเป็ นฐานของครู ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่ อจะได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและ
ประสบการณ์สอนเฉพาะบุคคลแก่กนั
2. ระยะดาเนินการในวงจรการวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์
การดาเนินการในวงจรการวิจัยปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์มีวัตถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนการ
พัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ผูร้ ่วมวิจัย และส่งเสริมการดาเนิน การ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพในโรงเรียนผ่านกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ ซึ่งผูว้ ิจัยยึด
แนวคิดของกรันดีเป็ นหลัก และนาแนวทางการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการของเคมมิสและแมคแทคกาส มาปรับใช้
ร่วมดังอธิบายในกรอบแนวคิดการวิจยั วงจรการวิจยั ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ การปฏิบตั ิการ
เชิงวิพากษ์ (การวางแผน) 2) ขัน้ การปฏิบตั ิและการสังเกต และ 3) ขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั
ออกแบบการดาเนินการวิจยั แต่ละขัน้ ตอนไปพร้อมๆ กัน 2 โรงเรียน รายละเอียดการดาเนินการวิจยั ใน
แต่ละวงจรมีดงั นี ้
การวิจัยวงจรที่ 1
1.1 ขั้นการปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน)
ในการปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ (การวางแผน) ผูว้ ิจยั ดาเนินการ 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
1) การสร้างทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ 2) การสร้างความรูท้ ่ีชดั เจนร่วมกัน และ 3) การจัดรวบรวมวิธีปฏิบตั ิ
โดยเน้นการทากิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มวิจยั ภายในโรงเรียน ผูร้ ่วมวิจยั ใน
ขัน้ ตอนนี ้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผรู้ ว่ มวิจยั ดาเนินการดังนี ้
1.1.1 การสร้างทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ ผูว้ ิจยั ให้ครูผรู้ ว่ มวิจยั สะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานตามประสบการณ์และการรับรูข้ องตนเอง โดยนาความรูจ้ าก
การฝึ กอบรมเข้าช่วยในการสะท้อนเพื่อสร้างความหมายและแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานและร่วมกันวิพากษ์จนเกิดเป็ นความเข้าใจที่ตรงกัน จากนัน้ สัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษาให้
สะท้อนความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อนาข้อสรุปที่ได้ไปเป็ นข้อมูลในการ
ระดมความคิดเพื่อสร้างความรูท้ ่ีชดั เจนร่วมกันและจัดรวบรวมวิธีปฏิบตั ิของกลุ่ม โดยผูว้ ิจยั มีบทบาทเป็ น
ผูก้ ระตุน้ ให้ครูผรู้ ว่ มวิจยั เกิดการสะท้อนและร่วมกันวิพากษ์
1.1.2 การสร้างความรูท้ ่ีชดั เจนร่วมกัน ผูว้ ิจยั ให้ครู ผรู้ ่วมวิจยั ร่วมกันระดมความคิด
เกี่ยวกับความหมายและแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยให้ครู ผรู้ ว่ มวิจยั แต่ละคน
นาเสนอทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ของตนเองในกลุ่มและกลุ่มแสดงความคิดเห็น โดยใช้ประสบการณ์สอน
ของกลุ่มเป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ว่าทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ท่ีครูผรู้ ่วมวิจยั นาเสนอนัน้ สอดคล้องกับ
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การปฏิบตั ิท่ีผ่านมาของกลุ่มหรือไม่ มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นในกลุ่มปรับจนทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์
สอดคล้องกับกลุ่ม จนได้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้รว่ มกัน ผลที่ได้จากการทากิจกรรม คือ ความหมาย
ของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.1.3 การจัดรวบรวมวิธีปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั และผูร้ ่วมวิจยั นาความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมาวางแนวทางการปฏิบตั ิร่วมกัน ซึ่งเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ที่เกิดจากกระบวนการพิจารณาของผูร้ ว่ มวิจยั ว่าเป็ นสิ่งที่ดีและเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิ โดยผ่านการ
สะท้อนระหว่างความเข้าใจอย่างถ่องแท้กบั เหตุการณ์หรือบริบทที่อาจเกิดขึน้ โดยใช้การสนทนากลุ่ม
ซึ่งในขัน้ ตอนนีไ้ ด้วางแนวทางการจัดการเรียนรู ้ และวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ผลที่ได้คือ ครูจะทากิจกรรมจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง และทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน
1.2 ขั้นการปฏิบัตแิ ละการสังเกต
เป็ นขัน้ ตอนที่ผวู้ ิจยั และผูร้ ่วมวิจยั เข้าสู่วงจรวิจยั ปฏิบตั ิการโดยเริ่มต้นที่ขนั้ ตอนการ
ปฏิบตั ิ เนื่องจากในขัน้ การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ได้มีการสะท้อนและวางแผนร่วมกันแล้ว ในขัน้ ตอนนี ้
ครูจดั การเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง และทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน ส่วนผูว้ ิจยั ทาการสังเกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ของครู และพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียน และสังเกตการทากิจกรรม
ทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน รวมถึงปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการทากิจกรรมจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง
และทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน จากนัน้ เข้าสู่ขนั้ ตอนของการสะท้อนผลการปฏิบตั ิกิจกรรม
ในวงจรที่ 1
1.3 ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ
เป็ น การสะท้อ นในระดับ บุค คลและระดับกลุ่ม ของผู้ร่ว มวิ จัย ได้แก่ ครู ผู้ร่วมวิ จัย
สะท้อนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน้ กับตัวครูและเกิด
กับนักเรียนจากการจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง และการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ในวงจรที่ 1 โดยใช้เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูข้ องครู ความรูส้ ึก ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู ้ ในขัน้ นีผ้ วู้ ิจยั นาข้อมูลจากการ
สังเกตมาตีความ อธิ บาย วิเ คราะห์ เพื่อหาข้อสรุ ปเกี่ ยวกับผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐาน ปัจจัยที่สง่ เสริมและสนับสนุนในการปฏิบตั ิ โดยบูรณาการข้อมูลทัง้ หมดที่ได้มาแล้วทา
การสรุปความสาเร็จ ข้อจากัด และข้อเสนอแนะในการปรับแผนต่อไป
จากการสะท้อนผลการปฏิบตั ิกิจกรรมในวงจรที่ 1 ของทัง้ สองโรงเรียน ผลสอดคล้อง
กันคือการจัดการเรียนรู ย้ ัง ไม่ประสบความส าเร็จ เป็ นที่ พ อใจ แม้ว่านักเรียนจะมี การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูใ้ นทางที่ดีขนึ ้ ก็ตาม ผูร้ ว่ มวิจยั เห็นว่าควรได้รบั การพัฒนาโดยการเพิ่มกลวิธีในแต่ละ
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้การจัดการเรียนรู ป้ ระสบความสาเร็จยิ่งขึน้ จึงเริ่มเข้าสู่การวิจยั วงจรที่ 2
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โดยการนาผลการสะท้อนหลังการปฏิบตั ิเข้าสู่กระบวนการวิจยั อีกครัง้ เริ่มจากปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
(วางแผน)ปฏิบตั กิ ารและสังเกต และสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ตามลาดับ
การวิจัยวงจรที่ 2
2.1 ขั้นการปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน)
2.1.1 การสร้างทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ เป็ นการสะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
สาคัญและขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน และแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานและร่วมกันวิพากษ์จนเกิดเป็ น
ความเข้าใจที่ ตรงกัน เพื่อนาข้อสรุ ปที่ได้ไปเป็ นข้อมูลในการระดมความคิด เพื่อสร้างความรู ท้ ่ีชัดเจน
ร่วมกันและจัดรวบรวมวิธี ปฏิบัติของกลุ่ม โดยผู้วิจัยมีบทบาทเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ครู ผู้ร่วมวิจัย เกิดการ
สะท้อนและร่วมกันวิพากษ์
2.1.2 การสร้างความรูท้ ่ีชดั เจนร่วมกัน ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ร่วมกันระดมความคิด
เกี่ยวกับลักษณะสาคัญ ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ และแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
และร่วมกันวิพากษ์จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ตรงกัน ผลที่ได้ คือ ลักษณะสาคัญของการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ความเข้าใจเกี่ยวกับขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ
แนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.1.3 การจัดรวบรวมวิธีปฏิบตั ิ ผูว้ ิจัยและผูร้ ่วมวิจ ัย นาความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมาวางแนวทางการปฏิบตั ิรว่ มกัน เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ผลที่ได้คือ ครูจะทา
กิจกรรมจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริง ทาการสังเกตการสอนเพื่อนครู และทากิจกรรมทบทวนหลัง
การปฏิบตั งาน
2.2 ขั้นการปฏิบัตแิ ละการสังเกต
ผูว้ ิจยั และผูร้ ่วมวิจยั ปฏิบตั ิตามแผน โดยครู จดั การเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริง ทาการ
สังเกตการสอนเพื่อนครู และทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั งาน ส่วนผูว้ ิจยั ทาการสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูข้ องครูและพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียน ทาการสังเกตครูทากิจกรรมสังเกตการ
สอนเพื่อนครู และสังเกตการทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน รวมถึงปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
ทากิจกรรม จากนัน้ เข้าสูข่ นั้ ตอนของการสะท้อนผลการปฏิบตั กิ ิจกรรมในวงจรที่ 2
2.3 ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ
เป็ น การสะท้อ นในระดับ บุค คลและระดับกลุ่ม ของผู้ร่ว มวิ จัย ได้แก่ ครู ผู้ร่วมวิ จัย
สะท้อนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับตัวครูและเกิด
กับนักเรียนจากการจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง และการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ในวงจรที่ 2 โดยใช้เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับ
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การจัดการเรียนรูข้ องครู ความรูส้ ึก ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู ้ ในขัน้ นีผ้ วู้ ิจยั นาข้อมูลจากการ
สังเกตมาตีความ อธิบาย วิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน ปั จจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการปฏิบตั ิ โดยบูรณาการข้อมูลทัง้ หมดที่ได้มาแล้วทาการ
สรุปความสาเร็จ ข้อจากัด และข้อเสนอแนะในการปรับแผนต่อไป
จากการสะท้อนผลการปฏิบตั ิในวงจรที่ 2 ของทัง้ สองโรงเรียน พบว่าผลสอดคล้องกัน
คือการจัดการเรียนรู ป้ ระสบความสาเร็จแต่ครูเห็นว่าสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู ไ้ ด้ดีย่ิงขึน้ กว่าเดิม
หากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับครู ตอ้ งการเห็นหลักฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเห็นว่า
ควรดาเนิน การตามเกลีย ววงจรการวิจ ัย อีก วงจรเพื่ อ ดูผ ลสัม ฤทธิ ์ ท างการเรีย นของนัก เรีย นใน
ปลายภาคเรียน จึงเริ่มเข้าสูก่ ระบวนการวิจยั วงจรที่ 3
การวิจัยวงจรที่ 3
3.1 ขั้นการปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน)
3.1.1 การสร้างทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ เป็ นการสะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
สาคัญและขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน และแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานและร่วมกันวิพากษ์จนเกิดเป็ น
ความเข้าใจที่ ตรงกัน เพื่อนาข้อสรุ ปที่ได้ไปเป็ นข้อมูลในการระดมความคิด เพื่อสร้างความรู ท้ ่ีชัดเจน
ร่วมกันและจัดรวบรวมวิธี ปฏิบัติของกลุ่ม โดยผู้วิจัยมีบทบาทเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ครู ผู้ร่วมวิจัย เกิดการ
สะท้อนและร่วมกันวิพากษ์ เช่นเดียวกับวงจรที่ 2
3.1.2 การสร้างความรู ท้ ่ีชดั เจนร่วมกัน ผูว้ ิจยั และผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันระดมความคิด
เกี่ยวกับลักษณะสาคัญ ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ และแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
และร่วมกันวิพากษ์จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ตรงกัน ผลที่ได้ คือ ลักษณะสาคัญของการจัดการ
เรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ความเข้าใจเกี่ยวกับขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และ
แนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
3.1.3 การจัดรวบรวมวิธีปฏิบตั ิ ผูว้ ิจยั และผูร้ ่วมวิจยั นาความเข้าใจอย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมาวางแนวทางการปฏิบตั ิรว่ มกัน เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ผลที่ได้คือ ครูจะทา
กิจกรรมจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริง ทาการสังเกตการสอนเพื่ อนครู ทากิจกรรมทบทวนหลังการ
ปฏิบตั งาน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.2 ขั้นการปฏิบัตแิ ละการสังเกต
ผูว้ ิจยั และผูร้ ่วมวิจยั ปฏิบตั ิตามแผน โดยครู จดั การเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จ ริง ทาการ
สังเกตการสอนเพื่อนครู ทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั งาน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วนผูว้ ิจยั
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ทาการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครูและพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน ทาการสังเกตครู
ทากิจกรรมสังเกตการสอนเพื่อนครู สังเกตการทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน และให้ครูสะท้อน
เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากนัน้ เข้าสู่ขนั้ ตอนของการสะท้อนผลการปฏิบตั ิกิจกรรมใน
วงจรที่ 3
3.3 ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ
เป็ น การสะท้อนในระดับ บุคคลและระดับกลุ่ม ของผู้ร่วมวิ จัย ได้แ ก่ ครู ผู้ร่วมวิ จัย
สะท้อนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับตัวครูและเกิด
กับนักเรียนจากการจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง และการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ในวงจรที่ 3 โดยใช้เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์กลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูข้ องครู ความรูส้ ึก ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู ้ ในขัน้ นีผ้ วู้ ิจยั นาข้อมูลจากการ
สังเกตมาตีความ อธิบาย วิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน ปั จจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการปฏิบตั ิ โดยบูรณาการข้อมูลทัง้ หมดที่ ได้มาแล้วทาการ
สรุปความสาเร็จ ข้อจากัด และข้อเสนอแนะในการปรับแผนต่อไป
จากการสะท้อนผลการปฏิบตั ิกิจกรรมในวงจรที่ 3 ของทัง้ สองโรงเรียน พบว่าครู เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ ดิมสู่การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน ครูพยายามลดการบรรยายไปสู่การเป็ นผูช้ ีแ้ นะที่เน้นการใช้คาถาม การจัดการ
เรียนรู ม้ ีการยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางและเข้าใจความแตกต่างของผูเ้ รียนมากยิ่งขึน้ นักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้ ด้านความสามารถในการคิด และด้านความสุขในการเรียน
ทัง้ ยังมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาที่ลึกซึง้ กว่าการบรรยายของครู และมีความสุขในการเรียนเพิ่มขึน้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปลายภาคเรียนพบว่า วิชาคณิตศาสตร์ จานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับ
4 คิดเป็ นร้อยละ 43.49 ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 47.83 วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนผ่านเกณฑ์
ระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 47.83 ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 39.13 และวิชาภาษาไทย นักเรียน
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 56.52 ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 43.49 ส่วนโรงเรียนเกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนครู ท่ีพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ และ
ชุมชนครู ท่ีพบปะกันสม่ าเสมอ ส่วนระหว่างโรงเรียนเกิดชุมชนครู ผูร้ ่วมวิจยั ระหว่างโรงเรียน ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันผ่านช่องทางออนไลน์ มี ผสู้ นุบสนุนชุมชนการเรียนรู ้ ได้แก่ สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และผูว้ ิจยั
จากการหลักฐานในการวิจยั วงจรที่ 3 และวงจรที่ 1 และ 2 ของทัง้ สองโรงเรียน พบว่า
1) ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในด้านภาษา ด้านกิจกรรม
และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และสามารถจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานได้สอดคล้องกับ
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บริบทของโรงเรียน นอกจากนีย้ งั รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของครูในด้านความรูค้ วามเข้าใจ และความรูส้ ึก
ต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 2) ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีตนเอง
ได้ปฏิบตั ิ และ 3) นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้ ความสามารถในการคิด และ
ความสุขในการเรียน
3. ระยะหลังการสิน้ สุดการวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์
การดาเนินการในระยะหลังการสิน้ สุดการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สังเคราะห์กลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู โดยผูว้ ิจยั ทาการสังเคราะห์กลวิธีการ
จัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ทงั้ สองโรงเรียนเป็ นข้อปฏิบตั ิเพื่อการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานสาหรับครู

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการดาเนินการวิจยั แต่ละระยะ มีดงั นี ้
1. ระยะก่อนเข้าสูว่ งจรการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ เครื่องมือที่ใช้มีดงั นี ้
1.1 แบบบันทึกข้อมูล
มีลกั ษณะเป็ นแบบบันทึกปลายเปิ ดเพื่อบันทึกข้อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน เกี่ยวกับ
บุคลากร นักเรียน ผลการจัดการเรียนรู ้ และปั ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู ้ จากการวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน และการสนทนาร่วมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน
1.2 แนวคาถามสาหรับสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั
มีลกั ษณะเป็ นแนวคาถามปลายเปิ ดเพื่อสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียน และสภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุค ลากรในโรงเรี ย น ใช้ส าหรับ สัม ภาษณ์ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา สุน ทรี ย สนทนากลุ่ม ครู และ
สัมภาษณ์นกั เรียน มีรายละเอียดดังนี ้
1) แนวคาถามสาหรับสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและสุนทรียสนทนากลุ่มครู
แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เพื่อสารวจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ้ของครู เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดของนักเรียน มีจานวน 4 ข้อคาถามหลัก ผูว้ ิจยั ได้ปรับจากประเด็นคาถามเชิงวิพากษ์ท่ี
เคมมิส และแมคแทคกาส (Kemmis and McTaggart. 1988) เสนอไว้ ให้เข้ากับบริบทของการวิจยั คือ
คาถามเกี่ยวกับประสบการณ์และการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครู ในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียม
ตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ้ รวมถึง ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับ
นักเรียน ตามองค์ประกอบด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ตอนที่ 2 แนว
คาถามเพื่อสารวจสภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในโรงเรียน มีจานวน 10 ข้อคาถาม ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึน้
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ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของ Hord (1997) ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ มิติการสนับสนุน
และการเป็ นผูน้ าร่วมกัน (Supportive and Shared Leadership) มิติการร่วมกันคิดสร้างสรรค์ส่กู าร
ปฏิบตั ิ (Collective Creativity) มิติการมีวิสยั ทัศน์และค่านิยมร่วมกัน (Shared Values and Vision)
มิติการสนับสนุนที่เอือ้ อานวย (Supportive Conditions) และมิติการแบ่งปั นประสบการณ์ (Shared
Personal Practice)
2) แนวคาถามสาหรับสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อส ารวจเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิในการ
จัดการเรียนรู ข้ องครู พฤติกรรมการเรียนรู ท้ ่ีนักเรียนแสดงออก และความรู ส้ ึกในระหว่างที่ครู จดั การ
เรียนรู ้ มีจานวน 3 ข้อคาถามหลัก
สาหรับการหาคุณภาพเครื่องมือ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคาถามไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน
5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความเข้าใจ จากนัน้ นามาหาค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สดุ
ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ดังนี ้ (ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2558)
ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
ช่วงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก
ช่วงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สดุ
ผลจากการประเมินความเหมาะสมของประเด็นคาถาม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5
ท่าน พบว่า ประเด็นคาถามสาหรับสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.53
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ตัวอย่างแนวคาถามสาหรับสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษาและสุนทรียสนทนากลุม่ ครู
ตอนที่ 1 การปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูข้ องครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียน
แนวคาถาม
1. ที่ผา่ นมาหรือในปัจจุบนั ครูปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างทักษะการ
คิดของนักเรียนอย่างไร
1.1 ในการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนได้ฝึกคิด
และประเมินผลการเรียนรูค้ รูได้ทาอะไรบ้าง ทาอย่างไร
ตอนที่ 2 สภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในโรงเรียน
มิตกิ ารเป็ น PLC
แนวคาถาม
ตามแนวคิดของ Hord
1. มิตกิ ารสนับสนุน 1.1 โรงเรียนมีการสนับสนุนการเป็ นผูน้ าด้านการจัดการเรียน
และการเป็ นผูน้ า
การสอนของครู อย่างไรบ้าง
ร่วมกัน
1.2 การสนับสนุนที่เกิดขึน้ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบตั งิ านของครูอย่างไร
2. มิตกิ ารร่วมกันคิด 2.1 ในโรงเรียนมีการเรียนรูร้ ว่ มกัน ร่วมมือกันในลักษณะ
สร้างสรรค์สกู่ ารปฏิบตั ิ อย่างไรบ้าง ใครมีสว่ นเกี่ยวข้องบ้าง
2.2 การเรียนรูร้ ว่ มกัน ร่วมมือกันที่เกิดขึน้ ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบตั งิ านของครูอย่างไร

บันทึก

บันทึก

ตัวอย่างแนวคาถามสาหรับสัมภาษณ์นกั เรียน
แนวคาถาม
1. ครูมีวิธีจดั การเรียนการสอนอย่างไร ครูได้ทาอะไรบ้าง
2. ในขณะที่ครูจดั การเรียนการสอนนักเรียนส่วนใหญ่แสดงออกอย่างไร นักเรียนมี
ความรูส้ กึ อย่างไร

บันทึก
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1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครูและพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน
มีลกั ษณะเป็ นแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ข้ องครู และพฤติกรรมการ
เรียนรู ข้ องนักเรียน โดยการเขียนบรรยายพฤติกรรมที่ ครู แสดงออกในการจัดการเรียนรู ้ ได้แก่ การ
นาเข้าสูบ่ ทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้คาถามกระตุน้ การคิด การใช้ส่ือ และการประเมินผล
การเรียนรู ้ เป็ นต้น และพฤติกรรมที่นกั เรียนแสดงออกในการเรียนรู ้ เช่น การโต้ตอบกับครู
ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครูและพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียน
(สารวจสถานการณ์ปัจจุบนั )
ครูผสู้ อน……………………….วิชา…………………เรื่องที่สอน……….……….ชัน้ …………..…..
โรงเรียน................................ครัง้ ที่สงั เกต..………….วันที่……………..เวลา….…………………
สภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน

ประเด็นที่สงั เกต
การนาเข้าสูบ่ ทเรียน

สิ่งที่ครูทา

สิ่งที่เด็กแสดงออก

กิจกรรมการเรียนการสอน

1.4 คูม่ ือฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เป็ นคูม่ ือที่สร้างขึน้ เพื่อใช้ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานให้กบั คณะครูและผูบ้ ริหาร โดยเนือ้ หาประกอบด้วย แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน การออกแบบการจัด การเรียนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน แนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่งผูว้ ิจยั
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ได้แ ก่ อาจารย์องั คณา อุทยั รัตน์ อาจารย์
ประจ าโปรแกรมวิ ช าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา
ร่วมกันออกแบบคู่มือฝึ กอบรมเชิง ปฏิบตั ิการฯ โดยนาความต้องการของผูร้ ่วมวิจยั มาพิจารณาตาม
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ความเหมาะสม และนาคูม่ ือฝึ กอบรมให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมใน
การใช้ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการฯ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุง จากนัน้ นาคู่มือฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารฯ มาปรับปรุงอีกครัง้ ก่อนนาไปใช้ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ จริง
1.5 เครื่องบันทึกเสียง และภาพ
เครื่องบันทึกเสียงและภาพ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ทงั้ ในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั
และระยะดาเนินการในวงจรการวิจัย ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้นกั วิจัยสามารถย้อนกลับไป
พิจารณาถึงหลักฐานที่รวบรวมมาได้อีกครัง้ หนึ่ง
2. ระยะดาเนินการในวงจรการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ เครื่องมือที่ใช้มีดงั นี ้
2.1 แนวคาถามสาหรับการปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
มีลักษณะเป็ น แนวคาถามปลายเปิ ดเพื่อการสะท้อนเชิงวิพากษ์วางแผนปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ ละวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ของครู ซึ่งตรวจสอบ
คุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดียวกันกับแนวคาถามสาหรับสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ตัวอย่างแนว
คาถามในภาคผนวก ข
2.2 แนวคาถามสาหรับการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
มีลกั ษณะเป็ นแนวคาถามปลายเปิ ดเพื่อการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ และให้ความ
คิดเห็นสาหรับการวางแผนปรับปรุ งต่อไปในแต่ละวงจรการวิจัย แบ่งเป็ นแนวคาถามสาหรับกลุ่มครู
และแนวคาถามส าหรับนักเรียน ซึ่ง ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ ยวชาญชุดเดียวกันกับแนวคาถาม
สาหรับสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ตัวอย่างแนวคาถามในภาคผนวก ข
2.3 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
มีลักษณะเป็ นแบบบันทึก ความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยการเขียน
บรรยายความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู ใ้ นประเด็นรู ปแบบ วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการจัดการ
เรียนรู ้ การประเมินผล เป็ นต้น ดังตัวอย่างในภาคผนวก
ตัวอย่างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
โรงเรียน………………...…………ผูส้ อน ...............................................................ชัน้ ……..….….
รายวิชา…………………แผนการจัดการเรียนรูเ้ รื่อง...................................................วันที่...............
่ บ
รายการ
ข้อสังเกตทีพ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุ ง
1. รูปแบบแผน
เช่น ยังไม่สอดคล้อง
2. วัตถุประสงค์
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2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครูและพฤติกรรม
การเรียนรูข้ องนักเรียน
มีลกั ษณะเป็ นแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของ
ครูและพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียน โดยการเขียนบรรยายพฤติกรรมที่ครูแสดงออกในการจัดการ
เรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานแต่ละขัน้ ตอน การประเมินผลการเรียนรู ้ การใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู ้ เป็ น
ต้น และพฤติกรรมที่นกั เรียนแสดงออก
ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
และพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน
ครูผสู้ อน…………………….…….วิชา…………………เรื่องที่สอน……….……….ชัน้ …………..…..
โรงเรียน..................................ครัง้ ที่สงั เกต..………….วันที่……………..เวลา….……………………
ผูส้ งั เกต  นักวิจยั

 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา

สภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน

ขัน้ ตอนการสอน
ขัน้ เชื่อมโยง

สิ่งที่ครูทา

สิ่งที่เด็กแสดงออก

ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา

ผูส้ งั เกตการสอนให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา ดังนี ้
1. จุดเด่นที่พบ
............................................................................................................…………………...............
2. สิ่งที่ควรปรับปรุง
............................................................................................................…………………...............
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการดาเนินการวิจยั แต่ละระยะ ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 1 การดาเนินการวิจยั กลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั เทคนิค/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้
การดาเนินการวิจยั

กลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั

ระยะก่อนเข้าสูว่ งจรการวิจยั
1. การสร้างความ
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตระหนักร่วมกัน
- ครูผสู้ อนระดับชัน้
ประถมศึกษา
2. การสารวจ
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สถานการณ์ปัจจุบนั - ครูผรู้ ว่ มวิจยั
- นักเรียน

เทคนิค/วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้

- การสนทนาแบบไม่
เป็ นทางการ

- แบบบันทึกข้อมูล
- เครื่องบันทึกเสียง

- การสัมภาษณ์
- การสุนทรียสนทนา
- การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม

- แนวคาถามสาหรับ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร และ
สุนทรียสนทนากลุม่ ครู
- แนวคาถามสาหรับการ
สัมภาษณ์นกั เรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูข้ องครูและ
พฤติกรรมการเรียนรูข้ อง
นักเรียน
- เครื่องบันทึกเสียง
- คูม่ ือฝึ กอบรมฯ
- เครื่องบันทึกเสียง และภาพ

3. การเลือกแนว
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา - การฝึ กอบรมฯ
ทางการจัดการเรียนรู ้ - ครูผสู้ อนระดับชัน้
ประถมศึกษา
ระยะดาเนินการในวงจรการวิจยั : เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละขัน้ ตอนของแต่ละวงจรการวิจยั
1. ขัน้ ปฏิบตั กิ ารเชิง
วิพากษ์
1.1 การสร้างทฤษฎี - ผูบ้ ริหารสถานศึกษา - การสัมภาษณ์
- แนวคาถามสาหรับการ
บทเชิงวิพากษ์
- ครูผรู้ ว่ มวิจยั
- การสุนทรียสนทนา ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
- เครื่องบันทึกเสียง
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ตาราง 1 (ต่อ)
การดาเนินการวิจยั

กลุม่ ผูร้ ว่ มวิจยั

1.2 การสร้างความรู ้ - ครูผรู้ ว่ มวิจยั
ที่ชดั เจนร่วมกัน
1.3 การจัดรวบรวม
วิธีปฏิบตั ิ

- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครูผรู้ ว่ มวิจยั

2. ขัน้ การปฏิบตั ิ
และการสังเกต

- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- ครูผรู้ ว่ มวิจยั
- นักเรียน

3. ขัน้ การสะท้อนผล - ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การปฏิบตั ิ
- ครูผรู้ ว่ มวิจยั
- นักเรียน

เทคนิค/วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล
- การสุนทรียสนทนา - แนวคาถามสาหรับการ
ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
- เครื่องบันทึกเสียง
- การสุนทรียสนทนา - แนวคาถามสาหรับการ
ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
- เครื่องบันทึกเสียง
- การสังเกตแบบมี - แบบประเมินแผนการจัด
ส่วนร่วม
การเรียนรู ้
- การสนทนาแบบไม่ - แบบสังเกตพฤติกรรมการ
เป็ นทางการ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานของครูและพฤติกรรม
การเรียนรูข้ องนักเรียน
- เครื่องบันทึกเสียง และภาพ
- การสัมภาษณ์
- แนวคาถามสาหรับการ
- การทบทวนหลัง
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ
การปฏิบตั งิ าน
- เครื่องบันทึกเสียง

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพแบบสร้างทฤษฎีจาก
ข้อมูลโดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมๆ กันเพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาว่ายังขาด
ประเด็นใด ซึ่งหากพบว่าขาดประเด็นใด ผูว้ ิจยั จะทาการขออนุญาตเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
อีกครัง้ เพื่อนาไปสร้างข้อสรุปต่อไป ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี ้ (Charmaz. 2006)
1. จัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) โดยการนาข้อมูลที่ได้ทาการเก็บรวบรวม
มาจากภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสุนทรียสนทนา การสังเกต ที่ถกู จดบันทึกด้วยลายมือและ
การบันทึกเสียง โดยผูว้ ิจัยทาการจัดระเบียบด้วยการถอดคาให้สัม ภาษณ์และการสุนทรียสนทนา
ออกมาพิมพ์ไว้ในรูปแบบของเอกสารและบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อ
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การอ่านและวิเคราะห์ รวมไปถึงการเรียกมาใช้ภายหลัง จากนัน้ ผูว้ ิจยั ทาการอ่านทวนข้อมูลที่จดั ระเบียบ
แล้วหลายๆ รอบ เพื่อให้เกิดการซึมซับในข้อมูล พร้อมทัง้ ทาการขีดเส้นใต้คา วลี และประโยคสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นคาถามการวิจยั คือ 1) การปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครู ตามองค์ประกอบ
ด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 2) คุณลักษณะของการเป็ นชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพของโรงเรียน และ 3) ผลที่เกิดกับนักเรียน จากนัน้ ทาการสรุปข้อมูลไว้เพื่อง่ายต่อการ
เรียกใช้ขอ้ มูลอีกครัง้ โดยการจัดระเบียบข้อมูลผูว้ ิจยั จะทาไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูลในทุกครัง้
2. แยกข้อมูลเป็ นหมวดหมู่และให้รหัสแบบเปิ ด (Open Coding) หลังจากผูว้ ิจยั ได้
อ่านข้อมูลที่จดั ระเบียบอย่างละเอียดแล้ว ได้ทาการแยกข้อมูลออกเป็ นหมวดหมู่ตามกรอบคาถามการ
วิจยั เพื่อหาข้อความที่มีความหมายตรงกับประเด็นคาถามการวิจยั เมื่อพบข้อความที่มีความหมาย
ตรงกับประเด็นกับคาถามการวิจยั ตามที่ตอ้ งการศึกษา ผูว้ ิจยั จะให้รหัสแบบเปิ ดแทนความหมายของ
กลุ่มข้อความเหล่านัน้ โดยข้อความที่ให้ความหมายในลักษณะเดียวกันจะให้รหัสเหมือนกัน ส่วน
ข้อความที่แตกต่างออกไปจะถูกให้รหัสใหม่เพิ่ม
3. เชื่อมโยงข้อมูลที่ให้รหัสแล้ว (Axial Coding) หลังจากผูว้ ิจยั ได้ให้รหัสแบบเปิ ด
เรียบร้อยแล้ว ได้ทาการจัดแสดงข้อมูลโดยการนาหน่วยของข้อความที่ให้รหัสแบบเปิ ดเรียบร้อยแล้วมา
เชื่อมโยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของข้อความที่มีความหมายเหมือนกันให้อยู่รหัสเดียวกัน (Category)
รวมเป็ นกลุ่ม ของประเด็นในการวิเ คราะห์ ซึ่ง การแสดงข้อมูลจะจัดกลุ่ม ประเภทของข้อความที่ มี
ความสัมพันธ์กนั ทางความหมาย โดยแสดงข้อมูลในรูปตาราง
4. หาข้อสรุปของข้อมูล หลังจากเชื่อมโยงข้อมูลที่ให้รหัสแล้ว ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลทัง้ หมด
ที่ ไ ด้จ ากการเชื่ อมโยงข้อมูล ให้อยู่รหัสเดียวกัน มาแปลเป็ นความหมายเพื่ อสรุ ปข้อมูลภาพรวมใน
ขัน้ ตอนสุดท้าย

การตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านข้อมูล (Data Triangulation)
และด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) มีรายละเอียดดังนี ้ (ชาย โพธิสิตา. 2550)
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็ นการตรวจสอบข้อมูลที่
ได้จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ตา่ งกัน โดยนาข้อมูลที่ ไ ด้จ ากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมด ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู
และนักเรียน มาเปรียบเทียบกันเพื่อพิจารณาว่าเมื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะคงเหมือนเดิมหรือไม่
และใช้วิธียืนยันความถูกต้องข้อมูล (Member Checking) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลตรวจสอบผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละขัน้ ตอน
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2. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
เป็ นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ดว้ ยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันซึ่ง ผูว้ ิจยั ใช้การสุนทรียสนทนา
การสัมภาษณ์ และการสังเกตควบคู่กันไปในการเก็ บข้อมูล เพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงและความ
สอดคล้องของข้อมูล
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง “กลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ประถมศึกษาที่อยู่ใน
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพโดยใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากลวิธี
การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ประถมศึกษาที่อยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
และสังเคราะห์กลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ระยะ
ได้แก่ ระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ ระยะดาเนินการในวงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการ
เชิงวิพากษ์ และระยะหลังการสิน้ สุดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในบทที่ 4 นี ้ เป็ นผลจากการศึกษาในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ และระยะ
ดาเนินการในวงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 พัฒนากลวิธี
การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ประถมศึกษาที่อยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
โดยแบ่งนาเสนอเป็ น 2 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนเข้าสูว่ งจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบ่งออกเป็ น 3
ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 บริบทของโรงเรียน
ส่วนที่ 2 ผลการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั
ส่วนที่ 3 ผลการเลือกแนวทางการจัดการเรียนรู ้
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ได้แก่
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวงจรการวิจยั ของโรงเรียนที่ 1
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวงจรการวิจยั ของโรงเรียนที่ 2

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าสู่วงจรการวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนเข้าสูว่ งจรการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ แบ่งนาเสนอเป็ น 3 ส่วน
ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้แก่ บริบทของโรงเรียน ผลการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั และผลการ
เลือกแนวทางการจัดการเรียนรู ้ มีรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 บริบทของโรงเรียน
ข้อมูลบริบทของโรงเรียนผูว้ ิจยั แบ่งนาเสนอเป็ น 2 ส่วน คือ บริบทเฉพาะเชิงพืน้ ที่ และบริบท
ของโรงเรียนแต่ละแห่ง มีรายละเอียดดังนี ้
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1. บริบทเฉพาะเชิงพืน้ ที่
พืน้ ที่ในการวิจยั เป็ นโรงเรียนประถมศึกษาในศูนย์เครือข่ายแห่งหนึ่ง สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกาหนดให้
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ น “เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประกอบด้วย จังหวัด
ยะลา ปั ตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็ นพืน้ ที่ยุทธศาสตร์สาคัญทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความ
มั่นคงของภาคใต้ โดยมีวฒ
ั นธรรมประเพณีแตกต่างจากพืน้ ที่อ่ืน ในส่วนของจังหวัดสตูลนัน้ แม้ว่าจะไม่
มีสถานการณ์ความรุนแรงทางสังคมเหมือนพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนใต้ แต่ก็ไม่ได้มีการประกาศยกเลิก
ในเรื่องการเป็ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจากข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม
ของจังหวัดสตูล โดยเฉพาะอาเภอที่เป็ นพืน้ ที่วิจยั พบว่าเป็ นอาเภอที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุ ในจังหวัด
สตูล ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกว่า “คนไทยมุสลิม” คิดเป็ นร้อยละ 96 และ
เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรมภายในโรงเรียนทัง้ 3 แห่ง ที่เป็ นพืน้ ที่วิจยั พบว่า โรงเรียนที่ 1
ครูทกุ คนและนักเรียนร้อยละ 97.54 นับถือศาสนาอิสลาม โรงเรียนที่ 2 ครูรอ้ ยละ 92.85 และนักเรียน
ร้อยละ 93.33 นับถือศาสนาอิสลาม และโรงเรียนที่ 3 ครูทกุ คนและนักเรียนร้อยละ 96.37 นับถือศาสนา
อิสลาม จะเห็นว่าสังคมวัฒนธรรมภายนอกโรงเรียนเป็ นตัวกาหนดสังคมวัฒนธรรมภายในโรงเรียน
จึงอาจกล่าวได้วา่ พืน้ ที่ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นโรงเรียนในบริบทวัฒนธรรมมุสลิมซึ่งมีระบบวัฒนธรรมรอง
ที่มีล กั ษณะรู ป แบบของความเชื่อ ค่า นิย มและการปฏิบ ตั ิที่สืบ ทอดต่อ กัน มา เช่น การแต่ง กาย
การละหมาด การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน เป็ นต้น สาหรับสภาพชุมชนบริเวณรอบๆ โรงเรียน
เป็ นชุมชนมุสลิม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา สวนปาล์มนา้ มัน ชาวประมง
และรับจ้างทั่วไป
จากข้อมูลข้างต้นเกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ข้ องโรงเรียน ซึ่ง
ผูบ้ ริหารและคณะครูทงั้ 3 โรงเรียนได้สะท้อนถึงการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนที่
สอดคล้องกับบริบทเชิงพืน้ ที่ว่านอกจากจะยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 แล้วยังมีการจัดเรียนการสอนศาสนาอิสลาม สัปดาห์ละ 2 คาบ มีการส่งเสริมให้อ่านอัลกุรอ่านตอน
เช้าทุกวัน การละหมาดตอนเที่ยงทุกวัน การละหมาดที่มสั ยิดในทุกวันศุกร์ และในช่วงเดือนรอมฎอน
ของทุกปี มีการปรับเวลาการจัดการเรียนการสอนและกาหนดเวลาเลิกเรียนให้เร็วขึน้ เพื่อให้บุคลากร
และนักเรียนเดินทางกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวละศีลอด จะเห็นได้ว่าเป้าหมายหนึ่งในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ข้ องโรงเรียนคือต้องการให้สอดคล้องกับบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมของพืน้ ที่
ดังนัน้ จึงน่าสนใจว่าสภาพปั จจุบนั ของแต่ละโรงเรียนเกี่ยวกับบุคลากร จานวนนักเรียน และการจัดการ
เรียนรูเ้ ป็ นอย่างไร ซึ่งจะนาเสนอข้อมูลดังต่อไปนี ้
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2. บริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง
สาหรับข้อมูลบริบทของแต่ละโรงเรียน ผูว้ ิจัยนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรูข้ องครูในด้านบุคลากร จานวนนักเรียน ผลการจัดการเรียนรู ้ และปั ญหาอุปสรรคในการจัดการ
เรียนรู ้ ดังนี ้
2.1 บริบทของโรงเรียนที่ 1
โรงเรียนที่ 1 เป็ นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง เปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับชัน้
อนุบาลถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีอาคารเรียน 2 หลัง เป็ นอาคารปูนชัน้
เดียว 1 หลัง ใช้จดั การเรียนการสอนชัน้ อนุบาลและชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น และอาคารไม้สองชัน้ 1
หลัง ใช้จดั การเรียนการสอนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย เป็ นห้องผูอ้ านวยการโรงเรียน ห้องพักครู ห้อง
คอมพิวเตอร์ และห้องสมุด รายละเอียดด้านบุคลากร จานวนนักเรียน ผลการจัดการเรียนรู ้ และปั ญหา
อุปสรรคในการจัดการเรียนรู ้ มีดงั นี ้
2.1.1 ด้านบุคลากร
ปั จจุบนั โรงเรียนมีบคุ ลากรทัง้ สิน้ 13 คน แบ่งเป็ น ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 1 คน
และครูผสู้ อน 12 คน เป็ นข้าราชการ 9 คน พนักงานราชการ 1 คน และครูอตั ราจ้าง 2 คน จากข้อมูล
หากเปรียบเทียบสัดส่วนจานวนครูตอ่ นักเรียนในปี การศึกษา 2559 จะอยู่ในอัตรา 1: 14 (คานวณจาก
ครู 12 คน: นักเรียน 160 คน) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่หากพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ะพบว่า
มีครูไม่ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ กล่าวคือกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ไม่มีครูท่ีจบสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ดังนัน้ การจัดครู เข้าสอนปั จจุบนั จัดตามความถนัดและสามารถของครู ในด้านคุณวุฒิ
การศึกษาพบว่าครู ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเฉพาะมากกว่าจบสาขาวิช า
ประถมศึกษา ซึ่งครู ท่ีจบสาขาวิชาเฉพาะจะมีทงั้ จุดแข็งและจุดอ่อน ในเรื่องความรูค้ วามเชี่ยวชาญ
ในเนือ้ หาวิชาที่รบั ผิดชอบสอน กล่าวคือเมื่อรับผิดชอบสอนวิชาที่ตรงกับสาขาที่เรียนจบมาจะทาให้
ครู มีจุดแข็งในเรื่องความรู ค้ วามเชี่ยวชาญในเนือ้ หาวิชา แต่ก็มีจุดอ่อนเมื่อรับผิดชอบสอนในวิชาที่
ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนจบมา ในด้านประสบการณ์สอนพบว่าครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอนอยู่ระหว่าง
11 - 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาคือมีประสบการณ์สอนมากกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25
2.1.2 ด้านจานวนนักเรียน
ปี การศึกษา 2559 โรงเรียนมีนกั เรียนจานวนทัง้ สิน้ 160 คน แบ่งเป็ นนักเรียน
ระดับอนุบาล 46 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษา 114 คน จากข้อมูลจานวนนักเรียนในช่วง 5 ปี
(ปี การศึกษา 2555 - 2559) จะเห็นว่าภาพรวมจานวนนักเรียนเพิ่มขึน้ เกือบทุกปี การศึกษา แต่เมื่อพิจารณา
ตามระดับการศึกษาจะพบว่าระดับอนุบาลจานวนนักเรียนเพิ่มขึน้ เกือบทุกปี การศึกษา ในทางกลับกัน
ระดับประถมศึกษาจานวนนักเรียนลดลงเกือบทุกปี การศึกษา (แสดงในตาราง 2) ซึ่งครูสะท้อนว่าสาเหตุ
ที่จานวนนักเรียนระดับประถม ศึกษาลดลงคือ การย้ายไปเรียนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนขนาดใหญ่
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ที่มีความพร้อมมากกว่าเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเข้าเรียนในระดับที่สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม ภาพรวม
จานวนนักเรียนเพิ่มขึน้ อาจกล่าวได้ว่าปั จจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้จ านวนนักเรี ยนเพิ่มขึน้ คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่เป็ นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของ
ผูป้ กครองต่อโรงเรียน ซึ่งรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน ปี การศึกษา 2557 ได้กล่าวถึงจุดเด่น
ของโรงเรียนคือ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้โรงเรียนเป็ นศูนย์กลาง
ในการประสานงานทุกด้าน ได้แก่ เป็ นสถานที่จดั การแข่งขันกีฬาทุกระดับตัง้ แต่ระดับโรงเรียน เครือข่าย
ตาบล และอาเภอ จัดกิจกรรมเข้าสูก่ ารถือศีลอดในเดือนรอมฎอนร่วมกับประชาชนและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เป็ นต้น ทาให้โรงเรียนได้รบั การยอมรับจากชุมชนและองค์กรภายนอกคือองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยได้มอบเกียรติบตั รเพื่อแสดงว่าโรงเรียนที่ 1 เป็ น “โรงเรียนของชุมชน” เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน
2555 นอกจากนี ้ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้มีการประกาศจัดตัง้ โรงเรียนที่ 1
ให้เป็ นศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย จานวน 19 โรงเรียน เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2555 จนถึงปัจจุบนั
ตาราง 2 จานวนนักเรียนปี การศึกษา 2555 – 2559 ของโรงเรียนที่ 1
จานวนนักเรียน
ระดับชัน้ อนุบาล (รวม)
ระดับชัน้ ประถมศึกษา (รวม)
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
รวมจานวนนักเรียนทัง้ สิน้

2555
22
125
16
19
22
20
16
32
147

2556
35
119
14
21
22
22
23
17
154

ปี การศึกษา
2557
35
117
10
13
25
23
24
22
152

2558
39
117
17
14
15
24
23
24
156

ที่มา: รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2555 – 2559

2559
46
114
20
18
15
15
23
23
160
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2.1.3 ด้านผลการจัดการเรียนรู้
จากการสนทนาร่วมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู ผูส้ อนระดับประถมศึกษา
จานวน 5 คน ในประเด็นเกี่ ยวกับผลการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเกิดกับนักเรียน รวมทัง้ การศึกษารายงานการ
ประเมินตนเองของโรงเรียน ประจาปี การศึกษา 2555 - 2558 สามารถแบ่งนาเสนอข้อมูล ออกเป็ น 3
ประเด็น ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนรู ้ ความสามารถในการคิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
1) พฤติกรรมการเรียนรู้
จากการสนทนาร่วมกับครู พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียนส่วนใหญ่
ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน และขาดความรับผิดชอบ ซึ่งครูสะท้อนว่าได้แก้ปัญหาเรื่องการขาด
ความรับผิดชอบของนักเรียนด้วยการเพิ่มเติมจานวนชิน้ งานให้กับนักเรียน การขอความร่วมมือจาก
ผูป้ กครองในการกวดขันให้นกั เรียนทาการบ้าน แต่ก็ยงั ไม่ประสบความสาเร็จ
“เด็กโดยส่วนใหญ่ให้งานไปแล้วไม่ค่อยได้ทาํ ไม่ค่อยได้ทาํ เท่าไหร่ครับ งาน
บางชิ้นมันเป็ นงานที่ไม่ได้หนักหนาอะไรเท่าไหร่งานชิ้นที่ 2 ผ่านไปแล้วแต่งานชิ้นที่ 1
นักเรียนยังไม่ทาํ ทีนกี ้ ็แก้ปัญหาครับ ปัญหาของผมก็คือสั่งตัง้ แต่เทอมที่ 1 บางชิน้ สั่งเป็ น
อาทิตย์แล้วยังไม่ ทาํ ซึ่งมันไม่ไหวครับ ก็เลยคิดว่าจะทาํ ยังไงดี อย่างเช่นผมให้เขียนเรือ่ ง
เรียงความ สอนตัวอย่าง อ่านตัวอย่างให้ฟัง ให้ดูตวั อย่างแล้วแต่พอสั่งให้เขียนเรียงความ
เป็ นการบ้านบอกว่าให้เวลา 5 วัน เอามาส่งครู เป็ นคะแนนเก็บ จากนักเรียนในชัน้ 25 คน
ส่งตามทีก่ าํ หนด 5 วัน ไม่เกิน 5 คนครับ ทีเ่ หลือผมจะต้องพูดทุกครัง้ ก่อนจากห้อง อ้าว!
ใครส่งงานเพิ่มบ้าง เป็ นอย่างนีต้ ลอดเลยครับ จนกระทั่งมาล่าสุดเทอมนีค้ รับผมใช้วิธีการ
ว่าเมือ่ เรียงความหน้าเดียวเธอไม่สง่ ก็ไม่เป็ นไรแสดงว่าเธอไม่อยากส่งเพราะว่ามันน้อยไป
ตัง้ แต่วนั นีถ้ า้ เธอไม่สง่ ครู จะปรับเธอวันละ 1 เรือ่ ง เขียนมาเลยครู อยากอ่าน อย่างเรือ่ งแรก
เธอส่งเรียงความเรือ่ งวันแม่ วันที่ 2 เรือ่ งวันแม่ครู ไม่เอาแล้ว เธอต้องไปเขียนเรือ่ งอืน่ มาส่ง
บางคนครับ..ขอโทษครับตอนนี ้ 7 เรือ่ งแล้วยังไม่ได้สง่ แสดงว่าเขาได้ผดั มาเป็ นอาทิตย์แล้ว
นีแ่ หละครับปัญหา”
(ครู 3 รร.1)
“..ขอช่ วยผู ป้ กครองก็ แล้วว่ าให้ช่วยถามลู กบ้างเรื่องการบ้าน ว่ าวันนีค้ รู ให้
การบ้านอะไรบ้าง ให้ช่วยกันดู ก็ดีขึน้ บ้าง แต่ก็เป็ นบางคน แล้วพักหลังๆ นีก้ ็เริ่มหายอีก
แล้ว คือเด็ก ตัวเด็กเองยังขาดความรับผิดชอบ ไม่ได้กระตือรือร้นว่าวันนีจ้ ะเรียนอะไร ครู ส่งั
การบ้านอะไรบ้าง”
(ครู 4 รร.1)

2) ความสามารถในการคิด
จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน ปี การศึกษา 2557 2558 พบว่าในด้านผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และความคิดสร้างสรรค์ มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้ และมีการระบุว่าเป็ นจุดที่ควรได้รบั การพัฒนา
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(รายงานการประเมินตนเอง ประจาปี การศึกษา 2557 - 2558) สอดคล้องกับข้อมูลการสนทนาร่วมกับ
ครู พบว่านักเรียนขาดความพยายามในการคิด ซึ่งครูสะท้อนว่าได้พยายามกระตุน้ ความสนใจ กระตุน้
การคิด แต่ก็มีนกั เรียนส่วนน้อยที่สนใจคิดตามทาให้ครูเกิดความรูส้ ึกเหนื่อยในบางครัง้ แต่ดว้ ยบทบาท
และหน้าที่ความเป็ นครูทาให้พยายามคิดหาวิธีการพัฒนานักเรียนด้วยความหวังว่านักเรียนจะพัฒนา
ในทางที่ดีขนึ ้
“หลักๆ ทีผ่ มเจอก็เด็กไม่พยายามคิดตามครู บางครัง้ ครู ถามแล้วให้ช่วยกัน
คิดเด็กก็น่งั เงียบไม่คิดไม่ตอบ ถามจีแ้ ล้วก็ไม่ถา้ มีบา้ งก็ส่วนน้อยครับ บางครัง้ ก็เหนือ่ ยใจ
ครับ แต่ก็พยายามเพราะเราเป็ นครู เป็ นครู ก็มีหน้าทีท่ าํ ให้เด็กมีความรู ้ ก็หวังนะครับว่าวัน
หนึ่งเด็กจะพัฒนาได้บา้ ง”
(ครู 3 รร.1)
“เด็กไม่ค่อยตอบ ไม่คิดนินอ้ ง ครู ถามแล้วถามอีก บอกว่าให้ช่วยกันคิด ช่วยกัน
ตอบก็ไม่ พูดไปก็เหมือนเดิม ไม่พยายามคิดตามทีค่ รู ถาม ถ้าว่าเด็กคิดตามการสอนของ
เราก็จะไปได้ง่าย”
(ครู 1 รร.1)

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนัก เรียนเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (ปี การศึกษา
2555-2558) ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ
พบ 3 วิชาแรกที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดเกือบทุกปี การศึกษาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ
ยกเว้นในปี การศึกษา 2556 วิชาสังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2555 - 2558) ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2555 –
2558 ของโรงเรียนที่ 1

รายวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์

2555
คะแนนเฉลี่ย
30.60
43.44
33.92

ปี การศึกษา
2556
2557
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
40.00
41.56
45.54
43.88
40.35
42.50

2558
คะแนนเฉลี่ย
44.44
59.31
41.81
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ตาราง 3 (ต่อ)

รายวิชา
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาต่างประเทศ

2555
คะแนนเฉลี่ย
44.00
30.10

ปี การศึกษา
2556
2557
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
37.69
48.75
32.69
25.94

2558
คะแนนเฉลี่ย
51.44
32.78

2.1.4 ด้านปั ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้
จากผลการจัดการเรียนรู ้ท่ีเกิ ดกับนักเรียนทั้งในประเด็นพฤติกรรมการเรียนรู ้
ความสามารถในการคิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูมองว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุ
มาจากตัวครูท่ีมีภาระงานมากต้องปฏิบตั ิงานหลายหน้าที่ ขาดเทคนิคการสอนที่ดงึ ดูดความสนใจของ
นักเรียน ขาดความรูค้ วามสามารถในการผลิตสื่อที่เหมาะสมทาให้นกั เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
ขณะเดียวกันนโยบายการพัฒนาครู ของสานักงานเขตพืน้ ที่ก็ไม่ได้ม่งุ เน้นพัฒนาด้านเทคนิคการจัดการ
เรียนรูแ้ ละการผลิตสื่อ ทัง้ ยังขาดความต่อเนื่องในการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์ รวมถึงผูป้ กครอง
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องการเรียนของลูก สิ่งเหล่านีล้ ว้ นส่งผลให้ผลการจัดการเรียนรู ข้ อง
โรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
“ผมจบวิชาเอกเคมีนะครับ วท.บ.เคมี ไม่ได้จบทางครู ก็รบั ผิดชอบสอนคณิตศาสตร์
ชัน้ ป.4 ปัญหาทีเ่ จอหลักๆ ก็คอื ตัวเอง อาจจะด้วยประสบการณ์นอ้ ย ผมสอนมาประมาณ
9 ปี กว่าๆ แต่เพิ่งมาสอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียน.. หลักๆ นะครับคือเมื่อก่อนผมก็จะสอน
วิทยาศาสตร์มาตลอดแล้วก็มาเจอคณิตศาสตร์ทนี่ ี่ แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คอื เราไม่มีประสบการณ์
ในด้านคณิตศาสตร์เยอะพอทีจ่ ะมีเทคนิคทีจ่ ะจู งใจเด็ก ทีนมี ้ นั ก็เลยส่งผลให้เด็กเกิดการ
เบือ่ หน่ายขึน้ มา ไม่อยากจะเรียน แล้วก็ตวั ครู เนีย่ จะมีการอบรมน้อยคือเราไม่ได้จบเอก
ตรงอยู่แล้ว การอบรมอย่างเช่น การสอน การสร้างสือ่ ทางโรงเรียนจะจัดเองก็งบประมาณ
น้อย ถ้ารอเขตพืน้ ทีเ่ นีย่ ศน.ทีร่ บั ผิดชอบในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาการกระบวนการสอน
หรือว่ากระบวนการผลิตสือ่ แต่ละปี จะมีนอ้ ยทีจ่ ะจัดให้กบั บุคลากรในแต่ละโรง ทีนคี ้ ณ
ุ ครู ก็
สอนด้วยเทคนิคทีต่ วั เองค้นคว้ามาเองแล้วก็ใช้ตามแบบหนังสือบางทีก็ดูยูทูปบ้าง บางเรือ่ งที่
เราสอนไม่ได้จริงๆ”
(ครู 2 รร.1)
“เขตพืน้ ทีม่ าดูเผินๆไม่ได้เจาะลึก ศน.จะเข้ามาเยีย่ มโรงเรียนปี ละครัง้ บางปี จะไม่
มีเลย บางปี แทบจะไม่ มีเลยว่าจะมาเจาะลึกถึงจัดกระบวนการเรียนการสอนของแต่ละ
โรงเรียนนัน้ เป็ นอย่างไรบ้าง โรงเรียนอืน่ ไม่รูแ้ ต่ทนี่ ไี่ ม่มี”
(ผอ. รร.1)
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2.2 บริบทของโรงเรียนที่ 2
โรงเรียนที่ 2 เป็ นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง เปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับชัน้
อนุบาลถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง เป็ นอาคารปูน
สองชัน้ 2 หลัง ใช้จดั การเรียนการสอนชัน้ ประถมศึกษา ห้องผูอ้ านวยการโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์
และอาคารไม้ชนั้ เดียว 1 หลัง ใช้จดั การเรียนการสอนชัน้ อนุบาล ห้องสมุด และห้องพักครู โรงเรียนมีส่ือ
อุปกรณ์คอ่ นข้างพร้อมสาหรับจัดการเรียนการสอน รายละเอียดด้านบุคลากร จานวนนักเรียน ผลการ
จัดการเรียนรู ้ และปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู ้ มีดงั นี ้
2.2.1 ด้านบุคลากร
ปั จจุบนั โรงเรียนมีบุคลากร 14 คน แบ่งเป็ น ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 1 คน และ
ครูผสู้ อน 13 คน เป็ นข้าราชการ 8 คน พนักงานราชการ 3 คน และครูอตั ราจ้าง 2 คน จากข้อมูลหาก
เปรียบเทียบสัดส่วนจานวนครูตอ่ นักเรียนในปี การศึกษา 2559 จะอยู่ในอัตรา 1: 14 (คานวณจากครู
13 คน: นักเรียน 174 คน) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรูพ้ บว่าทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรูม้ ีครู ที่จบตรงสาขาวิชา ประเด็นที่น่าสนใจคือ ในด้านคุณวุฒิการศึกษาพบว่าครูทกุ คน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเฉพาะ กล่าวคือจบสาขาวิชาหลักที่ไม่ใช่สาขาวิชาประถมศึกษา
ซึ่งผูบ้ ริหารสถานศึกษาสะท้อนว่าทาให้ครู มีจุดแข็งในเรื่องความรู ค้ วามเชี่ยวชาญในเนือ้ หาวิชา แต่ก็มี
จุดอ่อนในเรื่องเทคนิคการสอน การควบคุมชัน้ เรียน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ปี การศึกษา 2558 เป็ นปี แรก
ที่โรงเรียนมีครูครบทุกสาขาวิชา ซึ่งในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ไม่มีครูท่ีจบ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมาเกิดจากประสบการณ์
สอนและการมีใจรักในอาชีพครู ในด้านประสบการณ์สอนพบว่าครู ส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอนอยู่
ระหว่าง 5 - 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.46 รองลงมาคือมีประสบการณ์สอนอยู่ระหว่าง 11 - 20 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 23.07
2.2.2 ด้านจานวนนักเรียน
ในปี การศึกษา 2559 โรงเรียนมีนกั เรียนจานวนทัง้ สิน้ 174 คน แบ่งเป็ น นักเรียน
ระดับอนุบาล 51 คน และนักเรียนประถมศึกษา 123 คน จากข้อมูลจานวนนักเรียนในช่วง 5 ปี (ปี การศึกษา
2555 - 2559) จะเห็นว่าภาพรวมจานวนนักเรียนค่อนข้างคงที่ แต่เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาจะ
พบว่าระดับอนุบาลมีจานวนนักเรียนเพิ่มขึน้ ทุกปี การศึกษา ในทางกลับกันระดับประถมศึกษาจานวน
นักเรียนลดลงทุก ปี การศึกษา (แสดงในตาราง 4) ซึ่งครู สะท้อนว่ามีสาเหตุหลายประการที่จานวน
นักเรียนระดับประถมศึกษาลดลง เช่น การย้ายโรงเรียนตามที่ทางานผูป้ กครอง การย้ายไปโรงเรียน
ขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อมมากกว่าเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเข้าเรียนในระดับที่สงู ขึน้ เป็ นต้น
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ตาราง 4 จานวนนักเรียนปี การศึกษา 2555 – 2559 ของโรงเรียนที่ 2
จานวนนักเรียน
ระดับชัน้ อนุบาล (รวม)
ระดับชัน้ ประถมศึกษา (รวม)
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
รวมจานวนนักเรียนทัง้ สิน้

2555
35
144
22
20
28
30
25
179

2556
32
142
20
23
21
26
22
174

ปี การศึกษา
2557
42
135
12
21
24
22
31
177

2558
48
131
21
11
22
27
25
179

2559
51
123
20
19
12
22
25
174

ที่มา: รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555 - 2559
2.2.3 ด้านผลการจัดการเรียนรู้
จากการสนทนาร่วมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู ผูส้ อนระดับประถมศึกษา
จานวน 6 คน ในประเด็นเกี่ยวกับ ผลการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเกิดกับนักเรียน รวมทัง้ การศึกษารายงานการ
ประเมินตนเองของโรงเรียน ประจาปี การศึกษา 2555 - 2558 สามารถแบ่งนาเสนอข้อมูล ออกเป็ น 3
ประเด็น ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนรู ้ ความสามารถในการคิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีดงั นี ้
1) พฤติกรรมการเรียนรู้
จากการสนทนาร่วมกับครู พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียนส่วนใหญ่
ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน และพบว่านักเรียนบางส่วนขาดความพยายามในการเรียนรู ้ ซึ่งครู
สะท้อนว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเข้าใจของนักเรียนว่าตนเองเป็ นเด็กพิเศษเมื่อทาสิ่งที่ยากหรือ
ซับซ้อนไม่ได้ และการเข้าใจว่าเด็กพิเศษไม่ตอ้ งพยายามเรียนรู ้
“บางครัง้ เด็กบางคน “ฉันพิเศษ ฉันไม่เอา ฉันไม่ทาํ ทาํ ไม่ได้” คือในห้องจะมีเด็ก
ทัง้ เก่ง ทัง้ อ่อน ปานกลาง แล้วก็เด็กทีท่ าํ ไม่ได้เลยคือเหมือนเด็กพิเศษเนีย่ อ่ะค่ะ ให้เพือ่ น
ไปสอนแล้ว ครู สอนแล้ว เขาก็ยงั ไม่เขียน เขามีความคิดว่าเขาเป็ นเด็กพิเศษ เขาไม่ตอ้ งทาํ
อะไรเขาจะปิ ดเลย บางคนทีข่ เี ้ กียจมากๆ ไม่เป็ นเด็กพิเศษ “ครู ครับขอเป็ นเด็กพิเศษได้ไหมจะ
ได้ไม่ตอ้ งทาํ ” ความขีเ้ กียจของเขาทีม่ ีอยู่แล้วก็เลยมองว่าทุกอย่างยาก ไม่อยากทาํ ค่ะ”
(ครู 2 รร.2)
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“บางครัง้ เด็กเขาจะบอกว่าครู ครับผมทาํ ไม่ได้ ผมเด็กพิเศษ เขาจะพูดว่าเขา
เป็ นเด็กพิเศษ เขาทาํ ไม่ได้”
(ครู 3 รร.2)
“ทีว่ ่าเด็กพิเศษก็คอื เด็กทีบ่ กพร่องทางการเรียนรู ้ คือเรียนรู ช้ า้ กว่าเด็กคนอืน่ ที่
อยู่ในวัยเดียวกัน เรียนรู ช้ า้ กว่าเพือ่ นๆ ในห้อง พอให้อ่านหรือให้ทาํ อะไรทีซ่ บั ซ้อนหน่อย
เขาก็จะบอกว่ายากทาํ ไม่ได้ ก็จะให้ทาํ ทีง่ ่ายๆ หรือบางทีเขาก็ไม่ทาํ เลย ทีนพี ้ วกเด็กปกติที่
ไม่ใช่เด็กพิเศษพอเจออะไรทีย่ าก ซับซ้อนหน่อยก็ไม่อยากทาํ ไม่พยายามก็นง่ ั เฉย”
(ครู 4 รร.2)

2) ความสามารถในการคิด
จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน ปี การศึกษา 2557 2558 พบว่ามีการระบุถึงจุดที่ควรได้รบั พัฒนาในด้านผูเ้ รียนคือ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ (รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนที่ 2
ประจาปี การศึกษา 2557 - 2558) สอดคล้องกับการสะท้อนของครูว่านักเรียนขาดความพยายามใน
การคิด มีการคิดเพียงขัน้ พืน้ ฐาน
“บางครัง้ แค่การบอกว่าการคิด เด็กยังขีเ้ กียจคือเหมือนกับว่าเขาไม่รกั ”
(ครู 1 รร.2)
“เด็กพอบอกว่าคิดไม่เอา เขาปฎิเสธ ยิ่งถ้าหลายๆ ชัน้ นีก่ ็คอื “ครู ทาํ ไมรู ส้ กึ ว่า
มันเยอะจัง” พอคิดซับซ้อน คิด 2 ชัน้ คิด 3 ชัน้ ก็คือเหมือนโจทย์ละคนอย่างนี ้ มีบวก มีลบ
อาจจะมีคูณเพิ่มมานิดนึง อะไรอย่างนีไ้ ม่เอาแล้ว เอาแค่พนื ้ ฐานแค่บวกกับลบเท่านัน้ ถ้า
จาํ นวนมันมี 2 จาํ นวนอยู่ในโจทย์ก็เอาแค่ 2 จาํ นวนเนีย่ มาบวกกันหรือลบกัน บางทีคาํ ตอบ
มันจะเป็ นตัวหลอกซะมากกว่าเด็กคิดได้แค่นนั้ ก็ตอบทันที” (ครู 5 รร.2)

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรียนเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (ปี การศึกษา
2555 - 2558) พบ 3 วิชาแรกที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดเกือบทุกปี การศึกษาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ยกเว้นในปี การศึกษา 2556 วิชาสังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (รายงานการประเมินตนเอง ประจาปี การศึกษา 2555 - 2558) ดังแสดงในตาราง 5
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ตาราง 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2555 –
2558 ของโรงเรียนที่ 2

รายวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาต่างประเทศ

2555
คะแนนเฉลี่ย
26.74
37.04
29.24
38.70
27.17

ปี การศึกษา
2556
2557
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
41.18
28.80
46.47
38.40
40.85
36.88
38.24
44.72
29.56
27.30

2558
คะแนนเฉลี่ย
33.41
49.55
38.27
48.18
34.09

2.2.4 ด้านปั ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้
สาหรับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรูค้ รูมองว่า การเรียนรวมทาให้การ
จัดการเรียนการสอนล่าช้า ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เพราะครูตอ้ งคอยจัดการกับพฤติกรรมนักเรียน
ที่แตกต่างกัน รวมทัง้ ครู รบั รูว้ ่าตนเองสอนมากแต่นกั เรียนเกิดการเรียนรูน้ อ้ ยต่ากว่าที่ควรจะเป็ นทาให้
รูส้ ึกไม่พึงพอใจกับผลการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง ซึ่งผูบ้ ริหารสถานศึกษาสะท้อนว่าปั ญหาดังกล่าวมี
สาเหตุมาจากครูมีภาระงานมากต้องปฏิบตั ิงานหลายหน้าที่ และขาดเทคนิคการสอนใหม่ๆ รวมถึงการ
ขาดการนิเทศติดตามปั ญหาการจัดการเรียนรู ข้ องศึกษานิเทศก์ สิ่งเหล่านีล้ ว้ นส่งผลให้ผลการจัดการ
เรียนรูข้ องโรงเรียนต่ากว่าที่ควรจะเป็ น
“ครู ป.1 กับป.2 นัน้ เราจะเน้นเรือ่ งอ่านออกเขียนได้ ทีนใี ้ นห้องมันก็มีเหมือนว่าเด็ก
พิเศษรวมอยู่ดว้ ยบางครัง้ เนือ้ หาบางเนือ้ หาเราจะไปรวดเร็วไม่ได้เราต้องรอเขา เด็กพิเศษก็
จะมีช่วั โมงของเขาแต่ว่ามันก็ไม่มีทกุ วัน แต่เขาก็ตอ้ งอยู่กบั เรา บางครัง้ มันก็จะเป็ นตัวหนึ่งที่
ยังไง กิจกรรมของเรานะมันไม่ไปตามเป้าทีเ่ ราคิดไว้ ใช่ไหม บางทีเด็กทีป่ กติเขาอยากจะไป
เขาอยากจะเรียนรู แ้ ต่ว่ามันจะติดอยู่ตรงนี”้
(ครู 2 รร.2)
“จากทีส่ อนไปเด็กเหมือนจะไม่ค่อยรู อ้ ะไรเลย สอนไปแล้วได้ไม่ค่อยมาก ทัง้ ๆ ที่
ครู สอนไปเยอะแต่ว่าเด็กได้นอ้ ย ดูผลสอบปลายภาคหรือว่าผลสอบ O-NET แล้วออกมาก็
ต่ าํ ถ้าถามว่าหนูพอใจกับผลหรือยัง ตอบว่ายังค่ะเพราะหนูคาดหวังไว้ว่าเด็กจะรู ม้ ากกว่านี ้
แต่เรือ่ งจริงคือมันตรงกันข้ามเลย”
(ครู 3 รร.2)
“ผมคิดว่าปัญหานีม้ าจากการทีค่ รู เราไม่ค่อยมีเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาใช้กบั
เด็ก เราสอนใช้วธิ ีเดิมๆ ดูเหมือนว่าเด็กจะเข้าใจแต่ผลทีอ่ อกมาคือยังไม่ใช่นะ” (ผอ. รร.2)
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“เรือ่ งการนิเทศติดตามเราขาดตรงนี ้ ศน. รู ว้ ่านีค่ อื หน้าที่ มันก็มีแค่หน้าที่ เรียก
อบรมก่อนสิน้ ปี งบประมาณเงินเหลือ เรียกครู ไปอบรมๆๆ แต่ให้มาเจาะลึก ให้มามองเห็นว่า
เออ! ปัญหาทีแ่ ท้จริงแล้วมันเป็ นอย่างไรของแต่ละโรงเรียนไม่มี”
(ผอ. รร.2)

2.3 บริบทของโรงเรียนที่ 3
โรงเรียนที่ 3 เป็ นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก เปิ ดสอนตัง้ แต่ระดับอนุบาล
ถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีอาคารเรียนเป็ นอาคารปูนชัน้ เดียว 3 หลัง
ใช้จดั การเรียนการสอน 2 หลัง และเป็ นห้องผูอ้ านวยการโรงเรียน ห้องพักครู และห้องประชุม 1 หลัง
รายละเอียดด้านบุคลากร จานวนนักเรียน ผลการจัดการเรียนรู ้ และปั ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู ้
ดังนี ้
2.3.1 ด้านบุคลากร
ปัจจุบนั โรงเรียนมีบคุ ลากรทัง้ สิน้ 8 คน แบ่งเป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษา 1 คน และ
ครูผสู้ อน 7 คน ซึ่งเป็ นข้าราชการครูทงั้ 7 คน จากข้อมูลหากเปรียบเทียบสัดส่วนจานวนครูตอ่ นักเรียน
ในปี การศึกษา 2559 จะอยู่ในอัตรา 1: 16 (คานวณจากครู 7 คน : นักเรียน 111 คน) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แต่หากพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรูจ้ ะพบว่ามีครู ไม่ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ล่าวคือกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ไม่มีครูท่ีจบสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งครูได้สะท้อนว่าโรงเรียนขาดครูท่ีจบ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลาไม่ต่ากว่า 20 ปี ในด้านคุณวุฒิการศึกษาพบว่าครู
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประถมศึกษา และทุกคนมีประสบการณ์สอนตัง้ แต่
20 ปี ขนึ ้ ไป โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์สอนอยู่ระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 71.43 ซึ่งครูสะท้อนว่า
ในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะสอนจากประสบการณ์เนื่องจากเรียนจบสาขาวิชาประถมศึกษา
สามารถสอนได้ทกุ วิชาในระดับชัน้ ประถมศึกษา แต่เมื่อมองที่ผลลัพธ์ยงั ไม่พึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
2.3.2 ด้านจานวนนักเรียน
ปี การศึกษา 2559 โรงเรียนมีนกั เรียนจานวนทัง้ สิน้ 111 คน แบ่งเป็ น นักเรียน
ระดับอนุบาล จานวน 22 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 89 คน จากข้อมูลจานวนนักเรียน
ในช่วง 5 ปี (ปี การศึกษา 2555 - 2559) จะเห็นว่าภาพรวมจานวนนักเรียนลดลงทุกปี การศึกษา เมื่อ
พิจารณาตามระดับการศึกษาจะพบว่าในปี การศึกษา 2559 ระดับอนุบาลมีจานวนนักเรียนลดลง ส่วน
ระดับประถมศึกษาจานวนนักเรียนค่อนข้างคงที่ (แสดงในตาราง 6) ซึ่งครู สะท้อนว่าสาเหตุท่ีจานวน
นักเรียนระดับอนุบาลลดลงเพราะโรงเรียนมีครู ผูส้ อนระดับอนุบาลเพียงคนเดียวทาให้รบั นักเรียนได้
จานวนจากัด
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ตาราง 6 แสดงจานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2555 – 2559 ของโรงเรียนที่ 3
จานวนนักเรียน
ระดับชัน้ อนุบาล (รวม)
ระดับชัน้ ประถมศึกษา (รวม)
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
รวมจานวนนักเรียนทัง้ สิน้

2555
29
92
11
18
17
16
14
16
121

2556
30
89
16
10
17
17
15
14
119

ปี การศึกษา
2557
2558
24
31
93
90
14
14
15
14
10
15
19
10
18
19
17
18
117
121

2559
22
89
15
13
7
20
17
17
111

ที่มา: รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ 3 ประจาปี การศึกษา 2555 – 2559
2.3.3 ด้านผลการจัดการเรียนรู้
ผลจากการสนทนาร่วมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนระดับประถมศึกษา
จานวน 4 คน ในประเด็นเกี่ยวกับ ผลการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเกิดกับนักเรียน รวมทัง้ การศึกษารายงานการ
ประเมินตนเองของโรงเรียน ประจาปี การศึกษา 2555 - 2558 สามารถแบ่งนาเสนอข้อมูล ออกเป็ น 3
ประเด็น ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนรู ้ ความสามารถในการคิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
1) พฤติกรรมการเรียนรู้
จากการสนทนาร่วมกับครู พบว่าพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียนส่วนใหญ่
ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน และมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งครู
สะท้อนว่าปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากตัวครูท่ีขาดเทคนิคการจูงใจให้นกั เรียนอยากเรียนรู ้
“นักเรียนส่วนใหญ่จะมีทศั นคติทไี่ ม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษ การ
ไม่ชอบคณิตศาสตร์ ไม่ชอบภาษาอังกฤษของเด็กนี ้ มันไม่ใช่เกิดจากเด็ก แต่มนั เกิดจาก
ตัวครู เพราะครู อาจจะไม่มีเทคนิคทีด่ มี าจูงใจนะคะทาํ ให้เด็กไม่ชอบ”
(ครู 1 รร.3)
“เวลาสอนต้องคอยจี ้ คอยยืน ดู ควบคุมอยู่ตลอด ถ้าปล่อยนีไ้ ม่ ไ ด้เลยน้อ ง
เพราะว่าเด็กไม่เราไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหร่ ห่วงแต่ละเล่นเสียมากกว่าครับ
(ครู 3 รร.3)
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2) ความสามารถในการคิด
จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน ปี การศึกษา 2557 2558 พบว่ามีการระบุถึงจุดที่ควรได้รบั พัฒนาในด้านผูเ้ รียนคือ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ (รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนที่ 3
ประจาปี การศึกษา 2557 - 2558)
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรียนเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (ปี การศึกษา
2555 - 2558) พบ 3 วิชาแรกที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุดเกือบทุกปี การศึกษาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ยกเว้นในปี การศึกษา 2558 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าวิชาคณิตศาสตร์
(รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนที่ 3 ประจาปี การศึกษา 2555 - 2558) ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2555 –
2558 ของโรงเรียนที่ 3

รายวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาต่างประเทศ

2555
คะแนนเฉลี่ย
33.00
41.12
33.00
36.16
30.80

ปี การศึกษา
2556
2557
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
24.41
32.94
35.53
38.59
26.21
34.53
26.59
46.35
25.44
24.41

2558
คะแนนเฉลี่ย
52.73
50.68
39.32
51.64
35.23

2.3.4 ด้านปั ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้
จากการสนทนาร่วมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู พ บว่าครู มี การสะท้อนถึง
ปัญหาที่เกี่ยวกับตัวครูคือ การขาดเทคนิคการจูงใจให้นกั เรียนอยากเรียนรู ้ การมีภาระงานอื่นมากกว่า
งานสอน ต้องปฏิบตั ิงานหลายหน้าที่ ทาให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ครู บางส่วนไม่มี
ความสุขในการทางาน และปัญหาเกี่ยวกับเขตพืน้ ที่ในเรื่องการขาดความต่อเนื่องและเป็ นระบบในการ
นิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์ นอกจากนี ้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้สะท้อนว่าครู ขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเองว่าสามารถสอนได้ทกุ วิชา และไม่กล้านาเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาใช้จดั การเรียนการสอน
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“คุณครู แต่ละท่านภารกิจเพียบเพราะว่าครู มี 7 คน ก็ตอ้ งทาํ ทุกอย่างไม่ว่าจะ
งานวิชาการ งานธุรการ งานอาหารกลางวัน พัสดุ การเงิน ทุกอย่างเลย ภารกิจของครู เนีย่
มันไม่ใช่สอนอย่างเดียว แล้วก็บางอย่างเนีย่ มันจะทาํ มากกว่าการได้สอนเด็กเพราะมีครู
น้อยมากไม่รูจ้ ะบริหารจัดการยังไง พองานเร่งด่วนก็ตอ้ งละทิง้ เด็ก ถามว่าคุณครู มีความสุข
ไหมทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ดิ ว้ ยหัวใจของการเป็ นครู ไม่ได้แสดงบทบาทการสอนทีเ่ ต็มที่ ไม่มีความสุขค่ะ
ก็คอื ทาํ ด้วยความทีว่ ่างานโน้น ผอ.จะให้สง่ งานนีไ้ ม่ทาํ ก็ไม่ได้ ระเบียบการเงินอะไรอย่างนี ้
มันก็ตอ้ งส่งให้ทนั เดีย๋ วต้องออกไปเบิกเงิน ผ่านการเงินอะไรอย่างนี ้ มันก็ไม่มีความสุขค่ะ”
(ครู 1 รร.3)
“เรือ่ งการมาเยีย่ มโรงเรียน การนิเทศติดตามของเขตพืน้ ทีย่ งั มีนอ้ ย ทีม่ ีก็ยงั ไม่
ค่อยเป็ นระบบว่าเทอมนีจ้ ะมานิเทศมาเยีย่ มโรงเรียนเมื่อไหร่บา้ ง พอไม่มี ศน. มาครู เราก็
ทาํ กันเองแก้ปัญหากันเองตามความสามารถ ทาํ เท่าทีท่ าํ ได้”
(ครู 2 รร.3)
“ปัญหาสาํ คัญทีส่ ดุ อยู่ทคี่ วามเชือ่ ของครู ของตัวเองว่าสอนได้หรือไม่ได้ แต่ทเี่ รา
ศึกษามาจนได้รบั ราชการนีผ้ มว่าสอนได้เหมือนกันทุกวิชา จบเอกประถมศึกษาสอนได้ทุก
วิชา แต่ตอ้ งเชือ่ มั่นในตัวเองก่อนว่าสอนวิชานีไ้ ด้แล้วลงมือสอน เดินหน้าเลยวิชานีส้ อนวิธีนไี ้ ม่
ได้ผลก็ลองวิธีใหม่ ลองไปเรื่อยๆ ลองผิดลองถูก สักวันมันก็จะพบที่ถูกที่ดีบา้ งอาจจะไม่รอ้ ย
เปอร์เซ็นต์แต่ให้มนั ดีกว่าเดิมก็พอนะผมว่าดีกว่าอยู่เฉยๆ ไม่พฒ
ั นาอะไรเลย แต่ทีนเี ้ มื่อครู ขาด
ความเชือ่ มั่นในตัวเองว่าสอนได้ก็จะไม่กล้าลองวิธีการใหม่ๆ ความกล้ามันต้องเกิดจากความ
เชือ่ มั่นก่อนครับ”
(ผอ. รร.3)

จากข้อมูลการศึกษาบริบทของโรงเรียนทัง้ 3 แห่งในข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้จดั ประชุมนาเสนอข้อสรุป
ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรูข้ องทัง้ 3 โรงเรียน ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาและคณะครูรว่ มกันแสดง
ความคิดเห็นต่อปัญหาเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความจาเป็ นในการร่วมมือรวมพลังกันพัฒนาผูเ้ รียน
ของผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทัง้ เป็ นการสารวจหาผูท้ ่ีมีความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อมารวมกลุ่มกัน
เป็ นผูน้ า การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูผ้ ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละพัฒนาร่วมกัน
ทาให้ได้ผทู้ ่ีมีความต้องการพัฒนาตนเองให้สามารถจัดการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรี ยน
ที่รวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจในแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู ผูส้ อน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ที่รบั ผิดชอบสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะ
เป็ นผูร้ ว่ มวิจยั ครัง้ นี ้
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ตาราง 8 สรุปข้อมูลพืน้ ฐานของผูร้ ว่ มวิจยั ในการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั
ผูร้ ว่ มวิจยั

เพศและอายุ

โรงเรียนที่ 1
ผูอ้ านวยการโรงเรียน ชาย
อายุ 58 ปี
ครู 1
ครู 2

ครู 3

ชาย
อายุ 58 ปี
หญิง
อายุ 37 ปี

วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ

ประสบการณ์สอน/
การบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ป.บัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
ผอ.ชานาญการพิเศษ
กศ.บ.(ภาษาไทย)
ครูชานาญการ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ท่วั ไป)
ครูชานาญการพิเศษ

20 ปี

- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- รองประธานฝ่ ายงบประมาณ
ของศูนย์เครือข่าย
- สอนวิชาภาษาไทย ชัน้ ป.4-6
และหัวหน้างานงบประมาณ
- สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ ป.6
คณิตศาสตร์ ชัน้ ป.5 - 6
และหัวหน้างานวิชาการ
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.4
และวิทยาศาสตร์ ชัน้ ป.4 - 5

ชาย
วท.บ.(เคมี)
อายุ 35 ปี
ครูชานาญการ
หญิง (2 คน)

38 ปี
12 ปี

9 ปี

นักเรียนชัน้ ป.6
โรงเรียนที่ 2
ผูอ้ านวยการโรงเรียน ชาย
อายุ 51 ปี

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ผอ.ชานาญการพิเศษ

10 ปี

ครู 1

กศ.บ.(ภาษาไทย)

1 ปี

- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- รองประธานฝ่ ายวิชาการ
ของศูนย์เครือข่าย
- สอนวิชาภาษาไทย ชัน้ ป.4-6

คบ.(คณิตศาสตร์)

1 ปี

-สอนวิชาคณิตศาสตร์ชนั้ ป.4-6

วท.บ.(ชีววิทยา) ครู คศ.2

6 ปี

-สอนวิทยาศาสตร์ ชัน้ ป.4 - 6

17 ปี

- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา

20 ปี

- สอนวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชัน้ ป.4 - 6 และหัวหน้างาน
วิชาการ

ครู 2
ครู 3

หญิง
อายุ 26 ปี
หญิง
อายุ 26 ปี
หญิง
อายุ 35 ปี
ชาย (2 คน)

นักเรียนชัน้ ป.6
โรงเรียนที่ 3
ผูอ้ านวยการโรงเรียน ชาย อายุ 57ปี กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ผอ.ชานาญการพิเศษ
ครู 1
หญิง
กศ.ม.(ไทยคดีศกึ ษา)
อายุ 42 ปี
ครูชานาญการพิเศษ
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ตาราง 8 (ต่อ)
ผูร้ ว่ มวิจยั

เพศและอายุ

ครู 2

ชาย
อายุ 57 ปี

นักเรียนชัน้ ป.6

หญิง (2 คน)

วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
กศ.บ.(พละศึกษา)
ครูชานาญการ

ประสบการณ์สอน/
หน้าที่ความรับผิดชอบ
การบริหาร
31 ปี
- สอนวิชาวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ ชัน้ ป.4 - 6
และหัวหน้างานงบประมาณ

ส่วนที่ 2 ผลการสารวจสถานการณ์ปัจจุบัน
หลังจากศึกษาบริบทของโรงเรียนแล้ว ก่อนเริ่มดาเนินการวิจยั วงจรที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้สารวจ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรียนใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างทักษะการคิดของครู ทงั้ ที่เคยปฏิบตั ิและยังปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั เพื่อค้นหาแนวคิดพืน้ ฐาน
หรือความเชื่อในการปฏิบตั ิ กิจกรรมที่ปฏิบตั ิ เงื่อนไขขณะปฏิบตั ิท่ี แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ของผูร้ ว่ มวิจยั รวมถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ กับนักเรียน และสารวจสภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่สะท้อน
คุณลักษณะของการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของโรงเรียน โดยกาหนดกรอบประเด็นคาถาม
กว้างๆ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เก็บรวบรวมข้อมูลกับผูร้ ว่ มวิจยั ในโรงเรียน 3 ฝ่ าย
ได้แก่ ครูในบทบาทผูส้ อน นักเรียนในบทบาทผูเ้ รียน และผูอ้ านวยการโรงเรียนในบทบาทผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ด้วยการสุนทรียสนทนากลุ่มครู การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษา สัมภาษณ์นกั เรียน
และการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครูและพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรีย น ทัง้ นีใ้ นระหว่าง
การสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรียนที่ 3 พบว่าบริบทด้านการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนเปลี่ยนไป
จากเดิมเนื่องจากโรงเรียนได้รบั นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาเพื่อแก้ปัญหา
ขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชัน้ ขณะเดียวกันครูท่ีสมัครใจเข้าร่วมวิจยั จานวน 1 คน มีปัญหาด้านสุขภาพ
ไม่สามารถร่วมวิจยั ต่อได้ เหลือครูท่ีรว่ มวิจยั ต่อได้เพียงคนเดียว ด้วยสาเหตุดงั กล่าวผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และคณะครูโรงเรียนที่ 3 จึงมีมติเห็นร่วมกันว่าขอถอนตัวจากการวิจยั นี ้ ซึ่งผูว้ ิจยั พิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่กระทบกับการวิจยั เนื่องจากโรงเรียนอีก 2 แห่ง สามารถร่วมวิจัยต่อได้ตลอดกระบวนการวิ จัย
ดังนัน้ ภายหลังจากการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั พืน้ ที่ในการวิจยั มี 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนที่ 1 และ
โรงเรียนที่ 2 ซึ่งทัง้ สองโรงเรียนเป็ นโรงเรียนขนาดกลาง
สาหรับผลการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ผูว้ ิจยั นาเสนอข้อค้นพบตามองค์ประกอบด้านภาษา
ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม โดยในด้านความสัมพันธ์ทางสังคม จะนาเสนอ 2 ประเด็น
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คือ ความสัมพันธ์ท่ีสนับสนุนให้เกิดการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครู และความสัมพันธ์ท่ีสะท้อน
คุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละโรงเรียน
ดังนี ้
2.1 ผลการสารวจสถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียนที่ 1
ในการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรียนที่ 1 ผูร้ ว่ มวิจยั ประกอบด้วย ครู ผสู้ อนระดับชัน้
ประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งรับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จานวน 3 คน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 2 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
องค์ประกอบด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีดงั ต่อไปนี ้
2.1.1 ด้านภาษา
ครู สะท้อนความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู เ้ พื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดของนักเรียนทัง้ ที่เคยปฏิ บตั ิและยังปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั ได้แก่ ความเชื่อว่าคูม่ ือสาเร็จรู ป
เป็ น เข็ม ทิศชี น้ าทาง สอนตามคู่มื อสาเร็จ รู ป มากกว่าแผนการจัดการเรียนรู ้ การตัง้ คาถามเป็ นการ
กระตุน้ การคิดของนักเรียน และประเมินเพื่อดูพฒ
ั นาการการเรียนรู ้ มีรายละเอียดดังนี ้
1) ความเชื่อว่าคู่มือสาเร็จรู ปเป็ นเข็มทิศชีน้ าทาง
ความเชื่อว่าคูม่ ือสาเร็จรู ปเป็ นเข็มทิศชีน้ าทาง คือ การยอมรับว่าการศึกษาคู่มือ
สาเร็จรู ปเป็ นแนวทางหนึ่งในการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ โดยพบว่าครูส่วนใหญ่ศึกษาคูม่ ือสาเร็จรู ป
เป็ นแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนรู ้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ และยอมรับว่าคูม่ ือสาเร็จรูป
ถูกเตรียมมาอย่างดี มีความทันสมัย มีองค์ประกอบพร้อมสอน เช่น แผนการจัดการเรียนรู ้ ใบงาน
เป็ นต้น ส่วนใหญ่ ครู จะนาเทคนิคการสอน และใบงานไปใช้จดั การเรียนรู ้ โดยเฉพาะครู ท่ีไม่ถนัดใน
การใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอนหรือการสืบค้นข้อมูล นอกจากนีค้ รูยงั เชื่อถือในสานักพิมพ์ท่ีจดั ทา
คูม่ ือสาเร็จรูป โดยสานักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงเชื่อถือได้ในมุมมองและการรับรู ข้ องครู ได้แก่ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สานักพิมพ์อกั ษรเจริญทัศน์ (อจท.) สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พว.) เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ครูมองว่าการนาคูม่ ือสาเร็จรูปไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนควรปรับกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เหมาะกับการเรียนรูข้ องนักเรียน
“เห็นว่าคู่มือเขาเตรียมมาดี มีแผน มีใบงาน มีพร้อมแล้วค่ะ สาํ นักพิมพ์ก็มีชื่อเสียง
สสวท. อจท. ก็คดิ ว่าเชือ่ ถือได้ เลยดูคู่มือเป็ นแนวก่อนว่าเขาวางแผนการสอนยังไง”(ครู 1 รร.1)
“เตรียมการสอนผมก็เริ่มจากศึกษาหลักสูตร ตัวชีว้ ดั มาตรฐานการเรียนรู ้
เวลาทาํ แผนเราก็จะไปดูแผนสาํ เร็จ ส่วนใหญ่ก็จะเป็ นของ พว. กับ สสวท. ก็ส่งมายัง
โรงเรียน เพราะว่าคู่มือทีส่ าํ นักพิมพ์ส่งมาจะมีพร้อมอยู่แล้ว เขาทาํ มาดีแล้ว ก็จะดูว่าใน
แผนเขาเขียนยังไง ”
(ครู 2 รร.1)
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“ผมคิดว่าคู่มือของสาํ นักพิมพ์เขาเตรียมมาดีและทันสมัย ความคิดส่วนตัวของ
ผมนะครับเพราะผมไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาศัยเทคนิคการสอน ใบงานต่างๆ จากคู่มือนีแ้ หละ
ครับ คู่มือนีถ้ า้ ครู นาํ ไปใช้เป็ นจะเกิดประโยชน์มากเลยครับ มันเหมือนเข็มทิศชีน้ าํ ทางนะครับ
นาํ ทางว่าเรือ่ งนีเ้ ราควรจะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจได้ง่าย”
(ครู 3 รร.1)

2) สอนตามคู่มือสาเร็จรู ปมากกว่าแผนการจัดการเรียนรู้
สอนตามคูม่ ือสาเร็จรูปมากกว่าแผนการจัดการเรียนรู ้ คือ การที่ครู จดั การเรียนรู ้
ตามคูม่ ือสาเร็จรูปมากกว่าแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีจดั ทาขึน้ โดยครู มองว่าคูม่ ือสาเร็จรูปมีเนือ้ หาละเอียด
และมีองค์ประกอบพร้อมสอน ส่วนแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีจดั ทาขึน้ มีไว้เพียงเพื่อการประเมินเท่านัน้
“เวลาสอนจริงๆ ก็ไม่ได้สอนตามแผนทีเ่ ขียนไว้แต่จะสอนตามหนังสือเรียนหรือ
คู่มือเป็ นหลักเพราะว่าคู่มือมีเนือ้ หาละเอียด มีแบบฝึ ก มีใบงานมาให้พร้อมสาํ หรับสอนจริง”
(ครู 1 รร.1)
“ครู สอนหนังสือไม่ได้สอนตามหลักสูตร แต่สอนตามคู่มือ ตามแบบเรียน บทที่ 1
ว่าด้วยเรื่องอะไร บทที่ 2 ว่าด้วยเรือ่ งอะไร บทที่ 3 ว่าด้วยเรือ่ งอะไร สอนตามแบบเรียน
เพราะเราวิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั แค่ผวิ เผิน”
(ผอ. รร.1)
“ครู โรงเรียนเราส่วนใหญ่ก็เอาคู่มือมาเป็ นแนวการสอนทัง้ นัน้ บางคนก็อาจจะ
สอนตามคู่มือเลย”
(ครู 2 รร.1)

3) การตั้งคาถามเป็ นการกระตุ้นการคิดของนักเรียน
การตัง้ คาถามเป็ นการกระตุน้ การคิดของนักเรียน คือ การที่ครูมีความเชื่อว่าการ
ตัง้ คาถามช่วยกระตุน้ การคิดของนักเรียน โดยพบว่าในการจัดการเรียนรู ข้ องครูเน้นการตัง้ คาถาม ทัง้ ครู
เป็ นผูต้ งั้ คาถามและฝึ กให้นกั เรียนตัง้ คาถาม โดยที่ครู มีบทบาทเป็ นพี่เลีย้ ง คอยให้คาปรึกษา ทัง้ นีม้ ี
เป้าหมายเพื่อฝึ กการคิดและให้นกั เรียนเรียนรู ก้ ารตัง้ คาถาม ซึ่งสิ่งที่สนับสนุน ความคิดในการปฏิบตั ิ
ของครู ได้แก่ นักเรียนตัง้ คาถามไม่เป็ น เน้นการฟั งมากกว่าการถาม และการระบุรายละเอียดตัวชีว้ ดั
และมาตรฐานการเรียนรู ใ้ นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ว่านักเรียน
สามารถตัง้ คาถามจากเรื่องเองได้ สถานการณ์ดงั กล่าวทาให้ครูเห็นความสาคัญของการตัง้ คาถาม
“ส่วนใหญ่ผมจะเน้นถามแล้วให้เด็กช่วยกันคิด ถ้าไม่ตอบหรือส่วนน้อยทีต่ อบ
ก็จะถามเด็กรายคนถามจีเ้ ป็ นรายคนแต่บางคนถามจีแ้ ล้วก็ยงั ไม่ตอบก็จะให้เพือ่ นคนอืน่
ช่วยตอบ”
(ครู 2 รร.1)
“นักเรี ยนเรานี ต้ ั้งค ําถามไม่ ค่ อยได้ ผมจะมองจากจุ ดนี ม้ าก็ ไปดู ในตัวชี ว้ ัด
มาตรฐานเขาบอกว่านักเรียนสามารถจะตัง้ คาํ ถามจากเรือ่ งเองได้ ผมก็มองว่านักเรียนส่วนมาก
จะไม่ค่อยถามนะ ฟังอย่างเดียว นักเรียนมีอะไรจะถามจะบอกครู สงสัยอะไรบ้าง มีอะไรจะ
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ถามครู ไหม ก็ไม่มี เพราะฉะนัน้ ลองฝึ กดู ลองตัง้ คาํ ถามบ่อยๆ จะรู เ้ รือ่ งไหม จากความคิดตรงนี ้
ทีด่ ูหลักสูตร ตัวชีว้ ดั หรือมาตรฐาน ผมก็เลยบอกถ้างัน้ ฝึ กให้นกั เรียนตัง้ คาํ ถามเองแล้วก็มา
แลกเปลี่ยนกัน แลกเปลี่ยนคาํ ถามคาํ ตอบ ถามตอบ ถามตอบ สลับกัน เราเป็ นเพียงพีเ่ ลีย้ ง
บางทีเขาไปไม่ได้ อย่างนีไ้ ด้ไหมครู เราก็พยายามชีใ้ ห้ตอบเข้าประเด็น”
(ครู 3 รร.1)

4) ประเมินเพือ่ ดูพัฒนาการการเรียนรู้
ประเมินเพื่อดูพฒ
ั นาการการเรียนรู ้ คือ การที่ครู มีการประเมินผลการเรียนรู ต้ ลอด
ระยะเวลาที่จดั การเรียนรู ้ โดยพบว่าครูมีการประเมินผลการเรียนรู ท้ งั้ ก่อนเรียนหรือที่ครูเรียกว่า “การ
วัดพืน้ ฐาน” ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อดูพฒ
ั นาการเรียนรู ข้ องนักเรียน ซึ่งสิ่งที่สนับสนุนความคิด
เกี่ยวกับการวัดขัน้ พืน้ ฐานของครูมาจากความเคยชินในการปฏิบตั ิ
“ก็ประเมินจากทีเ่ ด็กตอบคาํ ถาม สังเกตพฤติกรรมเด็กเวลาเรียนว่าตัง้ ใจฟังมัย้ สน
ใจมัย้ ก็ประเมินตลอดระยะเวลาทีส่ อนอยู่ในห้องเรียนอ่ะค่ะ ดูว่าเด็กพัฒนาไปแค่ไหน”
(ครู 1 รร.1)
“ถ้าก่อนสอนก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวทีอ่ ยู่กบั เด็กก็มองภาพว่าเด็กขณะนี ้
คือว่ามันอาจจะไม่มีหลักการนะครับ แต่ก็อาศัยการมองภาพเด็กเราในระดับนี ้ ระดับชัน้ ป.4
มันน่าจะมีความสามารถอยู่ในระดับแค่นแี ้ ล้วก็สรุปว่านัน่ คือการวัดพืน้ ฐาน เราเคยชินกับ
แบบนี”้
(ครู 3 รร.1)

2.1.2 ด้านกิจกรรม
จากความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ท้ าให้เกิดกิจกรรมใน
การจัดการเรียนรู ้ ได้แก่ การเตรียมการสอนจากคูม่ ือสาเร็จรูป กิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อเสริม สร้างทักษะ
การคิด และการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง มีรายละเอียดดังนี ้
1) เตรียมการสอนจากคู่มือสาเร็จรู ป
การปฏิบตั ิในการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ของครู คือ การเตรียมการสอนจาก
คู่มือสาเร็จรู ป โดยพบการปฏิบตั ิ ได้แก่ การศึกษาหลักสูตรและศึกษาคู่มื อสาเร็จรู ป และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสม ดังนี ้
1.1) ศึกษาหลักสูตรและศึกษาคู่มือสาเร็จรู ป
ในการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ค้ รู ได้ศึกษาหลักสูตรเป็ นอันดับแรก โดยดู
รายละเอียดตัวชี ว้ ัดที่ จะต้องจัดการเรียนรู ใ้ ห้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ และศึกษาคู่มื อสาเร็จ รู ป โดยดู
รายละเอียดกาหนดการจัดการเรียนรู ้ และแผนการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งบางครัง้ ครู ได้ปรับกาหนดการ
จัดการเรียนรู เ้ พื่อใช้ส่งครูวิชาการและผูบ้ ริหารเนื่องจากครูทกุ คนต้องส่งกาหนดการจัดการเรียนรู ้ก่อน
เปิ ดภาคเรียน
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“วิเคราะห์ต ัวชี ว้ ัดก็ มี ท ําเป็ นกําหนดการสอนส่ง ผอ.เพราะครู ทุกคนต้องส่ ง
กาํ หนดการสอนให้ครู วิชาการและผอ.ก่อนเปิ ดเทอม บางทีก็ปรับจากในคู่มือนั่นแหละค่ะ
เรือ่ งทีย่ ากหน่อย ก็ให้เวลามาก เรือ่ งทีง่ ่ายก็รวบมาสอนทีเดียวเลย”
(ครู 1 รร.1)
“ศึกษาหลักสูตรเพือ่ ให้รูว้ ่าจะสอนเรือ่ งนีเ้ ด็ก ต้องรู อ้ ะไรบ้าง ตัวชีว้ ดั อะไรบ้างที่
ต้องสอนเด็ก ถ้าไม่ดูหลักสูตรบางทีอาจจะสอนไม่ครบก็ได้”
(ครู 2 รร.1)
“เตรียมการสอนก็ปกติอยู่แล้วครับอย่างน้อยเราก็ไปศึกษาหลักสูตรและตัวชีว้ ดั
ก่ อนเป็ นอันดับแรก อาจจะไม่ ถึงกับว่ าดู อย่ างละเอียดถี่ถ ว้ นเท่ าไหร่นะครับ ดู โดยรวมว่ า
หลักสูตรมันแค่ไหน ตัวชีว้ ดั อะไรบ้างทีเ่ ราน่าจะให้เด็กรู แ้ ล้วในระดับชัน้ นีน้ ะครับ” (ครู 3 รร.1)

1.2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ หมาะสม
หลังจากศึกษาหลักสูตรและศึกษาคู่มือสาเร็จรู ปแล้ว ครู จะมีแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ ซึ่งอาจจะจัดทาเป็ นแผนการจัดการเรียนรู ห้ รือไม่ได้จดั ทา แต่มีเป้าหมาย
เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับบริบทการจัดการเรียนรู แ้ ละสามารถปฏิบตั ิได้จริง
กล่าวคือกิจกรรมการเรียนรูส้ อดคล้องกับเนือ้ หาที่จะสอน เหมาะกับ ช่วงวัยของนักเรียน สามารถจัดหา
สื่ออุปกรณ์ได้ และครูสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง ซึ่งส่วนใหญ่ครูจะปรับกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากคูม่ ือสาเร็จรู ป
โดยคูม่ ือสาเร็จรูปที่ถกู นาไปใช้บอ่ ย เช่น จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สานักพิมพ์อกั ษรเจริญทัศน์ (อจท.) เป็ นต้น นอกจากนี ้ ครูบางคนได้เพิ่มวัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการเน้น
นักเรียนในแต่ละเนือ้ หา และหาเทคนิควิธีการสอนที่ จะทาให้นกั เรียนเข้าใจง่ายขึน้ มาเสริม โดยศึกษา
วิธีการสอนในยูทปู จากเอกสารที่เคยเข้ารับการฝึ กอบรม รวมถึงการจัดเตรียมสื่อต่างๆ เพื่อใช้ประกอบ
การสอน เช่น คอมพิวเตอร์
สิ่งที่สนับสนุนให้ครูปฏิบตั ิในการเตรียมการสอนดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนขาดแคลน
สื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีภาระงานมากต้องปฏิบตั ิงานหลายหน้าที่ทาให้ไม่มี เวลาใน
การเตรียมสื่อ และครูขาดเทคนิคในการดึงดูดความสนใจของนักเรียน สานักพิมพ์ส่งคูม่ ือสาเร็จรู ปมาให้
โรงเรียนโดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ การเปิ ดให้ดาวน์โหลดคู่มื อสาเร็จ รู ปฟรีผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่ง คูม่ ือ
สาเร็จรู ปมีองค์ประกอบพร้อมสอน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู ้ ใบงาน และแบบฝึ ก ทาให้ครูสะดวกใน
การนาคูม่ ือสาเร็จรูปไปใช้จดั การเรียนการสอน รวมถึงการมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คซึ่งสะดวกในการพกพาไป
ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การมีเอกสารจากการฝึ กอบรม เป็ นต้น
“ดูคู่มือเป็ นแนวก่อนว่าเขาวางแผนการสอนยังไง แต่เวลาสอนจริงก็ไม่ ได้สอน
ตามคู่มือเลยทีเดียว อย่างทีบ่ อกว่าเอามาเขียนแผนเท่าทีส่ อดคล้องกับเรือ่ งทีจ่ ะสอนแล้วก็
คิดว่าสอนได้เพราะว่าบางกิจกรรมมันไม่เหมาะกับเด็กโรงเรียนเรา แล้วโรงเรียนเราไม่ค่อยมี
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สือ่ อุปกรณ์การสอนด้วยค่ะก็เลยต้องปรับตามทีพ่ อจะทาํ ได้ แต่ก็น่นั แหละค่ะภาระงานครู
มากบางทีก็ไม่ได้เตรียมหาสือ่ อะไรเท่าไหร่”
(ครู 1 รร.1)
“สาํ หรับแผนการสอนทีใ่ ช้เราก็ใช้ชดุ เดียวกันกับทีข่ องสาํ นักพิมพ์ หลังจากทีเ่ รา
ศึกษาหลักสูตรและตัวชีว้ ดั เสร็จแล้ว เราได้แผนการสอนตัวนีม้ าแล้ว ก่อนทีจ่ ะสอนเราก็ดูว่า
ในเนือ้ หานีท้ เี่ ราจะสอนเนีย่ เขาระบุวตั ถุประสงค์ว่าอยากให้เด็กเกิดอย่างไรบ้าง หรือเรามี
วัตถุประสงค์อนื่ ที่คิดว่าน่าจะเสริมไป เราก็จะเสริมไปให้ในส่วนนัน้ ด้วยแต่ไม่ถึงกับปรับ
แผนฯ นะครับ หลังจากนัน้ ก็พจิ ารณาถึงสือ่ ว่าในเรือ่ งนีน้ ะน่าจะมีสอื่ อะไรมาประกอบมาก
น้อยแค่ไหน”
(ครู 3 รร.1)
“เวลาทาํ แผนเราก็จะไปดูแผนสาํ เร็จ ส่วนใหญ่ก็จะเป็ นของ พว. กับ สสวท. ก็
ส่งมายังโรงเรียน เพราะว่าคู่มือทีส่ าํ นักพิมพ์สง่ มาจะมีพร้อมอยู่แล้ว เขาทาํ มาดีแล้ว ก็จะดู
ว่าในแผนเขาเขียนยังไง สมมติว่าวันนีเ้ ราจะสอนเรือ่ งปัจจัยในการเจริญเติบโตของสัตว์ ก็จะ
ดูว่าในแผนเขาเขียนยังไงก็จะคัดลอกมาขัน้ ไหนเราไม่ถนัดร้องเพลงก็จะตัดไปเลย จะนาํ มา
เฉพาะส่วนทีเ่ ราสามารถใช้ได้ แล้วก็นาํ ไปสอนกับเด็ก กว่าจะสอนบางเรือ่ งทีเ่ ราไม่เข้าใจ ไม่
ค่อยถนัดก็จะเปิ ดยูทูปดูการสอนของอาจารย์คนอื่นๆ ที่เขาเคยสอนแล้วทาํ ให้เด็กเข้าใจได้
ง่าย หรือสือ่ อะไรทีพ่ อจะทาํ ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายก็จะศึกษาเพราะบางส่วนเนือ้ หามันยาก บาง
ทีก็เปิ ดเอกสารที่เคยไปอบรมเขาแนะนาํ เทคนิควิธีการต่างๆ ทีส่ ามารถนาํ มาใช้ในการสอน
เพือ่ ให้เด็กเข้าใจง่ายขึน้ เช่น การทาํ mind map แล้วก็สว่ นใหญ่ผมจะพาโน้ตบุค้ เข้าไปเปิ ดขึน้
จอให้เด็กดูคอื บางส่วนก็อยากให้เด็กได้ดูจากยูทูปครับ”
(ครู 2 รร.1)

2) กิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิด
จากความคิด ความเชื่อของครูเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดทาให้เกิดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างทักษะการคิด ของนักเรียนที่ครูส่วนใหญ่ปฏิบตั ิ
จริง ได้แก่ กระตุน้ ความสนใจจากการชวนคุยเรื่องใกล้ตวั ให้นกั เรียนเรียนรูเ้ ป็ นกลุ่มครูเน้นการตัง้ คาถาม
ฝึ กให้นกั เรียนตัง้ คาถาม และการเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1) กระตุ้นความสนใจจากการชวนคุยเรื่องใกล้ตัว
ก่อนเริ่มสอนเนือ้ หาครูกระตุน้ ความสนใจของนักเรียนจากการชวนคุยเรื่องใกล้
ตัวนักเรียนที่เกี่ยวกับบทเรียน เช่น ข่าว เรื่องราวที่เกี่ยวกับโรงเรียน เป็ นต้น พร้อมทัง้ ตัง้ คาถามกระตุน้
ความคิดให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ครูคอยสังเกตความสนใจ และการตอบคาถามของนักเรียน
เมื่อเห็นว่านักเรียนเริ่มสนใจครูตงั้ คาถามเชื่อมโยงกับเนือ้ หาที่จะสอนเพื่อตรวจสอบความรูเ้ ดิมของนักเรียน
ซึ่งการปฏิบตั ิดงั กล่าวเกิดจากประสบการณ์สอนของครูท่ีเคยนาเรื่องใกล้ตวั มากระตุ้ นความสนใจของ
นักเรียนแล้วทาให้นกั เรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู ้ ครูจึงเห็นความสาคัญของการนาเรื่องใกล้ตวั มา
กระตุน้ ความสนใจของนักเรียน
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“ขัน้ สอนลาํ ดับแรกก็จะใช้การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตวั เด็ก อย่างเราสอนเรือ่ ง
ปัจจัยในการเจริญเติบโตของสัตว์ ก็จะพูดคุยเกีย่ วกับสัตว์เลีย้ ง ถามว่า “ทีบ่ า้ นนักเรียนเลีย้ ง
สัตว์อะไรบ้าง” ทีนเี ้ ด็กก็จะตอบมา เลีย้ งแมว เลีย้ งเป็ ด เลีย้ ง ไก่ หรืออย่างอืน่ เราก็ถามต่อ
ว่า “นักเรียนเคยสังเกตไหมว่า แมว เป็ ด ไก่ หรือสัตว์ชนิดอื่นทีน่ กั เรียนเลีย้ งเจริญเติบโตได้
ยังไง” เด็กก็จะตอบมาอีก เราจะสังเกตได้เลยว่าเด็กเริ่มสนใจแล้ว เริ่มแย่งกันตอบ เราก็ถาม
ต่ออีก ถามเชื่อมโยงเข้าสู่เนือ้ หาทีจ่ ะสอนในวันนัน้ เพือ่ ให้เด็กคิดแล้วตอบคาํ ถาม ทีนเี ้ ราก็
ประเมินคาํ ตอบของเด็กดูว่าตอนนีเ้ ด็กรู แ้ ค่ไหน รู อ้ ะไรแล้วบ้าง และยังไม่รูอ้ ะไร” (ครู 2 รร.1)
“ขัน้ ตอนการสอนครับ ผมเข้าไปช่วงแรกใช้วธิ ีการสนทนา สนทนาเนีย่ อาจจะเป็ น
การสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน เช่น บางวันผมจะดูเกี่ยวกับกระแสข่าว
อย่างเช่น ช่วงนีผ้ มก็จะสนทนาเรือ่ งเกี่ยวกับลูกเทพ เรื่องของข่าวเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพ เพือ่
อย่ า งน้อ ยจะได้ถ ามนัก เรี ย นเกี่ ย วกั บ การดู ข่ า วของนัก เรี ย นว่ า นัก เรี ย นได้ดู ข่ า วใน
ชีวิตประจําวันบ้างไหม และคุยต่อว่าถ้ามันเป็ นอย่างนีเ้ นีย่ นักเรียนมีความคิดอย่างไร การ
นาํ เสนอข่าวหรือการปฏิบตั ิของคนอย่างนีเ้ นีย่ นักเรียนคิดว่าอย่างไร ให้ช่วยกันตอบแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง .. นีค่ ือการสนทนาแรกเริ่มครับ บางทีผมก็สนทนาเกี่ยวกับเรื่อง
โรงเรียน อันนีก้ ็เอาแน่นอนไม่ ได้เพราะต้องขึ้นอยู่กับบทเรียน บางทีผมก็เอาเรื่องเกี่ยวกับ
บทเรียน บางทีก็เอาเรือ่ งเกีย่ วกับสถานการณ์ข่าวขึน้ มาก่อนครับ”
(ครู 3 รร.1)

2.2) ให้นักเรียนเรียนรู้เป็ นกลุ่ม
ในการเรียนรู ค้ รู ให้นกั เรียนเรียนรูเ้ ป็ นกลุ่มย่อย ซึ่งในการแบ่งกลุ่มนัน้ มีทงั้ ครู
แบ่งกลุ่มให้นกั เรียนและให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มเอง โดยครูสร้างข้อตกลงในการแบ่งกลุ่มให้คละความสามารถ
นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จากนัน้ ครูตรวจสอบการแบ่งกลุ่มตามข้อตกลง ทัง้ นีเ้ พื่อให้นกั เรียนได้
ช่วยเหลือกันภายในกลุม่ ในการทากิจกรรมครูมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่ม ให้นกั เรียนร่วมกันคิดเป็ นกลุ่ม
ให้รว่ มกันสรุปความคิดเห็น ครูติดตามตรวจสอบงานที่มอบหมาย และให้นกั เรียนนาเสนอข้อสรุปของ
กลุม่ วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อฝึ กการคิด การทางานเป็ นทีม และการรับฟั งความคิดเห็น ของผูอ้ ่ืน
ให้กบั นักเรียน
“รายงานก็จะให้ทาํ เป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน จะให้เด็กแบ่งกลุ่มเอง แต่จะมี
ข้อตกลงว่าในแต่ละกลุ่มต้องมีคนเก่ง ปานกลาง และอ่อน พอเด็กแบ่งกลุ่มเสร็จผมก็จะเช็ค
ดูว่าแต่ละกลุ่มมีคละเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน ไหม ทีผ่ มต้องเช็คเพราะแต่ก่อนเด็กเก่งก็จะ
ไปรวมกลุ่มอยู่ดว้ ยกัน เด็กอ่อนก็จะไม่มีใครเอา เวลาให้ทาํ รายงานถ้าทาํ ไม่ได้ก็จะไม่ส่ง
ผมเลยเปลีย่ นวิธีแบ่งกลุ่มใหม่เพือ่ ให้เด็กได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม เด็กเก่งก็จะได้ช่วยคน
ทีอ่ ่อนกว่าทุกคนก็จะมีงานส่ง”
(ครู 2 รร.1)
“คาํ ศัพท์ทผี่ มทาํ อยู่ก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็ นกลุ่มละประมาณ 4-6 คน ผม
ก็จะมอบเนือ้ หาให้ใน 1 บทนะครับผมจะแบ่งเนือ้ หาออก เช่น ผมจะแบ่งเป็ น 3 ตอน ใน 3
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ตอนให้รบั ผิดชอบกลุ่มละ 1 ตอน กลุ่มที่ 1 ก็รบั ผิดชอบตอนที่ 1, 2, 3 ตามลาํ ดับไปนะครับ
เสร็จแล้วหน้าที่และบทบาทของสมาชิกคืออะไร สมาชิกในกลุ่มจะต้องไปหาว่าในตอนที่ฉนั
รับผิดชอบนีม้ ีคาํ ใดบางที่เป็ นคาํ ศัพท์ยาก โดยที่ผมไม่บอก ผมไม่ขึ้นกระดานว่านีค่ ือศัพท์
ยากทีน่ กั เรียนต้องอ่าน แต่ผมบอกว่าไปหามาดูสิ ในความคิดของนักเรียนคิดว่าอะไรน่าจะ
ยาก ไปคิดกันเอง ตกลงกันเองว่าคาํ ไหนเป็ นคาํ ศัพท์ยาก บางทีกลุ่มนึง 5 คน ความคิดเห็น
ไม่ตรงกัน คนนีบ้ อกว่าคาํ นีย้ าก อีกคนบอกว่าไม่ยาก อันนีเ้ ป็ นสิทธิ์การพิจารณาของกลุ่ม
ครับ ตรงนีแ้ หละครับทีเ่ ด็กได้ใช้ความคิด ได้คิดๆๆ ตกลงและสรุปร่วมกันเป็ นความเห็นเดียว
ของกลุ่ม ฝึ กการทาํ งานเป็ นทีมให้กบั เด็ก การรับฟังความคิดเห็นกัน เมื่อได้คาํ มาจาํ นวนหนึ่ง
แล้วผมก็เอาคาํ เหล่านีม้ าดู มาดูการเขียนประสมคาํ สมมติว่ากลุ่มนีไ้ ด้มา 10 คาํ ผมก็เอามา
ดูมาติ๊กๆๆ ครับ มันใช้เวลาเยอะครับ แต่ว่าชั่วโมงหนึ่งผมไม่ได้เดินตามแผนเท่าไหร่ครับ ผม
เดินตามขัน้ ที่ผมวางไว้ หลังจากนีแ้ ล้วผมก็จะอ่านเป็ นคาํ ค้นความหมาย หลังจากนัน้ ก็ส่ง
ตัวแทนรายงานผลของกลุ่มว่าจากการที่ได้ทาํ กิจกรรม คาํ ศัพท์คาํ นีห้ มายความว่าอย่างไร
บางครัง้ มีให้แต่งประโยคแต่ก็คดิ ว่าน้อยไป น้อยไปนิดนึง”
(ครู 3 รร.1)

2.3) ครู เน้นการตั้งคาถาม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ รูเน้นการตัง้ คาถาม โดยลักษณะการถามของครู นนั้
มีทงั้ การถามให้นกั เรียนช่วยกันคิดเป็ นกลุ่ม และถามนักเรียนเป็ นรายบุคคล เพื่อฝึ กการคิดและตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ซึ่งสอดคล้องกับการสะท้อนของนักเรียนว่าการ
ที่ครูเน้นการถามในการสอนนัน้ ทาให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจเนือ้ หาได้ง่าย และสนุกกับการเรียน เพราะ
ได้โต้ตอบกับครู
“ส่วนใหญ่ผมจะเน้นถามแล้วให้เด็กช่วยกันคิด ถ้าไม่ตอบหรือส่วนน้อยทีต่ อบ
ก็จะถามเด็กรายคน ถามจีเ้ ป็ นรายคน แต่บางคนถามจีแ้ ล้วก็ยงั ไม่ตอบ ก็จะให้เพือ่ นคน
อืน่ ช่วยตอบ”
(ครู 2 รร.1)
“ถ้าว่าฝึ กให้เด็กคิดก็สว่ นใหญ่จะเป็ นการถามแล้วให้เด็กช่วยกันคิด” (ครู 1 รร.1)
“เวลาเรียนวิชาภาษาไทยกับครู ..นัน้ ครู เขาจะทาํ ให้ร่าเริง แบบพอครู ถามอะไรก็
ตอบ ตอบกันไปตอบกันมา ตอบเกือบทัง้ ห้องเลยก็สนุกกันไป มันคึกคักค่ะครู ” (นร.1 รร.1)
“ทีห่ นูชอบเพราะเรียนไปแล้วเข้าใจง่าย แบบว่าถ้าเราสงสัยอะไรก็ถามครู ..ได้หมด
แต่ว่าครู ..จะให้เราช่วยกันคิดก่อน แต่ถา้ เราคิดไม่ออกครู ..ก็จะบอกให้ค่ะ เขาจะบอกให้
หมดว่ามาจากอะไรอย่างนัน้ ”
(นร.2 รร.1)

2.4) ฝึ กให้นักเรียนตั้งคาถาม
กิจกรรมหนึ่งที่ครูปฏิบตั เิ พื่อฝึ กการคิดและการกล้าแสดงออกให้กบั นักเรียนคือ
การฝึ กให้นกั เรียนตัง้ คาถาม เช่น การตัง้ คาถามจากเนือ้ เรื่อง โดยให้นกั เรียนอ่านเนือ้ เรื่อง ให้ช่วยกันคิด
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คาถามเป็ นกลุ่ม และแลกเปลี่ยนคาตอบกันระหว่างกลุ่ม ครูมีบทบาทเป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาและติดตาม
ตรวจงานที่มอบหมาย
“พยายามทีจ่ ะฝึ กให้เด็กได้แสดงออก และก็นา่ จะแก้ปัญหาได้นะครับในเรือ่ งของ
การคิดเพราะว่าการทีเ่ ราไปอ่านเนือ้ หาแล้วเราคิดว่าจะถามเพือ่ นว่าอย่างไรดี เราจะใช้ภาษา
ว่าอย่างไรดีให้เพือ่ นฟังแล้วเข้าใจ มันน่าจะต้องอาศัยการคิดเพราะอยู่ๆ คาํ ถามมันจะออกมา
ง่ายๆ คงไม่ใช่ครับ คืออาศัยการระดมความคิดว่าทาํ แบบนีไ้ ด้ไหม ตอบแบบนีไ้ ด้ไหม ตอบ
แบบไหนดี ตอบแบบไหนถึงจะถูก เด็กได้คยุ กันก่อนในกลุ่ม”
(ครู 3 รร.1)
“ผมให้อ่านในใจครับ เนือ้ เรื่องเดิมเลยตอนที่รบั ผิดชอบเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันคิดว่าเมื่อเราอ่านแล้วถ้าเราจะถามเพือ่ นเราจะตัง้ คาํ ถามว่าอย่างไรบ้าง 1 2 3 4 5..
ตัง้ คาํ ถามมาๆ แล้วก็เฉลยกันด้วย ให้ทุกกลุ่มทาํ เหมือนกันหมด เสร็จแล้วพอได้คาํ ถามทุก
กลุ่ม กลุ่มจะต้องส่งตัวแทนมาอย่างน้อย 2 คน มากกว่านัน้ ไม่ว่ากัน เพราะคนที่ 1 เราให้ฝึก
อ่านออกเสียง ผมจะถามว่าไหนใครรับผิดชอบอ่านออกเสียงอ่านให้เพือ่ นฟัง คนที่ 2 ทาํ
หน้าทีอ่ ่านคาํ ถามเพราะผมให้คิดคาํ ถามไว้แล้วของแต่ละกลุ่ม พอเพือ่ นคนหนึ่งหน้าชัน้ อ่าน
เนือ้ เรือ่ งให้เพือ่ นทัง้ หมดฟัง หลังจากฟังจบแล้วเพือ่ นทัง้ หมดจะต้องปิ ดหนังสือ ตอนแรกนั่งดู
ไปด้วยกันว่าเขาอ่านผิดหรือไม่ หลังจากนัน้ ให้เขาปิ ดหนังสือ ปิ ดหนังสือแล้วผมจะเริ่มถาม
คาํ ถามครับ ถามว่ากลุ่มเราเนีย่ คาํ ถาม ถามอย่างนีเ้ ราจะตอบอย่างไรให้เพือ่ นตอบใช้เวลา 1
นาที แล้วก็เฉลยทันทีครับ เขาทาํ กันเองผมเพียงแต่น่งั ดูและคอยให้คาํ ปรึกษาครับ สุดท้าย
พอเสร็จแล้วผมจะเรียกอ่านงาน อ้าว! เอามาสมุดให้ครู ดูหน่อย”
(ครู 3 รร.1)

2.5) การเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรูค้ รูเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูข้ องนักเรียนด้วยการให้กาลังใจ
โดยการพูดคุยที่แสดงถึงการยอมรับและเข้าใจนักเรียน เพื่อให้นกั เรียนกล้าแสดงออกและสนุกกับการ
เรียน และชื่นชมเมื่อนักเรียนทากิจกรรมได้ดี
“พอเด็กตอบกันเกือบทุกคน ครู ..ก็จะชืน่ ชมว่าชั่วโมงนีด้ ี ครู ภูมิใจ” (นร.1 รร.1)
“ครู ..เขาบอกว่าเวลาเรียนกับเขาอย่าเครียด ถ้าครู ถามยังไงก็แล้วแต่ให้ช่วยกัน
ตอบ จะได้สนุกในห้องเรียน แล้วก็ถา้ มีอะไรสงสัยเขาก็จะบอกทุกเรือ่ ง”
(นร.1 รร.1)

นอกจากนี ้ นักเรียนได้สะท้อนความคิดจากการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครูว่า
อยากให้ครู เน้นการถามเพื่อนักเรียนจะได้ช่วยกันคิด ตอบคาถาม โต้ตอบกับครู และให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบตั ิ การทดลองวิทยาศาสตร์เอง ซึ่งจะทาให้นกั เรียนเข้าใจเนือ้ หาได้ง่าย สนุกและมีความสุข
กับการเรียนมากขึน้
“หนูอยากให้ครู นนั้ ถามมากๆ เพือ่ นจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันตอบ ถ้าครู ถาม
มากๆเพือ่ นๆ จะฟังครู เพราะต้องตอบคาํ ถามกันไปมา แล้วจะได้สนุกคึกคักเหมือนเรียนวิชา
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ภาษาไทยค่ะ วิชาภาษาไทยนัน้ ครู ..ถามเก่ง ถามเยอะมากทาํ ให้เรียนแล้วเข้าใจง่าย หนู
ชอบเพือ่ นๆ ในห้องก็ชอบกันค่ะ ตอบกันคึกคักเลยค่ะ”
(นร.1 รร.1)
“แล้วก็อยากทดลองวิทยาศาสตร์จริงๆ บ้างค่ะ อยากทาํ เอง อยากรู ว้ ่าถ้าทาํ
เองแล้วจะเป็ นยังไง หนูคดิ ว่าต้องเข้าใจง่ายกว่าทีค่ รู ทาํ ให้ดูแน่เลยค่ะ”
(นร.2 รร.1)

3) ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
จากความคิดของครู เกี่ยวกับการประเมินเพื่อดูพฒ
ั นาการการเรียนรู ท้ าให้ครู ใช้
วิธีการประเมินผลการเรียนรู ข้ องนักเรียนหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่เป็ นการประเมินตามสภาพจริง ทัง้
การประเมินก่อนเรียน เช่น การมองภาพความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับชัน้ เพื่อวางแผนให้
ความรู ้ การประเมินระหว่างเรียน เช่น การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างเรียน การพูดคุย ซักถาม
การตรวจงาน เป็ นต้น และการประเมินหลังเรียน เช่น การทดสอบท้ายบทเรียน ทดสอบปลายภาคเรียน
อีกทัง้ การประเมินตามที่สว่ นกลางกาหนด
“การประเมิ นก็ดูจากการตอบคาํ ถาม การออกมาทาํ ในกระดานหน้าห้อง ก็จะ
ประเมินได้ว่าเด็กเข้าใจได้มากแค่ไหนนีค่ ือการประเมินในขัน้ แรก หลังจากนัน้ ก็ตรวจสอบจาก
แบบฝึ กหัดทีใ่ ห้เด็กทาํ ใช้แบบทดสอบท้ายบท และแบบทดสอบปลายภาค และบางครัง้ ถ้าเรือ่ ง
ไหนอยากให้เด็กรู ม้ ากเป็ นพิเศษหรืออยากเน้นเรื่องไหน ผมก็จะสร้างโจทย์เพิ่ม บางครัง้ ก็เอา
ข้อสอบโอเน็ตเก่าของปี ทผี่ า่ นๆ มาให้เด็กลองทาํ เหมือนฝึ กเด็กไปล่วงหน้าครับ” (ครู 2 รร.1)
“ถ้าก่อนสอนก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวทีอ่ ยู่กบั เด็กก็มองภาพว่าเด็กขณะนี ้
คือว่ามันอาจจะไม่มีหลักการนะครับ แต่ก็อาศัยการมองภาพเด็กเราในระดับนี ้ ระดับชัน้ ป.4
มันน่าจะมีความสามารถอยู่ในระดับแค่นี ้ แล้วก็สรุปว่านั่นคือการวัดพืน้ ฐาน เราเคยชินกับ
แบบนีค้ รับ ทีนเี ้ รามาคิดต่อว่าเด็กเรามีในระดับแค่นนี ้ ะเราจะให้ความรู ย้ งั ไง ต่อไปถ้าในขัน้
การสอนก็ ประเมิ นจากการอธิ บาย ซักถาม พู ดคุย ถามตอบกันครับ จากนัน้ ก็ ส ังเกต
พฤติกรรมถ้าเด็กมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของเราเยอะ สนใจทีจ่ ะตอบ เราก็โอเคได้ในระดับหนึ่ง
อย่างเด็กในห้องมี 25 คน ถ้ามีสว่ นร่วมจริงๆ ทีว่ างใจได้ สนใจอยู่ตลอดทัง้ ชั่วโมงเรียนสัก
8-9 คน ผมก็โอเคแล้วครับ”
(ครู 3 รร.1)

นอกจากนี ้ ครู ได้กาหนดรู ปแบบการประเมินความเข้าใจของนักเรียน โดย
วิธีการประเมิน ได้แก่ การตอบคาถาม และการแสดงวิธีทา กาหนดเกณฑ์ตดั สินความเข้าใจของนักเรียน
คือ เมื่อนักเรียนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 50 ขึน้ ไปของจานวนนักเรียนทัง้ หมดในห้องเรียนตอบคาถาม
และแสดงวิธีทาได้ถกู ต้อง ครู สรุปว่านักเรียนเข้าใจเนือ้ หาในบทเรียนนัน้ และหากพบว่านักเรียนไม่เข้าใจ
เนือ้ หาครู จะสอนซา้ เนือ้ หานัน้ อีกครัง้
“เมื่อสอนจบหนึ่งเรื่องถ้าประเมินดูแล้วเด็กเข้าใจเกินครึ่งห้องเรียนเราถึงจะ
ข้ามไปสอนเรือ่ งอืน่ ค่ะ”
(ครู 1 รร.1)
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“ผมดูจากการตอบคาํ ถามครับ คือถ้าเด็กส่วนใหญ่ 50% ขึน้ ไปตอบคาํ ถามถูก
และออกมาท ําในกระดานหน้าชั้นเรีย นได้ถู กต้อง ผมก็ สรุ ปว่า เด็กเข้าใจแล้วและผ่า น
เนือ้ หานีไ้ ปครับ แต่ถา้ เด็กไม่เข้าใจ เช่น เรือ่ งปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์ เด็กไม่เข้าใจ
หรือเข้าใจ 2-3 คน แล้วผมข้ามไปสอนเรือ่ งวัฏจักรชีวติ ของสัตว์ เด็กก็ไม่เข้าใจครับ ดังนัน้
ผมก็สอนซ้าํ อีกจนเด็กเข้าใจ สักครึ่งห้องเรียนก็ยงั ดี”
(ครู 2 รร.1)

2.1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
จากความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมที่แสดงออก พบความสัมพันธ์ท่ี มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครู และความสัมพันธ์ท่ีสะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ ดังนี ้
1) ความสัมพันธ์ทมี่ ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
ความสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูข้ องครูดงั กล่าวข้างต้น ได้แก่
ความสัมพันธ์ดา้ นบทบาทหน้าที่ การได้รบั อิทธิพลจากเพื่อนครู การช่วยเหลือกันระหว่างครู ภายใน
กลุม่ สาระการเรียนรูเ้ ดียวกัน และการมองนักเรียนเหมือนลูกหลาน มีรายละเอียดดังนี ้
1.1) ความสัมพันธ์ด้านบทบาทหน้าที่
ความสัมพันธ์ดา้ นบทบาทหน้าที่ มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติในการเตรียมตัว
ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ คือ ผูบ้ ริหารกาหนดให้ครู ส่ง กาหนดการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งครูส่วนใหญ่ไม่ได้
ดาเนินการวิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั จัดทาเพียงเพื่อให้มีส่งตามหน้าที่ ส่วนแผนการจัดการเรียนรูก้ ็เช่นเดียวกัน
ครูจดั ทาไว้เพื่อให้ศกึ ษานิเทศก์ดขู ณะมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน นอกจากนีย้ งั พบว่าในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูผ้ บู้ ริหารได้คอยเน้นยา้ กับครูให้เน้นการถามในการสอนเพื่อฝึ กให้นกั เรียนคิด
“ทีว่ ่ามานัง่ วิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั กันแบบจริงจังนีไ้ ม่มี ส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทาํ มา ทาํ
กาํ หนดการสอนส่ง ผอ. ก็มีส่งกาํ หนดการสอนทุกคนนะครับ ครู ส่งกาํ หนดการสอนกันทุกคน
แต่กระบวนการทาํ ยังไงนัน้ ก็ว่ากันอีกทีนงึ ก็สว่ นใหญ่คู่มือนะครับ เมื่อมันมีมาให้พร้อมก็เอาที่
สะดวกไว้ก่อน ก็ไม่ว่ากันนะให้มีมาส่งก็เป็ นอันว่าได้ทาํ แล้วนะ ทาํ แล้วส่งแล้ว” (ผอ. รร.1)
“ทาํ ไว้เผือ่ ศน.มาโรงเรียนแล้วขอดูแผนการสอนด้วย”

(ครู 1 รร.1)

“ผมได้คยุ ยา้ํ ตลอด กับครู นผี ้ มจะยา้ํ ว่าพยายามหน่อยนะเวลาสอนอย่าบอก
คาํ ตอบเด็ก พยายามถามให้เด็กได้ฝึกคิดบ้าง เพราะถ้าครู ไปบอกคาํ ตอบเด็กก็ไม่ตอ้ งคิด
อะไรแล้ว”
(ผอ รร1)

1.2) การได้รับอิทธิพลจากเพือ่ นครู
อิทธิ พลจากเพื่อนครู ท่ีสนับสนุนการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครู ได้แก่
การเห็นเพื่อนครู ในโรงเรียนใช้ค่มู ือสาเร็จรู ป การรับรู เ้ กี่ยวกับการใช้ค่มู ือสาเร็จรู ปของเพื่อนครู ต่าง
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โรงเรียน และการเห็นการแบ่งปั นคู่มือสาเร็จรู ปในสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค เหตุการณ์เหล่านี ้
ล้วนมีสว่ นช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในคูม่ ือสาเร็จรูปและทาให้ครูเตรียมการสอนจากคูม่ ือสาเร็จรูป
“ไม่ใช่แต่ครู โรงเรียนเราครู โรงเรียนอืน่ เขาก็ใช้คู่มือสาํ เร็จกัน เห็นในอินเทอร์เน็ตก็
แชร์คู่มือกันเต็ม เปิ ดเฟสบุ๊คก็เห็นเต็มหน้าจอแชร์คู่มือ แชร์แบบฝึ กกัน ของฟรีนนิ อ้ งใครๆ ก็
อยากลองเอามาใช้ดู ยิ่งภาระงานมากไม่มีเวลายิ่งทาํ ให้อยากเอามาใช้”
(ครู 1 รร.1)
“ครู โรงเรียนเราส่วนใหญ่ก็เอาคู่มือมาเป็ นแนวการสอนทัง้ นัน้ บางคนก็อาจจะ
สอนตามคู่มือเลย”
(ครู 2 รร.1)

1.3) การช่วยเหลือกันระหว่างครู ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน
ความเกี่ยวข้องประการหนึ่งที่เกิดขึน้ ระหว่างครูภายในโรงเรียนคือ การช่วยเหลือ
กันระหว่างครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ดียวกัน โดยพบว่าเมื่อเจอปั ญหาเกี่ยวกับนักเรียนครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู เ้ ดียวกันจะช่วยกันวิเคราะห์นกั เรียนเพื่อหาสาเหตุของปั ญหาและช่วยกันหาแนวทาง
แก้ปัญหา มีการส่งต่อข้อมูลนักเรียนระหว่างช่วงชัน้ เนื่องจากครูตอ้ งรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล ทาให้
ครูในแต่ละช่วงชัน้ มีการพูดคุย ปรึกษาแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนเพื่อให้
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนมากที่สดุ
“จะคุยกันทัง้ เป็ นกลุ่มสาระ กลุ่มครู ผสู ้ อนชัน้ ประถมต้น ประถมปลาย และถ้าเรือ่ ง
ใหญ่ๆ อย่างเช่น เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ทีม่ าจากเขต ผอ.ก็จะเรียกครู ประชุมทัง้ โรงเรียน
ค่ะ อย่างตอนนีค้ รู ..ครู ..ครู ..เราสอนป.4, 5, 6 มีอะไรเราก็มาคุยกันปรึกษากัน เช่น ในวิชา
วิทยาศาสตร์ป.5 ที่ครู ..สอนเด็กไม่ส่งการบ้านเราก็จะไปถามครู ..ว่าเด็กคนนีต้ อนเรียนชัน้ ป.4
เป็ นยังไงบ้างมีความรับผิดชอบไหม ส่งการบ้านตามเวลาไหม พอครู ..บอกว่าเด็กคนนีเ้ ป็ น
แบบนีม้ าตัง้ แต่ชนั้ ป.4 แล้ว ก็ไปถามครู ..ว่าแก้ปัญหานีย้ งั ไง มันเป็ นการส่งต่อเด็กค่ะครู
ต้องรู จ้ กั เด็กรายบุคคลต้องรู ข้ อ้ มูลเด็ก”
(ครู 1 รร.1)

1.4) การมองนักเรียนเหมือนลูกหลาน
การมองนักเรียนเหมือนลูกหลาน เป็ นสิ่งที่ทาให้ครูมีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้
เพื่อให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู ส้ ูงสุด โดยครู พยายามตัง้ คาถามในการสอน และประเมินผลการเรียนรู ้
ของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่จดั การเรียนรูใ้ นห้องเรียนเพื่อดูพฒ
ั นาการเรียนรู ข้ องนักเรียน
“ก็ถา้ ครู ไม่ถามเด็กก็ไม่คิด ขนาดครู ถามแล้วถามอีกเด็กยังไม่ค่อยคิด ก็เลย
ต้องถามซ้าํ ถามให้มากค่ะ บางทีก็สงสาร เด็กนักเรียนก็เหมือนลูกหลานถ้าลูกหลานไม่รู ้
เราก็ตอ้ งสอนให้เขารู ค้ ่ะ”
(ครู 1 รร.1)
“จะให้ผมทิง้ เด็กไว้ทงั้ ๆ ทีเ่ ด็กไม่เข้าใจ แล้วข้ามไปสอนเรือ่ งอืน่ ผมทาํ ไม่ได้”
(ครู 2 รร.1)
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“เราข้ามเนือ้ หาไม่ได้ถา้ เด็กไม่เข้าใจ สงสารเด็ก เด็กไม่รูเ้ รือ่ งอ่ะค่ะ เด็กบางคน
ครู ตอ้ งให้การบ้านเพิ่มมากกว่าคนอืน่ เพือ่ ฝึ กเขา เราเป็ นครู เราสอนเขาก็อยากให้เขารู เ้ รือ่ ง
ให้เขาเข้าใจ บางทีก็พูดกันเหนือ่ ยค่ะ”
(ครู 1 รร.1)

2) ความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากการสะท้อนของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู และการสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
โรงเรียน พบความสัมพันธ์ท่ีเป็ นคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ได้แก่ การอยู่รว่ มกัน
แบบฉันท์มิตร การมอบบทบาทให้ครูวิชาการเป็ นผูน้ าในการพูดคุยกับครู และครู ใช้การแลกเปลี่ยนพูดคุย
กันแบบไม่เป็ นทางการ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1) การอยู่ร่วมกันแบบฉันท์มิตร
คุณลักษณะของการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพที่เกิดขึน้ ภายในโรงเรียน
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การอยู่ร่วมกันแบบฉันท์มิตร โดยมีบรรยากาศการอยู่รว่ มกันแบบครอบครัว
เหมือนบ้าน ผูบ้ ริหารพร้อมรับฟั งและให้ความช่วยเหลือครู เปิ ดโอกาสให้ครูได้พดู คุยปรึกษาในลักษณะ
ของการพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการแทนการนั่งโต๊ะประชุมหารือ พืน้ ที่ในการพูดคุยส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ที่
ทากิจกรรมร่วมกัน เช่น พืน้ ที่รบั ประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ห้องพักครู หรือห้องที่ใช้พกั ระหว่างการ
สอน ในการพูดคุยกันเน้นเรื่องพฤติกรรมของนักเรียน และวิธีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลจากการ
อยู่รว่ มกันแบบฉันท์มิตรทาให้ครูกล้าเปิ ดใจพูดคุยกับผูบ้ ริหาร ครูรูส้ ึกผ่อนคลายความเครียด และการ
ปฏิบตั งิ านในโรงเรียนมีความคล่องตัว
“ผมบริหารแบบพีน่ อ้ งอยู่กนั เป็ นครอบครัวเป็ นเหมือนบ้านหลังหนึ่ง ใครมีอะไรก็
มาบอกผอ.ได้ อะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยกันเต็มที่ โรงเรียนเล็กๆ ครู แค่ 10 กว่าคน นั่งกินข้าว
ด้วยกันทุกวันมีอะไรก็คยุ กัน”
(ผอ. รร.1)
“ผอ.เราจะเน้นการสอนให้เด็กคิดได้ คิดเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น ผอ.ให้เต็มทีใ่ น
เรือ่ งของโอกาสการให้ ตรงนีพ้ วกเราได้รบั เต็มที”่
(ครู 1 รร.1)
“เราคุยกันทุกเรือ่ งทัง้ ปัญหาของเด็ก ปัญหาของครู โรงเรียนเราเล็ก มีครู 12
คน ผอ.ก็บริหารแบบเป็ นกันเอง มีอะไรก็แจ้งก็บอกได้ ผอ.พูดเสมอว่าเราอยู่กนั เป็ นพีเ่ ป็ น
น้อง ส่วนไอ้เรือ่ งทักษะการคิดของเด็กนีก้ ็คยุ กัน เวลา ผอ.ประชุมจะเน้นย้าํ ให้ฝึกเด็กให้ได้
คิด บางทีก็คยุ กันเวลากินข้าวตอนพักกลางวัน เวลาเจอปัญหาเกี่ยวกับเด็ก ถามแล้วเด็กไม่
ตอบ เด็กไม่คดิ เราก็มาคุยกันว่าจะทาํ ยังไงดีให้เด็กคิด เด็กมันไม่คิด เราก็มาช่วยกันคิดหา
วิธี เหมือนในกลุ่มสาระเดียวกัน หรือว่าสอนวิชาเดียวกัน เช่น ผมสอนวิทยาศาสตร์ ป.4 ส่วน
ครู ..สอนวิทยาศาสตร์ ป.5 ป.6 เรามานัง่ วิเคราะห์เด็กกันว่าแพราะอะไร ทาํ ไมถึงไม่ชอบคิด
วิเคราะห์ไปมาครู เวียนหัวเอง”
(ครู 2 รร.1)
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“ในเรื่องเวลาพบปะคุยกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็ นตอนทานอาหารเทีย่ งเพราะเรา
ทานข้าวพร้อมกันทุกวันทัง้ ครู และผอ. ดังนัน้ ใครมีเรือ่ งอะไรก็จะมาคุยกันตอนกินข้าว แล้ว
ก็ตอนบ่ายก่อนเลิกเรียนประมาณบ่าย 3 ครึ่ง ก็เป็ นช่วงเวลาทีจ่ ะมีการนัง่ คุยกันบ้าง”
(ครู 2 รร.1)
“ก็มีประชุมแบบที่ว่าผอ.นั่งหัวโต๊ะ แบบเป็ นทางการอ่ะครับ ก็เดือนละครัง้ สอง
ครัง้ แค่นนั้ เองนะครับ คือส่วนใหญ่จะคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ บางทีก็คุยปรึกษากันตอน
ทานอาหารกลางวัน บางทีก็ในห้องข้างหน้านีแ่ หละครับ นัง่ จิบกาแฟคุยกัน” (ผอ. รร.1)
“ถ้าคุยเป็ นกลุ่มเล็กๆ นีก้ ็ทหี่ อ้ งพักครู นะครับ ช่วงทีม่ ีเวลาว่างจากสอนก็จะมา
นัง่ ทีห่ อ้ งพักครู ส่วนใหญ่ก็คยุ กันทัง้ เรือ่ งพฤติกรรมเด็ก เรือ่ งครู ก็เกีย่ วกับการเรียนการสอน
และก็มีเรือ่ งส่วนตัวบ้างเล็กน้อยครับ”
(ครู 3 รร.1)
“สิ่งหนึ่งทีเ่ ห็นได้ชดั เจนเลยคือไม่เครียดครับ ความเครียดไม่ค่อยมีเพราะมีอะไรก็
คุยกับ ผอ.ได้หมด จากนัน้ ในเรื่องการทาํ งานก็คืองานคล่องตัว ก็ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะผอ.
บริหารเป็ นกันเองนัน่ แหละครับ”
(ครู 3 รร.1)

2.2) การมอบบทบาทให้ครู วิชาการเป็ นผู้นาในการพูดคุยกับครู
การมอบบทบาทให้ครูวิชาการเป็ นผูน้ าในการพูดคุยกับครูนนั้ คือการที่ผบู้ ริหาร
ได้มอบบทบาทหน้าที่และเปิ ดโอกาสให้ครู วิชาการเป็ นผูน้ าในการพูดคุยกับครู ในโรงเรียนเกี่ยวกับการ
พัฒนา การเรียนรูข้ องนักเรียน โดยที่ผบู้ ริหารมีบทบาทเป็ นผูร้ บั ฟั งและคอยดูแลอยูห่ า่ งๆ
“ในเรื่องของการพัฒนาทางวิชาการโดยหลักแล้วผมจะมอบหมายหน้าที่ให้ครู
วิชาการเป็ นผูค้ อยกาํ กับดูแล ส่วนผมนัน้ จะดูแลอยู่ห่างๆ ให้นโยบายแค่กรอบกว้างๆ นะครับ
แต่ลงมือปฏิบตั จิ ริงนัน้ จะมอบให้แก่ครู ..คอยกาํ กับคอยดูแล ด้านการพัฒนาทางด้านวิชาการ
ตัวผมจริงๆ ลึกๆ แล้ว ผมไม่ได้เข้าไป ไม่ค่อยได้เข้าไปเจาะลึกกับคุณครู เท่าไหร่ ผมจะเน้น
ยา้ํ อยู่กบั ครู วชิ าการของโรงเรียนคล้ายๆ กับว่ามอบอาํ นาจให้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนไปเลย แต่มี
อะไรครู วชิ าการก็จะนาํ มาเสนอครับ โดยลักษณะของการปฏิบตั งิ านในโรงเรียนนีท้ กุ อย่างคือ
เราทาํ งานกันแบบเป็ นทีมทุกคนก็เข้าใจบทบาทตรงนัน้ กัน”
(ผอ. รร.1)
“ผอ.ให้เต็มทีใ่ นเรือ่ งของโอกาสการให้ ตรงนีพ้ วกเราได้รบั เต็มที่ แต่ตวั ผอ.เองก็
ออกตัวบ่อยว่าในเรือ่ งวิชาการนัน้ ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่ ส่วนอืน่ ไม่รูน้ ะแต่ว่าในเรือ่ งวิชาการ
ไม่ค่อยเท่าไหร่ ทีนกี ้ ็ออกตัวอย่างนัน้ มอบหมายยังไงก็วิชาการจัดการให้เต็มทีไ่ ปเลยในเรือ่ ง
นีผ้ มมอบหมายให้แล้วมีอะไรก็ไปคุยไว้ คือเปิ ดให้เต็มทีเ่ ลย แต่ว่าถ้าผอ.ลงมาจะนัง่ ลักษณะ
ของหัวโต๊ะโดยนโยบายแล้วมอบให้วชิ าการเป็ นผูด้ าํ เนินการ ส่วนมากจะเป็ นลักษณะนี”้
(ครู 3 รร.1)
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“ครัง้ แรก ผอ.จะเข้าด้วยค่ะ แต่ครัง้ ต่อๆ ไปครู อไุ รจะนาํ คุยเอง หรือถ้า ผอ.ว่าง
ก็จะเข้าด้วย เข้าฟังด้วยแต่ให้ครู ..นาํ ผอ.เพียงแต่เข้าฟังเพือ่ รับทราบว่าครคุยอะไรกันบ้าง
เหมือนที่ ครู ..บอกว่าผอ.มอบหมายให้ครู ..นาํ ได้เต็มที”่
(ครู 1 รร.1)

2.3) ครู ใช้การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันนัน้ ครู ใช้การพูดคุย กันแบบไม่เป็ นทางการในการ
แบ่งปั นปั ญหาการจัดการเรียนการสอนที่ตนเองกาลังเผชิญ และร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งทา
ให้ครูรูส้ กึ สบายใจขึน้ เมื่อได้เล่าสิ่งที่ตนเองกาลังเผชิญให้เพื่อนครูฟัง
“ส่วนใหญ่เราจะแลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการเหมือนกับว่าเวลาที่เรา
สอนเสร็จเราก็มาพูดว่าเด็กคนนัน้ ไม่ได้ เด็กคนนีไ้ ม่ได้ ครู คนอืน่ ในรายวิชาอืน่ เหมือนวิชา
ภาษาไทยก็พูดว่าของผมก็เหมือนกัน ของผมไม่ได้แบบนัน้ ไม่ได้แบบนี ้ แล้วก็มาพูดคุยกัน
ว่าเด็กคนนีม้ นั น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร แล้วก็มาวางแผนร่วมกันว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไร
สมมติว่าครู หลายคน เช่น ครู ภาษาไทย ครู คณิต ครู องั กฤษบอกว่าเอาไปแก้ปัญหาเด็กคน
นัน้ แล้วแต่ก็ยงั ใช้ไม่ได้ เราก็จะส่งเด็กคนนัน้ ไปตรวจว่าเป็ นเด็กพิเศษหรือเปล่า ถ้าเป็ นเรา
ก็จะมอบหมายให้ครู อกี คนหนึ่งดูแล”
(ครู 1 รร.1)
“พอได้มานัง่ คุยกันมันก็เหมือนการแบ่งเบา แบ่งให้เพือ่ นครู รูว้ ่าตอนนีเ้ รากาํ ลัง
เจออยู่กบั อะไร สิ่งทีเ่ กิดกับผมคือความสบายใจครับ ผมรู ส้ กึ สบายใจขึน้ ทีไ่ ด้เล่าให้เพือ่ น
ครู ฟัง”
(ครู 2 รร.1)
“ผมคุยกับเพือ่ นครู อยู่บ่อยๆครับ ส่วนใหญ่ในวงรับประทานอาหารตอนเทีย่ งๆ
ครับ เด็กโดยส่วนใหญ่ให้งานไปแล้วไม่ค่อยได้ทาํ ไม่ค่อยได้ทาํ เท่าไหร่ครับ งานบางชิน้ มัน
เป็ นงานทีไ่ ม่ได้หนักหนาอะไรเท่าไหร่งานชิน้ ที่ 2 ผ่านไปแล้วแต่งานชิน้ ที่ 1 นักเรียนยังไม่
ทาํ ..พอเป็ นอย่างนีแ้ ล้วเราก็เลยมานัง่ คุยกันว่าตกลงแล้วเด็กเราเข้าใจไหม งานมันไม่สะท้อน
เราเลย”
(ครู 3 รร.1)

อย่างไรก็ ตาม ครู เห็นว่าการปฏิ บัติในการจัดการเรียนรู ใ้ นปั จจุบันยังขาดการร่วมกัน
ออกแบบการจัดการเรียนรู ้ ส่วนใหญ่ครูตา่ งคนต่างทา ซึ่งครูมองว่าเป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู ้
“เราทาํ แบบไหนแบบนัน้ มาตลอด ไม่ได้มานัง่ ตกลง วางแผนร่วมกัน ต่างคนต่างทาํ ”
(ครู 1 รร.1)
“ส่วนใหญ่แล้วเรายังคิดคนเดียวเสียมากกว่า ไม่ได้มานั่งวิเคราะห์ ออกแบบการ
สอนด้วยกันแบบจริงจังทีว่ ่าช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบ ผมว่าตรงนีจ้ าํ เป็ นมากแล้วโรงเรียน
เราก็ยงั ขาดเรือ่ งนีด้ ว้ ย”
(ครู 3 รร.1)
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จากข้อมูลการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรียนที่ 1 ในประเด็นการปฏิบตั ิในการ
จัดการเรียนรู เ้ พื่ อเสริมสร้างทักษะการคิด จะเห็นได้ว่าครู มีการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ท้ ่ีอา้ งอิง
กิจกรรมการเรียนรูจ้ ากคูม่ ือสาเร็จรูป ไม่ได้รว่ มกันออกแบบการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งจากการสะท้อนสารวจ
การปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูค้ รัง้ นีท้ าให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาและครูเห็นว่าการไม่ได้รว่ มกันออกแบบ
การจัดการเรียนรู ส้ ่งผลให้การปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูไ้ ม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรจะเป็ น โดยมี
สาเหตุประการสาคัญคือบุคลากรในโรงเรียนยังไม่ให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ เสริมสร้าง
ทักษะการคิดอย่างแท้จริง รวมถึงโรงเรียนขาดแคลนสื่ออุปกรณ์ตา่ งๆ ในการจัดการเรียนการสอน และ
แม้ว่าโรงเรียนจะมีคณ
ุ ลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ โดยมีการอยู่รว่ มกันแบบฉันท์มิตร
การมอบบทบาทให้ครูวิชาการเป็ นผูน้ าในการพูดคุยกับครู และครู ใช้การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแบบไม่เป็ น
ทางการ แต่ประเด็นที่น่าสังเกตคือ บุคลากรยังไม่ได้ร่วมมือรวมพลังกันเพื่อแก้ปัญหาหลักที่โรงเรียน
กาลังเผชิญเกี่ยวกับการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนซึ่งก็คือความสามารถในการคิดของนักเรียน ซึ่งเมื่อผูว้ ิจัย
สะท้อนผลการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรียนไปยังผูบ้ ริหารและครูทาให้ผูบ้ ริหารและครู เห็น
ความสาคัญของการร่วมมือรวมพลังกันเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
2.2 ผลการสารวจสถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียนที่ 2
การสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรียนที่ 2 ผูร้ ว่ มวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครู ผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งรับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
จานวน 3 คน และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 2 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามองค์ประกอบ
ด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีดงั ต่อไปนี ้
2.2.1 ด้านภาษา
ครู สะท้อนความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู เ้ พื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดของนักเรียนทัง้ ที่เคยปฏิบตั ิและยังปฏิบตั ิอยู่ในปั จจุบนั ได้แก่ ความเชื่อว่าคูม่ ือสาเร็จรูปถูก
เตรียมมาอย่างดี ศึกษาหลักสูตรและศึกษาเนือ้ หาให้เข้าใจอย่างลึกซึง้ สอนตามหนังสือเรียน สอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน และประเมินเพื่อดูพฒ
ั นาการการเรียนรู ้ มีรายละเอียดดังนี ้
1) ความเชื่อว่าคู่มือสาเร็จรู ปถูกเตรียมมาอย่างดี
ความเชื่อว่า คู่มือสาเร็จรู ปถูกเตรียมมาอย่างดี คือ การยอมรับในคุณภาพของ
คูม่ ือสาเร็จรูปที่ได้พบเห็น จนเกิดความต้องการนาไปใช้ โดยพบว่าครู พบเห็นคู่มือสาเร็จรูปที่ มีเทคนิค
การสอนน่าสนใจ มีองค์ประกอบพร้อมสอน เช่น มีกาหนดการจัดการเรียนรู ้ แผนการจัดการเรียนรู ้ ใบงาน
เป็ นต้น จึงเกิดการนาคูม่ ือสาเร็จรูปมาเป็ นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้
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“หนูคิดว่าคู่มือเขาทาํ มาดีค่ะเขามีให้ครบหมดเลยมีรายละเอียดตัวชีว้ ดั ในแต่ละ
เรื่องแต่ละหน่วยการเรียน มีผงั กาํ หนดการสอน แผนการสอนก็วิธีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ
น่านาํ มาใช้”
(ครู 1 รร.2)
“คู่มือมันมีพร้อมอยู่แล้วค่ะ มีทงั้ แผนการสอนแล้วก็ใบงานก็เลยดู เป็ นแนว
แล้วมาปรับตามทีจ่ ะสอนก็ตามทีบ่ อกเมื่อกีค้ ่ะว่าเขียนขัน้ ตอนการสอนสัน้ ๆ แต่เวลาสอน
จริงๆ ครู ตอ้ งมีเทคนิค”
(ครู 3 รร.2)

2) ศึกษาหลักสูตรและศึกษาเนือ้ หาให้เข้าใจอย่างลึกซึง้
ครู ส่วนใหญ่เชื่อว่า การเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ คือการศึกษาหลักสูต รและ
ศึกษาเนือ้ หาให้เข้าใจอย่างลึกซึง้ โดยการดูรายละเอียดตัวชี ว้ ดั ในหลักสูตรที่จะต้องจัดการเรียนรู ใ้ ห้
นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ ดูความสอดคล้องของตัวชีว้ ดั กับเนือ้ หาในหนังสือเรียน ซึ่งครูเห็นว่าหากจัดการ
เรียนรู ต้ ามหนังสือเรียนโดยไม่ดตู วั ชีว้ ดั ในหลักสูตรอาจทาให้นกั เรียนได้รบั ความรู ไ้ ม่ตรงตามตัวชีว้ ดั
อีกทัง้ ในการทดสอบของส่วนกลางข้อสอบได้ออกตามตัวชีว้ ดั ในหลักสูตร นอกจากนีค้ รูยงั ต้องศึกษา
เนือ้ หาที่จะสอนให้เข้าใจอย่างลึกซึง้
“ขัน้ เตรียมก็จะศึกษาหลักสูตรก่อน ศึกษาหลักสูตรว่าตัวชีว้ ดั มันมีแค่ไหน ต้อง
สอนเด็กแค่ไหน แล้วก็ดูว่าเนือ้ หาตรงตามตัวชีว้ ดั ไหมเพราะว่าตอนนีส้ ว่ นใหญ่มนั เป็ นข้อสอบ
ทีม่ าจากส่วนกลางจะเน้นตามตัวชีว้ ดั บางครัง้ เนีย่ ถ้าเราสอนตามหนังสืออย่างเดียวมันก็ไม่
ตรงประเด็นกับตัวชีว้ ดั ทีเ่ ขากาํ หนดมา แล้วก็การเตรียมแผนจัดการเรียนรู อ้ นั นีค้ ือยังอยู่ในขัน้
เตรียม นะคะ เตรียมแผนแล้วก็สอื่ การสอนที่ว่าเหมาะสมตรงกับเนือ้ หาที่จะสอน เช่นว่าจะ
สอนเรือ่ งสัตว์ก็จะเตรียมรู ปภาพสัตว์ทมี่ ีกระดูกสันหลังและสัตว์ทไี่ ม่มีกระดูกสันหลัง เพือ่ มา
ทาํ กิจกรรมในห้องเรียน ส่วนแผนการสอนก็ดูจากแผนสาํ เร็จของสาํ นักพิมพ์ สสวท.แล้วก็มา
ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเรานะคะ”
(ครู 2 รร.2)
“ครู จะต้องมีความรู ใ้ นเนือ้ หาในเรือ่ งทีจ่ ะสอนนัน้ แน่น สมมติว่าถ้าจะไปสอนเรือ่ ง
การสร้างคาํ คาํ ซ้าํ คาํ ซ้อน คาํ ประสม หรือเรือ่ งต่างๆ ครู ก็จะต้องเตรียมเนือ้ หาการสอนเนีย่
ไปให้แน่น ก็คอื เหมือนกับว่าต้องรู ม้ าอย่างดี อย่างลึกแล้วอ่ะค่ะ ก็เตรียมใบงาน ทีท่ าํ ๆ อยู่นะ
คะก็อาจจะเตรียมใบงานหรือว่าแบบฝึ กหัดให้ตรงกับเรือ่ งทีจ่ ะสอน”
(ครู 3 รร.2)

3) สอนตามหนังสือเรียน
สอนตามหนังสือเรียน คือ การที่ครู จดั การเรียนรู ต้ ามสอนตามหนังสือเรียนในแต่
ละรายวิชา โดยครู มองว่าการอธิบายเนือ้ หาตามหนังสือเรียนไปทีละเรื่อง ยกตัวอย่าง และถามให้เด็ก
ช่วยกันคิดทาให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่าย
“สอนจะดูในหนังสือเรียนตามบทเรียนทีจ่ ะสอนอธิบายเป็ นเรือ่ งๆ ไปเลยค่ะ
ระหว่างสอนนีก้ ็จะมีเด็กคุยกันบ้าง เล่นกัน ไม่ตงั้ ใจฟัง ก็จะใช้เสียงเรียกก็คือ “ทาํ อะไรคะ
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หยุดเดีย๋ วนีน้ ะ” แต่พอช่วงหลังๆ เสียงเขาก็ไม่กลัวแล้ว เราก็จะเข้าถึงตัวเลยไปเก็บของที่
เขาเล่นแล้วให้เขาหยุดโดยทีไ่ ม่ตอ้ งพูดคือเก็บเลย เขาก็จะรู เ้ องว่าวันนีเ้ ขาไม่สนใจเรียน
จากนัน้ ก็สอนต่อ แล้วก็มีการยกตัวอย่าง ถามให้เด็กช่วยกันคิด บางครัง้ ก็ให้ออกมาเขียน
แสดงวิธีทาํ ในกระดาน แล้วก็ให้ทาํ แบบฝึ กสัก 2 - 3 ข้อ ก็จะให้การบ้าน พอสอนตาม
หนังสือเรียนเป็ นเรือ่ งๆ อธิบายไปทีละเรือ่ งเด็กจะเข้าใจง่าย”
(ครู 1 รร.2)

4) สอนแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน คือการที่ครูให้นกั เรียนเรียนรูเ้ ป็ นกลุ่ม ให้คนเก่งช่วยสอน
เพื่อนที่เรียนไม่ทนั ให้ชว่ ยกันคิด เพื่อฝึ กการทางานกลุ่ม โดยครูพยายามกระตุน้ ให้นกั เรียนกล้าแสดงออก
และชมเชย
“จะมีปัญหาเด็กทีอ่ ยู่ไม่น่งิ แล้วก็เรียนรู ช้ า้ เลยแก้ปัญหาด้วยการให้เขานั่งเป็ น
กลุ่ม 3 - 4 คน บางทีก็น่งั เป็ นคู่ เวลาถามไป ก็จะให้ช่วยกันคิด คิดเป็ นกลุ่มบ้าง เป็ นคู่บา้ ง
คือถ้าคิดคนเดียวมันก็มีเหมือนกันแหละเด็กที่ว่าไม่ตอ้ งเอาเพือ่ นก็ได้ครู คือพยายามที่จะ
แสดงว่าตัวเองนัน้ สามารถทาํ งานได้คนเดียว คิดเป็ นทาํ เป็ นอะไรอย่างนี ้ แต่ครู จะไม่ยอมค่ะ
จะพยายามใช้ทกั ษะการทาํ งานกลุ่มหรือว่าคิดเป็ นคู่นะคะ เพือ่ ทีว่ ่าจะได้ช่วยเพือ่ นทีเ่ ขาทีย่ งั
ไม่ทนั คนทีเ่ รียนไม่ทนั อ่ะค่ะ ส่วนคนทีเ่ ขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกเราก็พยายามทีจ่ ะเรียกให้เขา
ออกมาหน้าชั้นเพื่อที่ว่ าเขาจะได้ไม่ กลัวเท่ าไหร่ เพราะว่ าถ้าเราไม่ สนใจเขาเลยมันจะ
กลายเป็ นปมด้อยของเขาไป แต่ถา้ เราพยายามทีว่ ่า “อ่า..ลูก ไหนลองออกมาดูสวิ ่าลูกบอกว่า
อ่านได้เมื่อกี ้ ลองออกมาเขียนดูสวิ ่าลูกได้ไหม” มันก็ได้จริงค่ะ แล้วเราก็ชมว่า “เก่งมากเลย
ลูก ครัง้ ต่อไปออกมาอีกนะ” แต่ก็ไม่ได้ให้ลงกิจกรรมแบบนีท้ กุ ครัง้ ก็เป็ นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่
ทาํ เพราะว่าบางครัง้ ถ้าเราลงอย่างนัน้ หมดก็คือเวลามันจะไม่เอือ้ อาํ นวยด้วย ก็เหมือนคน
ทีเ่ ขาเสร็จเร็วเขาก็จะมาช่วยสอนเพือ่ น”
(ครู 2 รร.2)

5) ประเมินเพือ่ ดูพัฒนาการการเรียนรู้
ประเมินเพื่อดูพฒ
ั นาการการเรียนรู ้ คือ การที่ครูมีการประเมินผลการเรียนรู ต้ ลอด
ระยะเวลาที่ จัดการเรียนรู ้ โดยพบว่าครู เน้นการประเมิ นระหว่างเรียน เนื่ องจากมี ความคิดว่าครู ตอ้ ง
ตรวจสอบความรู ค้ วามเข้าใจของนักเรียนตลอดเวลาที่จดั การเรียนรู ้ หากประเมินเฉพาะหลังเรียนอาจ
พบว่านักเรียนไม่เข้าสิ่งที่ครูสอนตัง้ แต่เริ่มต้นก็ได้
“ก็ประเมินตลอดทีส่ อนคือถ้าไม่ถามเลยก็จะไม่รูว้ ่าเด็กเข้าใจมากน้อยแค่ไหน
พอถามแล้วเด็กไม่ตอบเราก็หาวิธีอนื่ ประเมินเพือ่ ให้รูว้ ่าเด็กพอจะเข้าใจทีเ่ ราสอนบ้างไหม”
(ครู1 รร.2)
“ประเมินตลอดระยะเวลาที่สอนเพราะจะได้รูว้ ่าเด็กเข้าใจที่ครู สอนในแต่ละ
เรือ่ งไหม ถ้ามาถามให้สรุปตอนท้ายทีเดียวเด็กก็อาจจะสรุปไม่ได้เพราะช่วงทีค่ รู สอนบาง
เรือ่ งเด็กอาจจะยังไม่เข้าใจ”
(ครู 2 รร.2)
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“ต้องถาม สังเกต เช็คอยู่ตลอดว่าเด็กเข้าใจไหม แต่ว่าดูภาพรวมเพราะจะให้เด็ก
เข้าใจเหมือนกันทุกคนคงไม่ได้เด็กเรียนรู ต้ ่างกัน”
(ครู 3 รร.2)

2.2.2 ด้านกิจกรรม
จากความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู เ้ พื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิดของครู ทาให้เกิดกิจกรรมที่ครู ปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ้ ได้แก่ การเตรียมการสอนจากคู่มือ
สาเร็จรูป กิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อเสริม สร้างทักษะการคิด และการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
ดังนี ้
1) เตรียมการสอนจากคู่มือสาเร็จรู ป
การปฏิบตั ิในการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ข้ องครู คือ การเตรียมการสอนจาก
คูม่ ือสาเร็จรูป โดยพบการปฏิบตั ิ ได้แก่ การศึกษาหลักสูตรและจัดทากาหนดการจัดการเรียนรู ้ และการ
เตรียมแผนการจัดการเรียนรูจ้ ากคูม่ ือสาเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
1.1) ศึกษาหลักสูตรและจัดทากาหนดการจัดการเรียนรู้
ในการเตรี ย มตัว ก่ อ นจัด การเรี ย นรู ้ ค รู เ ริ่ ม จากการศึก ษาหลัก สูต รโดยดู
รายละเอียดตัวชีว้ ดั ที่จะต้องจัดการเรียนรู ใ้ ห้นกั เรียนเกิดการเรียนรู ้ จากนัน้ ดูขอบเขตความเชื่อมโยง
ของเนือ้ หาและจัดทาเป็ นกาหนดการจัดการเรียนรูส้ ง่ ครูวิชาการและผูบ้ ริหารก่อนเปิ ดภาคเรียน
“เริ่มตัง้ แต่ศึกษาหลักสูตร ต้องดูก่อนเลยว่าตัวชีว้ ดั ที่จะต้องสอนให้เด็กรู แ้ ค่
ไหน เด็กต้องรู อ้ ะไรบ้าง เสร็จแล้วก็ดูว่าเทอมนีต้ อ้ งกีเ่ รือ่ ง มีขอบเขตเนือ้ หาแค่ไหน จะสอน
อะไรก่อน-หลัง ต้องให้มนั เชื่อมโยงกัน แล้วก็มาทาํ เป็ นกาํ หนดการสอนส่งครู วิชาการ ส่ง
ผอ. ก็สง่ ในวันประชุมก่อนเปิ ดเรียน”
(ครู 3 รร.2)
“ขัน้ เตรียมตอนแรกก็เป็ นการดูเนือ้ หาตามตัวชีว้ ดั แล้วก็เรามาทาํ ผังกาํ หนด
การสอน ทาํ แผน ทาํ แผนก็ดูแผนในคู่มือ ก็เอามาปรับใหม่ปรับให้พอคิดว่าสอนได้จริงเสร็จ
แล้วก็เตรียมสือ่ เตรียมทาํ การบ้านค่ะ บางวัน มีการบ้านบ้าง แล้วก็แบบทดสอบบ้างค่ะ”
(ครู 1 รร.2)

1.2) เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้จากคู่มือสาเร็จรู ป
หลังจากที่ครู ได้ศึกษาหลักสูตรและจัดทากาหนดการจัดการเรียนรู แ้ ล้ว ได้
เตรียมแผนการจัดการเรียนรู ้จากคู่มื อสาเร็จ รู ป ซึ่งพฤติกรรมที่ ปรากฎ ได้แก่ การปรับกิจ กรรมการ
เรียนรูจ้ ากคูม่ ือสาเร็จรูปให้สามารถปฏิบตั ิได้จริงในห้องเรียน เช่น ดูรายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู ้ ความ
น่าสนใจของใบงาน จากคูม่ ือสาเร็จรูปหลากหลายสานักพิมพ์ เป็ นต้น ศึกษาเนือ้ หาที่จะสอนให้เข้าใจ
ลึกซึง้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู ต้ ามรู ปแบบที่ผบู้ ริหารกาหนด เช่น มีการระบุมาตรฐานการเรียนรู ้
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ตัวชีว้ ดั ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ส้ นั้ ๆ การบันทึกหลังสอน เป็ นต้น จากนัน้ เตรียมการบ้าน และเตรียม
สื่อประกอบการสอน
สิ่งที่เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิในการเตรียมการสอนของครู ได้แก่ การที่สานักพิมพ์
จัดส่งคูม่ ือสาเร็จรูปมาให้ท่ีโรงเรียน การเปิ ดให้ดาวน์โหลดคูม่ ือสาเร็จรูปฟรีผ่านเว็บไซต์ต่างๆ โดยคูม่ ือที่
ถูกนาไปใช้บอ่ ย เช่น สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สานักพิมพ์อกั ษรเจริญทัศน์ (อจท.) เป็ น
ต้น นอกจากนี ส้ ่ิงอานวยความสะดวกภายในโรงเรียน ได้แก่ การมี โทรทัศน์ในทุกห้องเรียน โรงเรียนมี
สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สิ่งเหล่านีล้ ว้ นเอือ้ ต่อการปฏิบตั ใิ นการเตรียมการสอนของครู
“ทาํ แผนการสอน ก็ส่วนใหญ่แล้วจะดูจากคู่มือสาํ เร็จ ดูคู่มือแล้วก็ดูบทเรียน
ด้วยว่าเนือ้ หาเป็ นยังไงบ้างเพือ่ จะได้ศึกษาเนือ้ หาให้ลึก ครู ตอ้ งมีความรู ล้ ึกเนือ้ หาต้องแน่น
ในเรือ่ งทีจ่ ะสอนก็สมมติว่าจะสอนเรือ่ งการสร้างคาํ คาํ ซ้าํ คาํ ซ้อน คาํ ประสม ครู ก็จะต้อง
เตรียมเนือ้ หาการสอนเรื่องการสร้างคาํ เนี่ยไปให้แน่น ต้องรู ม้ าอย่างดี จากนัน้ ก็เขียน
แผนการสอน แผนการสอนทีโ่ รงเรียน ผอ.ให้ส่งแผนการสอนหน้าเดียวแบบสัน้ ๆ มีมาตรฐาน
การเรียนรู ้ ตัวชีว้ ดั ขัน้ ตอนการสอนสัน้ ๆ และมีทบี่ นั ทึกหลังสอน”
(ครู 3 รร.2)
“เวลาเอาคู่มือมาใช้จริงๆ ก็ไม่ได้เอามาทัง้ หมด เอามาเฉพาะเท่าทีว่ ่าจะเอาไปใช้
สอนจริงในห้องเรียนกับเด็กได้ กิจกรรมไหนทีว่ ่าเรามีสอื่ ไม่เหมือนกับในคู่มือเขาก็เอามา
ปรับใช้สอื่ ตามที่หาได้ อย่างเช่นว่าจะสอนเรื่องสัตว์ เขามีให้ดูภาพสัตว์มีกระดูกสันหลัง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ตรงนีเ้ ราก็จะเปิ ดให้เด็กดูจากยูทูปบ้างเพราะโรงเรียนเรามี internet
มีจอทีวคี ่ะ แล้วเด็กก็สนใจเรียน ตัง้ ใจเรียนมากกว่าด้วยค่ะ”
(ครู 2 รร.2)
“คู่มือก็โหลดเอาค่ะ มีให้โหลดฟรีเยอะเลย ทีโ่ รงเรียนก็มีสาํ นักพิมพ์ส่งมาให้ถึง
โรงเรียนเลยค่ะ” (ครู 1 รร.2)

2) กิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิด
กิจกรรมการเรียนรู เ้ พื่ อ เสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียนที่ครู ปฏิบตั ิ ได้แก่
การเตรียมนักเรียนให้มีสมาธิก่อนเรียน การให้นกั เรียนเรียนรูเ้ ป็ นกลุ่ม ครู เน้นการตัง้ คาถาม และการ
ร่วมกันสรุปความรู ้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
2.1) การเตรียมนักเรียนให้มีสมาธิก่อนเรียน
ก่อนเริ่มสอนครู ได้ทาให้นกั เรียนสงบมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู ้ โดยการดึง
ความสนใจของนักเรียน เช่น การเล่านิทาน การร้องเพลง การปรบมือเป็ นจังหวะ การใช้สญ
ั ลักษณ์มือ
ตามข้อตกลง การทากิจกรรม "ขยับกาย ขยายสมอง” (Brain Gym) เป็ นต้น
“ขัน้ สอนพอเข้าห้องปั้ปก็ตอ้ งเก็บเด็กก่อนให้เขามีสมาธิในการเรียน วิธีเก็บเด็ก
ก็ตอ้ งหลากหลาย อย่างเช่นแรกๆ อาจใช้การปรบมือเป็ นจังหวะ ซึ่งแรกๆ อาจใช้ได้ 2-3 วัน
พอหลังๆ นีไ้ ม่แล้ว..ก็มาเปลี่ยนวิธีใหม่คือการส่งเสียง เช่น ครู ใช้คาํ ว่า math พอครู พูด
math ก็ให้รอ้ งเฮ้ ก็สลับกันไปค่ะ”
(ครู 1 รร.2)
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“ตอนแรกจะเป็ นการใช้เบรนยิม สร้างสมาธิให้เด็กด้วยการทาํ BBL เบรนยิม
ขยับกาย ขยายสมองอ่ะคะ แล้วแต่ว่าจะใช้เพลงอะไรประกอบ คือเหมือนกับเป็ นการ
เตรียมให้เขามีสมาธิก่อนเรียน”
(ครู 2 รร.2)
“เมื่อเข้าไปถึงในห้องเรียนในสภาพความเป็ นจริงก็คือกว่าเราจะให้เด็กอยู่กบั
สมาธิทพี่ ร้อมทีจ่ ะเรียนเนีย่ มันต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ 5 นาที 10 นาที คืออาจจะต้องเล่า
นิทานก่อน 1 เรือ่ ง หรือว่าอาจจะให้รอ้ งเพลงหรือว่าทาํ อะไรทีใ่ ห้เขาอยู่กบั สมาธิก่อน กว่า
จะได้เข้าเนือ้ หา”
(ครู 3 รร.2)

2.2) ให้นักเรียนเรียนรู้เป็ นกลุ่ม
ในการเรียนรูค้ รูให้นกั เรียนเรียนรูท้ งั้ เป็ นกลุม่ และเป็ นคู่ ซึ่งครู จะแบ่งกลุ่มให้
นักเรียนโดยคละความสามารถนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนหรือเด็กพิเศษ จากนัน้ ครูสร้างข้อตกลง
ในการเรียนรูร้ ว่ มกัน และคอยกระตุน้ ให้นกั เรียนช่วยเหลือกันภายในกลุม่ ให้นกั เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่
เรียนไม่ทนั เป็ นต้น
“ครู จะแบ่งกลุ่มให้เด็กค่ะ เพราะถ้าให้แบ่งกลุ่มกันเองคนเก่งก็จะไปรวมอยู่กบั
คนเก่ง หรือว่าพวกปานกลาง ทีนีเ้ หลือเด็กอ่อนกับเด็กพิเศษก็จะปล่อยให้แบ่งแบบนัน้
ไม่ได้ครู ก็เลยแบ่งกลุ่มให้เพือ่ ให้คละความสามารถกันในกลุ่มหนึ่งมีทงั้ เด็กเก่ง เด็กปานกลาง
เด็กอ่อนหรือว่าเด็กพิเศษเพือ่ ทีว่ ่าจะได้ช่วยกันค่ะ ก็จะพยายามบอกเด็กอยู่เสมอว่าต้อง
ช่วยกันนะต้องช่วยเพือ่ นให้ได้ความรู ก้ นั ทุกคน ถ้าเพือ่ นไม่เข้าใจก็ให้สอนกัน” (ครู 2 รร.2)
“การสอนบางครัง้ ก็ใช้กิจกรรมเป็ นกลุ่มบ้าง แล้วก็ให้คนที่เก่งๆ ไปช่วยสอน
เพือ่ น บางครัง้ ครู อธิบายแล้วเขาก็พูด “ครู หนูทาํ ไม่ได้ หนูไม่เข้าใจทาํ ยังไง” คืออธิบายไป 3
รอบ หรือว่า 4 รอบแล้ว 5 รอบแล้ว ก็ยงั ทาํ ไม่ได้ ก็เลยต้องให้เพือ่ นทีเ่ ข้าใจเป็ นเด็กเก่งไป
อธิบายให้ฟัง คือครู จะสอนก่อน สอนๆๆ แล้วก็ให้เพือ่ นไปอธิบาย”
(ครู 3 รร.2)

2.3) ครู เน้นการตั้งคาถาม
กิจกรรมหนึ่งที่ครู ปฏิบตั ิเพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกการคิด คือ เน้นการตัง้ คาถาม
โดยลักษณะการถามมีทงั้ การถามให้นักเรียนช่วยกันคิดเป็ นกลุ่ม และถามนักเรียนเป็ นรายบุคคล ครู มี
การตัง้ คาถามปลายเปิ ดและชมเมื่อเด็กตอบคาถามได้
“พยายามถามเพือ่ ว่าเด็กได้ฝึกคิด แต่ว่าเด็กก็ไม่ได้ตอบกันมากเท่าไหร่ คนไหน
ทีว่ ่าชอบตอบก็คนนัน้ ตลอด อ่า..เลยต้องพยายามถามแบบว่ากระตุน้ ทีละคนเพือ่ ว่าเพือ่ นคน
อืน่ ๆ ได้คดิ บ้าง ได้มีสว่ นร่วมบ้าง แล้วก็พอเด็กตอบก็ชมค่ะ อ่า ..วันนีล้ ูกเก่งตอบได้กนั ทุก
คนเลย วันหลังตอบกันเยอะๆ นะถ้าครู ถามลูกต้องตอบนะ เด็กก็จะดีใจเวลาครู ชม หน้า
ยิม้ สดใสกันทุกคนค่ะ”
(ครู 2 รร.2)
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“ส่วนใหญ่หนูจะเน้นการถาม บางครัง้ ก็อ่านให้เรือ่ งแล้วถามว่า จากทีอ่ ่านเรือ่ ง
นีไ้ ปคิดว่าอย่างไร ส่วนใหญ่ หนูจะถามคาํ ถามปลายเปิ ดเพือ่ ให้เด็กได้คิดคาํ ตอบที่ว่า
หลากหลายไม่ตายตัวคาํ ตอบเดียว บางครัง้ ก็ถามให้ช่วยกันคิดในกลุ่ม”
(ครู 3 รร.2)

2.4) การร่วมกันสรุ ปความรู้
การร่วมกันสรุ ปความรู เ้ ป็ นกิจกรรมสุดท้ายของการจัดการเรียนรู ใ้ นแต่ละ
ครัง้ ก่อนที่จะให้การบ้าน โดยครู กับนักเรียนจะร่วมกันสรุ ปความรู จ้ ากการจัดการเรียนรู ้ จากนัน้ ให้
นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู ซ้ ่งึ ครูจะคอยช่วยเสริมในบางประเด็น
“ครู สรุปเนือ้ หาให้ก่อน คืออย่างนีค้ ่ะเวลาสอนแต่ละเรือ่ งก็จะมีประเด็นย่อยๆ
ครู ก็จะสรุปเนือ้ ทีละประเด็นก่อน อย่างสมมติสอนเรื่องการจําแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และไม่มีกระดูกสันหลัง เราก็จะสอนเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลัง พอสอนเสร็จก็สรุปร่วมกัน
กับเด็กว่าลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังเป็ นยังไง แล้วก็มาสอนเกีย่ วกับสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง พอสอนเสร็จก็สรุปอีกว่าลักษณะของสัตว์ไม่ มีกระดูกสันหลังเป็ นยังไง แล้วก็พอ
ท้ายสุดก็..ไหนลูกลองสรุปดูสวิ ่าวันนีล้ ูกได้เรียนรู เ้ รือ่ งอะไรจากครู บา้ ง ให้เด็กสรุปกันเอง ถ้า
ดูแล้วเด็กสรุปไม่ครบครู ก็จะถามกระตุน้ ให้เด็กช่วยกันคิด บางทีก็ช่วยเสริมให้เด็กสรุปให้
ครบเนือ้ หาทีส่ อนวันนัน้ ค่ะ”
(ครู 2 รร.2)
“พอสอนเสร็จก็จะมาร่วมกันสรุปว่าวันนีท้ เี่ ราเรียนไปนัน้ คือ ได้เรือ่ งอะไรบ้าง
นะคะ ได้เรือ่ งอะไรบ้าง บางครัง้ ก็คอื ให้ออกมาเขียนสรุปหน้าชัน้ ”
(ครู 3 รร.2)

นอกจากนี ้ นักเรียนได้สะท้อนความคิดจากการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครูว่า
ครู เน้นสอนเนือ้ หา ไม่มีกิจกรรมที่ผ่อนคลาย นักเรียนได้เรียนรู จ้ ากสื่อของจริงค่อนข้างน้อย ทัง้ ยังมี
การบ้านค่อนข้างมากในทุกวิชาทาให้นกั เรียนรู ส้ ึกเครียดกับการเรียน โดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการทา
การบ้านไม่ทนั เพราะวันเสาร์นกั เรียนส่วนใหญ่ตอ้ งไปเรียนศาสนาซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักศาสนาที่
ตนเองนับถือ จากสถานการณ์ดงั กล่าวนักเรียนสะท้อนว่าอยากให้ครู เน้นจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรู ้
เป็ นกลุม่ เพื่อจะได้ชว่ ยกันคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้เรียนรูจ้ ากสื่อของจริงเพื่อจะได้เข้าใจเนือ้ หา
ได้ง่ายขึน้ มีกิจกรรมที่ผอ่ นคลายระหว่างเรียน รวมถึงสอนที่โรงเรียนให้มากและลดการบ้าน ซึ่งจะทาให้
นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนมากขึน้
“ครู สอนแต่เนือ้ หาผมเครียด อยากทาํ อะไรทีว่ ่ามันสนุกๆ บ้าง ทีว่ ่าเกี่ยวกับเรือ่ ง
ทีเ่ ราเรียนนะครับ ออกไปเรียนนอกห้องบ้างก็ได้ คืออยู่แต่ในห้อง ผมอยากออกไปเรียนนอก
ห้องบ้าง แล้วคิดว่าเพือ่ นๆ ก็นา่ จะอยากออกไปเรียนนอกห้องเหมือนผม” (นร.2 รร.2)
“ถ้าครู ให้การบ้านผมมาก ผมก็จะทาํ ไม่ทนั ผมก็จะเครียดด้วย พอทาํ อันนีเ้ สร็จผม
ก็มวั แต่ไปนึกอันอื่น อันนีไ้ ม่รูจ้ ะเสร็จอีกเมื่อไหร่ คือการบ้านมันมีหลายวิชาแล้วมันตีกนั มั่ว
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แล้วส่วนมากผมจะทาํ วันอาทิตย์วนั เดียวเพราะวันเสาร์ผมจะไปเรียนที่มสั ยิด เรียนเกี่ยวกับ
ศาสนาของเรา ผมศาสนาอิสลามก็จะไปเรียนเรือ่ งศาสนา เรียนอัลกุรอาน เพือ่ นๆ ทีศ่ าสนา
อิสลามก็จะไปเรียนกัน พอวันอาทิตย์ก็จะทาํ การบ้านแล้วส่งวันจันทร์ครับ” (นร.1 รร.2)
“สอนการวัดมุม สามเหลีย่ มมุมป้าน มุมฉาก มุมแหลม ครู ..ให้วดั จริงๆเลยครับ
วัดโต๊ะทีไ่ ม้หนิ อ่อน ผมคิดว่าเพือ่ นมีความสุขกันหมด ผมเองก็มีความสุขด้วยครับ ถ้าเพือ่ น
สนุกผมก็สนุกเพราะเราเรียนด้วยกันเรียนกับครู คนเดียวกัน แล้วเหมือนกับว่าคนทีข่ ีเ้ กียจ
การบ้านไม่ทาํ เขาก็ทาํ มากขึน้ มีสว่ นร่วมมากกว่าอยู่ในห้อง เหมือนออกไปเรียนเรือ่ งปลา
พวกทีข่ เี ้ กียจเขาก็จะสนใจจะถามครู ครับ แล้วพอกลับมาจากข้างนอกครู ..ก็จะให้พวกเรา
ทาํ ใบงานเป็ นกลุ่มการผสมพันธุ์ของปลา การเลีย้ งดูปลานีโม่ พวกทีข่ ีเ้ กียจเขาก็จะมีส่วนร่วม
เขาจะวาดรู ปอะไรแบบนีค้ รับ”
(นร.1 รร.2)

3) ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
การปฏิบตั ิในการประเมินเพื่อดูพัฒนาการเรียนรู ้ของนักเรียนนัน้ ส่วนใหญ่ ครู
ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง และเน้นประเมินระหว่างเรียน เช่น การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ระหว่างเรียน การถาม การให้นกั เรียนสรุ ปความรู ้ ตรวจงาน เป็ นต้น ส่วนการประเมินหลังเรียนครู ใช้
วิธีการทดสอบ
“ประเมินก็จะดูจากการทาํ แบบทดสอบ แล้วตอนระหว่างเรียนก็จะใช้คาํ ถาม
ดูการตอบคาํ ถามว่าเด็กเข้าใจไหมคือถ้าใครไม่ฟังคือจะจีถ้ ามรายคนเลยค่ะ เช่น ถ้าเขากาํ ลัง
คุยกัน 2 คน ก็ให้ 2 คนนัน้ ตอบเลยค่ะว่าตอนนีค้ รู กาํ ลังพูดถึงเรือ่ งอะไรอยู่ หนูก็ประเมิน
ตลอดทีส่ อนคือถ้าไม่ถามเลยก็จะไม่รูว้ ่าเด็กเข้าใจมากน้อยแค่ไหน พอถามแล้วเด็กไม่ตอบ
เราก็หาวิธีอนื่ ประเมินเพือ่ ให้รูว้ ่าเด็กพอจะเข้าใจทีเ่ ราสอนบ้างไหม ก็สงั เกตพฤติกรรมเด็ก
เวลาเรียนว่าตัง้ ใจฟังครู ไหม สังเกตสีหน้า แววตา คือจะดูรูเ้ ลยค่ะว่าเด็กคนไหนเข้าใจหรือไม่
เข้าใจทีค่ รู สอน บางคนนัง่ นิ่งเงียบเหมือนว่าเข้าใจแต่พอให้ทาํ แบบฝึ กในห้องเรียนทาํ ไม่ได้ พอ
ถามว่าทาํ ไมไม่ทาํ เด็กก็จะตอบมาว่าทาํ ไม่ได้เพราะไม่เข้าใจ เป็ นอย่างนีค้ ่ะเด็กบางคนอาย
เพือ่ นไม่กล้าบอกครู ว่าตัวเองไม่เข้าใจตรงไหน”
(ครู 1 รร.2)
“การทีว่ ่าสรุปเนือ้ หาทีเ่ รียนไปให้นกั เรียนช่วยกันตอบช่วยกันสรุป ตรงนีก้ ็เป็ นการ
ประเมินผลเป็ นการตรวจสอบว่าสิ่งทีเ่ ราสอนไปเมื่อกีเ้ นีย่ นักเรียนได้เรียนรู อ้ ะไรไปบ้าง บางครัง้
ก็ให้ออกมาเขียนสรุปหน้าชัน้ แล้วก็ให้ทาํ ใบงานหรือว่าแบบฝึ ก ให้เขานาํ กลับไปทาํ แล้วก็เอา
มาส่งอีกทีหนึ่ง คือจริงๆ แล้วก็ประเมินตลอดขัน้ ตอนการสอนอ่ะค่ะ”
(ครู 2 รร.2)
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2.2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
จากความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมที่แสดงออก พบความสัมพันธ์ท่ี มีผลต่อการ
ปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูข้ องครูและความสัมพันธ์ท่ีสะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ ดังนี ้
1) ความสัมพันธ์ทมี่ ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
ความสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อนการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครู ได้แก่ ความสัมพันธ์
ด้านบทบาทหน้าที่ และการส่งต่อคูม่ ือสาเร็จรูปจากครูรุน่ พี่ส่คู รูนอ้ งใหม่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1) ความสัมพันธ์ด้านบทบาทหน้าที่
ความสัมพันธ์ดา้ นบทบาทหน้าที่มีส่วนสนับสนุนการปฏิบตั ิในการเตรียมตัวก่อน
จัดการเรียนรู ้ จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ และประเมินผลการเรียนรูข้ องครูคือ ผูบ้ ริหารกาหนดให้ครูจดั ทา
กาหนดการจัดการเรียนรู ส้ ่งผูบ้ ริหารและครูวิชาการในวันประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิ ดภาคเรียน
ผูบ้ ริหารกาหนดรู ปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ข้ องครู ผูบ้ ริหารคอยติดตามการสอนของครู
ตามตัวชีว้ ดั ของหลักสูตร โดยการสารวจการสอนของครู เป็ นระยะเมื่อพบว่าครูสอนไม่ทนั ตามกาหนดการ
จัดการเรียนรูไ้ ด้รว่ มกันคิดกับครูเพื่อหาทางแก้ปัญหา จึงทาให้เกิดการบูรณาการตัวชีว้ ดั บูรณาการเนือ้ หา
เป็ นต้น นอกจากนี ้ ยังพบว่าผูบ้ ริหารคอยเน้นยา้ กับครูให้ใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน
คอยจัดหาสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนมาให้ครู และจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอือ้ ต่อ
การจัดการเรียนการสอน คอยเน้นยา้ ให้ครู ฝึกการตัง้ คาถาม ให้ศกึ ษาเทคนิคการตัง้ คาถาม เช่น การศึกษา
จากอินเตอร์เน็ต และให้ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนตลอดเวลาที่จดั การเรียนรู ้ และให้ใช้วิธีการ
ที่หลากหลายในการประเมิน
“ผมจะมีประชุมครู ก่อนเปิ ดเรียนผมเรียกว่าประชุมเตรียมความพร้อมนะ ดูว่า
ครู พร้อมสอนไหม พอเปิ ดเทอมก็สอนไปๆๆ พอสอนได้สกั ระยะหนึ่งก็สาํ รวจ โอ๊ย! เนือ้ หา
มันยังเหลืออีกตัง้ 60% แต่เวลามันเหลือเพียง 40% แล้วทีนจี ้ ะทาํ ยังไงให้มนั ทัน ก็ให้หา
วิธีการจะทาํ อย่างไร ก็บูรณาการเรือ่ งทีใ่ กล้กนั คล้ายคลึงกันให้เข้าเรือ่ งเดียวกัน ยุบเนือ้ หา
ทีม่ นั เยอะๆ มาสอนทีเดียว แต่ก็ตอ้ งดูตวั ชีว้ ดั ให้ครบด้วยนะ แล้วก็ให้งบประมาณไปเพือ่
ทาํ สือ่ ใหม่ เอกสารใหม่ ทาํ แบบฝึ กต่างๆ ให้ตงั ค์เลยครับ เพราะอย่างไรเราก็ตอ้ งสอนให้ครบ
ตามหลักสูตรเพราะอย่างเช่นคณิตศาสตร์นมี ้ นั เป็ นทักษะเฉพาะบางทีไม่ใช่ว่าจะหยั่งรู เ้ อา
เองได้”
(ผอ. รร.2)
“ผอ.ให้สง่ แผนการสอนหน้าเดียวแบบสัน้ ๆ มีมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชีว้ ดั
ขัน้ ตอนการสอนสัน้ ๆ และมีทบี่ นั ทึกหลังสอน”
(ครู 3 รร.2)
“โรงเรียนเราค่อนข้างพร้อมในเรื่องสือ่ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการจัดการ
เรียนการสอนพร้อม ผอ.ท่านเป็ นคนเก่งทันสมัย ท่านก็พยายามหามา จัดมาให้ครู พร้อม
ท่าน active มากเลยค่ะ”
(ครู 2 รร.2)

132
“ผอ.ก็แจ้งในทีป่ ระชุมเลยว่าติด internet ความเร็วสูงไว้ให้ครู ได้ใช้คน้ คว้าใช้
สอนเด็กให้ครู ใช้บา้ ง อย่าใช้แต่เล่นเฟส ฮ่าๆ ผอ.ยา้ํ อยู่บ่อยมากค่ะ”
(ครู 3 รร.2)
“ผอ.ก็เน้นเรือ่ งนีเ้ หมือนกันว่าให้ครู พยายามฝึ กการตัง้ คาํ ถาม ถ้าคิดว่าถามไม่
เก่ง ตัง้ คาํ ถามไม่ค่อยเป็ นก็ให้ลองไปค้นในเน็ต ใน internet เขามีตวั อย่างกันตัง้ คาํ ถามให้
ครู ลองไปศึกษาดู คืออะไรที่คิดไม่ออก นึกไม่ออกส่วนใหญ่ ผอ.จะบอกว่าลองไปศึกษา
ดูก่อนนะ ดูใน internet ก็ได้ บางที ผอ.ก็คน้ ข้อมูลตอนนัน้ เลยค่ะ เรือ่ งวิชาการผอ.จะเก่ง
และเร็วมาก บางเรือ่ งท่านทาํ ให้ดูเลย”
(ครู 2 รร.2)
“ครู สว่ นใหญ่จะถามไม่ค่อยเป็ น ถามสัน้ ๆ ก็บอกให้ลองดูวธิ ีการถามใน
internet ก็ได้แต่เน้นยา้ํ ครู แต่ผมก็ไม่ได้ตามติดครู เท่าทีค่ วร”
(ผอ. รร.2)
“ผอ.ท่านชอบพูดด้วยค่ะว่าเวลาสอนให้เช็คดูดว้ ยว่าเด็กเข้าใจทีค่ รู สอนไหมให้
ลองใช้หลายๆ เพือ่ จะได้รูว้ ่าเด็กเข้าใจจริงไหม ถ้าแค่ถามอย่างเดียวเด็กตอบว่าเข้าใจแล้ว
ครู สรุปว่าเด็กเข้าใจ บางทีอาจจะไม่จริงก็ได้ค่ะ”
(ครู 2 รร.2)

1.2) การส่งต่อคู่มือสาเร็จรู ปจากครู รุ่นพีส่ ู่ครู น้องใหม่
การส่งต่อคู่มือสาเร็จรู ปจากครู รุ่นพี่สู่ครู นอ้ งใหม่เป็ นความสัมพันธ์ของครู ใน
โรงเรียนที่มีส่วนสนับสนุนการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ้ กล่าวคือเมื่อครู รุ่นพี่นาคู่มือสาเร็จรู ปไปใช้
แล้วเห็นผลดีก็มีการบอกต่อกับครูนอ้ งใหม่
“พีๆ่ ในโรงเรียนเขาบอกมาเหมือนกันค่ะว่าคูม่ ือสอนคณิตศาสตร์เล่มนีด้ นี ะ มีที่
เขาให้มาด้วยหนูเป็ นน้องใหม่พๆี่ ก็จะแนะนาํ จะให้คมู่ ือก็เอามาใช้ค่ะ”
(ครู 1 รร.2)

2) ความสัมพันธ์ทส่ี ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จากการสะท้อนของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู และการสังเกตการปฏิบตั ิงานใน
โรงเรียน พบความสัมพันธ์ท่ีสะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ของโรงเรียน
ได้แก่ การสร้างการมีเป้าหมายร่วมให้กบั บุคลากร การจัดโครงสร้างการรวมกลุ่มสาหรับพูดคุยอย่าง
เป็ นระบบ ครู ใช้การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ และการผลักดันให้มีการ AAR ในทุก
กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี ้
2.1) สร้างการมีเป้ าหมายร่วมให้กับบุคลากร
การปฏิบตั ทิ ่ีเป็ นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของโรงเรียนที่พบคือ
ผูบ้ ริหารพยายามสร้างการมีเป้าหมายร่วมให้กบั บุคลากร ด้วยการพาครูยอ้ นดูผลการจัดการเรียนรูท้ ่ีผ่าน
มา การร่วมกันคิดสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาโรงเรียน ร่วมกันกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
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ผู้บริหารคอยเน้นยา้ กับครู เกี่ ยวกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ทาให้ครู บางคนตระหนักถึงความ
รับผิดชอบร่วมกันต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
“ทีน่ เี่ ดิมนัน้ ก็ค่อนข้างจะสอนไปตามความสามารถของครู ทตี่ ่างคนต่างมีครับ ครู
ทุกคนก็ ตอ้ งมีความสามารถอยู่ แล้วก็ เขาสอนตามเอกลักษณ์ของตนเอง ทิศทางก็ ไม่ ได้
กาํ หนดอะไรมากมาย พอมาระยะกลางปี ที่ 2 ผมก็เริ่มจะเอาผลการสอบ O-Net เป็ นทีต่ งั้
แล้วมากางให้ครู ดูว่า O-Net เป็ นแบบนี ้ NT ขนาดนี ้ สมัยนัน้ มี Las ด้วยเป็ นแบบนีๆ้ เราต้อง
ปรับปรุงกันนะ ทุกอย่างไม่ได้สูงอะไรเลย O-Net นีต่ ่ าํ มาก จาํ ได้ว่า 33 ต่ าํ มาก เฉลีย่ 33 NT
ก็พอใช้ได้ Las พอปานกลาง ก็บอกครู ว่าถ้าผลเป็ นแบบนีไ้ ม่สมศักดิศ์ รีโรงเรียนเราไม่ใช่เกาะ
ไม่ใช่โรงเรียนกันดาร โรงเรียนอยู่ในที่ ที่น่าจะพัฒนาได้กว่านี ้ จากนัน้ เมื่อเป็ นแบบนีก้ ็คุย
ระดมความคิดกันว่าจะปรับอะไรบ้างเพือ่ พัฒนาโรงเรียนก็ได้ความคิดหลากหลาย สรุปว่าเริ่ม
ทีห่ ลักสูตรนะครับ ปรับหลักสูตรโรงเรียนปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 51
เป็ นตัวตัง้ จากนัน้ จัดครู เข้าสอนใหม่จากทีเ่ คยสอนตามความถนัดก็ตอ้ งบอกว่าพี่ พีเ่ ก่งเรือ่ งนี ้
นะต้องไปสอนตรงนี ้ น้องเก่งเรือ่ งนีก้ ็ตอ้ งสอนตรงนีน้ ะ จะให้เป็ นเหมือนเมื่อทีถ่ นัดไม่ได้แล้ว
เพราะว่าคุณถนัดจริงแต่ว่า O-Net ออกมาขนาดนีม้ นั ไม่ใช่ Las แค่นมี ้ นั ไม่ใช่..ก็หลักทีผ่ มยึด
ตลอดก็เอาผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนเป็ นตัวตัง้ ในการปรับ”
(ผอ. รร.2)
“กําหนดคุณภาพไม่ ใช่ ผมกําหนดเองคนเดียว กําหนดร่ วมกัน แต่ ละชั้นให้
กาํ หนดเลยร่วมกัน ป.1 อ่านออกเขียนได้แล้วก็มีคณ
ุ ธรรม ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด
เลขเป็ นแล้วก็มีคณ
ุ ธรรม ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็ น ผล NT ได้ตามเป้าหมาย
แล้วก็มีคุณธรรม ป.4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็ น อ่านภาษาอังกฤษออก เขียน
อังกฤษได้แล้วก็มีคณ
ุ ธรรม ป.5 เหมือนกับ ป.4 พอ ป.6 ก็เหมือนกับ ป.5 แต่เพิ่มผลO-Net
ขึน้ มา เพราะฉะนัน้ ทุกครัง้ ทีค่ ิดทุกอย่างทีท่ าํ ก็เอาสิ่งนี ้ เป้าหมายนีเ้ ป็ นตัวตัง้ ป.1 คุณอ่าน
ออกเขียนได้ไปถึงไหนแล้วก็คุยกันนะครับ มีปัญหาอะไรบ้างให้ ผอ.ช่วย ครู ก็จะบอกมา
ผมช่วยได้ก็ช่วยทันทีถา้ ช่วยไม่ได้ผมก็จะหาวิธีจนได้ช่วย ทุกชัน้ ทุกเรือ่ ง”
(ผอ. รร.2)
“เวลาเราเตรียมการสอนหรือว่าสอนเราจะคิดอยู่เสมอเลยค่ะว่าจะสอนยังไงให้
เด็กรู เ้ รือ่ ง ให้ได้ตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดกันเพราะเราไม่ได้กาํ หนดเป้าหมายคนเดียว ร่วมกัน
กาํ หนดเป้าหมายก็ตอ้ งรับผิดชอบร่วมกัน พาเด็กไปให้ถงึ เป้าหมาย”
(ครู 3 รร.2)

2.2) จัดโครงสร้างการรวมกลุ่มสาหรับพูดคุยอย่างเป็ นระบบ
การสนับสนุนที่ เอือ้ อานวยต่อการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ของ
โรงเรียนที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การจัดโครงสร้างการรวมกลุ่มสาหรับพูดคุยอย่างเป็ นระบบ โดยผูบ้ ริหาร
ได้กาหนดโครงสร้างการรวมกลุ่มพูดคุยกันของครู เช่น ระดับชัน้ อนุบาล ระดับช่วงชัน้ เป็ นต้น กาหนด
เรื่องในการพูดคุยเน้นการจัดการเรียนการสอน กาหนดความถี่ในการรวมกลุ่มคือให้ครู พยายามรวมกลุ่ม
พูดคุยกันทุกสัปดาห์ โดยให้ครูกาหนดวันและเวลาในการพูดคุยกันเอง
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“การเรีย นรู ร้ ่ว มกัน จะมี 2 ลัก ษณะนะ ที่นี่เ ป็ น นโยบายเลยไม่ ใ ช่ ว่า ทาํ กัน
ตามธรรมชาตินะ คือผมจะให้นโยบายไปว่าเวลาคุณทาํ งานไม่ว่าเรือ่ งอะไรให้มาพูดคุยกัน
แต่ว่าเน้นการเรียนการสอน ผมแบ่งเองเลยว่าครู อนุบาล ครู ช่วงชัน้ ที่ 1 ป.1, 2, 3 ครู ช่วง
ชัน้ ที่ 2 ป.4, 5, 6 ให้ไปคุยกันเองนะ หลักๆ ก็เป็ น 3 กลุ่ม เมื่อไปคุยกันแล้วเป็ นยังไงมา
เล่าให้ผอ.ฟังด้วย แล้วถ้าไม่ย่งุ มากก็ให้คุยกันทุกสัปดาห์ จะคุยกันวันไหนก็ให้ไปตกลง
กันเอง ก็เป็ นแบบนีค้ รับทีผ่ มทาํ อยู่”
(ผอ. รร.2)

2.3) ครู ใช้การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ นั นัน้ ครูใช้การพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการในการแบ่งปั น
ปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมของนักเรียน และร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหา
โดยโครงสร้างรวมกลุม่ พูดคุยกันส่วนใหญ่เป็ นไปตามที่ผบู้ ริหารกาหนดไว้
“ครู อนุบาลเขาจะคุยกันว่าเด็กมาอย่างนัน้ อย่างนีเ้ ราจะแก้ปัญหากันอย่างไร แก้
แบบนีแ้ ล้วได้ผลยังไง ว่างๆ เขาจะมาเล่าผมให้ฟัง เขามาเล่าให้ผมฟังว่าเด็กคนนัน้ เดิมทีเปิ ด
ใหม่ๆ นีพ้ าขวดนมตลอดเลยไม่ยอมทิง้ ขวดนม พีท่ าํ อย่างนัน้ ทาํ อย่างนีจ้ นกระทัง้ ตอนนีเ้ ขาดี
ขึน้ แล้วพีด่ ใี จมากเลยว่าสามารถเอาจะชนะได้ นีเ่ ขามาเล่าผม...ต่อมาช่วงชัน้ ที่ 1 ก็จะให้เข้า
คุยกันเรือ่ งการเรียนการสอนส่วนใหญ่แล้วเรือ่ งอ่านกับเรือ่ งการเขียนแล้วก็พฤติกรรมของเด็ก
ที่อยู่กบั เพือ่ นที่อยู่ในโรงเรียน เขาจะมาคุยให้ฟังว่าสอนแล้วเป็ นอย่างไร แก้ปัญหาให้นอ้ ง
ฝึ กสอนมาช่วยบ้างในชัน้ ป.1 นะครับ ส่วนชัน้ ป.2 ป.3 ก็จะมีเด็กพิเศษทีอ่ ารมณ์รุนแรงแล้ว
มีผลทาํ ให้การเรียนการสอนต้องหยุดชะงักนะครับ ก็มาสะท้อนให้ผมฟังแล้วก็มาคุยว่าคุยกับ
ผูป้ กครองหาทางออกกันไป ก็สรุปว่าจะเป็ นการคุยในช่วงชัน้ ที่ 1 ทีนชี่ ่วงชัน้ ที่ 2 ผมจะคุย
บ่อยมากเลยเอาวิชาหลัก ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สัง คม ถ้าไม่ มีภาระใดเราคุยกันทุก
สัปดาห์เลย มีรายละเอียดเลยว่าเด็กคนไหนอ่านได้แค่ไหน ส่งงานไม่สง่ ”
(ผอ. รร.2)
“ไม่ได้คยุ แบบเป็ นทางการ มันเหมือนปรึกษากันมากกว่าค่ะว่าเจอปัญหาแบบ
นีจ้ ะทาํ ยังไงดี แล้วบางทีกค็ ยุ กัน 2 คน ปรึกษากัน 2 คน พอได้แนวทางทีพ่ อจะใช้ได้ก็ลอง
เอาไปใช้ดูแล้วก็มาเล่ากันว่าผลเป็ นยังบ้าง”
(ครู 1 รร.2)

2.4) ผลักดันให้มีการ AAR ในทุกกิจกรรม
การปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ภายในโรงเรียนเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการปฏิบตั ิงานของตัวครู และโรงเรียนคือ การผลักดันให้มีการ AAR ในทุกกิจกรรม
ของโรงเรียน โดยในช่วงเริ่มต้นของการนาเอาการ AAR ไปใช้ในโรงเรียนนัน้ เริ่มจากตัวผูบ้ ริหารด้วยการ
นาการ AAR มาใช้หลังกิจกรรม Learning Walk จนได้รบั ความร่วมมือจากครู และยึดเป็ นระบบการ
ปฏิบตั งิ านใหม่ท่ีเกิดขึน้ ในโรงเรียน จากนัน้ มีการมอบบทบาทให้ครูเป็ นผูน้ าการ AAR ตามโครงสร้างของ
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การรวมกลุ่มกัน ซึ่งมีหลายระดับ เช่น ระดับอนุบาล ระดับช่วงชัน้ ทัง้ โรงเรียน ตามกิจกรรมที่รบั ผิดชอบ
เป็ นต้น เรื่องที่ AAR กันเกี่ยวกับการจัด การเรียนการสอนของครู พฤติกรรมของนักเรียน และเรื่อง
เกี่ยวกับกิจกรรมที่รบั ผิดชอบ โดยผูบ้ ริหารมีบทบาทเป็ นผูร้ ว่ มรับฟั ง คอยเสริมในบางประเด็น และคอย
ให้กาลังใจครู ทัง้ นีเ้ พื่อ นาผลจากการ AAR ไปปรับการบริหารจัดการ เช่น การสนับสนุนด้านเวลา
งบประมาณ การสร้างทีมทางานใหม่ หาวิธีการใหม่ เพื่อพัฒนา การปฏิบตั ิงานต่อไป ซึ่งผลจากการนา
เทคนิค AAR มาใช้ในโรงเรียนทาให้ครู กล้าเปิ ดเผยความสามารถและความรู ส้ ึกของตนเอง เกิดการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาตนเอง เป็ นต้น
“โรงเรีย นน าํ ร่ อ งปฏิรู ป ก็ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น เรื่อ ง AAR นีผ้ มได้ร ับ มาจากที่ป ระชุ ม
ผูบ้ ริหารเมื่อคราวที่เขามีโครงการปฏิรูปการเรียนรู ส้ ู่ผูเ้ รียน ผมฟังในวาระการประชุมผูบ้ ริหาร
ฟังปุ๊ บผมว่ามันดีนะแบบนี.้ . กลับมาประชุมครู เลยว่าต่อไปนีผ้ มต้องทาํ AAR แล้วผมทาํ
Learning Walk ด้วยตอนนี ้ ผมทาํ 2 เรื่อง กาํ หนดครู กาํ หนดคาํ สั่งเลยผมจะ Learning
Walk ตอนไหน AAR ตอนไหน ผมทาํ แรกๆ ก็ครู ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ประมานว่าเป็ น
สิ่งแปลก ผอ.มาแล้วๆ ผมว่าไม่ตอ้ งแปลกคุณสอนตามปกติ ผมพาครู เดินด้วยคนหนึ่งตอน
นัน้ ครู คนนัน้ ย้ายไปแล้วผมพาไปเป็ นเพือ่ นครู ผูช้ ายแกเดินใกล้ผม Learning Walk เสร็จ
จากนัน้ ผมก็จะมา AAR สิ่งทีผ่ ม Learning Walk นัง่ คุยกันไม่เป็ นรู ปเป็ นร่างเนอะ คุยกัน
ไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง้ ระบบนี ้ ครู ก็รบั ได้แล้ว ผอ.มาก็ไม่เป็ นไร เพราะแกก็มาปกติ พอมาปี ที่
แล้วปี ทแี่ ล้วกับปี นคี ้ รู ทนี่ พี่ ูด AAR ทุกคนก็เข้าใจหมดเลย อ้าว! วันนีต้ อนบ่ายจะAAR เรือ่ ง
การแข่งกีฬากันนะ ก็บอกเลยนัดบอกเลยทีก่ ินข้าว จะAAR เรือ่ งแข่งกีฬากัน พอผมมาถึง
ผมก็เชิญครู น่งั บางทีก็ใต้อาคารบ้าง ห้องประชุมนีบ้ า้ ง อ่ะวันนี ้ AAR เรือ่ งกีฬา ครู ..เป็ น
ผูน้ าํ AAR หน่อย ผอ.จะฟัง เขาก็คยุ ไป ครู พละเขาก็บอกไปซ้อมตรงนัน้ ต้องปรับอย่างนี ้ ตรงนี ้
ตรงนัน้ ถามคนนีไ้ ปเรือ่ ยเรือ่ งกีฬา.. ครู ก็เล่าเหมือนเขาภูมิใจทีเ่ ขาได้เล่าให้ ผอ.ฟังนะ ผมก็ชม
เขานะว่าทาํ ดีแล้ว ผมให้กาํ ลังใจเขา แล้วก็บางครัง้ ก็เอาทัง้ หมดทัง้ โรงเรียนเลย มานั่งคุยกัน
เรือ่ งการจัดการเรียนการสอนว่าเป็ นยังไงบ้าง เด็กเราเป็ นยังไงบ้าง ครู เป็ นยังไงบ้างเจอปัญหา
ติดขัดอะไรบ้างในการจัดการเรียนการสอน ก็เหมือนกันครับคุยไม่เป็ นรู ปเป็ นร่างแต่คุยจนได้
ข้อสรุปร่วมกันทัง้ โรงเรียน”
(ผอ. รร.2)
“ผล AAR นีผ้ มว่าไม่ใช่ทางบวกทุกครัง้ นะ ไม่ใช่ว่าเราจะได้มาแล้วชื่นชมนั่งยิม้ นะ
ส่วนใหญ่แล้วสิ่งทีผ่ มทาํ ต่อจาก AAR คือการไปบริหารจัดการใหม่ในเรือ่ งนัน้ คาํ ว่า “บริหาร
จัดการ” แปลว่า ให้เวลา ให้งบประมาณ ให้วิธีการ ตกลงกันใหม่สร้างทีมงานกันใหม่ใน
บางครัง้ นะครับ สร้างทีมงานใหม่ หาวิธีการใหม่”
(ผอ. รร.2)
“จากทีไ่ ด้ AAR กัน คิดว่าทาํ ให้เรารู ต้ วั มากขึน้ ค่ะ ได้รูว้ ่าเรากาํ ลังทาํ อะไร ได้มา
บอกตัวเองอีกครัง้ ว่ากาํ ลังทาํ อะไร อะไรดีอะไรไม่ดี แล้วจะทาํ ยังไงให้ดีกว่านี ้ แล้วก็ได้บอกเพือ่ น
ครู บอกผอ.ด้วย แต่ว่าตอนแรกๆ ก็ไม่กล้าพูดหรอกนะกลัวผิด กลัวว่าทีท่ าํ ไปนัน้ ผิด แต่ ผอ.
บอกว่าให้เล่ามาเถอะไม่ตอ้ งกลัวผิดให้พูดตามทีต่ วั เองทาํ พอ ผอ.พูดแบบนีก้ ็กล้าพูดมากขึน้ ”
(ครู 2 รร.2)
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จากข้อมูลการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรียนที่ 2 ในประเด็นการปฏิบตั ิในการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างทักษะการคิด จะเห็นได้ว่า จะเห็นได้ว่าครูมีการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูท้ ่ี
อ้างอิงคู่มือสาเร็จรู ปมากกว่าหลักการจัดการเรียนรู ้ท่ีเน้นการคิด การปฏิบตั ิของครู ส่วนใหญ่เกิดจาก
การเน้นยา้ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึ่ง ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครู ได้สะท้อนอย่างสอดคล้องกันว่า
ปั จจุบนั โรงเรียนยังไม่ได้ดาเนินการอย่างจริงจังในเรื่องการจัดการเรียนรู เ้ พื่อให้นกั เรียนได้ฝึกคิด อีกทัง้
ตัวครู ท่ีขาดความรู เ้ กี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นการคิด กิจกรรมการเรียนรู เ้ พื่อฝึ กการคิดของ
นักเรียนในปั จจุบนั ส่วนใหญ่จึงเป็ นเพียงการตัง้ คาถาม ซึ่งตัวครู เองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการตัง้
คาถามมากพอ ทาให้นกั เรียนยังไม่ได้รบั การฝึ กคิดอย่างแท้จริง และแม้วา่ โรงเรียนจะมีคณ
ุ ลักษณะการ
เป็ นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพโดยมีการสร้างการมีเป้าหมายร่วมให้กบั บุคลากร การจัดโครงสร้าง
การรวมกลุม่ สาหรับพูดคุยอย่างเป็ นระบบ ครูใช้การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ และการ
ผลักดันให้มีการ AAR ในทุกกิจกรรม แต่ประเด็นที่น่าสังเกตคือบุคลากรยังไม่มีการร่วมมือรวมพลังกัน
เพื่อแก้ปัญหาหลักที่โรงเรียนกาลังเผชิญเกี่ยวกับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนคือความสามารถในการคิดของ
นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสะท้อนของผูบ้ ริหารและครูในประเด็นการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ้
ในข้างต้นว่าปั จจุบนั โรงเรียนยังไม่ได้ดาเนินการอย่างจริงจังในเรื่องการจัดการเรียนรู เ้ พื่อให้นกั เรียน
ได้ฝึกคิด
2.3 ผลการสารวจสถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียนที่ 3
การสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรียนที่ 3 ผูร้ ว่ มวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งรับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ จานวน 2 คน และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 2 คน ในระหว่าง
ที่ผวู้ ิจยั ลงพืน้ ที่วิจยั สารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนได้รบั นโยบายการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชัน้ ทาให้บริบทด้านการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนที่ 3 ต่างจากโรงเรียนที่ 1 และโรงเรียนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
องค์ประกอบด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีดงั นี ้
2.3.1 ด้านภาษา
ครูสะท้อนความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูใ้ นปั จจุบนั ได้แก่
การเตรียมการสอนจากคูม่ ือครูพระราชทาน สอนโดยครูตน้ ทางและครูปลายทาง และการประเมินเพื่อ
ดูพฒ
ั นาการการเรียนรู ้ มีรายละเอียดดังนี ้
1) เตรียมการสอนจากคู่มือครู พระราชทาน
ครูได้สะท้อนความคิดในการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรูว้ ่าเป็ นการเตรียมการสอน
จากคูม่ ือครูพระราชทาน เนื่องจากโรงเรียนเข้าร่วมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้รบั คูม่ ือ
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ครู พระราชทานจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนละ 1 เล่ม ดังนัน้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ข้ องครู ในโรงเรียนที่ จดั การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคือ
การศึกษารายละเอียดต่างๆ ในคูม่ ือครูพระราชทานให้เข้าใจ
“การเตรียมการสอนก็คอื คุณครู เนีย่ จะได้คู่มือครู พระราชทานจากโรงเรียนวังไกล
กังวลภาคเรียนละ 1 เล่มนะคะ พอสิน้ ปี ภาคเรียน ภาคใหม่ก็จะมีคู่มือพระราชทานเล่ม
ใหม่อีก ก็คือจะมีในคู่มือพระราชทานมันจะมีกาํ หนดการสอน มีแผนการสอน แล้วก็มี
รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ก็คอื ครู จะต้องศึกษาตรงนัน้ ก่อน”
(ครู 1 รร.3)

2) สอนโดยครู ต้นทางและครู ปลายทาง
สอนโดยครู ตน้ ทางและครู ปลายทาง คือ การจัดการเรียนรู ท้ ่ีเกิดขึน้ ในลักษณะของ
การจัดการเรียนรูท้ ่ีนกั เรียนมีครู 2 คน ในขณะเดียวกัน โดยครู ตเู้ ป็ นครูตน้ ทางส่วนครูท่ีโรงเรียนเป็ นครู
ปลายทาง ในการจัดการเรียนรูค้ รูปลายทางจะมีบทบาทในการควบคุมกากับให้นกั เรียนฟั งและปฏิบตั ิ
ตามครู ตน้ ทางเป็ นหลัก ซึ่งครูมองว่าบทบาทของครู ปลายทางมีความสาคัญต่อการจัดการเรียนรู ้ เป็ น
อย่างมากเพราะแม้ว่าครู ตน้ ทางจะจัดกิจกรรมการเรียนรู ไ้ ด้ดีเพียงใดแต่หากครู ปลายทางปล่อยให้
นักเรียนเรียนรู ต้ ามลาพัง โดยขาดการควบคุมกากับ อธิบายเพิ่มเติม การจัดการเรียนรู ก้ ็ไม่เกิดประโยชน์
เนื่องจากความพร้อมในการเรียนรู ข้ องนักเรียนต่างกัน รวมถึงครูปลายทางรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล
สามารถเสริมให้นกั เรียนได้ตรงจุด
“ขัน้ สอนก็คือ เมื่อเราเตรียมพร้อมไปกับคุณครู วงั ไกลกังวลแล้ว เราก็ไปอยู่
ข้างหน้าเหมือนกัน แต่เราก็ให้เด็กเนีย่ ฟังคุณครู วงั ไกลกังวล ครู ตน้ ทางเป็ นหลัก ตัวไหนที่
เราต้องเน้นเราก็เขียน เขียนซ้าํ ไป หรือว่าต้องควบคุมให้นกั เรียนเนีย่ ฟัง เพราะว่าถ้าปล่อย
เด็กตามลาํ พัง ถ้าปล่อยเด็กตามลาํ พังให้เด็กเรียนไปอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน์ นีค่ ือ
ทีค่ ณ
ุ ครู ทาํ นะคะทาํ มาแบบนี ้ เราสอนเหมือนกับว่าเด็กเนีย่ มีคณ
ุ ครู ถงึ 2 คนในขณะเดียวกัน”
(ครู 1 รร.3)
“ผมคิดว่าครู ปลายทางเนีย่ สาํ คัญเหมือนกันเพราะเด็กของเราเรารู ม้ ากกว่า เด็ก
ของเรากับเด็กวังไกลกังวลคนละสเปคกัน คนละต่างความคิด ความพร้อมของเราเรารู ้ เรา
รับจากครู ตูเ้ สร็จเราต้องเสริม เรารู จ้ ุดเด่นของเรา เรือ่ งของเราเราต้องเสริม บางทีเราต้อง stop
เสียงแล้วอธิบายเพิ่มจีเ้ ด็กคนนัน้ ว่าตรงนีค้ วรจะรู ้ เพราะเด็กของเรากับเด็กวังไกลกังวลคงจะ
ไม่เท่ากันเขาจะมีความพร้อมมากกว่า แต่ครู ปลายทางจะต้องรู เ้ ด็กปลายทางของเราครับ”
(ครู 2 รร.3)
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3) การประเมินเพือ่ ดูพัฒนาการการเรียนรู้
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ข องนัก เรี ย นที่ ค รู ป ฏิ บัติ เ ป็ น การประเมิ น เพื่ อ ดู
พัฒนาการการเรียนรู ้ โดยครูสะท้อนว่าได้ประเมินตลอดระยะเวลาที่จดั การเรียนรูเ้ พื่อตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรียน
“มันประเมินภายในตัวเลยคือว่ามันเสร็จสับเลยในขัน้ ตอนการสอนเลย สอนไป
ประเมินไปคือครู ปลายทางนีน้ ะคะก็ตอ้ งประเมินไปด้วย ต้องคอยถามคอยสังเกตเพือ่ ดูว่า
เด็กเข้าใจไหม ตรงไหนเด็กไม่เข้าใจครู ก็เสริม ประเมินดูไปเรือ่ ยๆ จนว่าสอนเสร็จ สอน
เสร็จก็ตอ้ งประเมินอีก ต้องช่วยกันสรุปดูว่าเข้าใจจริงไหม สรุปก็คอื ประเมินตลอดทีส่ อน”
(ครู 1 รร.3)

2.3.2 ด้านกิจกรรม
จากการรับนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และความคิดเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครู ทาให้เกิดกิจกรรมที่ครูปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ้ ได้แก่ การศึกษา
คู่มื อครู พ ระราชทานให้เข้าใจอย่างลึกซึง้ กิจ กรรมการเรียนรู เ้ พื่ อเสริมสร้างทักษะการคิด และการ
ประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง มีรายละเอียดดังนี ้
1) ศึกษาคู่มือครู พระราชทานให้เข้าใจอย่างลึกซึง้
การศึกษาคูม่ ือครูพระราชทานให้เข้าใจอย่างลึกซึง้ เป็ นการศึกษากาหนดการ
จัดการเรียนรู ้ และรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ในแผนการจัดการเรียนรู ้ เมื่อเข้าใจกิจกรรมการเรียนรู ้
แล้วได้ศกึ ษาเนือ้ หาเพิ่มเติมในเรื่องที่จะสอน และเตรียมสื่ออุปกรณ์การสอนตามที่สามารถจัดหาได้ สิ่ง
ที่เอือ้ ต่อการปฏิบตั ใิ นการเตรียมการสอนของครูคือ การได้รบั คูม่ ือครูพระราชทานในทุกภาคเรียน ซึ่งครู
มีความเชื่ อว่าคู่มื อ ครู พ ระราชทานถูกเตรียมมาอย่างดี มี ส่ื อที่ สมบูรณ์พ ร้อมจัดการเรียนการสอน
ประกอบกับทางโรงเรียนขาดแคลนสื่ออุปกรณ์การสอน เมื่อมีค่มู ือครู พระราชทานครู จึงศึกษาคู่มือ
อย่างละเอียดเพื่อเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้
“เตรียมการสอนนีจ่ าํ เป็ นต้องเตรียม ถ้าคุณครู ไม่เตรียมการสอนพอมาถึงเปิ ด
ครู ตูป้ บเลยให้
ุ๊
เด็กดูมนั ก็ไม่เกิดประโยชน์ ครู จะต้องเตรียมศึกษาคู่มือว่าในวันพรุ่งนีเ้ รียน
เรือ่ งอะไรครู ตอ้ งรู ล้ ่วงหน้าเนือ้ หาเสริม เนือ้ หาเพิ่มเติมครู ตอ้ งมี ใบงานอะไรทีจ่ ะให้ จะสรุป
ประเด็นอะไร แล้วก็ถา้ มีการทดลองก็ตอ้ งมีการเตรียมว่าชั่วโมงนีค้ รู ตูท้ ดลองเรือ่ งนีโ้ รงเรียน
ก็ตอ้ งเตรียมเรือ่ งการทดลองไปพร้อมกัน แต่ว่าข้อจาํ กัดบางอย่างเรือ่ งวิทยาศาสตร์โรงเรียน
ของเราเป็ นขนาดเล็กอุปกรณ์ต่างๆ เนีย่ มันไม่ค่อยมี มันไม่สมบูรณ์ค่ะ บางครัง้ ก็ตอ้ งทดลอง
ไปกับทีวแี ต่ก็ยงั ดีทไี่ ด้ดูทวี ี ดีกว่าทีไ่ ม่ได้ทดลองเลย แต่ว่าเหมือนบางอย่างทีห่ าง่ายโดยไม่
ต้องใช่อปุ กรณ์เยอะๆ ครู ก็สามารถเตรียมได้ เหมือนใช้กระดาษทิชชู เหมือนใช้ใบไม้ เหมือน
ใช้นา้ํ เกลือนา้ํ อะไรเนีย่ ครู ก็เตรียมได้นะคะ การเตรียมของครู ก็อย่างนัน้ ต้องเตรียมสือ่ วัสดุ
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อุปกรณ์แล้วก็เนือ้ หาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดาํ เนินการจัดการเรียนการสอน แล้วก็
ดาํ เนินไปพร้อมกับโรงเรียนวังไกลกังวล ต้องควบคุมกาํ กับติดตามไปทุกขัน้ ตอนค่ะ”
(ครู 1 รร.3)

2) กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียนที่ป ฏิบตั ิโดยครูตน้
ทางและครูปลายทางที่ปรากฎ ได้แก่ การควบคุมกากับให้นกั เรียนสนใจจดจ่อและปฏิบตั ิกิจกรรมตาม
ครู ตน้ ทาง เช่น เมื่อครู ตน้ ทางใช้ส่ือประกอบการสอนหากครู ปลายทางมีส่ือก็นามาให้นกั เรียนใช้ประกอบ
การเรียนรู ้ การถามซา้ กระตุน้ ความคิดให้นกั เรียนตอบคาถามครู ตน้ ทาง การตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบฝึ กที่นักเรียนทาตามครู ตน้ ทาง เป็ นต้น นอกจากนี ้ ครู ปลายทางยังได้อธิ บายเพิ่มเติม และ
ร่วมกันสรุ ปความรู ก้ ับนักเรียน สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบตั ิดงั กล่าว ได้แก่ ครู ตน้ ทางมีส่ือพร้อม
จัดการเรียนรู ม้ ากกว่าครู ปลายทาง โดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์ซ่ึงโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การ
ทดลอง ดังนัน้ ในการเรียนรูเ้ กี่ยวกับการทดลองส่วนใหญ่นกั เรียนจะเรียนรูไ้ ปกั บครูตน้ ทางโดยไม่ได้ลง
มือปฏิบตั กิ ารทดลองจริง
“ขัน้ สอนของเรา เราก็ตอ้ งกาํ กับคุณครู ในทีวใี ช้สอื่ อะไรเราก็ให้นกั เรียนดู มีสอื่
อะไรทีเ่ ราเสริมเราก็เอามาประกอบใช้ มีอะไรทีเ่ ราจะต้องเขียนเพิ่ม อธิบาย บางครัง้ เราก็
ปิ ดเสียงทีวี ปิ ดเสียงทีวแี ล้วเราอธิบายเพิ่ม แต่ว่าทีวมี นั ก็จะเดินไป แต่เรานัน้ ปิ ดเสียงเพือ่ ให้
เด็กได้ยนิ เสียงเราด้วย เมือ่ เราไปใช้ตรงนัน้ แล้วเราก็เปิ ดต่อ แต่ว่าทีส่ าํ คัญขัน้ สอนก็คือต้อง
ควบคุม ต้องกาํ กับ ต้องดูแลในทีวที าํ กิจกรรมอะไร คุณครู ปลายทางซึ่งเป็ นโรงเรียนก็ตอ้ ง
ให้เด็กได้ทาํ ”
(ครู 1 รร.3)
“วิท ยาศาสตร์นี่ พร้อมยอมรับว่า ปลายทางเราแค่ดู เพราะว่า จากต้น ทาง
เขามีการทดลองดี มีเครือ่ งไม้เครือ่ งมือพร้อมแต่ปลายทางเราขาดแคลน บางเรือ่ งเราแทบ
จะทาํ ไม่ได้ อย่างน้อยทีท่ าํ ได้ก็แค่ดู ดูแล้วครู ตอ้ งอธิบายเสริมเข้าไปบทบาทการทดลอง
จริงเราไม่มีเพราะว่าเราขาดตรงนี ้ ขาดอุปกรณ์ ความพร้อมเราสูเ้ ขาไม่ได้” (ครู 2 รร.3)

3) ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
การปฏิบตั ิในการประเมินเพื่อดูพฒ
ั นาการเรียนรู ข้ องนักเรียน ส่วนใหญ่ครู ใช้
วิธีการประเมินตามสภาพจริง เช่น การซักถาม การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างเรียน การสรุปความรู ้
และการตรวจงาน เป็ นต้น
“ประเมินได้ ก็คอื ประเมินจากการตอบของนักเรียน การสังเกตจากการตัง้ คาํ ถาม
ของครู แล้วเด็กตอบคุณครู ทอี่ ยู่ปลายทางก็จีใ้ ห้ตอบทุกคนต้องตอบถ้าใครไม่ตอบแสดงว่า
ยังไม่เข้าใจ”
(ครู 1 รร.3)
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“คุณครู จะเดินตรวจตลอดเลยเข้าใจไหมคะเพราะว่าทีค่ ณ
ุ ครู ให้แบบฝึ กหัดและ
เฉลย ถ้าเด็กทาํ ผิดเราก็เห็นว่าผิด ถ้าคนไหนผิดครู ก็จะให้เขาศึกษาใหม่ อธิบายเพิ่มเติม
แต่เธอยังไม่เข้าใจจากการซักถาม สังเกตนัน่ ก็คอื การประเมินผล”
(ครู 1 รร.3)
“มันประเมินภายในตัวเลยคือว่ามันเสร็จสับเลยในขัน้ ตอนการสอนเลย สอนไป
ประเมินไปคือครู ปลายทางนีน้ ะคะก็ตอ้ งประเมินไปด้วย ต้องคอยถามคอยสังเกตเพือ่ ดูว่า
เด็กเข้าใจไหม ตรงไหนเด็กไม่เข้าใจครู ก็เสริม ประเมินดูไปเรือ่ ยๆ จนว่าสอนเสร็จ สอนเสร็จ
ก็ตอ้ งประเมินอีก ต้องช่วยกันสรุปดูว่าเข้าใจจริงไหม สรุปก็คอื ประเมินตลอดทีส่ อน”
(ครู 1 รร.3)

2.3.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ความสัม พันธ์ท่ี ส่ง เสริม การปฏิ บัติในการเตรียมตัวก่ อนจัดการเรียนรู ้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ้ โดยหลักแล้วมาจากการรับนโยบายจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านระบบดาวเทียมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชัน้ รวมถึงการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ทาให้ครูเห็นว่าการศึกษาและปฏิบตั ิตามคูม่ ือฯ เป็ นสิ่งที่ควรปฏิบตั ิ
“เป็ นโรงเรียนไฟต์บงั คับทีเ่ ป็ นนโยบายของ คสช.ทีใ่ ห้โรงเรียนขนาดเล็กทีม่ ีครู ไม่
ครบชัน้ ทุกโรงเรียนจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม เพือ่ พัฒนาหรือว่าเพือ่ แก้ปัญหาโรงเรียนขาด
แคลนครู โรงเรียนขนาดเล็กแน่นอนขาดแคลนครู ครู ก็ไม่ตรงเอก ความสามารถ ความถนัดก็
ไม่เท่าเทียมกับโรงเรียนทีม่ ีเอกเฉพาะใช่ไหมคะ ทีนกี่ ็เลย โรงเรียนก็เลยปฏิบตั ”ิ (ครู 1 รร.3)

จากการส ารวจการปฏิ บัติในการจัดการเรียนรู ้เพื่ อเสริม สร้างทักษะการคิดของครู
โรงเรียนที่ 3 จะเห็นได้ว่าการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครูส่วนใหญ่มาจากการรับนโยบายการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านระบบดาวเทียม ทัง้ การเตรียมตัวก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ้ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีเน้นการคิด ซึ่ง
นักเรียนเห็นว่าการที่ครูอธิบายเพิ่มเติมจากการเรียนกับครูตู้ และให้ฝึกสร้างโจทย์ปัญหา ก็ทาให้นกั เรียน
ได้ฝึกการคิดและเข้าใจเนือ้ หามากขึน้ แล้ว แม้ว่าบางครัง้ นักเรียนอยากจะลงมือปฏิบตั ิการทดลองจริง
แต่เมื่อโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การทดลอง การได้ดกู ารทดลองจากครู ตกู้ ็เป็ นสิ่งที่ดีทาให้นกั เรียน
เข้าใจเนือ้ หาได้ อย่างไรก็ตามผูบ้ ริหารและครู สะท้อนอย่างสอดคล้องกันว่าการที่โรงเรียนขาดแคลนครู
และขาดแคลนสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ทาให้ยากต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู ใ้ ห้
ประสบผลสาเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการพูดคุยกันผูบ้ ริหารและครูได้สะท้อนถึงประโยชน์ท่ีโรงเรียนได้รบั
จากการเข้าร่วมวิจัยนี ้ ขณะเดียวกัน ก็ ได้สะท้อนความรู ส้ ึกกังวลใจในการเข้าร่วมวิจัย ต่อ เนื่องจาก
โรงเรี ย นขาดแคลนครู แ ละเพิ่ ง รับ นโยบายการจัด การศึก ษาทางไกลผ่ า นระบบดาวเที ย มเข้า มา
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การบริหารจัดการต่างๆ ยังไม่ลงตัว ประกอบกับครู ท่ีสมัครใจเข้าร่วมวิจยั จานวน 1 คน มีปัญหาด้าน
สุขภาพไม่สามารถร่วมวิจัยต่อได้ เหลือครู ท่ีร่วมวิจัยต่อได้เพียงคนเดียว จากสถานการณ์ดังกล่าว
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียนจึงมีมติเห็นร่วมกันว่าว่าขอถอนตัวจากการวิจยั นี ้
สรุปจากข้อมูลการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงเรียนทัง้ 3 แห่ง ดังกล่าวข้างต้นจะ
เห็นว่าบริบทด้านการจัดการเรียนรู ข้ องโรงเรียนที่ 3 เปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากโรงเรียนได้รบั นโยบาย
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านระบบดาวเทียมเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู มีครู ไม่ครบชัน้ สาหรับผล
การสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั พบว่าทัง้ 3 โรงเรียนมีการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิดของนักเรียนอยู่ในระดับหนึ่งแต่การปฏิบตั ิยงั ไม่ตอ่ เนื่อง เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้กาหนดเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นการคิดของนักเรียน รวมถึงตัวครู ยังขาดความรู เ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรู ท้ ่ี
เน้นการคิด และไม่ได้รว่ มกันออกแบบการจัดการเรียนรู ้ อย่างไรก็ตามพบว่าโรงเรียนมีกลไกภายในที่
สามารถเป็ นพืน้ ฐานในการดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ อง
ครูตอ่ ไปได้
ส่วนที่ 3 ผลการเลือกแนวทางการจัดการเรียนรู้
เพื่ อให้มี ก ารตัด สิ นใจเลื อกแนวทางการจัดการเรีย นรู ้ท่ี จ ะพัฒ นาในการวิ จัย นี ้ผู้วิ จัย จึง
นาเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานและวีดีทศั น์ภาพความสาเร็จในการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของโรงเรียนอนุบาลสตูล ให้ผรู้ ว่ มวิจยั ทัง้ สองโรงเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในบริบทของโรงเรียนตนเอง
พบว่า ผูร้ ่วมวิจยั ส่วนใหญ่รบั รู เ้ กี่ยวกับความสาเร็จในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของ
โรงเรียนอนุบาลสตูล และเคยเรียนรู เ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานตอนเรียนวิชาชีพ
ครู ทาให้มีความเชื่อในเบือ้ งต้นว่าการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานสามารถพัฒนาทักษะการ
คิดของนักเรียนได้ แต่ยงั ไม่เคยปฏิบตั จิ ริงเนื่องจากยังไม่เข้าใจหลักการจัดการเรียนรูจ้ ึงไม่มีความมั่นใจ
ในการนาไปปฏิบตั ิ
อย่างไรก็ตาม ผูร้ ่วมวิจยั เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการ
เรียนรู ป้ ั จจุบนั ไปสู่การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานโดยเป็ นการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทของ
โรงเรียน หากได้รบั การฝึ กอบรมให้ความรู พ้ ืน้ ฐานก่อนนาสู่การปฏิบตั ิจริงและมี ผคู้ อยชีแ้ นะการปฏิบตั ิ
ผูว้ ิจยั จึงสอบถามความต้องการของผูร้ ่วมวิจยั ด้านความรู ้ และด้านทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อนาไปพิจารณาออกแบบคูม่ ือฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ผลสรุปความต้องการ
ด้านความรู ้ ได้แก่ แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ส่วนด้านทักษะ ได้แก่ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
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ทัง้ นีผ้ ูบ้ ริหารเสนอแนะให้จัดทาโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการพร้อมทัง้ ระบุว่าโครงการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการครัง้ นีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และให้ครู ท่ีไม่ได้เป็ นผูร้ ว่ มวิจยั
เข้าร่วมฝึ กอบรมด้วยเพื่อจะได้นาความรูไ้ ปแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ในโรงเรียน รวมถึงให้นาโครงการเสนอ
ต่อผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ซึ่งผลจากการนาเสนอโครงการฝึ กอบรม
เชิงปฏิบตั ิการทาให้ผอู้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่ ฯ เห็นถึงความร่วมมือรวมพลังของผู้บริหารและ
คณะครู จึงมอบเกียรติบตั รให้กบั คณะครูทงั้ 3 โรงเรียน ซึ่งผลการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการและการร่วมกัน
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ สามารถสรุปได้ดงั นี ้
3.1 ผลการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผูเ้ ข้าร่วม
ฝึ กอบรมประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 - 6 จาก 3 โรงเรียน
รวมจานวน 25 คน แบ่งเป็ น ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน และครูผสู้ อน จานวน 22 คน วิทยากร
ในการฝึ กอบรมคือ ผูว้ ิจัยและอาจารย์องั คณา อุทัยรัตน์ อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู ้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจั ดการเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในการฝึ กอบรมรองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่
รับผิดชอบดูแลด้านการจัดการศึกษา ได้ให้เกียรติเป็ นประธานเปิ ดการฝึ กอบรม มีการกล่าวถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ และให้กาลังใจผูบ้ ริหารสถานศึกษาและคณะครูในการพัฒนาตนเอง
โดยการเข้าร่วมวิจยั นี ้ จากนัน้ วิทยากรเริ่มดาเนินกิจกรรมตามที่เตรียมไว้ โดยเน้นการทากิจกรรมกลุ่มซึ่ง
ในแต่ละกลุม่ จะคละครูตา่ งโรงเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ระหว่างโรงเรียน การฝึ กอบรมใช้
ระยะเวลา 2 วัน ในระหว่างการฝึ กอบรมผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ได้สงั เกตการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ของครู และก่อนสิน้ สุดการฝึ กอบรมได้ให้ครู เขียนสะท้อนความรู ค้ วามเข้าใจและความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยเป็ นการเขียนบรรยายอย่างอิสระตามประเด็นที่ผวู้ ิจยั กาหนดไว้
พร้อมทัง้ เขียนข้อเสนอแนะสาหรับการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ต่อไป จากนัน้ ขออาสาสมัครครูโรงเรียนละ 1 คน ในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐานและให้ครูคนอื่นๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว ผลการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารในภาพรวมสรุปดังนี ้
ด้านความรู ค้ วามเข้าใจ พบว่าครู มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานว่าเป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ี่ยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง เน้นฝึ กการคิดและการแก้ปัญหา
ของนักเรียน ให้นกั เรียนเรียนรูจ้ ากสถานการณ์ปัญหาโดยการเรียนรูเ้ ป็ นกลุม่ ย่อย
ด้านเจตคติ พบว่าครู มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยมี
การสะท้อนถึงความสาคัญของขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานโดยเฉพาะขัน้ กาหนด
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กรอบการศึกษา ครู เห็นว่าเป็ นขัน้ ตอนสาคัญในการฝึ กการคิด ของนักเรียน นอกจากนี ้ ครู เห็นว่าการ
จัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเหมาะกับเนือ้ หาบางเรื่อง และสิ่งสาคัญในการจัดการเรียนรู ค้ ือ
ปัญหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ และทักษะการตัง้ คาถามของครู
ด้านทักษะ พบว่าครูมีทกั ษะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ เห็นได้จากหลักฐาน
การร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้ นช่วงฝึ กอบรม ครูกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ช้ ดั เจนครอบคลุม
ทัง้ ด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีหลากหลาย
เช่น การกระตุน้ ความสนใจของนักเรียน ให้เด็กทากิจกรรมเป็ นกลุม่ ใช้ส่ือของจริง คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
และกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ้ การถามตอบ
ทาใบงาน แบบฝึ กหัด นอกจากนี ้ ยังพบว่าครูบางส่วนมีทักษะการสร้างสถานการณ์ปัญหา โดยร่วมกัน
กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ เขียนสถานการณ์ปัญหา เขียนคาถามและทดลองตอบคาถามเพื่อจะ
ได้รูว้ า่ สถานการณ์ปัญหาที่เขียนขึน้ สามารถทาให้เด็กบรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรู เ้ รื่องนัน้ หรือไม่
3.2 กาหนดเป้ าหมายในการพัฒนา
หลังจากผูร้ ่วมวิจัยได้รบั ความรู เ้ กี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจากการ
ฝึ กอบรมในเบือ้ งต้นแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ประสานงานไปยังผูร้ ว่ มวิจยั แต่ละโรงเรียนอีกครัง้ เพื่อสอบถามความ
สมัครใจเข้าร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในระยะดาเนินการในวงจรการวิจัย
ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์พบว่าผูร้ ่วมวิจยั โรงเรียนที่ 1 และโรงเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมสารวจสถานการณ์
ปั จจุบนั ในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์สามารถเข้าร่วมวิจยั ต่อได้ทกุ ขัน้ ตอนจน
เสร็จสิน้ การวิจยั จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้จดั ประชุมผูร้ ่วมวิจัยทัง้ สองโรงเรียนเพื่ออธิบายขัน้ ตอนดาเนินการ
วิจยั ในแต่ละวงรอบ เปิ ดโอกาสให้ผรู้ ว่ มวิจยั ซักถามเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ร่วมกันทบทวนลักษณะ
สาคัญและขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน และร่วมกันกาหนดจุดพัฒนาที่เป็ น
เป้าหมายแท้จริง พบว่าผูร้ ่วมวิจัยทัง้ สองโรงเรียนได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันคือเน้นพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน สรุปได้ดงั นี ้
1) จัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา
2559 โดยยึด 3 วิชาหลัก เป็ นแกน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
2) เป้าหมายในการพัฒนา มีดงั นี ้
2.1) ครูมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.2) ครูมีเจตคติท่ีดีตอ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.3) ครูจดั การเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2.4) นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู ้ท่ี ดีขึน้
2.5) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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นอกจากนี ้ ผูว้ ิจยั ได้เปิ ดช่องทางการสื่อสารเพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนา
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของผูร้ ว่ มวิจยั โดยจัดตัง้ กลุ่มไลน์ใช้ช่ือว่า “กลุ่มครูผนู้ า” และ
“กลุ่มผูบ้ ริหาร” จากนัน้ เข้าสู่การศึกษาในระยะดาเนินการในวงจรการวิจยั ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการ
เชิงวิพากษ์เป็ นกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ตาราง 9 สรุปข้อมูลพืน้ ฐานของผูร้ ว่ มวิจยั ในระยะดาเนินการในวงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
ผูร้ ว่ มวิจยั
โรงเรียนที่ 1
ผูอ้ านวยการโรงเรียน

ครู 1
ครู 2

เพศและอายุ

วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ

ประสบการณ์สอน/
การบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ชาย อายุ 58 ปี ป.บัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
ผอ.ชานาญการพิเศษ
ชาย อายุ 58 ปี กศ.บ.(ภาษาไทย)
ครู ชานาญการ
หญิง อายุ 37 ปี วท.บ.(วิทยาศาสตร์ท่วั ไป)
ครู ชานาญการพิเศษ

20 ปี

ชาย อายุ 35 ปี วท.บ.(เคมี)
ครู ชานาญการ

9 ปี

- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- รองประธานฝ่ ายงบประมาณ
ของศูนย์เครือข่าย
- สอนวิชาภาษาไทย ชัน้ ป.4-6
และหัวหน้างานงบประมาณ
- สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ ป.6
วิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ ป.5-6
และหัวหน้างานวิชาการ
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.4
และวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ ป.4-5

ชาย อายุ 51 ปี กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ผอ.ชานาญการพิเศษ

10 ปี

หญิง อายุ 26 ปี กศ.บ.(ภาษาไทย)
หญิง อายุ 26 ปี คบ.(คณิตศาสตร์)
หญิง อายุ 35 ปี วท.บ.(ชีววิทยา) ครู คศ.2

1 ปี
1 ปี
6 ปี

38 ปี
12 ปี

ครู 3

นักเรียน ชัน้ ป.6
จานวน 23 คน
โรงเรียนที่ 2
ผูอ้ านวยการโรงเรียน

ครู 1
ครู 2
ครู 3
นักเรียน ชัน้ ป.6
จานวน 26 คน

- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- รองประธานฝ่ ายวิชาการ
ของศูนย์เครือข่าย
- สอนวิชาภาษาไทย ชัน้ ป.4-6
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ชนั้ ป.4-6
- สอนวิทยาศาสตร์ ชัน้ ป.4– 6
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวงจรการวิจัยปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์
การดาเนินการในวงจรการวิจัยปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลวิธีการ
จัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู และส่งเสริมการดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ
ภายในโรงเรียน โดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวิจัยปฏิ บตั ิการเชิง วิพ ากษ์ ซึ่ง แต่ละวงจรการวิจัย
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ (การวางแผน) ขัน้ การปฏิบตั ิและการสังเกต
และขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ การดาเนินการแต่ละขัน้ ตอนในแต่ละวงจรการวิจยั เริ่มดาเนินการที่
โรงเรียนที่ 1 เมื่อเสร็จสิน้ จึงดาเนินการในโรงเรียนที่ 2 เป็ นวงจรต่อเนื่องกันไป โรงเรียนละ 3 วงจร
ผูว้ ิจยั แบ่งนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นรายโรงเรียน ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวงจรการวิจัยของโรงเรียนที่ 1
การวิจัยวงจรที่ 1 : โรงเรียนที่ 1
1. ขั้นการปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน)
การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ในการวิจยั วงจรที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความหมายและ
แนวทางการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยเริ่มจากการสร้างทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ดว้ ยการให้กลุ่ม ครู สะท้อนความคิด
และความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานตามประสบการณ์และการรับรู ข้ อง
ตนเอง โดยนาความรูจ้ ากการฝึ กอบรมเข้าช่วยในการสะท้อนและร่วมกันวิพากษ์จนเกิดความเข้าใจที่
ตรงกันเกี่ ยวกับ ความหมายและลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน รวมถึง
แนวทางที่เป็ นไปได้ในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูเ้ ดิมไปสู่การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
และสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษาให้สะท้อนความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
และแนวทางที่เป็ นไปได้ในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู เ้ ดิมของครู ไปสู่การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน จากนัน้ จัดประชุมระดมสมองกลุ่มครู เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และวางแนวทางการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานภายใต้
ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่เกิดจากความเข้าใจอย่างถ่อ งแท้ตรงกัน
ของกลุ่มครู โดยนากิจกรรมการเรียนรูเ้ ดิมที่ประสบความสาเร็จมาร่วมวิพากษ์จนได้แนวทางการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานสาหรับนาไปปฏิบตั ิจริง หลังจากนัน้ ร่วมกันวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยนาแนวทางที่เป็ นไปได้ใน
การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูเ้ ดิมสูก่ ารจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่รว่ มกัน ให้ขอ้ เสนอแนะ
และข้อสรุ ปที่ได้จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษาเข้าช่วยในการระดมสมองวางแผนทากิจกรรม
โดยคานึงถึงการส่งเสริมการดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ภายในโรงเรียน ทัง้ นีภ้ ายหลัง
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การวางแผนทากิจกรรม ผูว้ ิจยั นาข้อสรุปที่ได้ไปสร้างความเข้าใจกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาเพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนา ผลเคราะห์ขอ้ มูลตามองค์ประกอบด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม ดังต่อไปนี ้
1.1 ด้านภาษา
การให้ความหมาย ความเข้าใจ และความรูส้ ึกต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ของครู ที่เกิดจากการสะท้อนความคิดและร่วมกันวิพากษ์ มีรายละเอียดดังนี ้
1) การให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
จากการสะท้อนความคิดและร่วมกันวิพากษ์เพื่อสร้างความหมายของการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่าครู ให้ความหมายของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานสะท้อนถึง
ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 6 ประการ ได้แก่ 1) การนาปั ญหามาเป็ น
จุดเริ่มต้นของการเรียนรู ้ 2) ครูทาหน้าที่เป็ นผูถ้ าม 3) นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม 4) ครูเป็ นผู้
ส่งเสริมการเรียนรู ้ 5) ครู คอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้ และ 6) นักเรียนสร้างความรู ใ้ หม่จากการ
แก้ปัญหา สามารถสรุปเป็ นนิยามความหมายของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานว่าเป็ นการ
นาปัญหามาเป็ นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู ้ โดยที่ปัญหาดังกล่าวจะต้องเป็ นเรื่องใกล้ตวั นักเรียน ปั ญหา
ในชีวิตประจาวันหรือเหตุการณ์ท่ีกาลังได้รบั ความสนใจที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่เนือ้ เรื่องที่ จะเรียนรูไ้ ด้
โดยครูนาปัญหามาทาให้นกั เรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู ้ เห็นความสาคัญของปั ญหา ครูทาหน้าที่
เป็ นผูถ้ าม เช่น การตัง้ คาถามกระตุน้ ความคิด กระตุน้ ความรู เ้ ดิมของนักเรียน ให้นกั เรียนทากิจกรรม
ร่วมกันเป็ นกลุม่ ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่กนั ครู คอยสังเกต ให้ความช่วยเหลือ
คอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้ เช่น ชมเชย ให้กาลังใจ ให้นกั เรียนได้สร้างความรู ใ้ หม่จากการแก้ปัญหา
ซึ่งจะทาให้นกั เรียนได้ฝึกการคิด การแก้ปัญหา และสามารถนาวิธีแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
“เป็ นการสอนที่ไฮไลท์อยู่ที่ปั ญหา เป็ นปั ญหาที่เชื่อมไปยังเนือ้ หาที่จะสอนใน
บทเรียนได้ โดยครู ตอ้ งทาํ ให้เด็กสนใจอยากเรียนรู ้ เช่น เอามาเล่าให้เด็กฟัง เปิ ดยูทูปให้
เด็กดู แล้วก็ถามให้เด็กช่วยกันคิดวิเคราะห์สถานการณ์ว่าทีเ่ ป็ นแบบนีเ้ พราะอะไร มันเกิดขึน้
ได้อย่างไร เน้นตัง้ คาํ ถามให้เด็กคิดหาทางแก้ปัญหาเพือ่ ให้ได้ความรู ใ้ นเรือ่ งทีเ่ รียน สรุปก็
คือเด็กต้องสร้างความรู ข้ นึ้ มาเองจากการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ค่ะ”
(ครู 1 รร.1)
“เป็ นกระบวนการจัด การเรียนรู ท้ ี่เอาสถานการณ์ปัญ หาหรือเหตุการณ์ใ น
ชีวิตประจําวันของเด็กมาเป็ นจุดเริ่มต้น เป็ นต้นเรื่องในการจัดการเรียนการสอน โดยที่
ปัญหานัน้ ต้องเชื่อมโยงไปสู่เรือ่ งทีเ่ รียนได้ แล้วครู นาํ ปัญหามาเล่ามาทาํ ให้เด็กสนใจอยากรู ้
ให้เห็นว่าปั ญหานีส้ าํ คัญนะ มันเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใด ครู ตอ้ งถามให้เด็กเอา
ความรู ท้ มี่ ีอยู่มาตอบ มาช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา ช่วยกันคิดแก้ปัญหาเพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุป ก็
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คือความรู ใ้ นเรือ่ งที่เรียน กระบวนการทัง้ หมดเด็กต้องช่วยกันเป็ นกลุ่ม ตรงนีเ้ หมือนเด็ก
เรียนรู เ้ อง ครู แค่เป็ นผูถ้ าม คอยสังเกต คอยให้ความช่วยเหลือ”
(ครู 2 รร.1)
“PBL ตามทีเ่ ข้าใจนะครับ ต้องอาศัยปัญหาในการเรียนรู ้ ต้องมีปัญหามาทาํ
ให้สนใจอยากรู ้ แล้วหยิบยกปัญหานัน้ มาเรียนรู ้ ทีนปี ้ ัญหาก็ตอ้ งใกล้ตวั เด็ก ยิ่งเกี่ยวข้องกับ
เด็กมากเท่าใดเขาจะยิ่งสนใจอยากรู ้ และทีส่ าํ คัญปัญหานัน้ ต้องสามารถเชื่อมโยงไปสู่เนือ้
เรือ่ งทีจ่ ะเรียนได้ เพราะไม่อย่างนัน้ จะไม่บรรลุตวั ชีว้ ดั มาตรฐานการเรียนรู ใ้ นเรือ่ งนัน้ โดย
เริ่มจากนาํ สถานการณ์ปัญหามาเล่า มากระตุน้ ให้เด็กสนใจอยากรู อ้ ยากเรียน ครู ตอ้ งถาม
ให้มาก เน้นตัง้ คาํ ถามครับ ให้เด็กช่ วยกันคิดแก้ปั ญ หา และที่สาํ คัญ เราต้อ งชมเชย ให้
กาํ ลังใจ “ไม่ เป็ นไรลู กทาํ ดีแล้วนะ ครู ภูมิใจนะ” ต้องชมครับ”
(ครู 3 รร.1)

2) ความเข้าใจขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การร่วมกันวิพากษ์เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปั ญ หาเป็ นฐาน ทาให้ครู เ กิดความเข้าใจเกี่ ยวกับขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้อย่างสอดคล้องตรงกัน
สรุปดังนี ้ 1) ขัน้ เชื่อมโยง เป็ นการทบทวนความรูเ้ ดิมและปูพืน้ ฐานความรูใ้ หม่ ให้นกั เรียนโดยการเชื่อมโยง
ความรูเ้ ดิมกับสถานการณ์ปัญหา เช่น ครู 3 สะท้อนความเข้าใจ “เป็ นการทบทวนความรู เ้ ดิมของเด็ก
เพื่อที่ว่าเด็กจะได้นาความรู ท้ ่ีมีอยู่เดิมนัน้ มาทาความเข้าใจปั ญหา คล้ายการนาเข้าสู่บทเรียนเพื่ อจะ
ทบทวนและปูพืน้ ความรูม้ ากกว่า” 2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา เป็ นการให้นกั เรียนระบุปัญหาที่แท้จริง
และวางแผนดาเนินการ ตามกรอบดังนี ้ (1) ข้อเท็จจริง ให้นกั เรียนบอกข้อเท็จจริงต่างๆ ในสถานการณ์
ปั ญหา และระบุปัญหาที่แท้จริง (2) ความคิดเห็น ให้นกั เรียนคิดหาสาเหตุของปั ญหา คิดวิธีแก้ปัญหาที่
หลากหลาย และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ (3) กาหนดประเด็นการเรียนรู ้ ให้นกั เรียนกาหนด
ประเด็นที่ตอ้ งค้นหาความรู ้ (4) วางแผนดาเนินการ ให้นกั เรียนเขียนขัน้ ตอนดาเนินการศึกษาค้นคว้า
เช่น ครู 2 สะท้อนความเข้าใจ “หาปั ญหาที่แท้จริง เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม กาหนดประเด็นที่
ต้องค้นหาความรู ้ แล้วก็มาวางแผนว่าจะแก้อย่างไร” 3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า เป็ นการให้นกั เรียน
ได้ลงมือศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู ้ 4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้ เป็ นการให้นกั เรียนร่วมกัน
อภิปรายความรู จ้ ากการศึกษาค้นคว้า สรุปความรูเ้ กี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู ้ และวิธีการค้นหาความรู ้ ทัง้ นี ้
ครูสรุปร่วมกันว่าจะจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขัน้ ตอน ตามความเข้าใจข้างต้น
3) มีเจตคติทดี่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ครู และผูบ้ ริหารสถานศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
โดยเห็นตรงกันว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเน้นฝึ กการคิดของนักเรียนเพราะมีปัญหามา
กระตุน้ การคิด การเรียนรูแ้ ต่ละขัน้ ตอนจะต้องผ่านการคิด เช่น การคิดหาสาเหตุของปั ญหา คิดวิธีการ
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แก้ปัญหา โดยเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้คิดอย่างอิสระ นักเรียนได้เสนอความคิดเห็นของตนเอง
ซึ่งจะส่งผลให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาทักษะการคิดและต่อยอดความคิดขัน้ สูง (ความคิดสร้างสรรค์) และได้
วิธีแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจาวัน นอกจากนี ้ ครูยงั สะท้อนว่าการจัด การเรียนรูท้ ่ีผ่านมาคล้ายกับการ
จัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน แต่ครู ฝึกให้นกั เรียนคิดค่อนข้างน้อย การปฏิบตั ิส่วนใหญ่เป็ นเพียง
การถามและร่วมกันสรุ ปกับนักเรียน เพราะครู เร่งรีบสอนให้ครบทุกเนือ้ หาจึงไม่ได้เตรียมสถานการณ์
ปัญหามาใช้ในการจัดการเรียนรู ้
“เป้าหมายของ PBL จริงๆ มันก็ฝึกให้เด็กคิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าให้นกั เรียน
ได้รู ถ้ ึงปั ญหา รู จ้ ักปั ญหา เมื่อรู จ้ ักปั ญหา นักเรียนต้องคิดหาสาเหตุของปั ญหาได้ เพราะ
กระบวนการตรงนี ้ นัง่ อยู่เฉยๆ ปัญหา ทีเ่ กิดขึน้ มาจะตอบได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งคิดว่าใช้อะไรแก้คง
ไม่ได้นะครับ ต้องคิดว่าทีเ่ ป็ นอย่างนีเ้ พราะว่า 1 2 3 แล้วแต่ความคิดของนักเรียนหลากหลาย
เพราะกระบวนการตรงนัน้ พอเราถามคาํ ถามนีส้ าเหตุเกิดจากอะไร แค่คาํ ถามนีน้ กั เรียนก็ได้ใช้
ความคิดแล้วว่าเกิดจากอันนีน้ ะ ทาํ ไมนักเรียนตอบไม่ได้ ทาํ ไมนักเรียนแยกคาํ เหล่านีไ้ ม่ได้ 1.
ไม่ตงั้ ใจเรียน 2.ใจวอกแวก 3.ทาํ กิจกรรมอืน่ เวลาครู สอน 4.ไม่ให้ความสาํ คัญกับวิชาภาษาไทย
แสดงว่าคาํ ตอบทีอ่ อกมานี ้ คาํ ถามเดียวนักเรียนได้คิดแล้ว นักเรียน ต้องคิดต่อว่าแล้วสาเหตุ
เหล่านี ้ เราน่าจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนัน้ วิธีการแก้ไขนี ้ 1 2 3 นักเรียนคิดเอง นักเรียนมี
โอกาสได้คดิ ถูกผิดเราไม่รู ้ แต่ว่าได้คดิ แล้ว ดังนัน้ กระบวนการนีน้ กั เรียนจะเริ่มคิดตัง้ แต่ปัญหา
ทีแ่ ท้จริงคืออะไร ปัญหานีเ้ กิดจากสาเหตุอะไร แล้วก็เรามีวิธีการแก้ปัญหานีผ้ ่านไปได้อย่างไร
แสดงว่ากระบวนการทัง้ หมดต้องอาศัยความคิดครับ”
(ครู 3 รร.1)
“ผมว่า PBL กระบวนการก็คล้ายๆ กับทีเ่ ราสอน ปัญหาเราก็เอามาบ้างแต่ให้เด็ก
ฝึ กใช้ความคิดน้อยกว่า คือการร่วมกันคิด อภิปรายน้อย เราแค่ถามเด็กแล้วก็ช่วยสรุปแค่นนั้ เอง
เพราะครู เร่งรีบกับเนือ้ หา แล้วก็เวลาด้วย ทีนถี ้ า้ นาํ pbl มาใช้ เด็กก็ได้เกิดทักษะการคิดแล้วก็
ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้เพิ่มขึน้ จากกระบวนการสอนนีค้ รับ”
(ครู 2 รร.1)
“กระบวนการของ PBL มันเน้นพัฒนาทักษะการคิดของเด็กอยู่แล้ว แต่ดว้ ยเวลา
จาํ กัด เร่งสอนให้ทนั สอนให้ครบทุกเรือ่ ง เลยไม่ทนั ได้เตรียมการ ไม่ทนั คิดวิธีการใหม่ๆ มาสอน
เด็ก”
(ครู 1 รร.1)
“ก็เชือ่ ว่าพัฒนาการคิดของนักเรียนได้นะเพราะว่าการให้นกั เรียนได้พบเจอกับ
ปัญหา ได้วิเคราะห์ปัญหาต้องอาศัยการคิดอยู่แล้วครับ อย่างน้อยที่สดุ แล้วเด็กก็ได้คิดว่า
ปัญหาทีค่ รู นาํ มาจัดการเรียนการสอนนีเ้ กิดจากอะไร มีสาเหตุมาจากอะไร แล้วเมื่อได้ฝึกคิด
แบบนีบ้ ่อยๆ ผมก็ว่าเด็กได้พฒ
ั นาการคิดครับ“
(ผอ. รร.1)
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อย่างไรก็ตาม ครู เ ห็นว่าจาเป็ นต้องปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ท้ ่ีส าคัญ
ได้แก่ ครู ตอ้ งเน้นการตัง้ คาถามให้มากขึน้ และเปิ ดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ ซึ่งผูว้ ิจัยได้นา
ความคิดเห็นดังกล่าวไปเป็ นข้อมูลให้ครูวางแนวทางจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
“อีกประเด็นทีส่ าํ คัญก็ว่าได้เราต้องปรับการสอน ปรับพฤติกรรมของเราเพราะที่
เป็ นปัญหาตอนนีเ้ ด็กจะกลัวตอบผิด เด็กจะไม่กล้า ตรงนีบ้ างทีถามไปพอตอบผิดเด็กก็อาย
เพือ่ น ตรงนัน้ เราต้องปรับการสอนพอสมควร ผมสอนผมบอกเลยว่า “ไม่ตอ้ งกลัวผิด ลูกคิดอะไร
อยู่ก็ตอบมาเลย สาระของครู ไม่ได้อยู่ทคี่ าํ ตอบถูกหรือผิด แต่อยู่ทเี่ ธอคิดหรือยัง เรือ่ งนีท้ คี่ รู ถาม
ไปนักเรียนคิดหรือยัง คิดแล้วในสมองลูกคิดได้แล้วเพราะฉะนัน้ ลูกตอบมาเลย ลูกไม่ตอ้ งกลัว
คาํ ตอบถูกหรือผิดเรื่องนัน้ ค่อยว่ากันทีหลัง ตอนนีค้ รู ว่าลูกต้องตอบก่อน” เด็กเราเป็ นอย่างนี ้
เพราะฉะนัน้ การสอนครู เราต้องพยายามถามเด็กมากๆ อย่าว่าเวลาเด็กตอบผิด” (ครู 3 รร.1)

จากความเข้าใจและการมีเจตคติท่ีดีตอ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานทาให้ครู
และผูบ้ ริหารสถานศึกษาสะท้อนถึงแนวทางที่เป็ นไปได้ในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูเ้ ดิมไปสู่การ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยเป็ นการปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิเดิมของครูใน 3 ประเด็น ได้แก่
1) ประเด็นก่อนจัด การเรียนรู ้ เห็นว่าครู ตอ้ งเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยบูรณาการตัวชีว้ ัดและ
บูรณาการเนือ้ หาในรายวิชา เนื่องจากธรรมชาติของเนือ้ หาบางเรื่องไม่เอือ้ ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
2) ประเด็นขณะจัดการเรียนรู ้ เห็นว่าครูตอ้ งจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ น ฐานที่ ต กลงร่ ว มกัน และ 3) ประเด็ น หลัง การจัด การเรี ย นรู ้ เห็ น ว่ า ครู ต ้อ งรวมกลุ่ ม พู ด คุย
แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรูเ้ พื่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาต่อไป ซึ่งผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้นา
แนวทางดังกล่าวไปร่วมกันวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยจะนาเสนอในด้านกิจกรรม
“ถ้าจะสอนแบบ PBL คิดว่าครู ตอ้ งเตรียมตัวตัง้ แต่เริ่มแรกก่อนทีจ่ ะสอน โดย
ทีว่ ่าในแต่ละเนือ้ หาครู ตอ้ งพยายามคิดสถานการณ์ปัญหาคร่าวๆ ออกมาให้ได้ก่อน เหมือน
บทที1่ เราจะสร้างสถานการณ์อะไร มาจัดประสบการณ์ให้กบั เด็ก”
(ครู 1 รร.1)
“ดูทกี่ ระบวนการของ PBL แล้ว ก็คิดว่าเราต้องเตรียมการสอน ต้องบูรณาการ
ตัวชีว้ ดั บูรณาการเนือ้ หา”
(ครู 2 รร.1)
“สิ่งแรกทีต่ อ้ งปรับเลยครับคือ การวิเคราะห์ตวั ชีว้ ดั การเขียนแผนการสอน ผม
เชื่อเหลือเกินว่าถ้าครู ตงั้ ใจทาํ ตรงนี ้ สามารถพัฒนาได้สูงครับ แต่ครู เราติดนิสยั ของเดิมๆ
เรือ่ งของการสอน เรือ่ งของเทคนิคการสอน เรือ่ งของการเขียนแผนการสอน ส่วนใหญ่แล้ว
จะอิงแบบเก่า คือบางทีครู นะ ไม่ว่าทีไ่ หน แผนการสอนนีบ้ างทีมนั เกิดจากแผนการสอนของ
สาํ นักพิมพ์นะครับ ไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองเป็ นหลักนะครับ คือสอนไปตามทีส่ าํ นักพิมพ์
เขาให้มา”
(ผอ. รร.1)
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“ต้องทาํ ตามหลักการของ PBL เหมือนทีค่ รู ..ว่าต้องเลือกมาเลยว่าชัน้ ไหนจะใช้
PBL แล้วมาวางแผนการสอนกันว่าวิชานีจ้ ะทาํ ยังไงให้เป็ น PBL ผมว่า PBL มันใช้ไม่ได้กบั ทุก
เนือ้ หาแต่ถา้ เราบูฯ เนือ้ หาค่อยๆ เชือ่ มไปๆ ก็นา่ จะไปได้นะผมว่า นีค่ วามคิดส่วนตัวผม (ครู 2 รร.1)
“หลังสอนคิดว่าครู ก็มาคุยกันว่าผลจากทีส่ อนไปนัน้ เป็ นยังไงบ้าง สรุปแล้วได้
ตามทีค่ าดหวังไหม อะไรทีว่ ่าเรายังต้องปรับปรุงต้องพัฒนา ก็มาหาทางพัฒนากัน ผมว่าก็
เหมือนกับทีเ่ ราทาํ ๆ กันอยู่น่นั แหละครับแต่ว่าตอนนัน้ เรายังไม่ได้ม่งุ ไปที่ PBL มาต้องนีเ้ รา
จะพัฒนา PBL เราก็มาพูดเรือ่ งPBL เป็ นหลัก”
(ครู 3 รร.1)
“การมาคุยกันเรือ่ งผลการสอนก็เป็ นวิธีทดี่ นี ะคะ จะได้รูว้ ่าเพือ่ นสอนยังไง เขา
ทาํ ยังไงถึงสาํ เร็จ เราจะได้เอาวิธีของเขามาใช้ดว้ ย ถ้าเจอปัญหาก็ช่วยกันแก้” (ครู 1 รร.1)

1.2 ด้านกิจกรรม
จากการร่วมกันระดมความคิดของผูว้ ิจยั และกลุ่มครูเพื่อวางแนวทางจัดการเรียนรู ้ แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิจกรรมเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น ฐาน โดยนา
แนวทางที่เป็ นไปได้ในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู เ้ ดิมไปสู่การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานในด้านภาษา มาเป็ นข้อมูลในการระดมความคิด สามารถสรุปเป็ นกิจกรรมที่จะทาในขัน้ การปฏิบตั ิ
และการสังเกต ได้ 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริง และการทบทวนหลังการ
ปฏิบตั งิ าน สรุปดังนี ้
1) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
กิจ กรรมการเรียนรู เ้ พื่ อเสริม สร้างทักษะการคิดของนักเรียนที่ ครู ปฏิ บตั ิในปั จจุบัน
ได้แก่ การกระตุน้ ความสนใจจากการชวนคุยเรื่องใกล้ตวั การให้นักเรียนเรียนรู เ้ ป็ นกลุ่ม ครู เน้นการ
ตัง้ คาถาม การฝึ กให้นกั เรียนตัง้ คาถาม และการเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้ ซึ่งครู สะท้อนว่ากิจกรรม
เหล่านี ้ ปฏิบตั ิแล้วประสบความสาเร็จ กล่าวคือนักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในการคิดแต่ยงั ไม่
ปรากฎผลเป็ นที่พอใจเนื่องจากครู บ างคนไม่ได้ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องและยังไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกันใน
การจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นการคิดของนักเรียน สาหรับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูป้ ั จจุบนั ครูไม่ได้ปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง การปฏิบตั ิส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้บูรณาการตัวชีว้ ดั ล่วงหน้าแต่จะบูรณาการเนือ้ หาเมื่อสอนไม่
ทัน และไม่ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นพัฒนาการคิดของนักเรียน แผนการจัดการเรียนรูข้ องครู
ส่วนใหญ่ปรับจากแผนการจัดการเรียนรูใ้ นคูม่ ือสาเร็จรู ปให้สามารถปฏิบตั ิได้จริง มีการศึกษาเทคนิค
การสอนจากแหล่งความรูต้ า่ งๆ ครู บางคนไม่ได้เขียนแผนการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบที่เป็ นทางการแต่
ได้ออกแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยดูตวั ชีว้ ดั เรื่องที่จะสอน และเขียนกิจกรรมการเรียนรูส้ นั้ ๆ เพื่อเป็ นแนว
ทางการจัดการเรียนรู ข้ องตนเอง ผูว้ ิจยั ให้ครูรว่ มกันออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ่ีจะปฏิบตั ิในสถานการณ์
จริง โดยสามารถนากิจกรรมการเรียนรูเ้ ดิมที่ประสบความสาเร็จมาปรับใช้ได้ ซึ่งสามารถสรุปดังนี ้
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การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ค้ รู ตกลงร่วมกันว่าจะบูรณาการตัวชีว้ ดั และบูรณาการ
เนื อ้ หาในรายวิช า เพื่ อจะได้ส อนทันเวลาและสอนครบทุก เนื อ้ หาตามหลัก สูต ร ครู จ ะเป็ น ผูเ้ ขีย น
สถานการณ์ปัญหาในการจัดการเรียนรู ้ จะออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ ป็ นรายสัปดาห์ครอบคลุมขัน้ ตอน
การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขัน้ ตอน และภายใต้ลกั ษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานตามที่เข้าใจตรงกัน โดยจะใช้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ ตามที่ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร
“เขียนแผนการสอนนีน้ ่าจะยากหน่อยเพราะเราไม่ค่อยมีเวลากัน ถ้าจะเลือก
เขียนแผนก็นา่ จะเป็ นแผนรายสัปดาห์จะได้ไม่เพิ่มภาระมากนักแล้วก็ทาํ ได้จริง รู ปแบบแผนก็
เอาตามทีอ่ บรมเลยจะได้มีตวั อย่าง”
(ครู 1 รร.1)
“ผมว่าเราต้องบูรณาการเนือ้ หาเข้ากันเป็ นเรือ่ งๆ บูทีเดียวไปเลยไม่ตอ้ งมาบู ใน
ตอนท้ายเทอมอีก บูแล้วเราก็เขียนสถานการณ์ปัญหา เตรียมไปเองเลย เตรียมไป” (ครู 2 รร.1)

การจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จ ริง ครู ได้สร้างแนวทางการปฏิบัติร่วมกันว่าก่อน
จัดการเรียนรู จ้ ะต้องชีแ้ จงให้นักเรียนทราบถึงสาเหตุของการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู ้ และ
อธิบายเกี่ยวกับขัน้ ตอนการเรียนรู เ้ พื่อให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานและสนใจอยากเรียนรู ้ ในการจัดการเรียนรูค้ รูรว่ มกันกาหนดแนวทางจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้ 1) ขัน้
เชื่อมโยง ครู จะทบทวนความรู เ้ ดิมของนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ จะนาสถานการณ์ปัญหามาทาให้
นักเรียนสนใจอยากเรียนรู ้ จะเน้นการตัง้ คาถาม 2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียน
ในการทากิจกรรม จะใช้ตารางวิเคราะห์ปัญหาเป็ นเครื่องมือให้นกั เรียนวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้นกั เรียน
มีกระบวนการคิดไปพร้อมกับการเข้าใจเนือ้ หา จะเน้นการตัง้ คาถามและเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
ดังนี ้ (1) ข้อเท็จจริง จะใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรียนอธิบายข้อเท็จจริงที่ปรากฎในปั ญหา และระบุปัญหา
ที่แท้จริง (2) ความคิดเห็น จะใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรียนคิดหาสาเหตุของปั ญหา คิดวิธีแก้ปัญหาที่
หลากหลาย และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ (3) กาหนดประเด็นการเรียนรู ้ จะใช้คาถามกระตุน้ ให้
นักเรียนกาหนดประเด็นที่ตอ้ งค้นหาความรู เ้ พื่อใช้ในการแก้ปัญหา (4) วางแผนดาเนินการ จะตัง้ คาถาม
กระตุน้ ให้นักเรียนเขียนขัน้ ตอนการศึกษาค้นคว้า และจะให้นกั เรียนนาเสนอตารางวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อประเมินการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน 3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ครูจะให้นกั เรียนค้นคว้าเป็ น
กลุ่ม ทากิจกรรมที่หลากหลาย ครู จะคอยให้คาแนะนา กากับติดตาม คอยตรวจสอบการเรียนรู ข้ อง
นักเรียนเป็ นระยะๆ เพื่อดูว่านักเรียนได้รบั ความรูค้ รอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรูห้ รือไม่ 4) ขัน้ อภิปราย
และสรุปสิ่งที่เรียนรู ้ จะให้นกั เรียนร่วมกัน อภิปรายเป็ นกลุ่ม ให้นาเสนอผลงาน ครูจะคอยซักถามและ
อธิบายเพิ่มเติมในบางประเด็นที่เห็นว่านักเรียนยังขาดความรูอ้ ยู่ หรือประเด็นที่ อยากให้นกั เรียนรู ้ ทัง้ นี ้
ครู ตกลงร่วมกันว่าตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู ค้ รู จะเน้นการตัง้ คาถามและการเสริมแรงจูงใจใน
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การเรียนรูใ้ ห้กับนักเรียนเพื่อ กระตุน้ ให้นกั เรียนพยายามเรียนรู ้ เนื่องจากปั จจุบนั โรงเรียนกาลังเผชิญ
ปัญหานักเรียนขาดความกระตือรือร้น และขาดความพยายามในการเรียนรู ้
สาหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู ค้ รู มีความเห็นว่าจะประเมินผลการเรียนรู ้
ตามสภาพจริง เมื่อผูว้ ิจยั สอบถามถึงแนวทางการประเมินผลตามสภาพจริงที่ครูจะปฏิบตั ิรว่ มกันพบว่า
ครู จะประเมินความรู จ้ ากผลศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รบั มอบหมาย การทาแบบฝึ กหัดในหนังสือเรียน
ประเมินการทางานกลุ่มโดยใช้แบบสังเกตที่ครูมีอยู่เดิมแล้วในแผนการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียน ซึ่ งที่
ผ่านมาครูไม่ได้นามาใช้เพราะเร่งรีบสอนให้ทนั ครบตามเนือ้ หา ส่วนความสามารถในการคิดของนักเรียน
ครูจะประเมินจากตารางวิเคราะห์ปัญหา การถาม-ตอบของนักเรียนตลอดการจัดการเรียนรู ้ เป็ นต้น
“เชื่อมโยงก็ทบทวนความรู เ้ รื่องที่เรียนมาก่ อนหน้านีแ้ ล้ว เพือ่ ที่ว่าได้กระตุน้
ความรู เ้ ดิมของเด็ก จากนัน้ ก็นาํ เสนอปัญหาก็ถามให้เด็กได้เชื่อมโยงความรู เ้ ดิมทีม่ ีอยู่แล้ว
นัน้ มาอธิบายปัญหา จากนัน้ ก็คิดว่าทาํ ตามตาราง FILA เลยค่ะ เพราะว่าตารางมันชัดอยู่
แล้ว มันมีกระบวนการทีช่ ดั เจนว่าเด็กต้องทาํ อะไรบ้างในแต่ละช่องเติมข้อมูลอะไร ในส่วนนี ้
คิดว่าครู ตอ้ งถามกระตุน้ ให้เด็กเขียนทีละช่องๆ เพราะว่าเด็ก ป.6 ความรู ย้ งั น้อยการเรียน
แบบนีค้ รู ตอ้ งถามกระตุน้ เด็กถึงจะทาํ ได้ เอ่อ! พอได้ผ่านขัน้ ตาราง FILA นีแ้ ล้วคิดว่าควร
เป็ นกิจกรรมทีห่ ลากหลายเพือ่ ให้ได้ความรู ม้ าครบตามวัตถุประสงค์และเด็กไม่เบือ่ ด้วย แต่ว่า
ครู ตอ้ งคอยติดตามต้องตรวจสอบเช็คอยู่ตลอดว่าเด็กได้ความรู ม้ าแค่ไหน บรรลุวตั ถุประสงค์
ของการเรียนเรือ่ งนีห้ รือยัง ตรงนีก้ ็กงั วลอยู่เหมือนกันค่ะว่าเด็กจะได้ความรู ม้ าครบไหม แต่ก็
ต้องลองดูก่อน ลองสอนดูก่อน”
(ครู 1 รร.1)
“ก็คิดว่ าท ําตามขั้นตอนในตาราง FILA เลยครับ ระบุปั ญหาก็ ให้เด็กอ่ าน
รายละเอียดสถานการณ์ปัญหา ช่วยกันระบุขอ้ เท็จจริง แล้วให้ระบุปัญหาทีแ่ ท้จริง จากนัน้ ก็
ให้วเิ คราะห์สาเหตุของปัญหา ปัญหานีน้ ะเกิดขึน้ ได้อย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร เมื่อรู ส้ าเหตุ
แล้วมาคิดวิธีแก้ปัญหา ตรงนีค้ ดิ ว่าต้องให้เด็กคิดหลายๆ วิธีแล้วเลือกวิธีแก้ปัญหาทีเ่ หมาะสม
และเป็ นไปได้ ต่อไปก็ให้เด็กระบุว่ามีความรู อ้ ะไรบ้างทีต่ อ้ งใช้ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี ้ อะไร
สิ่งทีร่ ู แ้ ล้วและสิ่งทีย่ งั ไม่รู ้ แล้วกาํ หนดประเด็นทีต่ อ้ งค้นหาความรู จ้ ากสิ่งทีย่ งั ไม่รู ้ จากนัน้ ก็ให้
เด็กช่วยกันวางแผนแก้ปัญหาครับ ทีนสี ้ าํ หรับบทบาทครู นะครับคิดว่าต้องพยายามตัง้ คาํ ถาม
ครับ ตัง้ คาํ ถาม ชมเชย ให้กาํ ลังใจ เพือ่ ให้เด็กได้คิดนะครับ ครู ตอ้ งเน้นถามเลยก็ว่าได้คอย
ตัง้ คาํ ถามกระตุน้ ความคิดเด็กอยู่ตลอดนะ”
(ครู 3 รร.1)
“ผมเห็นด้วยกับครู ..และครู ..ว่าสอนแบบนัน้ น่าจะได้ มาทีข่ นั้ สุดท้ายผมคิดว่า
เด็กต้องได้มาอภิปรายร่วมกันเป็ นกลุ่มว่าความรู ท้ ไี่ ปค้นมานีค้ รอบคลุมมัย้ สรุปออกมา คิดว่า
จะต้องพยายามกระตุน้ ให้เด็กช่วยกันสรุป สรุปความรู ท้ ไี่ ด้จากการไปสืบค้น จากการแก้ปัญหา
ตรงนีอ้ าจจะใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ในการให้เด็กสรุป อาจจะเขียนสรุปเฉยๆ หรือว่าเขียนเป็ น
แผนผังความคิด ตรงนีก้ ็แล้วแต่เนือ้ หานะครับ ต้องดูอกี ทีนงึ ครับ”
(ครู 2 รร.1)
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“ประเมินก็ตามสภาพจริงเลยครับเราให้เด็กทาํ อะไรก็ประเมินอันนัน้ ถ้าให้ไปค้น
ก็ประเมินจากทีไ่ ปค้นมา ส่วนเรื่องการคิดก็คิดว่าดูจากตาราง FILA เลย เพราะตรงนัน้ มันมี
กระบวนการทีช่ ดั เจนอยู่แล้วครับ ดูจากการตอบคาํ ถาม การซักถามครับ ผมคิดว่าเวลาสอน
จริงเราก็ยึดตาม concept PBL เน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางตามทีเ่ ข้าใจนั่นแหละตับ แต่ในส่วน
ของเทคนิควิธีการต่างๆ ทีเ่ ราจะใช้นนั้ ก็ขึน้ อยู่กบั ความถนัดความสามารถของครู ผูส้ อน แล้วก็
เนือ้ หาวิชาด้วยครับ”
(ครู 3 รร.1)

อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบการจัดการเรียนรู ค้ รู ได้สะท้อนถึงแหล่งความรูต้ ่างๆ
ที่จะศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนรู ้ ได้แก่ จากคูม่ ือสาเร็จรูป เว็บไซต์ คลิปวีดีโอจากเว็บไซต์ยทู ปู และ
เอกสารที่เคยเข้ารับการฝึ กอบรม เป็ นต้น ผูว้ ิจยั ได้สอบถามถึงความต้องการแหล่งความรูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานพบว่าครูมีความต้องการแหล่งความรูด้ งั กล่าว โดยเสนอให้ผวู้ ิจยั
จัดทาแหล่งรวบรวมความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อให้ครูได้เข้าไปศึกษา
“พวกเทคนิคการสอนต่างๆ ผมว่ าเราไปดู จากครู ในยู ทูปเขาเอามาโหลดไว้
เยอะแยะ ก็เลือกเอาทีเ่ ทคนิคทีม่ าใช้ได้ หรือว่าเอกสารทีเ่ คยอบรมก็พอมีอยู่ ก็ไปเอาตรงนัน้
มาปรับใช้กบั การสอนของเราให้มนั ไปได้กบั เด็กเรา ก็คดิ ว่าทาํ ได้นะ”
(ครู 2 รร.1)
“ทีผ่ า่ นมาเทคนิคต่างๆ ทีเ่ อามาสอนก็จากคู่มือ จากในเน็ต ครัง้ นีก้ ็คดิ ว่าจะไป
ดูจากอันนัน้ แต่จะเอามาใช้กบั ขัน้ ตอนการสอน PBL ของเรา”
(ครู 1 รร.1)

2) การทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน (AAR)
ปั จจุบนั การแลกเปลี่ยนเรียนรู ใ้ นโรงเรียนเกิดขึน้ ในลักษณะของการพูดคุยกันแบบ
ไม่เป็ นทางการ มีทงั้ เรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ ละเรื่องส่วนตัวของครู ในการพูดคุยกันเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู ไ้ ม่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องใดเป็ นพิเศษ ผูว้ ิจัยจึงเสนอแนวทางการทบทวนหลังการ
ปฏิบตั ิงาน แล้วให้ครู ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า หากจะใช้แนวทางการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน
เพื่อทบทวนผลการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในแต่ละสัป ดาห์คิดว่าสามารถปฏิบตั ิได้หรือไม่
อย่างไร ครู มีความเห็นร่วมกันว่าสามารถปฏิบตั ิได้ เนื่องจากการนาการพูดคุยกันเกี่ยวกับ การจัดการ
เรียนรูข้ องโรงเรียนในปั จจุบนั เป็ นบทบาทของครูวิชาการ ซึ่งการวิจยั นีค้ รูวิชาการมีบทบาทเป็ นผูร้ ว่ มวิจัย
จึงเห็นว่าสามารถนาการ AAR ได้ และต้องการให้ผวู้ ิจยั จัดทาตัวอย่างแนวคาถามสาหรับการ AAR
ให้ครู มีการตกลงร่วมกันว่าจะทาการ AAR ในทุกบ่ายวันศุกร์ โดยจะนัดหมายกันล่วงหน้าในช่วงที่มี
เวลาว่างตรงกัน
“ผมคิดว่าพอได้นะ แต่ตอ้ งมีคนนาํ อย่างตอนนีใ้ นโรงเรียนก็ครู ..ผอ.มอบหมาย
ให้วชิ าการ นาํ เพือ่ นครู พูดคุยเรือ่ งการสอนเด็กเป็ นยังไงบ้าง งานทีม่ อบหมายกันไปถึงไหนแล้ว
ถ้าจะทบทวนการสอน AAR นะ เป็ นไปได้ก็น่าจะครู ..นะครับ ทีว่ ่าคล่องแคล่วทีส่ ดุ แล้ว ผม
ยังไม่เท่าครับ”
(ครู 3 รร.1)
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“ถ้ามีตวั อย่างคาํ ถามมาให้ครู ก็คิดว่าพอทาํ ได้นะคะ แต่ตอ้ งไปฝึ กก่อน ให้จาํ
คาํ ถามให้ได้ก่อน เวลาคุยกันจะได้คล่องๆ หน่อย ให้ลนื่ ไหลหน่อยค่ะ”
(ครู 1 รร.1)
“จริงๆ เราก็คุยกันอยู่ตลอดแล้วนะเรื่องการสอนเด็ก เด็กคนนีเ้ ป็ นแบบนี ้ คนนัน้
เป็ นแบบนัน้ แต่ว่าเรายังไม่ได้คยุ กันว่าเราจะสอนแบบไหนให้เด็กดีขนึ้ พัฒนาดีขนึ้ ” (ครู 2 รร.1)

1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1) ความสัมพันธ์ทมี่ ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
การทากิจกรรมเกี่ ยวกับการวิจัย ทาให้ความสัมพันธ์ในโรงเรียนมีมากขึน้ เนื่องจาก
ผูบ้ ริหารและครู รบั รู เ้ กี่ยวกับเป้าหมายการทากิจกรรมร่วมกัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับ
ครูนนั้ แสดงถึงความร่วมมือรวมพลังกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการนา
แนวทางการจัดเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมาใช้ในโรงเรียน มีการสอบถามแนวทางการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานกับครู และได้ประสานงานไปยังสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาเพื่อเร่งรัดเรื่องการ
ขอสนับ สนุน คอมพิ ว เตอร์เ พื่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ ทั้ง ยัง คอยเป็ น ที่ ป รึก ษาและให้ก าลัง ใจครู ส่ว น
ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มวิจยั กับนักวิจยั นัน้ แม้ว่านักวิจยั จะเป็ นคนแปลกหน้าและต่างศาสนา แต่
ผูบ้ ริหารและครูได้ให้การต้อนรับเป็ นอย่างดี และมีการยอมรับนักวิจยั มากขึน้ โดยสังเกตได้จากการเข้า
มาปรึกษาเรื่องการทาวิจยั ในชัน้ เรียนและเรื่องทั่วไป
“ผอ.นาํ คุยในทีป่ ระชุม เอ่อ.. ผอ.สอบถามว่าเป็ นไงบ้างหลังจากอบรมไปแล้ว
ถามเรือ่ งแนวทางการนาํ ไปใช้พฒ
ั นาเด็กอ่ะค่ะ แล้วแจ้งครู ว่าตามเรือ่ งขอคอมพิวเตอร์จาก
เขตฯ แล้ว คือ ผอ.ขอคอมฯ ทีเ่ ขตฯ นานมากแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มานีก่ ็ประสานไปอีก ไม่รู ้
ว่าจะได้ไหม”
(ครู 1 รร.1)
“เรือ่ ง PBL ก็มีน่งั คุยครับ คือ..เวลานั่งว่างๆ หรือว่าตอนทีว่ ่าเรานั่งกันในห้อง
ห้องพักครู ผอ.แกก็เดินมาถามว่าเป็ นไงบ้างเรือ่ ง PBL ได้เตรียมตัวกันไปถึงไหนแล้ว ก็ถาม
เหมือนจะบ่อยนะครับ”
(ครู 2 รร.1)
“วันก่ อนผมได้โทรไปที่เขตฯ ถามว่าเป็ นไงบ้าง ตกลงยังไงเรื่องไปถึงแล้วที่
โรงเรียนได้ทาํ เรือ่ งขอคอมพิวเตอร์ไปทางเขตฯ ก็แจ้งมาว่ากาํ ลังดาํ เนินเรือ่ งอยู่นะ คือบาง
เรือ่ งก็เหนือความสามารถของ ผอ.จริง”
(ผอ. รร.1)

2) ความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพที่ก่อตัวขึน้ มีทงั้ ภายในโรงเรียนและระหว่า งโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียนนัน้ ได้ก่อตัวขึน้ 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนครู ท่ีพดู คุยกัน
แบบไม่เป็ นทางการ และชุมชนครู ท่ีพบปะกันสม่าเสมอ ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ระหว่าง
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โรงเรียนนัน้ เป็ นชุม ชนครู ผูร้ ่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน โดยมี การสนับสนุนชุมชนแห่ง การเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพจากผูว้ ิจยั รายละเอียดดังนี ้
2.1) ชุมชนครู ทพ
ี่ ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
ชุมชนครู ท่ีพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ คือ การรวมกลุ่มกัน ของครู ในโรงเรียน
มีการพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการในเรื่องการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยส่วนใหญ่ครู
ผูร้ ว่ มวิจยั จะเป็ นผูช้ กั ชวนครูคนอื่นๆ ที่วา่ งจากการสอนตรงกันร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กนั เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานทาให้ครู ส่วนใหญ่ร่วมรับรู เ้ กี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานและสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ได้อย่างไม่มีอปุ สรรค พืน้ ที่ในการพูดคุยกันส่วน
ใหญ่เป็ นพืน้ ที่ทากิจกรรมร่วมกัน เช่น พืน้ ที่รบั ประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หรือห้องพักครู
“วันก่ อนผมก็ชวนครู ..และครู ที่ว่าว่างตรงกัน ที่น่งั อยู่ในห้องพักครู น่นั แหละ
ครับ ชวนคุยเรือ่ งทีว่ ่าปัญหาทีจ่ ะเอามาสอนแบบ PBL นี ้ ถ้าเราจะคิดขึน้ มาเองได้ไหม ครู
คิดขึน้ มาเอง แล้วไปกระตุน้ ให้เด็กสนใจ เพราะถ้าให้เด็กคิดบางทีมนั ก็ไม่เข้ากับเรือ่ งทีเ่ ราจะ
สอน ก็คยุ ไปเรือ่ ยครับ วันนัน้ ก็ได้ขอ้ สรุปว่าปัญหาทีจ่ ะใช้สอนนีค้ รู น่าจะคิดกันไว้คร่าวๆ ได้
เพือ่ ทีว่ ่าเวลาเตรียมสอนจะได้ไม่เร่งรีบมาก เพราะภาระงานอืน่ ก็มาก”
(ครู 2 รร.1)
“พอเริ่มคุยขึ้นมาคนนึง คนอื่นๆ ก็คุย แสดงความคิดเห็นกันมา ก็คุยกันยาว
เป็ นเรือ่ งเป็ นราว จริงๆ แล้วแค่มีคนเริ่มมาสักคน คนอืน่ ๆ ก็คยุ ต่อกัน ทีนพี ้ อเราเริ่มคุยเรือ่ ง
PBL นะครับ ก็กลายเป็ นว่าคนทีจ่ บั ทีร่ ู เ้ รือ่ ง PBL ในโรงเรียนเรานีไ้ ม่ใช่แต่ครู ทที่ าํ วิจยั กับ
น้อง แต่เป็ นครู ในโรงเรียนเราทัง้ หมด เกือบทุกคนก็ว่าได้ทรี่ ู เ้ รือ่ ง คือหมายถึงว่าถ้าพูดเรือ่ ง
PBL แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นได้ คุยต่อได้ เพราะว่าเวลาเราคุยกัน ส่วนใหญ่แล้วจะคุยที่
ห้องพักครู แล้วก็โรงอาหาร หรือว่าห้องข้างหน้านีแ่ หละครับ เพราะว่ามันเป็ นพืน้ ทีส่ ่วนรวม
ทีว่ ่าพอมีเวลาว่างจากการสอนแล้วครู ก็จะมานัง่ ตรงนีก้ นั ครับ”
(ครู 3 รร.1)

2.2) ชุมชนครู ที่พบปะกันสม่าเสมอ
ชุมชนครู ท่ีพบปะกันสม่าเสมอ คือการรวมกลุ่มกันของครูผรู้ ่วมวิจยั ในโรงเรียนที่มี
การนัดหมายวันและเวลาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันเรื่องการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน โดยพบว่าครู ผูร้ ่วมวิจ ยั มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันเกี่ ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐาน มีการนาแผนการจัดการเรียนรู ม้ าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่กัน มีการตระหนักถึง
ความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ โดยมีการสะท้อนถึงสิ่งที่ตอ้ งปฏิบตั ิรว่ มกันคือ
การศึกษาด้วยตนเอง การรวมกลุ่มพูดคุยกัน นอกจากนีย้ งั พบว่าครูมีการพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างสม่าเสมอ โดยเป็ นการพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการ
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“ผมว่าเมื่อเราตกลงกันแล้วว่า เราจะพัฒนาการสอนแบบ PBL ในบริบท
โรงเรียนเรา เพื่อพัฒนาเด็กเรา เราก็น่าจะทาํ ได้ ก็ตอ้ งไปศึกษากันนะครับ ต้องพัฒนา
ตัวเอง ต้องมาคุยกัน เรือ่ ยๆ ต้องรับผิดชอบร่วมกันเรื่องนีส้ าํ คัญนะครับ เราต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันในสิ่งทีเ่ ราจะพัฒนา”
(ครู 3 รร.1)
“จริงๆ เราคุยกันทุกวันนะเรือ่ ง PBL ตัง้ แต่รบั มาว่าจะสอนแบบ PBL ใน
โรงเรียน ก็มีการคุยกันเรือ่ ง PBL ว่าจะพัฒนาแนวไหน พัฒนายังไง บางทีก็รูส้ กึ เหมือนกับ
ว่าอยู่ในชีวติ ประจาํ วัน เป็ นของใหม่ของโรงเรียนเรา”
(ครู 2 รร.1)

2.3) ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
ชุมชนครู ผรู้ ่วมวิจยั ระหว่างโรงเรียน คือการรวมกลุ่มกันของครู ผรู้ ่วมวิจยั ระหว่าง
โรงเรียนที่มีพดู คุยแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ นั ผ่านช่องทางออนไลน์คือ ไลน์ และเฟสบุ๊ค โดยพบว่า ครู ผรู้ ่วม
วิจัย ระหว่างโรงเรียนมี การพูดคุยแลกเปลี่ ยนกัน เกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่คยุ กันในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้ และจากการสังเกต
พบว่าส่วนใหญ่ครูท่ีมีประสบการณ์สอนมากจะมีการพูดคุยกันมากกว่าครูใหม่ นอกจากนีค้ รูได้สะท้อน
ว่าส่วนใหญ่จะคุยกันแบบเผชิญหน้ากับเพื่อนครูในโรงเรียนมากกว่าเนื่องจากเป็ นช่วงเริ่มวางแผนการ
จัดการเรียนรู ้
2.4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในการจัดตัง้ ชุม ชนแห่ง การเรียนรู ท้ างวิช าชีพ นัน้ การให้การสนับสนุนเริ่ม จาก
ตัวผูว้ ิจยั โดยการให้ครู รว่ มกันวางแผนทากิจกรรมร่วมกันภายในโรงเรียน และสนับสนุนให้มีการจัดตัง้
กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ร้ ะหว่างกันในโรงเรียน ซึ่งในการวิจัยวงจรที่ 1 ได้มี การวางแผนทากิ จ กรรม
ทบทวนหลัง การปฏิบตั ิง านในทุกบ่ายวันศุกร์ ส่ว นการสนับสนุนชุม ชนแห่ง การเรียนรู ท้ างวิช าชีพ
ระหว่างโรงเรียนนัน้ ผูว้ ิจยั ได้จดั ตัง้ กลุ่มไลน์และเฟสบุ๊คเพื่อให้ผรู้ ว่ มวิจยั ทัง้ สองโรงเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ รวมถึงเป็ นแหล่งรวบรวมความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานให้กบั ผูร้ ว่ มวิจยั
2. ขั้นการปฏิบัตแิ ละการสังเกต
ในขัน้ ตอนนีผ้ ูร้ ่วมวิจยั ปฏิบตั ิตามแผน โดยผูว้ ิจยั คอยอานวยความสะดวก สนับสนุน และ
สังเกตการทากิจกรรม สรุปผลการปฏิบตั แิ ละการสังเกตดังนี ้
2.1 ด้านภาษา
ภาษาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรู้
ผูว้ ิจยั สังเกตการณ์การจัดการเรียนรู พ้ บว่าภาษาที่ครูใช้ในการจัดการเรียนรูก้ บั ผูเ้ รียน
มีความหลากหลาย ซึ่งครู ทุกคนมีการสื่อสารด้วยภาษาที่เรียบง่าย โดยส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการ
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อธิบายนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อยหรือรายบุคคล ผูว้ ิจยั ได้สอบถามครูถึงที่มาของการใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร
กับนักเรียน พบว่าการใช้ภาษาถิ่นในการอธิบายนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อยหรือรายบุคคลทาให้นกั เรียนเกิด
ความเข้าใจได้ง่ายขึน้ กล้าซักถามพูดคุยกับครู มากกว่าการใช้ภาษากลางเพราะนักเรียนส่วนใหญ่ใช้
ภาษาถิ่นในการพูดคุยกับเพื่อนและผูป้ กครองทาให้ซึมซับเรียนรู ไ้ ด้เร็วกว่าการใช้ภาษากลาง เช่น ครู 2
สะท้อน “บางครัง้ อธิบายกันหลายรอบแล้วเด็กก็ยงั ไม่เข้าใจ ตอนแรกๆ ผมก็แปลกใจว่าทาํ ไมยังไม่
เข้าใจ พอลองพูดภาษาใต้เด็กก็ตอบได้ มันเหมือนกับว่าเด็กไม่เข้าใจความหมายของคาํ ภาษากลาง
ภาษาราชการ นีก่ ็เป็ นอุปสรรคเวลาไปทาํ ข้อสอบ เด็กอ่านออกแต่ไม่เข้าใจความหมาย” สอดคล้องกับ
การสะท้อนของครู 3 “หลายๆ ครัง้ ที่ผมสอนแล้วพบว่าเด็กอ่านออกแต่ไม่เข้าใจความหมายของคาํ ๆ
นัน้ เวลาสอนผมเลยพยายามถามทัง้ ภาษากลางและภาษาถิ่น ภาษาใต้บา้ นเรา”
นอกจากนี ้ จากการสังเกตเห็นว่าภาษาที่ ครู ใช้การจัดการเรียนรู เ้ ปลี่ยนไปจากเดิมที่
เมื่อครูถามแล้วนักเรียนไม่ตอบหรือ มีจานวนคนตอบน้อยครู จะบอกคาตอบนักเรียน แต่เมื่อครูจดั การ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานภาษาที่ครูใช้ในการจัดการเรียนรูน้ นั้ เน้นการทาความเข้าใจการวิเคราะห์
ปั ญหา โดยครู อธิบายซา้ ๆ ถึงกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างครู
กับนักเรียน ครู พยายามตัง้ คาถามปลายเปิ ดเพื่อ แสดงถึงการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนคิดอย่างอิสระทัง้
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หาที่เรียนและเรื่องทั่วไป กระตุน้ ให้นกั เรียนตอบคาถาม และมีการชมเชยด้วย
ถ้อยคาที่มีความหมายกับนักเรียน เช่น ครู 3 พูด “เก่งมากลูก เห็นไหมลูกตอบได้” อย่างไรก็ตาม การ
พยายามการตัง้ คาถามของครูบางคนยังดูไม่เป็ นธรรมชาติ แต่ส่ือถึงความพยายามในการใช้คาถามใน
การจัดการเรียนรู ้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพยายามเปลี่ยนบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู ้
2.2 ด้านกิจกรรม
1) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
ครูทุกคนมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางที่ตกลงร่วมกัน มีการบูรณาการ
ตัวชีว้ ดั และบูรณาการเนือ้ หาในรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขัน้ ตอน
หลัก ได้แก่ ขัน้ เชื่อมโยง ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า และขัน้ อภิปรายและ
สรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ใ้ นแผนการจัดการเรียนรู เ้ ป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน ได้แก่
การทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียน การนาเสนอสถานการณ์ปัญหา การแบ่ งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรม
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผ่านตารางวิเคราะห์ปัญหา การศึกษาค้นคว้าเป็ นกลุ่ม การนาเสนอ
ผลงาน การอภิปรายเป็ นกลุ่ม นอกจากนี ้ ครู มีการแทรกเสริมกลวิธีการจัดการเรียนรู ้ เช่น การตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ด การเล่าเรื่อง เป็ นต้น และมีการเตรียมใบงานให้นกั เรียน
ในการจัดการเรียนรู ้ พบว่า ครูทกุ คนพยายามจัดการเรียนรูภ้ ายใต้ลกั ษณะสาคัญของ
การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เช่น มีการนาสถานการณ์ปัญหามาเป็ นจุดเริ่มต้นของการ
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จัดการเรียนรู ้ พยายามปรับเปลี่ยนบทบาทของผูส้ อนด้วยการลดการบรรยายและมีการตัง้ คาถามใน
ลักษณะคาถามปลายเปิ ด ให้ความสาคัญกับการรับฟั งสิ่งที่นกั เรียนพูดมากขึน้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรียน
คิด รอคอยคาตอบจากนักเรียน เป็ นต้น ครูทกุ คนมีการจัดการเรียนรู แ้ บ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอนหลัก ตามที่ได้
วางแนวทางการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน ได้แก่ ขัน้ เชื่อมโยง ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ขัน้ ดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้า และขัน้ อภิปรายและสรุปสิ่งที่เรียนรู ้ ในแต่ละขัน้ ตอนกิจกรรมการเรียนรู จ้ ะคล้ายกันแต่
จะแตกต่างกันที่เทคนิคในการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งจากการสังเกตการณ์พบว่า
1) ขัน้ เชื่ อมโยง ครู ทุกคนมี การทบทวนความรู เ้ ดิม ของนักเรียนก่อนนาเสนอ
สถานการณ์ปัญหา โดยพบว่าวิธีการทบทวนความรู เ้ ดิมของครูมี 2 วิธี คือ การยกตัวอย่างและซักถาม
และการชวนคุยเรื่องราวใกล้ตวั นักเรียน มีการซักถามนักเรียนเป็ นภาพรวมและรายบุคคล ในการนาเสนอ
สถานการณ์ปัญหานัน้ ในวิชาภาษาไทยครูจะใช้วิธีการอ่านสถานการณ์ปัญหาให้นกั เรียนฟั ง จากนัน้
ซักถามนักเรียน ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครูใช้วิธีการแจกใบสถานการณ์ปัญหาและให้
นักเรียนอ่านพร้อมๆ กัน ครูมีการตัง้ คาถามปลายเปิ ด และรอคอยคาตอบจากนักเรียน ซึ่งจากการสังเกต
พบว่าครูมีการถามกระตุน้ ซา้ ๆ ทาให้นกั เรียนมีความกระตือรือร้นในการตอบคาถาม โต้ตอบกับครูและ
เพื่อนๆ ส่งผลให้บรรยากาศ ในชัน้ เรียนไม่ตงึ เครียด
2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ครู ปฏิบตั ิคล้ายคลึงกันคือ มีการแบ่งกลุ่มนักเรียน
ทากิจกรรม ซึ่งในการแบ่งกลุ่มนัน้ มีทงั้ ครูแบ่งกลุ่มให้นกั เรียนและให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มเอง โดยครู สร้าง
ข้อตกลงในการแบ่งกลุม่ ให้คละความสามารถของนักเรียน กิจกรรมในขัน้ นีค้ รูทกุ คนใช้ตารางวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อให้นกั เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ครู บางคนใช้คาถามกระตุน้ เพื่อให้นกั เรียนระบุปัญหา
แสดงความคิดเห็นต่อปั ญหา คิดและเลือกวิธีการแก้ปัญหา กาหนดประเด็นที่ตอ้ งค้นหาความรู ้ และ
วางแผนดาเนินการศึกษาค้นคว้า เช่น ครู 3 ใช้คาถาม “สถานการณ์นเี ้ กี่ยวกับอะไรบ้าง จากสถานการณ์
นีน้ กั เรียนคิดว่าปัญหาคืออะไร” นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับตารางวิเคราะห์ปัญหา ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหายังมีนกั เรียนบางส่วนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่มค่อนข้างน้อย ซึ่งจากการสังเกต
พบว่าแต่ละกลุม่ จะมีผนู้ าที่คอยกระตุน้ ให้สมาชิกในกลุม่ มีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ครู ให้นกั เรียนทากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ค้นคว้า
ในห้องสมุด การสอบถามจากครูในโรงเรียน และการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแต่เป็ นการมอบหมาย
ให้ทาเป็ นการบ้าน มีการให้นกั เรียนนาความรูท้ ่ีสืบค้นมาประเมินเพื่อแก้ปัญหา และดาเนินการแก้ปั ญหา
เป็ นต้น จากการสังเกตพบว่าครูมีการตรวจสอบความรูข้ องนักเรียนเป็ นระยะๆ ด้วยการซักถาม และให้
ทาแบบฝึ กในหนังสือเรียน เป็ นต้น
4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้ ครู ให้นกั เรียนเขียนสรุปความรูเ้ กี่ยวกับเรื่องที่
เรียน วิธีการแก้ปัญหา และร่วมกัน อภิปรายเป็ นกลุ่ม ครู ซกั ถามนักเรียนแต่ละกลุ่มทัง้ รายบุคคลและ
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ภาพรวม ซึ่งจากการสังเกตพบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายค่อนข้างน้อย ในแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่
จะเป็ นการคุยกันระหว่างนักเรียน 2-3 คน ที่เป็ นผูน้ ากลุ่ม นอกจากนีพ้ บว่าครูมีการอธิบายเนือ้ หาเพิ่มเติม
ให้กับนักเรียนในบางประเด็น ซึ่งจากการสอบถามครู เกี่ยวกับที่มาของการอธิบายเนือ้ หาเพิ่มเติมครู
สะท้อนว่าความรูท้ ่ีนกั เรียนได้รบั จากการศึกษาค้นคว้าในบางประเด็นยังไม่ครอบคลุมตัวชีว้ ดั ในเรื่องที่
เรียน ขณะที่บางเรื่องนักเรียนสามารถสืบค้นความรูไ้ ด้ลึกกว้างในตัวชีว้ ดั
สาหรับบรรยากาศทั่วไปในชัน้ เรียน ห้องเรียนสะอาด โล่งกว้าง อากาศถ่ายเทสะดวก
โต๊ะเก้าอีม้ ีความพร้อมใช้งาน ในห้องเรียนมีโทรทัศน์แต่ไม่สามารถใช้งานได้ การจัดห้องเรียนเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย จัดโต๊ะเก้าอีส้ ะดวกต่อการสร้างปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน จากการสอบถามพบว่าครูทกุ คนพึงพอใจ
ต่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในห้องเรียน แต่มีความต้องการสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้
เช่น อุปกรณ์สาหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ท่ีมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึง
หนังสือต่างๆ สาหรับให้นกั เรียนได้ศกึ ษาค้นคว้าในห้องสมุด เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยกับครู ภายหลังสังเกตการณ์จดั การเรียนรูพ้ บว่าความสาเร็จ
ในการจัดการเรียนรูค้ รัง้ นี ้ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากครูรว่ มกันทบทวนผลหลังการจัดการเรียนรู ้ มีการนา
ประเด็นปั ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู ม้ าร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา ทาให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับ
แนวแก้ปัญหา ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาเสนอไว้ในกิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน
2) การทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน
ผูว้ ิจยั สังเกตการทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน พบว่าในการทากิจกรรมครู
วิชาการ หรือครู 1 เป็ นผูน้ าในการพูดคุย บรรยากาศของการพูดคุยกันค่อนข้างผ่อนคลาย มีความเป็ น
กันเอง มีการแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับความสาเร็จและปั ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู ้ รวมถึงการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู เ้ พื่อหาแนวทางพัฒนาอย่างแท้จริง ผูว้ ิจยั สังเกตเห็นถึง
ความตัง้ ใจของการมารวมกลุ่มกันทบทวนหลังการจัดการเรียนรู ้ โดยพบว่าประเด็นปั ญหาอุปสรรคใน
การจัดการเรียนรู ท้ ่ีถูกพูดถึง คือนักเรียนมีความรู เ้ ดิมค่อนข้างน้อยทาให้ครู ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการ
จัดการเรียนรู ข้ นั้ เชื่อมโยงค่อนข้างนาน เนื่องจากครู เห็นว่าความรูเ้ ดิมของนักเรียนส่งผลต่อการวิเคราะห์
ปั ญหา จากอุปสรรคนีท้ าให้กระบวนการอื่นๆ ไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งครู ได้ร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหาดังกล่าว ทาให้ได้ขอ้ สรุ ปร่วมกันว่าในการจัดการเรียนรู ค้ รัง้ ต่อไปก่อนนาเสนอสถานการณ์
ปั ญหาครู จะตัง้ คาถามเชื่อมโยงเรื่องใกล้ตวั นักเรียนกับเรื่องที่จะเรียนรู เ้ พื่อกระตุน้ ให้นกั เรียนเปิ ดเผย
พืน้ ความรูเ้ ดิมออกมาให้มากที่สดุ ส่วนประเด็นความสาเร็จในการจัดการเรียนรู ค้ รัง้ แรกพบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรูเ้ พิ่มมากขึน้ และแสดงออกถึงการมีความสุขในการเรียน
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จากการสอบถามครู เกี่ ยวกับความคิดเห็นและความรู ส้ ึกจากการทากิ จกรรม AAR
พบว่ากิจกรรม AAR ทาให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั อย่างมีเป้าหมายคือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่งที่ผ่านมาการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ ่ีเกิดขึน้ ในโรงเรียนเป็ นไปเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
มากกว่าเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ข้ องครู ทัง้ ยังทาให้มีความเข้าใจการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานชัดเจนมากขึน้ ได้เรียนรูเ้ ทคนิคการสอนจากเพื่อนร่วมงานและช่วยให้มีพลังในการปฏิบตั ิงาน
รูส้ กึ มีท่ีพ่งึ ไม่โดดเดี่ยว
“เห็นว่าเรามีเป้าหมายในการคุยกันมากขึน้ จากแต่ก่อนทีค่ ยุ ๆ กันก็ส่วนใหญ่
เป็ นเรือ่ งพฤติกรรมเด็ก แต่ตอนนีเ้ ราคุยกันว่าจะทาํ ยังไงให้สามารถสอน PBL ได้ เป้าหมาย
มันชัดขึน้ ค่ะ”
(ครู 1 รร.1)
“เมือ่ ได้มาคุยกันก็ทาํ ให้เข้าใจวิธีการสอนมากขึน้ เพราะได้แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกันเพือ่ น ได้รูว้ ่าเพือ่ นสอนยังไง ผลเป็ นยังไงเผือ่ ว่าได้นาํ ไปลองใช้ดูบา้ ง” (ครู 2 รร.1)
“เหมือนว่ามารวมกันเพือ่ เป้าหมายเดียวกัน ทาํ ให้มีพลัง เป็ นหนึ่งเดียว ไม่ใช่
ทาํ คนเดียว”
(ครู 2 รร.1)

2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1) ความสัมพันธ์ทม่ี ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการสังเกตและพูดคุยกับครูพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับครูมีความสัมพันธ์
ที่ดีมากขึน้ โดยสะท้อนผ่านการพูดคุยของครู ผรู้ ่วมวิจยั ที่มีการพูดถึงบทบาทของผูบ้ ริหารในเรื่องการ
จัดหาอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู ้ การเข้ามาอานวยความสะดวกในการทากิจกรรมการวิจยั ในบรรยากาศ
ที่เป็ นกันเอง และร่วมสังเกตการสอนของครูผรู้ ว่ มวิจยั ไปพร้อมๆ กับผูว้ ิจยั สาหรับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูร้ ว่ มวิจยั กับนักวิจยั นัน้ ผูบ้ ริหารและครูเกิดความคุน้ เคย ให้ความเป็ นกันเองกับนักวิจยั มากขึน้
“หลังจากมี PBL เข้ามานี่ ผอ.ตามเรือ่ งคอมฯ ให้หลายครัง้ แล้ว แต่ยงั ไม่ได้ซกั ที
วันก่อนก็บอกครู ..ว่าถ้าอยากได้สอื่ อะไรทีว่ ่าไม่แพงมาให้เบิกงบโรงเรียน เพราะถ้าอย่าง
คอมฯ ฮ่าๆ โรงเรียนก็ไม่มีงบตรงนี”้
(ครู 1 รร.1)
“ผอ.ท่านก็เข้ามาถามนะครับว่าเป็ นไงบ้าง ขาดเหลืออะไรไหม ถ้ายังไงให้บอก
ผอ.ได้ แจ้ง ผอ.ได้เลยไม่ตอ้ งเกรงใจ เพราะไหนๆ เราก็ตกลงว่าจะพัฒนากันแล้ว ก็ตอ้ งให้
เต็มทีก่ นั ทัง้ ครู และ ผอ.นะครับ คือโยปกติแล้วในโรงเรียน ผอ.กับครู ก็สนิทสนมเป็ นกันเอง
กันอยู่แล้วนะครับ เพราะว่า..ก็คนแถวๆ นีก้ นั ทัง้ นัน้ คนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน สนิทกันอยู่
แล้ว แต่ทีนถี ้ า้ ว่าที่พอจะเปลีย่ นไปบ้างก็เรือ่ งที่ท่านมาพูดคุยเรื่องการสอน เรือ่ ง PBL นี ้
บ่อยขึน้ ครับ บ่อยขึน้ นะผมว่า อาจเป็ นเพราะว่าเป็ นของใหม่ทรี่ บั มาด้วย” (ครู 3 รร.1)

161
2) ความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียนปรากฎชัดเจนมากขึน้ เนื่องจากครู
ผูร้ ่วมวิจัยได้ปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจริง และมีการทากิจกรรมร่วมกัน ส่วน
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพระหว่างโรงเรียนนัน้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สาหรับการ
สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพยังไม่มีหน่วยงานอื่นนอกจากผูว้ ิจยั รายละเอียดดังนี ้
่ี ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
2.1) ชุมชนครู ทพ
ครู ในโรงเรียนให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมากขึน้
ผูร้ เิ ริ่มชักชวนเพื่อนครู พดู คุยไม่ได้เป็ นเพียงครูผรู้ ว่ มวิจยั แต่ยงั เป็ นครู คนอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมวิจยั แต่มี
ความสนใจและเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน จึงพยายามชักชวนเพื่อน
ครูพดู คุยแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ มื่อมีเวลาว่างตรงกัน โดยการการพูดคุยส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในรูปแบบที่ไม่เป็ น
ทางการ มีการแบ่งปั นวิธีการจัดการเรียนรู ้ ผลการจัดการเรียนรู ้ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนรู ้ ให้กาลังใจแก่กนั และพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อครูผรู้ ่วมวิจยั ต้องการ เนื่องจากโรงเรียน
มีครูจานวนน้อย ห้องพักครูอยูห่ อ้ งเดียวกัน มีการสื่อสารกันตลอดที่มีเวลาว่างตรงกัน
“กับครู ในโรงเรียนก็คยุ กันนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะส่วนใหญ่ก็คยุ กันในห้องพักครู
นีแ่ หละค่ะ แต่ถา้ ว่าทีเ่ ปลีย่ นไป เปลีย่ นไปก็คอื คนเริ่มคุย แต่ก่อนนีค้ นชวนคุยเรือ่ ง PBL
ส่วนใหญ่ ก็จะเป็ นพวกเราครู ที่เข้าร่วมวิจัย แต่มาตอนนีค้ รู คนอื่นเริ่มชวนพวกเราคุย
อาจจะเป็ นเพราะว่ามีความสนใจส่วนตัวด้วยค่ะ”
(ครู 1 รร.1)

2.2) ชุมชนครู ที่พบปะกันสม่าเสมอ
ครู ผรู้ ่วมวิจัยในโรงเรียนได้มีการนัดหมายวันและเวลาในการนาแผนการจัดการ
เรียนรูม้ าร่วมแสดงความคิดเห็นกัน นัดหมายทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานกัน มีการรวมกลุ่ม
พูดคุยกันทัง้ ในรูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยพบว่าครู มีการพูดคุยกันอย่างมีเป้าหมาย
มากขึน้ คือร่วมกันหาวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของตนเองและของกลุ่มให้
ประสบความสาเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่เกิดขึน้ ในโรงเรี ยนเป็ นไปเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
มากกว่าพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครู และจากการพูดคุยกันอย่างมีเป้าหมายส่งผลให้ความสัมพันธ์
ระหว่างครูผรู้ ว่ มวิจยั เหนียวแน่นมากขึน้ มีการช่วยกันออกแบบการจัดการเรียนรู ้ และยอมรับความสามารถ
ของคนที่มีประสบการณ์มากกว่า
“จะเรียกว่าพึ่งพากันมากขึน้ ก็ว่าได้ครับเพราะอย่างเรือ่ งวิชาการครู ..เก่งกว่าผม
ก็ตอ้ งอาศัยพึ่งพากันครับ”
(ครู 3 รร.1)
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“แต่ก่อนนีค้ ยุ ไปเรือ่ ยค่ะ ส่วนใหญ่ก็เป็ นเรือ่ งเด็ก “เด็กคนนีท้ าํ ไมสอนเท่าไหร่
ถึงยังไม่จาํ ทาํ ไมยังทาํ ไม่ได้เป็ นเพราะอะไร” ส่วนใหญ่ก็เป็ นเรือ่ งเด็ก ไม่ค่อยมีเรือ่ งการ
สอนว่าเราจะยึดการสอนแบบไหนให้สาํ เร็จ เพราะว่าตอนนัน้ เรายังไม่ได้มี PBL ยังไม่ได้
รับมา แล้วทีไ่ ปอบรมมาก็เรือ่ งอืน่ ๆ อบรมแล้วก็จบ ไม่ได้นาํ มาใช้สอนจริง เพราะว่าอบรม
แค่ 1 - 2 วัน บางทียงั ไม่เข้าใจ บางทีเข้าใจแต่เอามาใช้กบั เด็กเรา โรงเรียนเราไม่ได้
เพราะไม่มีสอื่ บ้างอะไรบ้าง ทีนพี ้ อรับ PBL มา มีนอ้ งมาช่วยให้คาํ แนะนาํ มาให้คาํ ปรึกษา
เราก็พอไปได้ คุยต่อกันได้ว่าจะออกแบบการสอนยังไงทีว่ ่าให้สอนได้สาํ เร็จ เด็กรู เ้ รือ่ ง
และสนใจเรียน”
(ครู 1 รร.1)

2.3) ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ของครูผรู้ ว่ มวิจยั ระหว่างโรงเรียนส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในกลุ่ม
ไลน์มากกว่าเฟสบุ๊ค โดยจะพูดคุยกันทัง้ เรื่องการจัดการเรียนรูแ้ ละเรื่องทั่วไป บรรยากาศและคาพูดที่
ใช้ส่ือถึงความเป็ นกันเองมากกว่าการเปรียบเทียบหรือแข่งขันกัน ซึ่งนาไปสู่ความรู ส้ ึก สนิทสนมเป็ น
กันเองมากขึน้
“กับครู โรงเรียนโน้น..(โรงเรียนที่ 2)..ก็คุยกันนะคะ อย่างที่นอ้ งเห้นนั่นแหละค่ะ
เพราะว่าน้องอยู่ในกลุ่มด้วย ก็ทคี่ ยุ กันก็เรือ่ งทั่วๆ ไป แล้วก็เรือ่ ง PBL เพราะว่าเรารับ PBL
มาเหมือนกัน เรือ่ งการสอนก็จะเน้นเรือ่ ง PBL แล้วบางทีก็มีเรือ่ งเขตฯ เข้ามาบ้างเล็กน้อย
เวลามีงานทีเ่ ขตฯ เขตฯ สัง่ มา ก็มาถามกันในกลุ่มไลน์นแี่ หละค่ะ”
(ครู 1 รร.1)

2.4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพที่เกิดขึน้ ในระหว่างดาเนินการวิจยั
ขัน้ การปฏิบตั ิและการสัง เกตคือ การปรับโครงสร้างเวลาในการจัดการเรียนรู เ้ พื่อให้ครู ได้ รวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ัน ซึ่งจากการพูดคุยและสังเกตพบว่า ผูบ้ ริหารได้ทาการปรับโครงสร้างเวลาในการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ครูได้รวมกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ในทุกบ่ายวันศุกร์ ส่วนการสนับสนุนชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพระหว่างโรงเรียนนัน้ ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มข้อมูลความรูเ้ กี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง
เพื่อให้ผรู้ ว่ มวิจยั ได้เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
“ก็นดั แนะมานัง่ คุยกันครับ ตอนแรกๆ เหมือนว่าจะไม่ค่อยว่างตรงกัน ทีนี ้ ผอ.
ท่านปรับเวลาให้ครับ ท่านปรับเวลาสอน เพือ่ ทีว่ ่าครู เราได้มีเวลามานั่งทบทวนการสอน
ของตัวเองกันบ้าง เผือ่ ว่าอะไรๆ จะดีขึน้ ก็จากทีท่ ่านได้ปรับเวลาให้ ก็รูส้ กึ ว่าคล่องตัว
ขึน้ ครับ ไม่ตอ้ งเร่งรีบเกินไป”
(ครู 3 รร.1)
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3. ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการสะท้อนผลการปฏิบตั ิภายหลังจากทากิจกรรมการวิจัย วงจรที่ 1 เพื่อ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู และให้ความ
คิดเห็นสาหรับการวางแผนปรับปรุงต่อไป ผูว้ ิจยั แบ่งนาเสนอข้อมูล ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การปฏิบตั ิ
ในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู 2) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครู 3) ผลที่เกิดกับ
นักเรียน และ 4) ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงในการวิจยั วงจรต่อไป ดังนี ้
3.1 การปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ผูว้ ิจยั ให้ครูสะท้อนการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในประเด็นการ
เตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ้ สรุปดังนี ้
3.1.1 การเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู้
จากการสะท้อนของครู พบว่า ครู ทุกคนมีการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ เนื่องจาก
แต่เดิมนัน้ ได้ทาความเข้าใจตัวชีว้ ัดและจัดทากาหนดการจัดการเรียนรู ้ก่อนการจัดการเรียนรู อ้ ยู่แล้ว
ประกอบกับการมีตวั อย่างแผนการจัดการเรียนรู จ้ ากการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ทาให้สะดวกในการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยครูมีแนวทางการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ด้ งั นี ้ 1) ศึกษาหลักสูตร
ซึ่งครู สะท้อนว่าได้ทาความเข้าใจตัวชี ว้ ัดในหลักสูตรก่อนที่ จ ะวางแผนการจัดการเรียนรู ้ 2) จัดทา
กาหนดการจัดการเรียนรูแ้ ละเตรียมสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอน โดยครูได้บรู ณาการ
ตัวชีว้ ดั และบูรณาการเนือ้ หาในวิชาที่ตนเองสอนเพื่อจัดทากาหนดการสอนเป็ นรายภาคเรียน จากนัน้
คิดสถานการณ์ปัญหาเตรียมไว้คร่าวๆ เพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ นครัง้
ต่อไป 3) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสม ครูได้นาแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีได้จากการเข้ารับ
การฝึ กอบมาปรับรายละเอียอดในแต่ละขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับเรื่องที่
จะสอน เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน และครูสามารถปฏิบตั ิได้จริง ซึ่งครูได้เพิ่มใบงานในแผนการ
จัดการเรียนรู ้ และ 4) เตรียมแหล่งเรียนรู ท้ ่ีเกี่ยวข้อง ครู สะท้อนว่าเนื่องจากสื่ออุป กรณ์ในการจัดการ
เรียนรู ข้ องโรงเรียนมีค่อนข้างน้อย ดังนัน้ ครู ตอ้ งเตรียมหนังสือ และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
“เตรียมการสอนส่วนใหญ่ก็ทาํ เหมือนๆ กัน ปกติก็ทาํ อยู่แล้ว ดู ตวั ชีว้ ดั ทาํ
กาํ หนดการสอนส่ง ผอ.ในแต่ล ะเทอมอยู่แ ล้ว พอมาเตรีย มการสอน PBL นีก้ ็ทาํ
เหมือนเดิมค่ะ ดูตวั ชีว้ ดั ว่าต้องสอนแค่ไหน เด็กต้องรู อ้ ะไรบ้าง แล้วก็ทาํ กาํ หนดการสอน
ว่าเทอมนีจ้ ะสอนเรือ่ งอะไรบ้าง จะเรือ่ งไหนก่อน-หลัง ก็เรียงลาํ ดับไป ส่วนแผนการสอน
ก็ปรับเอาจากตัวอย่างตอนทีอ่ บรมค่ะ ก็มาปรับตามทีว่ างแผนกันว่าจะสอน PBL ยังไง
ก็ปรับตามนัน้ แล้วก็เตรียมสือ่ สือ่ นีท้ โี่ รงเรียนเรามีนอ้ ย ค่อนข้างขาดแคลนค่ะ ก็ส่วนใหญ่
ครู จะเตรียมสือ่ มาเอง เตรียมการสอนก็ประมาณนีค้ ะ่ ”
(ครู 1 รร.1)
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“เตรียมการสอนก็อย่างน้อยๆ ครับ ดูหลักสูตร ดูตวั ชีว้ ดั มาตรฐานการเรียนรู ้
ว่าเด็กระดับนี ้ ในเรือ่ งนีน้ ะต้องรู แ้ ค่ไหน ตรงนีค้ รู เราต้องรู ค้ รับสาํ คัญ แล้วก้ตอ้ งรู ด้ ว้ ยว่า
เด็กเราตอนนีไ้ ด้แค่ไหน มีความรู แ้ ค่ไหน อะไรบ้างทีค่ วรจะเสริม เพิ่มให้เด็ก จากนัน้ ก็
บูรณาการครับ บูรณาการนีผ้ มจะทาํ 2 อย่างครับ สิ่งแรกคือบูรณาการตัวชีว้ ดั สองคือ
บูรณาการเนือ้ หา ตรงนีก้ ็เพือ่ ว่าจะได้สอนทันตามเวลาแต่ละภาคเรียน แล้วก็ทาํ เป็ น
ปฏิทนิ กาํ หนดการว่าจะสอนเรือ่ งไหนก่อนหลัง แล้วก็ลองคิดสถานการณ์ปัญหาไว้คร่าวๆ
เพื่อ ที่ว่ าต่ อไปจะได้มีเ วลาออกแบบการสอนให้มัน ดี ส่ว นเรื่องแผน แผนการสอนก็
เหมือนที่ครู ..ว่าครับทาํ เหมือนกันคือปรับเอาจากแผนทีอ่ มรมพอเขียนแผนเสร็จแล้วก็
เตรียมสือ่ ครับ เป็ นขัน้ ตอนตามนีน้ ะครับ”
(ครู 3 รร.1)

3.1.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ครู ทุกคนจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขัน้ ตอนหลัก มีกิจกรรมการเรียนรู ้
ค่อนข้างคล้ายกัน การจัดการเรียนรูข้ องครูมีทงั้ ที่ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ สรุปดังนี ้
1) ขัน้ เชื่อมโยง พบว่าครู ทุกคนได้บอกบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานก่อนเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เนื่องจากเป็ นวิธีการจัดการเรียนรูใ้ หม่ซ่งึ นักเรียนยังไม่
คุน้ เคย และในการจัดการเรียนรูค้ รูจะเริ่มด้วยการทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียน เช่น การชวนคุยเรื่อง
ใกล้ตวั นักเรียนแล้วตัง้ คาถามกระตุน้ ความสนใจ ตัง้ คาถามเชื่อมโยงเรื่องใกล้ตวั นักเรียนกับเรื่องที่จะ
เรียนรู ้ โดยครูสะท้อนว่าได้พยายามตัง้ คาถามปลายเปิ ดเพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกคิด และเมื่อเห็นว่านักเรียน
เปิ ดเผยความรูเ้ ดิมออกมาแล้ว ครู ได้นาเสนอสถานการณ์ปัญหาซึ่งในการนาเสนอสถานการณ์ปัญหา
นัน้ มีทงั้ ครูเป็ นผูอ้ ่านให้ฟังและให้นกั เรียนอ่านเอง โดยใช้ใบสถานการณ์ปัญหาที่ครูเตรียมไว้ ภาพรวม
ครูสะท้อนว่าจัดการเรียนรูไ้ ด้ประสบความสาเร็จโดยดูจากนักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการ
เรียน สามารถตอบคาถามที่ สะท้อนถึงความรู เ้ ดิมในเรื่องที่จะเรียนรู ้และนาความรู เ้ ดิมมาใช้อธิ บาย
รายละเอียดสถานการณ์ปัญหาได้ แต่ครู ใช้เวลาในการทบทวนความรู เ้ ดิมของนักเรียนค่อนข้างนาน
เนื่องจากเห็นว่าความรูเ้ ดิมของนักเรียนมีความสาคัญต่อการจัดการเรียนรู ้
“บอกเด็กก่อนเลยว่าต่อไปนีน้ ะเราจะเรียนแบบ PBL แล้วก็อธิบายเด็กว่า PBL
คืออะไร นักเรียนต้องมีบทบาทอะไรบ้างในการเรียนแบบ PBL นี ้ ต้องอธิบายให้นกั เรียน
เข้าใจก่อนค่ะ จากนัน้ ก็เริ่มสอน ..ก็ทบทวนความรู เ้ ดิมของนักเรียนก่อนเรา ดูว่ามีความรู ้
ในเรือ่ งทีจ่ ะสอนนีข้ นาดไหน มากน้อยแค่ไหน อย่างวันนัน้ สอนเรือ่ งทิศ ก็ได้ชวนคุยว่า
กระดานอยู่ทศิ ไหนของนักเรียน เสาธงอยู่ทศิ ไหนของห้องเรียน ก็ชวนคุยเรือ่ งในโรงเรียน
นีแ่ หละค่ะ เพือ่ ว่าให้นกั เรียนได้เห็นภาพ แล้วก็คาํ ถามไปเรือ่ ยๆ พยายามเชือ่ มโยงไปยัง
เรื่องที่เราจะสอน แล้วก็ให้นกั เรียนได้ฝึกคิดด้วยค่ะ พอดูว่านักเรียนพอจะเข้าใจแล้ว
พอจะรู แ้ ล้วว่าตอนนีน้ กั เรียนมีความรู แ้ ค่ได้ ก็นาํ เสนอสถานการณ์ปัญหาที่เตรียมมา
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ก็อ่านให้เด็กฟังก่อน จากนัน้ ก็ให้เด็กอ่านเอง ก็จะถามเด็กว่าปัญหานีเ้ กี่ยวกับอะไรบ้าง
ให้เด็กช่วยกันตอบค่ะ นัน่ คือขัน้ เชือ่ มโยง”
(ครู 1 รร.1)
“ก็เหมือนกันครับ เริ่มจากบอกเด็กก่อนเลยว่าครู จะสอนแบบ PBL ก็อธิบายว่า
PBL คืออะไร ตรงนีผ้ มจะบอกเด็กด้วยว่าถ้าเรียนแบบ PBL นีน้ กั เรียนจะได้อะไรบ้าง
ดังนัน้ นักเรียนต้องทาํ อย่างไรบ้าง บอกบทบาท อธิบายกระบวนการเรียนเสร็จ ก็เริ่ม
ทบทวนความรู เ้ ดิมของเด็ก ก็เหมือนกับทีค่ รู 1 ว่าครับเริ่มจากเรือ่ งใกล้ตวั เด็กก่อนเลย ก็
เรือ่ งในโรงเรียน ผมก็ชวนคุยเรือ่ งปลูกผักทีห่ ลังโรงเรียน เพือ่ เชื่อมโยงไปยังความรู เ้ รือ่ ง
ดิน เท่าทีด่ ูวนั นัน้ เด็กก็ตอบกันได้นะครับ อาจเป็ นเพราะว่ามันเป็ นเรือ่ งทีใ่ กล้ตวั เด็ก แล้ว
ก็ได้เห็นของจริงด้วย”
(ครู 2 รร.1)

2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ครู ทุกคนสะท้อนว่าได้แบ่ง กลุ่ม นักเรียนและให้
ช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเป็ นกลุ่ม โดยครู จะมีใบสถานการณ์ปัญ หาและตารางวิเคราะห์
ปั ญหาให้นักเรียน และในระหว่างที่นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาครู จะอธิ บายการวิเคราะห์ปัญหาซา้ ๆ
เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และฝึ กกระบวนการคิด ซึ่งจะให้นกั เรียนปฏิบตั ิทีละขัน้ ตอน
ได้แก่ ระบุปัญหา คิดวิธีแก้ปัญหา กาหนดประเด็นการเรียนรู ้ และเขียนวิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า
จากการจัดการเรียนรู ใ้ นภาพรวมครู เห็นว่ายังไม่ประสบความสาเร็จ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ยัง
ระบุปัญหาไม่ถกู ต้อง ซึ่งครูสะท้อนว่าอาจเป็ นเพราะนักเรียนยังไม่คนุ้ เคยกับกระบวนการเรียนรู แ้ บบใหม่
“ขัน้ กาํ หนดกรอบการศึกษาก็เริ่มจากแบ่งกลุ่มนักเรียนก่อนครับ แบ่งกลุ่มเพือ่
ทีว่ ่านักเรียนจะได้ช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผน ตรงนีก้ ็ฝึกทักษะการคิดไปพร้อมๆ กับการ
ทาํ งานเป็ นกลุ่ม ก็ให้ช่วยกันวิเคราะห์ตามตาราง FILA ทีละขัน้ ๆ ระหว่างนัน้ ผมก็อธิบาย
ครับ F คืออะไร I คืออะไร อธิบายให้เข้าใจตรงกัน แล้วก็มีเดินตรวจสอบว่าระหว่างทีท่ าํ
เป็ นกลุ่มนีน้ กั เรียนช่วยกันดีไหม ใครช่วยเพือ่ นบ้าง ใครไม่ได้ช่วยเพือ่ นก็กระตุน้ บอกให้
ช่วยเพือ่ นเพราะเป็ นงานกลุ่ม พอเสร็จแล้วก็ตรวจครับ ตรวจนีผ้ มจะถามเป็ นรายกลุ่ม
อ้าว..กลุ่มไหนอยากนาํ เสนอก่อน ทีโ่ ต๊ะเลยครับไม่ตอ้ งออกมาหน้าชัน้ เรียน แต่ว่าทุกคน
ต้องฟัง ตรงนีผ้ มก็จะบอกเด็กก่อนว่าฟังนะ ฟังว่ากลุ่มเพือ่ นเขามีความคิดว่าอย่างไร ดู
ว่าเหมือนกลับกลุ่มเราไหม ”
(ครู 3 รร.1)
“ผมจะแบ่งกลุ่มให้เด็กครับ กลุ่มนึงก็ 4 – 5 คน ในแต่ละกลุ่มนีก้ ็ให้คละกัน มี
คนเก่งบ้าง ปานกลาง แล้วก็อ่อน อยู่รวมๆ กันในกลุ่มเพือ่ ให้ได้ช่วยกัน ได้สอนกัน แล้ว
ก็ให้ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาเป็ นกลุ่ม ผมก็จะอธิบายแล้วก็เดินดูเด็กทาํ ครับ ส่วนใหญ่ก็
เหมือนกับทีค่ รู 3 เล่าครับ เพราะว่าเราตกลงกันว่าเราจะทาํ แบบนี”้
(ครู 2 รร.1)
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3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า จากการสะท้อนร่วมกัน พบว่าในขัน้ ดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้า ครู ทุกคนได้จัดกิ จกรรมที่ หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู ้ เช่น ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ โดยครูคอยกากับดูแลขณะนักเรียนทากิจกรรม แต่พบว่าในการให้นกั เรียน
สืบค้นความรู ด้ ว้ ยตนเองนัน้ ความรู ท้ ่ีนักเรียนได้มายัง ไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรียนรู ใ้ นเรื่องที่
เรียน เนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือสาหรับศึกษาค้นคว้าค่อนข้างน้อย หนังสือที่มีส่วนใหญ่เป็ น
แบบฝึ กหรือคู่มือสาหรับการเตรียมสอบในวิชาต่างๆ ครู บางคนมอบหมายให้นกั เรียนไปสืบค้นข้อมูล
เป็ นการบ้าน ปรากฎว่านักเรียนบางส่วนได้จา้ งให้รา้ นอินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลและจัดทาเป็ นรายงาน
มาส่งครู ทาให้ครู เห็นว่าการมอบหมายชิน้ งานดังกล่าวไม่ได้ทาให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู ้ และเห็นว่า
ครัง้ ต่อไปจะให้นกั เรียนค้นคว้าที่โรงเรียนแทนการมอบหมายการบ้าน
“ให้นกั เรียนไปสืบค้นทีห่ อ้ งสมุด พอเอามาดูปรากฏว่าความรู ท้ ไี่ ด้มานัน้ มันยัง
ไม่ถงึ ครับ ยังไม่พอทีว่ ่าจะแก้ปัญหาได้ ก็ยงั ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ จะให้ไปค้นอินเทอร์เน็ต
ทีโ่ รงเรียนคอมฯ ก็มีไม่กี่เครื่อง บางเครือ่ งก็ไม่ได้อยู่ในสภาพทีว่ ่าพร้อมใช้งาน ผมเลย
มอบหมายให้เป็ นการบ้านว่าให้ไปสืบค้นเป็ นการบ้านมาส่งครู นะ แต่ผลที่ได้มาครับ
เป็ นรายงานสวยเกินความสามารถของเด็ก ป.6 แล้วทีส่ าํ คัญคือผมทราบมาว่าเด็กไป
จ้างให้ทางร้านสืบค้นให้ นีอ่ นั ตรายมากเลยครับ เด็กไม่เกิดความรู เ้ ลย” (ครู 2 รร.1)
“เดีย่ วนีพ้ อเทคโนโลยีพร้อม อะไรพร้อม บางทีก็นาํ ไปใช้ผดิ วิธีกนั ผมว่าถ้าให้
เด็กสืบค้นข้อมู ลอะไรเราต้องสอนเด็กก่อน ต้องสร้างข้อตกลงกันก่อน แล้วก็ตอ้ งคอย
กาํ กับดูแลด้วยครับ แต่พอให้ไปทาํ เป็ นการบ้านเราก็ตามไปดูแลไม่ได้ ก็หวังพึ่งผูป้ กครอง
ก็ได้บา้ ง แต่ไม่ทงั้ หมด วันนัน้ ก็เลยมาคิดกันว่า เอาอย่างนีท้ ีหลังมีงานอะไรเราให้ทาํ ที่
โรงเรียน ถ้าในคาบเรียนทาํ ไม่เสร็จก็ให้ทาํ ช่วงเวลาว่าง หรือว่าก่อนกลับบ้าน ก็ให้พอ่ แม่
ผูป้ กครองมารอเอา ต้องแก้ปัญหาอย่างนีค้ รับ”
(ครู 3 รร.1)

4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้ ครู ให้นักเรียนนาความรู ท้ ่ีได้จากการสืบค้น
และแก้ปัญหามาร่วมกันอภิปรายกลุม่ ดูว่าได้ความรูค้ รบถ้วนไหม โดยครูคอยซักถาม และมีการชมเชย
เมื่อนักเรียนตอบคาถามได้ถกู ต้อง โดยภาพรวมครูเห็นว่านักเรียนยังไม่ได้อภิปรายกลุ่มกันอย่างแท้จริง
นักเรียนบางส่วนยังไม่ได้ให้ความร่วมมือ การอภิปรายจะเกิดขึน้ ระหว่างนักเรียน 2 - 3 คนในกลุ่มที่เป็ น
ผูน้ า ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ ครูตอ้ งคอยกระตุน้ ตักเตือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ครูเห็นว่า
การสอนยังไม่ประสบความสาเร็จ นักเรียนต้องได้รบั การพัฒนาการเกี่ยวกับการอภิปรายกลุม่
“ให้มาร่วมกันอภิปรายแล้วก็สรุปเป็ นกลุ่ม แต่ว่าเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ คือในกลุ่ม
หนึ่ง มีนกั เรียน 2 – 3 คน ทีเ่ ป็ นคนนาํ เป็ นผูน้ าํ เพือ่ นๆ สมาชิกในกลุ่ม ส่วนคนอืน่ ๆ นัน้
ยังไม่มีสว่ นร่วมเท่าทีค่ วร ตรงนีต้ อ้ งพัฒนาครับ”
(ครู 3 รร.1)
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3.1.3 ผลการประเมินผลการเรียนรู้
จากการสะท้อนของครูพบว่า ครูทกุ คนใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธี การสัง เกตพฤติกรรมนักเรียนขณะเรียนรู ้ แต่ครู ไม่ได้มีการบันทึกการสังเกต
ครู สะท้อนว่าอาศัยการจา เนื่องจากครูคนุ้ เคยและรูพ้ ืน้ ฐานการเรียนรูข้ องนักเรียนแต่ละคนดี นอกจาก
การสังเกตแล้ว ครูยงั ประเมินการเรียนรูข้ องนักเรียนโดยการซักถาม และตรวจชิน้ งาน
“ประเมินก็สงั เกตพฤติกรรมเด็กขณะสอนค่ะ ดูว่าเด็กแต่ละคนแสดงออกยังไง
เพราะว่าเราอยู่กบั เด็กทุกวัน เราจะรู ว้ ่าเด็กคนไหนเป็ นยังไง คนไหนเก่ง คนไหนอ่อน
ครู จะรู ้ แล้วก็ใช้วธิ ีซกั ถามเพือ่ ดูว่านักเรียนเข้าใจไหม”
(ครู 1 รร.1)
“ส่วนใหญ่ก็สงั เกตแล้วก็ซกั ถามครับ ถ้าดูแล้วว่านักเรียนเข้าใจเกินครึ่งห้องก็
ถือว่าผ่านครับ”
(ครู 2 รร.1)

สรุปผลการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในการวิจยั วงจรที่ 1 ครูทกุ คนสะท้อน
อย่างสอดคล้องกันว่าการจัดการเรียนรู ป้ ระสบความสาเร็จเป็ นที่พอใจเฉพาะขัน้ เชื่อมโยง แม้ว่าครู จะ
ใช้เวลาในการทบทวนความรูเ้ ดิมค่อนข้างนานก็ตามแต่ครู พึงพอใจกับผลลัพธ์ท่ี เกิดขึน้ คือ นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากขึน้ อย่างชัดเจน ส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนรูเ้ ปลี่ยนไปจาก
เดิม นอกจากนีน้ กั เรียนยังแสดงออกถึงการมีความสุขในการเรียนมากขึน้ สาหรับการจัดการเรียนรูใ้ น
ขัน้ อื่นๆ นัน้ ครู เห็นว่าควรได้รบั การพัฒนาโดยการเพิ่ม เทคนิคการจัดการเรียนรู ใ้ นแต่ละขัน้ ตอนการ
จัดการเรียนรูป้ ระสบความสาเร็จยิ่งขึน้
3.2 ผลการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดกับครู
ผูว้ ิจยั ให้ครูสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในตัวของครูภายหลังจากการจัดการเรียนรู ้
ในสถานการณ์จริง พบว่า ครูมีการเปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู ้ ด้านความรูส้ ึก
ต่อการจัดการเรียนรู ้ ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
3.2.1 ด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริงพบว่า ครู มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู ้ คือ มีความเข้าใจบทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานเพิ่มมากขึน้ โดยสะท้อนว่าการทบทวนความรู เ้ ดิมของนักเรียนสาคัญต่อการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานเพราะนักเรียนต้องใช้พืน้ ฐานความรูเ้ ดิมการทาความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ซึ่งหาก
นักเรียนมีพืน้ ความรู เ้ ดิมอยู่นอ้ ยอาจทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู ข้ องครู และในการจัดการ
เรียนรูค้ รูตอ้ งเน้นการตัง้ คาถามปลายเปิ ด รวมถึงใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
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“หลังจากทีไ่ ด้สอนจริงก็คิดว่าเข้าใจ PBL เพิ่มมากขึน้ ว่า PBL ต้องเน้นการ
ตัง้ คาํ ถามปลายเปิ ดเพือ่ ให้เด็กได้ทาํ ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาทีเ่ รานาํ มาใช้ในการ
เรียน ต้องเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนคิด และในการประเมินต้องประเมินตามทีเ่ กิดขึน้ จริงใน
ห้องเรียน”
(ครู 1 รร1)
“ในการสอนจริงเราต้องทบทวนความรู เ้ ดิมของนักเรียนก่อนเพราะว่าความรู เ้ ดิม
ของนักเรียนสาํ คัญกับการเรียนรู ด้ ว้ ยรู ปแบบนี ้ ถ้านักเรียนไม่มีความรู เ้ ดิมก็ไม่รูว้ ่าจะเอา
ความรู ท้ ไี่ หนมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา เพราะฉะนัน้ ความรู เ้ ดิมของนักเรียนสาํ คัญ”
(ครู 3 รร1)

3.2.2 ด้านความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริงพบว่า ครู มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู ส้ ึกต่อการจัดการเรียนรู ้ คือ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมากขึน้
เนื่องจากครูมองว่าการให้นกั เรียนได้เจอกับปั ญหาและฝึ กวิเคราะห์ปัญหาผ่านตารางวิเคราะห์ปัญหา
ที่ครูเตรียมไว้อย่างเป็ นขัน้ ตอน ทาให้นกั เรียนได้ฝึกการคิดอย่างแท้จริง ซึ่งจากเดิมนัน้ วิธีฝึกการคิดของ
นักเรียนที่ครู ปฏิบตั ิเป็ นเพียงการถาม และมีการนาสถานการณ์ปัญหามาให้นกั เรียนฝึ กวิเคราะห์เป็ น
บางครัง้
“ผมว่า PBL นีฝ้ ึ กการคิดของเด็กได้ดเี ลยทีเดียวโดยเฉพาะตาราง FILA พอมี
ตาราง FILA ตรงนีเ้ ด็กก็ทาํ ตามกระบวนการ ได้ฝึกคิดจริงๆ จากกระบวนการตรงนี”้
(ครู 2 รร1)
“PBL ทาํ ให้เด็กได้พบกับปัญหา เมือ่ พบกับปัญหาและครู ให้ตาราง FILA ทาํ ให้
เด็กมีแนวทางในการคิด ไม่ล่องลอย ก็เป็ นผลดีครับ”
(ครู 3 รร1)

3.2.3 ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริงพบว่า ครู มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ในประเด็นการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ โดยมีการบูรณาการตัวชีว้ ดั
และบูรณาการเนือ้ หา จัดทาเป็ นกาหนดการจัดการเรียนรู ล้ ่วงหน้า และในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้
ครูได้คานึงถึงการเรียนรูข้ องนักเรียนมากขึน้ นอกจากนี ้ ในส่วนของ บทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู ้
ครู สะท้อนว่าได้พยายามลดการบรรยายและมีการใช้คาถามเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะการตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ด ไม่เร่งรีบในการสอน เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนคิด ซึ่งทาให้นกั เรียนได้ฝึกคิด รวมถึงครูได้ใกล้ชิด
กับนักเรียนมากขึน้ มีเป้าหมายเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
“ก็ตงั้ แต่บูรณาการตัวชีว้ ดั เนือ้ หาเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้ทาํ ตรงนี ้ ตอนนัน้ ปัญหา
ทีต่ ามมาคือสอนไม่ทนั มาตอนนีบ้ ู แล้ว แล้วก็เรื่องการคิดสถานการณ์ปัญหามาสอน
เด็กก็พยายามคิดสถานการณ์ปัญหาทีใ่ กล้ตวั นักเรียน หยิบยกมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน”
(ครู 2 รร1)
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“มีการคิดวางแผน เตรียมการมากขึน้ หาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เวลาเตรียมการสอน
จะคิดถึงนักเรียนมากขึน้ จะทาํ ความเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน”
(ครู 1 รร1)
“การเปลี่ยนแปลงก็คิดว่าได้ใช้คาํ ถามกับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จากเดิมผมก็
เน้นการถามอยู่แล้วนะ แต่ตอนนีผ้ มถามมากขึน้ อีกเพราะต้องให้เด็กสามารถเรียนรู ด้ ว้ ย
ตนเองได้ ผมโฟกัสตรงจุดนัน้ ครับ”
(ครู 3 รร1)
“เมือ่ ก่อนนีถ้ า้ ถามแล้วเด็กๆ ไม่ตอบกันครู ก็จะบอกคาํ ตอบเลยค่ะ แต่พอครู ให้
เราเรียนจากสถานการณ์ปัญหาครู ก็จะถามเรามากขึ้น ครู บอกตัง้ แต่ตอนทีเ่ รียนแรกๆ
เลยค่ะว่าต่อไปนีค้ รู จะไม่บอกคาํ ตอบแล้ว ครู จะถามพวกเราแทนค่ะ”
(นร.2 รร1)

3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักเรียน
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั และการสะท้อนของครู และนักเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดกับนักเรีย นจากการได้รบั การจัดการเรีย นรู แ้ บบใช้ปั ญหาเป็ น ฐาน พบว่า นักเรีย นได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้ ด้านความสามารถในการคิด และด้านความสุขในการเรียน
ดังนี ้
3.3.1 ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรี ยนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่านักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียน มากขึน้ โดยมีการสนทนาโต้ตอบกับครูอย่างต่อเนื่อง มีความกล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็นและสอบถามครู ในประเด็นที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ ทาให้ลดช่องว่างระหว่างครู กับ
นักเรียน และมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมกลุม่ มากขึน้ บรรยากาศของห้องเรียนเป็ นไปอย่างผ่อนคลาย
“พอชวนคุยเรือ่ งทีเ่ ด็กสนใจ เด็กก็จะโต้ตอบกับครู มากขึน้ ก็อาศัยจังหวะตรง
นัน้ เชื่อมโยงไปยังเรือ่ งทีจ่ ะสอน ไปได้ไม่ยากเลยค่ะ แล้วทีต่ ามมาก็คือคาํ ตอบของเด็ก
จะสะท้อนความรู ท้ ี่เด็กมี พอเด็กตอบมากๆ คือเด็กส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมตอบคาํ ถาม
โต้ตอบไปมากับครู บรรยากาศในห้องเรียนก็เปลีย่ นไปเลยค่ะ”
(ครู 1 รร1)
“ก็เห็นว่านักเรียนกล้าตอบคาํ ถาม กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึน้ จากแต่ก่อน
นีไ้ ม่ค่อยตอบ ก็อาจจะเป็ นเพราะว่าเราเปิ ดโอกาสให้เด็กได้คิด ได้รูส้ ึกว่าครู ให้โอกาส
พูด บรรยากาศในห้องเรียนก็เลยไม่เงียบ ไม่เครียดครับ”
(ครู 2 รร1)
“ครู ให้เวลาในการคิดมากขึน้ ครู จะบอกว่าให้ลองคิดแล้วตอบครู มาก ไม่ตอ้ ง
กลัวว่าจะผิด ให้ตอบมาได้เลย ตอบตามทีค่ ดิ ถูกผิดครู ไม่ว่าค่ะ ไม่มีคะแนน แต่พวกเรา
ได้ฝึกคิดค่ะ”
(นร.3 รร1)
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3.3.2 ด้านความสามารถในการคิด
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่านักเรียน
มีความสามารถในการคิดเพิ่มมากขึน้ โดยมีความพยายามในการคิดแล้วตอบคาถามครู แม้ว่านักเรียน
บางส่ว นจะยัง ระบุปั ญ หาไม่ ถูก ต้อ งก็ ต าม แต่นัก เรี ย นได้ฝึ ก กระบวนการคิด ด้ว ยตนเองผ่า นการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ทาให้นักเรียนได้ร่ิเริ่ม มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และมองเห็น
กระบวนการแก้ปัญหา
“นักเรียนบางส่วนยังระบุไม่ ได้แต่จากการใช้ตาราง FILA แล้วให้นกั เรียนฝึ ก
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหานีส้ งั เกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่านักเรียนพยายามคิดเพิ่มมาก
ขึน้ ทุกกลุ่มช่วยกันคิด เพือ่ ให้ได้เขียนทุกช่องในตาราง FILA นะครับ จากเดิมทีว่ ่าเราถามไป
แล้วให้เด็กตอบ มีเด็กส่วนน้อยที่คิดตามครู พอมีตาราง FILA เข้ามาเสริมตรงนี ้ มีเหมือนมี
เครือ่ งมือมากระตุน้ เด็กว่าต้องคิดแล้วนะ บางกลุ่มทาํ แล้ว เขียนแล้ว “ครู คะขอกระดาษใหม่
ได้ไหมคะหนูจะทาํ ใหม่” จากตรงนีผ้ มว่ามันเป็ นสัญญาณทีด่ วี ่านักเรียนได้ใช้การคิดมากขึน้ ”
(ครู 3 รร1)
“มันจะมีคนทีพ่ ยายามคิด พยายามเขียนเพือ่ ให้ได้คาํ ตอบมาส่งครู ตรงนีก้ ็เห็น
ถึงการพยายามคิดของเด็กนะครับ ก็ทาํ ให้เด็กได้มองเห็นกระบวนการแก้ปัญหาไปด้วย”
ครู 2 รร1)
“ผมว่าผมมีวธิ ีคดิ เพิ่มขึน้ นะครู แต่ก่อนบางทีครู เขาถามมาผมตอบไม่ได้เพราะ
ไม่ รู ้ว่ า จะคิ ด ยัง ไง พอตอนนีค้ รู ค่ อ ยๆ ถามไปเรื่อ ยๆ ผมก็ คิ ด ตามที่ ค รู ถ าม ค่ อ ยๆ
วิเคราะห์ แยกออกมาอันไหนคือข้อคิดเห็น อันไหนคือข้อเท็จจริง แล้วสาเหตุของปัญหานี ้
เกิดจากอะไร น่าจะแก้ยงั ไง ก็วเิ คราะห์ไปตามนีค้ รับ”
(นร.5 รร1)
“ใช่ๆ แต่ก่อนครู บอกให้ช่วยคิด แต่หนูไม่รูจ้ ะคิดยังไงคือมันไม่รูว้ ิธีจริงๆ ค่ะครู ขา
แต่พอครู ให้ตาราง FILA มา หนูก็คดิ ตามนัน้ เลยค่ะ”
(นร.1 รร1)

3.3.3 ด้านความสุขในการเรียน
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่านักเรียน
สนุกและมีความสุขในการเรียนมากขึน้ เนื่องจากได้เรียนรูใ้ นเรื่องที่สนใจ มีอิสระในการคิด และได้ทา
กิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม ที่เน้นการลงมือปฏิบตั ิ ทาให้โดยบรรยากาศในห้องเรียนเป็ นไปอย่างผ่อน
คลาย มีเสียงนักเรียนเรียนรูร้ ว่ มกันมากกว่าเสียงการบรรยายของครู
“เด็กบอกว่าชอบให้ครู สอนแบบนี ้ สอนแบบ PBL นะคะ เพราะว่าเด็กบอกว่า
สนุก แล้วก็ไม่เคร่งเครียดกับเสียงของครู มากเกินไป เด็กสามารถที่จะใช้ความคิดอย่าง
อิสระของแต่ละกลุ่ม ของแต่ละคน แล้วก็นาํ เสนอผลงานออกมาได้ ก็คือเหมือนกับว่าเขา
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รู ส้ กึ ผ่อนคลายทีจ่ ะเรียนกับกลุ่มเพือ่ นด้วยกันเองมากกว่าทีจ่ ะอยู่กบั ครู ทเี่ อาแต่พูดอยู่หน้า
ห้อง ฟังครู อย่างเดียวค่ะ เป็ นการเปลีย่ นบรรยากาศให้มเี สียงเด็กมากขึน้ เขามีอสิ ระในการ
คิดมากขึน้ ยิ่งเขาได้จดั กลุ่มกับกลุ่มเพือ่ นทีม่ ีความรู พ้ นื ้ ฐานเสมอกันนะคะ ถ้าระดับกลาง
ก็อยู่ระดับกลางด้วยกัน ครัง้ แรกที่ว่าสอนนัน้ คือยังไม่ได้แบ่งว่า ดี กลาง หรือว่าอ่อนนัน้
ก็คอื เด็กสามารถใช้ความคิดของเขาได้เต็มที่ แล้วก็เขามีความสนุกกับกิจกรรมทีเ่ ขาได้ทาํ
นะคะ”
(ครู 1 รร1)
“นักเรียนมีความสุขในการเรียนเพิ่มมากขึ้นนะผมว่า ผมสังเกตจากตอนให้เด็ก
ร่วมกันคิด เขียนในตาราง FILA หรือแม้แต่ทาํ กิจกรรมอืน่ นักเรียนส่วนใหญ่จะกระตือรือร้น
มากขึน้ ทาํ เสร็จก็เอามาโชว์เอามาให้ครู ดู สังเกตเห็นว่าเขามีความสุขทีไ่ ด้กิจกรรมกันเป็ น
กลุ่ม พอเราเปิ ดโอกาสให้เขาทาํ กันเอง มันเหมือนเด็กเขาได้รบั อิสระนะครับ” (ครู 3 รร1)
“หนูชอบเวลาครู สอนแบบ PBL ค่ะ เพราะสนุกได้เรียนเป็ นกลุ่ม แบบว่าครู ถามมาพวก
เราก็ช่วยกันคิด ได้ออกไปเรียนนอกห้องบ้าง ไม่เครียดเลยค่ะ”
(นร.4 รร1)
“หนูชอบตารางฟี ลา่ ค่ะ เพราะมันได้ฝึกการคิดว่าเราต้องทาํ ยังไงบ้าง ทีละข้อๆ
ไปเลยค่ะ แล้วหนูก็ชอบเวลาครู เล่าเรือ่ งด้วยค่ะ สนุก ครู..บอกว่าให้คดิ ตามทีค่ รู เล่า”
(นร.1 รร1)

3.4 ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงในการวิจัยวงจรต่อไป
จากข้อมูลในขัน้ การปฏิบตั แิ ละการสังเกต และขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ แสดงให้เห็นว่า
การดาเนินการวิจยั ในวงจรที่ 1 ส่งผลให้ครู มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานทัง้ ในด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม แต่ในด้านกิจกรรมยังมี
บางขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูท้ ่ีครูตอ้ งได้รบั การพัฒนา ดังนัน้ ในการวิจยั วงจรที่ 2 ครูตกลงร่วมกันว่าจะ
หากลวิธีการจัดการเรียนรูต้ า่ งๆ มาแทรกเสริมเพื่อให้การจัดการเรียนรูป้ ระสบความสาเร็จมากขึน้
เมื่อผูว้ ิจยั ให้ผูร้ ่วมวิจัยร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการทา
กิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่าลักษณะ
การทากิจกรรมยังไม่มีความเหมาะสมกับ การปฏิบตั ิจริง เนื่องจากครูมีภาระงานค่อนข้างมาก และใน
บางสัปดาห์ครู มีภ าระงานอื่นในวันศุกร์ทาให้ตอ้ งเร่งรีบทากิ จกรรม ครู เห็นว่าการทบทวนหลัง การ
ปฏิบตั งิ านในรูปแบบไม่เป็ นทางการน่าจะมีความเป็ นไปได้กบั สถานการณ์ปฏิบตั ิจริง นอกจากนีค้ รูเห็น
ว่าการจะทาให้พฤติกรรมการจัดการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาได้เร็วขึน้ นัน้ ควรให้ครูได้สงั เกตการสอนด้วยกัน เพื่อ
จะได้เห็นการปฏิบตั ิจริงของเพื่อนครู ดังนัน้ ในการวิจยั วรจรที่ 2 ครูจะปฏิบตั ิกิจกรรมทบทวนหลังการ
ปฏิบตั งิ านในรูปแบบไม่เป็ นทางการ และสังเกตการสอนของเพื่อนครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน
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“บางวันเราว่างไม่ตรงกันค่ะ พอจะ AAR ก็ตอ้ งมารอกัน ตรงนีม้ ีอปุ สรรคมาก
เรือ่ งของเวลาเพราะว่าภาระงานของครู แต่ละคนมันไม่ใช่แค่การสอน แต่เป็ นงานอืน่ ด้วย
พัสดุการเงิน วิชาการ อะไรเอย อะไรเอย ครู ทาํ หมด ทาํ ทุกอย่าง ดังนัน้ คิดว่าถ้าจะมา
คุยกันหลังสอนน่าจะเป็ นการคุยกันในรู ปแบบทีว่ ่าไม่เป็ นทางการอ่ะค่ะ คุยกันทีไ่ หนก็ได้
อาจจะตอนกินข้าวเพราะเรากินข้าวพร้อมกัน”
(ครู 1 รร1)
“ผมเห็นด้วยว่าคุยกันแบบไม่เป็ นทางการดีกว่าครับ ถ้าแบบไม่เป็ นทางการเรา
จะได้คยุ กันมากกว่า”
(ครู 2 รร1)
“คิดว่าถ้าจะให้พฒ
ั นาการสอนได้เร็วต้องสังเกตการสอนกัน ไปดูว่าเพือ่ นทาํ ยังไง
ผลเป็ นยังไง ตรงนีค้ ดิ ว่ามีประโยชน์แต่โรงเรียนเราไม่ค่อยได้ทาํ กันสักเท่าไหร่” (ครู 3 รร1)
“สังเกตการสอน ได้เห็นภาพมันดีอยู่แล้วค่ะ”

(ครู 1 รร1)

การวิจัยวงจรที่ 2 : โรงเรียนที่ 1
การวิจยั วงจรที่ 2 เกิดจากการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในการวิจยั วงจรที่ 1 ยังไม่
ประสบความสาเร็จเป็ นที่พงึ พอใจของครู
1. ขั้นการปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน)
การปฏิ บตั ิการเชิง วิพ ากษ์ในการวิจัยวงจรที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่ อ ทบทวนความเข้าใจ
เกี่ ยวกับลักษณะส าคัญและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน วางแนวทางการ
จัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิ จกรรมเพื่ อพัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน โดยการสะท้อนความคิดภายหลังจากการลงมือปฏิบตั ิ การจัดการเรียนรู จ้ ริงและร่วม
วิพากษ์เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ ยวกับลักษณะสาคัญและขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน วางแนวทางการจัดการเรียนรู แ้ ละวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามองค์ประกอบด้านภาษา ด้านกิจกรรม และ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ดังนี ้
1.1 ด้านภาษา
1) การให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ครู ไ ด้ส ะท้อนถึง ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานเพิ่มขึน้ ในประเด็นการประเมินผลการเรียนรู ้ โดยพบว่าครู มีความเข้าใจเพิ่มขึน้ ว่า ใน
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานครูตอ้ งใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงที่เกิดขึน้ ในชัน้ เรียน
ได้แก่ การซักถาม การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน เป็ นต้น และนักเรียนต้องได้ประเมินผลการเรียนรู ้
ของตนเอง จากความเข้าใจที่เพิ่มขึน้ ของครู สามารถสรุ ปลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานได้ 7 ประการ คือ 1) การนาปั ญหามาเป็ นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู ้ 2) ครูทาหน้าที่เป็ น
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ผูถ้ าม 3) นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม 4) ครูเป็ นผูส้ ่งเสริมการเรียนรู ้ 5) ครูคอยเสริมแรงจูงใจ
ในการเรียนรู ้ 6) นักเรียนสร้างความรูใ้ หม่จากการแก้ปัญหา และ 7) ครู และนักเรียนประเมินผลตาม
สภาพจริง นอกจากนีย้ งั พบว่าครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เหมือนการวิจยั วงจรที่ 1 ตัวอย่างการสะท้อนของครู
“ผมเข้า ใจเหมือ นเดิม ว่า ครู ตอ้ งเป็ น ผูก้ ระตุน้ โดยใช้ส ถานการณ์ปั ญหามา
นาํ เสนอ มาเล่าให้เด็กฟัง ใช้สถานการณ์ข่าวจากยูทูป มาเปิ ดให้เด็กดูแล้วถามกระตุน้
ความสนใจของเด็ก กระตุน้ ให้เด็กคิดว่ามันเป็ นอย่างนีไ้ ด้อย่างไร เพราะอะไร ทาํ ไมมัน
ถึงเป็ นอย่างนี ้ คือพยายามถามให้เด็กได้คิดให้มากที่สดุ ครับ เราต้องกระตุน้ อยู่ตลอด
ต้องหาวิธีการต่างๆ มาทาํ ให้เด็กสนใจเราครับ”
(ครู 3 รร1)
“จากทีไ่ ด้สอนไปคิดว่าการสอนแบบ PBL นีต้ อ้ งประเมินผลตามสภาพจริง ดู
สิ่งทีเ่ กิดขึน้ จริงในห้องเรียน อาจจะใช้การสังเกต การถามหรือว่าวิธีอนื่ แล้วก็คิดว่าเด็ก
ต้องได้ประเมินเองด้วยค่ะ เหมือนตอนเราสอนก็ตอ้ งให้เด็กได้ประเมินว่าความรู ท้ ไี่ ปสืบค้น
มานีพ้ อไหม เพียงพอไหมกับการแก้ปัญหาในเรือ่ งนี ้ การเรียนในเรือ่ งนี”้
(ครู 1 รร1)
“ใช่ๆ ผมเห็นด้วยว่าต้องให้เด็กประเมินด้วย เด็กจะได้รูต้ วั เองว่าตอนนีเ้ ขารู แ้ ค่ไหน
อะไรทีว่ ่าเขาต้องรู เ้ พิ่ม”
(ครู 2 รร1)

1.2 ด้านกิจกรรม
จากการร่วมกันระดมความคิดของผูว้ ิจยั และกลุ่มครู เพื่อวางแนวทางจัดการเรียนรู ้ แบบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐานและวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ น ฐาน โดยนา
ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุง ในขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิของวงจรที่ 1 มาเป็ นข้อมูลในการระดม
ความคิด สามารถสรุ ปเป็ นกิจกรรมที่จะทาในขัน้ การปฏิบตั ิและการสังเกต ได้ 3 กิจกรรม ได้แก่ การ
จัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริง การสังเกตการสอนของเพื่อนครู และการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน
ดังนี ้
1) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
สืบเนื่องจากการวิจยั ในวงจรที่ 1 ครูทกุ คนมีแนวทางการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้
แนวทางเดียวกัน และเขียนแผนการจัดการเรียนรูเ้ ป็ นไปในรูปแบบเดียวกันทัง้ ยังมีความเห็นตรงกันว่า
เป็ นรูปแบบแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีมีความเหมาะสม ดังนัน้ ครูจึงตกลงร่วมกันว่าในการวิจยั วงจรต่อไป
จะใช้แนวทางเดิมในการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ูปแบบเดิม คือ มี
การบูรณาการตัวชีว้ ดั และบูรณาการเนือ้ หาในรายวิชา ครู เป็ นผูเ้ ขียนสถานการณ์ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู ้ และออกแบบการจัดการเรียนรู ค้ รอบคลุมขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4
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ขัน้ ตอนหลัก และภายใต้ลกั ษณะสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานตามที่เข้าใจตรงกัน
ทัง้ นีอ้ าจจะเพิ่มใบความรูต้ า่ งๆ ในแผนการจัดการเรียนรู ้
“รู ปแบบการเขียนแผนการสอนคิดว่าโอเคแล้ว บูรณาการตัวชีว้ ดั และเขียน
ตามขัน้ ตอนการสอน 4 ขัน้ ตอนเลย เชือ่ มโยง กาํ หนดกรอบ ดาํ เนินการศึกษา แล้วสรุป
อภิปราย เขียนตามนัน้ เลย แต่ในส่วนขัน้ ตอนย่อยจะสอนอย่างไรนัน้ ผมคิดว่าแล้วแต่ครู
ออกแบบกันเลย เอาเป็ นว่าเราจะทาํ ภายใต้ concept PBL จะพยายามไม่ให้หยุด
concept นีน้ ะ”
(ครู 1 รร.1)
“ใช่ๆ ครับผมก็คิดว่าหลักๆ เรายึดตาม concept ของ PBL ส่วนเทคนิคนี ้
แล้วแต่ความถนัดของครู มันจะได้ไม่รดั กุมมาก”
(ครู 2 รร.1)

การจัดการเรียนรูใ้ นวงจรแรกครูเห็นว่าขัน้ เชื่อมโยงซึ่งเป็ นขัน้ ตอนแรกของการจัดการ
เรียนรู ค้ รู ปฏิบตั ิได้ประสบความสาเร็จเป็ นที่พอใจ ส่วนขัน้ อื่นๆ ครู ยงั ไม่พึงพอใจกับการปฏิบตั ิของ
ตนเอง ดังนัน้ ในการวิจยั วงจรนี ค้ รู ตกลงร่วมกันว่าจะจัดการเรียนรู ้ 4 ขัน้ ตอนหลักเหมือนเดิมคือ ขัน้
เชื่อมโยง ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า และขัน้ อภิปรายและสรุปสิ่งที่เรียนรู ้
ครู กาหนดแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ในแต่ละขัน้ ตอนเหมือนเดิม แต่มีการตกลงร่วมกันว่าจะเพิ่ม
กลวิธีในการจัดการเรียนรู ด้ งั นี ้ 1) ขัน้ เชื่อมโยง ครู จะใช้วิธีการทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียนและการ
นาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่น่าสนใจ เช่น การใช้ส่ือ ICT การใช้ส่ือของจริง เป็ นต้น เพื่อลดระยะเวลา
ในการจัดการเรียนรู ้ 2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ครู จะยังคงแบ่งกลุ่มนักเรียนในการทากิจกรรม
เหมือนเดิม จะเพิ่มการระบุคาถามในตารางวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็ นแนวทางให้นกั เรียนคิดหาคาตอบ
และจะให้ขอ้ มูลย้อนกลับนักเรียนเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีวิธีการดาเนินงานที่
ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ครูจะเตรียมแหล่งเรียนรูท้ ่ีหลากหลายให้นกั เรียน จะ
คอยกากับติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึน้ ลดการมอบหมายให้ทารายงานเป็ นการบ้าน แต่จะให้ทางานที่
โรงเรียนแทน 4) อภิปรายและสรุปสิ่งที่เรียนรู ้ ครู จะลดบทบาทของตนเองในการสรุปความรู ้ จะกระตุน้
ให้นกั เรียนร่วมกันสรุปความรูม้ ากขึน้ ทัง้ นีค้ รูตกลงร่วมกันว่าตลอดกระบวนการจัดการเรียนรูค้ รูจะเน้น
การตัง้ คาถามปลายเปิ ด การกากับติดตามนักเรียนทัง้ รายบุคคลและรายกลุ่ม และใช้การเสริมแรงจูงใจ
ในการเรียนรู ใ้ ห้มากขึน้ เนื่องจากการวิจยั ในวงจรแรกนักเรียนบางส่วนยังวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ไม่ถกู ต้อง ทัง้ ยังมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมกลุม่ และกล้าแสดงออกค่อนข้างน้อย
“ในการสอนก็คดิ ว่าจะทาํ เหมือนเดิมค่ะ ขัน้ ตอนการสอนต่อเนือ่ งเหมาะสมดีแล้ว
แต่ว่าเรายังทาํ ได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร คิดว่าคราวนีจ้ ะทาํ เหมือนเดิมแต่จะเพิ่มเทคนิค วิธีการ
กลยุทธ์ต่างๆ เข้าไป เพือ่ ว่าให้การสอนสาํ เร็จ เป็ น PBL แต่จะเพิ่มวิธีการอะไรนีค้ รู ก็ตอ้ ง
ดู สถานการณ์ในห้องเรียนอีกทีนึงค่ะ หลัก ๆ ก็คิดว่าจะหาวิธีการนาํ เสนอปั ญหาที่ว่ า
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น่าสนใจมาลดระยะเวลาในการสอน ขัน้ นีเ้ ราทาํ ดีแล้วแต่ว่าอยากลดระยะเวลาในการ
สอนลงอีกค่ะ ส่วนขัน้ ฟิ ล่าคิดว่าน่าจะต้องใส่คาํ ถามลงไปในตาราง เพือ่ ว่าให้เด็กมีแนวทาง
ในการคิด ตรงนีเ้ ห็นว่าตารางมันกว้างไป เด็ก ป.6 ยังคงยาก ต้องใช้คาํ ถามเป็ นแนวทาง
ให้คิด ขัน้ ตอนอื่นๆ คิดว่าจะสอนเหมือนเดิม กิจกรรมการสอนดีอยู่แล้ว แต่อาจจะเพิ่ม
การกาํ กับติดตามเพราะช่วงทีส่ บื ค้น ให้คน้ คว้าด้วยตนเองถ้าไม่กาํ กับให้ดีเด็กอาจจะได้
ข้อมูลมาไม่ถูกต้องค่ะ”
(ครู 1 รร1)
“ผมเห็นด้วยว่าควรจะเพิ่มคาํ ถามลงในตารางฟิ ล่านี ้ เพราะจากทีส่ อนนีค้ รู ตอ้ ง
พูดซ้าํ ๆ หลายรอบมากเพือ่ ให้เด็กได้คิดตาม แล้วระบุปัญหา กว่าเด็กจะทาํ ตารางฟิ ล่านี ้
เสร็จครู ต อ้ งพู ดซ้ําๆ หลายรอบมาก ต้องรอคอยกลุ่มที่ย ังคิดไม่ ได้ คิดไม่ ออก ตรงนีก้ ็
เสียเวลาไป แต่ถา้ เรามีคาํ ถามย่อยๆ มาในตารางตรงนีก้ ็จะช่วยให้เด็กได้คิดทบทวน อ่าน
คาํ ถามแล้วคิดทบทวน มันน่าจะเป็ นวิธีการทีด่ ีกว่าครับ ส่วนทีใ่ ห้ศึกษาค้นคว้าผมคิดว่าเรา
น่าจะเปลีย่ นจากให้ทาํ การบ้านมาเป็ นทาํ ทีโ่ รงเรียนเพราะว่าปัญหาที่เราเจอทีเ่ ด็กไม่ได้ทาํ
เองนัน้ ให้การบ้านไปทาํ รายงานก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย สูใ้ ห้ทาํ ที่โรงเรียนดีกว่า จะ
มากจะน้อยจะเป็ นผลงานของเด็กจริงๆ ”
(ครู 3 รร1)
“จริงๆ ผมอยากใช้โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์นาํ เสนอสถานการณ์ปัญหาให้กบั
เด็กผมคิดว่าถ้าเราชวนคุยแล้วก็นาํ เสนอปั ญหาด้วยสื่อที่น่าสนใจอีกสักหน่อย เด็กก็จะ
สนใจมากขึน้ ถ้าดึงดูความสนใจตรงนีไ้ ด้การสอนก็จะง่ายขึน้ เวลาทีเ่ ราใช้ในขัน้ นีก้ ็จะลดลง
ด้วย เห็นแว่วๆ มาว่าเขตฯ จะให้คอม ไม่รูว้ ่าจะได้มาจริงไหม ลุน้ กันอีกครู ” (ครู 2 รร1)

สาหรับการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู ้ครู จะใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู ต้ าม
สภาพจริง เหมือนกับการวิจยั ในวงจรแรก และจะเพิ่มให้นกั เรียนประเมินตนเองผ่านการสะท้อนการ
เรียนรูใ้ นแต่ละครัง้ ซึ่งผูว้ ิจยั จะเป็ นผูจ้ ดั ทาแบบสะท้อนการเรียนรูข้ องนักเรียนให้ครูผรู้ ว่ มวิจยั นาไปใช้
“การประเมินก็วธิ ีการเหมือนเดิมค่ะ สังเกต สอบถาม ทาํ แบบฝึ ก แบบทดสอบ
ท้ายบท เราได้เห็นการเปลีย่ นแปลงของเด็กชัดๆ ก็การแสดงออกในห้องเรียน แล้วก็งานที่
เด็กเอามาส่งนีแ่ หละค่ะ”
(ครู 1 รร1)

2) การสังเกตการสอนของเพือ่ นครู
จากการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานในวงจรที่ 1
ครู เห็นว่าในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ใ้ ห้ประสบความสาเร็จเร็วนัน้ ครู ควรได้สงั เกตการสอนซึ่งกัน
และกัน ดังนัน้ ในการวิจยั วงจรที่ 2 นี ้ ผูว้ ิจยั ให้ครูรว่ มกันวางแผนสังเกตการสอนของเพื่อนครู ข้อสรุปที่ได้
คือ ครูจะสลับกันสังเกตการสอน คนละ 1 ครัง้ โดยจะใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ข้ องครู
และพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียนฉบับเดียวกันกับที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ เพื่อใช้การสังเกตการจัดการ
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เรียนรู ข้ องครู ในแต่ละวงจรการวิจยั ซึ่งก่อนการสังเกตการจัดการเรียนรู ผ้ วู้ ิจยั จะอธิบายวิธีการสังเกต
ให้กบั ครู และภายหลังจากที่ครูทกุ คนสังเกตการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะให้ครู นาผลการสังเกต
มาร่วมกันสะท้อนความคิดและความรูส้ กึ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
“น่าจะสลับกันสังเกตการสอนค่ะ สังเกตกันคนละ 1 ครัง้ ก่อน ก็นา่ จะได้เห็น
เทคนิคอะไรดีๆ จากเพือ่ นครู อย่างน้อยก็ได้ให้กาํ ลังใจกันค่ะ”
(ครู 1 รร1)
“ก็เ หมื อ นนิเ ทศกันเองระหว่ า งเพื่อนครู ด ว้ ยกัน สัง เกตเสร็จก็ ม าพู ด คุย กัน
อาจจะแนะนาํ กัน เพราะว่าประสบการณ์ความรู ค้ วามสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากัน”
(ครู 3 รร1)

3) การทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน (AAR)
ลักษณะการทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานในการวิจยั วงจรแรกยังไม่มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปฏิบตั ิจริง เนื่องจากในบางสัปดาห์ครู มีภาระงานอื่นในวันศุกร์ทาให้
ต้องเร่งรีบทากิจกรรม มีการพูดคุยกันเพียงสัน้ ๆ ครูเห็นว่าการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานในรูปแบบไม่
เป็ นทางการน่าจะมีความเป็ นไปได้กบั สถานการณ์ปฏิบตั ิจริง ซึ่ง ครูสามารถทบทวนผลหลังการจัดการ
เรียนรู ใ้ นวันและเวลาใดก็ไ ด้ท่ี ว่างตรงกัน ทัง้ นีเ้ พื่อจะได้แก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู ไ้ ด้ทันท่วงที
ดังนัน้ ในการวิจยั วงจรที่ 2 นี ้ ครูจะทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั งิ านในรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ
“AAR กันวันไหนก็ได้ ไม่ตอ้ งรอให้สอนจบแผนการสอน สอนจบหนึ่งคาบก็คิดว่า
มา AAR กันได้ ให้ครู มีเวลาว่างตรงกัน แล้วมาคุยกันได้หมด”
(ครู 2 รร1)
“คิดว่าสิ่งสาํ คัญคือ ครู มีเวลาว่างตรงกัน ถ้ามีเวลาว่างตรงกันก็มาคุยกันได้
อย่างทีค่ รู …ว่า”
(ครู 3 รร1)

1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1) ความสัมพันธ์ทมี่ ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการสังเกตและพูดคุยกับครู และผูบ้ ริหารพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับ
ครู ท่ีมีผลต่อการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครูคือ ผูบ้ ริหารมีการสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรค
ในการทากิจ กรรมวิจ ัย และคอยเน้น ยา้ ให้ค รู ตัง้ ใจพัฒ นาตนเอง เนื่ องจากผูบ้ ริหารอยากเห็น การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ ในโรงเรียนและมีความเชื่อว่าครู และนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้มากกว่าที่
เป็ นอยู่ ครู ได้สะท้อนถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ผูบ้ ริหารมีการพูดคุยกับครู ในเชิงวิชาการมากขึน้ โดย
เกิดขึน้ ในรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ ทาให้ครูเกิดความคิดว่าผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการนาแนวทาง
การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้เป็ นฐานมาใช้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง และคิดว่าผูบ้ ริหารเชื่อมั่นในตัวครู ว่า
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สามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์กบั นักเรียนได้ สาหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มวิจยั กับนักวิจยั นัน้ ผูบ้ ริหารและครู ให้ความเป็ นกันเองกับนักวิจยั ทาให้รูส้ ึก
ถึงความสนิทสนมกันมากขึน้ โดยครู มีการขอคาปรึกษาผูว้ ิจยั แบบส่วนตัวทัง้ ในเรื่องการจัดการเรียนรู ้
และเรื่องทั่วไป
“ตัง้ แต่มี PBL เข้ามา ผอ.คุยงานวิชาการมากขึน้ เข้ามาสอบถามและช่วยครู
วางแผนว่าจะปรับเวลายังไง เพราะครัง้ ครู ติดอบรมบ้างอะไรบ้าง ก็คาํ สั่งจากเขตฯ มา
ว่ า ให้เ ข้า อบรมเรื่อ งโน้น บ้า ง เรื่อ งนีบ้ า้ ง ก็ ไ ด้ ผอ.ช่ ว ยพู ด กับ เขตฯ ให้ว่ า ตอนนีค้ รู
พัฒนาการสอนอยู่แล้ว กาํ ลังทาํ วิจยั อยู่กบั น้อง ก็ขอยกเว้นเรือ่ งการอบรมกับเขตฯ ก็รอด
ไปครับ แล้วบางครัง้ ถ้าเราต้องทาํ กิจกรรมกัน ผอ. ก็จะจัดครู เข้าสอนแทนให้”(ครู 2 รร1)
“ผมก็เน้นยา้ํ กับครู อยู่ตลอดครับ ก็ทกุ ครัง้ ทีม่ ีโอกาสเลยก็ว่าได้ครับ ผมเชื่อนะ
ครับว่าครู เราพัฒนาได้ ครู เรา เด็กเรายังพัฒนาได้ แม้ว่าจะเป็ นโรงเรียนที่ค่อนข้างขาด
แคลนแต่ลึกๆ แล้วผมเชื่อใจครู ผมว่าถ้ารับปากจะทาํ อะไรแล้ว จริงจังทุกคนครับ ตัง้ ใจ
ทาํ จริง อย่างทีน่ อ้ งเห็นนั่นแหละครับ ผอ.คงไม่ตอ้ งบรรยายมากเรือ่ งความตัง้ ใจของครู
เพราะน้องเห็นอยู่แล้ว”
(ผอ. รร1)

2) ความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียนปรากฎชัดเจนมากขึน้ เนื่องจากครู
ผูร้ ่วมวิจัยได้ปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจริง และมีการทากิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ทาให้เห็นถึงเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
อย่างชัดเจน ส่วนการสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพยังไม่มีหน่วยงานอื่นนอกจากผูว้ ิจัย
รายละเอียดดังนี ้
2.1) ชุมชนครู ทพ
ี่ ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
ครูในโรงเรียนมีการรวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการ ซึ่งเกิดขึน้ ใน
ช่วงเวลาที่ครูวา่ งจากการสอนตรงกัน ช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน หรือบางครัง้ เป็ นช่วงเวลาทา
กิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวครูส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มทาให้เอือ้ ต่อการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ นั และจากการพูดคุยกันนัน้ ได้มีการให้กาลังใจกันและกัน นอกจากนีย้ งั พบว่าใน
การพูดคุยกันนัน้ ครู ผรู้ ่วมวิจยั ได้นาสถานการณ์ปัญหาที่เตรียมไว้สาหรับจัดการเรียนรู ม้ าให้เพื่อนครู
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ ภาพรวมบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูมากขึน้
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“ก็ยงั คุยกันอยู่ค่ะเรือ่ ง PBL เหมือนว่าคุยกันมากขึน้ ด้วยซ้าํ เหมือน
เรามีเรือ่ งใหม่มาให้คยุ ให้ทาํ ทาํ แล้วก็มาคุย ก็วนๆ ไปแบบนีแ้ หละค่ะ”
(ผอ. รร1)
“วันก่อนคุยๆ แล้วครู ..เดินไปหยิบสถานการณ์ปัญหามาให้ช่วยกันดู
ว่าถ้าใช้ปัญหานี ้ สอนเรือ่ งนี ้ พอจะไปได้ไหม น่าจะออกแบบการสอนยังไง ก็มาช่วยๆ
กันดู ช่วยกันปรับ”
(ครู 2 รร1)

่ี บปะกันสม่าเสมอ
2.2) ชุมชนครู ทพ
ครูผรู้ ว่ มวิจยั มีการรวมกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดย
จากข้อมูลพบว่า มีการนัดหมายวันและเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ัน เช่น นัดหมายเพื่อปรึกษากันก่อน
เขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ นาแผนการจัดการเรียนรู ม้ าร่วมแสดงความคิดเห็นกัน นาผลการจัดการ
เรียนรูม้ าเล่าสู่กันฟั ง และทากิจกรรม AAR กัน ทาให้ได้เรียนรู เ้ ทคนิคการสอนของเพื่อนครู และเกิด
ความรูส้ กึ ถึงการทางานเป็ นทีม
“ก็นดั แนะกันว่าวันไหนจะมาคุยกันเรือ่ งอะไร เรือ่ งแผนจะมาคิดกันวันไหน เอา
มาดูกนั วันไหน สอนแล้วเป็ นยังไงมาเล่าสู่กนั ฟัง พอคงวันนัดจริงก็เอาสถานการณ์ปัญหา
แผนทีว่ ่าจะใช้สอนมาดูกนั ว่าตกลงแล้วปัญหานีน้ ะถ้าใช้สอนเรือ่ งมันจะตอบโจทย์ PBL มัย้
ก็ลองร่างๆ แนวการสอนกันเป็ นขัน้ ๆ ว่าจะสอนแบบนีน้ ะ แบบนี ้ คือถ้าคิดคนเดียวมันก็คิด
ไม่ออกไม่ม่นั ใจ ให้เพือ่ นช่วยดูมนั จะมั่นใจมากกว่าครับ วันก่อนตอนเทีย่ งหลังจากละหมาด
เสร็จผมก็เอาสถานการณ์ปัญหามาคุยกับครู ..และครู ...แล้วครู คนด้วย มาช่วยกันดู ช่วยกัน
วิเคราะห์ ตรงนีม้ นั ก็เห็นถึงการช่วยเหลือกันจริงๆ เหมือนเป้าหมายของเรามันชัดเจนมากขึ้น
เป็ นทีมกันมากขึน้ ครับ”
(ครู 3 รร.1)

2.3) ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างครูผรู้ ว่ มวิจยั ระหว่างโรงเรียนนัน้ พบว่า มีการพูดคุย
กันทางไลน์มากกว่าเฟสบุ๊ค เรื่องที่คยุ กันมีทงั้ เรื่องการจัดการเรียนรูแ้ ละเรื่องทั่วไป จากการสังเกตพบว่า
ครู รุน่ น้องกล้าพูดคุย และร่วมแสดงความคิดเห็นกับครู รุ่นพี่มากขึน้ และครู รุน่ พี่มีการชีแ้ นะครูรุ่นน้อง
ด้วยความใส่ใจและความหวังดี ทาให้บรรยากาศในการพูดคุยเป็ นแบบพี่นอ้ งกันมากกว่าการเปรียบ
เทียนหรือแข่งขัน
“ก็พูดกันเหมือนพีน่ อ้ งค่ะ มีอะไรดีๆ ก็เอามาแบ่งกัน หรือบางทีก็มีปรึกษา
แนะนาํ กัน ก็หวังดีกนั ค่ะ เหมือนพีน่ อ้ งกัน”
(ครู 1 รร.1)
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2.4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
จากการพูดคุยกับครู พบว่า การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ เกิดขึน้
ภายในโรงเรียนคือ การปรับโครงสร้างเวลาในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ครูได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กัน โดยครู สะท้อนว่าจากการดาเนินการในวงจรที่ผ่านที่มาผูบ้ ริหารได้ทดลองปรับเวลาในการจัดการ
เรียนรู เ้ พื่อให้ครู ได้รวมกลุ่มพูดคุยกัน ผลปรากฏว่าการทางานในโรงเรียนราบรื่นและคล่องตัวมากขึน้
ทาให้ผบู้ ริหารกาหนดให้มีการปรับโครงสร้างเวลาจัดการเรียนรู ้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ กันในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง ส่วนการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ระหว่างโรงเรียนนัน้ ผูว้ ิจยั ได้เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันระหว่างโรงเรียนมากขึน้ โดยการสอบถามและชักชวนครู และผูบ้ ริหาร
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในโรงเรียนผ่านกลุ่มไลน์ จากการติดตามชักชวน
ครูและผูบ้ ริหารพูดคุยอย่างต่อเนื่องทาให้ผวู้ ิจยั ทราบถึงปั ญหาอุปสรรคและสิ่งที่เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิงาน
ของครู ซึ่งนับเป็ นผลดีตอ่ การดาเนินการวิจยั ในวงจรต่อไป
“ผอ.ปรับเวลาสอนให้เลยครับ ท่านแจ้งครู ว่าต่อไปนีโ้ รงเรียนเราจะปรับเวลา
สอนในทุกวันศุกร์เพือ่ ให้ครู ได้มาคุยกันเรื่องการทาํ งานในโรงเรียน เรือ่ งการสอน เรือ่ ง
เด็ก และเรื่องทั่วไปที่ว่าอยากจะคุยกัน เพราะจากที่คุยกันครัง้ ที่แล้ว ผอ.ท่านบอกว่า
โรงเรียนเรางานเดินดีขนึ้ ทาํ งานง่ายขึน้ เพราะได้มานัง่ คุยกันมากขึน้ ครับ” (ครู 3 รร.1)

2. ขั้นการปฏิบัตแิ ละการสังเกต
ในขัน้ ตอนนีผ้ ูร้ ่วมวิจยั ปฏิบตั ิตามแผน โดยผูว้ ิจยั คอยอานวยความสะดวก สนับสนุน และ
สังเกตการทากิจกรรม สรุปผลการปฏิบตั แิ ละการสังเกต ดังนี ้
2.1 ด้านภาษา
ภาษาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรูพ้ บว่า ครู ทกุ คนยังคงใช้ภาษาที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู ้
กับผูเ้ รียน มี การสื่อสารด้วยภาษาที่เรียบง่ายและแสดงถึงความใกล้ชิดกับนักเรียน เช่น การใช้คาพูด
เรียกนักเรียนว่า “ลู ก” และครู ยัง คงใช้ภาษาถิ่ นในการอธิ บายนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อยหรือรายบุคคล
คาศัพท์บางคาครู อธิบายความหมายทัง้ ภาษากลาง(ราชการ) ภาษาถิ่น (ภาษาใต้) และภาษามลายู
ซึ่งครูสะท้อนว่าใช้การภาษาที่หลากหลายในการอธิบายนักเรียนมีเป้าหมายเพื่อให้นกั เรียนเกิดความ
เข้าใจในเนือ้ หามากขึน้ อีกทัง้ ไม่ว่าจะเป็ นภาษาถิ่น หรือภาษาทางราชการนับเป็ นสิ่งที่จาเป็ นในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของนักเรียน นอกจากนี ้ จากการสังเกตการณ์ยงั พบว่า ภาษาที่ครูใช้ในการจัดการ
เรียนรูย้ งั คงเน้นทาความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา โดยครู พยายามอธิบายซา้ ๆ ถึงกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหา ทัง้ การอธิบายในภาพรวม อธิบายเป็ นรายกลุ่ม และอธิบายนักเรียนเป็ นรายบุคคล ทัง้ นี เ้ พื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างครูกบั นักเรียน
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สาหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ นวงจรนี ้คือ ภาษา
ที่ครูใช้ขณะจัดการเรียนรูเ้ น้นการทาความเข้าใจบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ้ โดยครูพยายามเน้น
ยา้ ถึงกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีการอธิบายบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ้ ทัง้ ใน
เรื่องการทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนรับรู บ้ ทบาท
หน้าที่ของตนเองในการเรียนรู ้ และอีกประการที่สาคัญคือ การพยายามใช้คาถามของครู โดยเฉพาะ
คาถามปลายเปิ ด ซึ่ง ในการวิจยั วงจรนีพ้ บว่าครู ตงั้ คาถามได้คล่องแคล่วเป็ นธรรมชาติมากขึน้ ทาให้
บรรยากาศในการจัดการเรียนรูเ้ ป็ นธรรมชาติมากขึน้ ด้วยเช่นกัน
2.2 ด้านกิจกรรม
1) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
จากการสังเกต พูดคุย รวมถึงการดูหลักฐานแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีครูเขียนขึน้ พบว่า
ครู ไ ด้อ อกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้แ ละเขี ย นแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวทางที่ ต กลงร่ว มกัน
เช่นเดียวกับการวิจยั ในวงจรแรก คือมีการบูรณาการเนือ้ หาเกี่ยวกับเรื่องที่สอน และออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู ต้ ามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขัน้ ตอนหลัก และพบว่าครู บางคน
เขียนแผนการจัดการเรียนรูไ้ ม่ครบตามที่ตกลงร่วมกัน แต่มีการเตรียมสถานการณ์ปัญหาเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้ เมื่อผูว้ ิจยั สอบถามถึงสาเหตุของการไม่ได้เขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ ครูสะท้อนถึงการ
ปฏิบตั งิ านหลายหน้าที่ กล่าวคือการได้รบั มอบหมายหน้าที่จากศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้เป็ นล่ามวิทยากรให้ความรูเ้ กี่ยวกับการสอนศาสนาแก่ครูผสู้ อนในจังหวัดชายแดน
ใต้ ทาให้ไม่มีเวลาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ แต่ในการจัดการเรียนรู น้ นั้ ครูได้ระลึกถึงแนวคิด
การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และมีร่องรอยหลักฐานการเรียนรู ข้ องนักเรียน ตัวอย่างการ
สะท้อนของ ครู 2 “ทีไ่ ม่ได้เตรียมแผนก็พอดีช่วงนัน้ ได้รบั คาํ สั่งมาจาก ศอ.บต.ว่าให้ไปเป็ นล่ามให้กบั
วิทยากรที่เขามาอบรมครู สอนศาสนา ก็เลยต้องไป ก็ไม่ทนั ได้เตรียมแผนอะไร แต่ยงั ดีหน่อยที่ว่าคิด
สถานการณ์ปัญหาไว้ก่อนแล้วว่าจะสอนยังไง ตอนสอนผมก็เลยนึกถึง concept เอาว่าต้องเอาปัญหา
มาสอน ต้องเป็ นกลุ่ม ต้องเน้นถามอะไรอย่างนี ้ แล้วก็สอนตามนัน้ เลยครับ” สาหรับสิ่งที่ แตกต่าง
เกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรูใ้ นวงจรนีค้ ือ มีการเพิ่มใบความรู ้ และแบบสะท้อนการเรียนรูข้ องนักเรียน
โดยภาพรวมครูเห็นว่ารูปแบบแผนการจัดการเรียนรูเ้ หมาะสมดีแล้ว
ในการจัดการเรียนรู ้ พบว่า ครูทกุ คนพยายามจัดการเรียนรูภ้ ายใต้ลกั ษณะสาคัญของ
การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เช่น มีการนาสถานการณ์ปัญหามาเป็ นจุดเริ่มต้นของการ
จัดการเรียนรู ้ ลดบทบาทของตนเองในการบรรยายหรือธิ บายเนือ้ หาด้วยการพยายามตัง้ คาถามใน
ลักษณะคาถามปลายเปิ ด และรอคอยคาตอบจากนักเรียน เป็ นต้น ครูทกุ คนมีการจัดการเรียนรูแ้ บ่งเป็ น
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4 ขัน้ ตอนหลัก มีกิจกรรมการเรียนรู เ้ ช่นเดียวกับการวิจยั ในวงจรแรก ได้แก่ การทบทวนความรูเ้ ดิมของ
นักเรียน การนาเสนอสถานการณ์ปัญหาในการเรียนรู ้ การแบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรม การให้นกั เรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการอภิปรายกลุ่ม แต่มีการเพิ่มกลวิธีแทรกเสริมในการจัดการเรียนรู ้ ซึ่ง
จากการสังเกตการณ์พบว่า
1) ขัน้ เชื่อมโยง ครู ทุกคนพยายามกระตุน้ ความรู เ้ ดิมของนักเรียนก่อนนาเสนอ
สถานการณ์ปัญหา ซึ่งในการวิจัยวงจรนีพ้ บว่าครู บางคนมีการนาสื่อของจริงมาใช้ในการพูดคุยกับ
นักเรียนเพื่อกระตุน้ ความรู เ้ ดิมและกระตุน้ ความสนใจของนั กเรียนก่อนนาเสนอสถานการณ์ปัญหา
ในการนาเสนอสถานการณ์ปัญหานัน้ ครู บางคนนาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้นาเสนอสถานการณ์
ปั ญหาเพื่อดึงดูความสนใจของนักเรียน มีการตัง้ คาถามปลายเปิ ดเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมกับสถานการณ์
ปัญหา จากการสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนมีความสนใจไปจุดเดียวกันคือสถานการณ์ปัญหา
ที่ครูนาเสนอ และสามารถอธิบายรายละเอียดสถานการณ์ปัญหาได้
2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ครู ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการวิจัยวงจรแรกคือมีการ
แบ่ง กลุ่มนักเรียนทากิจ กรรม แต่มีการปรับเปลี่ยนวิธี การให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาเนื่องจากการ
จัดการเรียนรูใ้ นวงจรแรกครูพบอุปสรรคในเรื่องนักเรียนไม่สามารถระบุปัญหาได้ถกู ต้อง และได้วางแผน
ปฏิบตั ิรว่ มกันว่าในการวิจยั วงจรนีจ้ ะระบุคาถามในตารางวิเคราะห์ปัญหา ดังนัน้ การจัดการเรียนรูใ้ น
ขัน้ ตอนนีค้ รูให้นกั เรียนฝึ กวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเป็ นกลุ่มผ่านตารางวิเคราะห์ปัญหาที่มีการระบุ
คาถามเป็ นข้อย่อยๆ เช่น ข้อเท็จจริงที่ปรากฎในสถานการณ์ปัญหามีอะไรบ้าง? ปั ญหาที่แท้จริงคือ
อะไร? เป็ นต้น โดยพบว่าครูทกุ คนปฏิบตั ิเหมือนกัน ตามแผนที่วางไว้ มี การใช้คาถามกระตุน้ ความคิด
ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และสอดแทรกการชมเชย ให้กาลังใจนักเรียน ทั้งในลักษณะของถ้อยคาที่มี
ความหมายและการแสดงท่าทางของครู เช่น การลูบศรีษะ การแตะไหล่นกั เรียนเบาๆ อย่างไรก็ตาม
ความถี่ในการใช้คาถามกระตุน้ ความคิดของนักเรียนและการชมเชย ให้กาลังใจนักเรียน ที่ครูแต่ละคน
ปฏิบตั แิ ตกต่างกันตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในห้องเรียน
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า จากอุปสรรคในการจัดการเรียนรูว้ งจรแรกในเรื่อง
การมอบหมายให้นักเรียนทารายงานเป็ นการบ้าน พบว่านักเรียนมีการจ้างร้านอินเทอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูลและจัดทาเล่มรายงานมาส่งครู ทาให้ในการวิจยั วงจรนีค้ รูปรับเปลี่ยนเรื่องการมอบหมาย
งานนักเรียน โดยให้นกั เรียนทางานร่วมกันเป็ นกลุ่มที่โรงเรียน ครูพยายามให้นกั เรียนได้สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรูท้ ่ีหลากหลายเพื่อการแก้ปัญหา โดยพบว่าแหล่งเรียนรู ท้ ่ีครูเตรียมให้นกั เรียนได้ใช้ใน
การเรียนรู ว้ งจรนีค้ ือ ค้นคว้าในห้องสมุด การสอบถามจากครู ในโรงเรียน และการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตที่โรงเรียน เนื่องจากในระหว่างดาเนินการวิจยั ในวงจรนีท้ างโรงเรียนได้รบั การสนับสนุน
คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู จ้ ากสานักงานเขตพืน้ ที่ ทาให้ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ไ้ ด้
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คล่องตัวขึน้ และลดระยะเวลาในการจัดการเรียนรู ้ จากการสังเกตพบว่าครูมีการตรวจสอบความรู ้ของ
นักเรียนเป็ นระยะๆ ด้วยการซักถาม ให้ทาใบงาน และทาแบบฝึ กในหนังสือเรียน เป็ นต้น
4) อภิปรายและสรุปสิ่งที่เรียนรู ้ ครูทกุ คนปฏิบตั ติ ามแนวทางที่ตกลงร่วมกันคือลด
บทบาทของตนเองในการสรุ ปความรู ้ให้นักเรียน และกระตุน้ ให้นักเรียนร่วมกัน สรุ ปความรู ้ มี การ
เสริมแรงนักเรียน เช่น การให้ดาวนักเรียนทุกกลุม่ ซึ่งจานวนดาวที่ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ความครอบคลุมในการสรุ ปความรูใ้ นเรื่องที่เรียน โดยครูมีการแจ้งเกณฑ์การประเมินให้นกั เรียนทราบ
ก่อนให้นักเรียนทากิจ กรรมสรุ ปความรู ้ ในการสรุ ปความรู น้ ั้นครู ทุกคนให้นักเรี ยนสรุ ปเป็ นแผนผัง
ความคิดและออกมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน นอกจากนีค้ รู ทกุ คนให้นกั เรียนเขียนสะท้อนการเรียนรู เ้ ป็ น
รายบุคคล โดยเขียนในประเด็นสิ่งที่ได้เรียนรู ้ สิ่งที่ทาได้ดี สิ่งที่ตอ้ งปรับปรุง และสิ่งที่อยากให้ครูอธิบาย
เพิ่มเติมในเรื่องนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม พบว่าครู บางคนยังให้ขอ้ มูลย้อนกลับนักเรียนค่อนข้างน้อย
สาหรับบรรยากาศในชัน้ เรียนที่แตกต่างจากการวิจยั ในวงจรแรกคือ ครูและนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึน้ นักเรียนมีการเข้ามาถามครู ในบางประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ ครู ดูแลนักเรียน
อย่างทั่วถึงทุกกลุม่ และมีการให้ความใส่ใจเป็ นพิเศษกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
2) การสังเกตการสอนของเพือ่ นครู
จากข้อเสนอแนะของครู ท่ีว่าในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ใ้ ห้ประสบความสาเร็จ
ได้เร็วนัน้ ครู ควรได้สงั เกตการสอนซึ่งกันและกัน เพราะจะได้เห็นการปฏิบตั ิท่ีชดั เจน ดังนัน้ ในการวิจยั
วงจรนีค้ รูจงึ สังเกตการสอนซึ่งกันและกัน โดยสลับกันสังเกตการสอน คนละ 1 ครัง้ และภายหลังจากที่
ครูทกุ คนสังเกตการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นาผลการสังเกตการสอนมาร่วมกันสะท้อนความคิดเห็น
และความรูส้ กึ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ งั เกตการณ์สรุปได้ดงั นี ้
1) ครู 1 และครู 2 สะท้อนอย่างสอดคล้องกันว่าได้เรียนรู เ้ ทคนิคการตัง้ คาถาม
จากครู 3 ที่มีการตัง้ คาถามเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องและเป็ นธรรมชาติ ทาให้บรรยากาศในชัน้ เรียนเป็ น
บรรยากาศแห่งการเรียนรู อ้ ย่างแท้จริง ทัง้ ยังได้เห็นวิธีการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ทาให้สามารถนาเทคนิค วิธีการดังกล่าวไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรูข้ องตนเองได้
2) ครู ทุกคนมีความพึงพอใจและรู ส้ ึกไม่เขินอายที่มีเพื่อนครู มาสังเกตการสอน
และเปิ ดใจพร้อมรับฟั งข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู ้
3) การทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน
การทบทวนหลังการปฏิบตั งิ านในการวิจยั วงจรนีเ้ กิดขึน้ ในลักษณะไม่เป็ นทางการ ครู
สะท้อนว่าส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุย กันในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน และช่วงเวลาก่อนเลิก เรียน
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ซึ่งได้ขอ้ สรุปร่วมกันในประเด็นความสาเร็จในการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้ 1) นักเรียนมีความรับผิดชอบมาก
ขึน้ โดยดูจากจานวนนักเรียนที่มีชิน้ งานมาส่งครูซ่งึ เกือบครบทุกคน มีเพียงนักเรียน 2 - 3 คน ที่ยงั ไม่ได้
ส่งงานครู ตามกาหนด 2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่มเพิ่มมากขึน้ มี การช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่ม สังเกตจากนักเรียนคนเก่งช่วยอธิบายเพื่อนๆ ในกลุ่มเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และช่วย
อธิบายเด็กพิเศษเป็ นรายบุคคล 3) นักเรียนมีความสามารถในการคิดเพิ่มมากขึน้ โดยดูจากการผล
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และ 4) นักเรียนมีความสุขในการเรียนเพิ่มมากขึน้ โดยสังเกตจากบรรยากาศ
ในชัน้ เรียน และสีหน้าท่าทางที่นกั เรียนแสดงออกสื่อถึงความผ่อนคลายและพร้อมที่จะเรียนรูต้ ลอดเวลา
ส่วนประเด็นปั ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู ้ คือ นักเรียนยังขาดทักษะในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งครูตกลงร่วมกันว่าก่อนให้นกั เรียนสืบค้นจะต้องอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูล และระหว่าง
ที่นกั เรียนสืบค้นข้อมูลครูตอ้ งดูแล กากับติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด
ผูว้ ิจัยได้ส อบถามความคิดเห็นและความรู ส้ ึก ของครู ภายหลังจากการทากิ จ กรรม
ทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานพบว่า การทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานในการวิจยั วงจรนีม้ ีความ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิจริงในบริบทของโรงเรียน ครู สามารถพูดคุยกันเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานได้บอ่ ยครัง้ มากขึน้ โดยไม่ตอ้ งรอให้ถึงวันศุกร์ สามารถนาผลจากการพูดคุยกัน
มาปรับการจัดการเรียนรู ไ้ ด้ทนั ท่วงที ส่งผลให้การจัดการเรี ยนรู ป้ ระสบความสาเร็จมากขึน้ และครู มี
ความรูส้ กึ ภูมิใจในความสามารถของตนเอง ทัง้ ยังมีความสุขที่เห็นนักเรียนเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
“เราไม่ได้รอให้สอนเสร็จแล้วค่อยมาคุยกัน เราคุยเกือบทุกวันว่าผลการสอน
ของแต่ละคนเป็ นอย่างไร นักเรียนแสดงออกอย่างไรบ้าง ผมคิดว่า ทาํ กิจกรรมแบบนี ้
เหมาะสมกับโรงเรียนเรามากกว่านะครับ มันไม่ตึงเครียดด้วย แล้วก็ ไม่ตอ้ งรอให้ถึงวัน
ศุกร์แล้วค่อยมาคุย คุยกันก่อนวันศุกร์มนั ดีกว่า”
(ครู 3 รร.1)
“พอสอนได้คล่องขึน้ มันก็รูส้ กึ ดีค่ะ ในตอนแรกทีร่ บั มาว่าจะสอน PBL ก็ยงั ไม่
มั่นใจว่าจะสอนได้ไหม แต่พอน้องมาคอยชีแ้ นะ และให้ครู เราได้AAR กัน สังเกตการ
สอนกัน ก็รูส้ กึ ดีขึน้ ค่ะ มีแนวทางไปปรับใช้ของตัวเอง มาตอนนีเ้ ด็กโอเคขึน้ ครู ก็รูส้ กึ ดี
นะคะ”
(ครู 1 รร.1)

2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1) ความสัมพันธ์ทม่ี ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการสังเกตและพูดคุยกับครู และผูบ้ ริหารพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับ
ครู ท่ีมีผลต่อการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครูคือ ผูบ้ ริหารมีการสังเกตการสอนของครู ทัง้ ครูท่ีเข้า
ร่วมวิจยั และครูท่ีไม่ได้เข้าร่วมวิจยั ทาให้ครูมีความคิดว่าผูบ้ ริหารปรับเปลี่ยนบทบาทไปในเชิงวิชาการ
มากขึน้ ส่งผลให้ครู ในโรงเรียนจัดการเรียนรูอ้ ย่างตื่นตัวอยู่เสมอ นอกจากนีค้ รู มีการชื่นชมความพยายาม
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ของผู้บริหารในการจัดหาสื่ ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งในการวิจัยวงจรนีส้ านักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษาให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู แ้ ก่โรงเรียน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่ฯ
มาเยี่ยมที่โรงเรียน ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับเขตพืน้ ที่ ฯ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดย
พบว่าผูบ้ ริหารและครู มีความรู ส้ ึกถึงการได้รบั การสนับสนุนให้พฒ
ั นาตนเอง และรับรู ว้ ่าเขตพืน้ ที่ให้
ความสาคัญ กับความต้องการของโรงเรียน สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่วมวิจยั กับนักวิจยั นั้น
มีความสัมพันธ์แบบเป็ นกันเอง เปิ ดใจรับฟั งซึ่งกันและกัน
“ก็ชนื่ ชมในตัว ผอ.ครับ ท่านพยายามเอาคอมฯมาให้ครู จนได้ นีพ่ วกเรายังคิด
กันเลยว่าถ้าไม่มี PBL เข้ามา ไม่มีนอ้ งเข้ามา ผอ.จะเร่งเขตฯ แบบนีไ้ หม เขตฯจะให้คอมฯ
เราไหม มันเหมือนกันกระตุน้ ต่อๆ กันเลย ตอนนีค้ รู เราเห่อคอมฯ ใหม่มาก” (ครู 2 รร.1)
“จริงๆ ตัว ผอ.เองก็เร่งเขตฯ มานานแล้ว ขอไปตัง้ แต่ปีที่แล้วแต่ยงั ไม่มีวี่แวว
แต่พอน้องมา ผอ.แกก็เร่งมากขึน้ พยายามช่วยน้องด้วย ช่วยครู ดว้ ย”
(ครู 1 รร.1)

2) ความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครู ในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ทัง้ ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ในวงจรนีม้ ีการสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพจากสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
2.1) ชุมชนครู ทพ
ี่ ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
ครู ในโรงเรียนมี การพูดคุยกันเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
อย่างสม่าเสมอเช่นเดียวกันกับการวิจยั วงจรที่ผ่านมา มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์
ปั ญหาที่ครู ผรู้ ว่ มวิจยั เตรียมไว้สาหรับจัดการเรียนรู ้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในการวิจยั วงจรนีค้ ือครู ผรู้ ว่ ม
วิจัยมีการเล่าประสบการณ์การจัดการเรียนรู ท้ งั้ ที่ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จให้
เพื่อนครู คนอื่นๆ ฟั ง โดยเกิดขึน้ ในลักษณะการพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการ นอกจากนี ้ ยังพบว่าในการ
วิจยั วงจรที่ 2 นี ้ ครู 3 ได้รบั คัดเลือกจากสานักงานเขตพืน้ ที่ให้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนครูสอนดี
ในด้านการใช้คาถาม ส่งผลให้ผบู้ ริหารและครูในโรงเรียนมีความรูส้ ึกภูมิใจในความสาเร็จร่วมกัน และ
มีความสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึน้
“ผมก็เล่ากับทีเ่ ขตฯ ครู ทไี่ ด้รบั คัดเลือกด้วยกันนะครับว่าผมก็สอนของผมแบบ
นีม้ านานแล้ว จะเน้นการตัง้ คาํ ถามเด็ก แต่ว่าถามเก่งขึน้ ก็ตอนทีเ่ ข้าร่วมวิจยั กับน้องเขา
ก็มีแนวทางให้ว่าควรถามอย่างไร ก็เล่าไปตามนัน้ ว่าเราสอนยังไง”
(ครู 3 รร.1)
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2.2) ชุมชนครู ทพ
ี่ บปะกันสม่าเสมอ
จากการพูดคุยกับครู พบว่า ครู ผูร้ ่วมวิจัยมีการนัดหมายเพื่อ ร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรียนรู ้ และนาแผนการจัดการเรียนรูม้ าร่วมกันแสดงความคิดเห็นกัน มีการสังเกตการสอนซึ่งกัน
และกัน รวมกลุ่มทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานอย่างสม่ าเสมอ มีการเปิ ดโอกาสให้เพื่อนครู
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง ทาให้ครู มีความรูส้ ึกว่าได้เปิ ดใจรับข้อเสนอแนะซึ่ง
กันและกันมากขึน้ เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผลดีตอ่ การพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง
“ก็มาร่วมกันวางแผนการสอนเหมือนเดิมค่ะ เพราะว่าถ้าไปทาํ ทีบ่ า้ นก็ไม่ได้ทาํ
อีก เลยนัดมาทาํ กันทีโ่ รงเรียนหาช่วงเวลาทีพ่ อจะทาํ ได้ มาช่วยกันคิด มาคุยกันก็เข้าใจ
มากขึน้ นะคะ เข้าใจการสอน เข้าใจตนเอง แล้วก็เข้าใจด้วยว่าเพือ่ นครู เข้าใจยังไง”
(ครู 1 รร.1)
“ต้องยอมรับครับว่าถ้าไม่กาํ หนดวัน ไม่นดั หมายกันให้ดีว่าจะทาํ อะไร วันไหน
ก็ไม่ได้ทาํ นีน่ บั ว่าโชคดีนะครับ พวกเราโชคดีทตี่ กลงกันตัง้ แต่ตอนแรกว่าจะทาํ อะไรกัน
บ้างในการวิจยั นี ้ มันทาํ ส่งผลดีกบั การทาํ งานอืน่ ๆ ด้วยเลยครับ”
(ครู 3 รร.1)

2.3) ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันระหว่างครู ผูร้ ่วมวิจัย ระหว่างโรงเรียนนั้น พบว่า มี การ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุยกัน ผ่านทางไลน์ ในการ
พูดคุยกันมีทงั้ เรื่องการจัดการเรียนรู แ้ ละเรื่องทั่วไป เช่นเดียวกับการวิจยั วงจรที่ผ่านมา สิ่งที่ แตกต่าง
จากการวิจยั วงจรที่ผา่ นมาคือ ครูผรู้ ว่ มวิจยั ระหว่างโรงเรียนมีการพูดคุยกันแบบเผชิญหน้าเนื่องจากครู
ทัง้ สองโรงเรียนได้พบปะกันในที่ประชุมของสานักงานเขตพืน้ ที่ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ัน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง
“วันก่อนไปอบรมที่เขตฯ จัด ก็เจอน้องเขา (ครู โรงเรียนที่ 2) ก็ได้คุยกันเรื่อง
การสอน PBL ว่าเป็ นยังไงบ้างทีโ่ รงเรียน น้องก็เล่ามาว่าได้ทาํ แผนส่ง ผอ. ให้ ผอ.ตรวจ
ทุกวันศุกร์ เวลาทาํ แผนก็มาช่วยกันทาํ ทีโ่ รงเรียน แล้วเวลาสอนส่วนใหญ่นนั้ ทีโ่ รงเรียน
น้องเขาจะใช้คอมฯ โรงเรียนเขามีคอมพิวเตอร์พร้อม เลยให้เด็กได้สืบค้นข้อมู ลทาง
internet อะไรอย่างนีค้ ่ะ”
(ครู 1 รร.1)

2.4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
จากการพูดคุยกับครู และผูบ้ ริหารพบว่า ในการวิจัยวงจรนีม้ ีการสนับสนุนชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพิ่มขึน้ โดยเป็ นการสนับสนุนจากสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ซึ่งผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพืน้ ที่ฯ ได้มาเยี่ยมที่โรงเรียนมีการพูดคุยที่ส่ือถึงการให้กาลังใจและสนับสนุนผูบ้ ริหาร
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และครูในการพัฒนาตนเอง ทาให้ผบู้ ริหารและครูมีความรูส้ ึกมีพลังในการปฏิบตั ิงานต่อไป นอกจากนี ้
ผู้บริหารยัง คงปรับโครงสร้างเวลาในการจัดการเรียนรู เ้ พื่ อให้ครู ไ ด้รวมกลุ่ม แลกเปลี่ ยนเรียนรู ก้ ัน
เช่นเดียวกับการวิจยั วงจรที่ผา่ นมา
“วันก่อน ผอ.เขตฯ มาที่โรงเรียนครับ มาเยี่ยมครู เยี่ยมเด็กที่โรงเรียน วันนัน้
ผอ.ประชุมผูป้ กครองพอดีเลย ก็เลยให้ ผอ.เขตฯ ได้คยุ กับผูป้ กครองด้วย ก็วนั นัน้ ผอ.
เขตฯ ท่านได้พูดถึงโครงการวิจยั ของน้อง ท่านชืน่ ชมนะครับ ชืน่ ชมทัง้ น้อง ชื่นชมครัง้ ครู
แล้วก็ตวั ผอ.โรงเรียนด้วย ทีเ่ ห็นความสาํ คัญกับการพัฒนาการศึกษา พัฒนาเด็ก ท่านก็
ขอความร่วมมือจากผูป้ กครองว่าให้ช่วยกันกวดขันลูก ให้ช่วยกันทัง้ ทีโ่ รงเรียน และทีบ่ า้ น
ก็รูส้ ึกดีนะครับ เพราะนานแล้วที่เขตฯ ไม่ มาที่โรงเรียน ไม่ใช่ว่าตัว ผอ.เขตฯ นะ แต่
หมายถึง ศน.ด้วย นานแล้วทีไ่ ม่มาทีโ่ รงเรียนนี”้
(ผอ. รร.1)

3. ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ
การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ภ ายหลัง จากทากิจ กรรมการวิจ ัย วงจรที่ 2 เพื่ อ ประเมิน การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู และให้ความคิดเห็นสาหรับ
การวางแผนปรับปรุงต่อไป ผูว้ ิจยั แบ่งนาเสนอข้อมูลใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การปฏิบตั ิในการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู 2) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครู 3) ผลที่เกิดกับนักเรียน และ 4)
ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงในการวิจยั วงจรต่อไป ดังนี ้
3.1 การปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ผูว้ ิจัยให้ครู ส ะท้อนการปฏิ บัติในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของตนเอง
ในประเด็นการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ้
สรุปดังนี ้
3.1.1 การเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู้
สืบเนื่องจากในการวิจยั วงจรที่ผ่านมาครูได้ศกึ ษาหลักสูตร จัดทากาหนดการจัดการ
เรียนรูแ้ ละเตรียมสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอนไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนัน้ ในการวิจยั วงจรนี ้
ครูเริ่มเตรียมการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการปรับสถานการณ์ปัญหาที่เขียนไว้อย่างคร่าวๆ ให้มีความเหมาะสม
จากนัน้ ได้ดาเนินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยครู ได้เพิ่มใบความรู ้ และแบบสะท้อนการเรียนรู ้
ของนักเรียนไปในแผนการจัดการเรียนรู ้ และได้เตรียมแหล่งเรียนรูท้ ่ีเกี่ยวข้อง โดยการตรวจสอบความ
พร้อมในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต และได้ทาความเข้าใจกับครู ในโรงเรียน
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนเนื่องจากในการเรียนรูบ้ างเรื่องนักเรียนสืบค้นความรูโ้ ดยการ
สอบถามจากครูในโรงเรียน นอกจากนี ้ ได้การสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรูก้ ับผูป้ กครอง
โดยการชีแ้ จงเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในที่ประชุมผู้ปกครอง เพื่อขอความ
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ร่วมมือจากผูป้ กครองในการกวดขันดูแลเรื่องการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนัน้ จากการวิจยั วงจรที่ 1 และ
วงจรที่ 2 สามารถสรุ ปแนวทางการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ข้ องครู ได้ดงั นี ้ 1) ศึกษาหลักสูตร 2)
จัดทากาหนดการจัดการเรียนรูแ้ ละเตรียมสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอน 3) ออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเหมาะสม 4) เตรียมแหล่งเรียนรู ท้ ่ีเกี่ยวข้อง และ 5) สร้างความเข้าใจในเรื่อง
การจัดการเรียนรูก้ บั ผูป้ กครอง
“ก็ปรับสถานการณ์ปัญหาทีว่ ่าเขียนไว้ในตอนแรก ปรับให้มนั ดีขึน้ ส่วนแผนก็
มีใบงาน ใบความรู ้ คราวนีเ้ พิ่มใบความรู ก้ บั แบบประเมินทีว่ ่าให้เด็กเขียน ตามทีต่ กลง
กันอ่ะครับ อืน่ ๆ ก็ไม่มีอะไร อ่อ! ครัง้ นีเ้ รามีคอมพิวเตอร์เข้ามา ก็ดูความพร้อมในการใช้
งาน พวกสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนีค้ รับ”
(ครู 2 รร.1)
“มีคุยกับผูป้ กครองค่ะ แจ้งผูป้ กครองไปว่าที่โรงเรียนเราได้รบั เรื่องการสอน
แบบ PBL เข้ามา ก็ขอความร่วมมือจากผูป้ กครองให้ช่วยกวดขันดูแลลูกกันหน่อย คือ
ปกติเราก็คยุ กับผูป้ กครองนะคะ แต่ครัง้ รีค้ ือเน้นย้าํ และอธิบายกระบวนการเรียนแบบ
PBL ว่าเด็กต้องเรียนยังไงด้วยค่ะ”
(ครู 1 รร.1)

3.1.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ครู ทุกคนจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขั้นตอน มี กิจ กรรมการเรียนรู ้
ค่อนข้างคล้ายกันเช่นเดียวกับการวิจยั วงจรที่ 1 แต่ส่ิงที่แตกต่างจากการวิจยั วงจรที่ 1 ที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน คือครูมีการใช้กลวิธีการจัดการเรียนรูท้ ่ีหลากหลายมากขึน้ ส่งผลให้ครูรบั รูว้ ่าการจัดการเรียนรู ้
ในวงจรนีป้ ระสบความสาเร็จเป็ นที่พงึ พอใจของครู สรุปดังนี ้
1) ขัน้ เชื่อมโยง พบว่าครู ทกุ คนได้ทบทวนบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ก้ ่อน
เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ จากนัน้ เริ่มจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยการทบทวนความรู เ้ ดิมของนักเรียน โดยการ
ชวนคุยเรื่องใกล้ตวั นักเรียนแล้วตัง้ คาถามกระตุน้ ความสนใจ ตัง้ คาถามเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะเรียนรู ้
ลักษณะการถามของครูจะเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน มีการนาสื่อของจริงมาให้นกั เรียนได้สมั ผัส จากนัน้
นาเสนอสถานการณ์ปัญหามีครูบางคนใช้ส่ือ ICT ขณะที่ครูบางคนยังคงใช้ใบสถานการณ์ปัญหา ครู มี
การตัง้ คาถามเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหากับความรูเ้ ดิมของนักเรียน ครูมีการอธิบายเนือ้ หาเดิมและ
ถามกระตุน้ เพื่อให้นกั เรียนเกิดการเชื่อมโยงความรูท้ าให้ครู ใช้เวลาในการจัดการเรียนรูข้ นั้ ตอนนีน้ อ้ ยลง
“ผมทาํ เหมือนเดิมครับ เริ่มจากทบทวนบทบาทหน้าทีข่ องนักเรียนก่อนเลยว่า
ในการเรียนแบบนีน้ ะนักเรียนต้องมีบทบาทอย่างไรบ้าง ต้องทาํ อะไรบ้าง ก็ใช้วิธีสอบถาม
แล้วก็สรุปให้เด็กอีกทีนงึ จากนัน้ ก็เริ่มสอนครับ การสอนของผมก็เดิมอีกนัน้ แหละครับ
ทบทวนความรู เ้ ดิม ก่อน เอ่อ!..ไหนลองช่วยครู ดูหน่อยสิว่า คาํ ในหนังสือพิมพ์นีเ้ ป็ น
คาํ ชนิดใดบ้าง นักเรียนรู จ้ กั คาํ ชนิดใดบ้าง ไหนลองบอกครู กนั หน่อย เด็กก็ตอบมา พอดู
แล้วว่าความรู เ้ ดิมของเด็กออกมาแล้ว ก็เสนอสถานการณ์ปัญหาเลยครับ นาํ เสนอ
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สถานการณ์ปัญหาที่เตรียมมา ผมก็ใช้วิธีการอ่าน การเล่าให้นกั เรียนฟังนีแ่ หละครับ
เพราะผมไม่ค่อยถนัดเรือ่ งเทคโนโลยีเท่าสักไหร่นกั ก็ใช้วิธีการเล่าเอา ก็บางทีก็มีแสดง
ท่าทางบ้าง เพือ่ ว่าให้เด็กสนใจอยากรู ว้ ่าครู กาํ ลังทาํ อะไร พูดถึงอะไร ก็ได้ผลครับ ”
(ครู 3 รร.1)

2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ครู ทุกคนเห็น ตรงกันว่า จัด การเรียนรู ข้ ัน้ ตอนนี ้
ประสบความส าเร็จ โดยครู มี แนวทางในการปฏิ บตั ิ คือ การแบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรม ซึ่งในการ
แบ่งกลุ่มนัน้ มี ทงั้ ครู แบ่งกลุ่มให้และให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มเอง โดยครู สร้างข้อตกลงในการแบ่งกลุ่มให้
คละความสามารถนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จากนัน้ ให้นกั เรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์
ปั ญหาผ่านตารางวิเคราะห์ปัญหาที่ครู เตรียมไว้ท่ีมีการระบุคาถามย่อยๆ ในตารางเพื่อให้นกั เรียนมี
แนวทางวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และในระหว่างที่นกั เรียนวิเคราะห์ปัญหาครูจะอธิบายการวิเคราะห์
ปั ญหาซา้ ๆ ครู ใช้คาถามกระตุน้ ความคิดของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจที่
ตรงกันและฝึ กกระบวนการคิด นอกจากนี ้ ได้มีการสอดแทรกการชมเชย ให้กาลังใจนักเรียนเป็ นระยะๆ
ทัง้ ในลักษณะของถ้อยคาที่มีความหมาย และการแสดงท่าทาง เช่น การลูบศรีษะ การแตะไหล่นกั เรียน
เบาๆ การกอด เป็ นต้น
“ผมเริ่มจากให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มครับ ให้แบ่งกันเองแต่ผมจะบอกเด็กว่าในแต่
ละกลุ่มนัน้ ต้อ งให้ค ละกันนะ มี ทงั้ คนเก่ ง และคนอ่ อ น เพื่อว่ า ให้ช่ว ยกัน ทีนีพ้ อเด็ก
แบ่งกลุ่มแล้วผมก็จะเช็คว่าเป็ นไปตามทีต่ กลงกันไหม ถ้าเป็ นไปตามทีต่ กลงกันก็โอเค
แต่ถา้ ไม่เป็ นไปตามทีต่ กลงกันผมก็จะแบ่งให้ใหม่ครับ จากนัน้ ก็เริ่มเปิ ดยูทูปให้ดู ให้ดู
สถานการณ์ปัญหาจากในยูทูปแล้วก็ถามครับ วันนัน้ สอนเรือ่ งทรัยพยากรธรรมชาติ ก็
ให้ดูเรือ่ งนา้ํ ป่ าไหลหลาก แล้วก็ถามเด็กเกีย่ วกับเหตุรณ์นา้ํ ป่ าไหลหลาก” (ครู 2 รร.1)

3) ขัน้ ดาเนินการศึก ษาค้น คว้า ครู ทุก คนสะท้อ นอย่า งสอดคล้อ งกัน ว่า ได้จ ัด
กิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้นให้นกั เรียนลงมือปฏิบตั ิจริงเพื่อการแก้ปัญหา เช่น ให้นกั เรียนค้นคว้า
ในห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และให้นักเรียนลงมือปฏิบตั ิจริง เช่น การให้นักเรียนสร้างสวนดอกไม้
เป็ นรู ปวงกลมตามขนาดที่ครู กาหนด โดยครู คอยกากับดูแลขณะนักเรียนทากิจกรรม ครู สะท้อนว่าได้
เห็นการเรียนรูท้ ่ีแท้จริงของนักเรียนทัง้ รายบุคคลและเป็ นกลุ่ม เนื่องจากนักเรียนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่างๆ ที่โรงเรียน
“ก็ให้นกั เรียนได้สร้างสวนดอกไม้เป็ นรู ปวงกลมตามขนาดต่างๆ ทีก่ าํ หนดใน
สถานการณ์ปัญหา ก็ปรากฏว่า เด็กสนุกมากค่ะ มีส่วนร่วมกันทัง้ คน ช่วยเหลือกันเป็ น
อย่างดีเลยทีเดียว ได้เห็นเลยค่ะว่าคนไหนรู เ้ รือ่ งไหนดี”
(ครู 1 รร.1)
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4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้ พบว่าครู ทุกคนพยายามกระตุน้ ให้นักเรียน
ร่วมกันสรุปความรู ค้ วบคูก่ บั การเสริมแรง เช่น การให้ดาว โดยมีการแจ้งเกณฑ์การประเมิ นให้นกั เรียน
ทราบก่อนทากิจกรรม ครู ฝึกการคิดของนักเรียนโดยการให้สรุ ปสิ่งเรียนรู เ้ ป็ นแผนผังความคิด และฝึ ก
การกล้าแสดงออกโดยให้นกั เรียนนาเสนอแผนผังความคิดเป็ นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่ม
ครูสว่ นใหญ่เห็นว่านักเรียนยังมีสว่ นร่วมในการอภิปรายกลุม่ ค่อนข้างน้อย ต้องได้รบั การพัฒนา
“ก็ใช้วธิ ีล่อ (จูงใจ) ครับ ด้วยการเอาดาวมาล่อ (จูงใจ) ให้เด็กตัง้ ใจสรุปความรู ้
กลุ่มไหนตัง้ ใจทาํ ได้ตามเกณฑ์ทกี่ าํ หนดก็เอาดาวไปเป็ รางวัล แล้วพอวันศุกร์ 1 สัปดาห์
มานับกันว่ากลุ่มไหนได้ดาวมากทีส่ ดุ ก็ได้รางวัลจากครู ไป เด็กบางกลุ่มตัง้ ใจดีมากครับ
พยายามช่วยกันสรุปเพราะอยากได้ดาว อยากได้รางวัล แต่บางกลุ่มยังไม่ค่อยเท่าไหร่ ก็
ถ้าทาํ ไปเรือ่ ยๆ คิดว่าน่าจะได้ผลครับ แต่ว่าเรือ่ งการทาํ แผนผังความคิดนีร้ ู ส้ กึ ว่าเด็กทาํ
ได้ดขี นึ้ ทัง้ ๆ ทีแ่ ต่ก่อนไม่ค่อยได้ทาํ น่าจะเพราะเราให้ทาํ ทัง้ 3 วิชา แล้วเด็กได้ฝึกอย่าง
ต่อเนือ่ ง เลยทาํ ได้ดขี นึ้ ”
(ครู 2 รร.1)

3.1.3 การประเมินผลการเรียนรู้
จากการสะท้อนของครูพบว่า ครูทกุ คนใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
เช่น การซักถาม การสังเกต และตรวจชิน้ งาน โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะ
เรียนรู ้ นอกจากนี ้ ครูให้นกั เรียนได้ประเมินการเรียนรูข้ องตนเองเป็ นรายบุคคล ด้วยการเขียนลงในแบบ
สะท้อนการเรียนรู ้ ครู สะท้อนว่าจากการได้อ่านแบบสะท้อนการเรียนรู ท้ ่ีนกั เรียนเขียนทาให้ครู เข้าใจ
นักเรียนมากขึน้ เนื่องจากนักเรียนบางคนพูดน้อยเมื่อครู ซกั ถามจะไม่ค่อยพูดครู จึงไม่รูว้ ่านักเรียนมี
ความเข้าใจอย่างแท้จ ริง หรือไม่กล้าตอบ แต่เมื่ อครู ให้เขี ยนสะท้อนการเรี ยนรู เ้ ป็ นรายบุคคลกลุ่ม
นักเรียนที่พดู น้อยเหล่านัน้ สามารถเขียนสะท้อนการเรียนรูไ้ ด้ดี นอกจากนีค้ รูมีเห็นว่าการให้นกั เรียนได้
เขียนสะท้อนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องยังช่วยฝึ กในเรื่องการเขียนของนักเรียนด้วย
“บางคนเวลาถามไม่ค่อยพูด พูดน้อย แต่พอให้เขียนกลับเขียนได้ดีเลยทีเดียว
ครับ ผมอ่านจากทีเ่ ด็กเขียนนีร้ ู เ้ ลยว่าคนไหนเข้าใจแค่ไหน”
(ครู 3 รร.1)

สรุปผลการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในการวิจยั วงจรที่ 2 ครูทกุ คนสะท้อน
อย่างสอดคล้องกันว่าการจัดการเรียนรู ป้ ระสบความสาเร็จเป็ นที่พอใจทุกขัน้ ตอน เนื่องจากนักเรียน
เกิดความรู จ้ ากการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเองโดยการแก้ปัญหา โดยดูจากหลักฐานการเรียนรู เ้ ป็ นกลุ่ม เช่น
รายงานการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน การร่วมกันสรุปความรู ้ และชิน้ งาน และหลักฐานการเรียนรูเ้ ป็ น
รายบุคคล เช่น การตอบคาถาม การเขียนสะท้อนการเรียนรู ร้ ายบุคคล การทาแบบฝึ กหัดในหนังสือ
เรียน พฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน และบรรยากาศในการเรียนรูท้ ่ีเปลี่ยนไปจากเดิม
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3.2 การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดกับครู
ผูว้ ิจยั ให้ครูสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ ในตัวของครูภายหลังจากการจัดการเรียนรู ้
ในสถานการณ์จริง ในการวิจัยวงจรที่ 2 พบว่าครู มีการเปลี่ ยนแปลงด้านความเข้าใจต่อการจัดการ
เรียนรู ้ ด้านความรูส้ ึกต่อการจัดการเรียนรู ้ ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
อื่นๆ ดังนี ้
3.2.1 ด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จ ริง ในวงจรที่ 2 นี ้ พบว่า ครู มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู ้ คือ มีความเข้าใจบทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานเพิ่มมากขึน้ โดยสะท้อนว่าการตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกันของครูเป็ นการเชื่อ มโยง
ความรู ข้ องนักเรียน เนื่องจากการตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกันทาให้นกั เรียนได้คิดและจินตนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีตอ่ นักเรียนในการพัฒนาทักษะการคิดต่อไป นอกจากนี ้ ครูมีความเข้าใจว่า ครูตอ้ ง
เตรียมแหล่งเรียนรูท้ ่ีหลากหลายให้กบั นักเรียน เพื่อให้นกั เรียนได้ตดั สินใจเลือกแหล่งเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
และมีวิธีการเรียนรูท้ ่ีหลากหลาย
“ได้รูว้ ่าการตัง้ คาํ ถามให้เชื่อมโยงต่อๆ กันทาํ ให้การสอนง่ายขึน้ ในขัน้ เชื่อมโยง
พอเราตัง้ คาํ ถามทีเ่ ชือ่ มโยงปัญหากับความรู เ้ ดิมของเด็ก เด็กจะคิดได้เร็วขึน้ เวลาสอน
ตรงนีก้ ็จะน้อยลง การสอนง่ายขึน้ เยอะเลยครับ”
(ครู 2 รร1)
“พอเลือกปัญหาที่ว่าเรามีแหล่งเรียนรู ใ้ ห้เด็ก มันก็ง่ายขึ้น ในตอนแรกผมไม่ได้
พิจารณาตรงนีค้ ิดว่ามีหนังสือในห้องสมุดก็น่าจะพอ แต่พอมีคอมฯ เข้ามาให้เด็กสืบค้น
ให้ทาํ อะไรได้หลายอย่างเลย”
(ครู 3 รร1)

3.2.2 ด้านความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริงในวงจรที่ 2 นี ้ พบว่า ครู มี การ
เปลี่ยนแปลงด้านความรูส้ กึ ต่อการจัดการเรียนรู ้ คือ มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานมากขึน้ เนื่องจากครูได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ
มากขึน้ มีการช่วยเหลือกันในกลุม่ และการแสดงออกถึงความสุขในการเรียน ซึ่งจากเดิมครูมองว่าการ
ให้นกั เรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่มนัน้ สิน้ เปลืองเวลาในการจัดการเรียนรู ค้ รู จึงใช้เวลาส่วนใหญ่
ในการอธิบายเนือ้ หานักเรียน
“แต่ก่อนผมก็ให้ทาํ กิจกรรมกลุ่มนะแต่ว่าไม่บ่อยเพราะว่าต้องใช้เวลาตรงนัน้
มาก แล้วบางทีเด็กก็ไม่ ค่อยให้ความร่วมมือด้วย คือเราต้องคอยกาํ กับเด็กถึงจะให้
ความร่วมมือ ทีนถี ้ า้ ไปกาํ กับอยู่ตรงนัน้ ก็เสียเวลา สอนไม่ทนั ผมเลยไม่ค่อยได้ใช้กลุ่ม
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ส่วนใหญ่จะบรรยายเสียมากกว่า แต่พอรับมาว่าจะสอน PBL มันต้องเป็ นกลุ่ม ผมก็
ค่อยๆ ปรับตรงนี ้ จนตอนนีร้ ู ส้ กึ ว่ากลุ่มนีด้ เี ด็กได้สอนกันเอง”
(ครู 2 รร1)
ครับ”

“เห็นเด็กมีความสุข ร่าเริงในการเรียน ครู ก็มีความสุข อยากสอนรู ปแบบนีต้ ่อ
(ครู 3 รร1)

3.2.3 ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริงพบว่า ครู มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ในประเด็นการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ โดยในการออกแบบการจัดการ
เรียนรูค้ รูได้คานึงถึงการเรียนรูข้ องนักเรียนมากขึน้ และเตรียมแผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้ดีขนึ ้ กล้าเปิ ดใจ
สื่อสารกับผูป้ กครองเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน นอกจากนี ้ ในส่วนของ บทบาทของ
ครู ในการจัดการเรียนรู ้ ครู สะท้อนว่าได้พยายามลดการบรรยายด้วยการเน้นตัง้ คาถาม โดยเฉพาะ
คาถามปลายเปิ ด ซึ่งครูสามารถตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกันและดูเป็ นธรรมชาติ มากขึน้ นอกจากนี ้ มีการ
เสริมแรงจูงใจในการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ตดั สินคาตอบของนักเรียน แต่ให้กาลังใจ ทา
ให้นกั เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้ไปในทางที่ดีขึน้ เช่น กล้าตอบคาถามโดยไม่กลัว
ว่าจะถูกหรือผิด
“ก็เหมือนเดิมครับเปลีย่ นตัง้ แต่ไม่ค่อยได้บูตวั ชีว้ ดั ก็มาบู ตอนนีเ้ ริ่มแม่นแล้ว
ครับตัวชีว้ ดั แล้วเตรียมสือ่ ใบงาน หาวีดีโอในยูทูปมาสอนเด็ก ในส่วนการสอน ทีเปลีย่ นไป
ผมว่าเรื่องการชมเด็ก แต่ก่อนผมไม่ค่อยได้ชมสักเท่าไหร่ กลัวว่าเด็กจะบ้ายอ ตอนนี ้
รู ส้ กึ ว่าพอชมแล้วเด็กตัง้ ใจเรียนขึน้ ”
(ครู 2 รร1)
“แต่ก่อนจะบอกเด็กหมด เด็กถามอะไรมาก็ตอบให้ แต่หลังๆ เริ่มถามกลับ ใช้
คาํ ถามมากขึน้ พยายามถามย้อนกลับเพือ่ ให้เด็กได้คิด อยากรู ค้ วามคิดของเด็ก ก็พยายาม
เปลีย่ นพฤติกรรมการสอนในเรือ่ งการถามมากขึน้ ค่ะ”
(ครู 1 รร1)
“มีความกระตือรือร้นเตรียมการสอนมากขึ้น อยากให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู ้
คิดอยู่ตลอดค่ะว่าแต่ละเรือ่ งจะเอาปัญหาอะไรมาสอนเด็กดี จะออกแบบกิจกรรมการ
สอนยังไง จากทีเ่ มือ่ ก่อนจะดูวธิ ีการสอนในหนังสือมากกว่าคิดเอง”
(ครู 1 รร1)

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ
นอกจากการเปลี่ยนแปลงในด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู ้ ด้านความรูส้ ึกต่อ
การจัดการเรียนรู ้ และด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ แล้วพบว่าครู ยัง มีการเปลี่ ยนแปลงในด้าน
ความรูส้ กึ ดังนี ้
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ด้านความรู้สึก
หลังจากการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานผ่านไปจานวน 2 วงจร ครู
ได้สะท้อนถึงการมีมมุ มองที่ดีตอ่ การเรียนรูข้ องนักเรียน และการภูมิใจในความสามารถของตนเอง จาก
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูค้ รัง้ นี ้
มีมุมมองทีด่ ตี ่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูใ้ นวงจรนี ้ ครูได้สะท้อนถึงการมีมมุ มองที่ดี
ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียนว่า จากเดิมนัน้ ครูมองว่าเด็กพิเศษพัฒนายาก ครูให้ความสาคัญกับนักเรียน
กลุ่มนีค้ ่อนข้างน้อย แต่เมื่อจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานโดยให้นกั เรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ น
กลุม่ โดยคละความสามารถหรือจัดกลุม่ ให้เด็กพิเศษอยูร่ วมกับเด็กอ่อน พบว่านักเรียนมีความพยายาม
ในการเรียนรูเ้ พิ่มมากขึน้ และมีความรับผิดชอบ โดยครูดจู ากการส่งชิน้ งานครบตามที่ครูส่ งั และชิน้ งาน
สะท้อนถึงการมีพฒ
ั นาการเรียนรูท้ ่ีดีขนึ ้
“ความสาํ เร็จเกินคาดของผมคือได้เห็นดาวดวงใหม่เกิดขึน้ ในห้องเรียน อย่างนี ้
ครับก่อนหน้านีผ้ มก็มีให้ทาํ กิจกรรมกลุ่มแต่ยงั น้อย หลังๆ เริ่มบ่อยมากขึ้น ก็เลยลอง
แบ่งกลุ่มให้เด็กอ่อนหรือว่าเด็กทีพ่ เิ ศษหน่อยอยู่ดว้ ยกัน ผลปรากฎว่าเจอดาวดวงใหม่
เลยครับ กลุ่มเด็กอ่อนมีงานออกมาส่งครู ครบกว่าเด็กทีป่ านกลางหรือว่าเก่งในบางกลุ่ม
ผมมาคิดเลยว่าทีผ่ า่ นมานีผ้ มคิดผิดว่าเด็กพิเศษกลุ่มนีพ้ ฒ
ั นายาก”
(ครู 3 รร1)
“ที่เห็นชัดคือเด็กอ่อน เด็กพิเศษสนใจเรียนมากขึ้นค่ะ คงเพราะว่าเราใส่ใจ
พวกเขามากขึน้ ”
(ครู 1 รร1)

ภูมิใจในความสามารถของตนเอง
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูใ้ นวงจรที่ 2 นี ้ ครูได้สะท้อนถึงการภูมิใจ
ในความสามารถของตนเอง ว่ารูส้ ึกดีใจ และภูมิใจที่ตวั เองทาได้ โดยในช่วงแรกครูมีความรูส้ ึกกังวลใจ
ว่าจะจัดการเรียนรูไ้ ม่บรรลุวตั ถุประสงค์ แต่เมื่อได้ทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนครูอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะเป็ นการร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู ้ การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ งั้ อุปสรรคและสาเร็จ และ
การได้รบั การชีแ้ นะจากผูว้ ิจยั ทาให้ครูเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองจนสาเร็จ
“ผมยอมรับครับว่าตอนแรกกังวลมากกลัวว่าจะสอดไม่มนั บ้าง สอนไม่ครบ
ตัวชีว้ ดั บ้าง อะไรบ้าง แต่พอมาช่วยกันเป็ นทีม มาแลกเปลีย่ นความคิด มาคุยแล้วก็ทาํ
คุยแล้วก็ทาํ ก็ว่า..เอ่อ..ผมก็ทาํ ได้หมือนกัน”
(ครู 2 รร1)
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3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักเรียน
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั และการสะท้อนของครู และนักเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เ กิ ดกับนักเรียนจากการได้รับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่านักเรียนได้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้ ด้านความสามารถในการคิด และด้านความสุขในการเรียน
ดังนี ้
3.3.1 ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่องมา
จนสิน้ สุดการวิจยั วงจรที่ 2 นี ้ พบว่านักเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ โดยมีการสนทนา
โต้ตอบกับครู มากขึน้ มีความกล้าแสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อนๆ พูดจา
ฉะฉานมากขึน้ มีความรับผิดชอบมากขึน้ สะท้อนจากจานวนนักเรียนที่ส่งชิน้ งานครู เกือบครบทุกคน
มีเพียงนักเรียน 2 - 3 คน ที่ไม่ได้ส่งงานตามกาหนด นอกจากนีย้ งั พบว่า นักเรียนมีการทาํ งานเป็ นทีม
ช่วยเหลือกันภายในกลุม่ โดยคนเก่งจะช่วยอธิบายเพื่อนๆ ในกลุ่มเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และที่สาคัญ
คือ มีกระบวนการแก้ปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา วางแผน และแก้ปัญหาเป็ นลาดับ
ขัน้ ตอนได้
“ดูจากการทาํ งานของเด็กสังเกตการทาํ งานกลุ่ม อย่างเช่นเหมือนเด็กมีการ
แบ่งงานกัน มีการแบ่งงาน กระตือรือร้นทีจ่ ะทาํ งาน เออ..ช่วยกันคิด แล้วก็หาวิธีแก้ปัญหา
มาได้ คือหาวิธีทจี่ ะแก้ปัญหาได้ เท่าทีผ่ มเห็นคนทีเ่ ก่งหน่อยก็จะไปอธิบายคนทีอ่ ่อน สอน
เพือ่ นๆ ในกลุ่มเขานัน่ แหละครับ”
(ครู 3 รร1)
“ก็จ ากเดิมนะคะถ้า เป็ นขั้นตอนการสอนแบบปกติเ ด็ก ก็ จะไม่ ค่อ ยมี ความ
กระตือรือร้นสักเท่าไหร่ อย่างเช่นว่าเด็กคนไหนทีไ่ ม่กล้าพูดก็จะไม่พูดไปเลย แต่พอเรา
เอาวิธีการสอนแบบ PBL นีเ้ ข้ามาโดยพยายามถามกระตุน้ ให้เด็กคิด ให้เด็กหาคาํ ตอบ
ได้เอง มีการทาํ งานเป็ นกลุ่ม แบ่งกลุ่ม แยกกลุ่มให้รบั ผิดชอบ ให้เลือกหัวหน้ากลุ่มกันเอง
แบ่งหน้าทีก่ นั เอง เราก็จะเห็นเลยว่าในแต่ละกลุ่มเนีย่ เด็กจะพยายามแสดงศักยภาพของ
ตัวเองออกมา อาจจะไม่เท่าเพือ่ นแต่ก็พยายามที่จะแสดงออกมา ทาํ ให้เด็กทุกคนได้
มีสว่ นร่วมและแสดงความคิดออกมาได้ค่ะ”
(ครู 1 รร.1)
“เด็กมีกระบวนการแก้ปัญหาติดตัวเองไปจากกระบวนการเรียนทีเ่ ราฝึ กให้เด็ก
ได้วเิ คราะห์ปัญหา ระบุปัญหา วางแผน และแก้ปัญหา ตรงนีค้ รับ”
(ครู 2 รร1)

3.3.2 ด้านความสามารถในการคิด
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่องมา
จนสิน้ สุดการวิจยั วงจรที่ 2 นี ้ พบว่านักเรียน มีความสามารถในการคิดเพิ่มมากขึน้ โดยมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
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จากสถานการณ์ปัญหาได้ วิเคราะห์หาสาเหตุ หาวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลาย กาหนดความรูท้ ่ีตอ้ ง
ใช้ในการแก้ปัญหาได้ครอบคลุม และเขียนขัน้ ตอนการศึกษาค้นคว้าได้ แม้ยงั ไม่เป็ นแบบแผนชัดเจน
มากนักแต่แต่นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดด้วยตนเอง ทาให้นกั เรียนได้ร่เิ ริ่ม มีความสามารถในการคิด
ขัน้ สูง และมองเห็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ชดั เจนขึน้
“ตอนให้ทาํ ตาราง FILA นักเรียนสามารถอธิ บายรายละเอียดที่ปรากฎใน
สถานการณ์ปัญหาทีค่ รู นาํ เสนอได้ นักเรียนบอกได้ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร บอกวิธี
การแก้ปัญหาได้ ตรงนีผ้ มจะบอกนักเรียนว่าวิธีการแก้ปัญหานีอ้ าจจะไม่ใช่หนึ่งเดียวนะ
ลูกคิดว่ายังไงให้เขียนมาให้หมดตามทีล่ ูกคิด ก็รูส้ กึ ว่าเด็กเขียนกันมาเยอะ บางความคิด
ของเด็กเป็ นเรือ่ งทีเ่ ราคาดไม่ถงึ ภาพรวมแล้วเด็กคิดได้มากขึน้ แสดงออกถึงการคิดมาก
ขึน้ ผ่านกระบวนการ FILA นีแ่ หละครับ ตัว FILA ทาํ ให้เด็กพัฒนาการคิดได้เยอะไปถึงขัน้
วางแผนเป็ นข้อๆ ออกมา จนสามารถแก้ปัญหาเป็ นกระบวนการได้ คิดวิเคราะห์ และคิด
แก้ปัญหาได้”
(ครู 3 รร1)
“จากการกระบวนการเรียนต่างๆ ทีเ่ ด็กได้ลงมือทาํ ก็สงั เกตเห็นว่าเด็กมีความคิด
เพิ่มขึ้น เด็กสามารถวิเคราะห์ปัญหา แยกแยะได้ว่าไหนข้อเท็จจริง ไหนข้อคิดเห็น เด็ก
สามารถเขียนออกมาได้เป็ นข้อๆ ในตาราง FILA เลยครับ เขียนไปจนถึงแผนลาํ ดับขัน้ ตอน
และช่วยกันค้นคว้า แล้วตอนค้นคว้าพอเจอปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขได้ เพราะว่าทาํ กันเป็ น
กลุ่มช่วยกัน ความรู ก้ ็แผ่ขยายไปสูส่ มาชิกในกลุ่ม ดีมากเลยครับ”
(ครู 2 รร1)

3.3.3 ด้านความสุขในการเรียน
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่องมา
จนสิน้ สุดการวิจยั วงจรที่ 2 นี ้ พบว่า นักเรียนสนุกและมีความสุขในการเรียน เนื่องจากได้ทากิจกรรม
ร่วมกันเป็ นกลุ่มที่เน้นการลงมือปฏิบตั ิ และมีอิสระในการคิด ทาให้โดยบรรยากาศในห้องเรียนเป็ นไป
อย่างผ่อนคลาย มีเสียงนักเรียนโต้ตอบกับครูเป็ นการสื่อสารสองทางที่มีความหมายต่อนักเรียน
“เมือ่ ทาํ กิจกรรมให้ไปศึกษาสืบค้นเป็ นกลุ่มนอกห้องเรียน นักเรียนจะมีความสุข
ทีไ่ ด้ทาํ กิจกรรมกันเป็ นกลุ่ม นักเรียนทีพ่ เิ ศษๆ หน่อย เวลาให้ทาํ กิจกรรมเป็ นกลุ่มก็จะร่าเริง
เหมือนกับว่าดีใจทีไ่ ด้แสดงบทบาทของตัวเอง”
(ครู 2 รร1)
“หนูชอบแบบ PBL ห้องเรียนมันคึกคักดีค่ะ ครู ถามมาก็ตอบกันไป โต้ตอบกัน
สนุกมากเลยค่ะ ห้องเรียนคึกคัก”
(นร.1 รร1)
“ชอบแบบ PBL คือได้มานัง่ เป็ นกลุ่ม ช่วยกันคิด”

(นร.2 รร1)
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3.4 ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงในการวิจัยวงจรต่อไป
จากข้อมูลในขัน้ การปฏิบตั ิและการสังเกต และขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ แสดงให้
เห็นว่าการดาเนินการวิจยั ในวงจรที่ 2 ส่งผลให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานทัง้ ในด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม จนเป็ นที่พึงพอใจ
ของครู และผลการจัดการเรียนรูท้ าให้นกั เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขนึ ้ ทัง้ ในด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้
ด้านความสามารถในการคิด และด้วยความสุขในการเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ครูเห็นว่าสามารถพัฒนา
การจัดการเรียนรูไ้ ด้ดีย่งิ ขึน้ กว่าเดิม หากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับครูตอ้ งการเห็นหลักฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจึงเห็นว่าควรดาเนินการตามเกลี ยววงจรการวิจัยอี กวงจรเพื่ อดูผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในปลายภาคเรียน
ผูว้ ิจยั ให้ผรู้ ว่ มวิจยั ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทากิจกรรม
สังเกตการสอนของเพื่อนครู และการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานในรูปแบบไม่เป็ นทางการ เพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่า ครูเห็นตรงกันว่าลักษณะการทากิจกรรมทัง้ 2 กิจกรรม
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปฏิบตั ิจริงในโรงเรียน เมื่อผูว้ ิจยั ถามว่า “หากต้องเพิ่มการทากิจกรรม
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครู จะทาอย่างไร” พบว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็ นกิจกรรมที่
สามารถปฏิบตั ิได้ โดยเป็ นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกลวิธีการจัดการเรียนรู ต้ ่างๆ ดังนัน้ ในการวิจัย
วงจรที่ 3 ครูจะปฏิบตั กิ ิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั งิ านในรูปแบบไม่เป็ นทางการ สังเกตการสอนของ
เพื่อนครู และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
“ผมว่าการศึกษาเทคนิคการสอนเพิ่มเติมน่าจะพัฒนา PBL ของเราได้อีกมาก
ศึกษาตามความสนใจของตัวครู เอง อยากนาํ มาใช้เสริมนักเรียนในด้านไหนก็ศึกษา
เทคนิคทีช่ ่วยเสริมด้านนัน้ ”
(ครู 3 รร1)
“กิจกรรมทีท่ าํ อยู่ ก็คิดว่าพัฒนาการสอนได้ดีอยู่แล้ว แต่ถา้ จะต้องเพิ่มอีกคิด
ว่าน่าจะเป็ นการศึกษาเทคนิคการสอนตามความสนใจของครู ใครสนใจเทคนิควิธีการ
อะไรเพือ่ จะมาใช้กบั เด็กก็ไปศึกษากันเอง”
(ครู 1 รร1)

การวิจัยวงจรที่ 3 : โรงเรียนที่ 1
การวิจยั วงจรที่ 3 เกิดจากความต้องการของครูในการเห็นหลักฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรดาเนินการตามเกลียววงจรการวิจยั ต่อเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในปลายภาคเรียน
1. ขั้นการปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน)
การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ในการวิจยั วงจรที่ 3 มีวตั ถุประสงค์เหมือนในการวิจยั วงจรที่ผ่านมา
คือเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสาคัญและขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
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วางแนวทางการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยการสะท้อนความคิดภายหลังจากการลงมือปฏิบตั ิจริงและร่วมวิพากษ์
เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะสาคัญและขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน วางแนวทางการจัดการเรียนรู แ้ ละวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานในการวิจยั วงจรที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามองค์ประกอบด้านภาษา ด้า น
กิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ดังต่อไปนี ้
1.1 ด้านภาษา
1) การให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ครู ไ ด้ส ะท้อนถึง ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเช่นเดียวกับการวิจยั วงจรที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 7 ประการ ได้แก่ 1) การนาปั ญหามาเป็ นจุดเริ่มต้น
ของการเรียนรู ้ 2) ครูทาหน้าที่เป็ นผูถ้ าม 3) นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุม่ 4) ครูเป็ นผูส้ ่งเสริมการ
เรียนรู ้ 5) ครูคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้ 6) นักเรียนสร้างความรูใ้ หม่จากการแก้ปัญหา และ 7) ครู
และนักเรียนประเมินผลตามสภาพจริง
นอกจากนี ้ พบว่าครู มีความเข้าใจขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เหมือนการวิจยั วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวเกิดจากการวิพากษ์รว่ มกันในกิจกรรม
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และกิจกรรมปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ในการวิจยั วงจรที่ 1
“เข้าใจเหมือนเดิมค่ะ จริงๆ 7 ประการทีเ่ ราพูดถึงกันนีเ้ ข้าใจมาตัง้ แต่ตอน
อบรมแล้ว เพราะมันเป็ น concept สาํ คัญของ PBL ทีว่ ่าต้องมีปัญหามาให้เด็กเรียนรู ้
ยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่งเราก็รูๆ้ กันอยู่แล้วค่ะ เพียงแต่ว่าแต่ก่อนเวลาสอนไม่ได้ยึด
ว่าจะสอนวิธีไหน เราแค่สอนให้ทนั ตามเนือ้ หา ไม่ได้ออกแบบการสอนอะไรกัน”
(ครู 1 รร1)
“ลักษณะสาํ คัญของ PBL คงไม่ต่างไปจาก 7 ประการนี ้ เพราะมันเป็ น concept
ของมันอยู่แล้ว เพียงแค่เรามาออกแบบการสอนภายใต้ concept ทีเ่ ราเข้าใจ หลักๆ
ต้องเริ่มต้นด้วยปัญหา ต้องเน้นการถาม ทาํ กิจกรรมเป็ นกลุ่ม ให้นกั เรียนเรียนรู เ้ อง ยึด
นักเรียนเป็ นศูนย์กลางนัน่ แหละครับ”
(ครู 3 รร1)

1.2 ด้านกิจกรรม
จากการร่วมกันระดมความคิดของผูว้ ิจัยและกลุ่มครู เพื่อวางแนวทางจัดการเรียนรู ้ แบบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิจกรรมเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ น ฐาน โดยนา
ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงในการวิจยั วงจรต่อไปในขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ มาเป็ นข้อมูลในการ
ระดมความคิด สามารถสรุ ปเป็ นกิจกรรมที่จะทาในขัน้ การปฏิบตั ิและการสังเกต ได้ 3 กิจกรรม ได้แก่
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การจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง การสังเกตการสอนของเพื่อนครู การทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สรุปดังนี ้
1) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
ครูทุกคนมีความเห็นว่าแนวทางการเตรี ยมตัวก่อนจัดการเรี ยนรู ้ และรูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู ม้ ีความเหมาะสม จึงตกลงร่วมกันว่าจะเขียนแผนการจัดการเรียนรู ร้ ู ปแบบเดิมคือ จะ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ ป็ น 4 ขัน้ ตอน ภายใต้ลกั ษณะสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานตามที่เข้าใจตรงกัน สาหรับการจัดการเรียนรู แ้ ละการประเมินผลการเรียนรู ใ้ นวงจรที่ 3
ครูมีความเห็นร่วมกันว่าจะปฏิบตั ิตามแนวทางเดิม คือ ยึดขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานควบคูก่ บั ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และจะเพิ่มกลวิธีการจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ พฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน
“ก็จะยึด concept PBL เหมือนเดิมครับ แต่จะเพิ่มพวกเทคนิคการสอนเข้าไป
ในแต่ละขัน้ ตอนการสอน 4 ขัน้ ตอน ตรงนีผ้ มคิดว่าแล้วแต่ความต้องการของครู นะ
ครับ แต่ตอ้ งไม่หลุดจาก concept PBL”
(ครู 3 รร1)
“ผมว่า 4 ขัน้ ตอนเหมาะสมอยู่แล้ว ส่วนเทคนิคก็เหมือนทีค่ รู ..ว่าแล้วแต่ใคร
อยากกระตุน้ ให้เด็กเกิดทักษะอะไร”
(ครู 2 รร1)

2) การสังเกตการสอนของเพือ่ นครู
ครูเห็นว่าการทากิจกรรมสังเกตการสอนของเพื่อนครู มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปฏิบตั จิ ริงในโรงเรียนแล้ว ดังนัน้ จะทากิจกรรมในลักษณะเดิม คือ สังเกตการสอนซึ่งกันและกัน คนละ
1 ครัง้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ ห้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และภายหลังจากที่ครูทกุ คนสังเกตการสอน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนาผลการสังเกตมาร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นและความรูส้ กึ จากการทากิจกรรม
“สังเกตการสอนคนละ 1 ครัง้ เพียงพอแล้ว ถ้ามากกว่านีจ้ ะกลายเป็ นการทิง้
ห้องเรียน เพราะครู เราก็นอ้ ย 1 ครัง้ พอค่ะ” (ครู 1 รร1)
“เดือนละครัง้ ผมว่าพอแล้วนะ ดูเพือ่ นสอน 1 ครัง้ แล้วไปปรับการสอนของ
ตัวเอง ปรับเรือ่ ยๆ ก็พฒ
ั นาสอนได้แล้ว ถ้ามากเกินเราไม่มีเวลา จะกลายเป็ นว่ามัวแต่
สังเกตเพือ่ นสอน ไม่มีเวลาปรับของตัวเอง ฮ่าๆ” (ครู 2 รร1)

3) การทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน (AAR)
ลักษณะการทากิจกรรม AAR ในการวิจยั วงจรที่ 2 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปฏิบตั ิจริงในโรงเรียน คือการทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานในรูปแบบไม่เป็ นทางการ โดยครูนดั หมายวัน
และเวลาที่วา่ งตรงกันเพื่อทากิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
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“ผมคิดว่า AAR แบบนีโ้ อเคแล้วนะ สัปดาห์ละครัง้ โอเคแล้ว”

(ครู 3 รร1)

“สาํ คัญที่สดุ คือ เวลาว่างของครู เพราะแต่ละคนภาระงานมาก ไม่ใช่แค่งาน
สอน คุยกันแบบไม่เป็ นทางการนีแ่ หละดีแล้วค่ะ”
(ครู 1 รร1)

4) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จากข้อสรุ ปสาหรับการทากิจกรรมในการวิจัยวงจรนี ้ คือเพิ่มการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ผูว้ ิจยั จึงให้ครูรว่ มกันวางแผนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ข้อสรุปที่ได้คือ ครู จะศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับกลวิธีการจัดการเรียนรูจ้ ากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ตา่ งๆ ตามความสนใจ แล้ว
นามาออกแบบการจัดการเรียนรูข้ องตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
“แหล่งให้สบื ค้นมีเยอะแยะ โดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ต web ต่างๆ มีเทคนิค
การสอนอยู่ หรือว่าในเฟสบุ๊คทีน่ อ้ งเปิ ดไว้ก็ได้ มีเทคนิคการสอนอยู่ เราต้องไปค้นไป
อ่านตรงนัน้ กันให้จริงจัง”
(ครู 1 รร1)
“เห็นนะว่าในเน็ตมีเยอะแยะ แต่แค่ผ่านๆ ไม่ ได้อ่าน ทาํ ความเข้าใจจริงจัง
ถ้าให้ไปศึกษาค้นคว้าเอง ก็จะไปอ่านตรงนัน้ แล้วนาํ มาออกแบบการสอน คืออ่าน
แล้วต้องเอามาใช้ดว้ ย จะได้รูว้ ่าได้ผลเหมือนทีค่ นเขียนไว้ไหม”
(ครู 2 รร1)

1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1) ความสัมพันธ์ทมี่ ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการสังเกตและพูดคุยกับครู และผูบ้ ริหารพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับ
ครู ท่ีมีผลต่อการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครูคือ ผูบ้ ริหารมีการสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรค
ในการทากิจกรรมวิจยั และคอยเน้นยา้ ให้ครู ตงั้ ใจพัฒนาตนเอง ครู ได้สะท้อนถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
คือ ผูบ้ ริหารมีการพูดคุยกับครูในเชิงวิชาการมากขึน้ โดยเกิดขึน้ ในรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ ทาให้ครูใน
โรงเรียนมีการตื่นตัวในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูม้ ากขึน้ สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มวิจยั
กับนักวิจยั นัน้ ผูบ้ ริหารและครูให้ความเป็ นกันเองกับนักวิจยั ทาให้รูส้ ึกถึงความสนิทสนม มีการปรึกษา
ผูว้ ิจยั แบบตัวต่อตัวในรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ
“ ผอ.ท่านเข้ามาติดตามเรือ่ ง PBL อยู่ตลอดเลยก็ว่าได้ แต่ก่อนท่านไม่ค่อย
เข้ามายุ่งเรือ่ งการสอนเท่าไหร่นกั เพราะจะมอบหมายให้วิชาการ แต่ตอนนีท้ ่านเข้ามา
สังเกตการสอน มาอะไร ก็ครู ก็ตนื่ ตัวมากขึน้ ค่ะ”
(ครู 1 รร1)
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2) ความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียนปรากฎชัดเจนมากขึน้ เนื่องจากครู ผู้
ร่วมวิจัยได้ปฏิ บตั ิการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจริง และมี การทากิจ กรรมร่วมกันอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ทาให้เห็นถึงเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
อย่างชัดเจน ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพระหว่างโรงเรียนนัน้ ปรากฎชัดเจนมากขึน้ รายละเอียด
ดังนี ้
2.1) ชุมชนครู ทพ
ี่ ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
ครูในโรงเรียนมีการรวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาที่
ครู ผรู้ ่วมวิจยั เตรียมไว้สาหรับใช้ในการจัดการเรียนรู ้ มีการเล่าประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู ใ้ ห้
เพื่อนครูฟัง สนับสนุนและให้กาลังใจครูผรู้ ว่ มวิจยั อย่างต่อเนื่อง ภาพรวมบรรยากาศภายในโรงเรียนมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูมากขึน้
“ก็นาํ ผลการสอนมาเล่าให้ฟังกันค่ะ คือช่วยกันคิดสถานการณ์ปัญหากันแล้ว
พอเอาไปสอนก็กลับมาเล่าให้เพือ่ นฟังว่าผลเป็ นยังไงบ้าง”
(ครู 1 รร1)
“เพือ่ นครู ในโรงเรียนเรานีแ่ หละครับช่วยกันคิด ช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า
สถานการณ์ปัญหาที่จะสอนเรื่องนีน้ ะ ควรจะเป็ นแบบไหน สอนเรื่องเขียนจดหมาย
สถานการณ์ปัญหาควรจะแนวไหน เด็กถุงจะสอนใจ และสอนได้บรรลุวตั ถุประสงค์
เพราะบางทีผมคิดคนเดียวก็ชจั ะมึนๆ ก็เอามาให้เพือ่ นครู ช่วยออกความเห็นครับ”
(ครู 3 รร1)

่ี บปะกันสม่าเสมอ
2.2) ชุมชนครู ทพ
ครูผรู้ ว่ มวิจยั มีการรวมกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดย
จากข้อมูลพบว่า มีการนัดหมายวันและเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั เช่นเคย เช่น การปรึกษากันเกี่ยวกับ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ นาผลการจัดการเรียนรูม้ าเล่าสู่กนั ฟั ง และทากิจกรรม AAR กัน ทาให้
ได้เรียนรู เ้ ทคนิคการสอนของเพื่อนครู เปิ ดใจรับข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันมากขึน้ ส่ง ผลให้การทา
กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเป็ นไปอย่างคล่องตัว
“ก็..มากันตามนัดเหมือนเดิมครับ ทาํ เหมือนเดิม พอทาํ ต่อเนื่องมันก็ลงตัว
เพราะมันมีระบบการทาํ งานเกิดขึ้น ก็มาปรึกษาเรื่องแผน มาเล่าเรื่องการสอน อะไร
แบบนีค้ รับ”
(ครู 3 รร1)
“ได้ทาํ กิจกรรมหลายอย่างด้วยกัน ก็จะสนิทกันมากขึน้ ”

(ครู 2 รร1 )
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“ได้สงั เกตการสอนกัน ได้ฟังข้อคิดเห็นของกันรู ส้ กึ ว่าน้องๆ จริงใจ พูดจากใจ
จริงไม่ได้แกล้งชม หรือว่าติใคร ผมชอบให้พูดกันตรงๆ แบบนี”้
(ครู 3 รร.1)

2.3) ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างครูผรู้ ว่ มวิจยั ระหว่างโรงเรียนนัน้ พบว่า มีการพูดคุย
กันทัง้ เรื่องการจัดการเรียนรูแ้ ละเรื่องทั่วไป โดยส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุยผ่านกลุ่มไลน์ บรรยากาศและ
คาพูดที่ใช้ส่ือถึงความเป็ นกันเองมากกว่าการเปรียบเทียบหรือแข่งขันกัน เช่นเดียวกับการวิจยั วงจร
ที่ผา่ นมา ซึ่งนาไปสูค่ วามรูส้ กึ ไม่โดดเดี่ยว และร่วมทุกข์รว่ มสุขกัน
2.4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
จากการพูดคุยกับครู พบว่า การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ เกิดขึน้
ภายในโรงเรียนคือ การปรับโครงสร้างเวลาในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ครูได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กัน เช่นเดียวกับวงจรที่ผ่านมา เนื่องจากส่งผลดีตอ่ การปฏิบตั ิงานในโรงเรียน ส่วนการสนับสนุนชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพระหว่างโรงเรียนนัน้ ผูว้ ิจยั ได้กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ระหว่าง
โรงเรียนมากขึน้ โดยการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูข้ องครูผา่ นกลุม่ ไลน์
“ก็จากที่ ผอ.ท่านได้ปรับเวลาให้ครู ได้มาคุยกัน อะไรๆ มันก็ดีขึ้นครับ เพราะ
ได้มาคุยกัน ทาํ ความเข้าใจร่วมกันงานมันก็เลยคล่องตัว”
(ครู 2 รร.1)

2. ขั้นการปฏิบัตแิ ละการสังเกต
ในขัน้ ตอนนีผ้ ูร้ ่วมวิจยั ปฏิบตั ิตามแผน โดยผูว้ ิจยั คอยอานวยความสะดวก สนับสนุน และ
สังเกตการทากิจกรรม สรุปผลการปฏิบตั แิ ละการสังเกตดังนี ้
2.1 ด้านภาษา
ภาษาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรู้
ครูยงั คงใช้ภาษาที่หลากหลายในการจัดการเรียนรูก้ บั ผูเ้ รียน มีการสื่อสารด้วยภาษา
ที่แสดงถึงความใกล้ชิดกับนักเรียน และยังคงใช้ภ าษาถิ่ นในการอธิ บายนักเรียนเป็ นกลุ่ม ย่อยหรือ
รายบุคคลเช่นเดียวกับในการวิจยั วงจรที่ผ่านมา การจัดการเรียนรูค้ รูพยายามลดการบรรยาย อธิบาย
เนือ้ หา โดยใช้การถามที่เชื่อมโยงและดูเป็ นธรรมชาติมากขึน้ มีการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนตอบคาถามและ
มีการสื่อสารแบบสองทางในคาบเรียนทัง้ ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน และระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียนในขณะ
ทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม นอกจากนีค้ รู มีการชมเชย ให้กาลังใจนักเรียนด้วยถ้อยคาที่มีความหมาย
เช่นเดียวกันกับการวิจยั ในวงจรที่ผา่ นมา
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2.2 ด้านกิจกรรม
1) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
จากการสังเกตการณ์การจัดการเรียนรูข้ องครู พบว่าครู ทกุ คนพยายามสะท้อนให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนบทบาทของผูส้ อนเป็ นผูช้ ีแ้ นะ และเอือ้ อานวยต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน ผ่านขัน้ ตอนการ
จัดการเรียนรู ้ 4 ขัน้ ตอนหลัก ที่มีการแทรกเสริมกลวิธีการจัดการเรียนรูต้ ลอดกระบวนการจัดการเรียนรู ้
เช่นเดียวกับการวิจยั ในวงจรที่ผา่ นมา ซึ่งพบว่า 1) ขัน้ เชื่อมโยง ครูยงั คงทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียน
ก่อนนาเสนอสถานการณ์ปัญหา มีการตัง้ คาถามเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมกับสถานการณ์ปัญหา และให้คา
ชมเชย เสนอแนะต่อการตอบคาถามของนักเรียน 2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ครู แบ่งกลุ่มนักเรียนใน
การทากิจกรรม โดยเริ่มจากการให้นกั เรียนช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผ่านตารางวิเคราะห์
ปั ญหาที่มีการระบุคาถามไว้เป็ นแนวทางให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ครู ทุกคนพยายาม
เพิ่มบทบาทการเป็ นผูช้ ีแ้ นะเมื่อนักเรียนต้องการ มีการให้นกั เรียนนาเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา ซึ่งจากการสังเกตพบว่านักเรียนใช้เวลาในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาน้อยลง 3) ขัน้ ดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้า ครู ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลเป็ นกลุ่ม มีการสร้างข้อตกลงกับนักเรียนเกี่ยวกับการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่อนุญาตให้นกั เรียนเล่นเกมหรือเปิ ดเว็บไซต์ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คน้ คว้า
มีนกั เรียนบางส่วนที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง ซึ่งครูได้เข้าไปตักเตือนเพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน นอกจากนีค้ รูมีการตรวจสอบความรูข้ องนักเรียนเป็ นระยะๆ ด้วยการซักถาม ให้ทาใบงาน
และทาแบบฝึ กในหนังสือเรียน เช่นเดียวกันกับการวิจยั วงจรที่ผ่านมา และ 4) อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่
เรียนรู ้ ครู ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่ ตกลงร่วมกันคือลดบทบาทของตนเองในการสรุ ปความรู ใ้ ห้
นักเรียน และกระตุน้ ให้นกั เรียนร่วมกันสรุ ปความรู ้ มีการเสริมแรงนักเรียน ครู ให้นกั เรียนสรุ ป ความรู ้
เป็ นแผนผังความคิดและออกมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน โดยครู คอยให้ขอ้ มูลย้อนกลับนักเรียน และให้
นักเรียนเขียนสะท้อนการเรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคล
ส าหรับ บรรยากาศในชั้น เรี ย นพบว่ า ครู แ ละนัก เรี ย นมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ต่อ กัน มากขึ น้
นักเรียนที่ไม่เข้าใจจะกล้าเข้ามาถามครู มากขึน้ ครูดแู ลนักเรียนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม และมีการให้ความ
ใส่ใจเป็ นพิเศษกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
2) การสังเกตการสอนของเพือ่ นครู
ครูได้สงั เกตการสอนซึ่งกันและกัน โดยสลับกันสังเกตการสอน คนละ 1 ครัง้ ภายหลัง
จากที่ครู ทุกคนสังเกตการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นาผลการสังเกตมาร่วมกันสะท้อนความคิดเห็น
และความรู ส้ ึก พบว่าครู สะท้อนอย่างสอดคล้องกันว่าได้เรียนรู เ้ ทคนิคการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์และการส่งเสริมพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ของนักเรียน ทาให้สามารถนาเทคนิค วิธีการดังกล่าว
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ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรูข้ องตนเองได้ ทัง้ ยังเห็นถึงความมั่นใจในการสอนของเพื่อนครู ที่ดรู าบรื่น
เป็ นธรรมชาติ ครูทกุ คนเปิ ดใจพร้อมรับฟั งข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนรูข้ องตนเองจากเพื่อนครู
3) การทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน
ผูว้ ิจยั ให้ครูสะท้อนการทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน เปรียบเทียบกับการวิจยั
ในวงจรที่ 2 ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ พบว่า การทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานในช่วงวงจร
ที่ 3 ครูมีการนาผลการจัดการเรียนรูม้ าแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั มากขึน้ ทัง้ ในประเด็นที่ประสบความสาเร็จ
และประเด็นที่เจออุปสรรค มีการให้ขอ้ เสนอแนะแก่กนั เพื่อการแก้ปัญหา ดังเช่นครู 2 สะท้อน “ทีเ่ ห็น
ความแตกต่างชัดๆ ก็คอื เราคุยเรือ่ งผลการสอนกันบ่อยขึน้ อย่างวันนัน้ เราคุยกันเรื่องการอภิปรายกลุ่ม
ว่าควรจะทาํ ยังไงให้เด็กมีส่วนร่วมมากขึน้ อภิปรายเก่งขึน้ ก็ได้ขอ้ สรุปว่าจะสร้างข้อตกลงกับเด็กก่อน
ทาํ กิจกรรม และหลังจากเด็กอภิปรายเสร็จแล้วก็ให้ชม ให้กาํ ลังใจเด็ก”
4) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผูว้ ิจยั ให้ครูสะท้อนภาพโดยใช้คาถามว่า “ครูได้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อออกแบบ
การจัดการเรียนรู ห้ รือไม่ อย่างไร” พบว่าครู มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคนิค กลวิธีในการ
จัดการ เรียนรู ้ โดยครูสะท้อนให้เห็นหลักฐานการศึกษาค้นคว้าจากเฟสบุ๊คที่ผวู้ ิจยั เปิ ดไว้เพื่อเป็ นแหล่ง
ความรู เ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีปรากฎรายชื่อครู ท่ีเข้าไปศึกษา เมื่อผูว้ ิจัย
ถามถึงประโยชน์ของแหล่งความรูท้ ่ีผวู้ ิจยั รวบรวมไว้ พบว่าครูมีความเชื่อถือในแหล่งความรูท้ ่ีผวู้ ิจยั สร้าง
ขึน้ เนื่องจากข้อมูลที่ผวู้ ิจยั รวบรวมไว้ มีการอ้างอิงถึงที่มาที่ชดั เจน โดยพบว่าข้อ มูลที่ครู มีความสนใจ
เป็ นพิเศษคือ เรื่องแนวทางการตัง้ คาถามที่ทรงพลัง ซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงศ์ใหญ่
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“ก็ได้เข้าไปอ่ านในเฟสที่นอ้ งเอาข้อมู ลมารวมไว้ ก็คิดว่ าดีมากเลยนะครับ
ข้อมูลนัน้ ต้องขอบคุณน้องทีช่ ่วยรวบรวมมา เพราะบางทีดว้ ยอายุดว้ ย ใกล้เกษียณแล้ว
ไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีเหมือนเด็กวัยรุ่น สืบค้นอะไรไม่ค่อยเป็ น ได้เข้าไปอ่านทีน่ อ้ งเอามา
รวบรวมไว้ก็รูส้ กึ ว่ามันดี มีอยู่ขอ้ มูลนึงถูกใจผมมากทีเ่ ป็ นเรือ่ งการตัง้ คาํ ถาม ประเด็นนัน้
ตรงใจผมเลย ผมลองนาํ มาใช้แล้วโอเคมากเลย”
(ครู 3 รร.1)
“ส่วนตัวคิดว่าเป็ นแหล่งความรู ท้ ี่น่าสนใจและเชื่อถือได้ เพราะน้อ งเป็ น คน
รวบรวมมา และมีการอ้างอิงทีม่ าให้เห็นว่าใครเป็ นคนเขียน ทีส่ นใจเป็ นพิเศษก็เรือ่ งการ
ตัง้ คาํ ถามค่ะ แค่คนรวบรวมและดูชือ่ คนเขียนเราก็เชือ่ แล้วค่ะ ฮ่าๆๆ”
(ครู 1 รร.1)
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2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1) ความสัมพันธ์ทมี่ ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการสังเกตและพูดคุยกับครู และผูบ้ ริหารพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับ
ครู ท่ีมีผลต่อการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครูคือ ผูบ้ ริหารมีการสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรค
ในการทากิจกรรมวิจยั และมีการสังเกตการสอนของครูเป็ นระยะๆ ในภาพรวมครูมองว่าผูบ้ ริหารมีการ
พูดคุยและปฏิบตั ิงานในเชิงวิชาการมากขึน้ ให้ครู เกิดความคิดว่าผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการนา
แนวทางการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้เป็ นฐานมาใช้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง และครู มีความตื่นตัวในการ
จัดการเรียนรู ้ สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มวิจยั กับนักวิจยั นัน้ ผูบ้ ริหารและครู ให้ความเป็ นกันเอง
กับนักวิจยั โดยครูมีการขอคาปรึกษาผูว้ ิจยั แบบส่วนตัวทัง้ ในเรื่องการจัดการเรียนรูแ้ ละเรื่องทั่วไป
“สังเกตว่าผอ.เข้ามาคุยงานวิชาการมากขึน้ ถามเรือ่ งการสอน เรือ่ งประเมิน”
(ครู 1 รร.1)
“เรื่องความสัมพันธ์ในโรงเรียนจริงๆ ครู เราสนิทกันอยู่แล้ว เพียงแต่พอมี PBL
เข้ามา มันเหมือนมีของใหม่มาในโรงเรียน ครู ก็จะมาสนใจอยู่ที่ PBL ทีนคี ้ นทีส่ อนก็จะ
ได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษครับ”
(ครู 2 รร.1)

2) ความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียนปรากฎชัดเจนมากขึน้ เนื่องจากครู
ผูร้ ่วมวิจัยได้ปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจริง และมีการทากิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ทาให้เห็นถึงเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
อย่างชัดเจน ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพระหว่างโรงเรียนนัน้ ปรากฎชัดเจนมากขึน้ ดังนี ้
2.1) ชุมชนครู ทพ
ี่ ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
ครูในโรงเรียนมีการรวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการ ซึ่งเกิดขึน้ ใน
ช่วงเวลาที่ครู ว่างจากการสอนตรงกัน หรือช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน เช่นเดียวกับการวิจัย
วงจรที่ผ่านมา ครู สะท้อนว่าการพูดคุยกันในเรื่องการจัดการเรียนการสอนกลายเป็ นสิ่งที่ปฏิบตั ิเป็ น
ประจาในชีวิตประจาวัน ภาพรวมบรรยากาศภายในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เ้ พื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูข้ องครูมากขึน้
“จากที่คุยแต่เรื่องเด็ก ก็มาคุยเรือ่ งการสอน ก็รูส้ ึกว่าตอนนีส้ อนใหญ่จะคุยกัน
เรือ่ งวิธีการสอนมากหน่อย เพราะวิธีการสอนมันก็ไปสะท้อนทีต่ วั เด็กนีแ่ หละครับ”
(ครู 2 รร.1)
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2.2) ชุมชนครู ทพ
ี่ บปะกันสม่าเสมอ
จากการพูดคุยกับครู พบว่า ครู ผูร้ ่วมวิจัยมีการนัดหมายเพื่อ ร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรียนรู ้ และนาแผนการจัดการเรียนรูม้ าร่วมกันแสดงความคิดเห็นกัน มีการสังเกตการสอนซึ่งกัน
และกัน รวมกลุ่มทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานอย่างสม่ าเสมอ มีการเปิ ดโอกาสให้เพื่อนครู
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง ทาให้ครู มีความรูส้ ึกว่าได้เปิ ดใจรับข้อเสนอแนะซึ่ง
กันและกันมากขึน้ เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผลดีตอ่ การปฏิบตั งิ านในโรงเรียน
“มาคุยกัน ก็ตอ้ งยอมรับฟังความคิดเห็นของกัน เพราะท้ายทีส่ ดุ แล้วเป้าหมาย
เราก็เรือ่ งเดียวกัน เรือ่ งงานในโรงเรียนนีแ่ หละค่ะ”
(ครู 1 รร.1)

2.3) ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันระหว่างครู ผูร้ ่วมวิจัย ระหว่างโรงเรียนนั้น พบว่า มี การ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุยกันผ่านทางไลน์ ในการ
พูดคุยกันมีทงั้ เรื่องการจัดการเรียนรูแ้ ละเรื่องทั่วไป เช่นเดียวกับการวิจยั วงจรที่ผา่ นมา
2.4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
การสนับสนุนชุม ชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ภายในโรงเรียนเกิดจากผูบ้ ริหาร
เช่นเดียวกับการวิจยั วงจรที่ผ่านนมา ส่วนการสนับสนุนระหว่างโรงเรียนนัน้ ในการวิจยั วงจรนีผ้ วู้ ิจยั ได้
เพิ่มข้อมูลในกลุ่มเฟสบุ๊คเพื่อให้ครู ได้เข้าไปแลกเปลียนเรียนรู ้ โดยเป็ นการเพามข้มูลเกี่ยวกับการตัง้
คาถามทรงพลัง
3. ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการสะท้อนผลการปฏิบตั ิภายหลังจากทากิจกรรมการวิจัยวงจรที่ 3 เพื่ อ
ประเมิน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู และให้ความ
คิดเห็นสาหรับการวางแผนปรับปรุงต่อไป ผูว้ ิจยั แบ่งนาเสนอข้อมูลใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การปฏิบตั ิ
ในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู 2) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครู และ 3) ผลที่เกิด
กับนักเรียน ดังนี ้
3.1 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ผูว้ ิจ ยั ให้ครู ส ะท้อนการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของตนเอง
ในประเด็นการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ้ สรุ ป
ดังนี ้
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3.1.1 การเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู้
สืบเนื่องจากในการวิจยั วงจรที่ผ่านมา ครูมีความเห็นร่วมกันว่าแนวทางในการเตรียม
ตัวก่อนจัดการเรียนรูเ้ ป็ นแนวทางที่เหมาะสมดีแล้ว ดังนัน้ การสะท้อนการปฏิบตั ิในการวิจยั วงจรที่ 3 นี ้
พบว่าการปฏิบตั ิในการเตรียมตัวก่อนการจัดการเรียนรู ข้ องครู เป็ นไปตามแนวเดียวกันกับการวิจัย
วงจรที่ผ่านมาคือ มีการดาเนินการใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ศึกษาหลักสูตร 2) จัดทากาหนดการจัดการ
เรียนรู แ้ ละเตรียมสถานการณ์ปัญหาเกี่ ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอน 3) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี
เหมาะสม 4) เตรียมแหล่ง เรียนรู ท้ ่ี เ กี่ ยวข้อง และ 5) สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู ก้ ับ
ผูป้ กครอง
“ก็ ท ํา เหมื อ นครัง้ ที่ผ่า นๆ มาเลยค่ ะ ท ํา ตามนัน้ แล้ว หลัก สู ต ร ตัว ชี ว้ ัด ก็ ดู
รายละเอียดลงไป กาํ หนดการสอนก็ทาํ ไว้แล้ว มาทีส่ ถานการณ์ปัญหาก็ปรับเอาจากที่
เขียนไว้คร่าวๆ จากนัน้ ก็เตรียมแผน ปรับเหมือนเดิมเลยค่ะ”
(ครู 1 รร.1)

3.1.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ครู ทุกคนจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขัน้ ตอน และมี กิจกรรมการเรียนรู ้
คล้ายกับการวิจยั วงจรที่ 2 สิ่งที่แตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในการวิจยั วงจรนีค้ ือ ครู เพิ่มกลวิธีการ
จัดการเรียนรูท้ ่ีหลากหลาย ส่งผลให้ครูพงึ พอใจในผลการจัดการเรียนรู ้ สรุปดังนี ้
1) ขัน้ เชื่อมโยง ครู ทุกคนทบทวนความรู เ้ ดิมของนักเรียนก่อนนาเสนอสถานการณ์
ปั ญหา โดยพบว่าครู มีการให้นกั เรียนเล่นเกม ออกมาเขียนคาตอบในกระดานเพื่อกระตุน้ ความรู เ้ ดิม
และครู กบั นักเรียนร่วมกันสรุปความรู ้ การนาเสนอสถานการณ์ปัญหาครูบางคนใช้ส่ือ ICT ขณะที่ครู
บางคนยังคงใช้ใบสถานการณ์ปัญหา ครู มีการตัง้ คาถามเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหากับความรู เ้ ดิม
ของนักเรียน มีการอธิบายเนือ้ หาเดิมและถามกระตุน้ เพื่อให้นกั เรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู ้
2) ขั้นกาหนดกรอบการศึกษา ครู ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผ่าน
ตารางฟิ ลา่ และใช้คาถามกระตุน้ ความคิดของนักเรียน มีการชมเชย ให้กาลังใจนักเรียนเป็ นระยะๆ
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ครู ให้นกั เรียนดาเนินการตามที่วางแผนร่วมกันไว้
โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหา เช่น การให้สืบคนข้อมูลจากแหล่งความรู ต้ ่างๆ โดยเปิ ด
โอกาสให้นกั เรียนเป็ นผูเ้ ลือกแหล่งสืบค้นข้อมูล และสรุปร่วมกัน
4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้ ครู ลดบทบาทของตนเองในการสรุ ปความรู ้
โดยการกระตุน้ ให้นกั เรียนร่วมกันสรุปความรู ้ เป็ นแผนผังความคิด เพื่อฝึ กการคิดของนักเรียน และฝึ ก
การกล้าแสดงออกโดยให้นกั เรียนนาเสนอผลงาน นอกจากนีค้ รูทกุ คนให้นกั เรียนประเมินการเรียนรูข้ อง
ตนเองเป็ นรายบุคคลโดยการเขียนสะท้อนการเรียนรู ้
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3.1.3 การประเมินผลการเรียนรู้
จากการสะท้อนของครูพบว่า ในการประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียนตามสภาพจริง
นัน้ มีทงั้ ครู เป็ นผูป้ ระเมิน และให้นกั เรียนได้ประเมินการเรียนรู ข้ องตนเอง โดยพบว่าส่วนใหญ่ครู ใช้
วิธีการประเมินผลโดยการซักถาม การสังเกต และตรวจชิน้ งาน ส่วนนักเรียนนัน้ ได้ประเมิน การเรียนรู ้
ของตนเองด้วยการเขียนลงในแบบสะท้อนการเรียนรู ้ ซึ่งครูสะท้อนว่าจากการได้อ่านแบบสะท้อนการ
เรียนรูท้ ่ีนกั เรียนเขียนทาให้ครูเข้าใจนักเรียนมากขึน้
“ก็มีทงั้ ทีผ่ มประเมินเอง แล้วก็ให้นกั เรียนได้ประเมินตัวเองด้วย ก็ให้เขียนครับ
เขียนลงในแบบบันทึกว่าในการเรียนเรือ่ งนีน้ ะ นักเรียนการเรียนรู แ้ ค่ไหน อะไรทีเ่ ข้าใจได้
ดี อะไรทีอ่ ยากให้ครู เพิ่ม เสริมให้”
(ครู 3 รร.1)

สรุปผลการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในการวิจยั วงจรที่ 3 ครูทกุ คนสะท้อน
อย่างสอดคล้องกันว่าการจัดการเรียนรู ป้ ระสบความสาเร็จเป็ นที่พอใจทุกขัน้ ตอน เนื่องจากนักเรียน
เกิดความรูจ้ ากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยการแก้ปัญหา โดยดูจากรายงานการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน
การตอบคาถามการสรุ ปความรู ้ การสะท้อนการเรียนรู เ้ ป็ นรายบุคคล หลักฐานการทาแบบฝึ กหัดใน
หนังสือเรียน และพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน และบรรยากาศในการเรียนรูท้ ่ีเปลี่ยนไปจากเดิม
3.2 ผลการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดกับครู
ผูว้ ิจยั ให้ครูสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในตัวของครูภายหลังจากการจัดการเรียนรู ้
ในสถานการณ์จริงในการวิจัยวงจรที่ 2 พบว่าครู มีการเปลี่ ยนแปลงด้านความเข้าใจต่อการจัดการ
เรียนรู ้ ด้านความรูส้ ึกต่อการจัดการเรียนรู ้ ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
อื่นๆ ดังนี ้
3.2.1 ด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จ ริงในวงจรที่ 3 นี ้ พบว่า ครู มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู ้ คือ มีความเข้าใจบทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานเพิ่มมากขึน้ โดยสะท้อนว่าการตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกันของครูเป็ นการเชื่อมโยง
ความรู ข้ องนักเรียน เนื่องจากการตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกันทาให้นกั เรียนได้คิดและจินตนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีตอ่ นักเรียนในการพัฒนาทักษะการคิดต่อไป นอกจากนี ้ ครู มีความเข้าใจว่า ครูตอ้ ง
เตรียมแหล่งเรียนรูท้ ่ีหลากหลายให้กบั นักเรียน เพื่อให้นกั เรียนได้ตดั สินใจเลือกแหล่งเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
และมีวิธีการเรียนรูท้ ่ีหลากหลาย และสิ่ งส าคัญคือ มีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ใ้ ห้กับนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง มีการคานึงถึงการยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางมากขึน้
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“การตัง้ คาํ ถามสาํ คัญมากเลยครับกับ PBL ครู ตอ้ งใส่ใจ และให้ความสาํ คัญใน
เรือ่ งการตัง้ คาํ ถาม เพราะว่ามันเป็ นการกระตุน้ การเรียนรู ข้ องนักเรียน ถ้าครู ตงั้ คาํ ถามได้
เชือ่ มโยงกันมันก็จะกระตุน้ การเรียนรู ข้ องนักเรียนได้อย่างต่อเนือ่ งด้วยครับ” (ครู 2 รร1)
“มีคอมพิวเตอร์เข้ามา การจัดการเรียนการสอนง่ายขึ้นเพราะเด็กมีแหล่งสืบค้น
เพิ่มขึน้ มีทางเลือกในการเรียนรู ้ ไม่จาํ กัด แต่ว่าครู ก็ตอ้ งชีแ้ นะ กาํ กับให้ดี เพราะว่าบางที
เด็กก็ไปเข้าเว็บไซต์อื่น ไม่ ใช่ ไม่ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ดังนัน้ มีคอมฯ มาแล้วก็ตอ้ งสอน
วิธีการใช้ให้ถูกต้องด้วยค่ะ บทบาทครู ตรงนีส้ าํ คัญมา”
(ครู 1 รร1)

3.2.2 ด้านความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริงในวงจรที่ 3 นี ้ พบว่า ครู มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรูส้ กึ ต่อการจัดการเรียนรู ้ คือ มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน เนื่องจากครู ได้เห็นถึงการเปลี่ ยนแปลงในทางที่ ดีเกิดขึน้ กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในด้าน
พฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียนที่ มี ความรับผิดชอบมากขึน้ มี การช่วยเหลื อกันในกลุ่ม และการ
แสดงออกถึงความสุขในการเรียน ซึ่งจากเดิมครู มองว่าการให้นกั เรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่มนัน้
สิน้ เปลืองเวลาในการจัดการเรียนรูค้ รูจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการอธิบายเนือ้ หานักเรียน ด้านความสามารถ
ในการคิด และที่สาคัญคือ ครู ไ ด้เห็นว่านักเรียนแสดงออกถึงการมีความสุขในการเรียนมากขึน้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ครู มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ข้ องตนเอง และมีพลังในการ
ปฏิบตั งิ านต่อไปเพื่อนักเรียน
“พอได้เห็นการเปลี่ยนแปลงดีๆ เกิดขึ้นกับเด็ก มันก็ใจชื่นครับ มัน
เปลีย่ นไปเยอะมากจริงๆ ครับ ตัง้ แต่ใช้ PBL นาํ PBL เข้ามาในโรงเรียน ทุกอย่างใน
โรงเรียนเปลีย่ นไปทัง้ ผอ ครู และนักเรียน ผมเห็นความเปลีย่ นแปลงอย่างนัน้ จริงๆ นะ
ครับ แล้วก็เชือ่ ว่าครู คนอืน่ ๆ เห็นเหมือนผม”
(ครู 3 รร1)

3.2.3 ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริงพบว่า ครู มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ในประเด็นการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ โดยในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู ค้ รู ไ ด้คานึง ถึงการเรียนรู ข้ องนักเรียนมากขึน้ และเตรียมแผนการจัดการเรียนรู ไ้ ด้ดีขึน้ และ
บทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู ้ ครู สะท้อนว่าได้พยายามลดการบรรยายด้วยการเน้นตัง้ คาถาม
โดยเฉพาะค าถามปลายเปิ ด ซึ่ง ครู ส ามารถตั้ง คาถามที่ เ ชื่ อ มโยงกัน และดูเ ป็ น ธรรมชาติม ากขึน้
นอกจากนี ้ มีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ตดั สินคาตอบของนักเรียน
แต่ให้กาลังใจ ทาให้นกั เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ไ้ ปในทางที่ดี
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“อย่างทีบ่ อกมาแล้วครับ เปลีย่ นไปชัดชัดเลยคือเรือ่ งการเตรียมการสอน เป็ น
ระบบระเยีบมากขึ้น คิดมากขึน้ ว่าจะทาํ ยังไงให้เด็กรู ้ ไม่ได้จะสอนตามหนังสือเท่านัน้
ต้องเตรียมสถานการณ์ปัญหา ต้องคิด ต้องออกแบบว่าเรื่ องนี ้ ปัญหานีจ้ ะสอนยังไงให้
เด็กรู เ้ รือ่ ง แล้วก็ตอ้ งเตรียมสือ่ ด้วย”
(ครู 2 รร1)
“รู ส้ ึกว่าตัวเองไม่บอกคาํ ตอบเด็กแล้วนะ ถ้าจะบอกก็ให้เด็กคิดก่ อน ให้ลอง
ศึกษาดูก่อน ถ้าไม่ได้จริงๆ ถึงจะบอกวิธีการไปหาคาํ ตอบ”
(ครู 2 รร1)
“แต่ก่อนเวลาสอน ถ้าเราไม่ รูอ้ ะไรเราถามครู ..ครู ก็จะบอกหมด แต่ตอนนีค้ รู
บอกว่าครู ไม่บอกแล้วนะ ให้ช่วยกันคิดเอง”
(นร.2 รร1)
“ใช่ๆ พอถามครู ก็บอกว่าไปต้องช่วยกันคิด แล้วบางทีหนูก็คิดไม่ออกค่ะ ถ้าครู
บอกมันง่ายกว่า แต่ครู บอกว่าถ้าครู บอกคาํ ตอบเรา เราก็จะไม่ได้ฝึกคิด ครู เลยไม่บอก
ค่ะ”
(นร.3 รร1)

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ
นอกจากการเปลี่ยนแปลงในด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู ้ ด้านความรูส้ ึกต่อ
การจัดการเรียนรู ้ และด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ แล้วพบว่าครู ยัง มีการเปลี่ ยนแปลงในด้าน
ความรูส้ กึ และด้านทักษะ ดังนี ้
ด้านความรู้สึก
หลังจากการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานผ่านไปจานวน 2 วงจร ครู
ได้สะท้อนถึงการภูมิใจในความสามารถของตนเอง จากการเปลี่ ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการ
เรียนรูค้ รัง้ นี ้
ภูมิใจในความสามารถของตนเอง
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูใ้ นวงจรที่ 3 นี ้ ครูได้สะท้อนถึงการภูมิใจ
ในความสามารถของตนเอง ว่ารู ส้ ึกดีใจ ภูมิใจในตนเองเมื่อเห็นนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูใ้ นทางที่ดีขึน้ มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสามารถในการคิดเพิ่มขึน้
นักเรียนมีการช่วยเหลือกันเพื่อการเรียนรู ้ โดยครูสะท้อนว่ารูส้ กึ หายเหนื่อย
“เห็นเด็กสนุกสนานในการเรียน ช่วยเหลือกัน ก็รูส้ กึ หายเหนือ่ ย มันคุม้ แล้วที่
พยายามเปลีย่ นตัวเอง”
(ครู 1 รร.1)
“รู ส้ กึ เด็กเรายังพัฒนาได้อีกเยอะ นีถ่ า้ ไม่ลองเปลีย่ นมาสอนแบบใหม่ๆ บ้างก็
คงไม่รูว้ ่า เด็กเราชอบแบบไหน เหมือนว่าตอนนีผ้ มจะเข้าใจเด็กมากขึน้ ” (ครู 2 รร1)
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ด้านทักษะ
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูใ้ นวงจรที่ 3 นี ้ ครูได้สะท้อนว่าตนมีทกั ษะใน
การตัง้ คาถามมากขึน้ โดยสามารถตัง้ คาถามได้อย่างเชื่อมโยงและเป็ นธรรมชาติ และมีการตัง้ คาถาม
ปลายเปิ ดมากขึน้
“ก็คดิ ว่าตัวเองถามเก่งขึน้ นะคะ จากแต่ก่อนนีถ้ ามไม่ค่อยเก่ง ถามสัก 1 2
คาํ ถามถ้าเด็กไม่ ตอบก็จะหยุดแล้ว แต่ตอนนีพ้ อเตรียมคาํ ถามไป ได้ฝึกทบทวนการ
ตัง้ คาํ ถาม ก็รูส้ กึ ว่าตัวเองถามเก่งขึน้ ค่ะ”
(ครู 1 รร1)
“ผมก็เหมือนครู 1 ครับ รู ส้ กึ ว่าตัวเองตัง้ คาํ ถามเก่งขึน้ เห็นได้ชดั เจนเลยก็คือ
ผมจะถามจีๆ้ เพือ่ ให้เด็กตอบซึ่งแต่ก่อนนัน้ ผมไม่ค่อยจีเ้ ด็กเท่าไหร่ ถามไปถ้าเด็กไม่
ตอบผมก็ไม่ถามต่อ แต่ตอนนีถ้ า้ ถามแล้วเด็กไม่ตอบหรือตอบน้อยผมก็จะตัง้ คาํ ถาม
ใหม่อกี ถามคาํ ถามปลายเปิ ด ถามไปเรือ่ ยๆ ครับ”
(ครู 2 รร1)

3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักเรียน
ครู และนักเรียนสะท้อนการเปลี่ยนแปลงหรือผลที่เกิดกับตัวนักเรียนจากการได้รบั การ
จัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยพบว่านักเรียนเกิ ดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการ
เรียนรู ้ ด้านความสามารถในการคิด ด้านความสุขในการเรียน และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
3.3.1 ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่องมา
จนสิน้ สุดการวิจยั วงจรที่ 3 นี ้ พบว่านักเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ มีความกล้า
แสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อนๆ พูดจาฉะฉานมากขึน้ มีความรับผิดชอบ
มากขึน้ สะท้อนจากจานวนนักเรียนที่ส่งชิน้ งานครูเกือบครบทุกคน นอกจากนีย้ งั พบว่า นักเรียนมีการ
ทาํ งานเป็ นทีม โดยมีการร่วมกันคิด และวางแผนดาเนินการแก้ปัญหา ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม และที่
สาคัญคือ มีกระบวนการแก้ปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา วางแผน และแก้ปัญหาเป็ น
ลาดับขัน้ ตอนได้
“สิ่งที่เปลี่ยนก็กระบวนการในการหาความรู ้ นักเรียนได้มีเวลา ได้มีโอกาส
ร่วมกันรู ้ ร่วมกันคิด วางแผนทีจ่ ะแก้ไขปัญหา ก็มีกระบวนการทาํ งานกลุ่มขึน้ มา”
(ครู 3 รร1)
“ถ้าพูดถึงตอนนีก้ บั ต้นปี นะ สาํ หรับวิชาคณิตศาสตร์กบั วิชาวิทยาศาสตร์เด็ก
กล้าขึน้ มากจากเมือ่ ก่อนเราพูดได้ 2 ข้อนิเราเหนือ่ ย แต่ตอนนีม้ ีปฏิกิริยาโต้ตอบ ถึงจะ
ตอบไม่ถูกแต่ก็ตอบ แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะเราบอกว่าตอบมา”
(ครู 1 รร.1)
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3.3.2 ด้านความสามารถในการคิด
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่องมา
จนสิน้ สุดการวิจยั วงจรที่ 3 นี ้ พบว่ามีการตอบสนองต่อกระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครูมากขึน้ ส่งผล
ให้มีความสามารถในการคิดเพิ่มขึน้ โดยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา มากขึน้ สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากสถานการณ์ปัญหาได้ วิเคราะห์
หาสาเหตุ หาวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลาย กาหนดความรู ท้ ่ีตอ้ งใช้ในการแก้ปัญหาได้ครอบคลุม
และเขียนขัน้ ตอนการศึกษาค้นคว้าได้ ทาให้นกั เรียนได้ร่เิ ริ่มมีความสามารถในการคิดขัน้ สูง และมองเห็น
กระบวนการแก้ปัญหาที่ชดั เจนขึน้
“เปลีย่ นไปเยอะ สิ่งทีเ่ ห็นได้ชดั ทีส่ ดุ เด็กมีสว่ นร่วมในกระบวนการ การจัดการ
เรียนการสอนของครู มากขึ้น เด็กได้ใช้ความคิด เด็กสามารถคิดเป็ น แก้ปัญหาเป็ น
วิเคราะห์เป็ น ไม่ใช่พูดแบบให้กาํ ลังใจนะ พูดไปตามเนือ้ ผ้าจริงๆ นัน้ คือตัวเด็ก”
(ครู 2 รร1)
“ยอมรับว่าในช่วงแรกๆ นีก้ งั วลว่าเด็กจะคิดตามตาราง FILA ได้ไหม แต่มา
ตอนนีเ้ ด็กโอเคเลย พอเห็นตาราง FILA ก็ดาํ เนินการเองได้แล้ว คิดกันเอง” (ครู 3 รร1)

3.3.3 ด้านความสุขในการเรียน
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่องมา
จนสิน้ สุดการวิจยั วงจรที่ 3 นี ้ พบว่า นักเรียนสนุกและมีความสุขในการเรียน เนื่องจากได้ทากิจกรรม
ร่วมกันเป็ นกลุ่มที่เน้นการลงมือปฏิบตั ิ และมีอิสระในการคิด ทาให้โดยบรรยากาศในห้องเรียนเป็ นไป
อย่างผ่อนคลาย และเนบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้
“หนูเวลาครู ให้พวกเราได้ทาํ อะไรเอา ได้คดิ ได้คน้ หาข้อมูลกันเอง คือครู ปล่อย
ให้เราทาํ กันเองแล้วครู จะเดินดูพวกเราทาํ หนูชอบเรียนแบบนีค้ ่ะ แบบ PBL”
(นร.4 รร1)
“ได้เห็นบรรยากาศทีเ่ ด็กเรียนรู แ้ ล้วมีความสุข รู ส้ กึ หายเหนือ่ ยเลยครับ เด็กเขา
มีความสุข เขาคุยกันก็จริงแต่คยุ เรือ่ งเรียน เขาทาํ กิจกรรมกันเป็ นกลุ่ม ช่วยเหมือกัน มัน
เป็ นบรรยากาศของการเรียนรู จ้ ริงๆ ครับ”
(ครู.3 รร1)

3.3.4 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากความต้องการของผูร้ ่วมวิจัยในวงจรที่ 3 ที่ตอ้ งการเห็น หลักฐานเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูค้ รู ประกอบ
กับการดาเนินการวิจยั ในวงจรที่ 3 นี ้ อยู่ในช่วงปลายภาคเรียน ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงเก็บหลักฐานผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนของนักเรียนเป็ น คะแนนสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
จ านวน 23 คน ที่ ไ ด้รับ การจัด การเรีย นรู แ้ บบใช้ปัญ หาเป็ น ฐานจากครู ผู้ส อนวิ ช าคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ดังแสดงในตาราง 10
ตาราง 10 ร้อยละของนักเรียนที่ผา่ นเกณฑ์ในระดับต่างๆ ของโรงเรียนที่ 1
รายวิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย

จานวนและร้อยละของนักเรียนที่ผา่ นเกณฑ์ในระดับต่างๆ
ระดับ 4 ร้อยละ ระดับ 3 ร้อยละ ระดับ 2 ร้อยละ
10
43.49
11
47.83
2
8.67
11
47.83
9
39.13
3
13.04
13
56.52
10
43.49
-

จากตาราง 10 พบว่าจานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับ 4 มากที่สดุ ในรายวิชาภาษาไทย
โดยคิดเป็ นร้อยละ 56.52 รองลงมาคือรายวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 47.83 และวิชาคณิตศาสตร์
คิดเป็ นร้อยละ 43.49 ส่วนจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 มากที่สดุ พบว่าเป็ นรายวิชาคณิตศาสตร์
โดยคิดเป็ นร้อยละ 47.83 รองลงมาคือรายวิชาภาษาไทย คิดเป็ นร้อยละ 43.49 และวิชาวิทยาศาสตร์
คิดเป็ นร้อยละ 39.13นอกจากนีย้ งั พบว่ามีนกั เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 13.04 และ 8.67 ตามลาดับ ครู ไ ด้สะท้อนเพิ่มเติมว่าในภาพรวมนั้น
นักเรียนมีคะแนนดีขนึ ้ และมีพฤติกรรมการเรียนรูท้ ่ีดีขนึ ้ กว่าเดิม ตัวอย่างการสะท้อนของครู
“…ก็ส่วนใหญ่จะดูพฤติกรรมเด็กเป็ นหลักนะคะ ดูการแสดงออกในการเรียน
ความรับผิดชอบ อะไรอย่างนีค้ ่ะ คือสักกลางๆ เทอมครู ก็ทายได้แล้วว่าผลปลายภาคจะ
ออกมายังไง เพราะว่าครู อยู่กบั เด็กจะดูรูค้ ่ะ”
(ครู 1 รร1)
“คะแนนสอบมันช่วยยืนยันส่วนหนึ่งของผลเท่านัน้ แต่จริงๆ แล้วครู เห็นอยู่ว่า
เด็กเปลีย่ นไปอย่างไรบ้าง ครู ใกล้ชิดกับเด็กมากทีส่ ดุ ครู จะรู ต้ รงนี ้ แล้วคงจะไม่ใช่เรือ่ ง
การเรียนพิเศษด้วย เพราะเด็กทีน่ สี่ ่วนใหญ่ฐานะไม่ค่อยจะดีสกั เท่าไหร่ อย่างทีผ่ มเคย
เล่าไปแล้วในช่วงต้นๆ นะครับ เพราะฉะนัน้ ผมคิดว่าพฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออกมาให้เรา
เห็น และคะแนนสอบตรงนีม้ นั จะสะท้อนกันนะครับ”
(ครู 3 รร1)
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การสิน้ สุดวงจรการวิจัยของโรงเรียนที่ 1
หลังจากสิน้ สุดการสะท้อนผลการปฏิบตั ิในวงจรที่ 3 แล้ว ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
และครู ได้สนทนาร่วมกันถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในการปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานของครู ว่าบรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่ โดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลัก ซึ่งมีตวั บ่งชีข้ องการ
สิน้ สุดวงจรการวิจยั 3 ประการ ดังนี ้ 1) ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานในด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และสามารถจัดการเรียนรู ้
ได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 2) ครูมีความเห็นตรงกันว่ากระบวนการจัดการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับที่
น่าพึงพอใจ และ 3) นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูต้ ามเป้าหมายที่รว่ มกันกาหนดไว้ จากการ
พูดคุยร่วมกันพบว่า ผูร้ ว่ มวิจยั เห็นตรงกันว่า 1) ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานในด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ทัง้ ในระดับบุคคล
และระดับกลุม่ และยังสามารถจัดการเรียนรูไ้ ด้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 2) ครูมีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีตนเองได้ปฏิบตั ิ และ 3) นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรม
การเรียนรู ้ ด้านความสามารถในการคิด และด้านความสุขในการเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึน้ ในอนาคต นอกจากนีย้ งั พบว่า การปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ทาให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ ในตัวเองคือ มีทกั ษะการตัง้ คาถาม มีมมุ มองที่ดีตอ่ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
และภูมิใจในความสามารถของตนเอง สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในโรงเรียนนัน้ พบว่าเกิดชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพขึน้ ภายในโรงเรียน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนครูท่ีพดู คุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
และชุมชนครู ท่ีพบปะกันสม่าเสมอ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูร้ ่วมวิจยั จึงมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการพัฒนา ทัง้ นีเ้ พื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนยิ่งขึน้ ผูว้ ิจยั ได้สรุปการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ในด้านภาษา ด้านกิจกรรม
และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ที่เกิดขึน้ ตลอดกระบวนการวิจยั ในแต่ละวงจร และผลที่เกิดกับนักเรียน
โรงเรียนที่ 1 แสดงดังตาราง 11
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ตาราง 11 สรุปการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู และ
ผลที่เกิดกับนักเรียนโรงเรียนที่ 1
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ด้านภาษา
ก่อนเข้า 1. ความเชื่อว่าคูม่ ือสาเร็จรูปเป็ นเข็มทิศชีน้ าทาง
สู่วงจร 2. สอนตามคูม่ ือสาเร็จรูปมากกว่าแผนการจัดการเรียนรู ้
การวิจัย 3. การตัง้ คาถามเป็ นการกระตุน้ การคิดของนักเรียน
4. ประเมินเพื่อดูพฒ
ั นาการการเรียนรู ้
ด้านกิจกรรม
1. เตรียมการสอนจากคู่มือสาเร็จรูป
1.1 ศึกษาหลักสูตรและศึกษาคูม่ อื สาเร็จรูป
1.2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่เหมาะสม
2. กิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิด
2.1 กระตุน้ ความสนใจจากการชวนคุยเรือ่ งใกล้ตวั
2.2 ให้นกั เรียนเรียนรู เ้ ป็ นกลุ่ม
2.3 ครู เน้นการตัง้ คาถาม
2.4 ฝึ กให้นกั เรียนตัง้ คาถาม
2.5 การเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
3. ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1. ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของครู
1.1 ความสัมพันธ์ดา้ นบทบาทหน้าที่
1.2 การได้รบั อิทธิพลจากเพื่อนครู
1.3 การช่วยเหลือกันระหว่างครูภายในกลุม่ สาระการเรียนรูเ้ ดียวกัน
1.4 การมองนักเรียนเหมือนลูกหลาน
2. ความสัมพันธ์ที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
2.1 การอยูร่ ว่ มกันแบบฉันท์มิตร
2.2 การมอบบทบาทให้ครูวชิ าการเป็ นผูน้ าในการพูดคุยกับครู
2.3 ครูใช้การแลกเปลีย่ นพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
วงจร
การวิจัย

ผลที่เกิดกับนักเรียน
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
- ขาดความกระตือรือร้นใน
การเรียน
- ขาดความรับผิดชอบ
- ขาดความพยายามใน
การคิด
ด้านความสามารถใน
การคิด
- มีความสามารถในการ
คิดอยูใ่ นระดับพอใช้ ควร
ได้รบั การพัฒนา
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
- ผลการทดสอบโอเน็ต
ปี การศึกษา 2555 - 2558
วิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ เป็ น 3
วิชาแรกที่มีคะแนนเฉลีย่
ต่าสุดเกือบทุกปี การศึกษา
ด้านความสุขในการเรียน
- สนุกกับการเรียนเมื่อครู
เน้นการตัง้ คาถามในการ
สอน

214
ตาราง 11 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
ผลทีเ่ กิดกับนักเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านภาษา
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
วงจรที่ 1
1. การให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
- มีความกระตือรือร้นใน
1.1 การนาปั ญหามาเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเรียนรู ้
การเรียน
1.2 ครูทาหน้าที่เป็ นผูถ้ าม
-มีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
1.3 นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุม่
ด้านความสามารถใน
1.4 ครูเป็ นผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู ้
การคิด
1.5 ครูคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
- ความสามารถในการคิด
1.6 นักเรียนสร้างความรูใ้ หม่จากการแก้ปัญหา
วิเคราะห์
2. ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้
2.1 ความเข้าใจขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ด้านความสุขในการเรียน
2.2 ความเข้าใจบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน - มีเสียงนักเรียนเรียนรู ้
ร่วมกันมากกว่าเสียงการ
- การทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียนสาคัญต่อการจัดการเรียนรู ้
บรรยายของครู
- ครูตอ้ งเน้นการตัง้ คาถามปลายเปิ ด
- ครูใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
3. ความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้
- มีเจตคติที่ดีตอ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
4. ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
- เน้นทาความเข้าใจบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ้
- เน้นทาความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา
- การตัง้ คาถามปลายเปิ ด
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
1. การเตรียมตัวของครูก่อนจัดการเรียนรู้
1.1 ศึกษาหลักสูตร
- ทาความเข้าใจรายละเอียดตัวชีว้ ดั
1.2 จัดทากาหนดการจัดการเรียนรู้และเตรียมสถานการณ์ปัญหา
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะสอน
- บูรณาการตัวชีว้ ดั
- เชื่อมโยงเรือ่ งที่จะสอน
- เตรียมสถานการณ์ปัญหาที่จะให้นกั เรียนเรียนรู ้
วงจร
การวิจัย
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ตาราง 11 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
วงจรที่ 1
1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ หมาะกับช่วงวัยของนักเรียนและสามารถ
ปฏิบตั ิได้จริง
- มีใบงาน
1.4 เตรียมแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือในห้องสมุด
- อุปกรณ์ตา่ งๆ
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1) ขัน้ เชื่อมโยง
1. บอกบทบาทของนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้
2. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอน
- ชวนคุยเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนทีเ่ กี่ยวกับเรือ่ งที่จะสอน
- ตัง้ คาถามเชื่อมโยงเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนกับเรือ่ งที่จะสอน
3. นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ที่จะเรียนรู้
- อ่านสถานการณ์ปัญหาให้นกั เรียนฟั ง
- ให้นกั เรียนอ่านสถานการณ์ปัญหาเอง
- ตัง้ คาถามกระตุน้ ความสนใจ
2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนในการทากิจกรรม
- แบ่งกลุม่ ให้คละความสามารถของนักเรียน
- ให้นกั เรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรม
- ตัง้ คาถามกระตุน้ การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรม
- ชมเชยเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรมได้
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
1. ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
- ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด
- ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลเป็ นการบ้าน
- ให้นกั เรียนดาเนินการแก้ปัญหา
วงจร
การวิจัย

ผลที่เกิดกับนักเรียน
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ตาราง 11 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
วงจรที่ 1
2. เป็ นผู้คอยชีแ้ นะและกากับติดตามนักเรียนทากิจกรรม
- ให้คาแนะนา
- ทาให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
- ซักถาม
4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู้
- ให้นกั เรียนอภิปรายร่วมกันเป็ นกลุม่
- ชมเชย ให้กาลังใจ
3. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
- การสังเกตพฤติกรรม
- การซักถาม
- การทาแบบฝึ กหัด
- การตรวจชิน้ งาน
- ตรวจการวิเคราะห์ปัญหา
4. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้
- ลดการบรรยายโดยพยายามตัง้ คาถาม
- มีการตัง้ คาถามปลายเปิ ด
- มีการรอคอยคาตอบจากนักเรียน
- มีเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1. ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของครู
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู
- มีการสอบถามแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานกับครู
- ประสานงานไปยังเขตพืน้ ที่ฯ เพือ่ เร่งรัดขอสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรียนรู ้
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมวิจัยกับนักวิจัย
- ยอมรับนักวิจยั มากขึน้
- ให้ความเป็ นกันเองกับนักวิจยั มากขึน้
วงจร
การวิจัย

ผลที่เกิดกับนักเรียน
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ตาราง 11 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
ผลทีเ่ กิดกับนักเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
วงจรที่ 1
2. ความสัมพันธ์ที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
2.1 ชุมชนครูที่พูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
- ครูในโรงเรียนให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
มากขึน้
- ครูที่ไม่ได้เข้าร่วมวิจยั เป็ นผูร้ เิ ริม่ ชักชวนเพื่อนครูแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั
2.2 ชุมชนครูที่พบปะกันสม่าเสมอ
- นัดหมายวันและเวลาในการนาแผนการจัดการเรียนรูม้ าแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน
- รวมกลุม่ AAR กัน
- ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน
- มีความเหนียวแน่นมากขึน้
- ยอมรับความสามารถของคนทีม่ ีประสบการณ์มากกว่า
2.3 ชุมชนครูผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
- พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันผ่านกลุม่ ไลน์มากกว่าเฟสบุ๊ค
- พูดคุยกันทัง้ เรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ ละเรือ่ งทั่วไป
- คาพูดทีใ่ ช้สอื่ ถึงความเป็ นกันเองมากกว่าการเปรียบเทียบหรือแข่งขันกัน
2.4 การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
- ผูว้ ิจยั จัดตัง้ กลุม่ ไลน์ และเฟสบุ๊ค เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเป็ นแหล่ง
รวบรวมความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
- ผูว้ ิจยั เพิ่มข้อมูลความรูเ้ กี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงให้ครูได้ศกึ ษา
- ผูบ้ ริหารปรับโครงสร้างเวลาการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ครู รวมกลุม่
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั
การเปลี่ยนแปลงด้านภาษา
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
วงจรที่ 2
1. การให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
- มีความกระตือรือร้นใน
1.1 การนาปั ญหามาเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเรียนรู ้
การเรียน
1.2 ครูทาหน้าที่เป็ นผูถ้ าม
- มีความรับผิดชอบ
1.3 นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุม่
- การกล้าแสดงออก
1.4 ครูเป็ นผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู ้
- มีการทางานเป็ นทีม
1.5 ครูคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
- มีกระบวนการแก้ปัญหา
วงจร
การวิจัย
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ตาราง 11 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านภาษา
วงจรที่ 2
1.6 นักเรียนสร้างความรูใ้ หม่จากการแก้ปัญหา
1.7 ครูและนักเรียนประเมินผลตามสภาพจริง*
2. ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้
2.1 ความเข้าใจขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.2 ความเข้าใจบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน*
- การตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกันของครูเป็ นการเชื่อมโยงความรูข้ องนักเรียน*
- ครูตอ้ งเตรียมแหล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลาย*
3. ความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้
3.1 มีเจตคติที่ดีตอ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
4. ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
- เน้นทาความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา
- การตัง้ คาถามปลายเปิ ด
- เน้นทาความเข้าใจบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ้
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
1. การเตรียมตัวของครูก่อนจัดการเรียนรู้
1.1 ศึกษาหลักสูตร
- ทาความเข้าใจรายละเอียดตัวชีว้ ดั
1.2 จัดทากาหนดการจัดการเรียนรู้และเตรียมสถานการณ์ปัญหา
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะสอน
- บูรณาการตัวชีว้ ดั
- เชื่อมโยงเรือ่ งที่จะสอน
- เตรียมสถานการณ์ปัญหาที่จะให้นกั เรียนเรียนรู ้
1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ หมาะกับช่วงวัยของนักเรียนและสามารถ
ปฏิบตั ิได้จริง
- มีใบงาน
- มีใบความรู*้
- มีแบบสะท้อนการเรียนรูข้ องนักเรียน*
วงจร
การวิจัย

ผลที่เกิดกับนักเรียน
ด้านความสามารถใน
การคิด
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แก้ปัญหา
ด้านความสุขในการเรียน
- มีความสุขในการเรียน
โดยสังเกตจากบรรยากาศ
ในชัน้ เรียนและสีหน้าท่าทาง
ที่นกั เรียนแสดงออก
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การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
วงจรที่ 2
1.4 เตรียมแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือในห้องสมุด อุปกรณ์ตา่ งๆ
- ทาความเข้าใจกับครูในโรงเรียน*
- คอมพิวเตอร์*
1.5 สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้กบั ผู้ปกครอง*
วงจร
การวิจัย

2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1) ขัน้ เชื่อมโยง
1. บอกบทบาทของนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้
2. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอน
- ชวนคุยเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนทีเ่ กี่ยวกับเรือ่ งที่จะสอน
- ตัง้ คาถามเชื่อมโยงเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนกับเรือ่ งที่จะสอน
- ยกตัวอย่างและซักถาม
- ใช้สอื่ ของจริง*
3. นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ที่จะเรียนรู้
- อ่านสถานการณ์ปัญหาให้นกั เรียนฟั ง
- นาเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยใช้สอื่ ICT*
- ตัง้ คาถามปลายเปิ ดเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหากับความรูเ้ ดิมของ
นักเรียน*
2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนในการทากิจกรรม
- แบ่งกลุม่ ให้คละความสามารถของนักเรียน
- ให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ เอง*
- ให้นกั เรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรม
- ตัง้ คาถามกระตุน้ ความคิดตามตารางวิเคราะห์ปัญหา*
- ชมเชยเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรมได้
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
1. ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
- ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด
อินเทอร์เน็ต ถามครู ในโรงเรียน
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การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
วงจรที่ 2
- ให้นกั เรียนดาเนินการแก้ปัญหา
- ให้นกั เรียนทาการทดลอง*
2. เป็ นผู้คอยชีแ้ นะและกากับติดตามนักเรียนทากิจกรรม
- ให้คาแนะนา
- ทาให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
- ซักถาม
4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู้
1. ให้นักเรียนสรุ ปสิ่งที่เรียนรูจ้ ากการทากิจกรรมและนาเสนอผล
การเรียนรู้
- ให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปสิง่ ที่เรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ เช่น
แผนผังความคิด เขียนเป็ นความเรียง
- กระตุน้ ให้นกั เรียนร่วมกันสรุปความรู ้
- ให้นกั เรียนนาเสนอผลการเรียนรู *้
- ชมเชยการนาเสนอผลงาน
3. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
3.1 วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินผลตามเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
- การสังเกตพฤติกรรม
- การซักถาม
- การทาแบบฝึ กหัด
- การตรวจชิน้ งาน
- ตรวจการวิเคราะห์ปัญหา
- ให้นักเรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
- ให้นกั เรียนเขียนสะท้อนการเรียนรู *้
4. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้
- ลดการบรรยายโดยพยายามตัง้ คาถาม
- มีการตัง้ คาถามปลายเปิ ดมากขึน้
- มีการรอคอยคาตอบจากนักเรียน
- เสริมแรงจูงใจในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
- มีการคานึงถึงการยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางมากขึน้
วงจร
การวิจัย
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การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
วงจรที่ 2
1. ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของครู
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู
- ผูบ้ ริหารสังเกตการสอนของครู
- ครูชื่นชมความพยายามของผูบ้ ริหารในการจัดหาสือ่ อุปกรณ์ในการจัด
การเรียนรู*้
- ผูบ้ ริหารมีการสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคในการทากิจกรรมวิจยั *
- ผูบ้ ริหารเน้นยา้ ให้ครูตงั้ ใจพัฒนาตนเอง*
- ผูบ้ ริหารพูดคุยกับครูในเชิงวิชาการมากขึน้ โดยเกิดขึน้ ในรูปแบบที่ไม่เป็ น
ทางการ*
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมวิจัยกับนักวิจัย
- ครูมีการขอคาปรึกษาผูว้ จิ ยั แบบส่วนตัวทัง้ ในเรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ ละ
เรือ่ งทั่วไป*
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับเขตพืน้ ที่
- ผูบ้ ริหารและครูมีความรูส้ กึ ถึงการได้รบั การสนับสนุนให้พฒ
ั นาตนเอง*
2. ความสัมพันธ์ที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
2.1 ชุมชนครูที่พูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
- พูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน*
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรู *้
- เล่าประสบการณ์จดั การเรียนรูใ้ ห้เพื่อนครูคนอื่นๆ ฟั ง*
- มีความรูส้ กึ ภูมใิ จในความสาเร็จร่วมกัน*
- มีความสามัคคีเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันมากขึน้ *
2.2 ชุมชนครูท่พ
ี บปะกันสม่าเสมอ
- นัดหมายวันและเวลาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั *
- สังเกตการสอนซึง่ กันและกัน*
- เปิ ดใจรับข้อเสนอแนะซึง่ กันและกันมากขึน้ *
- รวมกลุม่ AAR กันอย่างต่อเนื่อง
2.3 ชุมชนครูผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
- พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันผ่านกลุม่ ไลน์มากกว่าเฟสบุ๊ค
- พูดคุยกันทัง้ เรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ ละเรือ่ งทั่วไป
วงจร
การวิจัย
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- คาพูดทีใ่ ช้สอื่ ถึงความเป็ นกันเองมากกว่าการเปรียบเทียบหรือแข่งขันกัน
- พูดคุยกันแบบเผชิญหน้า*
2.4 การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
- ผูบ้ ริหารปรับโครงสร้างเวลาในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ครูได้รวมกลุม่
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั *
- ผูว้ ิจยั สอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูข้ องครูผา่ นกลุม่ ไลน์*
การเปลี่ยนแปลงด้านอืน่ ๆ
ด้านความรู้สึก
- มีมมุ มองทีด่ ีตอ่ การเรียนรูข้ องนักเรียน*
- ภูมิใจในความสามารถของตนเอง*
การเปลี่ยนแปลงด้านภาษา
วงจรที่ 3
1. การให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.1 การนาปั ญหามาเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเรียนรู ้
1.2 ครูทาหน้าที่เป็ นผูถ้ าม
1.3 นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุม่
1.4 ครูเป็ นผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู ้
1.5 ครูคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
1.6 นักเรียนสร้างความรูใ้ หม่จากการแก้ปัญหา
1.7 ครูและนักเรียนประเมินผลตามสภาพจริง
2. ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้
2.1 ความเข้าใจขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.2 ความเข้าใจบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
- การตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกันของครูเป็ นการเชื่อมโยงความรูข้ องนักเรียน
- ครูตอ้ งเตรียมแหล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
3. ความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้
3.1 พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง*
4. ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
- เน้นทาความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา
- การตัง้ คาถามปลายเปิ ด
- เน้นทาความเข้าใจบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ้
วงจร
การวิจัย

ผลที่เกิดกับนักเรียน

ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นใน
การเรียน
- มีความรับผิดชอบ
- การกล้าแสดงออก
- มีการทางานเป็ นทีม
- มีกระบวนการแก้ปัญหา
ด้านความสามารถใน
การคิด
- ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
- ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา
ด้านความสุขในการเรียน
- มีความสุขในการเรียน
โดยสังเกตจากบรรยากาศ
ในชัน้ เรียน และสีหน้า
ท่าทางที่นกั เรียนแสดงออก
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ตาราง 11 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
วงจรที่ 3
1. การเตรียมตัวของครูก่อนจัดการเรียนรู้
1.1 ศึกษาหลักสูตร
- ทาความเข้าใจรายละเอียดตัวชีว้ ดั
1.2 จัดทากาหนดการจัดการเรียนรู้และเตรียมสถานการณ์ปัญหา
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะสอน
- บูรณาการตัวชีว้ ดั
- เชื่อมโยงเรือ่ งที่จะสอน
- เตรียมสถานการณ์ปัญหาที่จะให้นกั เรียนเรียนรู ้
1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่เี หมาะสม
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ หมาะกับช่วงวัยของนักเรียนและสามารถ
ปฏิบตั ิได้จริง
- มีใบงาน
- มีใบความรู ้
- มีแบบสะท้อนการเรียนรูข้ องนักเรียน
1.4 เตรียมแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือในห้องสมุด
- ทาความเข้าใจกับครูในโรงเรียน
- คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์ตา่ งๆ
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1) ขัน้ เชื่อมโยง
1. บอกบทบาทของนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้
2. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอน
- ชวนคุยเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนทีเ่ กี่ยวกับเรือ่ งที่จะสอน
- ตัง้ คาถามเชื่อมโยงเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนกับเรือ่ งที่จะสอน
- ยกตัวอย่างและซักถาม
- ให้นกั เรียนเล่นเกม*
วงจร
การวิจัย

ผลที่เกิดกับนักเรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน/เกรด
- คณิตศาสตร์ นักเรียน
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ร้อยละ
43.49
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ร้อยละ
47.83
- วิทยาศาสตร์ นักเรียน
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ร้อยละ
47.83
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ร้อยละ
39.13
- ภาษาไทย นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ระดับ 4 ร้อยละ
56.52 ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
ร้อยละ 43.49
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ตาราง 11 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
วงจรที่ 3
3. นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ
ที่จะเรียนรู้
- อ่านสถานการณ์ปัญหาให้นกั เรียนฟั ง
- ให้นกั เรียนอ่านสถานการณ์ปัญหาเอง
- นาเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยใช้สอื่ ICT
- ตัง้ คาถามปลายเปิ ดเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหากับความรูเ้ ดิมของ
นักเรียน
2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนในการทากิจกรรม
- แบ่งกลุม่ ให้คละความสามารถของนักเรียน
- ให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ เอง
- ให้นกั เรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรม
- ตัง้ คาถามกระตุน้ ความคิดตามตารางวิเคราะห์ปัญหา
- ชมเชยเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรมได้
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
1. ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
- ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด
อินเทอร์เน็ต ถามผูป้ กครอง
- ให้นกั เรียนดาเนินการแก้ปัญหา
- ให้นกั เรียนทาการทดลอง*
2. เป็ นผู้คอยชีแ้ นะและกากับติดตามนักเรียนทากิจกรรม
- ให้คาแนะนา
- ทาให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
- ซักถาม
4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู้
1. ให้นักเรียนสรุ ปสิ่งที่เรียนรูจ้ ากการทากิจกรรมและนาเสนอผล
การเรียนรู้
- ให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปสิง่ ที่เรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ เช่น
แผนผังความคิด เขียนเป็ นความเรียง
วงจร
การวิจัย

ผลที่เกิดกับนักเรียน
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ตาราง 11 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
วงจรที่ 3
- กระตุน้ ให้นกั เรียนร่วมกันสรุปความรู ้
- ให้นกั เรียนนาเสนอผลการเรียนรู ้
- ชมเชยการนาเสนอผลงาน
3. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
3.1 วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินผลตามเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
- การสังเกตพฤติกรรม
- การซักถาม
- การทาแบบฝึ กหัด
- การตรวจชิน้ งาน
- ตรวจการวิเคราะห์ปัญหา
- ให้นักเรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
- ให้นกั เรียนเขียนสะท้อนการเรียนรู ้
4. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้
- ลดการบรรยายโดยพยายามตัง้ คาถาม
- มีการตัง้ คาถามปลายเปิ ดมากขึน้
- มีการรอคอยคาตอบจากนักเรียน
- เสริมแรงจูงใจในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
- มีการคานึงถึงการยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางมากขึน้
การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1. ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของครู
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู
- ชื่นชม ให้กาลังใจแก่ครู *
- มีการสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคในการทากิจกรรมวิจยั
- เน้นยา้ ให้ครูตงั้ ใจพัฒนาตนเอง
- ผูบ้ ริหารพูดคุยกับครูในเชิงวิชาการมากขึน้ โดยเกิดขึน้ ในรูปแบบที่ไม่เป็ น
ทางการ
- ผูบ้ ริหารสังเกตการสอนของครู
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมวิจัยกับนักวิจัย
- มีความสัมพันธ์แบบเป็ นกันเอง
วงจร
การวิจัย

ผลที่เกิดกับนักเรียน
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ตาราง 11 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
- ครูมีการขอคาปรึกษาผูว้ จิ ยั แบบส่วนตัวทัง้ ในเรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ ละ
วงจรที่ 3
เรือ่ งทั่วไป*
- ให้กาลังใจผูว้ จิ ยั *
2. ความสัมพันธ์ที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
2.1 ชุมชนครูท่พ
ี ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
- พูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
- ช่วยกันคิดสถานการณ์ปัญหาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรู *้
- เล่าประสบการณ์จดั การเรียนรูใ้ ห้เพื่อนครูคนอื่นๆ ฟั ง
2.2 ชุมชนครูที่พบปะกันสม่าเสมอ
- ปรึกษากันเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
- นัดหมายวันและเวลาในการนาแผนการจัดการเรียนรูม้ าแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน
- สังเกตการสอนซึง่ กันและกัน
- เปิ ดใจรับข้อเสนอแนะซึง่ กันและกันมากขึน้
- รวมกลุม่ AAR กันอย่างต่อเนื่อง
2.3 ชุมชนครูผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
- พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันผ่านกลุม่ ไลน์มากกว่าเฟสบุ๊ค
- พูดคุยกันทัง้ เรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ ละเรือ่ งทั่วไป
- คาพูดทีใ่ ช้สอื่ ถึงความเป็ นกันเองมากกว่าการเปรียบเทียบหรือแข่งขันกัน
2.4 การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
- ผูบ้ ริหารปรับโครงสร้างเวลาในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ครูได้ทากิจกรรม
ทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน
- ผูว้ ิจยั สอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูข้ องครูผา่ นกลุม่ ไลน์
- ผูว้ ิจยั เพิ่มข้อมูลความรูเ้ กี่ยวกับการตัง้ คาถามทรงพลัง*
การเปลี่ยนแปลงด้านอืน่ ๆ
1 ด้านความรู้สกึ
- มีมมุ มองทีด่ ีตอ่ การเรียนรูข้ องนักเรียน
- ภูมิใจในความสามารถของตนเอง
2 ด้านทักษะ
- ทักษะการตัง้ คาถาม*
วงจร
การวิจัย

ผลที่เกิดกับนักเรียน
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวงจรการวิจัยของโรงเรียนที่ 2
การดาเนินการวิจยั ในโรงเรียนที่ 2 ผูว้ ิจยั ดาเนินการเช่นเดียวกับโรงเรียนที่ 1 ในแต่ละวงจร
การวิจยั ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ (การวางแผน) ขัน้ การปฏิบตั ิและ
การสังเกต และขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ดาเนินการจานวน 3 วงจร ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี ้
การวิจัยวงจรที่ 1 : โรงเรียนที่ 2
1. ขั้นการปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน)
การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ในการวิจยั วงจรที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความหมายและแนวทาง
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน ผูว้ ิจยั ดาเนินการเช่นเดียวกับโรงเรียนที่ 1 สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตาม
องค์ประกอบด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ดังนี ้
1.1 ด้านภาษา
1) การให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
จากการสะท้อนความคิดและร่วมกันวิพ ากษ์เพื่อสร้างความหมายของการจัดการ
เรียนรู แ้ บบใช้ปัญ หาเป็ นฐาน พบว่า ครู ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
สะท้อนถึงลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 6 ประการ ได้แก่ 1) การนาปั ญหา
มาเป็ นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู ้ 2) ครูเน้นการถาม 3) นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม 4) ครู เป็ น
ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู ้ 5) นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และ 6) ครูประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งสามารถสรุป
เป็ นนิยามความหมายของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานได้ว่าเป็ นการนาปั ญหามาเป็ น
จุด เริ่ม ต้น ของการจัด การเรียนรู ้ โดยที่ ปั ญ หาดัง กล่าวจะต้องเป็ น เรื่อ งใกล้ต วั นักเรีย น ปั ญ หา ใน
ชีวิตประจาวันหรือเหตุการณ์ท่ีกาลังได้รบั ความสนใจที่สามารถเชื่อมโยงไปสูเ่ นือ้ เรื่องที่จะเรียนรูไ้ ด้ โดย
ครูนาปัญหามา ทาให้นกั เรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู ้ เห็นความสาคัญของปั ญหา ครู เน้นการถาม
ให้นกั เรียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม ครูคอยสังเกต ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา
และประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียนตามสภาพจริง ซึ่งจะทาให้นกั เรียนได้ฝึกการคิดและการแก้ปัญหา
“คิดพัฒนาการคิดของนักเรียนได้มากค่ะ เพราะว่าถ้าเราไม่เอาปัญหามาให้คดิ
นักเรียนก็จะไม่คดิ อะไร ครู คดิ ว่าแบบนัน้ ขนาดรุ่นครู ก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่
เอาสมองมาคิด คือธรรมชาติของมนุษย์อยากให้มนั อยู่อย่างสบาย แต่ถา้ มีปัญหามา
มันต้องคิดเพือ่ ทีจ่ ะแก้ ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหา เท่ากับว่าเราฝึ กกระตุน้ เซลล์สมอง มันจะ
ได้ไม่หลับ พูดง่ายๆคือไม่หลับ ได้แตกกิ่งสาํ หรับเด็กวัยประถมศึกษา นั่นก็คือถ้าเขาคิด
บ่อยๆเขาก็จะคิดเก่ง รู จ้ กั การคิดวิเคราะห์ ทีเ่ ขาบอกว่าเด็กขาดการคิดวิเคราะห์ เพราะว่า
บางทีเราสอนไม่ได้ให้เด็กคิด สอนแต่เนือ้ หาแล้วเราก็อธิบายความเข้าใจ แต่เราไม่ได้โยง
ไปสูว่ ่าถ้าคิดใหม่จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ไม่ได้เชือ่ มโยงไปให้เด็กคิดมากมาย PBLนีเ้ ป็ น
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ตัวกระตุน้ ให้เขาได้มีความคิด บางทีคณ
ุ ครู อาจคิดไม่ถงึ ในสิ่งทีน่ กั เรียนคิด จากการสอน
PBLนีแ้ หละบางทีครู มองข้ามไป แต่เด็กเขาได้เอาความคิดมาค่ะ”
(ครู 2 รร.2)
“PBL ช่ วยให้เด็กได้ฝึกการคิด เกิดจากการมีปัญหามากระตุน้ เมื่อเจอกับ
ปัญหาก็ตอ้ งคิดว่าปัญหานีเ้ กิดขึน้ ได้อย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร ตรงนีค้ ดิ ว่าเด็กได้ฝึก
คิดแล้วค่ะ แล้วก็เด็กยังได้ฝึกการทาํ งานเป็ นทีมเพราะว่าPBL เด็กจะทาํ กิจกรรมร่วมกัน
เป็ นกลุ่ม เด็กต้องช่วยเหลือกันในกลุ่ม ต้องรับผิดชอบร่วมกัน”
(ครู 3 รร.2)
“มีปัญหามากระตุน้ เด็กก็จะได้ฝึกคิดจากปัญหานัน้ แต่เราต้องเน้นถาม ถาม
เด็กให้มากขึน้ ค่ะ เขาจะได้คดิ แล้วหาวิธีการทีไ่ ด้คาํ ตอบมา”
(ครู 1 รร.2)

2) ความเข้าใจขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
สามารถสรุปความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละขัน้ ตอนดังนี ้ 1) ขัน้ เชื่อมโยง เป็ นการ
ทบทวนความรูเ้ ดิมและปูพืน้ ฐานความรูใ้ หม่ให้นกั เรียน 2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา เป็ นการให้นกั เรียน
ระบุปัญหาที่แท้จริง และวางแผนดาเนินการ ตามกรอบดังนี ้ (1) ข้อเท็จจริง นักเรียนบอกข้อเท็จจริงต่างๆ
ในสถานการณ์ปัญหา ระบุปัญหาที่แท้จริง (2) ความคิดเห็น นักเรียนคิดหาสาเหตุของปั ญหา คิดวิธี
แก้ปัญหาที่หลากหลาย และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ (3) กาหนดประเด็นการเรียนรู ้ นักเรียน
กาหนดประเด็นที่ตอ้ งค้นหาความรู ้ (4) วางแผนดาเนินการ นักเรียนเขียนขัน้ ตอนดาเนินการศึกษาค้นคว้า
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษา เป็ นการให้นกั เรียนได้ลงมือศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู ้ 4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ป
สิ่งที่เรียนรู ้ เป็ นการให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายความรู จ้ ากการศึกษาค้นคว้า และสรุปความรูเ้ กี่ยวกับ
เรื่องที่เรียนรู ้
3) มีเจตคติทดี่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาเห็นว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเน้นฝึ กการ
คิดของนักเรียนเพราะมีปัญหามากระตุน้ การคิด และฝึ กนักเรียนการทางานเป็ นทีม เช่น การช่วยเหลือ
กันในกลุม่ การรับผิดชอบร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ครูสะท้อนอย่างสอดคล้องกันว่าตนเองตัง้ คาถามไม่เก่ง
ในการจัดการเรียนรูต้ อ้ งฝึ กการตัง้ คาถาม สอดคล้องกับข้อมูลการสะท้อนของผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่ว่า
ภายหลังจากที่ครูได้เข้ารับการฝึ กอบรมการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ครูมีการตัง้ คาถามใน
การสอนเพิ่มมากขึน้
“PBL ช่วยให้เด็กได้ฝึกการคิด เกิดจากการมีปัญหามากระตุน้ เมื่อเจอกับปัญหา
ก็ตอ้ งคิดว่าปัญหานีเ้ กิดขึน้ ได้อย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร ตรงนีค้ ดิ ว่าเด็กได้ฝึกคิดแล้ว
แล้วก็เด็กยังได้ฝึกการทาํ งานเป็ นทีมเพราะว่า PBL เด็กจะทาํ กิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม
เด็กต้องช่วยเหลือกันในกลุ่ม ต้องรับผิดชอบร่วมกัน”
(ครู 3 รร.2)
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“คิดพัฒนาการคิดของนักเรียนได้มากค่ะ เพราะว่าถ้าเราไม่เอาปัญหามาให้คดิ
นักเรียนก็จะไม่คดิ อะไร ครู คดิ ว่าแบบนัน้ ขนาดรุ่นครู ก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่
เอาสมองมาคิด คือธรรมชาติของมนุษย์อยากให้มนั อยู่อย่างสบาย แต่ถา้ มีปัญหามา
มันต้องคิดเพือ่ ทีจ่ ะแก้ ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหา เท่ากับว่าเราฝึ กกระตุน้ เซลล์สมอง มันจะ
ได้ไม่หลับ พูดง่ายๆคือไม่หลับ ได้แตกกิ่งสาํ หรับเด็กวัยประถมศึกษา นั่นก็คือถ้าเขาคิด
บ่อยๆเขาก็จะคิดเก่ง รู จ้ กั การคิดวิเคราะห์ ทีเ่ ขาบอกว่าเด็กขาดการคิดวิเคราะห์ เพราะว่า
บางทีเราสอนไม่ได้ให้เด็กคิด สอนแต่เนือ้ หาแล้วเราก็อธิบายความเข้าใจ แต่เราไม่ได้โยง
ไปสูว่ ่าถ้าคิดใหม่จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ไม่ได้เชือ่ มโยงไปให้เด็กคิดมากมาย PBLนีเ้ ป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เขาได้มีความคิด บางทีคณ
ุ ครู อาจคิดไม่ถงึ ในสิ่งทีน่ กั เรียนคิด จากการสอน
PBLนีแ้ หละบางทีครู มองข้ามไป แต่เด็กเขาได้เอาความคิดมาค่ะ”
(ครู 2 รร.2)
“ผมก็เชือ่ ว่า PBL จะสามารถพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนได้ เพราะจากที่
ฟังตอนเข้าร่วมอบรม อ่านเอกสารของน้องจันและไปค้นเพิ่มเติมบ้าง PBL จะเน้นครู
ตัง้ คาํ ถามให้เด็กตอบ ต้องไม่บอกคาํ ตอบเด็ก ถามให้เด็กคิดแก้ปัญหา ถามจนเด็กเข้าใจ
ปัญหา ได้คาํ ตอบ ทีนพี ้ อครู ถามมาก เด็กก็ตอ้ งคิด ตรงนีจ้ ะช่วยพัฒนาทักษะการคิด
ของเด็ก และเท่าทีผ่ มไปสังเกตการสอนของครู ในระยะนีเ้ พิ่งผมเดินสังเกตการสอนแบบ
ห่างๆ ก็จะพบว่าตัง้ แต่ครู เข้าอบรมการสอนแบบ PBL ครู ใช้คาํ ถามกระตุน้ เด็กมากขึน้
กว่าเดิมนะครับ ก็เมือ่ ครู ถามเด็กก็ตอ้ งคิด ถึงจะตอบได้เพราะว่าถ้าครู ไม่ถาม ครู มีแต่จะ
บอกอย่างเดียว เด็กก็ไม่ตอ้ งคิดคาํ ตอบมันก็ได้อยู่แล้ว ทีนมี ้ นั จะกระตุน้ เด็กได้แค่ไหน
นัน้ ก็…ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กบั ครู ถ้าครู มีวิธีที่ดี มีกลวิธี มีวิธีการที่หลากหลายจู งใจเด็ก
เด็กก็จะคิดได้มากขึน้ แต่ขณะเดียวกันถ้าครู ก็ไม่มีวธิ ี ก็ไม่รูจ้ ะจูงเด็กได้ยงั ไง ผมคิดแบบ
นีน้ ะครับ”
(ผอ รร.2)
“เรือ่ งการถามค่ะเพราะว่าก๊ะถามไม่เก่งเรือ่ งนีย้ อมรับเลยค่ะแต่ก็พยายามถาม
เด็กเพือ่ ทีว่ ่าเด็กจะได้ฝึกคิดให้มาก มันก็ดกี ว่าครู บอกคาํ ตอบใช่มยั้ คะ” (ครู 3 รร.2)

จากความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานทาให้ครู และผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาสะท้อนถึงแนวทางที่เป็ นไปได้ในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูเ้ ดิมไปสู่การจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยเป็ นการปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิเดิมของครูใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็น
ก่อนจัดการเรียนรู ้ เห็นว่าครูตอ้ งออกแบบกิจกรรมการเรียนรูภ้ ายใต้หลักการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน 2) ประเด็นขณะจัดการเรียนรู ้ เห็นว่าครูตอ้ งจัดการเรียนรูต้ ามที่ออกแบบไว้ และ 3) ประเด็น
หลังการจัดการเรียนรู ้ เห็นว่าครูตอ้ งแลกเปลี่ยนผลการจัดการเรียนรูแ้ ก่กนั เพื่อการพัฒนาต่อไป ซึ่งผูว้ ิจยั
และผูร้ ว่ มวิจยั ได้นาแนวทางดังกล่าวไปร่วมกันวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยจะนาเสนอในด้านกิจกรรม
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1.2 ด้านกิจกรรม
จากการร่วมกันระดมความคิดของผูว้ ิจยั และกลุ่มครูเพื่อวางแนวทางจัดการเรียนรู ้ แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิจกรรมเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ น ฐาน สามารถ
สรุ ปเป็ นกิจกรรมที่จ ะทาในขัน้ การปฏิบตั ิและการสังเกต ได้ 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดการเรียนรู ใ้ น
สถานการณ์จริง และการทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน สรุปดังนี ้
1) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
กิจ กรรมการเรียนรู เ้ พื่ อเสริม สร้างทักษะการคิดของนักเรียนที่ ครู ปฏิ บตั ิในปั จจุบัน
ได้แก่ การเตรียมนักเรียนให้มีสมาธิก่อนเรียน การให้นกั เรียนเรียนรูเ้ ป็ นกลุ่ม ครูเน้นการถาม และการ
ร่วมกันสรุ ปความรู ้ ซึ่งครู สะท้อนว่ากิจกรรมเหล่ านีป้ ฏิบตั ิแล้วประสบความสาเร็จ กล่าวคือนักเรียน
แสดงออกถึงความสามารถในการคิดแต่ยังไม่ปรากฎผลเป็ นที่พอใจ เนื่องจากครู ไม่ได้ปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่อง และโรงเรียนยังไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรูท้ ่ีเน้นการคิดของนักเรียน สาหรับ
แผนการจัดการเรียนรู ป้ ั จจุบันครู ไม่ได้เขียนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาระงานค่อนข้างมาก แผนการ
จัดการเรียนรู ้ ที่เขียนจะอยู่ในลักษณะแผนการจัดการเรียนรูห้ น้าเดียวตามรูปแบบที่ผบู้ ริหารกาหนด
ยังไม่ได้บูรณาการตัวชีว้ ดั ล่วงหน้าแต่จะบูรณาการเนือ้ หาเมื่อสอนไม่ทนั ผูว้ ิจยั ให้ครู รว่ มกันออกแบบ
การจัดการเรียนรูท้ ่ีจะปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง โดยสามารถนากิจกรรมการเรียนรูเ้ ดิมที่ประสบความสาเร็จ
มาปรับใช้ได้ ซึ่งสามารถสรุปดังนี ้
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ค้ รู ตกลงร่วมกันว่าจะบูรณาการตัวชีว้ ดั และบูรณาการ
เนือ้ หาในรายวิชาเพื่อจะได้สอนทันเวลาและสอนครบทุกเนือ้ หาตามหลักสูตร ครูจะเป็ นผูเ้ ขียนสถานการณ์
ปัญหาในการจัดการเรียนรู ้ จะออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ ป็ นรายสัปดาห์ครอบคลุมขัน้ ตอนการจัดการ
เรียนรูแ้ บบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขัน้ ตอน ภายใต้ลกั ษณะสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบบใช้ปัญหา
เป็ นฐานตามที่เข้าใจตรงกัน โดยจะใช้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู ต้ ามที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
แนวทางการจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง ของครูโรงเรียนที่ 2 คล้ายกับครูโรงเรียน
ที่ 1 เนื่องจากครูทงั้ สองโรงเรียนเข้ารับอบรมความรูด้ ว้ ยกัน สรุปดังนี ้ 1) ขัน้ เชื่อมโยง จะทบทวนความรู ้
เดิมของนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ จะนาปัญหามาทาให้นกั เรียนสนใจอยากเรียนรู ้ จะเน้นการตัง้ คาถาม
2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา จะให้นกั เรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุม่ จะใช้ตารางวิเคราะห์ปัญหาใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ดังนี ้ (1) ข้อเท็จจริง ให้นกั เรียนอธิบายข้อเท็จจริงที่ปรากฎในปั ญหา
และระบุปัญ หาที่ แท้จ ริง (2) ความคิดเห็น ให้นักเรียนคิด หาสาเหตุของปั ญหา คิด วิธี แก้ปัญหาที่
หลากหลาย และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ (3) กาหนดประเด็นการเรียนรู ้ ให้นกั เรียนกาหนด
ประเด็นที่ตอ้ งค้นหาความรู เ้ พื่อใช้ในการแก้ปัญหา (4) วางแผนดาเนินการ ให้นกั เรียนเขียนขัน้ ตอน
การศึกษาค้นคว้า 3) ขัน้ ดาเนินการศึกษา จะให้นกั เรียนศึกษาค้นคว้าเป็ นกลุ่ม ครูจะคอยให้คาแนะนา
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ให้ความช่วยเหลือ คอยตรวจสอบการเรียนรูข้ องนักเรียนเป็ นระยะๆ 4) ขัน้ อภิปรายและสรุปสิ่งที่เรียนรู ้
จะให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่ม ให้นาเสนอผลงาน ครู คอยซักถามและอธิบายเพิ่มเติม ส่วนการวัด
และประเมินผลการเรียนรูค้ รูมีความเห็นว่าจะใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง เช่น
จากผลศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รบั มอบหมาย การทาแบบฝึ กหัด จากตารางวิเคราะห์ปัญหาและจากการ
ถามตอบของนักเรียน เป็ นต้น
2) การทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน (AAR)
ปัจจุบนั ภายในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ทัง้ ในรูปแบบการทบทวนหลังการ
ปฏิบตั งิ าน (AAR) และการรวมกลุ่มพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ ซึ่งการ AAR ที่เกิดขึน้ ในโรงเรียนนัน้
ส่วนใหญ่ผบู้ ริหารเป็ นผูน้ า ส่วนการรวมกลุ่มพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการจะเกิดขึน้ กับกลุ่มครู โดย
เรื่องที่พูดคุยมีทงั้ เรื่องเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู ้ พฤติกรรมของนักเรียน และเรื่องส่วนตัวของครู ซึ่ง
ไม่ได้มีการกาหนดชัดเจนว่าในการพูดคุยกันต้องการพัฒนาเรื่องใด ผูว้ ิจยั จึงเสนอให้ครู ทาการ AAR
เรื่องการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ครูเห็นด้วยกับข้อเสนอของผูว้ ิจยั และเสนอว่าให้ผบู้ ริหาร
นาการ AAR เนื่องจากครู ทงั้ 3 คน ยังไม่ม่ นั ใจว่าตนเองสามารถทาได้เพราะที่ผ่านมาไม่เคยฝึ กการ
AAR จึงอยากให้ผู้บริหารทาเป็ นแบบอย่าง ผูว้ ิจัยนาประเด็นดังกล่าวไปปรึกษากับผูบ้ ริหาร พบว่า
ผูบ้ ริหารยินดีเป็ นผูน้ า AAR พร้อมทัง้ ฝึ กครูเป็ นผูน้ า AAR และเมื่อเห็นว่าครูสามารถทาได้ โดยตกลง
ร่วมกันว่าจะ AAR กันทุกบ่ายวันศุกร์ ในช่วงเวลา 13.00 - 13.40 น. เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็ น
กิจกรรมการปฏิบตั ิตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือนักเรียนจะไปละหมาดที่มสั ยิดในทุกวันศุกร์ โดยจะ
มีครูไปคอยควบคุมดูแล ดังนัน้ ผูร้ ว่ มวิจยั จะทากิจกรรม AAR กันในเวลาดังกล่าว
“อยากให้ ผอ.นาํ การ AAR เพราะปัจจุบนั ผอ.เป็ นคนนาํ ครู AAR” (ครู 1 รร.2)
“คิดว่าน่าจะเป็ นวันศุกร์ เวลาทีเ่ ด็กไปละหมาดตรงนัน้ ครูเรายังมีเวลาว่างอยู่
พอจะมา AAR กันได้แต่นอ้ งต้องไปถาม ผอ.อีกทีหนึ่ง”
(ครู 2 รร. 2)

1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1) ความสัมพันธ์ทมี่ ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
การทากิจกรรมเกี่ ยวกับการวิจัยทาให้ความสัมพันธ์ในโรงเรียนมีมากขึน้ เนื่องจาก
ผูบ้ ริหารและครูรบั รูเ้ กี่ยวกับเป้าหมายการทากิจกรรมร่วมกัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับครู
นัน้ แสดงถึงความร่วมมือรวมพลังกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการนา
แนวทางการจัดเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมาใช้ในโรงเรียน มีการประชุมครู เพื่อทบทวนความรูเ้ กี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเพื่อให้ครูเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ตรงกันก่อนนาไปปฏิบตั ิจริง

232
อีกทัง้ ได้แจ้งผูป้ กครองเกี่ ยวกับการทาวิจัย ในโรงเรียนเพื่อให้ผูป้ กครองตื่นตัวในการดูแลการเรียนรู ้
อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบว่า บรรยากาศการปฏิบตั ิงานของโรงเรียนยังไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
และมีความสัมพันธ์เชิงอานาจ โดยพบว่าผูบ้ ริหารยังควบคุมงานวิชาการ มีการกระจายบทบาทด้าน
วิชาการให้กบั ครูวิชาการค่อนข้างน้อย เนื่องจากครูวิชาการเพิ่งเข้ารับตาแหน่ง ทาให้ยงั ไม่มีความมั่นใจ
เพียงพอต่อการมอบหมายหน้าที่ดา้ นวิช าการ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่วมวิจยั กับนักวิจยั นัน้
ผูบ้ ริหารและครูยอมรับ และให้ความเป็ นกันเองกับนักวิจยั มากขึน้
“หลังจากอบรมมาแล้ว ผอ ท่านก็จดั ประชุมครู แล้วก็ถามว่าเป็ นไงบ้างไปอบรม
มา ท่านก็ทบทวนความรู ใ้ ห้กบั ครู ว่าการสอนแบบ PBL นีน่ ะต้องเน้นการตัง้ คาํ ถามก็
สอดคล้องกับที่ท่านเคยพูดในที่ประชุมครู ครัง้ ก่อนๆ ว่าให้ครู เน้นการตัง้ คาํ ถามในการ
สอนค่ะ”
(ครู 2 รร.2)
“อบรมมาแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ครู ทาํ กันเลยนะครับ ผมก็นดั ครู มาประชุม
มาทบทวนกันว่าตกลงแล้วเข้าใจ PBL ว่าอย่างไรกันบ้าง เราต้องมาทบทวนให้เข้าใจกัน
ก่อนเริ่มทาํ นะ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้บอก จะได้ช่วยๆ ก็ปรากฎว่ามีครู ทวี่ ่าเข้าใจดีนะ
ครับ คือครู ทไี่ ปศึกษาเพิ่มหลังจากทีอ่ บรมมาแล้วก็มี ส่วนครู ทไี่ ม่ได้ไปศึกษาเพิ่มก็มี ทีนี ้
พอผมนัดให้มาประชุม มาคุยกันว่างัน้ นะครับ ก้ปรากฎว่าครู ก็ได้ทาํ ความเข้าใจ PBL
ร่วมกัน แล้วตัว ผอ.เองก็ช่วยด้วยครับ”
(ผอ. รร.2)

2) ความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ที่ก่อตัวขึน้ มีทงั้ ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียนนัน้ ได้แก่ ชุมชนครูท่ีพดู คุยกันแบบไม่เป็ นทางการ และ
ชุมชนครูท่ีพบปะกันสม่าเสมอ ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพระหว่างโรงเรียนนัน้ เป็ นชุมชนครู
ผูร้ ว่ มวิจยั ระหว่างโรงเรียน โดยมีการสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพจากผูว้ ิจยั ดังนี ้
2.1) ชุมชนครู ทพ
ี่ ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
ชุมชนครู ท่ีพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ คือการรวมกลุ่ม กันของครู ในโรงเรียน
มีการพูดคุยกันแบบไม่เ ป็ นทางการในเรื่องเกี่ ยวกับ การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่งใน
โรงเรียนที่ 2 นี ้ ผูบ้ ริหารเป็ นผูก้ าหนดโครงสร้างการรวมกลุ่ม พูดคุยกันของครูทงั้ ในระดับช่วงชัน้ ระดับ
กลุม่ สาระการเรียนรู ้ และระดับโรงเรียน จากการสังเกตและพูดคุยกับครูและผูบ้ ริหารสะท้อนให้เห็นว่า
ส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุยกันในระดับช่วงชัน้ และระดับโรงเรียนมากกว่าระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และ
ส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการ เช่น ตอนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หรือที่หอ้ งพัก
ครู โดยภาพรวมแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างครู ในโรงเรียนยังเป็ น ความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ
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มีความเกรงใจกันที่จะขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั คอยเป็ นผูเ้ ชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูในโรงเรียน
“มีอะไรก็คยุ กันค่ะ แต่ยงั ไม่กล้าจะพูดกับพีห่ รือกับ ผอ. เพราะหนูก็ยงั เพิ่งเข้า
มาใหม่ ยังไม่รูอ้ ะไรมาก”
(ครู 3 รร.2)
“การรวมกลุ่มคุยกันในโรงเรียนไม่ได้เกิดขึน้ โดยอัตโนมัตินะครับ ไม่ได้เกิดขึ้น
เอง แต่ผมเป็ นคนวางระบบตรงนีใ้ ห้ครู ว่าให้ครู ชนั้ ป.1 – ป.3 แล้วก็ ป.4 – ป.6 ให้นดั
รวมกลุ่มคุยกันเองนะในเรือ่ งการสอน คุยกันได้เรือ่ งว่ายังไงก็ให้มาเล่าให้ ผอ.ฟัง แล้วก็
มีคยุ กันทัง้ โรงเรียน ทัง้ โรงเรียนนีผ้ มจะเป็ นคนนัดเอง ก็ 2 – 3 สัปดาห์มาคุยกันครัง้ หนึ่ง
ก็เรือ่ งการสอน เรือ่ งครู เรือ่ งเด็ก เรือ่ งงานในโรงเรียนนีแ่ หละครับ เทอมเรารับ PBL เข้า
มาใหม่ เรือ่ งการสอนก็จะเน้นที่ PBL เป็ นหลักนะครับ”
(ผอ.รร.1)
“ส่วนใหญ่ครู เราก็สนิทกันเรือ่ งงานมากกว่านะคะ เรือ่ งส่วนตัวยังไม่ค่อยมีคยุ
กันเท่าไหร่นกั หรืออาจจะคุยกันแบบส่วนตัวแบบว่าใครสนิทกับใครอะไรอย่างนีก้ ็น่าจะ
มีค่ะ แต่ว่าถ้าคุยกันในวงแบบว่า 3 – 4 คน แบบนีย้ งั ไม่เห็นมี เท่าทีท่ ราบทีเ่ ห็นยังไม่มี
นะคะ”
(ครู 2 รร.2)

2.2) ชุมชนครู ที่พบปะกันสม่าเสมอ
ชุมชนครู ท่ีพบปะกันสม่าเสมอ คือการรวมกลุ่มกันของครูผรู้ ่วมวิจยั ในโรงเรียนที่มี
การนัดหมายวันและเวลาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ันเรื่องการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
โดยพบว่าครู ผูร้ ่วมวิจยั มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันเกี่ ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน ร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู ้ และนาแผนการจัดการเรียนรูม้ าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก่กัน โดยพบว่าผูบ้ ริหารได้ร่วมรับฟั งและให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรูข้ องครู
ส่งผลให้ครูมีความรูส้ กึ คลายความกังวลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
“ก็นดั มาคุยกันค่ะเรือ่ งการสอน เรือ่ งเตรียมแผนอะไรอย่างนีค้ ่ะ ก็วนั ก่อนเอา
สถานการณ์ปัญหาทีค่ ดิ ไว้ว่าจะใช้สอนนีม้ าปรึกษาน้องๆ เขาทีเ่ ข้าร่วมทาํ วิจยั ด้วยกันค่ะ ก็
น้องเขาก็มีไอเดีย มีความคิดเห็นดีนะคะ ก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นได้เยอะเลยค่ะ ”
(ครู 2 รร.1)
“มีบางครัง้ ที่ ผอ.ท่านเข้ามาช่วยค่ะ มาช่วยวิเคราะห์ว่าถ้าใช้ปัญหานี ้ สอน
เรือ่ งนีจ้ ะสอนยังไงดี ท่านก็ช่วยแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสนอแนะพวกเทคนิคต่างๆ ค่ะ”
(ครู 2 รร.1)
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2.3) ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน คือการรวมกลุ่มกันของครู ผู้ร่วมวิจัย ระหว่าง
โรงเรียนที่มีพดู คุยแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ผ่านช่องทางออนไลน์คือ ไลน์ และเฟสบุ๊ค โดยพบว่าครูผรู้ ว่ มวิจยั
ระหว่างโรงเรียนยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานค่อนข้าง
น้อย เรื่องที่คยุ กันนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้ และจากการสังเกต
พบว่าส่วนใหญ่ครูท่ีมีประสบการณ์สอนมากจะมีการพูดคุยกันมากกว่าครูใหม่ นอกจากนีค้ รูได้สะท้อน
ว่าส่วนใหญ่จะคุยกันแบบเผชิญหน้ากับเพื่อนครูในโรงเรียนมากกว่าเนื่องจากเป็ นช่วงเริ่มวางแผนการ
จัดการเรียนรู ้
2.4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
การให้การสนับสนุน ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ เริ่มจากตัวผูว้ ิจัย โดยให้ครู
ร่วมกันวางแผนทากิจกรรมร่วมกันภายในโรงเรียน ซึ่งในการวิจยั วงจรที่ 1 ได้มีการวางแผนทากิ จกรรม
ทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน นอกจากนีย้ งั พบว่าผูบ้ ริหารได้ปรับเวลาในการจัดการเรียนรู ้ และการทา
กิจกรรมละหมาดในวันศุกร์ เพื่อให้ครู ได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ัน ส่วนการสนับสนุนชุมชนแห่ง
การเรียนรู ท้ างวิชาชีพระหว่างโรงเรียนนัน้ ผูว้ ิจยั ได้จดั ตัง้ กลุ่มไลน์และเฟสบุ๊คเพื่อให้ผรู้ ว่ มวิจยั ทัง้ สอง
โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ รวมถึงเป็ นแหล่งรวบรวมความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานให้กบั ผูร้ ว่ มวิจยั
2. ขั้นการปฏิบัตแิ ละการสังเกต
ในขัน้ ตอนนีผ้ ูร้ ่วมวิจยั ปฏิบตั ิตามแผน โดยผูว้ ิจยั คอยอานวยความสะดวก สนับสนุน และ
สังเกตการทากิจกรรม สรุปผลการปฏิบตั แิ ละการสังเกตดังนี ้
2.1 ด้านภาษา
ภาษาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรู้
ผูว้ ิจยั สังเกตการณ์การจัดการเรียนรูพ้ บว่าภาษาที่ครูใช้ในการจัดการเรียนรู ้ กบั ผูเ้ รียน
มีความหลากหลาย ครู ทุกคนมีการสื่อสารด้วยภาษาที่เรียบง่าย ไม่เป็ นทางการมากนัก โดยพบว่า
ภาษาที่ครู ใช้การจัดการเรียนรู เ้ ปลี่ยนไปจากเดิม คือ ครู เน้นการทาความเข้าใจบทบาทของนักเรียนใน
การเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และเน้นการทาความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา โดยครู อธิบายซา้ ๆ
ถึง กระบวนการวิเคราะห์ปัญ หา ทั้ง การอธิ บายในภาพรวมทั้งห้องเรียน อธิ บายเป็ นรายกลุ่ม และ
รายบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างครู กบั นักเรียน นอกจากนีค้ รู พยายามใช้คาถามเพื่อ
แสดงถึงการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนคิดทัง้ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หาที่เรียนและเรื่องทั่วไป พยายามกระตุน้
ให้นกั เรียนตอบคาถาม และมีการชมเชย อย่างไรก็ตาม การตัง้ คาถามของครูบางคนยังดูไม่เป็ นธรรมชาติ
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แต่ส่ือถึงความพยายามในการใช้คาถามในการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพยายามเปลี่ยน
บทบาทในการจัดการเรียนรูข้ องครู
2.2 ด้านกิจกรรม
1) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
ครู ทุกคนมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางที่ตกลงร่วมกัน มีการบูรณาการ
ตัวชีว้ ดั และบูรณาการเนือ้ หาในรายวิชา ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ ขัน้ เชื่อมโยง ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ขัน้ ดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้า และขัน้ อภิปรายและสรุปสิ่งที่เรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ใ้ นแผนการจัดการเรียนรู เ้ ป็ นไป
ตามแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน เช่น การทบทวนความรู เ้ ดิมของนักเรียน การนาเสนอสถานการณ์ปัญหา
การแบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผ่านตารางวิเคราะห์ปัญหา การศึกษา
ค้นคว้าเป็ นกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การอภิปรายเป็ นกลุ่ม เป็ นต้น นอกจากนีไ้ ด้ออกแบบการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยแทรกเสริมกลวิธีการจัดการเรียนรูต้ า่ งๆ
ในการจัดการเรียนรู พ้ บว่า ครูทกุ คนพยายามจัดการเรียนรูภ้ ายใต้ลกั ษณะสาคัญของ
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเช่นเดียวกับโรงเรียนที่ 1 เช่น มีการนาสถานการณ์ปัญหามา
เป็ นจุดเริ่มต้นของการจัดการเรียนรู ้ ลดบทบาทของตนเองในการบรรยายด้วยการพยายามตัง้ คาถาม
มีการตัง้ คาถามปลายเปิ ด มีการรอคอยคาตอบจากนักเรียน เป็ นต้น ครูทกุ คนมีการจัดการเรียนรูแ้ บ่งเป็ น
4 ขัน้ ตอนหลัก ตามที่ได้วางแนวทางการจัดการเรียนรู ร้ ่วมกัน ในแต่ละขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรูจ้ ะคล้ายกัน แต่จะแตกต่างกันที่กลวิธีท่ีครูใช้แทรกเสริมในการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งจาก
การสังเกตการณ์พบว่า 1) ขัน้ เชื่อมโยง ครู ทุกคนมีการทบทวนความรู เ้ ดิมของนักเรียนก่อนนาเสนอ
สถานการณ์ปัญหา โดยส่วนใหญ่ครู ทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียนโดยการชวนคุยเรื่องที่เรียนมาแล้ว
และเชื่อมโยงกับเรื่องใกล้ตวั นักเรียน มีการซักถามนักเรียนเป็ นภาพรวมและรายบุคคล ในการนาเสนอ
สถานการณ์ปัญหานัน้ มีทงั้ ครูท่ีนาสถานการณ์ปัญหาโดยใช้ส่ือ ICT และใช้ใบสถานการณ์ปัญหา จาก
การสังเกตพบว่าครูมีการถามกระตุน้ ซา้ ๆ ทาให้นกั เรียนมีความกระตือรือร้นในการตอบคาถาม โต้ตอบ
กับครูและเพื่อนๆ ส่งผลให้บรรยากาศในชัน้ เรียนไม่ตงึ เครียด 2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ครูปฏิบตั ิ
คล้ายคลึงกันคือ มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรม ซึ่งในการแบ่งกลุ่มนัน้ มีทงั้ ครูแบ่งกลุ่มให้นกั เรียน
และให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มเอง โดยมีการสร้างข้อตกลงในการแบ่งกลุ่มให้คละความสามารถของนักเรียน
ครู ทุกคนให้นกั เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผ่า นตารางวิเคราะห์ปัญหา มีการใช้คาถามกระตุน้
เพื่อให้นกั เรียนระบุปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับตารางวิเคราะห์ปัญหา แต่พบว่ายังมี
นักเรียนบางส่วนที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่มค่อนข้างน้อย 3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ครูให้
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นักเรียนทากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ค้นคว้าในห้องสมุด การสอบถามจากครู ในโรงเรียน และการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต มีการให้นักเรียนนาความรู ท้ ่ีสืบค้นมาประเมินเพื่อแก้ปัญหา ครู มีการ
ตรวจสอบความรู ข้ องนักเรียนเป็ นระยะๆ ด้วยการซักถาม และให้ทาแบบฝึ กในหนังสือเรียน เป็ นต้น
4) ขัน้ อภิปรายและสรุปสิ่งที่เรียนรู ้ ครูให้นกั เรียนเขียนสรุปความรูเ้ กี่ยวกับเรื่องที่เรียน วิธีการแก้ปัญหา
และร่วมกันอภิปรายเป็ นกลุ่ม ครู ซักถามนักเรียนแต่ละกลุ่มทัง้ รายบุคคลและภาพรวม ซึ่งจากการ
สังเกตพบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายค่อนข้างน้อย ในแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็ นการคุยกัน
ระหว่างนักเรียน 2-3 คน ที่เป็ นผูน้ ากลุม่ นอกจากนีพ้ บว่าครูมีการอธิบายเนือ้ หาเพิ่มเติมให้กบั นักเรียน
ในบางประเด็น ซึ่งจากการสอบถามครูเกี่ยวกับที่มาของการอธิบายเนือ้ หาเพิ่มเติมครูสะท้อนว่าความรู ้
ที่นกั เรียนได้รบั จากการศึกษาค้นคว้าในบางประเด็นยังไม่ครอบคลุมตัวชีว้ ดั ในเรื่องที่เรียน ขณะที่บาง
เรื่องนักเรียนสามารถสืบค้นความรูไ้ ด้ลกึ กว้างในตัวชีว้ ดั
ส าหรับบรรยากาศทั่ว ไปในชั้น เรีย น พบว่า ลักษณะทางกายภาพของห้อ งเรี ย นมี
อุปกรณ์การเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ สื่อการสอนอื่นๆ มีความพร้อมต่อการใช้งานครบทุกห้อง แต่อย่างไรก็
ตามห้องเรียนมีพืน้ ที่ ค่อนข้างคับแคบ เนื่องจากพืน้ ที่บางส่วนถูกใช้วางอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน ส่งผลกระทบให้ครู มีพืน้ ที่ในการเดิน หรือมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
ผูเ้ รียนน้อยลง และยังพบว่าด้วยข้อจากัดดังกล่าวทาให้นกั เรียนพูดคุยกัน ไม่สนใจสิ่งที่ครูพดู โดยผูว้ ิจยั
ได้สอบถามกับนักเรียนเกี่ยวกับบรรยากาศในห้องเรียน พบว่านักเรียนคิดว่าบรรยากาศไม่สนับสนุนใน
เรื่องการเรียนรู ้ มีความอึดอัด ต้องการออกไปเรียนรูใ้ นพืน้ ที่โล่งกว้าง
2) การทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน (AAR)
ผูว้ ิจยั สังเกตการทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานพบว่า ผูบ้ ริหารเป็ นผูน้ าในการ
ทากิจกรรมตามความต้องการของครู บรรยากาศในการทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานค่อนข้าง
เป็ นทางการ ผูบ้ ริหารนั่งหัวโต๊ะและซักถามครูเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรูท้ งั้ ประเด็นที่ประสบความสาเร็จ
และไม่ประสบความสาเร็จ ครู รวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู เ้ พื่อหาแนวทาง
พัฒนาอย่างแท้จริง ผูว้ ิจยั สังเกตเห็นถึงความตัง้ ใจของการมารวมกลุม่ กันทบทวนหลังการจัดการเรียนรู ้
โดยพบว่า ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรูท้ ่ีถกู พูดถึงคือนักเรียนมีความรูเ้ ดิมค่อนข้างน้อย
ทาให้ครูตอ้ งใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูข้ นั้ เชื่อมโยงค่อนข้างนาน จากอุปสรรคนีท้ าให้กระบวนการ
อื่นๆ ไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งครู ได้รว่ มกันหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว ทาให้ได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่า
ในการจัดการเรียนรู ค้ รัง้ ต่อไปก่อนนาเสนอสถานการณ์ปัญหาจะหาวิธีกระตุน้ ความสนใจและกระตุน้
ความรู เ้ ดิมเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรียนเปิ ดเผยพืน้ ความรูเ้ ดิมออกมาให้มากที่สดุ ส่วนประเด็นความสาเร็จ
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ในการจัดการเรียนรูค้ รัง้ แรกพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรูเ้ พิ่มมากขึน้ และ
แสดงออกถึงการมีความสุขในการเรียน
จากการสอบถามครู เกี่ยวกับความคิดเห็นและความรูส้ ึกจากการทากิจกรรมทบทวน
หลัง การปฏิ บัติง าน พบว่าทาให้ครู มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันอย่างมี เป้าหมายคือเพื่ อพัฒ นาการ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ทัง้ ยังทาให้มีความเข้าใจการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ชัดเจนมากขึน้ ได้เรียนรูเ้ ทคนิคการสอนจากเพื่อนร่วมงาน และช่วยให้มีกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
“การทีส่ อนมานะคะ หนูใช้เวลาในขัน้ แรกนาน ทีน.ี ้ ..กระทบกับขัน้ อืน่ ๆ ก็กลัว
เหมือนกันว่าจะสอนไม่ทนั แต่ก็พยายามทาํ ให้ทนั ค่ะ”
(ครู 1 รร.2)
“รู ส้ กึ ว่าดีขึ้นทีไ่ ด้มาคุยกัน มันทาํ ให้เห็นว่าเราช่วยเหลือกัน ช่วยกันคิด ไม่ได้
ทาํ คนเดียว ได้รูว้ ธิ ีการสอนของเพือ่ น...อ่า...เราก็ได้เอาไปปรับใช้กบั การสอนของตัวเอง
ด้วย”
(ครู 2 รร.2)

2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1) ความสัมพันธ์ทมี่ ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการสัง เกตและพู ด คุย กั บ ครู พ บว่ า ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งผู้บ ริ ห ารกั บ ครู มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีมากขึน้ เนื่องจากผูว้ ิจยั เข้ามามีบทบาทในลักษณะของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ครู กับผูบ้ ริหารตามความต้องการของครู ส่งผลให้บรรยากาศเป็ นกันเองมากขึน้ ผูบ้ ริหารได้จดั ประชุม
ผูป้ กครองเพื่อชีแ้ จงเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการวิจยั เพื่อ ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู ข้ องครู มีการ
สังเกตการสอนของครูไปพร้อมๆ กับผูว้ ิจยั มีการทากิจกรรม Learning walk หรือการเดินดูครูจดั การ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ คอยติดตามสอบถามครู เกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละความ
ต้องการสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู ้ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มวิจยั กับนักวิจยั นัน้ เนื่องจาก
นักวิจยั ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน ติดตามสอบถามปั ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่องทาให้
ผูบ้ ริหารและครูเกิดความคุน้ เคย และให้ความเป็ นกันเองกับนักวิจยั มากขึน้
“วันก่อนผมจัดประชุมผูป้ กครอง ก็ได้แจ้งไปว่าปี นโี ้ รงเรียนเราเข้าร่วมวิจยั กับ
ทาง มศว ทาํ วิจัยเรื่องพัฒนาการสอนของครู พัฒนาเด็ก ก็เลยอยากขอความร่วมมือ
จากผูป้ กครองให้ช่วยกวดขันดูแลเรื่องการเรียนของลูกกันหน่อยนะครับ ผอ.ก็ได้แจ้ง
ไปอย่างนัน้ เป้าหมายก็ทงั้ แจ้งให้ทราบ แล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับ” (ผอ. รร.2)
“ผอ.แกมาเดินดูอยู่ตลอด แกทาํ เหมือนเดิม Learning walk ของแก มันก็ทาํ
ให้ได้กาํ ลังใจว่าเราอยู่ในสายตาของผูใ้ หญ่ ก็อยากจะทาํ ให้ดี ให้ถูก” (ครู 1 รร.2)
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2) ความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียนปรากฎชัดเจนมากขึน้ เนื่องจากครู
ผูร้ ว่ มวิจยั ได้ปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจริง และมีการทากิจกรรมร่วมกันในชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ส่วนชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพระหว่างโรงเรียนนัน้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม รายละเอียดดังนี ้
่ี ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
2.1) ชุมชนครู ทพ
ครู ในโรงเรียนมีการพูดคุยกัน ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานมากขึน้ โดยเป็ นการพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการ ในช่วงที่มีเวลาว่างจากการสอนตรงกัน มีการ
แบ่งปั นประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูแ้ ก่ เพื่อนครู ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ต่อการจัดการเรียนรู ้
และให้กาลังใจแก่กนั จากการรวมกลุม่ กันในลักษณะดังกล่าวทาให้ครูมีความสนิทสนมกันมากขึน้
“ก็คยุ กับเพือ่ นครู ในโรงเรียนนะคะว่าไปสอนมาแล้วเป็ นยังไงบ้าง เพราะว่าบาง
ทีพๆี่ เขามีประสบการณ์สอนมากกว่าเรา แม้ว่าเขาไม่ได้สอนแบบ PBL แต่ว่าเขามี
เทคนิคทีว่ ่าสามารถนาํ มาใช้กบั PBL ได้ อย่างเช่น การจัดการกับพฤติกรรมเด็กทีอ่ ยู่ไม่
นิ่งอะไรอย่างนีค้ ่ะ”
(ครู 2 รร.2)

2.2) ชุมชนครู ที่พบปะกันสม่าเสมอ
ครู ผรู้ ่วมวิจัยในโรงเรียนได้มีการนัดหมายวันและเวลาในการนาแผนการจัดการ
เรียนรูม้ าร่วมแสดงความคิดเห็นกัน นัดหมายทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานกัน มีการรวมกลุ่ม
พูดคุยกันทัง้ ในรูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยพบว่าครูมีการพูดคุยกันอย่างมีเป้าหมาย
มากขึน้ คือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่งที่ผา่ นมาการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันใน
โรงเรียนไม่ได้กาหนดเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
“ก็มาคุยกันตามนัดค่ะ ตามที่ตกลงกันว่าจะมาคุยวันไหน หนูก็เอาแผนการ
สอนมาปรึกษากัน ก็ได้คาํ ชีแ้ นะไปว่าหนูพมิ พ์แผนฯ ตกไปบางประเด็น ก็ไปปรับค่ะ มา
คุยกันก็ได้ช่วยๆ กันดู”
(ครู 1 รร.2)
“หนูว่าเรามีเป้าหมายในการคุยมากขึ้นนะพี่ คือแต่ก่อนก็คุยกันนะเรื่องการ
สอน เรือ่ งเด็ก แต่ว่าเราไม่ได้โฟกัสว่าจะคุยเรือ่ งไหนเป็ นหลัก แล้วมาตอนนีเ้ วลาคุยกัน
เรือ่ งหลักเลยก็คอื PBL มันต้องได้เรือ่ ง PBL ค่ะ”
(ครู 3 รร.2)
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2.3) ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
ครู ผรู้ ่วมวิจยั ระหว่างโรงเรียนที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านกลุ่ม
ไลน์มากกว่าเฟสบุ๊ค ซึ่งจะพูดคุยกันทัง้ เรื่องการจัดการเรียนรูแ้ ละเรื่องทั่วไป บรรยากาศและคาพูดที่ใช้
สื่อถึงความเป็ นกันเองมากกว่าการเปรียบเทียบหรือแข่งขันกัน ซึ่งนาไปสู่ความรูส้ ึกไม่โดดเดี่ยว และ
ร่วมทุกข์รว่ มสุขกัน
“กับครู โรงเรียน..(โรงเรียนที่ 1)..ก็คุยกันเรื่องเตรียมแผนการสอน ถามๆ กัน
เรือ่ งเขียนแผน แล้วก็เรือ่ งงานอืน่ ด้วย งานโรงเรียนทั่วไป”
(ครู 2 รร.2)

2.4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพที่เกิดขึน้ ในระหว่างดาเนินการวิจยั
ขัน้ การปฏิบตั ิและการสังเกตคือ โครงสร้างช่วงเวลาสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ้ เนื่องจากพืน้ ที่วิจยั
เป็ นโรงเรียนในบริบทวัฒนธรรมมุสลิม มีการทากิจกรรมการปฏิบตั ิตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ โดย
ในช่วงเวลา 13.00 - 13.40 น. ของทุกวันศุกร์ ครูและนักเรียนจะไปทาการละหมาดที่มสั ยิด ซึ่งผูห้ ญิง
และผูช้ ายจะละหมาดไม่พร้อมกัน และในการวิจัยนีผ้ ูร้ ่วมวิจัยเป็ นครู เพศหญิ งทุกคนดังนัน้ ช่องว่าง
ช่วงเวลารอไปละหมาดจึงเป็ นช่วงเวลาที่สนุนการทากิจกรรมรวมกลุ่มพู ดคุยกัน ส่วนการสนับสนุน
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพระหว่างโรงเรียนนัน้ ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มข้อมูล ความรู เ้ กี่ยวกับการประเมิน
ตามสภาพจริงเพื่อให้ผรู้ ว่ มวิจยั ได้เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
“หลักๆ แล้วมาแลกเปลีย่ นเรียนรู ก้ นั วันศุกร์ค่ะ ช่วง 13.00 น. ถึง 13.40 น.
ผอ.ท่านปรับเวลาให้ครู ได้มารวมกลุ่มคุยกันเพราะวันศุกร์ ครู ผูช้ ายกับครู ผูห้ ญิงจะไป
ละหมาดไม่พร้อมกัน ผอ.ก็ใช้ใช้ช่วงเวลาตรงนัน้ มาคุยกันค่ะ”
(ครู 2 รร.2)

3. ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการสะท้อนผลการปฏิบตั ิภายหลังจากทากิจกรรมการวิจัยวงจรที่ 1 เพื่อ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู และให้ความ
คิดเห็นสาหรับการวางแผนปรับปรุงต่อไป ผูว้ ิจยั แบ่งนาเสนอข้อมูลใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การปฏิบตั ิ
ในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู 2) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครู 3) ผลที่เกิดกับ
นักเรียน และ 4) ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงในการวิจยั วงจรต่อไป ดังนี ้
3.1 การปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ผูว้ ิจยั ให้ครูสะท้อนการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในประเด็น
การเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ้ สรุปดังนี ้
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3.1.1 การเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู้
จากการสะท้อนของครู พบว่า ครู ทุกคนมีการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ เนื่องจาก
แต่เดิมนัน้ ได้ทาความเข้าใจตัวชีว้ ัดและจัดทากาหนดการจัดการเรียนรู ก้ ่อนการจัดการเรียนรู อ้ ยู่แล้ว
ประกอบกับการมีตวั อย่างแผนการจัดการเรียนรู จ้ ากการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ทาให้สะดวกในการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยครูมีแนวทางการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ท่ีคล้ายคลึงกับโรงเรียนที่
1 ดังนี ้ 1) ศึกษาหลักสูตร ซึ่งครูสะท้อนว่าได้ทาความเข้าใจตัวชีว้ ดั ในหลักสูตรก่อนที่จะวางแผนการ
จัดการเรียนรู ้ 2) จัดทากาหนดการจัดการเรียนรู แ้ ละเตรียมสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะ
สอน โดยครู ได้บูรณาการตัวชีว้ ดั และบูรณาการเนือ้ หาในวิชาที่ตนเองสอนเพื่อจัดทากาหนดการสอน
เป็ นรายภาคเรียน จากนัน้ เขียนสถานการณ์ปัญหาเตรียมไว้สาหรับจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละเรื่อง เพื่อจะ
ได้ประหยัดเวลาในการออกแบบการจัดการเรียนรู ใ้ นครัง้ ต่อไป 3) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ี
เหมาะสม ครู ได้นาแผนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีได้จากการเข้ารับการฝึ กอบมาปรับรายละเอียอดในแต่ละ
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะสอน เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน
และครู สามารถปฏิ บตั ิไ ด้จริง ซึ่ง ครู ไ ด้เพิ่มใบงานในแผนการจัดการเรียนรู ้ 4) เตรียมแหล่งเรียนรู ท้ ่ี
เกี่ยวข้อง ครู สะท้อนว่าเนื่องจากสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนมีคอ่ นข้างน้อย ดังนัน้ ครู
ต้องเตรียมหนังสือ และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง และ 5) สร้างความ
เข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรูก้ บั ผูป้ กครอง โดยการชีแ้ จงผูป้ กครองเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการวิจยั
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และขอความร่วมมือจากผูป้ กครองในการกวดขัน
ดูแลเรื่องการเรียนรูข้ องนักเรียน
“เตรียมการสอนก็ทาํ เหมือนเดิมค่ะ เพราะว่าต้องดูหลักสูตร ดูตวั ชีว้ ดั ก่อนสอน
อยู่แล้ว เพราะตรงนี ้ ผอ.ท่านได้กาํ หนดไว้ว่าครู ทกุ คนต้องส่งกาํ หนดการสอนก่อนเปิ ด
ภาคเรียนนะคะ แต่ทีนี ้ เมื่อมาเป็ น PBL ก็มีเตรียมพวกสถานการณ์ปัญหาไว้คร่าวๆ
แล้วก็เตรียมสือ่ อะไรอย่างนีค้ ่ะ สือ่ อะไรทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีเ่ ราจะสอนเราก็เตรียมๆ ไว้”
(ครู 2 รร.2)
“เตรียมการสอนก็เหมือนกับที่ครู ..เล่าค่ะ มันเป็ นรู ปแบบอยู่แล้ว ถ้าว่าต่างก็
เรือ่ งเตรียมสถานการณ์ปัญหา แล้วก็เรือ่ งเตรียมพวกสือ่ การสอน มีการแจ้งผูป้ กครองให้
ดูแล กวดขันเรื่องการเรียนเพิ่มหน่อย อธิบายกระบวนการสอนให้ผูป้ กครองเข้าใจว่า
ทาํ ไมเราถึงสอนแบบนีค้ ่ะ”
(ครู 3 รร.2)
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3.1.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ครู ทุกคนจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขั้นตอน มี กิจ กรรมการเรียนรู ้
ค่อนข้างคล้ายกันแต่จะแตกต่างกันที่กลวิธีท่ีครูใช้ในการจัดการเรียนรู ้ การจัดการเรียนรู ข้ องครูมีทงั้ ที่
ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ สรุปดังนี ้
1) ขัน้ เชื่อมโยง พบว่าครู ทุกคนได้บอกบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานก่อนเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เนื่องจากเป็ นวิธีการจัดการเรียนรูใ้ หม่ซ่งึ นักเรียนยังไม่
คุน้ เคย และในการจัดการเรียนรูค้ รูจะเริ่มด้วยการทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียน เช่น การชวนคุยเรื่อง
ใกล้ตวั นักเรียนแล้วตัง้ คาถามกระตุน้ ความสนใจ ตัง้ คาถามเชื่อมโยงเรื่องใกล้ตวั นักเรียนกับเรื่องที่จะ
เรียนรู ้ โดยครูสะท้อนว่าได้พยายามตัง้ คาถามปลายเปิ ดเพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกคิด และเมื่อเห็นว่านักเรียน
เปิ ดเผยความรูเ้ ดิมออกมาแล้ว ครูได้นาเสนอสถานการณ์ปัญหา ซึ่งในการนาเสนอสถานการณ์ปัญหา
นัน้ พบว่าครูสว่ นใหญ่ใช้ส่ือ ICT ในการนาเสนอปัญหา และมีทงั้ ครูเป็ นผูอ้ ่านให้ฟังและให้นกั เรียนอ่าน
เอง ภาพรวมครู สะท้อนว่าจัดการเรียนรู ไ้ ด้ประสบความส าเร็จ โดยดูจากนักเรียนส่วนใหญ่มี ความ
กระตือรือร้นในการเรียน สามารถนาความรูเ้ ดิมมาใช้อธิบายรายละเอียดสถานการณ์ปัญหาได้
2) ขั้น กาหนดกรอบการศึกษา พบว่า ครู ทุก คนได้แ บ่ง กลุ่ม นัก เรีย นในการท า
กิจกรรม และให้นกั เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเป็ นกลุ่มผ่านตารางวิเคราะห์ปัญหา โดยครูคอย
อธิบายการวิเคราะห์ปัญหาซา้ ๆ เพื่อให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและฝึ กกระบวนการคิด ซึ่งจะ
ให้นกั เรียนปฏิบตั ิทีละขัน้ ตอน ได้แก่ ระบุปัญหา คิดวิธีแก้ปัญหา กาหนดประเด็นการเรียนรู ้ และเขียน
วิธี ดาเนิน การศึกษาค้นคว้า จากการจัด การเรีย นรู ใ้ นภาพรวมครู เห็ นว่า ยัง ไม่ ประสบความส าเร็จ
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ยงั ระบุปัญหาไม่ถกู ต้อง ซึ่งครูสะท้อนว่าอาจเป็ นเพราะนักเรียนยังไม่คนุ้ เคย
กับกระบวนการเรียนรูแ้ บบใหม่
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า จากการสะท้อนร่วมกันพบว่าในขัน้ ดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้าครูทกุ คนได้จดั กิจกรรมที่หลากหลายให้นกั เรียนได้เรียนรู ้ มีการให้นกั เรียนได้สืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง แหล่งความรู ข้ องนักเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน และครูในโรงเรียน
โดยครู คอยกากับดูแลขณะนักเรียนทากิจกรรม ภายหลังจากการสืบค้นข้อมูลครู ให้นกั เรียนนาเสนอ
ความรู ท้ ่ีได้และให้นาความรู น้ นั้ มาอธิบายสถานการณ์ปัญหา ครู มีการให้นกั เรียนทาใบงาน แบบฝึ ก
ท้ายบทเรียน
4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้ ครู ให้นักเรียนนาความรู ท้ ่ีได้จากการสืบค้น
และแก้ปัญหามาร่วมกันอภิปรายกลุ่มดูว่าได้ความรู ค้ รบถ้วนไหม โดยครู คอยซักถาม ในภาพรวมครู
เห็นว่านักเรียนยังไม่ได้อภิปรายกลุ่มกันอย่างแท้จริง นักเรียนบางส่วนยังไม่ได้ ให้ความร่วมมือ ครูตอ้ ง
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คอยกระตุน้ ตักเตือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ครูเห็นว่าการสอนยังไม่ประสบความสาเร็จ
นักเรียนต้องได้รบั การพัฒนาการเกี่ยวกับการอภิปรายร่วมกันเป็ นกลุม่
3.1.3 การประเมินผลการเรียนรู้
จากการสะท้อนของครูพบว่า ครูทกุ คนใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะเรียนรู ้ ครูบางคนได้ทาแบบบันทึกการสังเกต
ขณะที่ครู บางคนไม่ได้บนั ทึกการสังเกต โดยสะท้อนว่าอาศัยการจา เนื่องจากครู คนุ้ เคยและรู พ้ ืน้ ฐาน
การเรียนรูข้ องนักเรียนแต่ละคนดี นอกจากการสังเกตแล้ว ครูยงั ประเมินการเรียนรูข้ องนักเรียนโดยการ
ซักถาม และตรวจชิน้ งาน
“หนูทาํ แบบบันทึกขึ้นมาเอง เวลานักเรียนแสดงออกอะไรทีม่ นั เด่นๆ ทัง้ เรื่อง
ทีว่ ่าดีและไม่ดี หนูก็จะบันทึกลงไปในแบบบันทึกนัน้ ค่ะ”
(ครู 3 รร.1)
“การประเมินส่วนใหญ่หนูจะเน้นถามเอาค่ะ ถามแล้วดูวา่ นักเรียนตอบได้ไหม รู ้
เรือ่ งไหม”
(ครู 2 รร.1)

สรุปผลการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในการวิจยั วงจรที่ 1 ครูทกุ คนสะท้อน
อย่างสอดคล้องกันว่าการจัดการเรียนรูย้ งั ไม่ประสบความสาเร็จเป็ นที่พอใจ ครูตอ้ งพัฒนาการจัดการ
เรียนรูข้ องตนเองต่อไป
3.2 การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดกับครู
ผูว้ ิจยั ให้ครูสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในตัวของครูภายหลังจากการจัดการเรียนรู ้
ในสถานการณ์จริง พบว่าครูมีการเปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู ้ ด้านความรูส้ ึกต่อ
การจัดการเรียนรู ้ ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
3.2.1 ด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริงพบว่า ครู มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู ้ คือ มีความเข้าใจบทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานเพิ่มมากขึน้ โดยสะท้อนว่า ในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานครู จะต้องเน้นการตัง้
คาถามปลายเปิ ด เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการคิด และต้องคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
เพื่อให้นกั เรียนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นกับครูและเพื่อนๆ ในชัน้ เรียน
“ก็หลังจากทีไ่ ด้สอนจริงแล้วคิดว่า PBL นัน้ เราต้องเน้นตัง้ คาํ ถามปลายเปิ ด
เพือ่ ทีว่ ่าให้เด็กคิดให้มาก อย่าเช่นทีห่ นูถามก็คอื ว่า นักเรียนคิดว่าจากปัญหานีเ้ กีย่ วข้อง
กับใครบ้าง และเกีย่ วข้องอย่างไร ไหนลองบอกครู หน่อย” (ครู 3 รร2)
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“ถามให้มาก ชมให้มาก แล้วต้องถามปลายเปิ ดด้วยค่ะ แล้วต้องถามเชือ่ มโยง
ความรู เ้ ด็กกับปัญหา ปัญหาทีเ่ ราเอามาเพือ่ ทีจ่ ะสอนเด็กค่ะ” (ครู 1 รร2)

3.2.2 ด้านความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริงพบว่า ครู มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู ส้ ึกต่อการจัดการเรียนรู ้ คือ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมากขึน้
เนื่องจากครูมองว่าการให้นกั เรียนได้เจอกับปั ญหาและฝึ กวิเคราะห์ปัญหาอย่างต่อเนื่องทาให้นกั เรียน
ได้ฝึกการคิดอย่างแท้จริง รวมถึงนักเรียนสนุกและมีความสุขในการเรียน
“คิดว่าการสอนแบบ PBL นี ้ เป็ นวิธีการสอนทีด่ มี ากเพราะว่าเราจะเริ่มเด็ก
จากการแก้ปัญหา ทาํ ให้เด็กรู จ้ กั การแก้ปัญหาเพราะว่าเอ่อ! การสอนแบบนีเ้ ราจะเริ่ม
จากเอาปัญหามาเป็ นหลักโดยจะเริ่มจากการยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาให้เด็กดู
แล้วช่วยกันคิด เช่น อย่างที่ได้ทาํ ไปนะคะ คือการเปิ ดยูทูป การเล่าเรือ่ งราวให้เด็กฟัง
แล้วใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้เด็กช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าปัญหานีม้ นั เกิดจากอะไรแล้วตอบ
คาํ ถาม ก็เลยรู ส้ กึ ว่าจากการสอนนีเ้ ด็กได้ฝึกทักษะการคิด เด็กสนุก มีความสุขในการ
เรียน และได้เรียนรู ว้ ิธีการแก้ปัญหานัน้ ๆ ด้วยตนเองค่ะ และคิดว่าถ้าสอนติดต่อกัน
อย่างต่อเนือ่ งจะทาํ ให้เด็กมีทกั ษะการคิดเพิ่มมากขึน้ ค่ะ” (ครู 2 รร2)

3.2.3 ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริงพบว่า ครู มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ในประเด็น การเตรี ยมตัวก่ อนจัดการเรี ยนรู ้ โดยมี การทาความเข้าใจ
รายละเอียดตัวชีว้ ดั ที่ลึกซึง้ มากขึน้ มีการบูรณาการตัวชีว้ ดั เตรียมสถานการณ์ปัญหาไว้ล่วงหน้า และ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู ค้ รู ได้คานึงถึงการเรียนรู ข้ องนักเรียนมากขึน้ นอกจากนี ้ ในส่วน
บทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู ้ ครู สะท้อนว่าได้พยายามลดการบรรยายและมีการใช้คาถามเพิ่ม
มากขึน้ โดยเฉพาะการตัง้ คาถามปลายเปิ ด ไม่เร่งรีบในการสอน เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนคิด มีการเสริม
แรงจูงใจในการเรียนรู ใ้ ห้กับนักเรียน และใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน ซึ่งทาให้นกั เรียนมีความ
กระตือรือร้น สนใจเรียนมากขึน้ นักเรียนได้ฝึกคิด รวมถึงครูได้ใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึน้
“ตัง้ แต่มาสอน PBL หนูว่าหนูรูจ้ กั ตัวชีว้ ดั มากขึน้ เข้าใจตัวชีว้ ดั อ่ะค่ะ ถ้าแต่
ก่อนนีไ้ ม่ค่อยได้ดู ดูแค่ผวิ ๆ มาตอนนีต้ อ้ งดูละเอียด แล้วก็บู ก็เลยต้องทาํ ความเข้าใจให้
ดีก่อนเลยค่ะ แล้วเตรียมออกแบบการสอน คิดสถานการณ์ปัญหามาสอนเด็ก แต่ก่อนนี ้
ไม่ค่อยได้ทาํ ตรงนีเ้ หมือนกัน มาตอนนีเ้ หมือนตัวหนูเปลีย่ นไปเลยค่ะ ฮ่าๆๆ” (ครู 1 รร2)
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“ทีเ่ ปลีย่ นไปของหนูคอื ตอนทีว่ ่าออกแบบการสอนนัน้ หนูได้นกึ ถึงตัวเด็กมาก
ขึน้ ว่าจะทาํ ยังไงให้เด็กได้เข้าใจ ได้เกิดการเรียนรู ้ ก็พยายามหาวิธีการ หรือว่าเทคนิค
ต่างๆ มาใช้ค่ะ คือถ้าเป็ นแต่ก่อนหนูแค่ทาํ ความเข้าใจเนือ้ หาให้แน่น แล้วส่วนใหญ่จะ
เน้นอธิบายเนือ้ หาให้กบั เด็กค่ะ”
(ครู 3 รร2)
“แต่ก่อนถ้าถามแล้วเด็กไม่ตอบหรือนิ่งเฉยหนูก็จะบอกคาํ ตอบเด็กเลยค่ะ แต่
มาตอนนีห้ นูรูสกึ ว่าตัวเองรอได้แล้วระหว่างทีร่ อคาํ ตอบเด็กนัน้ หนูก็พยายามถามจี ้
เพือ่ ให้เด็กพยายามคิด แต่ก่อนหนูไม่มีแบบนีค้ ่ะ”
(ครู 1 รร2)
“เมือ่ ก่อนครู ถามน้อยไม่ค่อยถาม แล้วเวลาถามแล้วเพือ่ นๆ ในห้องไม่ตอบกัน
ครู ก็บอกคาํ ตอบหมด มาตอนนีค้ รู 1 ถามแล้วถามอีกบางทีถามรายคนเลยครับ คนที่
เคยพูดมากเวลาเรียนก็ตงั้ ใจมากขึน้ เพราะกลัวว่าเวลาครู ถามจะตอบไม่ได้ ”(นร.3 รร2)
“ก็มีการตัง้ คาํ ถามมากขึน้ รอคอยคาํ ตอบจากเด็กมากขึน้ จากทีว่ ่าเมือ่ ก่อนครู
ถามเองตอบเอง ก็เปลีย่ นเป็ นว่าตัง้ คาํ ถามและรอคาํ ตอบจากเด็กค่ะ” (ครู 2 รร2)

3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักเรียน
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั และการสะท้อนของครู และนักเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดกับนักเรีย นจากการได้รบั การจัดการเรีย นรู แ้ บบใช้ปั ญหาเป็ น ฐาน พบว่า นักเรีย นได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้ ด้านความสามารถในการคิด และด้านความสุขในการเรียน
ดังนี ้
3.3.1 ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่านักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียน มากขึน้ โดยมีการสนทนาโต้ตอบกับครูอย่างต่อเนื่อง มีความกล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็นและสอบถามครู ในประเด็นที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ ทาให้ลดช่องว่างระหว่างครู กับ
นักเรียน บรรยากาศของห้องเรียนเป็ นไปอย่างผ่อนคลาย นอกจากนี ย้ ังพบว่า นักเรียนได้ริเริ่ม มี
กระบวนการแก้ปัญ หา โดยพยายามช่วยกัน ระบุปัญ หา คิดหาวิ ธี แก้ปัญ หาที่ เ หมาะสม วางแผน
ดาเนินการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบตั ิ โดยการสืบค้นข้อมูลและแก้ปัญหา
“สิ่งทีเ่ ปลีย่ นไปคือ เห็นว่านักเรียนมีกระบวนการคิดว่าจะทาํ ยังไงให้แก้ปัญหา
นีไ้ ด้ มีกระบวนการแก้ปัญหา มีการลองผิดลองถูก ซึ่งตรงนีค้ รู คดิ ว่าเป็ นสิ่งทีด่ มี ากเลยค่ะ
เห็นได้ชดั เจนเลยว่าเด็กเริ่มมีกระบวนการคิด และกระบวนการแก้ปัญหา” (ครู 2 รร2)
“พอได้เรียนเป็ นกลุ่ม ได้ลงมือทาํ เอง มันก็น่าเรียนค่ะ หนูก็อยากเรียนมากขึน้
หนูเห็นว่าเพือ่ นๆ ในห้องตัง้ ใจเรียนมากขึน้ บางคนนีแ้ ต่ก่อนไม่ค่อยฟังครู เลย แต่พอครู ให้
ทาํ เป็ นกลุ่มแบบนี ้ เขาก็เข้ามาช่วยเหลือดีค่ะ”
(นร.3 รร2)
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3.3.2 ด้านความสามารถในการคิด
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่านักเรียน
มีความสามารถในการคิดเพิ่มมากขึน้ โดยมีความพยายามในการคิดแล้วตอบคาถามครู แม้ว่านักเรียน
บางส่วนจะยังระบุปัญหาไม่ถกู ต้องก็ตาม แต่นกั เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดด้วยตนเองผ่านการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา มีการกระตุน้ ให้ชว่ ยกันคิดภายในกลุม่ ทาให้นกั เรียนได้ร่เิ ริ่ม มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์
“จากเมือ่ ก่อนนะคะ นักเรียนไม่ได้พยายามคิด ถามเท่าไหร่ไม่ค่อยตอบ แต่พอ
เรามีตาราง FILA มาให้ นักเรียนก็พยายามทาํ ตามตาราง FILA ตรงนีค้ รู คดิ ว่าเค้ามีความ
พยายามเพิ่มขึน้ นะ แม้จะยังไม่ถูกต้องก็เถอะ”
(ครู 3 รร.2)
“หนูว่าพอมันมีตารางมาให้ ก็เหมือนคิดได้มากขึ้น แค่เขียนเติมลงไป มันมี
คาํ ถามมาให้อยู่แล้วน่ะค่ะ”
(นร.3 รร.2)
“บางคนไม่คิดบางทีผมก็ตอ้ งทาํ เอง บางทีก็บอกครู บา้ ง แต่ถา้ บอกเพือ่ นแล้ว
ไม่ทาํ ผมก็ใช้ให้ทาํ เลย ถ้าไม่ทาํ ก็จะดุให้เขาทาํ อย่านั่งอย่างเดียวถ้าไม่ช่วยผมก็จะตัด
ออกเลย”
(นร.4 รร.2)

3.3.3 ด้านความสุขในการเรียน
ภายหลังจากครู ได้จดั การเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่านักเรียนสนุกและมี
ความสุขกับการเรียนมากขึน้ บรรยากาศในการจัดการเรียนรูเ้ ปลี่ยนไปจากเดิม มีเสียงนักเรียนเรียนรู ้
ร่วมกันมากกว่าเสียงการบรรยายของครู เนื่องจากครู เปิ ดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ และได้
แบ่งกลุม่ กันเอง
“จากทีเ่ ราทาํ ไปก็รูส้ กึ ว่าเด็กมีความสุข แล้วก็ได้ความรู เ้ ยอะค่ะ” (ครู 2 รร.2)
“ก็รูส้ กึ ว่าเด็กมีความสนใจ มีความกระตือรือร้น พอเค้าได้ทาํ จนครบเค้าก็ดูมี
ความสุขทีม่ งี านส่งครู ”
(ครู 2 รร.2)
“หนูชอบPBLคือได้มานัง่ เป็ นกลุม่ ช่วยกันคิด แบบแต่ก่อน ไม่ชอบ มันเครียด!!
มานัง่ เงียบกัน”
(นร.5 รร.2)

3.4 ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงในการวิจัยวงจรต่อไป
จากข้อมูลในขัน้ การปฏิบตั แิ ละการสังเกต และขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ แสดงให้เห็นว่า
การดาเนินการวิจยั ในวงจรที่ 1 ส่งผลให้ครู มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานทัง้ ในด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม แต่ในด้านกิจกรรมยังมี
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บางขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูท้ ่ีครูตอ้ งได้รบั การพัฒนา ดังนัน้ ในการวิจยั วงจรที่ 2 ครูตกลงร่วมกันว่าจะ
หากลวิธีการจัดการเรียนรูต้ า่ งๆ มาแทรกเสริมเพื่อให้การจัดการเรียนรูป้ ระสบความสาเร็จมากขึน้
ผู้วิ จัย ให้ผู้ร่ว มวิ จัย ร่ว มกัน แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการท า
กิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่าลักษณะ
การทากิจกรรมมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปฏิบตั ิจริง เนื่องจากช่วงเวลาในการทากิจกรรมเป็ น
ช่วงที่ไม่มีการจัดการเรียนก่อนสอน เมื่อผูว้ ิจยั ถามว่า “หากต้องทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน จะทากิจกรรมอะไร” พบว่าครูเห็นว่าการจะทาให้การจัดการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาได้เร็วขึน้ นัน้ ควรให้
ครูได้สงั เกตการสอนด้วยกัน เพื่อจะได้เห็นการปฏิบตั ิจริงของเพื่อนครู ดังนัน้ ในการวิ จยั วรจรที่ 2 ครูจะ
ปฏิบัติกิจ กรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน และสังเกตการสอนของเพื่อนครู เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
“เห็นว่า ผอ. เป็ นคนนาํ AAR ดีแล้วค่ะ เพราะจะทาํ ให้ท่านได้รูป้ ัญหาด้วยว่า
เราเจออะไร แล้วจะได้ฟังความเห็นด้วยว่าอยากให้ทาํ แบบไหน”
(ครู 1 รร.2)
“AAR ทาํ ให้เราคุยกันง่ายขึน้ เพราะทุกคนก็จะเอาเรือ่ งทีต่ วั เองเจอมา มาเล่า
ให้กนั ฟัง ผอ.เองก็ฟังอยู่ดว้ ย”
(ครู 2 รร.2)

การวิจัยวงจรที่ 2 : โรงเรียนที่ 2
การวิจยั วงจรที่ 2 เกิดจากการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในการวิจยั
วงจรที่ 1 ยังไม่ประสบความสาเร็จเป็ นที่พงึ พอใจของครู
1. ขั้นการปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน)
การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ในการวิจยั วงจรที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะสาคัญและขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน วางแนวทางการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น ฐาน
โดยการสะท้อนความคิดภายหลังจากการลงมือปฏิบตั ิจริงและร่วมวิพากษ์เพื่อสร้างความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะสาคัญและขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน วางแนวทาง
การจัดการเรียนรู แ้ ละวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น ฐานในการ
วิจยั วงจรที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามองค์ประกอบด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม ดังต่อไปนี ้
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1.1 ด้านภาษา
1) การให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ครู ไ ด้ส ะท้อนถึง ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐานเพิ่มขึน้ ในประเด็นการเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้ โดยพบว่าครูมีความเข้าใจเพิ่มขึน้ ว่า
ใน การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญ หาเป็ นฐานครู ตอ้ งคอยเสริมแรงจูง ใจในการเรียนรู ใ้ ห้กับนักเรียน
เพื่อให้นกั เรียนกล้าแสดงออก และมีความพยายามที่จะเรียนรู ้ ได้แก่ การชมเชย ให้กาลังใจ ให้ดาว
หรือการกอด เป็ นต้น จากความเข้าใจที่เพิ่มขึน้ ของครูสามารถสรุปลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานได้ 7 ประการ คือ 1) การนาปั ญหามาเป็ นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู ้ 2) ครูเน้น
การถาม 3) นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม 4) ครูเป็ นผูส้ ่งเสริมการเรียนรู ้ 5) นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง 6) ครูประเมินผลตามสภาพจริง และ 7) ครูคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้ นอกจากนีพ้ บว่าครู
มีความเข้าใจเกี่ยวกับขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเหมือนการวิจยั วงจรที่ 1
“ถ้า PBL คิดว่าต้องเน้นการเสริมแรง เพราะว่า..เด็กต้องเรียนรู เ้ อง ตรงนี ้
บทบาทครู ตอ้ งเปลีย่ นไปเลยค่ะ ต้องเป็ นคนทีก่ ระตุน้ เสริมแรงให้กบั เด็ก เราก็คิดว่าจะ
ทาํ ยังไงดี ก็เลยเห็นทีเ่ ค้าทาํ กันมาก็มีให้ดาว ให้รางวัล พูดชม ก็เอามาลองทาํ ดู”
(ครู 2 รร.2)
“จากทีไ่ ด้ลองสอนไปนะคะ ก็คิดว่าไฮไลท์ของ PBL อยู่ทสี่ ถานการณ์ปัญฆา
แล้วก็เน้นการตัง้ คาํ ถามค่ะ ครู ตอ้ งมีเทคนิคการตัง้ คาํ ถามทีเ่ ชือ่ มโยงต่อเนือ่ งกัน เพือ่ ให้
เด็กได้คดิ อย่างต่อเนือ่ ง ไม่ขาดตอน”
(ครู 3 รร.2)

1.2 ด้านกิจกรรม
จากการร่วมกันระดมความคิดของผูว้ ิจยั และกลุ่มครูเพื่อวางแนวทางจัดการเรียนรู ้ แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิจกรรมเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น ฐาน โดยนา
ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงในการวิจยั วงจรต่อไปในขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ มาเป็ นข้อมูลในการ
ระดมความคิด สามารถสรุ ปเป็ นกิจกรรมที่จะทาในขัน้ การปฏิบตั ิและการสังเกต ได้ 3 กิจกรรม ได้แก่
การจัด การเรี ย นรู ้ใ นสถานการณ์จ ริง การสัง เกตการสอนของเพื่ อ นครู และการทบทวนหลัง การ
ปฏิบตั งิ าน สรุปดังนี ้
1) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
สืบเนื่ องจากการวิจัยในวงจรที่ 1 ครู ทุกคนเขียนแผนการจัดการเรียนรู เ้ ป็ นไปใน
รูปแบบเดียวกันและเห็นตรงกันว่าเป็ นรูปแบบที่มีความเหมาะสม ดังนัน้ ครูจึงตกลงร่วมกันว่าในการวิจยั
วงจรต่อไป จะเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ูปแบบเดิมคือ ออกแบบการจัดการเรียนรูค้ รอบคลุมขัน้ ตอน
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การจัดการเรียนรูแ้ บบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขัน้ ตอนหลัก และภายใต้ลกั ษณะสาคัญของการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานตามที่เข้าใจตรงกัน
การจัดการเรียนรูใ้ นวงจรแรกครูเห็นว่า ยังไม่ประสบความสาเร็จเป็ นที่พอใจ ดังนัน้ ใน
การวิจยั วงจรนี ค้ รู ตกลงร่วมกันว่าจะจัดการเรียนรู ้ 4 ขัน้ ตอนหลักเหมือนเดิม โดยกาหนดแนวทาง
จัดการเรียนรูใ้ นแต่ละขัน้ ตอนเหมือนเดิม แต่มีการตกลงร่วมกันว่าจะเพิ่มกลวิธีในการจัดการเรียนรูด้ งั นี ้
1) ขัน้ เชื่อมโยงครู จะหาวิธีการที่น่าสนใจมาทบทวนความรู เ้ ดิมของนักเรียนก่อนนาเสนอสถานการณ์
ปั ญหา เช่น การใช้ส่ือ ICT เป็ นต้น 2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ครูจะยังคงแบ่งกลุ่มนักเรียนในการ
ทากิจกรรมเหมือนเดิมจะเพิ่มการระบุคาถามในตารางวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็ นแนวทางให้นกั เรียนคิด
หาคาตอบ และจะให้ขอ้ มูลย้อนกลับนักเรียนเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่ อให้นักเรียนมี วิธี การ
ดาเนินงานที่ชดั เจนมากยิ่งขึน้ 3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ครูจะเตรียมแหล่งเรียนรูท้ ่ีหลากหลายให้
นักเรียน จะคอยกากับติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึน้ 4) อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้ ครู จะกระตุน้ ให้
นักเรียนร่วมกันสรุปความรู ม้ ากขึน้ ทัง้ นีค้ รู ตกลงร่วมกันว่าตลอดกระบวนการจัดการเรียนรูค้ รู จะเน้น
การตัง้ คาถามปลายเปิ ด การกากับติดตามนักเรียนทัง้ รายบุคคลและรายกลุ่ม และใช้การเสริมแรงจูงใจ
ในการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ เนื่องจากการวิจยั ในวงจรแรกนักเรียนบางส่วนยังวิเคราะห์สถานการณ์ปั ญหา
ไม่ถกู ต้อง ทัง้ ยังมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมกลุม่ ค่อนข้างน้อย
สาหรับการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู ้ครู จะใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู ต้ าม
สภาพจริงเหมือนกับการวิจยั ในวงรอบแรก และจะเพิ่มให้นกั เรียนประเมินตนเองผ่านการสะท้อนการ
เรียนรูใ้ นแต่ละครัง้ ซึ่งผูว้ ิจยั จะเป็ นผูจ้ ดั ทาแบบสะท้อนการเรียนรูข้ องนักเรียนให้ครูผรู้ ว่ มวิจยั นาไปใช้
2) การสังเกตการสอนของเพือ่ นครู
จากการทากิจกรรมผูว้ ิจยั ได้กระตุน้ ให้ครูรว่ มกันวางแผนสังเกตการสอนของเพื่อนครู
เนื่องจากครู ได้สะท้อนว่าในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ ห้ประสบความสาเร็จเร็วนัน้ ครูควรได้สงั เกต
การสอนซึ่งกันและกัน ดังนัน้ ในการวิจยั วงจรที่ 2 นี ้ ผูว้ ิจยั ให้ครู ร่วมกันวางแผนสังเกตการสอนของ
เพื่อนครู ข้อสรุปที่ได้คือ ครูจะสลับกันสังเกตการสอน คนละ 1 ครัง้ โดยจะใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู ข้ องครูและพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียนฉบับเดียวกันกับ ครูโรงเรียนที่ 1 ซึ่งก่อนการ
สังเกตการจัดการเรียนรูผ้ วู้ ิจยั จะอธิบายวิธีการสังเกตให้กบั ครู และภายหลังจากที่ครูทกุ คนสังเกตการ
สอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะให้ครูนาผลการสังเกตมาร่วมกันสะท้อนความคิดและความรูส้ ึกเพื่อดู
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
“ได้เห็นเพือ่ นสอน ส่วนนึงก็เอามาปรับใช้กบั ตัวเองด้วย ได้เห็นว่าเพือ่ นเค้าทาํ
ยังไงแล้วได้ผลดี อีกส่วนนึงเราได้คยุ กันคือเราจะเข้าใจกันว่าในสถานการณ์แบบไหนต้อง
ทาํ แบบไหน เราจะกล้าคุยกัน ถามกันด้วยว่าทาํ ไมเค้าถึงทาํ อย่างนี”้
(ครู 2 รร.2)
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3) การทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน (AAR)
ลัก ษณะการท ากิ จ กรรมทบทวนหลัง การปฏิ บัติง านในการวิ จัย วงจรแรกมี ค วาม
เหมาะสมกับสถานการณ์ปฏิบตั ิจริง ดังนัน้ ครูเห็นว่าในการวิจยั วงจรที่ 2 นีจ้ ะปฏิบตั ิเหมือนเดิม โดย
ผูบ้ ริหารเป็ นผูน้ าการ AAR และทากิจกรรม AAR ทุกบ่ายวันศุกร์ ในช่วงเวลา 13.00 - 13.40 น. ซึ่งเป็ น
ช่วงเวลาที่นกั เรียนไปละหมาดที่มสั ยิด
“คิดว่าน่าจะทาํ เหมือนเดิม ครัง้ ก่อนทีท่ าํ ก็ดอี ยู่แล้ว เพราะว่าเวลาอะไรก็
เหมาะสม”
(ครู 1 รร.2)
“AAR เป็ นสิ่งทีด่ ตี อ้ งทาํ ต่อนะ เพราะเราได้เรียนรู อ้ ะไรเยอะเลย แล้วเวลาทีเ่ รา
ได้มาคุยกันมันก็ลงตัว พอดีกนั แล้วเด็กไปละหมาด ก็มีเด็กพุทธไม่กี่คน ก็ไม่ตอ้ งคอย
ห่วงให้เค้าเล่นอะไรก็เล่นกันไป”
(ครู 3 รร.2)

1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1) ความสัมพันธ์ทม่ี ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการสังเกตและพูดคุยกับครู และผูบ้ ริหารพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับ
ครูเปลี่ยนไปสู่ความสัมพันธ์แบบเป็ นกันเองมากขึน้ เนื่องจากผูบ้ ริหารมีการสอบถามเกี่ยวกับปั ญหา
อุปสรรคในการทากิจกรรมวิจยั กับครูอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นีเ้ พื่อเปิ ดโอกาสให้ครูได้แบ่งปั นปั ญหาที่กาลัง
เผชิญอยู่ รวมทัง้ เป็ นการลดช่องว่างระหว่างผูบ้ ริหารกับครู ทาให้ครูกล้าเปิ ดใจพูดคุยกับผูบ้ ริหารเพิ่ม
มากขึน้ ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานในโรงเรียนเป็ นไปด้วยความราบรื่น ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่วม
วิจยั กับนักวิจยั นัน้ ผูบ้ ริหารและครู ให้ความเป็ นกันเองกับนักวิจยั มีการขอคาปรึกษานักวิจยั ในเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูน้ อกเวลาราชการ ทัง้ ยังคอยให้กาลังใจผูว้ ิจยั ทาให้รูส้ กึ ถึงความสนิทสนม
“ก็รูส้ กึ ว่าครู กล้าเข้ามาคุยกับ ผอ.มากขึน้ นะน้อง อย่างครู 1 นี ้ แต่ก่อนไม่ค่อย
กล้าเข้ามาคุย มาปรึกษาอะไรเลย ไม่รูว้ ่ากลัว ผอ. หรือยังไง หรือว่า ผอ.ดุ ก็ไม่รูน้ ะ แต่
ตอนนีก้ ล้าเข้ามานะ เข้ามาคุยมาปรึกษา วันก่อนเอาแผนการสอนมาให้ ผอ.ช่วยดูว่า
โอเคมัย้ พอจะเอาไปใช้สอนได้มยั้ คือเหมือนกับว่าเขาต้องการให้ ผอ.ชวยสร้างความ
มั่นใจให้กบั เขา แล้วผมก็ยินดีนะ ผมบอกกับครู ว่าใครติดขัดสงสัย หรือว่ามีปัญหาอะไร
ให้เข้ามาถามเลย ถาม ผอ.ได้เลย อย่ากลัว ผอ. เพราะตอนนีเ้ รามีเป้าหมายเดียวกันเรือ่ ง
PBL ผมจะช่วยนะครับ”
(ผอ. รร.2)
“ผอ.ท่านเก่งวิชาการ ท่านช่วยได้เยอะเลยค่ะ ท่านเข้ามาช่วยดูแผนการสอน
ช่วยแสดงความคิดเห็นเวลาครู เอาแผนการสอนมาคุยกัน ท่านก็มกั จะมีไอเดียดีๆ มา
แนะนาํ ครู เสมอค่ะ”
(ครู 2 รร.2)
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2) ความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพทัง้ ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนปรากฎชัดเจน
มากขึน้ เนื่องจากครู ผูร้ ่วมวิจัยได้ปฏิ บตั ิการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจริง และมีการทา
กิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ทาให้เห็นถึงเป้าหมายในการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกันอย่างชัดเจน รายละเอียดดังนี ้
่ี ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
2.1) ชุมชนครู ทพ
ครูในโรงเรียนมีการรวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการ พบว่ามีการร่วม
พูดคุยกันเกี่ ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในระดับโรงเรียนคือ ช่วงเวลา
รับประทานอาหารพร้อมกัน และการพูดคุยกันในระดับช่วงชัน้ คือช่วงที่วา่ งจากการสอนตรงกันโดยส่วน
ใหญ่เป็ นการพูดคุยกันในห้องพักครู ภาพรวมบรรยากาศภายในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เ้ พื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูมากขึน้
“เวลากินข้าวตอนเทีย่ งทีโ่ รงเรียนจะกินพร้อมกันใช่มยั้ คะ ทีนี ้ ผอ.ก็จะนาํ คุย
เรือ่ ง PBL ไปด้วย กินข้าวกันไปด้วย ใครมีความคิดเห็นยังไงก็เสนอแนะได้ ผอ.ท่านรับฟัง
แต่ที่ว่าคุยแบบเป็ นทางการ แบบนั่งรวมกลุ่มกันทัง้ โรงเรียนนัน้ ส่วนใหญ่ จะเป็ นการ
ประชุมมากกว่า บรรยากาศจะตึงๆ กว่าการคุยทีโ่ รงอาหารค่ะ”
(ครู 2 รร.2)
“ผอ.ชอบถามแล้วให้เล่าให้ครู คนอืน่ ๆ ฟังว่าทีส่ อน PBL ไปนัน้ สอนยังไง ทาํ
อะไรบ้าง ผอ.ถามเหมือนพี่ (นักวิจยั ) ถามเลยค่ะว่าทาํ ไรบ้างในการสอนแบบ PBL นี ้
แล้วเด็กทาํ อะไรบ้าง ผลเป็ นยังไง ก็มาเล่าๆ กันค่ะ”
(ครู 1 รร.2)

่ี บปะกันสม่าเสมอ
2.2) ชุมชนครู ทพ
ครูผรู้ ว่ มวิจยั มีการรวมกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จาก
ข้อมูลพบความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ส่งเสริมการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ้คือ ครูผรู้ ว่ ม
วิจยั มีการปรึกษากันเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ก่อนจะเขียนแผนการจัดการเรียนรู ข้ อง
ตนเองโดยเป็ นการพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการในช่วงที่มีเวลาว่างจากการสอนตรงกัน และได้มีการ
นัดหมายวันและเวลาในการนาแผนการจัดการเรียนรูม้ าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทาให้ครู เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูจ้ ากการไปศึกษาค้นคว้า เกิดความรูส้ กึ ถึงการทางานเป็ นทีม
“ก็มาคุยกันตามทีน่ ดั แนะเหมือนเดิมค่ะ แต่ถา้ ใครติดธุระอะไรในวันนัน้ ก็บอก
กันล่วงหน้า ก็จะเลือ่ นเวลา หรือเปลีย่ นวัน แต่ ผอ.ยา้ํ ว่าต้องหาเวลามาคุยกันทุกสัปดาห์
ต้องทาํ ตามแผนทีว่ างไว้จะได้รูว้ ่าต้องปรับแผนยังไงให้เหมาะสมกับโรงเรียนเรา เวลาคุย
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กันก็ปรึกษาเรือ่ งการสอนนีแ่ หละค่ะ ทัง้ เรือ่ งแผน และเรือ่ งพฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออกใน
ห้องเรียน”
(ครู 2 รร.2)

2.3) ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างครูผรู้ ว่ มวิจยั ระหว่างโรงเรียนนัน้ พบว่า มีการพูดคุย
กันทางไลน์มากกว่าเฟสบุ๊ค เรื่องที่คยุ กันมีทงั้ เรื่องการจัดการเรียนรูแ้ ละเรื่องทั่วไป จากการสังเกตพบว่า
ครู รุน่ น้องกล้าพูดคุย และร่วมแสดงความคิดเห็นกับครู รุ่นพี่มากขึน้ และครู รุ่ นพี่มีการชีแ้ นะครูรุ่นน้อง
ด้วยความใส่ใจและความหวังดี ทาให้บรรยากาศในการพูดคุยเป็ นแบบพี่นอ้ งกันมากกว่าการเปรียบ
เทียนหรือแข่งขัน
2.4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
จากการพูดคุยกับผูบ้ ริหารและครูพบว่า การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรูภ้ ายใน
โรงเรียนนัน้ ผูบ้ ริหารเป็ นผูม้ ีความสาคัญในการกระตุน้ ให้ครูเกิดการรวมกลุ่มพูดคุยกันอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่องทัง้ การพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานและเรื่องทั่วไป
โดยพบว่าผูบ้ ริหารได้พยายามหาช่องว่างของช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการสอนให้ครู ได้ รวมกลุ่มพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ัน ผูว้ ิจยั ได้เป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันระหว่างโรงเรียนมากขึน้
โดยการสอบถามและชักชวนครูและผูบ้ ริหารพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานใน
โรงเรียนผ่านกลุ่มไลน์ จากการติดตามชักชวนครู และผูบ้ ริหารพูดคุยอย่างต่อเนื่องทาให้ผวู้ ิจยั ทราบถึง
ปั ญหาอุปสรรคและสิ่งที่เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิงานของครู ซึ่งนับเป็ นผลดีต่อการดาเนินการวิจยั ในวงจร
ต่อไป
2. ขั้นการปฏิบัตแิ ละการสังเกต
ในขัน้ ตอนนีผ้ ูร้ ่วมวิจยั ปฏิบตั ิตามแผน โดยผูว้ ิจยั คอยอานวยความสะดวก สนับสนุน และ
สังเกตการทากิจกรรม สรุปผลการปฏิบตั แิ ละการสังเกตดังนี ้
2.1 ด้านภาษา
ภาษาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรู้
จากการสังเกตการณ์การจัดการเรียนรูพ้ บว่า ครูทกุ คนยังคงใช้ภาษาที่เรียบง่ายในการ
สื่อสารกับนักเรียน แต่พ บสิ่ งที่เ ปลี่ ยนแปลงไปเกี่ ยวกับภาษาที่ ใช้ในการจัดการเรียนรู ใ้ นวงจรนี ้ คือ
ภาษาที่ครู ใช้ขณะจัดการเรียนรู ส้ ่ือถึงความใกล้ชิดกับนักเรียน เช่น การใช้คาพูดเรียกนักเรียนว่า “ลูก”
ซึ่งจากเดิมนัน้ ครูมกั จะเรียกชื่อแทนตัวนักเรียน ผลจากการใช้ภาษาที่ส่ือถึงความใกล้ชิดทาให้นกั เรียน
กล้าเข้ามาพูดคุยกับครู มากขึน้ ทัง้ ยังช่วยลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียน นอกจากนี ้ พบว่าครู มีการ
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ตัง้ คาถามในลักษณะคาถามปลายเปิ ดเพิ่มมากขึน้ และดูคล่องแคล่วเป็ นธรรมชาติ มีการกระตุน้ ให้
ผูเ้ รียนตอบคาถามและการสื่อสารแบบสองทางในคาบเรียนทัง้ ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน และระหว่าง
ผูเ้ รียนกับผูเ้ รียนในขณะทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ภาษาที่ครู ใช้ในการจัดการเรียนรู ้
ยังคงเน้นการทาความเข้าใจบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ้ และทาความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา
เป็ นหลักเช่นเดียวกับการวิจยั วงจรที่ผา่ นมา
2.2 ด้านกิจกรรม
1) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
ครู ทุกคนมีการจัดการเรียนรู แ้ บ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอนหลัก ตามที่ครู ได้วางแนวทางการ
จัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน กิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู จ้ ะคล้ายกัน ได้แก่ การทบทวน
ความรูเ้ ดิมของนักเรียน การนาเสนอสถานการณ์ปัญหา การแบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจกรรม การให้นกั เรียน
ฝึ กวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเป็ นกลุ่ม ให้นกั เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการอภิปรายกลุ่ม
ครูมีการแทรกเสริมกลวิธีการจัดการเรียนรูต้ ลอดขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูเ้ ช่นเดียวกับการวิจยั ในวงจร
แรก ซึ่งจากการสังเกตการณ์พบว่า
1) ขัน้ เชื่อมโยง ครู ทุกคนพยายามกระตุน้ ความรู เ้ ดิมของนักเรียนก่อนนาเสนอ
สถานการณ์ปัญหา ซึ่งในการวิจยั วงจรนีพ้ บว่าครูบางคนมีการนาสื่อของจริงมาใช้ในการพูดคุยกับนักเรียน
เพื่อกระตุน้ ความรู เ้ ดิมและกระตุน้ ความสนใจของนักเรียนก่อนนาเสนอสถานการณ์ปัญหา ในการ
นาเสนอสถานการณ์ปัญหานัน้ ครู จะใช้โทรทัศน์ที่มีอยู่ในห้องเรียนเป็ นสื่อในนาเสนอสถานการณ์
ปั ญหาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน พร้อมกับการตัง้ คาถามปลายเปิ ดเชื่อมโยงความรู เ้ ดิมกับ
สถานการณ์ปัญ หา จากการสัง เกตเห็น ได้อ ย่า งชัด เจนว่า นักเรีย นมีค วามสนใจไปจุด เดียวกันคือ
สถานการณ์ปัญหาที่ครูนาเสนอ และสามารถอธิบายรายละเอียดสถานการณ์ปัญหาได้
2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา สืบเนื่องจากการจัดการเรียนรู ใ้ นวงจรแรกครู เจอ
อุปสรรคในเรื่องนักเรียนไม่สามารถระบุปัญหาได้ถูกต้อง และได้วางแผนปฏิบตั ิร่วมกันว่าในการวิจยั
วงจรนีจ้ ะระบุคาถามในตารางฟิ ล่า เพื่อลดการอธิบายซา้ ของครู และเพิ่มเวลาในการมีปฏิสมั พันธ์กับ
นักเรียน มีเวลาในการรอคอยคาตอบของนักเรียนมากขึน้ ดังนัน้ การจัดการเรียนรู ใ้ นขัน้ ตอนนีค้ รู ให้
นักเรียนฝึ กวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเป็ นกลุ่มผ่านตารางวิเคราะห์ปัญหาที่มีการระบุคาถามย่อยๆ
เช่น ข้อเท็จจริงที่ปรากฎในสถานการณ์ปัญหามีอะไรบ้าง? ปั ญหาที่แท้จริงคืออะไร? เป็ นต้น โดยพบว่า
ครู ทุกคนปฏิบตั ิเหมือนกันตามแผนที่วางไว้ มีการลดการบรรยาย และใช้คาถามกระตุน้ ความคิดของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการสอดแทรกการชมเชย ให้กาลังใจนักเรียน ทัง้ ในลักษณะของถ้อยคาที่มี
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ความหมาย และการแสดงท่าทางของครู เช่น การลูบศรีษะ การแตะไหล่นกั เรียนเบาๆ เป็ นต้น อย่างไร
ก็ตาม ความถี่ในการใช้คาถามกระตุน้ ความคิดของนักเรียน และการชมเชย ให้กาลังใจนักเรียน
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ในการวิจยั วงจรนีค้ รูปรับเปลี่ยนเรื่องการมอบหมาย
งานนักเรียนในลักษณะของการบ้าน โดยปรับตามแนวทางที่เน้นให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูใ้ นห้องเรียน
ทางานในเวลาเรียนให้มากที่สดุ จึงให้นกั เรียนทางานร่วมกันเป็ นกลุ่มที่โรงเรียน ครูพยายามให้นกั เรียน
ได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรูท้ ่ีหลายหลายเพื่อการแก้ปัญหา โดยพบว่าแหล่งความรูท้ ่ีครูเตรียมให้
นักเรีย นได้ใช้ในการเรียนรู ว้ งจรนีค้ ือ ค้นคว้าในห้องสมุด การสอบถามจากครู ในโรงเรียน และการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียน
4) อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้ ครู ทุกคนปฏิบตั ิตามแนวทางที่ตกลงร่วมกันคือ
ลดบทบาทของตนเองในการสรุ ปความรู ใ้ ห้นกั เรียน และกระตุน้ ให้นกั เรียนร่วมกันสรุ ปความรู ้ มีการ
เสริม แรงนักเรียน ในการสรุ ปความรู น้ ั้นครู ทุกคนให้นักเรียนสรุ ปเป็ นแผนผัง ความคิดและออกมา
นาเสนอหน้าชัน้ เรียน นอกจากนี ้ ครู ทกุ คนให้นกั เรียนเขียนสะท้อนการเรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคล โดยเขียน
ในประเด็นสิ่งที่ได้เรียนรู ส้ ่ิงที่ทาได้ดี สิ่งที่ตอ้ งปรับปรุง และสิ่งที่อยากให้ครูอธิบายเพิ่มเติ มในเรื่องนัน้ ๆ
อย่างไรก็ตาม พบว่าครูบางคนยังให้ขอ้ มูลย้อนกลับนักเรียนค่อนข้างน้อย หรือพูดสัน้ ๆ
ส าหรับ บรรยากาศในชั้น เรี ย นที่ แ ตกต่ า งจากการวิ จัย ในวงจรแรกคื อ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนการจัดห้องเรียน เพื่อเพิ่มพืน้ ที่ในการจัดการเรียนรู ม้ ากขึน้ โดยนาสิ่งของที่ไม่เกี่ ยวข้อง
ออกไปจากห้อง จัดวางโต๊ะเก้าอีใ้ หม่ ให้มีพืน้ ที่โล่งมากขึน้ ส่งผลให้ครูสามารถเข้าถึงนักเรียน และเข้า
ไปถามได้อย่างใกล้ชิด มีปฏิสมั พันธ์กันระหว่างครูกบั นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนได้เพิ่มมากขึน้
ดังจะเห็นได้ชดั เจนจากการสังเกตของผูว้ ิจยั ว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาถามครูบอ่ ยครัง้ ขึน้
2) การสังเกตการสอนของเพือ่ นครู
ในการทากิจกรรมสังเกตการณ์สอนของเพื่อนครู ทาให้ครู มีการสะท้อนข้อมูล และ
แนะนาเทคนิคใหม่ๆ เช่น การควบคุมชัน้ เรียน การจัดการกับพฤติกรรมเด็ก เป็ นต้น ทาให้บรรยากาศใน
ชัน้ เรียนเป็ นบรรยากาศแห่งการเรียนรูท้ ่ีครูชว่ ยกันพัฒนากันเอง และเป็ นเทคนิคที่ส่งผลโดยตรงกับการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู ข้ องนักเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งการสังเกตการณ์สอนของเพื่อนครู ดงั กล่าว
พบว่าครูทกุ คนมีความพึงพอใจและรูส้ ึกไม่เขินอายที่มีเพื่อนครูมาสังเกตการสอน และเปิ ดใจพร้อมรับ
ฟั งข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
“รู ส้ กึ ดีมากกว่าค่ะทีม่ ีคนมาช่วยสังเกต แล้วก็บอกเราว่าเวลาเด็กเป็ นแบบนีเ้ รา
น่าจะปรับอย่างไร บางคนก็บอกว่าให้ยมิ้ หน่อย ก๊ะมาสังเกตหนูนะพี่ ก๊ะบอกว่าเวลาสอน
ยิม้ บ้าง ทาํ หน้าบึง้ เด็กไม่กล้าเข้าหา หนูก็ไม่เคยรู ต้ วั มาก่อนว่าหนูหน้าบึง้ ก็คดิ ว่า เออจริง”
(ครู 1 รร.2)
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3) การทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน
การทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานในการวิจยั วงจรนี ้ มีการปฏิบตั ิเหมือนวงจรที่ผ่านมา
โดย ผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็ นผูน้ าการ AAR ในช่วงตอนบ่ายของวันศุกร์ ซึ่งได้ขอ้ สรุ ปร่วมกันในประเด็น
ความสาเร็จในการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้ 1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดเพิ่มขึน้ แสดงความสนใจ
และการมีสว่ นร่วมต่อการพูดคุยของครูมากขึน้ แสดงให้เห็นว่าครูใช้คาถามที่เกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีใกล้
ตัวเด็ก สามารถช่วยกระตุน้ ความสนใจนักเรียนได้จริง 2) นักเรียนทางานกลุ่ม โดยควบคุมกันเอง และ
คัดเลือกกันเองในกลุม่ เพื่อให้สามารถทางานส่งครูได้ทนั และครบถ้วน เช่น การแต่งตัง้ ตัวเองผูน้ ากลุ่ม
และแบ่งบทบาทหน้าที่ตา่ งๆ ให้สมาชิกกลุม่ อย่างครบถ้วน ทุกคนต้องทาตามหน้าที่ของตนเองและหาก
ไม่มีความรับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มจะจัดการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การพูดคุย การบอกให้ครู ตกั เตือน
หรือการขู่ว่าจะคัดชื่อออก เป็ นต้น และ 3) นักเรียนมีความสุขในการเรียนเพิ่มมากขึน้ โดยสังเกตจาก
บรรยากาศในชั้นเรียน และสีหน้าท่าทางที่ นักเรียนแสดงออก ส่วนประเด็นปั ญหาอุปสรรคในการ
จัดการเรียนรู ้ คือ นักเรียนยังขาดทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งครูตกลงร่วมกันว่าก่อน
ให้นักเรียนสืบค้นจะต้องอธิ บายวิธีการสืบค้นข้อมูล และระหว่างที่นักเรียนสืบค้นข้ อมูลครู ตอ้ งดูแล
กากับติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด
ผูว้ ิจัยได้ส อบถามความคิดเห็นและความรู ส้ ึกของครู ภายหลังจากการทากิ จ กรรม
AAR พบว่าการทากิจกรรม AAR ในการวิจยั วงจรนีม้ ีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิจริงในบริบทของ
โรงเรียน ครู สามารถพูดคุยกันเกี่ ยวกับผลการจัดการเรีย นรู ไ้ ด้ตามวันเวลาที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนีย้ งั พบว่าครู มีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็ นทางการที่ นอกเหนือจากช่วงเวลาที่กาหนดไว้ทาให้
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู แ้ ละการใช้เทคนิคเพื่อแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่าง
ทันท่วงที ส่งผลให้การจัดการเรียนรูป้ ระสบความสาเร็จมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าครูมีการสะท้อน
ว่ามีการใช้ระยะเวลาในการสอนแต่ละขัน้ มากเกินไป
“เราได้มาคุยกันตามวันเวลาทีก่ าํ หนด เพราะว่าช่วงเวลานัน้ ครู ผหู ้ ญิงทุกคนจะ
ว่าง ส่วน ผอ.ท่านจะปรับเวลาของท่านเอง ท่านจะไปละหมาดเร็วเพือ่ ให้ได้มานาํ AAR
ครู ”
(ครู 1 รร.2)
“ในการสอนนะคะ ตามทีส่ อน...มันต้องใช้เวลานะคะ อา..ก็คือเวลาการจาํ กัด
ของเวลาเนีย่ เพราะว่าเวลาทาํ กิจกรรมเราต้องใช้เวลาต่อเนือ่ ง บางทีในคาบไม่เสร็จ
ต้องรอวันอืน่ เด็กลืม เลยคิดว่าตัวเองใช้เวลาในการสอนแต่ละขัน้ นานเกินไป...คิดว่าน่า
จะต้องปรับ อาจจะเพิ่มคาํ ถามให้เด็กมากกว่านีเ้ พือ่ กระตุน้ ให้เด็กคิด ชักจู งให้เด็กเกิด
ความคิดใหม่ๆ กว่านี ้ จะได้ลดเวลาเรียนลง”
(ครู 3 รร.2)
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2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1) ความสัมพันธ์ทมี่ ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการสังเกตและการพูดคุยกับผูบ้ ริหารและครู พบว่าผูบ้ ริหารกับครูและครูกบั ครู มี
ความเข้าใจกันมากขึน้ ซึ่งผูบ้ ริหารเห็นว่าเป็ นผลจากการรวมกลุ่มกันทากิจกรรม AAR เนื่องจากได้เปิ ด
ใจพูดคุยกันแบบเผชิญหน้า และพบว่าการสังเกตการสอน และการ Learning walk อย่างสม่าเสมอ
ของผูบ้ ริหารทาให้ครูจดั การเรียนรูอ้ ย่างตื่นตัวอยูเ่ สมอซึ่งส่งผลดีตอ่ การพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครู
นอกจากนีใ้ นการแสดงบทบาทของผูบ้ ริหารได้เปลี่ยนแปลงไปคือ มี การกระจายงานวิชาการให้กับครู
วิชาการมากขึน้ โดยให้ความเสมอภาคและพยายามทาให้ครูวิชาการรับรู ว้ ่ามีความไว้เนือ้ เชื่อใจ สาหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่วมวิจยั กับนักวิจยั นั้น มีความสัมพันธ์แบบเป็ นกันเอง สนิทสนม เปิ ดใจรับฟั ง
ซึ่งกันและกัน
“พอได้ AAR กัน สิ่งทีเ่ ห็นได้ชดั เลยก็คอื ว่า เหมือนเราได้คลายเกลียว คลายน็อต
บางตัว หยอดนา้ํ มันทีเ่ ฟื องบางเฟื อง บางทีเขาไม่รูว้ ่าติดขัดอยู่ทเี่ ขา พอได้คยุ กัน มาถึงก็
เชิญ แล้วทาํ มานมันไม่มาถึงฉัน อ๋อ!! ฉันนึกว่าเธอยังไม่เอา พอได้คยุ กันแล้วก็เข้าใจกัน”
(ผอ.รร.2)
“ก็ยงั เห็นว่า ผอ.แกก็ยงั ทาํ เหมือนเดิม ยัง Learning walk เดินดูครู ” (ครู 1 รร.2 )

2) ความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครู ในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ ทัง้ ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี ้
2.1) ชุมชนครู ทพ
ี่ ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
ครู ในโรงเรียนมี การพูดคุยกันเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
อย่างสม่าเสมอเช่นเดียวกันกับการวิจยั วงจรที่ผ่านมา สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในการวิจยั วงจรนีค้ ือ มีการ
แบ่งปันประสบการณ์จดั การเรียนรูแ้ ก่เพื่อนครู โดยเกิดขึน้ ในลักษณะการพูดคุย กันแบบไม่เป็ นทางการ
ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
“สอนไปแล้วบางครัง้ หนูก็มาเล่าให้พี่ๆ เขาฟังว่าผลเป็ นยังไงบ้าง เพือ่ ให้พเี่ ขา
ช่วยแสดงความคิดเห็นว่าหนูควรทาํ ยังไงต่อ แต่ส่วนใหญ่ พเี่ ขาจะชมว่าหนูสอนเก่ งขึ้น
ฮ่าๆๆ คือเอาเด็กอยู่มากขึน้ แต่ก่อนนีบ้ างวันพูดกันคอแห้งเด็กก็ไม่ฟัง มาตอนนีฟ้ ังมากขึน้
ค่ะ”
(ครู 1 รร.2)
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2.2) ชุมชนครู ทพ
ี่ บปะกันสม่าเสมอ
จากการพูดคุยกับครู พบว่า ครู ผูร้ ่วมวิจัยมี การร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู ้
และนัดหมายเพื่อนาแผนการจัดการเรียนรู ม้ าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีการสังเกตการสอนซึ่งกัน
และกัน และรวมกลุ่มกันทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน ภายหลังจากการสังเกตการสอนของ
เพื่อนครู และนาผลจากการทบทวนหลังการปฏิบตั ไิ ปปรับปรุงการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง
“พอมาเล่าให้ฟังกันว่าใครสอนยังไง ผลเป็ นยังไงบ้าง ทีนเี ้ ทคนิคไหนทีเ่ ห็นว่าน้อง
เขาทาํ แล้วได้ผลดี ก็ลองนาํ ไปปรับใช้บา้ ง ก็ดีค่ะ ได้ไอเดีย เทคนิคดีๆ จากน้องเขา เด็กรุ่น
ใหม่บางทีก็มีเทคนิคทีด่ กี ว่าก๊ะ”
(ครู 2 รร.2)

2.3) ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
ครู ผู้ร่วมวิจัย ระหว่างโรงเรีย นที่ มี การพูดคุยแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น กัน อย่า ง
ต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุยกัน ผ่านกลุ่มไลน์ ในการพูดคุยกัน จะเน้นเรื่องการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานมากกว่า เรื่องทั่วไป บรรยากาศและคาพูดที่ใช้ส่ือถึงความเป็ นกันเองมากกว่า
การเปรียบเทียบหรือแข่งขันกัน เช่นเดียวกับการวิจัยวงจรที่ผ่านมา สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในการวิจัย
วงจรนีค้ ือ ครู ผรู้ ่วมวิจยั ระหว่างโรงเรียนมีการพูดคุยกันแบบเผชิญหน้าเนื่องจากครูทงั้ สองโรงเรียนได้
พบปะกันในที่ประชุมของสานักงานเขตพืน้ ที่ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันเกี่ ยวกับการจัดการ
เรียนรูข้ องตนเอง
2.4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในการวิจยั วงจรนีม้ ีการสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพิ่มขึน้ โดยพบว่า
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่ฯ ได้มาเยี่ยมที่โรงเรียนมีการพูดคุยที่ส่ือถึงการให้กาลังใจและสนับสนุน
ผูบ้ ริหารและครู ในการพัฒ นาตนเอง ส่ง ผลให้ผูบ้ ริหารและครู มี ความรู ส้ ึกมี พ ลัง ในการปฏิบตั ิง าน
นอกจากนี ้ ผูบ้ ริหารได้ปรับลดภาระงานจุกจิกของครูผรู้ ว่ มวิจยั เพื่อให้เตรียมแผนการจัดการเรียนรู ้
3. ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ
การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ภ ายหลัง จากทากิจ กรรมการวิจ ัย วงจรที่ 2 เพื่ อ ประเมิน การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู และให้ความคิดเห็นสาหรับ
การวางแผนปรับปรุงต่อไป ผูว้ ิจยั แบ่งนาเสนอข้อมูลใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การปฏิบตั ิในการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู 2) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครู 3) ผลที่เกิดกับนักเรียน และ 4)
ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงในการวิจยั วงจรต่อไป ดังนี ้
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3.1 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ผูว้ ิจ ยั ให้ครู ส ะท้อนการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของตนเอง
ในประเด็นการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ้ สรุ ป
ดังนี ้
3.1.1 การเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู้
สืบเนื่องจากในการวิจยั วงจรที่ผ่านมาครูได้ศกึ ษาหลักสูตร จัดทากาหนดการจัดการ
เรียนรูแ้ ละเตรียมสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอนไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนัน้ ในการวิจยั วงจรนี ้
ครู เ ริ่ม เตรีย มการจัดการเรีย นรู ้ดว้ ยการปรับ สถานการณ์ปั ญหาที่ เขี ยนไว้อ ย่า งคร่าวๆ ให้มี ค วาม
เหมาะสม จากนั้นได้ดาเนินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยครู ได้เพิ่ม ใบความรู ้ และแบบ
สะท้อนการเรียนรู ข้ องนักเรียนไปในแผนการจัดการเรียนรู ้ และได้ทาความเข้าใจกับครู ในโรงเรียน
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนเนื่องจากในการเรียนรูบ้ างเรื่องนักเรียนสืบค้นความรูโ้ ดยการ
สอบถามจากครู ในโรงเรียน ดังนัน้ แนวทางการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรูข้ องครูในการวิจยั วงจรที่ 2
จึงเหมือนกับวงจรที่ 1 คือ 1) ศึกษาหลักสูตร 2) จัดทากาหนดการจัดการเรียนรูแ้ ละเตรียมสถานการณ์
ปัญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอน 3) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสม 4) เตรียมแหล่งเรียนรู ้
ที่เกี่ยวข้อง และ 5) สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรูก้ บั ผูป้ กครอง
“เตรียมการสอนก็ทาํ เหมือนเดิมค่ะ บูรณาการ เอ่อ..ตัวชีว้ ดั บูรณาการไว้แล้ว
ก็มาปรับสถานการณ์ปัญหาที่เขียนไว้ให้มนั ดีขึ้น แล้วก็เพิ่มพวกในงาน ในความรู ใ้ น
แผนการสอน ส่วนขัน้ ตอนการสอนก็ออกแบบตามขัน้ ตอน PBL เลยค่ะ” (ครู 2 รร.2)

3.1.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ผูว้ ิจยั ให้ครู สะท้อนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของตนเอง พบว่าครู ทุก
คนจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขัน้ ตอน และมีกิจกรรมการเรียนรู ค้ ล้ายกันเช่นเดียวกับการวิจยั
วงจรที่ 1 แต่ส่ิงที่แตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในการวิจัยวงจรนี ค้ ือ ครู เพิ่มเติมเทคนิคหรือกลวิธีท่ี
หลากหลาย มีการใช้สถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับชีวิตประจาวันของนักเรียน และยังชื่นชมต่อพฤติกรรมที่
หลากหลายของนักเรียน ซึ่งสามารถสรุปผลดังนี ้
1) ขัน้ เชื่อมโยง ครูทกุ คนมีการทบทวนความรูเ้ ดิมก่อนนาเสนอปั ญหา โดยพบว่า
ครู นาสื่อ ICT มาช่วยประกอบการทบทวนความรู เ้ ดิมของนักเรียน และตัง้ คาถามปลายเปิ ดอย่าง
เชื่อมโยงและต่อเนื่อง เช่น เรื่องนีม้ ีปัญหาอะไร และผลที่เกิดขึน้ เป็ นอย่างไร ครัง้ ที่แล้วเรียนหัวข้อ....
แล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องนีอ้ ย่างไร เป็ นต้น จากนัน้ ครู จึงนาเสนอสถานการณ์ปัญหาและถามกระตุน้ นักเรียน
อย่างต่อเนื่อง เน้นการมีปฏิ สัมพันธ์ในห้องเรียน โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กอธิ บายความคิดของตนเอง
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อธิบายปัญหา ไม่ดหุ ากนักเรียนจะปรึกษากันเองเพื่ อเพิ่มปฏิสมั พันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดกัน จาก
การสะท้อนผลของครู ครูเห็นว่าในขัน้ นีใ้ ช้เวลาลดน้อยลง
2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษาครูเห็นว่าการจัดการเรียนรูข้ นั้ ตอนนีป้ ระสบความสาเร็จ
โดยครู มี แนวทางในการปฏิบัติ คือ การแบ่งกลุ่มนักเรียนทากิจ กรรม ซึ่งในการแบ่งกลุ่มนั้นมีทั้งครู
แบ่งกลุ่มให้และให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเอง โดยครู สร้างข้อตกลงในการแบ่งกลุ่มให้คละความสามารถ
นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จากนัน้ ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผ่านตาราง
วิเคราะห์ปัญหาที่ครู เตรียมไว้ท่ีมีการระบุคาถามย่อยๆ ในตารางเพื่อให้นกั เรียนมีแนวทางวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา ทาให้ใช้ระยะเวลาจัดการเรียนรูใ้ นขัน้ ตอนนีล้ ดน้อยลง เนื่องจากนักเรียนเริ่มคุน้ ชิน
กับการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาตามตารางวิเคราะห์ปัญหา โดยนักเรียนสะท้อนว่าการมี ตาราง
วิเคราะห์ปัญหา ทาให้คดิ ได้ง่ายขึน้ เร็วขึน้
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ครู ท ุก คนสะท้อ นอย่า งสอดคล้อ งกัน ว่า ได้จ ัด
กิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้นให้นกั เรียนลงมือ ปฏิบตั ิจริงเพื่อการแก้ปัญหา เช่น การให้สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งความรู ต้ ่างๆ ให้นักเรียนลงมือปฏิบตั ิจริง โดยการทดลอง รวมถึงยังมีการดาเนินการตาม
แนวคิดเดิมนัน้ คือ การลดภาระงานที่จะต้องกลับไปทาที่บา้ น ดังนัน้ ครู จะมอบหมายให้นักเรียนทา
รายงานที่ โรงเรียนแทนการให้การบ้าน ซึ่ง ครู สะท้อนว่าทาให้ ไ ด้เห็น ได้สัง เกต และเข้าช่วยชี แ้ นะ
นักเรียนได้ทนั ที
“ให้เด็กเลือกเอง เพราะบางคนก็ไม่อยากใช้คอม ก็ไปใช้หอ้ งสมุด หรือบางกลุ่มก็
อยากไปห้องสมุด ก็แล้วแต่ เด็ก สุดท้ายต้องได้งานกลับมา..แต่เนือ้ หาต้องครอบคลุม
ด้วย”
(ครู 1 รร.2)

4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้ พบว่าครู เริ่มปรับลดบทบาทของตนเองลงใน
เรื่องการสรุปความรู ้ แต่เน้นการเสริมแรงให้กบั นักเรียนกล้าแสดงออกให้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการกล่าว
ชมเชยที่พฤติกรรมเชิงบวก เช่น การพยายามตอบคาถาม การชื่นชมต่อความขยันของนักเรียน เป็ นต้น
พบว่าในขัน้ การอภิปรายผลนี ้ ครู จะเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนนาเสนอผลงานของตนเอง ทัง้ เป็ นรายกลุ่ม
หรือบุคคล แล้วแต่สถานการณ์ เน้นการสร้างความภาคภูมิใจที่ตนเองสามารถทางานได้สาเร็จให้กับ
นักเรียน เพิ่มบทบาทการเป็ นคนตัง้ คาถามให้กบั เพื่อนบ้างเป็ นบางครัง้ จากนัน้ ครูจึงใช้วิธีการสรุปผล
เพื่อเติมบางส่วนที่ยงั ไม่ชดั เจน ขาดหายไป และชวนตัง้ คาถามเพื่อให้เกิดการคิดสรุปที่สนั้ เข้าใจง่าย
ให้กบั นักเรียน
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3.1.3 การประเมินผลการเรียนรู้
จากการสะท้อนของครูพบว่า ครูทกุ คนใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
เช่น การซักถาม การสังเกต และตรวจชิน้ งาน โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะ
เรียนรู ้ นอกจากนี ้ ครูให้นกั เรียนได้ประเมินการเรียนรูข้ องตนเองเป็ นรายบุคคล ด้วยการเขียนลงในแบบ
สะท้อนการเรียนรู ้ ครู สะท้อนว่าจากการได้อ่านแบบสะท้อนการเรียนรู ท้ ่ีนกั เรียนเขียนทาให้ครู เข้าใจ
นักเรียนมากขึน้ และเห็นว่าการให้นกั เรียนได้เขียนสะท้อนการเรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่องยังช่วยฝึ กในเรื่อง
การเขียนของนักเรียนด้วย
สรุปผลการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในการวิจยั วงจรที่ 2 ครูทกุ คนสะท้อน
อย่างสอดคล้องกันว่าการจัดการเรียนรู ป้ ระสบความสาเร็จเป็ นที่พอใจทุกขัน้ ตอน เนื่ องจากนักเรียน
เกิดความรูจ้ ากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยการแก้ปัญหา โดยดูจากรายงานการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน
การตอบคาถามการสรุ ปความรู ้ การสะท้อนการเรียนรู เ้ ป็ นรายบุคคล หลักฐานการทาแบบฝึ กหัดใน
หนังสือเรียน และพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน และบรรยากาศในการเรียนรู ท้ ่ีเปลี่ยนไปจากเดิม
3.2 การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดกับครู
ผูว้ ิจยั ให้ครูสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในตัวของครูภายหลังจากการจัดการเรียนรู ้
ในสถานการณ์จริงในการวิจัยวงจรที่ 2 พบว่าครู มีการเปลี่ ยนแปลงด้านความเข้าใจต่อการจัดการ
เรียนรู ้ ด้านความรูส้ ึกต่อการจัดการเรียนรู ้ ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
อื่นๆ ดังนี ้
3.2.1 ด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริงในวงจรที่ 2 นี ้ พบว่า ครู มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู ้ คือ มีความเข้าใจบทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานเพิ่มมากขึน้ โดยสะท้อนว่า การทบทวนความรู เ้ ดิมของนักเรียนสาคัญต่อการ
จัดการเรียนรู ้ เนื่องจากความรู เ้ ดิมของนักเรียนจะนาไปสู่การอธิ บายรายละเอียดของสถานการณ์
ปั ญ หาที่ ครู นาเสนอ และการตัง้ คาถามที่ เชื่ อมโยงกันของครู เป็ นการเชื่ อมโยงความรู ข้ องนักเรียน
เนื่องจากการตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกันทาให้นกั เรียนได้คิดและจินตนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่ อ
นักเรียนในการพัฒนาทักษะการคิดต่อไป นอกจากนี ้ ครูมีความเข้าใจว่า ครูตอ้ งคอยเสริมแรงจูงใจใน
การเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นกั เรียนกล้าคิด และมีความกล้าแสดงออก
“PBL มันต้องเน้นการถาม บทบาทของครู น่ะ ครู ตอ้ งถามให้มากเพือ่ ให้เด็ก
เรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง เราก็เข้าใจมากขึน้ ว่าจะตัง้ คาํ ถามยังไง เพราะว่าความรู ข้ องเด็กต้อง
เกิดจากการคิดแก้ปัญหา หรือการสืบค้นด้วยตัวเอง ทีนเี ้ รามีคาํ ถาม แล้วให้เด็กไปหามา

260
จะวิธีไหนก็ได้หามาเหอะ เราก็ให้เค้าไป ห้องสมุดบ้าง ไปหาอินเทอร์เน็ตบ้าง กลับมาให้
ได้งานละกัน เราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กแล้วว่าเออเด็กก็เข้าใจมากขึ้นนะ
ตัวเราเองก็ได้รูว้ ่าแค่ตงั้ คาํ ถามเนีย่ มันก็เปลีย่ นได้ บทบาทของครู นะ่ สาํ คัญ”
(ครู 2 รร.2)
“บทบาทของครู ตอ้ งคอยเสริมแรงให้เด็กด้วยค่ะ โดยเฉพาะเด็กพิเศษเพราะว่า
ถ้าเราชม หรือให้รางวัลเด็กจะกล้าแสดงออกมากขึน้ ค่ะ จากที่หนูสอนแล้วหนูชมเวลา
เด็กตอบคาํ ถามได้ดี ก็ปรากฎว่าเด็กจะชอบและก็แย่งกันตอบคาํ ถามเพือ่ ให้ได้คาํ ชม
ค่ะ”
(ครู 3 รร.2)

3.2.2 ด้านความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริงในวงจรที่ 2 นี ้ พบว่า ครู มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรูส้ กึ ต่อการจัดการเรียนรู ้ คือ มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานมากขึน้ เนื่องจากครูได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ
มากขึน้ มีการช่วยเหลือกันในกลุม่ และการแสดงออกถึงความสุขในการเรียน ซึ่งจากเดิมครูมองว่าการ
ให้นกั เรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่มนัน้ สิน้ เปลืองเวลาในการจัดการเรียนรู ค้ รู จึงใช้ เวลาส่วนใหญ่
ในการอธิบายเนือ้ หานักเรียน
“พอเห็นเด็กเปลี่ยนไปในทางที่ดี สนใจเรียนมากขึ้น ส่งงานครบ และมีการ
ตอบคาํ ถามครู มากขึน้ ก็คิดว่า..เออ..นีเ่ พราะเราเปลี่ยนวิธีการสอนแน่ๆ เลย เด็กเลย
สนใจมากขึน้ ไม่นง่ ั นิ่งๆ เหมือนแต่ก่อน”
(ครู 3 รร.2)
“อ่า..บางคาํ ตอบทีเ่ ด็กไปสืบค้นมามันมากกว่าขอบเขตเนือ้ หาทีเ่ ราสอน ทีนี ้
พอลองให้เด็กอธิบายเรือ่ งทีไ่ ปสืบค้นมา อ่า..ไหนลูกลองอธิบายให้ครู ฟังสิว่าเรือ่ งทีไ่ ป
สืบค้นมานีล้ ูกเข้าใจว่ายังไง..เด็กก็อธิบายได้นะคะ ก็คดิ ว่าจากกระบวนการทีใ่ ห้เด็ก
ไปสืบค้นมาเป็ นกลุ่มนีท้ าํ ให้เด็กได้ความรู ท้ ลี่ กึ ”
(ครู 2 รร2)

3.2.3 ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริงพบว่า ครู มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ในประเด็นการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ โดยในการออกแบบการจัดการ
เรียนรูค้ รูได้คานึงถึงการเรียนรูข้ องนักเรียนมากขึน้ และเตรียมแผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้ดีขนึ ้ นอกจากนี ้
ในส่วนบทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู ้ ครู สะท้อนว่าได้พยายามลดการบรรยายด้วยการเน้นตัง้
คาถาม โดยเฉพาะคาถามปลายเปิ ด ซึ่งครูสามารถตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกันและดูเป็ นธรรมชาติมากขึน้
นอกจากนี ้ มีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ตดั สินคาตอบของนักเรียน
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แต่ให้กาลังใจ ทาให้นกั เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้ไปในทางที่ดีขนึ ้ เช่น กล้าตอบ
คาถามโดยไม่กลัวว่าจะถูกหรือผิด
“ก็พยายามถามนะคะ พยายามไปศึกษาวิธีการตัง้ คาํ ถามเพือ่ ทีว่ ่าตัวเองได้ถาม
คล่องๆ แบบว่าลื่นไหล ไม่ติดขัด แล้วพอมาฝึ กถามบ่อยๆ มันก็ลื่นไหลไปโดยอัตโนมัติ
เลยค่ะ ก็คดิ ว่าตัวเองพยายามถามมากขึน้ ค่ะ ไม่ค่อยบรรยายเนือ้ หา หรือว่าบอกคาํ ตอบ
นักเรียนเหมือนแต่ก่อน”
(ครู 2 รร2)
“บทบาทที่เปลี่ยนไปของหนูคือ หนูมีการชมนักเรียนมากขึ้นค่ะ แต่ก่อนหนูไม่
ค่อยสนใจกับเรือ่ งการชมนักเรียน ส่วนใหญ่จะเน้นสอนเนือ้ หาไปเลยเพราะกลัวว่าจะสอน
ไม่ทนั แต่มาตอนนีห้ นูมีชมนักเรียน บางวันก็มีให้ดาวเพือ่ ว่าให้เด็กอยากตอบคาํ ถาม มี
ส่วนร่วมในชัน้ เรียนมากๆ ค่ะ”
(ครู 1 รร2)

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ
นอกจากการเปลี่ยนแปลงในด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู ้ ด้านความรูส้ ึกต่อ
การจัดการเรียนรู ้ และด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ แล้วพบว่าครู ยัง มีการเปลี่ ยนแปลงในด้าน
ความรูส้ กึ ดังนี ้
ด้านความรู้สึก
หลังจากการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานผ่านไปจานวน 2 วงจร ครู
ได้สะท้อนถึงการมีมมุ มองที่ดีตอ่ การเรียนรูข้ องนักเรียน และเห็นคุณค่าในตนเอง จากการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูค้ รัง้ นี ้
มีมุมมองทีด่ ตี ่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูใ้ นวงจรที่ 2 ครูได้สะท้อนถึงการมีมมุ มอง
ที่ดีต่อการเรียนรู ข้ องนักเรียนว่า จากเดิมนัน้ ครู มองว่าการเรียนรวมทาให้การจัดการเรียนรู ล้ ่าช้า ไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากครู ตอ้ งคอยจัดการกับพฤติกรรมเด็กพิเศษ โดยครู มองว่า เด็ก
พิเศษพัฒนายาก จึงให้ความสาคัญกับนักเรียนกลุ่มนีค้ อ่ นข้างน้อย แต่เมื่อ จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานโดยให้นกั เรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่มโดยคละความสามารถหรือจัดกลุ่มให้เด็กพิ เศษอยู่
รวมกับเด็กอ่อน พบว่านักเรียนมีความพยายามในการเรียนรูเ้ พิ่มมากขึน้ และมีความรับผิดชอบ โดยครู
ดูจากการส่งชิน้ งานครบตามที่ครูส่งั และชิน้ งานสะท้อนถึงการมีพฒ
ั นาการเรียนรู ท้ ่ีดีขนึ ้
“ยอมรับนะคะว่าแต่ก่อนนีห้ นูไม่ค่อยสนใจเด็กพิเศษ เพราะคิดว่าพัฒนายาก
แล้วก็รงั้ เพือ่ นคนอื่นๆ ให้ชา้ ไปด้วย แต่พอหนูลองแบ่งกลุ่มให้เรียนให้เขาช่วยกันสอน
กันเองภายในกลุ่ม ให้เด็กคนทีเ่ ก่งๆ ช่วยสอนเด็กพิเศษเหล่านี ้ ก็ไปได้นะคะ เหมือนว่า
เด็กเขาจะเข้าใจกัน ก็ความคิดหนูเปลีย่ นเลยค่ะ”
(ครู 1 รร2)
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“หนู ว่ าเด็ก เรายัง พัฒ นาได้อีก เยอะเลยค่ ะ ถ้า ได้ใ ห้เขาได้เ รียนแบบลงมื อ
ปฏิบตั ิจริงแบบนีบ้ ่อยๆ จากที่หนูสอนวันก่อน เด็กที่ว่าไม่ค่อยสนใจเรียน แต่พอให้ทาํ
กิจกรรมแบบว่าเราไม่กาํ หนดหรือบังคับตายตัวว่าต้องทาํ แบบนีเ้ ท่านัน้ เขาก็ทาํ ได้นะคะ
เขามีวธิ ีการของเขาจนได้คาํ ตอบเหมือนเพือ่ น”
(ครู 3 รร2)
“พอเราสอนๆ ไปเราก็รูส้ กึ เห้ย!! เด็กพิเศษมันก็พฒ
ั นาได้นิ เพราะเค้าก็พฒ
ั นา
มากขึน้ เราก็รูส้ กึ หายเหนือ่ ยนะ”
(ครู 1 รร.2)

3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักเรียน
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั และการสะท้อนของครู และนักเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เ กิ ดกับนักเรียนจากการได้รับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน พบว่านักเรียนได้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้ ด้านความสามารถในการคิด และด้านความสุขในการเรียน
ดังนี ้
3.3.1 ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่องมา
จนสิน้ สุดการวิจยั วงจรที่ 2 พบว่านักเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ โดยมีการสนทนา
โต้ตอบกับครู มากขึน้ มีความรับผิดชอบมากขึน้ สะท้อนจากจานวนนักเรียนที่ส่งชิน้ งานครู เกือบครบ
ทุกคน มีความกล้าแสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อนๆ เด็กอ่อนหรือเด็กพิเศษ
พยายามแสดงศักยภาพของตนเองออกมาให้ครูเห็นผ่านการทาชิน้ งานที่ได้รบั มอบหมาย นอกจากนีย้ งั
พบว่า นักเรียนมีการทาํ งานเป็ นทีม ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม มีผนู้ ากลุ่ม และมีการแบ่งงานกันทา โดย
คนเก่งจะช่วยอธิ บายเพื่อนในกลุ่ม และที่สาคัญคือ มีกระบวนการแก้ปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา วางแผน และแก้ปัญหาเป็ นลาดับขัน้ ตอนได้
“ก็ดูจากทีใ่ ห้ทาํ กิจกรรมกลุ่มหลายๆ ครัง้ ก็เห้นว่าเด็กช่วยเหลือกันมากขึน้ คือ
ในแต่ละกลุ่มจะมีทงั้ เด็กเก่ง ปานกลาง แล้วก็อ่อน เด็กที่เก่งก็ช่วยนาํ เพือ่ น แล้วช่วย
สอนคนอ่อน บรรยากาศตรงนีด้ มี ากเลยค่ะ”
(ครู 2 รร2)
“…ก็จะบอกเพือ่ นในกลุ่มว่าให้ช่วยเหลือกัน อยู่กลุ่มเดียวกันต้องช่วยกันบ้าง”

(นร.5 รร2)
“หนู ว่ า เวลาท ํา กิ จ กรรมเป็ นกลุ่ม เด็ก พิเ ศษที่ว่ า มี ค วามต้อ งการพิเ ศษ จะ
พยายามทาํ ชิ้นงานมากขึน้ ถ้าเป็ นแต่ก่อนเด็กจะถามว่า..ครู ครับผมพิเศษ ผมต้องทาํ
ไหม.. มาตอนนีค้ าํ ถามเริ่มลดลงค่ะเพราะหนูบอกว่าพิเศษก็ตอ้ งทาํ ทุกคนต้องช่วยกัน
ในกลุ่ม”
(ครู 3 รร.2)
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3.3.2 ด้านความสามารถในการคิด
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่องมา
จนสิน้ สุดการวิจยั วงจรที่ 2 นี ้ พบว่านักเรียน มีความสามารถในการคิดเพิ่มมากขึน้ โดยมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
จากสถานการณ์ปัญหาได้ วิเคราะห์หาสาเหตุ หาวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลาย กาหนดความรูท้ ่ีตอ้ ง
ใช้ในการแก้ปัญหาได้ครอบคลุม และเขียนขัน้ ตอนการศึกษาค้นคว้าได้ นักเรียนได้ร่เิ ริ่ม มีความสามารถ
ในการคิดขัน้ สูง และมองเห็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ชดั เจนขึน้
“ดูจากการให้ทาํ ตาราง FILA ก็เห็นว่านักเรียนสามารถเขียนข้อเท็จจริง ระบุ
ปัญหาจากสถานการณ์ได้ นักเรียนบอกได้ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร น่าจะมีวิธีแก้
อย่างไรได้บา้ ง แล้วถ้าจะแก้ปัญหานีต้ อ้ งใช้ความรู อ้ ะไร จะไปศึกษาทีไ่ ด้ นักเรียนเขียน
ตรงนีอ้ อกมาได้ ก็คดิ ว่าได้ผา่ นกระบวนการคิดมาแล้วค่ะ”
(ครู 3 รร2)
“ใช่ค่ะ หนูก็ดูจากตาราง FILA ทีเ่ ด็กทาํ ตรงนีเ้ ราจะรู เ้ ลยว่าเด็กมีความคิดแค่
ไหน ถ้าเด็กตอบได้ว่าปัญหาคืออะไร และเขียนพวกสาเหตุของปัญหา วิธีแก้ปัญหาอะไร
อย่างนีไ้ ด้ หนูก็ว่าเด็กมีความคิดมากขึ้นแล้วค่ะ เพราะแต่ก่อนบอกให้คิดนีไ่ ม่ คิดเลยค่ะ
นัง่ เงียบ”
(ครู 1 รร2)

3.3.3 ด้านความสุขในการเรียน
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่องมา
จนสิน้ สุดการวิจยั วงจรที่ 2 พบว่า นักเรียนสนุกและมีความสุขในการเรียน เนื่องจากได้ทากิจกรรม
ร่วมกันเป็ นกลุ่มที่เน้นการลงมือปฏิบตั ิ และมีอิสระในการคิด ทาให้โดยบรรยากาศในห้องเรียนเป็ นไป
อย่างผ่อนคลาย มีเสียงนักเรียนโต้ตอบกับครูเป็ นการสื่อสารสองทางที่มีความหมายต่อนักเรียน
“หนู ช อบที่ค รู พ าเราออกมาเรีย นนอกห้อ ง วัน นัน้ เรี ย นเรื่อ งการวัด ครู ..ให้
ช่วยกันตีเส้นสนามวอลเลย์บอล แล้วทาสี เด็กๆ ก็ช่วยกันวัด ช่วยกันตีเส้น สนุกมากเลย
ค่ะ”
(นร.3 รร2)
“เด็กชอบบอกให้พาออกมาเรียนนอกห้องเรียน ก็เลยพยายามพาออกมาค่ะ
บางทีพาออกมาเฉยๆ มานั่งเรียนกันใต้ตน้ ไม้เปลี่ยนบรรยากาศให้เด็กได้อยู่ในที่โล่งๆ
บ้าง”
(ครู 3 รร2)
“...ก็เลยรู ส้ กึ ว่าจากการสอนนี ้ เด็กได้ฝึกทักษะการคิด เด็กสนุก มีความสุขใน
การเรียนและได้เรียนรู ว้ ิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองค่ะ และคิดว่าถ้าสอนติดต่อกันอย่าง
ต่อเนือ่ งจะทาํ ให้เด็กมีทกั ษะการคิดเพิ่มมากขึน้ ค่ะ”
(ครู 2 รร.2)
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3.4 ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงในการวิจัยวงจรต่อไป
จากข้อมูลในขัน้ การปฏิบตั ิแ ละการสังเกต และขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ แสดงให้
เห็นว่าการดาเนินการวิจยั ในวงจรที่ 2 ส่งผลให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานทัง้ ในด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม จนเป็ นที่พึงพอใจ
ของครู และผลการจัดการเรียนรูท้ าให้นกั เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขนึ ้ ทัง้ ในด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้
ด้านความสามารถในการคิด และด้วยความสุขในการเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ครูเห็นว่าสามารถพัฒนา
การจัดการเรียนรูไ้ ด้ดีย่งิ ขึน้ กว่าเดิม หากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับครู ตอ้ งการเห็นหลักฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจึงเห็นว่าควรดาเนินการตามเกลี ยววงจรการวิจัยอี กวงจรเพื่ อดูผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในปลายภาคเรียน
ผู้วิ จัย ให้ผู้ร่ว มวิ จัย ร่ว มกัน แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการท า
กิ จ กรรมสัง เกตการสอนของเพื่ อนครู และการทบทวนหลัง การปฏิ บัติง าน พบว่าครู เห็นตรงกันว่า
ลักษณะการทากิจกรรมทัง้ 2 กิจกรรม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปฏิบตั ิจริงในโรงเรียน เมื่อ
ผูว้ ิจยั ถามว่า “หากต้องเพิ่มการทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ข้ องครู จะทาอย่างไร” พบว่า
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็ นกิจกรรมที่สามารถปฏิบตั ิได้ ดังนัน้ ในการวิจยั วรจรที่ 3 ครูจะปฏิบตั ิ
กิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน สังเกตการสอนของเพื่อนครู และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
“ศึกษาเทคนิคการสอนตามความสนใจของตัวเอง น่าจะพัฒนา PBL ได้ค่ะ ใคร
อยากปรับเรือ่ งไหนก็ให้ไปศึกษากันตามความสนใจ แล้วนาํ มาใช้กบั การสอนของตัวเอง”
(ครู 2 รร2)
“ปกติหนูก็ไปศึกษาอยู่แล้ว หาพวกเทคนิคการสอนทีว่ ่าดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนได้ ทีค่ รู คนอืน่ เขาใช้แล้วเห็นว่าดี หนูก็ลองเอามาใช้ดู ถ้าว่าให้ทาํ กิจกรรมอีกหนู
ก็ว่าศึกษาค้นคว้านีแ้ หละค่ะจะได้ไม่เพิ่มภาระงานด้วย”
(ครู 1 รร2)

การวิจัยวงจรที่ 3 : โรงเรียนที่ 2
การวิจยั วงจรที่ 3 เกิดจากความต้องการของครู ในการเห็นหลักฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรดาเนินการตามเกลียววงจรการวิจยั ต่อเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในปลายภาคเรียนเช่นเดียวกันกับโรงเรียนที่ 1
1. ขั้นการปฏิบัตกิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน)
การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ในการวิจยั วงจรที่ 3 มีวตั ถุประสงค์เหมือนในการวิจยั วงจรที่ผ่าน
มาคือเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสาคัญและขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
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เป็ นฐาน วางแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น ฐาน โดยการสะท้อนความคิดภายหลังจากการลงมือปฏิบตั ิจริงและ
ร่วมวิพากษ์เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะสาคัญและขัน้ ตอนของการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน วางแนวทางการจัดการเรียนรู แ้ ละวางแผนทากิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในการวิจยั วงจรที่ 3 ผลการปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์วิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
องค์ประกอบด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ดังต่อไปนี ้
1.1 ด้านภาษา
1) การให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
จากการสะท้อนความคิดและร่วมกันวิพากษ์เพื่อทบทวนความหมายของการจัดการ
เรียนรู แ้ บบใช้ปัญ หาเป็ นฐาน พบว่า ครู ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เช่นเดียวกันกับการวิจยในวงจรที่ 2 โดยข้อมูลสะท้อนถึงลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน 7 ประการ ได้แก่ 1) การนาปั ญหามาเป็ นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู ้ 2) ครูเน้นการถาม
3) นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม 4) ครูเป็ นผูส้ ่งเสริมการเรียนรู ้ 5) นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง 6)
ครูคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้ และ 7) ครูใช้วิธีประเมินผลตามสภาพจริง
นอกจากนี ้ พบว่าครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานเหมือนการวิจัยวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวเกิดจากการวิพากษ์ร่วมกันใน
กิจกรรมฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และกิจกรรมปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ในการวิจยั วงจรที่ 1 เช่นเดียวกันกับ
โรงเรียนที่ 1
“concept PBL มันก็เหมือนเดิมตายตัวอยู่แล้วค่ะว่าต้องใช้ปัญหาในการให้
เด็กเรียนรู ้ ต้องยึดผูเ้ รียนเป็ นศู นย์กลาง เน้นการตัง้ คาํ ถาม ให้เด็กเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง
อะไรอย่างนีค้ ่ะ”
(ครู 3 รร2)
“หนูว่าหนูเข้าใน concept PBL ชัดแล้วนะคะ สาํ คัญเลยว่าเราต้องเน้นทีต่ วั
เด็ก ให้เด็กเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง ค้นหาความรู เ้ อง ครู เป็ นแค่ผชู ้ ่วยให้เด็กได้เรียนรู ”้
(ครู 1 รร2)

1.2 ด้านกิจกรรม
จากการร่วมกันระดมความคิดของผูว้ ิจยั และกลุ่มครู เพื่อวางแนวทางจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน และวางแผนทากิจกรรมเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น ฐาน โดยนา
ข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงในการวิจยั วงจรต่อไปในขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ มาเป็ นข้อมูลในการ
ระดมความคิด สามารถสรุ ปเป็ นกิจกรรมที่จะทาในขัน้ การปฏิบตั ิและการสังเกต ได้ 3 กิจกรรม ได้แก่
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การจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริง การสังเกตการสอนของเพื่อนครู การทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สรุปดังนี ้
1) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
ครูมีความเห็นว่ารูปแบบแผนการจัดการเรียนรูม้ ีความเหมาะสม และตกลงร่วมกันว่า
จะเขียนแผนการจัดการเรียนรูร้ ูปแบบเดิมคือ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู เ้ ป็ น 4 ขัน้ ตอนหลัก
ภายใต้ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานตามที่เข้าใจตรงกัน สาหรับการ
จัดการเรียนรูใ้ นวงจรที่ 3 ครูตอ้ งการเพิ่มกลวิธีการจัดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุน้ พฤติกรรมการ
เรียนรู ข้ องนักเรียน อย่างไรก็ ตาม ครู ยัง คงยึดขั้นตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4
ขัน้ ตอนหลัก ควบคูก่ บั คานึงถึงลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบบใช้ปัญหาเป็ นฐานตลอดการ
จัดการเรียนรู ้
“ก็ตาม concept PBL เลยค่ะ ขัน้ ตอนการสอนมันโอเคอยู่แล้วก็ตามนัน้ เลย
แต่คดิ ว่าพวกเทคนิคต่างๆ ก็เสริมเข้าไปเรือ่ ยๆ ค่ะ
(ครู 1 รร2)
“คิดว่ายึดตาม concept ที่เราเข้าใจนีแ่ หละค่ะ 4 ขัน้ ตอน แล้วก็สอนตาม
concept PBL”
(ครู 3 รร2)

2) การสังเกตการสอนของเพือ่ นครู
ครูได้สะท้อนว่ากิจกรรมสังเกตการสอนของเพื่อนครู มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปฏิบตั ิจริง ในโรงเรียนแล้ว ดัง นัน้ การสังเกตการสอนของเพื่อนครู ในการวิจัยวงจรที่ 3 นีจ้ ะทาใน
ลักษณะเดิม คือครู สงั เกตการสอนซึ่งกันและกัน คนละ 1 ครัง้ และภายหลังจากที่ครูทกุ คนสังเกตการ
สอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนาผลการสังเกตมาร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นและความรู ส้ ึกจากการทา
กิจกรรม
“ก็เหมือนเดิมค่ะสังเกตการสอนคนละ 1 ครัง้ ก็น่าจะพอ คือให้ได้เห็นเพือ่ น
สอนบ้าง”
(ครู 1 รร2)
สังเกตเดือนละครัง้ ก็ได้อยู่ค่ะ ถ้ามากไปทาํ ไม่ทนั ภาระงานอืน่ ด้วย”
(ครู 3 รร2)

3. การทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน (AAR)
การทากิ จ กรรม AAR ในโรงเรียนเกิ ดขึน้ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ องจน
ผูบ้ ริหารและครูถือเป็ นการปฏิบตั งิ านอย่างหนึ่งในโรงเรียน ผูบ้ ริหารและครูเห็นว่า ลักษณะของกิจกรรม
และช่วงเวลาในการทากิจกรรมมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยผูบ้ ริหารเป็ นผูน้ าการ AAR
และทาการ AAR ทุกบ่ายวันศุกร์ ในช่วงเวลา 13.00 - 13.40 น.
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“AAR โอเคแล้ว ให้ ผอ.นาํ เหมือนเดิม ดีอยู่แล้ว” (ครู 3 รร2)
“เราหาเวลาว่างตรงกันยาก ก็เอาเวลาช่วงทีเ่ ด็กไปละหมาดเหมือนเดิม”
(ครู 2 รร2)

4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จากข้อสรุปสาหรับการทากิจกรรมในการวิจยั วงจรนี ้ คือเพิ่มการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงให้ครู ร่วมกันวางแผนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ข้อสรุ ปที่ได้คือ ครู จะศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับกลวิธีการจัดการเรียนรู จ้ ากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ตา่ งๆ ตาม
ความสนใจ แล้วนามาออกแบบการจัดการเรียนรูข้ องตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
“ก็คน้ ตามแหล่งต่างๆ เดีย่ วนีม้ เี ยอะ แล้วแต่จะเลือกเอา อยากได้แบบไหนมี
หมด ในเน็ตมีพร้อม”
(ครู1 รร2)
“ก็ให้ไปศึกษาเทคนิคการสอบแล้วมาออกแบบการสอนในห้องเรียน ก็ตามนี ้
นะคะ”
(ครู 2 รร2)

1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1) ความสัมพันธ์ทมี่ ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการสังเกตและพูดคุยกับครู และผูบ้ ริหารพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับ
ครู ท่ีมีผลต่อการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครู คือ ผูบ้ ริหารมีการสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรค
ในการทากิจกรรมวิจยั และคอยติดตามสอบถามครูเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้ ทาให้ครู
ในโรงเรียนมีการตื่นตัวในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ม้ ากขึน้ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มวิจยั
กับนักวิจยั นัน้ ผูบ้ ริหารและครูให้ความเป็ นกันเองกับนักวิจยั ทาให้รูส้ ึกถึงความสนิทสนม มีการปรึกษา
ผูว้ ิจยั แบบตัวต่อตัวในรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ
“ผอ.ถามอยู่ตลอดค่ะว่าเป็ นยังไงบ้าง แผนการสอนทาํ ทันไหม ทาํ ถึงไหนแล้ว
สอนแล้ว เป็ นยัง ไงเจอปั ญ หาอะไรบ้า ง ผอ.บอกว่ า มี อ ะไรให้บ อก ถ้า อยากให้ ผอ.
ช่วยเหลืออะไรให้รบี บอก ไม่ตอ้ งเกรงใจ”
(ครู 2 รร2)

2) ความสัมพันธ์ทสี่ ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียนปรากฎชัดเจนมากขึน้ เนื่องจากครู ผู้
ร่วมวิจัยได้ปฏิ บตั ิการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจริง และมี การทากิจ กรรมร่วมกันอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ทาให้เห็นถึงเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
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อย่างชัดเจน ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพระหว่างโรงเรียนนัน้ ปรากฎชัดเจนมากขึน้ รายละเอียด
ดังนี ้
2.1) ชุมชนครู ทพ
ี่ ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
ครูในโรงเรียนมีการรวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีการเล่าประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูใ้ ห้เพื่อนครู
ฟั ง มีการสนับสนุนและให้กาลังใจครูผรู้ ว่ มวิจยั อย่างต่อเนื่อง ภาพรวมบรรยากาศภายในโรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูมากขึน้
“โดยส่วนใหญ่แล้วกับเพือ่ นครู ในโรงเรียนก็จะเล่าให้ฟังกันค่ะว่าไปสอนมาแล้ว
เป็ นยังไงบ้าง เพราะว่าเรา 3 คน เริ่มเปลีย่ นการสอนก่อน ดังนัน้ ผอ.บอกว่ามีอะไรให้
ลองมาเล่ าให้ครู ค นอื่น ๆ ฟั ง บ้าง เผื่อ ครู ค นอื่นสนใจด้ว ย อยากปรับ การสอนด้ว ย”
(ครู 2 รร2)

2.2) ชุมชนครู ทพ
ี่ บปะกันสม่าเสมอ
ครู ผรู้ ่วมวิจยั มี การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดย
จากข้อมูลพบว่า มีการนัดหมายวันและเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั เช่นเคย เช่น การปรึกษากันเกี่ยวกับ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ นาผลการจัดการเรียนรูม้ าเล่าสู่กนั ฟั ง และทากิจกรรม AAR กัน ทาให้
ได้เรียนรูเ้ ทคนิคการสอนของเพื่อนครู เปิ ดใจรับข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันมากขึน้ ส่งผลให้ครูมีความ
สนิทสนมกันมาขึน้ การทากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเป็ นไปอย่างคล่องตัว
2.3) ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างครูผรู้ ว่ มวิจยั ระหว่างโรงเรียนนัน้ พบว่า มีการพูดคุย
กันทัง้ เรื่องการจัดการเรียนรูแ้ ละเรื่องทั่วไป โดยส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุยผ่านกลุ่มไลน์ บรรยากาศและ
คาพูดที่ใช้ส่ือถึงความเป็ นกันเองมากกว่าการเปรียบเทียบหรือแข่งขันกัน เช่นเดียวกับการวิจยั วงจร
ที่ผา่ นมา ซึ่งนาไปสูค่ วามรูส้ กึ ไม่โดดเดี่ยว และร่วมทุกข์รว่ มสุขกัน
2.4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
จากการพูดคุยกับครู พบว่า การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ เกิดขึน้
ภายในโรงเรียนคือ การปรับโครงสร้างเวลาในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้ครูได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กัน เช่นเดียวกับวงจรที่ผ่านมา เนื่องจากส่งผลดีตอ่ การปฏิบตั ิงานในโรงเรียน ส่วนการสนับสนุนชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพระหว่างโรงเรียนนัน้ ผูว้ ิจยั ได้กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ระหว่าง
โรงเรียนมากขึน้ โดยการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูข้ องครูผา่ นกลุ่มไลน์
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2. ขั้นการปฏิบัตแิ ละการสังเกต
ในขัน้ ตอนนีผ้ ูร้ ่วมวิจยั ปฏิบตั ิตามแผน โดยผูว้ ิจยั คอยอานวยความสะดวก สนับสนุน และ
สังเกตการทากิจกรรม สรุปผลการปฏิบตั แิ ละการสังเกตดังนี ้
2.1 ด้านภาษา
ภาษาทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรู้
จากการสังเกตการณ์ขณะครูจดั การเรียนรูใ้ นการวิจยั วงจรที่ 3 พบว่าภาษาที่ครูใช้ใน
การจัดการเรียนรูส้ ะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเ้ ดิมไปสู่การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยพบว่าภาษาที่ใช้เน้นการทาความเข้าใจบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ้ การทา
ความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา การตัง้ คาถามปลายเปิ ด และภาษาที่ส่ือถึงความใกล้ชิดกับนักเรียน
ในภาพรวมการใช้ภาษาดูเป็ นธรรมชาติมากขึน้ มีการสื่อสารแบบสองทางในคาบเรียนทัง้ ระหว่างผูส้ อน
กับผูเ้ รียน และระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รีย นในขณะทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม เช่นเดียวกันกับการวิจยั ใน
วงจรที่ผา่ นมา
มีการกระตุน้ ให้ผูเ้ รียนตอบคาถาม และมีการสื่อสารแบบสองทางในคาบเรียนทัง้
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รียน และระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียนในขณะทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม นอกจากนี ้
ครูมีการชมเชย ให้กาลังใจนักเรียนด้วยถ้อยคาที่มีความหมายเช่นเดียวกันกับการวิจยั ในวงจรแรก
2.2 ด้านกิจกรรม
1) การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
จากการสังเกตการณ์การจัดการเรียนรูข้ องครู พบว่าครูพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนบทบาทของผูส้ อนเป็ นผูช้ ีแ้ นะที่เน้นการใช้คาถามในการจัดการเรียนรู ้ ผ่านการจัดการเรียนรู ้ 4
ขัน้ ตอนหลัก ที่มีการแทรกเสริมกลวิธีการจัดการเรียนรูต้ ลอดกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ช่นเดียวกับการ
วิจยั ในวงจรที่ผ่านมา ซึ่งจากการสังเกตพบว่า 1) ขัน้ เชื่อมโยง ครูยงั คงทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียน
ก่อนนาเสนอสถานการณ์ปัญหา มีการตัง้ คาถามเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมกับสถานการณ์ปัญหา และให้คา
ชมเชย เสนอแนะต่อการตอบคาถามของนักเรียน 2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนใน
การทากิจกรรม โดยเริ่มจากการให้นกั เรียนช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผ่านตารางวิเคราะห์
ปัญหาที่มีการระบุคาถามไว้เป็ นแนวทางให้นกั เรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ครูทกุ คนพยายามลด
การบรรยายและเพิ่มบทบาทการเป็ นผูช้ ีแ้ นะเมื่อนักเรียนต้องการ 3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ครูให้
นักเรียนสืบค้นข้อมูลเป็ นกลุ่ม มีการเปิ ดโอการสให้นกั เรียนได้เลืกแหล่งค้นหาความรู ้ และมีการกาหนด
ชิน้ งานที่นกั เรียนต้องนามาส่ง และ 4) อภิปรายและสรุปสิ่งที่เรียนรู ้ ครูทกุ คนปฏิบตั ิตามแนวทางที่ตกลง
ร่วมกันคือลดบทบาทของตนเองในการสรุปความรูใ้ ห้นกั เรียน และกระตุน้ ให้นกั เรียนร่วมกันสรุปความรู ้
มีการเสริมแรงและให้ขอ้ มูลย้อนกลับนักเรียน ให้นกั เรียนเขียนสะท้อนการเรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคล
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2) การสังเกตการสอนของเพือ่ นครู
ครู ได้สงั เกตการสอนซึ่งกันและกัน โดยสลับกันสังเกตการสอน คนละ 1 ครัง้ และ
ภายหลังจากที่ครูทกุ คนสังเกตการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้นาผลการสังเกตมาร่วมกันสะท้อนความ
คิดเห็นและความรู ส้ ึก พบว่าครู สะท้อนข้อมูลให้ขอ้ เสนอแนะกันอย่างเป็ นมิตรเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ไ้ ปด้วยกัน ครู ตา่ งเปิ ดใจพร้อมรับฟั งข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู ้ มีการปรึกษาและร่วมกัน
วางแผนการจัดการเรียนรูใ้ นครัง้ ต่อไป การชื่นชมและให้กาลังใจแก่กนั
3) การทบทวนหลังการปฏิบัตงิ าน
ผูว้ ิจยั ให้ครู สะท้อนการทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน เปรียบเทียบกับการ
วิจยั ในวงจรที่ 2 ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ พบว่า การทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานในช่วง
วงจรที่ 3 ครู มีการนาผลการจัดการเรียนรู ม้ าแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันมากขึน้ ทัง้ ในประเด็นที่ประสบ
ความสาเร็จ และประเด็นที่เจออุปสรรค มีการให้ขอ้ เสนอแนะแก่กันเพื่อการแก้ปัญหา ดังเช่นครู 3
สะท้อน “บางครัง้ ก็ไม่ทนั ถึงวันศุกร์ก็มาคุยกันแล้วค่ะ คุยกันว่าการสอนเป็ นไงบ้าง พอดี ผอ.แกมาชวน
AAR ด้วยค่ะ แกมาถามว่าใครว่างบ้าง แกอยาก AAR ผลการสอน ก็เลยหาเวลามา AAR กันค่ะ”
4) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผูว้ ิจยั ให้ครูสะท้อนภาพโดยใช้คาถามว่า “ครูได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อออกแบบ
การจัดการเรียนรูห้ รือไม่ อย่างไร” พบว่าครูมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคนิค กลวิธีในการ
จัดการเรียนรู ้ โดยครูสะท้อนให้เห็นหลักฐานการศึกษาค้นคว้าจากเฟสบุ๊คที่ผวู้ ิจยั เปิ ดไว้เพื่อเป็ นแหล่ง
ความรู เ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีปรากฎรายชื่ อครู ท่ีเข้าไปศึกษา เมื่อผูว้ ิจัย
ถามถึงประโยชน์ของแหล่งความรู ท้ ่ีผวู้ ิจยั รวบรวมไว้ พบว่าครู มีความเชื่อถือในแหล่งความรู ท้ ่ีผูว้ ิจัย
สร้างขึน้ เนื่องจากข้อมูลที่ผวู้ ิจยั รวบรวมไว้ มีการอ้างอิงถึงที่มาที่ชดั เจน โดยพบว่าข้อมูลที่ครูมีความสนใจ
เป็ นพิเศษคือ เรื่องแนวทางการตัง้ คาถามที่ทรงพลัง ซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงศ์ใหญ่
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่นเดียวกับโรงเรียนที่ 1
“หนูเข้าไปอ่านในเพจที่พเี่ ปิ ดไว้ตงั้ แต่แรกๆ แล้วค่ะ ก็วนั นัน้ ก็ไปอ่านเทคนิค
การตัง้ คาํ ถามของอาจารย์คนนึง เขาเขียนไว้ดกี ารเลยลองเอามาใช้ดู หนูว่าพีเ่ อาเทคนิค
ต่างๆ มารวมไว้แบบนีก้ ็ดนี ะคะ ครู จะเข้าไปทีศ่ ูนย์รวมเลยทีเดียว เพราะถ้าพีเ่ ป็ นคนรวม
ครู เราเชือ่ อยู่แล้วค่ะ”
(ครู 1 รร.2)
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2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1) ความสัมพันธ์ทมี่ ีผลต่อการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
จากการสังเกตและพูดคุยกับครู และผูบ้ ริหารพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารกับ
ครู ท่ีมีผลต่อการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครู คือ ผูบ้ ริหารมีการสังเกตการสอนของครู และทา
กิจกรรม Learning walk อย่างต่อเนื่อง ทาให้ครูเกิดความคิดว่าผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการนาแนว
ทางการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้เป็ นฐานมาใช้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง และครู มีความตื่นตัวในการจัดการ
เรียนรูอ้ ยู่เสมอ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มวิจยั กับนักวิจยั นัน้ ผูบ้ ริหารและครู ให้ความเป็ นกันเอง
กับนักวิจยั โดยครูมีการขอคาปรึกษาผูว้ ิจยั แบบส่วนตัวทัง้ ในเรื่องการจัดการเรียนรูแ้ ละเรื่องทั่วไป
“ผอ.ท่านได้ทาํ กิจกรรม Learning walk ของท่านอยู่ตลอด ท่านเดินดูทุก
สัปดาห์ บางสัปดาห์ 2 – 3 วัน ท่านเดินดูครูสอน แล้วมาชวนครูคยุ เรื่องการสอน แล้วยัง
มีเรื่องสังเกตการสอนท่านมีปฏิทินสังเกตการสอนที่ชดั เจน ท่านสังเกตตามปฏิทินทุก
เดือนเลยค่ะ”
(ครู 2 รร.2)

2) ความสัมพันธ์ทส่ี ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียนปรากฎชัดเจนมากขึน้ เนื่องจากครู
ผูร้ ่วมวิจัยได้ปฏิบตั ิการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจริง และมีการทากิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ทาให้เห็นถึงเป้าหมายในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
อย่างชัดเจน ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพระหว่างโรงเรียนนัน้ ปรากฎชัดเจนมากขึน้ ดังนี ้
2.1) ชุมชนครู ทพ
ี่ ูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
ครูในโรงเรียนมีการรวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการ ซึ่งเกิดขึน้ ใน
ช่วงเวลาที่ครู ว่างจากการสอนตรงกัน หรือช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน เช่นเดียวกับการวิจัย
วงจรที่ผา่ นมา ครูสะท้อนว่าการพูดคุยกันในเรื่องการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นสิ่งที่ปฏิบตั ิ
ในทุกวัน ภาพรวมบรรยากาศภายในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ อง
ครูมากขึน้
“คุยกันทุกวันเลยค่ะเรือ่ ง PBL ตอนนีก้ ลายเป็ นเรือ่ งหนึ่งทีค่ รู ตอ้ งคุยกันในแต่
ละวัน ผอ.ต้องคุย ครู ตอ้ งคุยค่ะ”
(ครู 1 รร.2)

2.2) ชุมชนครู ทพ
ี่ บปะกันสม่าเสมอ
จากการพูดคุยกับครู พบว่า ครู ผูร้ ่วมวิจัยมีการนัดหมายเพื่อ ร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรียนรู ้ และนาแผนการจัดการเรียนรูม้ าร่วมกันแสดงความคิดเห็นกัน มีการสังเกตการสอนซึ่งกัน
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และกัน รวมกลุ่มทากิจกรรมทบทวนหลังการปฏิบตั ิงานอย่างสม่ าเสมอ มีการเปิ ดโอกาสให้เพื่อนครู
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผลดีตอ่ การปฏิบตั งิ านในโรงเรียน
“ก็นดั มาคุยกันเหมือนเดิมค่ะ คือทาํ ต่อเนือ่ งจนรู ส้ กึ ว่าเป็ นระบบในโรงเรียนไป
แล้ว พอถึ ง เวลาก็ ม าคุย กัน กับ น้อ งๆ เขา บางครัง้ เอาแผนการสอนมาปรึ ก ษากัน
บางครัง้ ก็มาเล่าเรือ่ งการสอนกัน ก็แล้วแต่ว่าจะนัดแนะกันค่ะ”
(ครู 2 รร.1)

2.3) ชุมชนครู ผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ันระหว่างครู ผูร้ ่วมวิจัย ระหว่างโรงเรียนนั้น พบว่า มี การ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่เป็ นการพูดคุยกันผ่านทางไลน์ ในการ
พูดคุยกันมีทงั้ เรื่องการจัดการเรียนรูแ้ ละเรื่องทั่วไป เช่นเดียวกับการวิจยั วงจรที่ผา่ นมา
2.4) การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
การสนับสนุนชุม ชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียนเกิดจากผูบ้ ริหาร
เช่นเดียวกับการวิจยั วงจรที่ผ่านนมา ส่วนการสนับสนุนระหว่างโรงเรียนนัน้ ในการวิจยั วงจรนีผ้ วู้ ิจยั ได้
เพิ่มข้อมูลในกลุ่มเฟสบุ๊คเพื่อให้ครู ได้เข้าไปแลกเปลียนเรียนรู ้ โดยเป็ นการเพามข้มูลเกี่ยวกับ การตัง้
คาถามทรงพลัง
3. ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการสะท้อนผลการปฏิบตั ิภายหลังจากทากิจกรรมการวิจยั วงจรที่ 3 เพื่ อ
ประเมิน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู และให้ความ
คิดเห็นสาหรับการวางแผนปรับปรุงต่อไป ผูว้ ิจยั แบ่งนาเสนอข้อมูลใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การปฏิบตั ิ
ในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู 2) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับครู และ 3) ผลที่เกิด
กับนักเรียน ดังนี ้
3.1 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ผูว้ ิจ ยั ให้ครู ส ะท้อนการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของตนเอง
ในประเด็นการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ และการประเมินผลการเรียนรู ้ สรุ ป
ดังนี ้
3.1.1 การเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู้
สืบเนื่องจากในการวิจยั วงจรที่ผ่านมา ครูมีความเห็นร่วมกันว่าแนวทางในการเตรียม
ตัวก่อนจัดการเรียนรู เ้ ป็ นแนวทางที่เหมาะสมดีแล้ว และผูบ้ ริหารเห็นว่าใกล้ถึงช่วงเวลาที่นกั เรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จึงให้ครู มีการบูรณาการตัวชีว้ ดั ใน
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แต่ละวิชาที่จะทาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติลงในแผนการจัดการเรียนรู ้ ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการ
ทบทวนความรูเ้ ดิมให้กบั นักเรียน และเพื่อลดการติว ดังนัน้ รายละเอียดเกี่ยวกับการบูรณาการตัวชีว้ ดั
ในแผนการจัดการเรียนรูจ้ งึ เปลี่ยนไป สาหรับแนวทางการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรูน้ นั้ มีการดาเนินการ
ใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ศึกษาหลักสูตร 2) จัดทากาหนดการจัดการเรียนรูแ้ ละเตรียมสถานการณ์ปัญหา
เกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอน 3) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสม 4) เตรียมแหล่งเรียนรูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
และ 5) สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรูก้ บั ผูป้ กครอง
“เตรีย มแผนการสอนที่เ ปลีย นไปคือ ผอ.ให้บู ร ณาการตัว ชี ว้ ัด ที่ว่ า จะสอบ
โอเน็ตลงในแผนการสอนด้วย เพราะว่าสอบโอเน็ตนัน้ จะใช้ความรู ต้ งั้ แต่ ป.4 – ป.6 ทีนี ้
ผอ.เห็นว่าบางทีเด็กอาจจะลืมไปแล้ว ก็เพือ่ ลดการติว ผอ.ก็ให้บูรณาการตัวชีว้ ดั ที่ว่า
พอจะบูฯ ได้ลงในแผนการสอนเลย”
(ครู 2 รร.2)

3.1.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ผูว้ ิจยั ให้ครูสะท้อนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของตนเอง พบว่าครูทกุ คน
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขัน้ ตอน และมีกิจกรรมการเรียนรูค้ ล้ายกับการวิจยั วงจรที่ 2 สิ่ง
ที่แตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในการวิจยั วงจรนีค้ ือ ครูเพิ่มกลวิธีการจัดการเรียนรูท้ ่ีหลากหลาย ส่งผล
ให้ครูพงึ พอใจในผลการจัดการเรียนรู ้ สรุปดังนี ้
1) ขัน้ เชื่อมโยง ครูทกุ คนทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียนก่อนนาเสนอสถานการณ์
ปั ญหา พบว่าครู มีการให้นกั เรียนร่วมกันสรุ ปความรู เ้ ดิม โดยครูเป็ นผูจ้ ดคาตอบของเด็กเพื่อประเมิน
ความรู เ้ ดิม ในการนาเสนอสถานการณ์ปั ญหาครู บ างคนใช้สื่ อ ICT ขณะที่ ค รู บ างคนยัง คงใช้ใบ
สถานการณ์ปัญ หา มีการตัง้ คาถามเชื่ อมโยงสถานการณ์ปัญหากับความรู เ้ ดิมของนักเรียน มี การ
อธิบายเนือ้ หาเดิมและถามกระตุน้ เพื่อให้นกั เรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู ้
2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ครู ให้นกั เรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผ่านตารางวิเคราะห์ปัญหาและใช้คาถามกระตุน้ ความคิดของนักเรียน
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ครู ให้นกั เรียนดาเนินการตามที่วางแผนร่วมกันไว้
โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหา เช่น การให้สืบค้ นข้อมูลจากแหล่งความรู ต้ ่างๆ โดยเปิ ด
โอกาสให้นกั เรียนเป็ นผูเ้ ลือกแหล่งสืบค้นข้อมูล และสรุปร่วมกัน
4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้ ครู ระตุน้ ให้นักเรียนร่วมกันสรุ ปความรู ้ เป็ น
แผนผังความคิด เพื่อฝึ กการคิดของนักเรียน และฝึ กการกล้าแสดงออกโดยให้นกั เรียนนาเสนอผลงาน
นอกจากนีค้ รู ทุกคนให้นกั เรียนประเมินการเรียนรู ข้ องตนเองเป็ นรายบุคคลโดยการเขียนสะท้อนการ
เรียนรู ้
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3.1.3 การประเมินผลการเรียนรู้
จากการสะท้อนของครูพบว่า ในการประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียนตามสภาพจริง
นัน้ มีทงั้ ครู เป็ นผูป้ ระเมิน และให้นกั เรียนได้ประเมินการเรียนรู ข้ องตนเอง โดยพบว่าส่วนใหญ่ครู ใช้
วิธีการประเมินผลโดยการซักถาม การสังเกต และตรวจชิน้ งาน ส่วนนักเรียนนัน้ ได้ประเมิน การเรียนรู ้
ของตนเองด้วยการเขียนลงในแบบสะท้อนการเรียนรู ้ ซึ่งครูสะท้อนว่าจากการได้อ่านแบบสะท้อนการ
เรียนรูท้ ่ีนกั เรียนเขียนทาให้ครูเข้าใจนักเรียนมากขึน้
สรุปผลการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในการวิจยั วงจรที่ 3 ครูทกุ คนสะท้อน
อย่างสอดคล้องกันว่าการจัดการเรียนรู ้ประสบความสาเร็จเป็ นที่พอใจทุกขัน้ ตอน เนื่องจากนักเรียน
เกิดความรูจ้ ากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยการแก้ปัญหา โดยดูจากรายงานการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน
การตอบคาถามการสรุ ปความรู ้ การสะท้อนการเรียนรู เ้ ป็ นรายบุคคล หลักฐานการทาแบบฝึ กหัดใน
หนังสือเรียน และพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน และบรรยากาศในการเรียนรูท้ ่ีเปลี่ยนไปจากเดิม
3.2 การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดกับครู
ผูว้ ิจยั ให้ครูสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในตัวของครูภายหลังจากการจัดการเรียนรู ้
ในสถานการณ์จริงในการวิจัยวงจรที่ 3 พบว่าครู มีการเปลี่ ยนแปลงด้านความเข้าใจต่อการจัดการ
เรียนรู ้ ด้านความรูส้ ึกต่อการจัดการเรียนรู ้ ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
อื่นๆ ดังนี ้
3.2.1 ด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริงในวงจรที่ 3 พบว่า ครู มีความ
เข้าใจบทบาทของครู ใ นการจัดการเรี ยนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเพิ่มมากขึน้ โดยสะท้อนว่าการตัง้
คาถามที่เชื่อมโยงกันของครูเป็ นการเชื่อมโยงความรูข้ องนักเรียน เนื่องจากการตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกัน
ทาให้นกั เรียนได้คิดและจินตนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีตอ่ นักเรียนในการพัฒนาทักษะการคิดต่อไป
นอกจากนี ้ ครูมีความเข้าใจว่าครูตอ้ งเตรียมแหล่งเรียนรูท้ ่ี หลากหลายให้กบั นักเรียน เพื่อให้นกั เรียนได้
ตัดสินใจเลือกแหล่งเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง และมีวิธีการเรียนรู ท้ ่ีหลากหลาย และสิ่งสาคัญคือ มีการเสริม
แรงจูงใจในการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการคานึงถึงการยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางมากขึน้
“หนูพยายามตัง้ คาํ ถาม เพราะว่าการตัง้ คาํ ถามสาํ คัญมากเลยค่ะ ถ้าครู ถามไม่
เชือ่ โยงกันความคิดของเด็กก็จะสะดุดค่ะ อาจจะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์การสอนได้ค่ะ”
(ครู 1 รร2)
“เวลาออกแบบการสอนก็จะนึกถึงเด็กมากขึน้ ค่ะ เพราะว่าเด็กต้องสร้างความรู ้
เองจากกระบวนการแก้ปัญหาทีว่ ่าครู กระตุน้ ”
(ครู 3 รร2)
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3.2.2 ด้านความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จ ริง ในวงจรที่ 3 พบว่า ครู ยัง คงมี
เจตคติทดี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เนื่องจากครูได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
เกิดขึน้ กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในด้านพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนที่มีความรับผิดชอบมากขึน้
มีการช่วยเหลือกันในกลุ่ม และการแสดงออกถึงความสุขในการเรียน และที่สาคัญคือ ครู ได้เห็นว่า
นักเรียนแสดงออกถึงการมีความสุขในการเรียนมากขึน้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ครู มีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู ข้ องตนเอง และมีพลังในการปฏิบตั งิ านต่อไป
“พอเห็นเด็กเปลี่ยนไปในทางที่ดี เด็กสนใจเรียน มีความกระตือรือร้นมากขึ้น
กล้าแสดงออกมากขึน้ ครู ก็รูส้ กึ มีพลังค่ะ รู ส้ กึ หายเหนือ่ ย”
(ครู 2 รร2)
“หนูว่าคุม้ ค่ากับการเหนือ่ ยตอนเตรียมการสอนในตอนแรกๆ เลยค่ะ ตอนแรกๆ
หนูยอมรับว่าเตรียมการสอนกันเหนือ่ ย แต่พอหลังๆ เริ่มชิน ก็เลยมองว่าไม่ยาก แล้วพอ
เห็นเด็กตัง้ ใจเรียนดี มันก็หายเหนือ่ ย”
(ครู 3 รร2)

3.2.3 ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากการจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริงพบว่า ครู มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ ในประเด็นการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ โดยในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู ค้ รู ไ ด้คานึง ถึงการเรียนรู ข้ องนักเรียนมากขึน้ และเตรียมแผนการจัดการเรียนรู ไ้ ด้ดีขึน้ และ
บทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู ้ ครู สะท้อนว่าได้พยายามลดการบรรยายด้วยการเน้นตัง้ คาถาม
โดยเฉพาะค าถามปลายเปิ ด ซึ่ง ครู ส ามารถตั้ง คาถามที่ เ ชื่ อ มโยงกัน และดูเ ป็ น ธรรมชาติม ากขึน้
นอกจากนี ้ มีการนาสื่อเทคโนโลยี มาใช้ประกอบการสอนมากขึน้ มีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ตดั สินคาตอบของนักเรียน แต่ให้กาลังใจ ทาให้นักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูไ้ ปในทางที่ดี
“บทบาทครู เปลี่ยนไปค่ะ แต่ก่อนถ้าเด็กไม่รูเ้ ราก็จะบอกเลย บอกคาํ ตอบเด็ก
มาตอนนีจ้ ะถามกระตุน้ ให้เด็กพยายามคิด แล้วก็รอคาํ ตอบเด็ก รู ส้ ึกว่าตัวเองใจเย็นลง
รอคอยคาํ ตอบของเด็กได้”
(ครู 1 รร2)
“แต่ก่อนกลัวสอนไม่ทนั ถ้าถามแล้วเด็กไม่ตอบก็บอกคาํ ตอบเด็กเพือ่ ว่าจะได้
ไปสอนเรือ่ งอืน่ อีก สอนให้ครบทุกเนือ้ หา มา PBL นีค้ รู บูรณาการตัวชีว้ ดั ก่อน เตรียมการ
สอนมาก่อน เวลาสอนก็ไปตามกระบวนการตรงนัน้ ทีเ่ ราเตรียมมา มันก็เลยรอเด็กได้”
(ครู .2 รร2)
“ชอบเวลาครู ถามมากๆ ได้คดิ โต้ตอบกันเสียงดัง จะได้ไม่เงียบ แบบตอนนีท้ คี่ รู
ชอบถามค่ะ”
(นร.1 รร2)
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3.2.4 การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ
นอกจากการเปลี่ยนแปลงในด้านความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู ้ ด้านความรู ส้ ึกต่อ
การจัดการเรียนรู ้ และด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ แล้วพบว่าครู ยัง มีการเปลี่ ยนแปลงในด้าน
ความรูส้ กึ และด้านทักษะ ดังนี ้
ด้านความรู้สึก พบว่าครู มีความรูส้ ึกภูมิใจในตนเองเมื่อเห็นนักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใ้ นทางที่ดีขนึ ้ มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสามารถในการ
คิดเพิ่มขึน้
“จากแต่ก่อนมาตอนนีเ้ ด็กเราตัง้ ใจมากขึ้นค่ะ มีส่วนกระบวนการ
ต่างๆ ทีค่ รู จดั ขึน้ หนูรูส้ กึ ดีทที่ าํ ให้มาถึงวันนีไ้ ด้ รู ส้ กึ หายเหนือ่ ยไปเลยค่ะ” (ครู 3 รร.2)
“รู ส้ กึ ภูมิใจ อ่า…ทีต่ วั เองทาํ ได้ ทาํ ให้เด็กเปลีย่ นได้ จากตอนแรกๆ ที่
เวลาสอนเด็กไม่พูดไม่คดิ อะไรเลย มาตอนนีใ้ นห้องเรียนมีเสียงเด็กดังกว่าครู แล้ว”
(ครู 1 รร2)

ด้านทักษะ พบว่าครู มีทกั ษะการตัง้ คาถามได้เชี่ยวชาญมากขึน้ ซึ่งจากการ
สังเกตการสอนและการสะท้อนของครูพบว่า ครูมีการตัง้ คาถามปลายเปิ ดเพิ่มมากขึน้ และมีเป้าหมาย
ในการถามนักเรียน
“ก็คิดว่าตัวเองชาํ นาญขึ้นเลยนะคะ จากแต่ก่อน ติดๆ ขัดๆ ถามไม่
ค่อยเป็ น ถามก็แค่ถามไป เพือ่ ให้มนั ผ่านตัวชีว้ ดั ว่าเรามีการถามแล้ว แต่ว่าพอ
เรารู ว้ ่าจริงๆ คาํ ถามมันสาํ คัญ มันทาํ ให้เด็กเกิดการเปลีย่ นแปลง เรียนรู ไ้ ด้ดี
ขึน้ เราก็จะใส่ใจ พอเราใส่ใจกับการตัง้ คาํ ถามไป เราก็เก่งขึน้ ค่ะ (ยิม้ )”
(ครู 1 รร.2)

3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักเรียน
ครู และนักเรียนสะท้อนการเปลี่ยนแปลงหรือผลที่เกิดกับตัวนักเรียนจากการได้รบั การ
จัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยพบว่านักเรียนเกิ ดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการ
เรียนรู ้ ด้านความสามารถในการคิด ด้านความสุขในการเรียน และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
3.3.1 ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่องมา
จนสิน้ สุดการวิจยั วงจรที่ 3 พบว่านักเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ มีความกล้า
แสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นร่วมกับครู และเพื่อน มีความรับผิดชอบมากขึน้ นอกจากนีย้ ัง
พบว่า นักเรียนมีการทาํ งานเป็ นทีม โดยมีการร่วมกันคิด และวางแผนดาเนินการแก้ปัญหา ช่วยเหลือ
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กันภายในกลุ่ม และที่ ส าคัญ คือ มี กระบวนการแก้ปัญหา โดยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
วางแผน และแก้ปัญหาเป็ นลาดับขัน้ ตอนได้
“ทีเ่ ห็นเด็กพิเศษจะกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ กล้า เข้ามาคุยกับครู จากที่แต่
ก่อนไม่ค่อยเข้าใกล้ มาตอนนีม้ ีงานมาส่ง มีเข้ามาถามว่าชิน้ งานนีท้ าํ ยังไง ถูกไหม เขามี
ความกล้ามากขึน้ ค่ะ”
(ครู 1 รร.2)
“เด็กกล้าเข้ามาคุยกับครู มากขึน้ ค่ะ มันเหมือนกับว่าเขาไว้ในครู มากขึน้ เลย
กล้าเข้ามาพูดคุย มาเล่านูน้ นีใ่ ห้ฟัง”
(ครู 3 รร.2)

3.3.2 ด้านความสามารถในการคิด
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่องมา
จนสิน้ สุดการวิจยั วงจรที่ 3 พบว่านักเรียนมีการตอบสนองต่อกระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครูมากขึน้
ส่งผลให้มีความสามารถในการคิดเพิ่มขึน้ โดยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากสถานการณ์ปัญหาได้ วิเคราะห์
หาสาเหตุ หาวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลาย กาหนดความรู ท้ ่ีตอ้ งใช้ในการแก้ปัญหาได้ครอบคลุม
และเขี ยนขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าได้ ทาให้นักเรียนได้ร่ิเริ่ม มีความสามารถในการคิดขั้นสู ง และ
มองเห็นกระบวนการแก้ปัญหาที่ชดั เจนขึน้
“เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการทีค่ รู จดั ให้เรียนรู ม้ ากขึน้ คือเขาจะสนใจ ตัง้ ใจ
ทาํ ตามทีค่ รู มอบหมายให้ บางกลุ่มทาํ เสร็จแล้ว ประเมินกันเองว่าอยากทาํ ใหม่ก็มาขอ
กระดาษครู ก็จะถามไปว่าทาํ ไมลูกถึงทาํ ใหม่ เขาก็จะบอกว่าอยากเพิ่มตรงไหน ตรงไหน
ยังไม่ดี อะไรอย่างนีค้ ่ะ”
(ครู 2 รร2)
“เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ค่ะ คือเขาจะมีวธิ ีคดิ มีกระบวนการของเขาจนสามารถ
แก้ปัญหาได้ ซึ่งหนูคดิ ว่ากระบวนการตรงนีจ้ ะติดตัวเขาไปตลอด”
(ครู 3 รร1)

3.3.3 ด้านความสุขในการเรียน
ภายหลังจากนักเรียนได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่องมา
จนสิน้ สุดการวิจยั วงจรที่ 3 พบว่า นักเรียนสนุกและมีความสุขในการเรียน เนื่องจากได้ทากิจกรรม
ร่วมกันเป็ นกลุ่มที่เน้นการลงมือปฏิบตั ิ และมีอิสระในการคิด ทาให้โดยบรรยากาศในห้องเรียนเป็ นไป
อย่างผ่อนคลาย และเนบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้
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3.3.4 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากความต้องการของผูร้ ่วมวิจัยในวงจรที่ 3 ที่ตอ้ งการเห็น หลักฐานเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูค้ รู ประกอบ
กับการดาเนินการวิจยั ในวงจรที่ 3 นี ้ อยู่ในช่วงปลายภาคเรียน ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงเก็บหลักฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเป็ น คะแนนสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
จานวน 26 คน ที่ได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจากครู ผูส้ อนวิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทย ดังแสดงในตาราง 12
ตาราง 12 ร้อยละของนักเรียนที่ผา่ นเกณฑ์ในระดับต่างๆ ของโรงเรียนที่ 2
รายวิชา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย

จานวนและร้อยละของนักเรียนที่ผา่ นเกณฑ์ในระดับต่างๆ
ระดับ 4 ร้อยละ ระดับ 3 ร้อยละ ระดับ 2 ร้อยละ
4
15.38
19
73.08
3
11.54
12
46.15
11
42.31
3
11.54
14
53.57
12
46.15
-

จากตาราง 12 พบว่าจานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับ 4 มากที่สดุ ในรายวิชาภาษาไทย โดย
คิดเป็ นร้อยละ 53.57 รองลงมาคือรายวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 46.15 และวิชาคณิตศาสตร์
คิดเป็ น ร้อยละ 15.38 ส่วนจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 มากที่สดุ พบว่า เป็ นรายวิชาคณิตศาสตร์
โดยคิดเป็ นร้อยละ 73.08 รองลงมาคือรายวิชาภาษาไทย คิดเป็ นร้อยละ 46.15 และวิชาวิทยาศาสตร์
คิดเป็ นร้อยละ 42.31 นอกจากนีย้ งั พบว่าในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีนกั เรียนผ่านเกณฑ์
ระดับ 2 คิดเป็ นร้อยละ 11.54 เท่ากัน ครู ได้สะท้อนเพิ่มเติมว่าในภาพรวมนัน้ นักเรียนมีคะแนนดีขึน้
และมีความสามารถในการคิดเพิ่มขึน้ กว่าเดิม ดังการสะท้อน
“เกรดก็เป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะช่วยยืนยันว่านักเรียนเราตัง้ ใจเรียนมากขึน้ มีการคิด
เพิ่มขึน้ เพราะผลสัมฤทธิท์ างการเรียนมันก็มาจากการตัง้ ใจเรียนและการมีความสามารถ
ในการคิดที่ดี แล้วจากที่ก๊ะสอน ก๊ะสังเกตอยู่ตลอดว่าพฤติกรรมการเรียนของเด็กเรา
เปลีย่ นไป เด็กตัง้ ใจเรียนมากขึน้ มีความสุขมากขึ้น จะบอกว่าคะแนนดีมาจากเด็กไป
เรียนพิเศษก็คงไม่ใช่นะคะ เพราะเด็กแถวนีน้ อ้ งก็เห็นบริบทอยู่ว่าเป็ นยังไง ไม่ใช่ว่าเป็ น
เด็กในเมือง น้อยมากทีเ่ ด็กโรงเรียนนีจ้ ะไปเรียนพิเศษ จากผลคะแนนแล้วก๊ะว่ามาจาก
การเอาวิธีการใหม่ๆ มาสอนให้กบั เด็ก ทาํ ให้เด็กกระตือรือร้น มีความสุขในการเรียน
เพิ่มขึน้ มันก็เลยส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนนะคะ”
(ครู 2 รร2)
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“หนูคดิ ว่าคะแนนสอบเด็กมันมากจากกระบวนการทีเ่ ราให้กบั เด็ก เพราะเราก็
ทาํ มานานกว่าจะเห็นว่าพฤติกรรมของเด็กดีขึ้น มีความตัง้ ใจเรียนมากขึ้น หนูคิดว่า
ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการทีค่ รู ใช้กบั เด็กค่ะ”
(ครู 1 รร2)

การสิน้ สุดวงจรการวิจัยของโรงเรียนที่ 2
หลังจากสิน้ สุดการสะท้อนผลการปฏิบตั ิในวงจรที่ 3 แล้ว ผูว้ ิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
และครู ได้สนทนาร่วมกันถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในการปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานของครูวา่ บรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่ โดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นหลักเช่นเดียวกับโรงเรียนที่ 1
จากการพูดคุยร่วมกันพบว่า ผูร้ ว่ มวิจยั เห็นตรงกันว่า 1) ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ทัง้ ในระดับ
บุคคลและระดับกลุ่ม และยังสามารถจัดการเรียนรู ไ้ ด้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 2) ครูมีความ
พึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู ท้ ่ีตนเองได้ปฏิบตั ิ และ 3) นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
พฤติกรรมการเรียนรู ้ ด้านความสามารถในการคิด และด้านความสุขในการเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึน้ นอกจากนีย้ งั พบว่า การปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานทาให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ ในตัวเองคือ มีทกั ษะการตัง้ คาถาม ทักษะการสื่อสาร มีมมุ มองที่ดี
ต่อการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียน และภูมิใจในความสามารถของตนเอง สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ใน
โรงเรียนนัน้ พบว่าเกิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพขึน้ ภายในโรงเรียน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนครู ท่ี
พูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ และชุมชนครูท่ีพบปะกันสม่าเสมอ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูร้ ว่ มวิจยั จึงมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ทัง้ นีเ้ พื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจนยิ่งขึน้ ผูว้ ิจยั ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ในด้านภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ที่เกิดขึน้ ตลอดกระบวนการวิจยั ในแต่ละ
วงจร และผลที่เกิดกับนักเรียนโรงเรียนที่ 2 แสดงดังตาราง 13
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ตาราง 13 สรุปการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู และ
ผลที่เกิดกับนักเรียนโรงเรียนที่ 2
วงจร
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
การวิจัย
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ก่อน ด้านภาษา
เข้าสู่วงจร 1. ครูเชื่อว่าคูม่ ือสาเร็จรูปถูกเตรียมมาอย่างดี
การวิจัย 2. ศึกษาหลักสูตรและศึกษาเนือ้ หาให้เข้าใจอย่างลึกซึง้
3. สอนตามหนังสือเรียน
4. สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
5. ประเมินเพื่อดูพฒ
ั นาการการเรียนรู ้
ด้านกิจกรรม
1. เตรียมการสอนจากคู่มือสาเร็จรูป
- ศึกษาหลักสูตรและจัดทากาหนดการจัดการเรียนรู ้
- เตรียมแผนการจัดการเรียนรูจ้ ากคูม่ ือสาเร็จรูป
2. กิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียน
- การเตรียมนักเรียนให้มีสมาธิกอ่ นเรียน
- การให้นกั เรียนเรียนรูเ้ ป็ นกลุม่
- ครูเน้นการถาม
- การร่วมกันสรุปความรู ้
3. ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1. ความสัมพันธ์ที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้
ของครู
- ความสัมพันธ์ดา้ นบทบาทหน้าที่
- การส่งต่อคูม่ ือสาเร็จรูปจากครูรุน่ พี่สคู่ รูนอ้ งใหม่
2. ความสัมพันธ์ที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
- สร้างการมีเป้าหมายร่วมให้กบั บุคลากร
- จัดโครงสร้างการรวมกลุม่ สาหรับพูดคุยอย่างเป็ นระบบ
- ครูใช้การแลกเปลีย่ นพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
- การผลักดันให้มีการ AAR ในทุกกิจกรรม

ผลที่เกิดกับนักเรียน
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
- ขาดความกระตือรือร้นใน
การเรียน
- ขาดความพยายามในการ
เรียนรู ้
ด้านความสามารถในการคิด
- ควรได้รบั การพัฒนาด้าน
ความสามารถในการคิด
- ขาดความพยายามในการคิด
- มีการคิดเพียงขัน้ พืน้ ฐาน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-ผลการทดสอบโอเน็ต
ปี การศึกษา 2555 – 2558
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ เป็ น 3
วิชาแรกที่มีคะแนนเฉลีย่ ต่าสุด
เกือบทุกปี การศึกษา
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ตาราง 13 (ต่อ)
วงจร
การวิจัย
วงจรที่ 1

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านภาษา
1.การให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.1 การนาปั ญหามาเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเรียนรู ้
1.2 ครู เน้นการถาม
1.3 นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุม่
1.4 ครูเป็ นผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู ้
1.5 นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
1.6 ครูประเมินผลตามสภาพจริง
2. ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้
2.1 ความเข้าใจขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.2 ความเข้าใจบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน
- ครูตอ้ งเน้นการตัง้ คาถามปลายเปิ ด
- ครูตอ้ งคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
3. ความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้
3.1 มีเจตคติที่ดีตอ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
4. ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
- เน้นทาความเข้าใจบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ้
- เน้นทาความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา
- การพยายามตัง้ คาถาม
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
1. การเตรียมตัวของครูก่อนจัดการเรียนรู้
1.1 ศึกษาหลักสูตร
- ทาความเข้าใจรายละเอียดตัวชีว้ ดั
1.2 จัดทากาหนดการจัดการเรียนรู้และเตรียมสถานการณ์
ปั ญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอน
- บูรณาการตัวชีว้ ดั
- เชื่อมโยงเรือ่ งที่จะสอน
- เตรียมสถานการณ์ปัญหาที่จะให้นกั เรียนเรียนรู ้

ผลที่เกิดกับนักเรียน
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นในการ
เรียน
- มีกระบวนการแก้ปัญหา
ด้านความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
- มีความพยายามในการคิด
เพิ่มมากขึน้
ด้านความสุขในการเรียน
-มีความสุขกับการเรียนมากขึน้
- มีการสนทนาโต้ตอบระหว่าง
ครูกบั นักเรียนมากขึน้
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วงจร
การวิจัย
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การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ หมาะกับช่วงวัยของนักเรียนและ
สามารถปฏิบตั ิได้จริง
- มีใบงาน
1.4 เตรียมแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือในห้องสมุด
- ทาความเข้าใจกับครูในโรงเรียน
- ห้องคอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์อื่นๆ
1.5 สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้กบั ผู้ปกครอง
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1) ขัน้ เชื่อมโยง
1. บอกบทบาทของนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้
2. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอน
- ชวนคุยเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนทีเ่ กี่ยวกับเรือ่ งที่จะสอน
- ตัง้ คาถามเชื่อมโยงเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนกับเรือ่ งที่จะสอน
- ยกตัวอย่างและซักถาม
3. นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจที่จะเรียนรู้
- อ่านสถานการณ์ปัญหาให้นกั เรียนฟั ง
- นาเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยใช้สอื่ ICT
- ตัง้ คาถามกระตุน้ ความสนใจ
2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนในการทากิจกรรม
- แบ่งกลุม่ ให้คละความสามารถของนักเรียน
- ให้นกั เรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรม
- ตัง้ คาถามกระตุน้ การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรม

ผลที่เกิดกับนักเรียน
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การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
1. ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
- ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น
ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ถามครู ในโรงเรียน
- ให้นกั เรียนดาเนินการแก้ปัญหา
2. เป็ นผู้คอยชีแ้ นะและกากับติดตามนักเรียนทากิจกรรม
- ให้คาแนะนา กากับดูแล
- ทาให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
- ซักถาม
4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู้
- ให้นกั เรียนอภิปรายร่วมกันเป็ นกลุม่ และสรุปสิง่ ที่ได้เรียนรู ้
3. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
- การสังเกตพฤติกรรม
- การซักถาม
- การทาแบบฝึ กหัด
- การตรวจชิน้ งาน
4. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้
- ลดการบรรยายโดยพยายามตัง้ คาถาม
- มีการรอคอยคาตอบจากนักเรียน
- เสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
- ใช้สอื่ เทคโนโลยีประกอบการสอน
การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1.ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของครู
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู
- มีการประชุมครูเพื่อทบทวนความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน
- แจ้งผูป้ กครองเกี่ยวกับการทาวิจยั ในโรงเรียน
- มีความสัมพันธ์เชิงอานาจ
- ผูบ้ ริหารสังเกตการสอนของครู
- ผูบ้ ริหารทากิจกรรม Learning walk
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ตาราง 13 (ต่อ)
วงจร
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
การวิจัย
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
วงจรที่ 1 การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
- ติดตามสอบถามครูเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้
- สอบถามความต้องการสือ่ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู ้
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมวิจัยกับนักวิจัย
- ยอมรับนักวิจยั มากขึน้
- ให้ความเป็ นกันเองกับนักวิจยั มากขึน้
2. ความสัมพันธ์ท่สี ะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.1 ชุมชนครูที่พูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
- พูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการแต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการจัดการ
เรียนรูแ้ บบ PBL
- ผูบ้ ริหารเป็ นผูก้ าหนดโครงสร้างการรวมกลุม่ พูดคุยกันของครู
- มีการพูดคุยกันในระดับช่วงชัน้ และระดับโรงเรียนมากกว่าระดับกลุม่
สาระการเรียนรู ้
- มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ
- มีการแบ่งปั นประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูแ้ ก่เพื่อนครู
2.2 ชุมชนครูท่พ
ี บปะกันสม่าเสมอ
- ร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู ้
- นัดหมายวันและเวลาในการนาแผนการจัดการเรียนรูม้ าแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน
- ผูบ้ ริหารร่วมรับฟั งและให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการ
เรียนรูข้ องครู
- รวมกลุม่ AAR กัน
- รวมกลุม่ พูดคุยกันทัง้ ในรูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
2.3 ชุมชนครูผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
- พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันค่อนข้างน้อย
- ส่วนใหญ่พดู คุยกันเรือ่ งการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้
- คาพูดทีใ่ ช้สอื่ ถึงความเป็ นกันเองมากกว่าการเปรียบเทียบหรือ
แข่งขันกัน
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ตาราง 13 (ต่อ)
วงจร
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
การวิจัย
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
วงจรที่ 1 การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
2.4 การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
- ผูว้ ิจยั จัดตัง้ กลุม่ ไลน์ และเฟสบุ๊ค เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเป็ นแหล่ง
รวบรวมความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
- ผูว้ ิจยั เพิ่มข้อมูลความรูเ้ กี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง
- โครงสร้างช่วงเวลาสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ้
การเปลี่ยนแปลงด้านภาษา
วงจรที่ 2 1.การให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.1 การนาปั ญหามาเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเรียนรู ้
1.2 ครู เน้นการถาม
1.3 นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุม่
1.4 ครูเป็ นผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู ้
1.5 นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
1.6 ครูประเมินผลตามสภาพจริง
1.7 ครูคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู*้
2. ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้
2.1 ความเข้าใจขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.2 ความเข้าใจบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน
- ครูตอ้ งคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
- การตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกันของครูเป็ นการเชื่อมโยงความรูข้ อง
นักเรียน*
- การทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียนสาคัญต่อการจัดการเรียนรู ้
3. ความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้
3.1 มีเจตคติที่ดีตอ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
4. ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
- เน้นการทาความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา
- เน้นทาความเข้าใจบทบาทนักเรียนในการเรียนรู ้
- การตัง้ คาถามปลายเปิ ด*
- สือ่ ถึงความใกล้ชิดกับนักเรียน*

ผลที่เกิดกับนักเรียน

ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นในการ
เรียน
- มีความรับผิดชอบ (ส่ง
การบ้าน)
- การกล้าแสดงออก
- มีการทางานเป็ นทีม
- มีกระบวนการแก้ปัญหา
ด้านความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
- ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา
ด้านความสุขในการเรียน
- มีความสุขกับการเรียนมากขึน้
- มีการสนทนาโต้ตอบระหว่าง
ครูกบั นักเรียนมากขึน้

286
ตาราง 13 (ต่อ)
วงจร
การวิจัย
วงจรที่ 2

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
1. การเตรียมตัวของครูก่อนจัดการเรียนรู้
1.1 ศึกษาหลักสูตร
- ทาความเข้าใจรายละเอียดตัวชีว้ ดั
1.2 จัดทากาหนดการจัดการเรียนรู้และเตรียมสถานการณ์
ปั ญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอน
- บูรณาการตัวชีว้ ดั
- เชื่อมโยงเรือ่ งที่จะสอน
- เตรียมสถานการณ์ปัญหาที่จะให้นกั เรียนเรียนรู ้
1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่เี หมาะสม
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ หมาะกับช่วงวัยของนักเรียนและ
สามารถปฏิบตั ิได้จริง
- มีใบความรู*้
- มีแบบสะท้อนการเรียนรูข้ องนักเรียน*
1.4 เตรียมแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือในห้องสมุด
- ทาความเข้าใจกับครูในโรงเรียน
- ห้องคอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์อื่นๆ
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1) ขัน้ เชื่อมโยง
1. บอกบทบาทของนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้
2. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอน
- ชวนคุยเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนทีเ่ กี่ยวกับเรือ่ งที่จะสอน
- ตัง้ คาถามเชื่อมโยงเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนกับเรือ่ งที่จะสอน
- ใช้สอื่ ของจริง*
3. นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจที่จะเรียนรู้
- อ่านสถานการณ์ปัญหาให้นกั เรียนฟั ง
- นาเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยใช้สอื่ ICT
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ตาราง 13 (ต่อ)
วงจร
การวิจัย
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การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
- ตัง้ คาถามปลายเปิ ดเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหากับความรูเ้ ดิมของ
นักเรียน*
2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนในการทากิจกรรม
- แบ่งกลุม่ ให้คละความสามารถของนักเรียน
- ให้นกั เรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรม
- ตัง้ คาถามกระตุน้ ความคิดตามตารางวิเคราะห์ปัญหา*
- ชมเชยเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรมได้
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
1. ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
- ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่ น
ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
- ให้นกั เรียนดาเนินการแก้ปัญหา
- ให้นกั เรียนทาการทดลอง*
2. เป็ นผู้คอยชีแ้ นะและกากับติดตามนักเรียนทากิจกรรม
- ให้คาแนะนา กากับดูแล
- ทาให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
- ซักถาม
4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู้
1. ให้นักเรียนสรุ ปสิ่งที่เรียนรูจ้ ากการทากิจกรรมและนาเสนอ
ผลการเรียนรู้
- ให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปสิง่ ที่เรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ เช่น
แผนผังความคิด เขียนเป็ นความเรียง
- กระตุน้ ให้นกั เรียนร่วมกันสรุปความรู ้
- ให้นกั เรียนนาเสนอผลการเรียนรู ้
- ชมเชยการนาเสนอผลงาน
3. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
3.1 วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินผลตามเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
- การสังเกตพฤติกรรม
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การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
- การซักถาม
- การทาแบบฝึ กหัด
- การตรวจชิน้ งาน
- ให้นักเรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
- ให้นกั เรียนเขียนสะท้อนการเรียนรู ้
4. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้
- ลดการบรรยายโดยพยายามตัง้ คาถาม
- มีการตัง้ คาถามปลายเปิ ด
- มีการรอคอยคาตอบจากนักเรียน
- เสริมแรงจูงใจในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
- มีการคานึงถึงการยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางมากขึน้
- ใช้สอื่ เทคโนโลยีประกอบการสอน
การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1.ความสัมพันธ์ท่มี ีผลต่อการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของครู
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู
- ผูบ้ ริหารสังเกตการสอนของครู
- ผูบ้ ริหารทากิจกรรม Learning walk
- ติดตามสอบถามครูเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้
- มีการสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคในการทากิจกรรมวิจยั *
- มีความสัมพันธ์แบบเป็ นกันเองมากขึน้ *
- ครูกล้าคุยกับผูบ้ ริหารมากขึน้ *
- ผูบ้ ริหารมีการกระจายงานวิชาการให้กบั ครูวิชาการมากขึน้ *
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมวิจัยกับนักวิจัย
- มีความสัมพันธ์แบบเป็ นกันเอง
- มีการปรึกษาผูว้ ิจยั นอกเวลาราชการ*
- ให้กาลังใจผูว้ จิ ยั *
2. ความสัมพันธ์ที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.1 ชุมชนครูที่พูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
- พูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน*
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การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
2.1 ชุมชนครูที่พูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
- พูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน*
- มีการแบ่งปั นประสบการณ์จดั การเรียนรูแ้ ก่เพื่อนครู *
- มีความสามัคคีเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันมากขึน้ *
2.2 ชุมชนครูท่พ
ี บปะกันสม่าเสมอ
- มีการปรึกษากันเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู *้
- มีการนัดหมายวันและเวลาในการนาแผนการจัดการเรียนรูม้ า
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
- มีการสังเกตการสอนซึง่ กันและกัน*
- เปิ ดใจรับข้อเสนอแนะซึง่ กันและกันมากขึน้ *
- รวมกลุม่ กัน AAR หลังสังเกตการสอน
2.3 ชุมชนครูผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
- พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันผ่านกลุม่ ไลน์มากกว่าเฟสบุ๊ค
- พูดคุยกันทัง้ เรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ ละเรือ่ งทั่วไป
- คาพูดทีใ่ ช้สอื่ ถึงความเป็ นกันเองมากกว่าการเปรียบเทียบหรือ
แข่งขันกัน
- มีการพูดคุยกันแบบเผชิญหน้า*
2.4 การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
- ผูบ้ ริหารหาช่วงเวลาให้ครูได้รวมกลุม่ พูดคุยกัน
- ผูว้ ิจยั สอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูข้ องครูผา่ นกลุม่ ไลน์*
- ผูบ้ ริหารลดภาระงานจุกจิกของครูผรู้ ว่ มวิจยั เพื่อให้เตรียมแผนการ
จัดการเรียนรู*้
การเปลี่ยนแปลงด้านอืน่ ๆ
ด้านความรู้สึก
- มีมมุ มองทีด่ ีตอ่ การเรียนรูข้ องนักเรียน*
- เห็นคุณค่าในตนเอง*
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ตาราง 13 (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านภาษา
วงจรที่ 3 1.การให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1.1 การนาปั ญหามาเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเรียนรู ้
1.2 ครู เน้นการถาม
1.3 นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุม่
1.4 ครูเป็ นผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู ้
1.5 นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
1.6 ครูประเมินผลตามสภาพจริง
1.7 ครูคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
2. ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้
2.1 ความเข้าใจขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.2 ความเข้าใจบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน
-การตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกันของครูเป็ นการเชื่อมโยงความรูข้ องนักเรียน
- ครูตอ้ งเตรียมแหล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
- ครูตอ้ งเน้นการตัง้ คาถามปลายเปิ ด
- ครูตอ้ งคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
- การทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียนสาคัญต่อการจัดการเรียนรู ้
3. ความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้
3.1 พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง*
4. ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
- เน้นการทาความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา
- เน้นทาความเข้าใจบทบาทนักเรียนในการเรียนรู ้
- การตัง้ คาถามปลายเปิ ด
- สือ่ ถึงความใกล้ชิดกับนักเรียน
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
1. การเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู้
1.1 ศึกษาหลักสูตร
- ดูรายละเอียดตัวชีว้ ดั
วงจร
การวิจัย

ผลที่เกิดกับนักเรียน
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นในการ
เรียน
- มีความรับผิดชอบ
- การกล้าแสดงออก
- มีการทางานเป็ นทีม
- มีกระบวนการแก้ปัญหา
ด้านความสามารถในการคิด
- ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
- ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา
ด้านความสุขในการเรียน
- มีความสุขกับการเรียนมากขึน้
- มีการสนทนาโต้ตอบระหว่าง
ครูกบั นักเรียนมากขึน้
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน/ เกรด
- คณิตศาสตร์ นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ระดับ 4 ร้อยละ 15.38
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ร้อยละ
73.08
- วิทยาศาสตร์ นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ระดับ 4 ร้อยละ 46.15
ผ่านเกณฑ์ระดับ3 ร้อยละ 42.31
- ภาษาไทย นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ระดับ 4 ร้อยละ 53.57
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ร้อยละ
46.15
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ตาราง 13 (ต่อ)
วงจร
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
การวิจัย
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
วงจรที่ 3 การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
1.2 จัดทากาหนดการเรียนรู้
- บูรณาการตัวชีว้ ดั ที่จะสอบโอเน็ตเข้ากับเรือ่ งที่จะจัดการเรียนรู *้
- เชื่อมโยงเรือ่ งที่จะสอน
- เตรียมสถานการณ์ปัญหาที่จะให้นกั เรียนเรียนรู ้
1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่เี หมาะสม
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ หมาะกับช่วงวัยของนักเรียนและ
สามารถปฏิบตั ิได้จริง
- มีใบความรู ้
- มีแบบสะท้อนการเรียนรูข้ องนักเรียน
1.4 เตรียมแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือในห้องสมุด
- ทาความเข้าใจกับครูในโรงเรียน
- ห้องคอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์อื่นๆ
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1) ขัน้ เชื่อมโยง
1. บอกบทบาทของนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้
2. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอน
- ชวนคุยเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนทีเ่ กี่ยวกับเรือ่ งที่จะสอน
- ตัง้ คาถามเชื่อมโยงเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนกับเรือ่ งที่จะสอน
- ยกตัวอย่างและซักถาม
- ให้นกั เรียนเล่นเกม*
3. นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจที่จะเรียนรู้
- อ่านสถานการณ์ปัญหาให้นกั เรียนฟั ง
- ให้นกั เรียนอ่านสถานการณ์ปัญหาเอง*
- นาเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยใช้สอื่ ICT
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การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
- ตัง้ คาถามปลายเปิ ดเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหากับความรูเ้ ดิมของ
นักเรียน
2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนในการทากิจกรรม
- แบ่งกลุม่ ให้คละความสามารถของนักเรียน
- ให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ เอง*
- ให้นกั เรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรม
- ตัง้ คาถามกระตุน้ ความคิดตามตารางวิเคราะห์ปัญหา
- ชมเชยเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรมได้
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
1. ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
- ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น
ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ถามครู ในโรงเรียน ถามผูป้ กครอง
- ให้นกั เรียนดาเนินการแก้ปัญหา
2. เป็ นผู้คอยชีแ้ นะและกากับติดตามนักเรียนทากิจกรรม
- ให้คาแนะนา กากับดูแล
- ทาให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
- ซักถาม
4) ขัน้ อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู้
1. ให้นักเรียนสรุ ปสิ่งที่เรียนรูจ้ ากการทากิจกรรมและนาเสนอ
ผลการเรียนรู้
- ให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปสิง่ ที่เรียนรูเ้ ป็ นแผนผังความคิด
- กระตุน้ ให้นกั เรียนร่วมกันสรุปความรู ้
- ให้นกั เรียนนาเสนอผลการเรียนรู ้
- ชมเชยการนาเสนอผลงาน
3. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
3.1 วิธีประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินผลตามเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
- การสังเกตพฤติกรรม
- การซักถาม
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การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
การเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรม
- การทาแบบฝึ กหัด
- การตรวจชิน้ งาน
- ให้นักเรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
- ให้นกั เรียนเขียนสะท้อนการเรียนรู ้
4. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้
- ลดการบรรยายโดยพยายามตัง้ คาถาม
- มีการตัง้ คาถามปลายเปิ ดมากขึน้
- มีการรอคอยคาตอบจากนักเรียน
- เสริมแรงจูงใจในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
- มีการคานึงถึงการยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางมากขึน้
- ใช้สอื่ เทคโนโลยีประกอบการสอน
การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
1. ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของครู
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู
- ผูบ้ ริหารสังเกตการสอนของครู
- ผูบ้ ริหารทากิจกรรม Learning walk
- ติดตามสอบถามครูเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู ้
- มีการสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคในการทากิจกรรมวิจยั
- เน้นยา้ ให้ครูตงั้ ใจพัฒนาตนเอง
- มีความสัมพันธ์แบบเป็ นกันเองมากขึน้
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมวิจัยกับนักวิจัย
- มีความสัมพันธ์แบบเป็ นกันเอง
- มีการปรึกษาผูว้ ิจยั แบบตัวต่อตัวในรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ
2. ความสัมพันธ์ที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
2.1 ชุมชนครูที่พูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ
- พูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
- รับฟั งปั ญหาและช่วยกันแก้ไข
- เล่าประสบการณ์จดั การเรียนรูใ้ ห้เพื่อนครูคนอื่นๆ ฟั ง
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การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
2.2 ชุมชนครูที่พบปะกันสม่าเสมอ
- มีการปรึกษากันเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้
- มีการนัดหมายวันและเวลาในการนาแผนการจัดการเรียนรูม้ า
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
- มีการสังเกตการสอนซึง่ กันและกัน
- รวมกลุม่ AAR กันอย่างสม่าเสมอ
2.3 ชุมชนครูผู้ร่วมวิจัยระหว่างโรงเรียน
- พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันผ่านกลุม่ ไลน์มากกว่าเฟสบุ๊ค
- พูดคุยกันทัง้ เรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ ละเรือ่ งทั่วไป
- คาพูดทีใ่ ช้สอื่ ถึงความเป็ นกันเองมากกว่าการเปรียบเทียบหรือ
แข่งขันกัน
2.4 การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
- ผูว้ ิจยั สอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูข้ องครูผา่ นกลุม่ ไลน์
- ลดภาระงานจุกจิกของครูผรู้ ว่ มวิจยั
- ผูว้ ิจยั เพิ่มข้อมูลความรูเ้ กี่ยวกับการตัง้ คาถามทรงพลัง*
การเปลี่ยนแปลงด้านอืน่ ๆ
ด้านความรู้สึก
- มีมมุ มองทีด่ ีตอ่ การเรียนรูข้ องนักเรียน
- ภูมิใจในความสามารถของตนเอง
ด้านทักษะ
- ทักษะการตัง้ คาถาม*
- ทักษะการสือ่ สาร*

ผลที่เกิดกับนักเรียน

การขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ก่อนถอนตัวออกจากพืน้ ที่วิจยั ผูว้ ิจยั ได้ขยายชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพไปยังบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู อ้ ย่างยั่งยืน โดยการสนทนาร่วมกับผูร้ ว่ มวิจยั ทัง้
สองโรงเรียนถึงความต้องการขยายชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
การมี ส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู จ้ ากหลายภาคส่วน พบว่า ผูร้ ่วมวิจัยทัง้ สองโรงเรียนมี
ความเห็นตรงกันว่าควรดึงผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบตั ิ งานของโรงเรียน และ
ต้องการได้รบั ความรู เ้ กี่ ยวกับการกระตุน้ การเรียนรู ข้ องนักเรียน จากความต้องการดังของผู้ ร่วมวิจัย
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ผูว้ ิจยั จึงได้จดั อบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับแนวทางการกระตุน้ พัฒนากการเรียนรูข้ องนักเรียนให้กบั ครู และ
ผูป้ กครอง เพื่อสร้างความเข้าใจกับผูป้ กครองเกี่ยวกับปั ญหาการเรียนและการกระตุน้ การเรียนรู ข้ อง
นักเรียน วิทยากรในการฝึ กอบรมคือ นายแพทย์เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและ
พฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการฝึ กอบรม
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลที่รบั ผิดชอบดูแลด้านการจัดการศึกษา
ได้ให้เกียรติเป็ นประธานเปิ ดการฝึ กอบรม มีการกล่าวถึงความสาคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
และให้กาลังใจผูบ้ ริหารสถานศึกษาและคณะครูในการพัฒนาตนเอง

การติดตามผลการพัฒนา
หลัง จากที่ ผู้วิจัยได้ยุติ กระบวนการวิจัย และออกจากพื น้ ที่ วิจัยแล้ว ผู้วิจัยติดตามการ
จัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพในทัง้ สอง
โรงเรียน สรุปดังนี ้
1. การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
ภายหลังจากผูว้ ิจยั ออกจากพืน้ ที่วิจยั แล้ว ครูผรู้ ว่ มวิจยั ทัง้ สองโรงเรียนยังคงได้ดาเนินการ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน โดยผูเ้ ข้าร่วมวิจยั โรงเรียนที่ 1 สะท้อนว่าได้ดาเนินการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานน้อยลง เนื่องจากยังมีความรูส้ ึกกังวลกับการสอบโอเน็ต ส่วนโรงเรียนที่ 2 ได้
ดาเนินการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการตัวชีว้ ดั ที่จะสอบโอเน็ต
ลงไปในแผนการจัดการเรียนรู แ้ ต่ละเรื่อง เพื่อทบทวนความรู ใ้ ห้กับนักเรียนและลดความกังวลในการ
สอบโอเน็ต จากการตรวจสอบหลักฐานการจัดการเรียนรู แ้ ละพูดคุยกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาทัง้ สอง
โรงเรียนพบว่า ทางโรงเรียนได้กาหนดให้ครูนาตารางวิเคราะห์ปัญหา ไปใช้เป็ นเครื่องมือในการฝึ กการ
คิดของนักเรียนตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ซึ่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครู ทั้ง สองโรงเรี ย นได้ส ะท้อ นอย่ า งสอดคล้อ งกัน ว่ า ตารางวิ เ คราะห์ปั ญ หาท าให้นัก เรี ย นมี
กระบวนการคิดที่เป็ นขัน้ ตอน สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีครูนามาใช้จดั การเรียนรู ้
ในแต่ละวิชาได้อย่างคล่องแคล่วมากขึน้ นอกจากนีย้ งั พบว่า ทัง้ สองโรงเรียนได้มีการให้นกั เรียนเขียน
สะท้อนการเรียนรูข้ องตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าในโรงเรียนที่ 1 มีการให้นกั เรียนเขียนสะท้อนการ
เรียนรูข้ องตนภายหลังจัดการเรียนรูเ้ สร็จสิน้ ให้แต่ละเรื่อง ส่วนโรงเรียนที่ 2 นัน้ ครูได้ให้นกั เรียนเขียน
สะท้อนการเรียนรู ข้ องตนเองในทุกคาบเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครู ทงั้ สองโรงเรียนได้สะท้อนว่าผลการ
สะท้อนการเรียนรูข้ องนักเรียนทาให้ครูเข้าใจนักเรียนมากขึน้ และมีการปรับการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง
อยูต่ ลอด

296
2. การดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
โรงเรียนได้ดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าโรงเรียนที่ 1
ครู ผรู้ ่วมวิจยั ยังคงรวมกลุ่มกันเพื่อทบทวนผลหลังการจัดการเรียนรู ้ การรวมกลุ่มกันยังเกิดขึน้ เฉพาะ
กลุ่มครูผรู้ ว่ มวิจยั ขณะที่โรงเรียนที่ 2 นัน้ มีการแผ่ขยายการรวมกลุ่มทบทวนผลหลังการจัดการเรียนรู ้
มีวงแลกเปลี่ยนเรียนรู เ้ กิดขึน้ ทัง้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับช่วงชัน้ และกลุ่มเฉพาะกิจที่ม่งุ เน้นผล
การทดสอบโอเน็ต
3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้ของครู
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูข้ องครู และการดาเนินชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในประเด็น ดังนี ้
3.1 ผลกระทบที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ทัง้ สองโรงเรียนมีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าระดับประเทศ โดยโรงเรียนที่ 1 แม้ว่านักเรียน
จะมีคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติลดลงแต่มีนกั เรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี ้ ยังพบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนสูงขึน้ ส่วน
โรงเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ เพิ่มขึน้ ทัง้ 3 วิชาที่ทาวิจยั
ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะครู โรงเรียนที่ 2 มีการบูรณา
การตัวชีว้ ัดรายวิ ชาที่จะสอบโอเน็ตลงในแผนการจัดการเรียนรู ้ ทาให้นักเรียนได้ทบทวนความรู เ้ ดิม
ตัง้ แต่ชนั้ ป.4 – ป.6 ส่งผลให้มีคะแนนผลการทดสอบสูงตามมา ดังแสดงในตาราง 14 - 15
3.2 ผลกระทบที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่ 2 ได้รบั รางวัล
การดาเนินการชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพในระดับดีเยี่ยมในระดับเขตพืน้ ที่
3.3 ผลกระทบที่เกี่ ยวกับดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่ พบว่า โครงการวิจัย
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูข้ องครูในครัง้ นี ้ เป็ นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้พืน้ ที่ จ.สตูล
เป็ นต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา “เรียนให้รูแ้ จ้ง” (สตูลโมเดล) โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา (กอปศ.) ที่มี ศ.กิตติคณ
ุ นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็ นประธาน ร่วมประกาศให้พืน้ ที่ จ.สตูล
เป็ น “ต้นแบบ" เนื่องจากมีความพร้อม รวมไปถึงมี "จุดเด่น" ในด้านนี ้ ดังปรากฎในประกาศของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561
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ตาราง 14 ผลการทดสอบโอเน็ตระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2559 ของโรงเรียนที่ 1

รายวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาต่างประเทศ

ก่อนเข้าร่วมวิจยั
(ปี การศึกษา 2558)
คะแนนเฉลี่ย
44.44
59.31
41.81
51.44
32.78

ภายหลังจากเข้าร่วมวิจยั
(ปี การศึกษา 2559)
คะแนนเฉลี่ย
43.78
53.41
41.25
49.75
28.13

ตาราง 15 ผลการทดสอบโอเน็ตระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2559 ของโรงเรียนที่ 2

รายวิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาต่างประเทศ

ก่อนเข้าร่วมวิจยั
(ปี การศึกษา 2558)
คะแนนเฉลี่ย
33.41
49.55
38.27
48.18
34.09

ภายหลังจากเข้าร่วมวิจยั
(ปี การศึกษา 2559)
คะแนนเฉลี่ย
39.78
53.64
44.50
46.63
34.13
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บทที่ 5
ผลการสังเคราะห์กลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การนาเสนอผลการสังเคราะห์ขอ้ มูลในบทนีม้ ่งุ ตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 เพื่อสังเคราะห์
กลวิธีการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครูประถมศึกษาที่อยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
โดยการนาข้อสรุปการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครูในด้าน
ภาษา ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ของโรงเรียนที่ 1 และโรงเรียนที่ 2 ทัง้ 3 วงจรวิจยั
ในบทที่ 4 มาสังเคราะห์เป็ นข้อปฏิบตั ิเพื่อการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานสาหรับครู ที่มาจาก
การปฏิบตั จิ ริง ซึ่งแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครูทงั้ สองโรงเรียน และตอนที่ 2 ข้อปฏิบตั ิเพื่อการ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานสาหรับครู มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 การสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัตใิ นการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานของครู ทงั้ สองโรงเรียน
จากการดาเนินการวิจัยปฏิบัติการเชิ งวิพากษ์เพื่ อพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานของครู จานวน 3 วงจร ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการ
จัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ทงั้ สองโรงเรียน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านภาษา
ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม รวมถึงผลที่เกิดกับนักเรียน ดังตาราง 16
ตาราง 16 สังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
โรงเรียนที่ 1 และโรงเรียนที่ 2
ประเด็น

ข้อสรุ ป

ด้านภาษา 1. การให้
ความหมายของ
การจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน

กลุ่มข้อมูล
- การนาปั ญหามาเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเรียนรู ้
- ครูทาหน้าที่เป็ นผูถ้ าม
- นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุม่
- ครูเป็ นผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู ้
- ครูและนักเรียนประเมินผลตามสภาพจริง
- ครูคอยเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู ้
- นักเรียนสร้างความรูใ้ หม่จากการแก้ปัญหา
- นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

โรงเรียน โรงเรียน
ที่ 1
ที่ 2
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2. ความเข้าใจต่อ
การจัดการเรียนรู้

2.1 ความเข้าใจขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน
2.2 ความเข้าใจบทบาทของครูในการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน
- การทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียนสาคัญต่อการจัดการ
เรียนรู ้
- ครูตอ้ งเน้นการตัง้ คาถามปลายเปิ ด
- ครูใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
- การตัง้ คาถามที่เชื่อมโยงกันของครูเป็ นการเชื่อมโยง
ความรูข้ องนักเรียน
- ครูตอ้ งเตรียมแหล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
3. ความรู้สึกต่อ
- มีเจตคติที่ดีตอ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การจัดการเรียนรู้ - พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง
4. ภาษาที่ใช้ใน - เน้นทาความเข้าใจบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้ - เน้นทาความเข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา
- การตัง้ คาถามปลายเปิ ด
- สือ่ ถึงความใกล้ชิดกับนักเรียน
ด้าน
กิจกรรม

1. การเตรียมตัวของครูก่อนจัดการเรียนรู้
1.1ศึกษาหลักสูตร - ทาความเข้าใจรายละเอียดตัวชีว้ ดั
1.2 จัดทากาหนด - บูรณาการตัวชีว้ ดั
การจัดการเรียนรู้ - เชื่อมโยงเรือ่ งที่จะสอน
และเตรียม
- เตรียมสถานการณ์ปัญหาที่จะให้นกั เรียนเรียนรู ้
สถานการณ์ปัญหา
- บูรณาการตัวชีว้ ดั ที่จะสอบโอเน็ตเข้ากับเรือ่ งที่จะจัด
เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
การเรียนรู ้
ทีจ่ ะสอน
1.3 ออกแบบ
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนการจัดการ
แผนการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เรียนรู้ที่เหมาะสม - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ หมาะกับช่วงวัยของ
นักเรียนและสามารถปฏิบตั ิได้จริง
- มีใบงาน ใบความรู ้ แบบสะท้อนการเรียนรูข้ องนักเรียน

โรงเรียน โรงเรียน
ที่ 1
ที่ 2























-



















-













300
ตาราง 16 (ต่อ)
ประเด็น

ข้อสรุ ป
1.4 เตรียมแหล่ง
เรียนรู้ท่เี กี่ยวข้อง

กลุ่มข้อมูล

- หนังสือในห้องสมุด
- ทาความเข้าใจกับครูในโรงเรียน
- ห้องคอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์ตา่ งๆ
1.5สร้างความเข้าใจ - สร้างความเข้าใจเรือ่ งการจัดการเรียนรูก้ บั ผูป้ กครอง
เรื่องการจัดการ
เรียนรู้กับผู้ปกครอง
2. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
2.1 ขั้นเชื่อมโยง
2.1.1 บอกบทบาทของนักเรียนก่อนเริม่ กิจกรรมการเรียนรู ้
2.1.2 ทบทวนความรูเ้ ดิมเกี่ยวกับเนือ้ หาที่จะสอน
- ชวนคุยเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนที่เกี่ยวกับเรือ่ งที่จะสอน
- ตัง้ คาถามเชื่อมโยงเรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนกับเรือ่ งที่จะสอน
- ยกตัวอย่างและซักถาม
- ใช้สอื่ ของจริง
- ให้นกั เรียนเล่นเกม
2.1.3 นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและกระตุน้ ให้นกั เรียน
เกิดความสนใจที่จะเรียนรู ้
- อ่านสถานการณ์ปัญหาให้นกั เรียนฟั ง
- ให้นกั เรียนอ่านสถานการณ์ปัญหาเอง
- นาเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยใช้สอื่ ICT
- ตัง้ คาถามกระตุน้ ความสนใจ
- ตัง้ คาถามปลายเปิ ดเชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหากับ
ความรูเ้ ดิมของนักเรียน
2.2 ขั้นกาหนด
2.2.1 แบ่งกลุม่ นักเรียนในการทากิจกรรม
กรอบการศึกษา - แบ่งกลุม่ ให้คละความสามารถของนักเรียน
- ให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ เอง
- ให้นกั เรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรม
- ตัง้ คาถามกระตุน้ การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทา
กิจกรรม
- ชมเชยเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนทากิจกรรมได้

โรงเรียน โรงเรียน
ที่ 1
ที่ 2
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กลุ่มข้อมูล

2.3 ขั้นดาเนินการ 2.3.1 ให้นกั เรียนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ศึกษาค้นคว้า
- ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุด
- ให้นกั เรียนสืบค้นข้อมูลเป็ นการบ้าน
- ให้นกั เรียนดาเนินการแก้ปัญหา
- ให้นกั เรียนทาการทดลอง
2.3.2 เป็ นผูค้ อยชีแ้ นะและกากับติดตามนักเรียนทากิจกรรม
- ให้คาแนะนา กากับดูแล
- ทาให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
- ซักถาม
2.4 ขั้นอภิปราย 2.4.1 ให้นกั เรียนสรุปสิง่ ที่เรียนรูจ้ ากการทากิจกรรมและ
และสรุ ปสิ่งที่
นาเสนอผลการเรียนรู ้
เรียนรู้
- ให้นกั เรียนอภิปรายร่วมกันเป็ นกลุม่
- ให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปสิง่ ที่เรียนรูใ้ น
รูปแบบต่างๆ เช่น แผนผังความคิด เขียนเป็ นความเรียง
- กระตุน้ ให้นกั เรียนร่วมกันสรุปความรู ้
- ให้นกั เรียนนาเสนอผลการเรียนรู ้
- ชมเชย ให้กาลังใจ
3. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
3.1 วิธีประเมิน
3.1.1 ประเมินผลตามเนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้
- การสังเกตพฤติกรรม
- การซักถาม
- การทาแบบฝึ กหัด
- การตรวจชิน้ งาน
3.1.2 ให้นกั เรียนประเมินผลการเรียนรูข้ องตนเอง
- ให้นกั เรียนเขียนสะท้อนการเรียนรู ้
4. บทบาทของครู - ลดการบรรยายโดยพยายามตัง้ คาถาม
ในการจัดการ
- มีการตัง้ คาถามปลายเปิ ดมากขึน้
เรียนรู้
- มีการรอคอยคาตอบจากนักเรียน
- เสริมแรงจูงใจในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
- มีการคานึงถึงการยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางมากขึน้

โรงเรียน โรงเรียน
ที่ 1
ที่ 2
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ด้านความ 1. ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของครู
สัมพันธ์ 1.1 ความสัมพันธ์ - ผูบ้ ริหารแจ้งผูป้ กครองเกี่ยวกับการทาวิจยั ในโรงเรียน
ทางสังคม ระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร - ผูบ้ ริหารสอบถามความต้องการสือ่ อุปกรณ์ในการจัดการ
กับครู
เรียนรูข้ องครู
- ผูบ้ ริหารสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคในการทา
กิจกรรมวิจยั ของครู
- ผูบ้ ริหารเน้นยา้ ให้ครูตงั้ ใจพัฒนาตนเอง
- ผูบ้ ริหารสังเกตการสอนของครู
- ผูบ้ ริหารชื่นชม ให้กาลังใจแก่ครู
- ผูบ้ ริหารทบทวนความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานให้กบั ครู
- ผูบ้ ริหารติดตามสอบถามครูเกี่ยวกับการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู ้
- ครูชื่นชมความพยายามของผูบ้ ริหารในการจัดหาสือ่
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู ้
- ผูบ้ ริหารพูดคุยกับครูในเชิงวิชาการมากขึน้ โดยเกิดขึน้ ใน
รูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ
- ผูบ้ ริหารทากิจกรรม Learning walk
- มีความสัมพันธ์แบบเป็ นกันเองมากขึน้
- ครูกล้าคุยกับผูบ้ ริหารมากขึน้
- ผูบ้ ริหารกระจายงานวิชาการให้กบั ครูวิชาการมากขึน้
1.2 ความสัมพันธ์ - ยอมรับนักวิจยั มากขึน้
ระหว่างผู้ร่วมวิจัย - ให้ความเป็ นกันเองกับนักวิจยั มากขึน้
กับนักวิจัย
- ปรึกษาผูว้ ิจยั แบบส่วนตัวในรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ
- ให้กาลังใจผูว้ ิจยั
1.3 ความสัมพันธ์ - ผูบ้ ริหารและครูมีความรูส้ กึ ถึงการได้รบั การสนับสนุนให้
ระหว่างโรงเรียน พัฒนาตนเอง
กับเขตพืน้ ที่

โรงเรียน โรงเรียน
ที่ 1
ที่ 2
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2. ความสัมพันธ์ที่สะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
2.1 ชุมชนครูที่
1. พูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
พูดคุยกันแบบ
ปั ญหาเป็ นฐาน
ไม่เป็ นทางการ
2. ผูบ้ ริหารกาหนดโครงสร้างการรวมกลุม่ พูดคุยกันของครู
3. แบ่งปั นประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูแ้ ก่เพื่อนครู
4. ความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้ กับกลุม่ ครู
- มีความรูส้ กึ ภูมิใจในความสาเร็จร่วมกัน
- มีความสามัคคีเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันมากขึน้
- มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ
2.2 ชุมชนครูที่
1. รวมกลุม่ พูดคุยกันทัง้ ในรูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
พบปะกัน
ทางการ
่
สมาเสมอ
2. มีการนัดหมายวันและเวลาในการรวมกลุม่ แลกเปลีย่ น
เรียนรู ้
3. ร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู ้
4. แบ่งปั นประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูแ้ ก่เพื่อนครู
- สังเกตการสอนซึง่ กันและกัน
- รวมกลุม่ AAR กัน
5. ความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้ กับกลุม่ ครู
- ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน
- มีความเหนียวแน่นมากขึน้
- ยอมรับความสามารถของคนที่มีประสบการณ์มากกว่า
- เปิ ดใจรับข้อเสนอแนะซึง่ กันและกันมากขึน้
2.3 ชุมชนครูผู้ร่วม - พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันผ่านกลุม่ ไลน์มากกว่า
วิจัยระหว่าง
เฟสบุ๊ค
โรงเรียน
- พูดคุยกันทัง้ เรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ ละเรือ่ งทั่วไป
- พูดคุยกันอย่างเป็ นกันเองมากกว่าการเปรียบเทียบหรือ
แข่งขันกัน
- พูดคุยกันแบบเผชิญหน้า

โรงเรียน โรงเรียน
ที่ 1
ที่ 2
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ตาราง 16 (ต่อ)
ประเด็น

ข้อสรุ ป

กลุ่มข้อมูล

2.3 ชุมชนครูผู้ร่วม - พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันผ่านกลุม่ ไลน์มากกว่า
วิจัยระหว่าง
เฟสบุ๊ค
โรงเรียน
- พูดคุยกันทัง้ เรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ ละเรือ่ งทั่วไป
- พูดคุยกันอย่างเป็ นกันเองมากกว่าการเปรียบเทียบหรือ
แข่งขันกัน
- พูดคุยกันแบบเผชิญหน้า
2.4 การสนับสนุน 1. การสนับสนุนจากนักวิจยั
ชุมชนแห่งการ
- ผูว้ ิจยั จัดตัง้ กลุม่ ไลน์ และเฟสบุ๊ค เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
เรียนรู้
และเป็ นแหล่งรวบรวมความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
- ผูว้ ิจยั เพิ่มข้อมูลความรูเ้ กี่ยวกับการประเมินตามสภาพ
จริง การตัง้ คาถามทรงพลัง
- ผูว้ ิจยั สอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูข้ องครูผา่ น
กลุม่ ไลน์
2. การสนับสนุนภายในโรงเรียน
- ผูบ้ ริหารปรับโครงสร้างเวลาในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้
ครูได้ทากิจกรรม AAR
- ผูบ้ ริหารลดภาระงานจุกจิกของครู
3. โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมสนับสนุนชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้
ผลที่เกิด ด้านพฤติกรรม
- มีความกระตือรือร้นในการเรียน
กับ
การเรียนรู้
- มีความรับผิดชอบ
นักเรียน
- มีความกล้าแสดงออก
- มีการทางานเป็ นทีม
- มีกระบวนการแก้ปัญหา
ด้านความสามารถ - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ในการคิด
- ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ด้านความสุขใน - มีความสุขในการเรียนมากขึน้
การเรียน

โรงเรียน โรงเรียน
ที่ 1
ที่ 2
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จากตาราง 16 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ซึ่งเป็ นผลจากการทากิจกรรมในระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั คือการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการทากิจกรรมในระยะ
ดาเนินการวิจยั จานวน 3 วงจร ได้แก่ การปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ การจัดการเรียนรู ใ้ นสถานการณ์จริง
การทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน การสังเกตการสอนของเพื่อนครู และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึง
การรวมกลุม่ กันแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ งั้ ภายในโรงเรียนและระหว่าง
โรงเรียน ซึ่งให้การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรูโ้ ดยผูว้ ิจยั และผูบ้ ริหารสถานศึกษา สามารถสรุปการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครูทงั้ สองโรงเรียน ดังนี ้ ด้านภาษา
เกิดการเปลี่ยนแปลง 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การให้ความหมายของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน คือ ให้ความหมายที่สะท้อนถึงลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 8
ประการ ประกอบด้วย 1) การนาปั ญหามาเป็ นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู ้ 2) ครูทาหน้าที่เป็ นผูถ้ าม 3)
นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม 4) ครู เป็ นผูส้ ่งเสริมการเรียนรู ้ 5) ครู คอยเสริมแรงจูงใจในการ
เรียนรู ้ 6) นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง 7) นักเรียนสร้างความรูใ้ หม่จากการแก้ปัญหา และ 8) ครูและ
นักเรียนประเมินผลตามสภาพจริง ประเด็นที่ 2 ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย ความเข้าใจ
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานและบทบาทของครู ในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน ประเด็นที่ 3 ความรูส้ กึ ต่อการจัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย มีเจตคติท่ีดีตอ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน และพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูข้ องตนเอง ประเด็นที่ 4 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้
ประกอบด้วย ภาษาที่เน้นทาความเข้าใจบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ้ ทาความเข้าใจการวิเคราะห์
ปัญหา การพยายามตัง้ คาถามโดยเฉพาะคาถามปลายเปิ ด และภาษาที่ส่ือถึงความใกล้ชิดกับนักเรียน
ในด้านกิจกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลง 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การเตรียมตัวของครูก่อน
จัดการเรียนรู ้ ประกอบด้วย 1) ศึกษาหลักสูตร 2) จัดทากาหนดการจัดการเรียนรูแ้ ละเตรียมสถานการณ์
ปัญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอน 3) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสม 4) เตรียมแหล่งเรียนรู ้
ที่เกี่ยวข้อง และ 5) สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรูก้ บั ผูป้ กครอง ประเด็นที่ 2 การจัดการเรียนรู ้
มีขนั้ ตอนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 4 ขัน้ ตอนหลัก ซึ่งในแต่ละขัน้ ตอนมี แนวทางจัดการ
เรียนรู ้ ดังนี ้ 1) ขัน้ เชื่อมโยง ประกอบด้วย (1) บอกบทบาทของนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู ้
(2) ทบทวนความรูเ้ ดิมเกี่ยวกับเนือ้ หาที่จะสอน และ (3) นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและกระตุน้ ให้นกั เรียน
เกิดความสนใจที่จะเรียนรู ้ 2) ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ได้แก่ แบ่งกลุ่มนักเรียนในการทากิจกรรม
3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย (1) ให้นกั เรียนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม และ (2) เป็ นผูค้ อย
ชีแ้ นะและกากับติดตามนักเรียนทากิจกรรม 4) ขัน้ อภิปรายและสรุปสิ่งที่เรียนรู ้ ได้แก่ ให้นกั เรียนสรุ ป
สิ่งที่เรียนรู จ้ ากการทากิจกรรมและนาเสนอผลการเรียนรู ้ ประเด็นที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู ้ คือ
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ใช้วิธีประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง ประกอบด้วย ประเมินผลตามเนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรู ้
และให้นักเรียนประเมินผลการเรียนรู ข้ องตนเอง ประเด็นที่ 4 บทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู ้
ประกอบด้วย ลดการบรรยายโดยพยายามตัง้ คาถาม มีการตัง้ คาถามปลายเปิ ดมากขึน้ มีการรอคอย
คาตอบจากนักเรียน เสริมแรงจูงใจในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง มีการคานึงถึงการยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
มากขึน้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีประกอบการสอน
ส่วนด้านความสัม พัน ธ์ท างสัง คม เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง 2 ประเด็น ได้แ ก่ ประเด็นที่ 1
ความสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครู ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร
กับครู ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่วมวิจัยกับนักวิจัย และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับเขตพื น้ ที่
ประเด็นที่ 2 ความสัมพันธ์ท่ีสะท้อนคุณลักษณะการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ซึ่งเกิดชุมชน
แห่งการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนครู ท่ีพดู คุยกันแบบไม่เป็ นทางการ และชุมชนครูท่ี
พบปะกันสม่าเสมอ และเกิดชุมชนแห่งการเรียนรูร้ ะหว่างโรงเรียน คือ ชุมชนครูผรู้ ว่ มวิจยั ระหว่างโรงเรียน
นอกจากนี ้ ยังมีการสนับชุมชนแห่งการเรียนรู ้ โดยผูว้ ิจยั และผูบ้ ริหารสถานศึกษา
นอกจากนี ้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องครู ท่ีเกิดกับนักเรียน
แบ่งเป็ น 3 ด้านคือ การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้ ประกอบด้วย มีความกระตือรือร้นในการ
เรียน ความกล้าแสดงออก มีการทางานเป็ นทีม และมีกระบวนการแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงด้าน
ความสามารถในการคิด ประกอบด้วย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา และการ
เปลี่ยนแปลงด้านความสุขในการเรียน
จากผลการสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ของครู ทงั้ สองโรงเรียนนี ้ นาไปสู่การสังเคราะห์ขอ้ ปฏิบตั ิเพื่อ การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
สาหรับครู ซึ่งจะนาเสนอในตอนที่ 2 ต่อไป

ตอนที่ 2 ข้อปฏิบัตเิ พือ่ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานสาหรับครู
จากตารางสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ของครูทงั้ สองโรงเรียนดังที่ได้นาเสนอไว้ในตอนที่ 1 นัน้ ผูว้ ิจยั ได้สงั เคราะห์เป็ นข้อปฏิบตั ิเพื่อการจัดการ
เรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานสาหรับครู ที่เกิดจากความตระหนักในความสาคัญของการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ความเข้าใจและเจตคติท่ีดีตอ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และได้
จัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา
ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งขอนาเสนอใน 5 ประเด็น ได้แก่ การเตรียมตัวของครู
ก่อนจัดการเรียนรู ้ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน การประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
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การดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ และผลการจัดการเรียนรูท้ ่ี
เกิดกับนักเรียน ดังตาราง 17
ตาราง 17 ข้อปฏิบตั เิ พื่อการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานสาหรับครู
ข้อปฏิบตั ิเพือ่ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
1. การเตรียมตัว
ของครูก่อนจัดการ
เรียนรู้

1.1 ศึกษาหลักสูตร
1.2 จัดทากาหนดการจัดการเรียนรูแ้ ละเตรียมสถานการณ์
ปั ญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรือ่ งที่จะสอน
1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่เหมาะสม
1.4 เตรียมแหล่งเรียนรูท้ ี่เกี่ยวข้อง
1.5 สร้างความเข้าใจเรือ่ งการจัดการเรียนรูก้ บั ผูป้ กครอง
2. รูปแบบการ
2.1 ขัน้ เชื่อมโยง
จัดการเรียนรู้แบบ - บอกบทบาทของนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู ้
ใช้ปัญหาเป็ นฐาน : - ทบทวนความรูเ้ ดิมเกี่ยวกับเนือ้ หาที่จะสอน
ขัน้ ตอนการจัดการ
- นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา สนใจที่จะเรียนรู ้
เป็ นฐาน
2.2 ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา
- แบ่งกลุม่ นักเรียนในการทากิจกรรม
2.3 ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
- ให้นกั เรียนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
- เป็ นผูค้ อยชีแ้ นะและกากับติดตามนักเรียนทากิจกรรม
2.4 ขัน้ อภิปรายและสรุปสิง่ ที่เรียนรู ้
- ให้นกั เรียนสรุปสิง่ ที่เรียนรูจ้ ากการทากิจกรรมและนาเสนอ
ผลการเรียนรู ้
3. การประเมินผล 3.1 วิธีประเมินผลการเรียนรู ้
การเรียนรู้ตาม
- ประเมินผลตามเนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรู ้
สภาพจริง
- ให้นกั เรียนประเมินผลการเรียนรูข้ องตนเอง
4. การดาเนินการ 4.1 วิธีการรวมกลุม่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั
ชุมชนแห่งการ
4.2 การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ้
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 4.3 เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงาน
เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้
ที่เกิดกับนักเรียน
1. พฤติกรรมการเรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นในการ
เรียน
- มีความกล้าแสดงออก
- มีการทางานเป็ นทีม
- มีกระบวนการแก้ปัญหา
- มีความรับผิดชอบ
2. ความสามารถในการคิด
- มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
- มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา
3. ความสุขในการเรียน
- มีความสุขในการเรียนมาก
ขึน้
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ผลจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานของครูทงั้ สองโรงเรียน ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอข้อปฏิบตั ิเพื่อการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
สาหรับครู ใน 5 ประเด็น ได้แก่ การเตรียมตัวของครูก่อนจัดการเรียนรู ้ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปัญหาเป็ นฐาน การประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง การดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ และผลการจัดการเรียนรูท้ ่ีเกิดกับนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. การเตรียมตัวของครู ก่อนจัดการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ก่อนการจัดการเรียนรู ใ้ นการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานนัน้
ผูส้ อนจะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า คือ ต้องศึกษาหลักสูตร จัดทากาหนดการจัดการเรียนรูแ้ ละเตรียม
สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสม เตรียมแหล่ง
เรียนรูท้ ่ีเกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรูก้ บั ผูป้ กครอง ดังนี ้
1.1 ศึกษาหลักสูตร
ครู ตอ้ งศึกษาหลักสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร รายละเอียดตัวชีว้ ดั
และมาตรฐานการเรียนรูต้ า่ งๆ และสามารถนาความรูด้ งั กล่าวไปออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตามเป้าหมายการเรียนรูไ้ ด้
1.2 จัดทากาหนดการจัดการเรียนรู้และเตรียมสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่อง
ทีจ่ ะสอน
ครูตอ้ งหาความเชื่อมโยงของตัวชีว้ ดั และความเชื่อมโยงของเนือ้ หาที่จะสอนในการจัดทา
กาหนดการจัดการเรียนรูแ้ ละเตรียมสถานการณ์ปัญหา คือ มีการบูรณาการตัวชีว้ ดั บูรณาการเนือ้ หาที่
จะสอน คิดและเขียนสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้ตวั นักเรียนและเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอนไว้คร่าวๆ
1.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ทเ่ี หมาะสม
ครูตอ้ งออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ต้ ามขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
และคานึงถึงลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
ให้เหมาะกับช่วงวัยของนักเรียนและสามารถจัดการเรียนรู ไ้ ด้จริงในบริบทของโรงเรียน โดยอาจเพิ่ม
ใบความรู ้ ใบงาน หรือแบบประเมินต่างๆ ในกิจกรรมการเรียนรู ้
1.4 เตรียมแหล่งเรียนรู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ครูจะต้องเตรียมแหล่งเรียนรูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีได้ออกแบบไว้ คือ เตรียม
แหล่งเรียนรูท้ ่ีหลากหลายเพื่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เช่น การเตรียมหนังสือในห้องสมุด การตรวจสอบ
ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน การทาความเข้าใจกับครู ในโรงเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรูข้ องนักเรียน เป็ นต้น
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1.5 สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้กับผู้ปกครอง
เนื่องจากการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นรูปแบบการจัดการเรียนรู ใ้ หม่ของ
โรงเรียน ดังนัน้ ครู จึงจาเป็ นต้องชีแ้ จงผูป้ กครองเกี่ยวกับบทบาทในการดูแลและสนับสนุนการเรียนรู ้
ของนักเรียน
2. รู ปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทาให้ทราบว่าครูให้ความหมายของการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐานว่า เป็ นการจัดการเรียนรู ท้ ่ีนาปั ญหามาเป็ นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู ้ โดยที่ปัญหาดังกล่าว
จะต้องเป็ นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน ปั ญ หาในชี วิตประจ าวันหรือ เหตุการณ์ท่ี กาลัง ได้รับความสนใจที่
สามารถเชื่อมโยงไปสู่เนือ้ เรื่องที่จะเรียนรู ไ้ ด้ โดยครู นาปั ญหามาทาให้นกั เรียนเกิดความสนใจอยาก
เรียนรู ้ ด้วยการเน้นการตัง้ คาถาม ให้นกั เรียนทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม ครู คอยเสริมแรงจูงใจในการ
เรียนรู ้ คอยสังเกต ให้ความช่วยเหลือ จากนัน้ ครูกบั นักเรียนร่วมกันการประเมินผลการเรียนรู ้ จนนาไปสู่
การสร้างความรูใ้ หม่จากการแก้ปัญหา ซึ่งจะทาให้นกั เรียนได้ฝึกการคิด การแก้ปัญหา และสามารถนา
วิธีแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งมีขนั้ ตอนการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานนัน้ มี กระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บ่งออกเป็ น
4 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ ขัน้ เชื่อมโยง ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า และขัน้
อภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้ สามารถแจกแจงรายละเอียดเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรู ต้ าม
ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขั้นเชื่อมโยง มีแนวทางในการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
1.1 บอกบทบาทของนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู ้
เนื่องจากการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ หม่
ที่ครู ใช้จัดการเรียนรู ก้ ับนักเรียน ดังนัน้ นักเรียนจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู เ้ กี่ ยวกับ
กระบวนการเรียนรู ้ และบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ้ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ขิ ณะเรียนรู ้
1.2 ทบทวนความรู เ้ ดิมเกี่ยวกับเนือ้ หาทีจ่ ะสอน
ความรู เ้ ดิมจะนาไปสู่การเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในกิจกรรมที่นกั เรียนต้อง
ลงมือปฏิบตั ิ ดังนัน้ ครูจึงต้องทบทวนความรูเ้ ดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้ หาที่จะสอน โดยใช้วิธีการต่างๆ
เช่น การชวนคุยเรื่องใกล้ตวั นักเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน การใช้ส่ือของจริง การใช้เกม เป็ นต้น เพื่อ
จะได้ทราบความรู พ้ ืน้ ฐานของนักเรียนในเรื่องดังกล่าวทัง้ ในภาพรวมและรายบุคคล และเป็ นแนวทาง
ในการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครูให้เหมาะสมกับความรูพ้ ืน้ ฐานของนักเรียนด้วย
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1.3 นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความสนใจทีจ่ ะเรียนรู ้
ครูจะต้องนาเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ ใกล้ตวั นักเรียนที่ตอ้ งการให้นกั เรียนเรียนรู ้
และใช้วิธีการต่างๆ กระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู ส้ ถานการณ์ปัญหานัน้ เช่น การอ่าน
สถานการณ์ปัญหาให้นกั เรียนฟั ง หรือนาเสนอสถานการณ์ปัญหาโดยใช้ส่ือต่างๆ แล้วตัง้ คาถามกระตุน้
ความสนใจของนักเรียน
2. ขั้นกาหนดกรอบการศึกษา มีแนวทางในการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
แบ่งกลุ่มนักเรียนในการทากิจกรรม
ใช้กระบวนการกลุ่มในการระบุปัญหาและวางแผนดาเนินกิจกรรม คือให้นกั เรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา เลือกวิธีการแก้ปัญหา กาหนดประเด็นการเรียนรู ้ และวางแผน
กิจกรรมการเรียนรูข้ องตนเอง โดยการเขียนเป็ นขัน้ ตอนการเรียนรู ้ วิธีการดังกล่าวเพื่อให้นกั เรียนรูห้ น้าที่
ของตนเอง รับผิดชอบร่วมกันเป็ นกลุม่ และในขณะเดียวกันสามารถช่วยเหลือกันเรียนรูใ้ นกลุม่ ได้
3. ขั้นดาเนินการศึกษาค้นคว้า มีแนวทางในการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
3.1 ให้นกั เรียนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ครูเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ตามที่
ได้วางแผนไว้ โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ และดาเนินการแก้ปัญหา
3.2 เป็ นผูค้ อยชีแ้ นะและกากับติดตามนักเรียนทากิจกรรม
ขณะนักเรียนลงมือทากิจกรรมครูจะต้องคอยเป็ นผูช้ ีแ้ นะ ให้ขอ้ มูลต่างๆ หรือทาให้
ดูเป็ นตัวอย่าง มีการซักถาม สังเกต และกากับดูแลความปลอดภัยของนักเรียนขณะทากิจกรรม
4. ขั้นอภิปรายและสรุ ปสิ่งทีเ่ รียนรู้ มีแนวทางในการจัดการเรียนรู ้ ดังนี ้
ให้นกั เรียนสรุปสิ่งทีเ่ รียนรู จ้ ากการทากิจกรรมและนาเสนอผลการเรียนรู ้
ครูจะต้องเป็ นผูค้ อยกระตุน้ สนับสนุนให้นกั เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรูใ้ นหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การทาแผนผังความคิด การเขี ยนเป็ นความเรียง เป็ นต้น และมีการนาเสนอผลการเรียนรู ้
อย่างสร้างสรรค์
3. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ในการประเมินผลการเรียนรู ข้ องนักเรียนตามสภาพจริงนัน้ มี วิธีประเมินผลการเรียนรู ้ คือ
ประเมินผลตามเนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรู ้ และให้นกั เรียนประเมินผลการเรียนรูข้ องตนเอง ดังนี ้
3.1 ประเมินผลตามเนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรู้
การประเมิ นผลการเรียนรู เ้ น้นการประเมิ นผลตามเนื อ้ หาที่ สอนตามตัวชี ว้ ัดที่ระบุใน
หลักสูตร โดยการพิจารณาขณะจัดการเรียนรู ้ เช่น การสังเกตพฤติกรรม การซักถาม การทาแบบฝึ กหัด
การตรวจชิน้ งาน และหลังการจัดการเรียนรู ้ เช่น การทดสอบ
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3.2 ให้นักเรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
การประเมินผลการจัดการเรียนรู น้ นั้ นอกจากครู ผสู้ อนจะเป็ นผูป้ ระเมินเองแล้ว ครู ควร
เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้รว่ มประเมินด้วย เช่น การให้นกั เรียนเขียนสะท้อนการเรียนรูข้ องตนเอง
4. การดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในการดาเนินการชุม ชนแห่ง การเรียนรู ท้ างวิชาชีพ นั้น ดาเนินการได้โดยการรวมกลุ่มกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั ครูในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน ยอมรับการสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ้ และ
มีการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงาน ดังนี ้
4.1 วิธีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
การรวมกลุ่ม แลกเปลี่ ยนเรียนรู ก้ ันนัน้ ทาได้โดยผูบ้ ริหารเป็ นผูก้ าหนดโครงสร้างการ
รวมกลุ่มของครู หรือครู ในโรงเรียนรวมกลุ่มกันเอง จากนัน้ กาหนดเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่าง
กัน คือ การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีการนัดหมายวันและเวลาในการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ และกาหนดให้ผบู้ ริหารหรือครู เป็ นผูน้ าการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ซึ่งมีทงั้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ใ้ น
รูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ส่วนระหว่างโรงเรียนนัน้ รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กนั ผ่าน
ช่องทางออนไลน์
4.2 การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ร้ ะหว่างกันนัน้ ได้มี การสนับสนุนจากภายในโรงเรียน
เช่น ผูบ้ ริหารปรับโครงสร้างเวลาในการจัดการเรียนรู ้ ปรับลดภาระงานจุกจิกของครู เพื่อให้ครูได้รวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ัน และมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้การสนับสนุน เช่น นักวิจยั จากสถาบันวิจยั
พฤติกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาให้คาแนะนา และกระตุน้ ในการจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ นั นอกจากนี ้ โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมภายในโรงเรียนยังสนับสนุนการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ นั เนื่องจากพืน้ ที่วิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นโรงเรียนในบริบทวัฒนธรรมมุสลิม ซึ่งมีช่วงเวลาในการทากิจกรรม
ทางศาสนาของเพศหญิงและเพศชายต่างกัน ดังนัน้ ช่องว่างของช่วงเวลาดังกล่าวจึงสนับสนุนการรวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างกันของครู
4.3 เรียนรู้จากประสบการณ์ของเพือ่ นร่วมงาน
ในการจัดการเรียนรู ท้ ่ีดีนนั้ ครู จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ว้ ิธีการจัดการเรียนรู ้ซ่ึงกัน
และกัน ช่วยกันออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู ้ มีการสังเกตการสอนซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันครู
จะต้องนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู ข้ องเพื่อนครูไปปรับใช้ และทางานร่วมกันเป็ นทีม รวมไปถึงต้อง
เรียนรูป้ ระสบการณ์ตา่ งๆ จากครูท่ีมีประสบการณ์มากกว่าเพื่อนาความรูเ้ หล่านัน้ มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ของตนเอง
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5. ผลการจัดการเรียนรู้ทเี่ กิดกับนักเรียน
หลังจากได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานแล้ว ผลที่เกิดกับนักเรียนที่เห็นได้
อย่างชัดเจน แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ พฤติกรรมการเรียนรู ้ ความสามารถในการคิด และความสุขใน
การเรียน มีรายละเอียดดังนี ้
5.1 พฤติกรรมการเรียนรู้
หลัง จากที่ นักเรียนได้ร ับ การจัด การเรีย นรู แ้ บบใช้ปั ญ หาเป็ น ฐานแล้ว นัก เรีย นจะมี
พฤติกรรมเปลี่ยนไปขณะที่รว่ มกิจกรรมในชัน้ เรียน เช่น มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ มีความ
กล้าแสดงออก มีกระบวนการแก้ปัญหา มีการทางานเป็ นทีม รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู ้
ของตนเอง และการเรียนรูข้ องกลุม่
5.2 ความสามารถในการคิด
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่ได้รบั การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
อย่างต่อเนื่องไประยะหนึ่ง พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดเพิ่มมากขึน้ โดยมีการแสดงออกถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้ปัญหา
5.3 ความสุขในการเรียน
จากการสะท้อนของนักเรียนและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่ได้รบั การจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานหรือหลังจากได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานอย่างต่อเนื่อง
ไประยะหนึ่ง พบว่า นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึน้ โดยความสุขดังกล่าวเกิดจากการได้สนทนา
โต้ตอบกับครู การทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุม่ การลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรมด้วยตนเอง

313

บทที่ 6
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ประถมศึกษาที่อยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ และสังเคราะห์กลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานของครู โดยใช้การวิจัยปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ เป็ นกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา
พืน้ ที่ในการวิจยั เป็ นโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยการศึกษา
ระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจ ัย ปฏิบตั ิการเชิง วิพ ากษ์ พื น้ ที่ วิจ ัย 3 โรงเรียน ผูร้ ่วมวิจ ัยประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผสู้ อน 8 คน และนักเรียน จานวน 6 คน ส่วนการศึกษาระยะดาเนินการ
ในวงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ พืน้ ที่วิจยั 2 โรงเรียน ผูร้ ว่ มวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2 คน ครูผสู้ อน 6 คน และนักเรียน 48 คน
การดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิง
วิพากษ์ ผูว้ ิจยั มุ่งสารวจพืน้ ที่วิจยั และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ โดยดาเนินการ 3 ขัน้ ตอน
หลัก ได้แก่ การสร้างความตระหนักร่วมกัน การสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั และการเลือกแนวทางการ
จัดการเรียนรู ้ จากนัน้ เข้าสูร่ ะยะดาเนินการในวงจรการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ดาเนินการ 3 ขัน้ ตอน
ได้แก่ การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ (การวางแผน) การปฏิบตั ิและการสังเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
ดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังกล่าวโรงเรียนละ 3 วงจร ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
การสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม และการสนทนาแบบไม่เป็ นทางการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์เ ชิงลึก แบบบันทึกการสนทนา แผนการจัดการเรียนรู ข้ องครู แบบประเมิ นแผนการ
จัดการเรียนรู ้ แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู ข้ องครู และพฤติกรรมการเรียนรู ข้ องนักเรียน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เทคนิควิธีการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีส้ รุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1. การพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ประถมศึกษาที่อยู่ในชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ โดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ผลการวิจยั พบว่า
ครู เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู เ้ ดิมไปสู่การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยมีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบด้านภาษา
ด้านกิจกรรม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และเกิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียน
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ได้แก่ ชุมชนครูท่ีพดู คุยกันแบบไม่เป็ นทางการ และชุมชนครูท่ีพบปะกันสม่าเสมอ ส่วนระหว่างโรงเรียน
เกิดชุมชนครู ผรู้ ว่ มวิจยั ระหว่างโรงเรียน นอกจากนี ้ ผลการจัดการเรียนรูท้ าให้นกั เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้ ด้านความสามารถในการคิด และด้านความสุขในการเรียน
2. การสังเคราะห์กลวิธีการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ผลการวิจยั พบว่า
ข้อปฏิบตั ิเพื่อการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานสาหรับครู สามารถแบ่งออกเป็ น 5
ประเด็น ได้แก่ การเตรียมตัวของครูก่อนจัดการเรียนรู ้ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
การประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง การดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้ และผลการจัดการเรียนรูท้ ่ีเกิดกับนักเรียน

อภิปรายผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. การพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ประถมศึกษาที่
อยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ ผลการวิจยั พบว่า
ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูเ้ ดิมไปสู่การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยมีการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบด้านภาษา ด้านกิจกรรม และ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และเกิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพภายในโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนครู ท่ี
พูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ และชุมชนครู ท่ีพบปะกันสม่าเสมอ ส่วนระหว่างโรงเรียน เกิดชุมชนครู
ผูร้ ว่ มวิจยั ระหว่างโรงเรียน นอกจากนี ้ ผลการจัดการเรียนรู ท้ าให้นกั เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
พฤติกรรมการเรียนรู ้ ความสามารถในการคิด และความสุขในการเรียน โดยผลการวิจยั ดังกล่าวเกิด
จากการดาเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพในระยะแรก และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วย
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี ้
1.1 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
ในการวิจัยระยะแรกก่อนเข้าสู่ วงจรการวิจัยปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ โดยดาเนินการ 3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ การสร้างความตระหนัก
ร่วมกัน การสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั และการเลือกแนวทางการจัดการเรียนรู ้ การดาเนินการดังกล่าว
ทาให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา และครู เกิดความตระหนักร่วมกันถึงความจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิ บตั ิในการจัดการเรียนรู ข้ องครู เ พื่ อการเรียนรู ข้ องนักเรียน ทัง้ ยัง ช่วยให้เกิดการตัดสินใจเลือ ก
แนวทางใหม่ในการจัดการเรียนรู ้ และได้ผรู้ ว่ มวิจยั ที่เป็ นผูส้ มัครใจและมีความตัง้ ใจพัฒนาการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานผ่านกระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ เนื่องจากในการดาเนินการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเกิดขึน้ ภายใต้การมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน
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ผูว้ ิจยั และผูท้ ่ีมีสว่ นเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูข้ องครู โดยเริ่มตัง้ แต่ การสร้างความตระหนักร่วมกัน
และการสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนเปิ ดใจสะท้อนเชิง วิพากษ์
การปฏิบตั งิ านซึ่งกันและกัน ด้วยความเป็ นอิสระ ปราศจากการบังคับให้เห็นร่วมกันในข้อสรุปของกลุ่ม
เพื่อค้นหาความคิด ความเชื่อที่อยู่เบือ้ งหลังการปฏิบตั ิ กิจกรรมที่ปฏิบตั ิ และความสัมพันธ์ท่ีสนับสนุน
ให้เกิดการปฏิบตั ิ รวมถึงค้นหาประเด็นที่นามาพัฒนาโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ คุณภาพผูเ้ รียนและ
ผูส้ อนที่ดีขนึ ้ ลักษณะดังกล่าวนีช้ ่วยเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา และครู ได้รบั รูถ้ ึงสิ่งที่เกิดขึน้ ใน
การปฏิบตั ปิ ัจจุบนั อย่างแท้จริงทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ซึ่งเมื่อบุคคลสามารถรับรูส้ ่ิงต่างๆ ตาม
ความเป็ นจริงแล้วนัน้ การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการปฏิบตั ิให้ดีย่ิงขึน้ ย่อมเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
และมีความยั่งยืนมากขึน้ ด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกัน ในการเลือกแนวทางการจัดการเรียนรูท้ ่ีดาเนินการ
โดยการฉายวีดีทศั น์ภาพความสาเร็จของโรงเรียนที่จดั การเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานแล้วให้ผบู้ ริหาร
สถานศึกษา และครู สะท้อนความคิดและมุมมองต่อแนวคิดใหม่ รวมถึงประเมินความเป็ นไปได้ในการ
ปฏิบตั ิจริง และตัดสินใจเลือกแนวทางใหม่ในการจัดการเรียนรู ภ้ ายใต้ความคิด ความเชื่อต่อแนวคิด
ใหม่ โดยสามารถสะท้อนความต้องการความรู แ้ ละทักษะพืน้ ฐานก่อนลงมือปฏิบตั ิจริง ทาให้ได้ผรู้ ่วม
วิจยั ที่เป็ นผูส้ มัครใจและมีความตัง้ ใจพัฒนาการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่ง
เป็ นแนวทางใหม่ของการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูท้ ่ีตา่ งไปจากเดิม และเป็ นแนวทางที่ช่วยแก้ปั ญหา
ความเชื่อเดิมที่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิของครู ด ้วย สอดคล้องกับข้อเสนอของเวนเจอร์ (Wenger.
1998; cited in Giles; & Hargreaves. 2006) ที่ว่าชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของโรงเรียนควรมี
ลักษณะพืน้ ฐานที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การทางานอย่างร่วมมือรวมพลังกัน และอภิปรายหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ระหว่างกันของผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 2) การมีเป้าหมายที่
สอดคล้องกันและมุง่ มั่นไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านการสอนและการเรียนรูภ้ ายในการทางานที่รว่ มมือรวมพลัง
กัน และ 3) มีการรวบรวม ประเมินผลข้อมูลต่างๆ เพื่อค้นหาและทาการตัดสินใจเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของการทางานที่ตอ่ เนื่อง และสอดคล้องกับแนวคิดของเซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni. 1994) ที่ว่าชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเป็ นสถานที่สาหรับ “ปฏิสมั พันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของสมาชิกวิชาชีพครู
ของโรงเรียนในการทางานเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนหรืองานวิชาการของโรงเรียน ดังนัน้ การ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู จ้ ึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมครูเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงและมีความจาเป็ นสาหรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (Darling-Hammond; et al. 1999:
93; Leiberman. 2000: 225)
นอกจากนี ้ การเสริมสร้างพลังอานาจยังช่วยสนับสนุนการเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ าง
วิชาชีพ เนื่ องจากในการวิจัยนีไ้ ด้มี การจัดฝึ กอบรมเชิง ปฏิบตั ิการเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานตามความต้องการของผูร้ ่วมวิจัย เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมในด้านความรู แ้ ละ
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ทักษะพืน้ ฐานก่อนเข้าสูว่ งจรวิจยั ทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั มีมมุ มองถึงความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิจริงในบริบท
ของโรงเรียน และมีความเข้าใจแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานมากขึน้ รวมถึง
มีแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กบั ครู อีกทัง้ สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาได้มอบเกี ยรติบตั รให้กับผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู ท่ีเข้ารับการฝึ กอบรมฯ ทุกคน และมี
การนับภาระงานการพัฒนาตนเองให้กบั ผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมวิจยั สอดคล้องกับ
หลักการเสริมสร้างพลังอานาจการทางานของเซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni. 1991) ที่ระบุไว้ 3 ประการ
ได้แก่ 1) ให้บคุ ลากรมีอานาจที่จาเป็ นต่อการทาหน้าที่และให้อิสระในการปฏิบตั ิเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่
บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 2) ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในสิ่งที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และ
3) ช่วยขจัดปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าที่ดาเนินการต่อไปได้ และสอดคล้องกับการอธิบาย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอานาจของประวิตร เอราวรรณ์ (2548: 64 อ้างอิงจาก Blanchard;
Carlos; & Randolph. 1988, Kinlow.1995: 23 - 25, Scott; & Jaffe. 1991: 20 - 23, Tracy. 1990:
24 - 26) ที่วา่ พฤติกรรมการเสริมสร้างพลังอานาจ ได้แก่ 1) การมอบอานาจหน้าที่อย่างชัดเจน 2) การ
ให้อิสระในการทางาน 3) การอบรมสัมนา 4) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ 5) การยกย่องเคารพ และให้แรงจูงใจ
การสร้างค่านิยมร่วมกัน และ 6) การสร้างทีมงานและสร้างการสื่อสาร นอกจากนี ้ การฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการให้ความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ยัง สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิบตั ิการ
เชิงวิพากษ์ของกรันดี (Grundy. 1988: 358 - 363) ที่ว่าในการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ผวู้ ิจยั ต้องให้
ความรู พ้ ืน้ ฐานในเชิงทฤษฎี ไปสู่ผูร้ ่วมวิจัยที่ มีความตัง้ ใจวิพ ากษ์ (Critical Intent) อยู่แล้ว และไม่
ครอบงาความคิดของผูร้ ่วมวิจยั ซึ่งการปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์เป็ นกิจกรรมแรกในระยะดาเนินการใน
วงจรวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพยังสอดคล้องกับ
แนวคิดพืน้ ที่สาธารณะ (Public Sphere) ของฮาเบอร์มาส ซึ่งเป็ นพืน้ ที่แห่งเหตุผลที่ปัจเจกบุคคลต่าง
เข้ามามีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างเป็ นอิสระด้วยกระบวนการสื่อสารที่ปราศจากการครอบงาโดยวาทกรรม
หลักของสังคม ทาให้การใช้เหตุผลเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของปั จเจกบุคคลมีบทบาทในสังคม และด้วยการ
สื่อสารโดยใช้หลักเหตุผลเชิงวิพากษ์ปัจเจกบุคคลสามารถร่วมกันสร้างฉันทามติท่ีมีเหตุผล (Rational
Consensus) ได้ (Markell. 1997) ดังนัน้ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพในระยะก่อนเข้าสู่
วงจรวิจยั จึงเอือ้ ต่อการดาเนินการในวงจรการวิจยั เพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรู ข้ องครู
1.2 การขับเคลื่อนพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู ที่
อยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ ผูว้ ิจยั ขอ
อภิปรายใน 2 ประเด็น คือ การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์และการสะท้อนความคิด และการมีสว่ นร่วม ดังนี ้
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1.2.1 การปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์และการสะท้อนความคิด
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์เริ่มจากการปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ท่ีเริ่มต้นด้วย
กิจกรรมสร้างทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ดว้ ยการสะท้อนความคิดระดับบุคคลที่เป็ นอิสระ คือครู ได้สะท้อน
ความคิดและวิพากษ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูข้ องตนเองโดยการนาความรู ท้ ่ีได้รบั จาก
การฝึ กอบรมมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู ้ ซึ่งปราศจากการครอบงาทางความคิด
จากเพื่อนร่วมงาน หรือผูว้ ิจัย ทาให้ครู ได้คิดและวางแนวทางการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเองโดยไม่ถูก
ครอบงาโดยความคิดของครูคนอื่นหรือข้อบังคับ สนับสนุนแนวคิดของบ๊อกซ์ (Boog. 2003) ที่กล่าวว่า
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ได้เข้ามาปลดปล่อยตนให้เป็ นอิสระจากข้อบังคับ ขณะเดียวกันการสร้าง
ความรูท้ ่ีชดั เจนร่วมกันและการจัดรวบรวมวิธีปฏิบตั ิ ทาให้ครูแต่ละคนได้เสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู ้
ของตนเองและร่วมกันวิพากษ์เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแนวคิดและหลักการที่จะปฏิบตั ิ
ร่วมกัน ร่วมกันสร้างแนวทางปฏิบตั ทิ ่ีดีและมีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั จิ ริงในบริบทของโรงเรียนมาก
ที่สดุ จนทาให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านภาษา ทัง้ การให้ความหมาย ความเข้าใจ และเจตคติตอ่
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทางสังคมไปนทางที่ดีขึน้
อีกทัง้ ยังได้แผนปฏิบตั ิท่ีดีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของกรันดี (Grundy.
1988) ที่ว่าการวิพากษ์เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็ นการพยายามทาความเข้าใจความเป็ น
สาเหตุและผลที่เกิดขึน้ ในอดีต (Past) โดยอาศัยการสะท้อนในกลุ่มที่ ปฏิบตั ิ เน้นความร่วมมือกั น
(Collaborative) การวิพากษ์ (Critical) และค้นหาการวิพากษ์ของตนเอง (Self-Critical Inquiry) โดย
พยายามทาความเข้าใจความเป็ นสาเหตุและผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต (Future) ทาให้เกิดแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่กระจ่างชัด (Enlightenment Idea) ก่อให้เกิดแผนปฏิบตั ิท่ีดี
เหมาะสมกับสถานการณ์ (Praxis) สอดคล้องกับงานวิจยั ของสิทธิชยั ชมพูพาทย์ (2554) ที่ได้ทาการ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของครู และนักเรียนในโรงเรียน
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ก ารวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ พบว่า
หลังจากเข้าร่วมการวิจัยครู และนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ดา้ นภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์และสังคมดีขึน้ และ
งานวิจยั ของกชกร รุง่ หัวไผ่ (2559) ที่ได้ทาการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ และพัฒนารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พบว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู เ้ กิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสมรรถนะ
ในด้านภาษาและวาทกรรม กิจกรรมและการปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์และสังคมเช่นกัน
นอกจากนี ้ ยังพบว่าการสะท้อนความคิดของผู้ร่วมวิจัยที่เกิดขึน้ ในทุกขัน้ ตอนของ
การวิจยั นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ้เดิมสู่การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
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เป็ นฐาน โดยในขณะร่วมกันสะท้อนความคิดทาให้ผรู้ ่วมวิจยั เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดแบบค่อย
เป็ นค่อยไป จากเดิมที่มีความรูส้ ึกกังวลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานจะไม่
บรรลุตามตัวชีว้ ัด แต่เมื่อเข้าสู่วงจรการวิจัยแต่ละวงจรครู มีการสะท้อนผลร่วมกัน ทาให้เห็นว่าการ
ดาเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก ความรู ส้ ึกกังวลจึงลดลง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อ
กระบวนการมากขึน้ จากความคิด ความเชื่อดังกล่าวส่งผลให้ครูทากิจกรรมเข้มข้นมากขึน้ พร้อมกับมี
การหนุนเสริมจากเครือข่าย ทาให้บรรยากาศในการจัดการเรียนรู เ้ ปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั เจน
ส่งผลให้ครูสามารถจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และผลการ
จัดการเรียนรูท้ าให้นกั เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขนึ ้ ทัง้ ด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้ ความสามารถ
ในการคิด และความสุขในการเรียน ซึ่งจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึน้ ในอนาคตสอดคล้องกับแนวคิด
ของนงลักษณ์ วิรชั ชัย (2545) ที่ว่ากระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการมุ่งให้ผเู้ ข้าร่วมมีการแลกเปลี่ยนความคิด
และร่วมกันไตร่ตรองเพื่ อพัฒนาด้านการปฏิบตั ิของแต่ละคน โดยใช้พืน้ ฐานหรือประสบการณ์การ
ปฏิบตั ิงานเข้ามาในกระบวนการ ได้เรียนรู จ้ ากประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน สามารถ
นาไปเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสิทธิชยั ชมพูพาทย์ (2554) ที่พบว่า
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนักเรียนเกิดการเรียนรูใ้ นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1.2.2 การมีสว่ นร่วม
การมีส่วนร่วมของผูร้ ว่ มวิจยั เป็ นพลังสนับสนุนให้ครู เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิ
ในการจัดการเรียนรู เ้ ดิมไปสู่การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ซึ่งการมีส่วนร่วมเริ่ม ตัง้ แต่ระยะ
ก่อนเข้าสู่วงจรการวิจยั ไปจนหลังสิน้ สุดกระบวนการวิจยั โดยเป็ นการมีส่วนร่วมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครู นักเรียน ผูว้ ิจยั และผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู ข้ องครู ซึ่งในระยะก่อนเข้าสู่วงจรวิจยั
เป็ นการร่วมกันสารวจสถานการณ์ปัจจุบนั และตัดสินใจเลือกแนวทางใหม่ในการจัดการเรียนรู ้ เมื่อได้
แนวทางใหม่ท่ีจะจัดการเรียนรูแ้ ล้ว ในระยะดาเนินการในวงจรการวิจยั ได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาและ
ค้นหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับผูร้ ่วมวิจยั โดยผูว้ ิจยั คอยสนับสนุนและให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
การทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันทาให้เกิดความรู ส้ ึกถึงการเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งแนวทางปฏิบตั ินนั้
เกิดจากการตกลงร่วมกัน ดังนัน้ การดาเนินการตามแนวทางเดียวกันจึงทาให้ผลลัพธ์เกิดขึน้ ในตัวนักเรียน
และกระบวนการถูกขับเคลื่อนด้วยตัวครู เป็ นหลัก ในขณะที่ผวู้ ิจยั มีหน้าที่เป็ นเพียงผูผ้ ลักดัน ให้การ
ชีแ้ นะ และร่วมรับฟั ง ประเมิ น ติดตามให้ผลลัพธ์เกิดขึน้ ตามแนวทางที่ได้คาดหวังไว้ นอกจากนี ้ การ
กาหนดบทบาทของผูร้ ่วมวิจยั ถือเป็ นสิ่งสาคัญประการหนึ่งของการวิจัยนี ้ เนื่องจากเป็ นการวิจยั เพื่อ
แก้ปัญหาในสภาพการณ์จริง ดังนั้นผูน้ าการพัฒนาจึงต้องเป็ นคนใน คือผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็ น
ผูน้ าอย่างเป็ นทางการในสถานศึกษาอยูแ่ ล้ว และครูผสู้ อนซึ่งเป็ นผูร้ ว่ มพัฒนาอย่างแท้จริง ดังนัน้ ในแต่

319
ละวงจรการวิจยั ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน
นักเรียน และผูว้ ิจยั ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ พัฒนาการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานของครูเพื่อการเรียนรูท้ ่ีดีขนึ ้ ของนักเรียน ซึ่งเป็ นไปตามหลักการของการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่มและเป็ นเจ้าของการวิจยั ร่วมกัน (Kemmis; & McTaggart. 2000:
567-595) สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุวิไล เปรมศรีรตั น์ และคณะ (2553) ที่ได้ศกึ ษาการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็ นสื่อ กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย มลายูถ่ิน) ในโรงเรียนเขตพืน้ ที่ส่ีจงั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส ผลพบว่า
เด็กที่ได้รบั การจัดการศึกษาแบบทวิภาษามีความสุขเพิ่มขึน้ กล้าคิดกล้าแสดงออก รักการอ่าน-เขียน
มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลดีตอ่ พัฒนาการของเด็กทัง้ ในส่วนของพัฒนาการทางภาษา (ภาษามลายูถ่ิน
และภาษาไทย) และความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาสาระอื่นๆ พร้อมทัง้ สามารถปฏิบตั ิตวั ตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมส่วนกลางได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย โดยปั จจัยสาคัญของความสาเร็จนีค้ ือ
การเข้ามามีสว่ นร่วมของคนในพืน้ ที่ในทุกขัน้ ตอนของการพัฒนา ตัง้ แต่การสร้างหลักสูตรและแผนการ
จัดการเรียนรู ้ การสร้างสื่อการเรียนการสอน และเป็ นผูส้ อนจริง โดยใช้เทคนิค กลวิธีการจัดการเรียนรู ้
แบบทวิ/พหุภาษา ที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เน้นทัง้ ความหมาย ความถูกต้อง และเน้นกระบวนการคิด
ในระดับต่างๆ ที่สงู ขึน้ ผ่านการใช้ส่ือการเรียนการสอนและกลวิธีการจัดการเรียนรูท้ ่ีหลายหลายรูปแบบ
นอกจากนีพ้ บว่า การมีสว่ นร่วมจากหลายภาคส่วนทาให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับ
ครู นักเรียน และโรงเรียน มีความยั่งยืน โดยหลังสิน้ สุดการวิจยั เป็ นระยะที่ผวู้ ิจยั เริ่มลดบทบาทลง ซึ่ง
วิธีท่ีถกู นามาใช้ในระยะนีเ้ ป็ นไปเพื่อการเพิ่มความยั่งยืนในรูปแบบการเพิ่มขึน้ ของเครือข่ายการสนับสนุน
การมีอุปสรรคที่ลดลง และการมีระบบที่สร้างให้การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู และ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพยังคงดาเนินอยู่ตอ่ เนื่อง ผูว้ ิจยั พบว่าวิธีท่ีสาคัญคือเพิ่มขึน้ ของเครือข่าย
เช่น การเข้ามาช่วยเหลือของโรงพยาบาลในเรื่องของการคัดกรองและกระตุน้ พัฒนาการของนักเรียน
ซึ่งวิธีนีไ้ ด้ผลดีเนื่องจากผูป้ กครองให้ความเชื่อถือกับแพทย์ว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ จึงเข้ามาร่วมในเรื่องการ
กระตุน้ พัฒนาการด้วย ทาให้นกั เรียนได้รบั การกระตุน้ การเรียนรู ค้ รบทุกมิติ ทัง้ ที่โรงเรียนและที่บา้ น
และมีแนวโน้มที่ ผู้ปกครองจะขอเข้าร่วมมากขึน้ นอกจากนี ย้ ังพบว่ามี โรงเรียนที่ ให้ความสนใจต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานและขอเข้ามาศึกษาดูงาน ทาให้เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึน้
ของเครือข่ายโรงเรียน ในขณะที่การหนุนเสริมด้านกาลังใจยังคงมีตอ่ เนื่องจากการที่ผอู้ านวยการเขต
พืน้ ที่การศึกษา หรือรองผูอ้ านวยการเขตพืน้ ที่การศึกษาเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กาลังใจ
ด้วยตัวเอง ทาให้การที่ครูพยายามพัฒนาตนเองได้รบั การชื่นชม และมีช่ือเสียงในวงกว้างขึน้ ส่งผลให้
การจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานถูกนาไปใช้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นแหล่งศึกษาดูงานของ
โรงเรียนอื่น
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2. ข้อปฏิบัตเิ พือ่ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานสาหรับครู
ผลการดาเนินการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์เพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู สามารถสังเคราะห์ขอ้ ปฏิบตั เิ พื่อการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
สาหรับครู ที่มาจากการปฏิบตั ิจริง แบ่งออกเป็ น 5 ประเด็น ได้แก่ การเตรียมตัวของครู ก่อนจัดการ
เรียนรู ้ รู ปแบบการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน การประเมินผลการเรียนรู ต้ ามสภาพจริง การ
ดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ และผลการจัดการเรียนรูท้ ่ีเกิด
กับนักเรียน นามาอภิปรายผล ดังนี ้
2.1 การเตรียมตัวของครู ก่อนจัดการเรียนรู้
การเตรียมตัวของครู ก่อนจัดการเรียนรู ้ เป็ นการเตรียมตัวล่วงหน้าของผูส้ อนก่อนการ
จัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการปฏิบตั ิท่ีเน้นการบรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรูต้ ามตัวชีว้ ดั
ของหลักสูตร และออกแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยข้อค้นพบในการ
วิจยั แบ่งออกเป็ น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ศึกษาหลักสูตร 2) จัดทากาหนดการจัดการเรียนรูแ้ ละเตรียม
สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับเนือ้ เรื่องที่จะสอน 3) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ีเหมาะสม 4) เตรียม
แหล่งเรียนรูท้ ่ีเกี่ยวข้อง และ 5) สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรูก้ บั ผูป้ กครอง ผลการดาเนินการ
ในลักษณะดังกล่าวช่วยให้ครู สามารถจัดการเรียนรู ไ้ ด้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้ และมีความมั่นใจใน
การจัดการเรียนรู เ้ นื่องจากมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า นอกจากนีย้ ังพบว่าการเตรียมตัวก่อน
จัดการเรียนรู ข้ องครู ทาให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ท้ ่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึน้ เนื่องจากในการออกแบบการ
จัดการเรียนรูค้ รูได้ผา่ นกระบวนการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน
2.2 รู ปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นรูปแบบที่เกิดจากความตระหนักใน
ความสาคัญของการจัด การเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ความเข้าใจและเจตคติท่ีดีต่อการจัดการ
เรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน และการจัดการเรียนรูใ้ นสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อค้นพบใน
การวิจยั เป็ นขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู แ้ บ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ 1) ขัน้ เชื่อมโยง เป็ นขัน้ ที่ครู
บอกบทบาทของนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อให้นกั เรียนเห็นความสาคัญและทราบบทบาท
ในการเรียนรู ้ และทบทวนความรู ้เ ดิม เกี่ ยวกับเนื อ้ หาที่ จ ะสอนเพื่ อจะได้ทราบความรู ้พื น้ ฐานของ
นักเรียนทัง้ ในภาพรวมและรายบุคคล และเป็ นแนวทางในการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครูให้
เหมาะสมกับความรูพ้ ืน้ ฐานของนักเรียน จากนัน้ นาเสนอสถานการณ์ปัญหาและกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิด
ความสนใจที่ จ ะเรียนรู ้ 2) ขั้นกาหนดกรอบการศึกษา เป็ นขั้นที่ ครู แบ่งกลุ่ม นักเรียนเพื่ อให้ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา เลือกวิธีการแก้ปัญหา กาหนดประเด็นการเรียนรู ้ และวางแผนกิจกรรม
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การเรียนรู ้ 3) ขัน้ ดาเนินการศึกษาค้นคว้า เป็ นขัน้ ที่ครู ให้นกั เรียนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง โดย
ครูเป็ นผูค้ อยชีแ้ นะและกากับติดตามนักเรียนทากิจกรรม และ 4) ขัน้ อภิปรายและสรุปสิ่งที่ เป็ นขัน้ ที่ครู
กระตุน้ สนับสนุนให้นกั เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู จ้ ากการทากิจกรรมและนาเสนอผลการเรียนรู ้ นอกจากนี ้
มีการแทรกเสริมกลวิธีการจัดการเรียนรู ้ ได้แก่ การกระตุน้ ความสนใจ กระตุน้ การคิด และกระตุน้ การ
กล้าแสดงออก และที่สาคัญอย่างยิ่งคือครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรูภ้ ายใต้บริบทของโรงเรียนและ
ความสนใจของผูเ้ รียนอย่างแท้จริง และได้เปลี่ยนบทบาทจากครูผสู้ อนไปสู่การเป็ นผูช้ ีแ้ นะที่เน้นการใช้
คาถามเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง ซึ่งเป็ นไปตามหลักการของการจัด การเรียนรู ท้ ่ีเน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ จนนาไปสูผ่ ลลัพธ์คือผูเ้ รียนมีการเรียนรูท้ ่ีดีขนึ ้ และตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียน
ทาให้โรงเรียนประสบความสาเร็จ ข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ย
ตนเอง (Constructivism) ที่ม่งุ เน้นการสร้างมากกว่าการรับความรู ้ โดยเชื่อว่าการเรียนรู ้หรือการสร้าง
ความรู เ้ ป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ ภายในของผูเ้ รียน โดยผูเ้ รียนเป็ นผูส้ ร้างความรูด้ ว้ ยการนาประสบการณ์
สิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือข้อมูลใหม่ท่ีได้รบั มาเชื่อมโยงกับความรูค้ วามเข้าใจที่มีอยู่เดิม เปลี่ยน
ความเข้าใจเดิมให้ถูกต้องกลายเป็ นความรู ใ้ หม่และปรับความสามารถของตน (Anita. 2013) หรือ
กล่าวได้ว่าผูเ้ รียนมีบทบาทเป็ นผูก้ ระทาในการสร้างความเข้าใจและสร้างความหมายโดยการตีความ
และเชื่อมโยงประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย (Martin. 2006) ดังนัน้ ความรูข้ องบุคคลใด
คือ โครงสร้างทางปั ญญาของบุคคลนัน้ ที่สร้างขึน้ จากประสบการณ์ในการคลี่คลายสถานการณ์ท่ีเป็ น
ปัญหาและสามารถนาไปใช้เป็ นฐานในการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อ่ืนๆ ได้ ให้ความสาคัญกับ
กระบวนการสร้างความรู ้ (Process of Knowledge Construction) และการตระหนักรูใ้ นกระบวนการนัน้
(Reflexive Awareness of that Process) เป้าหมายการเรียนรูจ้ ะต้องมาจากการปฏิบตั ิจริง (Authentic
Tasks) และผูเ้ รียนต้องฝึ กฝนการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู ด้ ว้ ยการนา
ตนเอง (Self-Directed Learning) ที่ว่าการเรียนรูด้ ว้ ยการนาตนเองเป็ นการเปลี่ยนการควบคุมจากครู
ไปสู่ผู้เรียน ผูเ้ รียนมีอิสระในการทากิ จ กรรม การกาหนดเป้าหมาย และตัดสินใจว่าจะเรียนรู อ้ ะไร
(Abdullah. 2001) และสอดคล้องกับบทบาทของครู ในการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่มี
บทบาทหลักของครูคือ การส่งเสริมโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางมากที่สดุ และส่งเสริมให้ทางานเป็ นทีม
ในการแก้ปัญหา โดยการเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกให้ผเู้ รียนเรียนรู ด้ ว้ ยการชีน้ าตนเอง หลีกเลี่ยงการ
เป็ นผูต้ ดั สินหรือสรุปการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน แต่จะใช้คาถามในการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนค้นหาข้อมูลเพื่อการ
ตัดสิน (Anita. 2013; Loyens; Kirschner; & Paas. 2011; Capon; & Kuhn. 2004; Hmelo-Silver.
2004; Barrow. 2000) ให้อิสระกับผูเ้ รียนในการดาเนินการเรียนรูแ้ ละกาหนดทิศทางการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง (Hmelo-Silver. 2004) ขณะเดียวกันสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู ใ้ นศตวรรษที่ 21
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ที่วา่ ครูตอ้ งออกแบบให้ผเู้ รียนได้คน้ หาความรูด้ ว้ ยตนเองและสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองมากกว่า เป็ นผูร้ บั
การถ่ายทอดความรูจ้ ากครู (ทิศนา แขมมณี. 2557; Schmidt; et al. 2009; Groh; & Allen. 2001)
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ในการประเมินผลการเรียนรู ข้ องนักเรียนตามสภาพจริงนัน้ พบว่าครู มีการประเมินผล
ตามเนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยการพิจารณาขณะจัดการเรียนรู ้ เช่น การสังเกตพฤติกรรม การ
ซักถาม การทาแบบฝึ กหัด การตรวจชิน้ งาน และหลังการจัดการเรียนรู ้ เช่น การทดสอบ และให้นกั เรียน
ประเมินผลการเรียนรูข้ องตนเองโดยการเขียนสะท้อนการเรียนรู ้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hmelo-Silver
(2004) ที่วา่ การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานครูตอ้ งใช้การประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง
และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ประเมินผลการเรียนรู ข้ องตนเอง ซึ่งการประเมินตนเองจะช่วยให้ผเู้ รียนได้
ทาความเข้าใจกับปั ญหาที่เกิดกับกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในแต่ละขัน้ ตอน ช่วยให้
ผูเ้ รียนสามารถแก้ปัญหาได้
2.4 การดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้
จากการดาเนินการชุม ชนแห่ง การเรียนรู ้ทางวิช าชีพ มี ผลปรากฏชัดเจนว่า ช่วยให้ครู
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู เ้ ดิมไปสู่การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยข้อค้นพบเกี่ยวกับการดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ที่เกิดขึน้ ภายในโรงเรียนบริบทวัฒนธรรมมุสลิม คือ วิธีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ัน ซึ่งมีทงั้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ับ ครู ในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน โดยผู้บริหารเป็ นผู้กาหนดโครงสร้างการ
รวมกลุม่ ของครู หรือครูในโรงเรียนรวมกลุ่มกันเอง มีการกาหนดเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู ร้ ะหว่างกัน
คือเรื่องการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญ หาเป็ นฐาน นัดหมายวันและเวลาในการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ และกาหนดให้ผบู้ ริหารหรือครูเป็ นผูน้ าการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เ้ กิดขึน้ ทัง้
รูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ส่วนระหว่างโรงเรียนนัน้ ได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ สอดคล้องกับการอธิบายของดุษฎี โยเหลา (2556) ที่ว่าชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ในหน่วยงานด้านการศึกษาเป็ นการรวมกลุ่มกันแบบตัง้ ใจที่จะพัฒนาร่วมกัน มีการพบกันสม่าเสมอ
เป็ นกิจกรรมที่ตอ่ เนื่อง มีขอ้ ตกลงร่วมกันว่าจะมีการทางานร่วมกันอย่างไร การรวมกลุ่มจึงเน้นที่ความ
สม่าเสมอ และความต่อเนื่องของผูป้ ฏิบตั งิ านที่พฒ
ั นาการปฏิบตั ขิ องตนและของกลุ่ม นอกจากนีพ้ บว่า
มีการสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรูจ้ ากภายในโรงเรียน เช่น ผูบ้ ริหารปรับโครงสร้างเวลาในการจัดการ
เรียนรู ้ ปรับลดภาระงานจุกจิกของครู เพื่อให้ครูได้รวมกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั และการสนับสนุนจาก
นักวิจยั ที่คอยให้คาแนะนา และกระตุน้ ในการจัด แลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ ัน ขณะเดียวกัน โครงสร้างทาง
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สังคมวัฒนธรรมภายในโรงเรียนได้สนับสนุนการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ก้ นั เนื่องจากพืน้ ที่วิจยั ครัง้
นีเ้ ป็ นโรงเรียนในบริบทวัฒนธรรมมุสลิม ซึ่งมีช่วงเวลาในการทากิจกรรมทางศาสนาของเพศหญิงและ
เพศชายต่างกัน ดังนัน้ ช่องว่างของช่วงเวลาดังกล่าวจึงสนับสนุนการรวมกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่าง
กันของครู และที่สาคัญอย่างยิ่งคือ การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งครูได้แลกเปลี่ยน
เรียนรูว้ ิธีการจัดการเรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน ช่วยกันออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู ้ สังเกตการสอนซึ่งกันและ
กัน และในขณะเดียวกันได้นาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู ข้ องเพื่อนครู ไปปรับใช้ และทางานร่วมกัน
เป็ นทีม สอดคล้องกับงานวิจยั ของครูส หลุยส์และบริค (Kruse Louis & Bryk. 1995) ดาร์ลิง-แฮมมอนด์
(Darling-Hammond. 1996) และริชาร์ด ดูโฟร์ (Richard DuFour. 2004) ที่ม่งุ การแบ่งปั นแนวปฏิบตั ิ
ส่วนบุคคลในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็ นแบบอย่างกับครู อ่ืนๆ และเน้นที่ผลลัพธ์ในการพัฒนาการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ดังนัน้ วิธีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั การสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู ้ และการ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมงาน เป็ นพลังสาคัญที่ทาให้การวิจยั ครัง้ นีบ้ รรลุผลตามระยะเวลา
ที่กาหนด สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Hord (2009) John, C. L.; Zhonghua, Z.; & Hongbiao, Y
(2011) ปองทิพย์ เทพอารีย ์ (2557) และณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม (2553) ที่พบว่าการพัฒนาครูในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทัง้ ด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน
2.5 ผลการจัดการเรียนรู้ทเี่ กิดกับนักเรียน
จากการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน ที่ออกแบบภายใต้บริบทของโรงเรียนมีผล
ปรากฏเป็ นที่ชดั เจนว่าผูเ้ รียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการ
เรียนรู ้ คือมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ มีความรับผิดชอบ มีความกล้าแสดงออก มีกระบวนการ
แก้ปัญหา และมีการทางานเป็ นทีม ในด้านความสามารถในการคิด พบว่ามีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา นอกจากนีย้ งั พบว่าผูเ้ รียนมีความสุขในการเรียนเพิ่มขึน้ ทัง้ นีเ้ กิดขึน้ จาก
การที่ผเู้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย โดยการที่ครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู ้ภายใต้บริบทของ
โรงเรียนและความสนใจของผูเ้ รียนอย่างแท้จริง และที่สาคัญอย่างยิ่งคือครู ได้เปลี่ยนบทบาทจาก
ครู ผสู้ อนไปสู่การเป็ นผูช้ ีแ้ นะให้ผเู้ รียนในกระบวนการเรียนรู ้ ซึ่งเป็ นไปตามหลักการของการจัด การ
เรียนรู ท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุวิไล เปรมศรีรตั น์ และคณะ (2553) ที่ได้
ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็ นสื่อ กรณีการจัดการศึกษาแบบ
ทวิภาษา (ภาษาไทย - มลายูถ่ิน) ในโรงเรียนเขตพืน้ ที่ส่ีจงั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล ปั ตตานี
ยะลา นราธิวาส ผลพบว่าเด็กที่ได้รบั การจัดการศึกษาแบบทวิภาษามีความสุขเพิ่มขึน้ กล้าคิดกล้า
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แสดงออก รักการอ่าน-เขียน มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลดีตอ่ พัฒนาการของเด็กทัง้ ในส่วนของพัฒนาการ
ทางภาษา (ภาษามลายูถ่ินและภาษาไทย) และความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาสาระอื่นๆ พร้อมทัง้ สามารถ
ปฏิบตั ติ วั ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมส่วนกลางได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย และสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของวาสนา ภูมี (2555) เกษม ชูรตั น์ (2555) นฤมล หน่อนิล (2555) อภิชยั เหล่าพิเดช
(2556) สิรินทรา มินทะขัติ (2556) และกนก จันทรา (2557) ที่พบว่าผูเ้ รียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู ้
แบบใช้ปัญ หาเป็ นฐานมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียนที่ ดีขึน้ มี ทักษะการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และมีทกั ษะการทางานเป็ นทีมสูง อีกทัง้ ความคงทนของความรูย้ งั นาน
กว่าการเรียนแบบบรรยาย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ข้อค้นพบเกี่ยวกับการพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
ประถมศึกษาที่อยู่ใ นชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพ เป็ นกระบวนการพัฒนาครู ท่ีมาจากการวิจ ัย
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ดังนัน้ การนากระบวนการดังกล่าวไปใช้โรงเรียนควรดาเนินการดังนี ้
1.1 โรงเรียนต้องจัดแผนพัฒนาครู โดยการให้ครู ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
กาหนดจุดเน้นพัฒนา ซึ่งอาจจะใช้รูปแบบการประชุมกลุ่มครูเพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรูข้ อง
แต่ละคนและนาเสนอเป็ นภาพรวมของโรงเรียน แล้วร่วมกันกาหนดประเด็นที่ครู ทกุ คนเห็น ตรงกันว่า
จาเป็ นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยกาหนดช่วงเวลาสาหรับการพัฒนาตลอดภาคเรียนหรือปี การศึกษา
เพื่อให้ครูสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองได้ นอกจากนีโ้ รงเรียนสามารถส่งเสริมการพัฒนาครูในแต่ละ
กลุม่ สาระการเรียนรู ้ ระดับช่วงชัน้ หรือระดับชัน้ ซึ่งอาจทาการพัฒนาพร้อมกันทัง้ โรงเรียนโดยผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและคณะครู ทัง้ นีอ้ าจเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมพัฒนาครูตามความเหมาะสม
1.2 การประเมินด้านการจัดการเรียนรู ้ ควรให้ครูผสู้ อนได้ประเมินพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูข้ องตนเองและให้มีการประเมินโดยเพื่อนครูเป็ นระยะๆ ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการสร้างความตระหนัก และ
ตื่นตัวในพัฒนาตนเอง
1.3 การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู ท้ างวิชาชีพในโรงเรียน ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ควรปรับลดภาระงานจุกจิกของครู และหาช่วงเวลาที่เอือ้ ต่อการรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ โดยการ
จัดทาตารางเวลานัดหมาย และดาเนินการตามตาราง นอกจากนี ้ ควรสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็ นระดับช่วงชัน้ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ หรือคู่บดั ดี ้ เพื่อให้ครูได้มีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ยัง ช่วยเพิ่มความเหนียวแน่นของบุคลากร
ในโรงเรียน
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2. ข้อค้นพบเกี่ยวกับข้อปฏิบตั ิเพื่อการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานในการวิจยั ครัง้ นี ้
มาจากการปฏิบตั ิจริงของครู ผรู้ ว่ มวิจยั ที่ เป็ นครูผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งรับผิดชอบ
สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ มีการออกแบบการจัดการเรียนรู ท้ ่ีเน้นการ
บูรณาการเนือ้ หาในรายวิชา เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการจัดการเรียนรู ไ้ ม่ทนั ตามกาหนดการจัดการเรียนรู ้
ในแต่ละภาคเรียน และแก้ปัญหาเกี่ ยวกับการเรียนรู ข้ องนักเรียนในรายวิช าดัง กล่าว ดัง นัน้ การนา
ข้อปฏิบตั เิ พื่อการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้ ควรคานึงถึงธรรมชาติของเนือ้ หาในรายวิชา และช่วงวัยของนักเรียน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ในโรงเรียนที่เป็ นพืน้ ที่วิจยั ครัง้ นี ้
1.1 ในการวิจยั ครัง้ นีด้ าเนินการพัฒนากลวิธีการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ของครู ผสู้ อนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ครูผรู้ ว่ มวิจยั เป็ นครูผสู้ อนรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย
และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้กลวิธีการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้
การวิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรทาการศึกษาในรายวิชาอื่นด้วย โดยการให้ครู ผรู้ ่วมวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นพี่เลีย้ งใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูในโรงเรียน
1.2 การวิจยั ครัง้ นีด้ าเนินการในโรงเรียนบริบทวัฒนธรรมมุสลิม จานวน 2 โรงเรียน
ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายสถานศึกษาเดียวกัน ผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ สองโรงเรียนมีความสนิทสนมและรูจ้ ักกันเป็ น
อย่างดี เพื่อให้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรูร้ ะหว่างโรงเรียนเข้มแข็งมากยิ่งขึน้ การวิจยั ครัง้ ต่อไป จึงควร
มีการจัดกิจกรรมให้ผรู้ ว่ มวิจยั ทัง้ สองโรงเรียนได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ นั เป็ นระยะๆ
1.3 การวิจยั ครัง้ ต่อไป อาจจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการวิจยั ไปยังโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย
สถานศึกษาเดียวกัน เพื่อกระตุน้ ให้โรงเรียนในเครือข่ายมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
ของครู โดยการจัดตัง้ โรงเรียนที่เป็ นพืน้ ที่วิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นพี่เลีย้ งให้กบั โรงเรียนในเครือข่าย
2. ข้อเสนอแนะสาหรับโรงเรียนที่สนใจทาวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน
2.1 การวิจยั ครัง้ นี ้ ครูผรู้ ่วมวิจยั ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
โดยเน้นบูรณาการเนือ้ หาในรายวิชาที่ตนเองสอนเป็ นหลัก จึงมีขอ้ จากัดในเรื่องการบูรณาการความรู ้
ข้ามรายวิชา ดังนัน้ โรงเรียนที่สนใจทาวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานของครู
อาจออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการข้ามรายวิชา เพื่อให้นกั เรียนได้เกิดการเรียนรูท้ ่ี หลากหลาย
มากขึน้
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2.2 การวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจรวมกลุ่มครูท่ีมีความสนใจพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน โดยไม่จากัด ระดับชัน้ ที่สอน และกลุ่ม สาระการเรีย นรู ้ เพื่ อ ให้ใ นโรงเรีย นเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรูข้ องครู จานวนมากที่สดุ
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แนวคาถามสาหรับสารวจสถานการ์ปััจจบบัน
แนวคาถามสาหรับสบนทรียสนทนากลบ่มครู และสัมภาษ์ปผู้บริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 1 การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู ข้ องครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนั กเรียน
แนวคาถาม
บันทึก
1. ที่ผ่านมาหรือในัั จจบบันครูัฏิบัติในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดของนั กเรียนอย่างไร
1.1 ในการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ จัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ ห้นักเรียนได้ฝึกคิด
และประเมินผลการเรียนรู ค้ รู ได้ทาอะไรบ้าง ทาอย่างไร
1.2 แนวคิด ความเชื่อ เงื่อนไขหรือปัจจัยอะไรที่ส่งเสริม/สนั บสนุน การกระทาใน
การเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ จัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ ห้นักเรียนได้ฝึกคิด และ
ประเมินผลการเรียนรู ข้ องครู
1.3 ใครบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมตัวก่อนจัดการเรียนรู ้ จัดกิจกรรม
การเรียนรู ้ และประเมินผลการเรียนรู ข้ องครู เกี่ยวข้องอย่างไร
1.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับนั กเรียนเป็ นอย่างไร
ตอนที่ 2 สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
มิติการเั็ น PLC
แนวคาถาม
ตามแนวคิดของ Hord
1. มิติการสนั บสนุนและ 1.1 โรงเรียนมีการสนั บสนุนการเป็ นผูน้ าด้านการจัดการ
การเป็ นผูน้ าร่วมกัน เรียนการสอนของครู อย่างไรบ้าง
1.2 การสนั บสนุนที่เกิดขึ ้นส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติงานของครู อย่างไร
2. มิติการร่วมกันคิด 2.1 ในโรงเรียนมีการเรียนรู ร้ ่วมกัน ร่วมมือกัน ในลักษณะ
สร้างสรรค์สู่การปฏิบัติ อย่างไรบ้าง ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง
2.2 การเรียนรู ร้ ่วมกัน ร่วมมือกัน ที่เกิดขึ ้นส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของครู อย่างไร
3.มิติการมีค่านิ ยมและ 3.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์และค่านิ ยมด้านการจัดการเรียน
วิสัยทัศน์ร่วมกัน
การสอนอย่างไร ใครมีส่วนร่วมกาหนดบ้าง
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ตามแนวคิดของ Hord

แนวคาถาม

บันทึก

3.2 การร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายด้านการ

จัดการเรียนการสอนส่งผลต่อการปฏิบัติการสอนของครู
อย่างไร
4. มิติการสนั บสนุนที่ 4.1 โรงเรียนมีการสนั บสนุน ให้เกิดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการ
เอือ้ อานวย
ปฏิบัติงานร่วมกันของครู ในลักษณะอย่างไรบ้าง
4.2 การสนั บสนุนที่เกิดขึ ้นส่งผลต่อการจัดการเรียนการ
สอน การปฏิบัติงานของครู อย่างไร
5. มิติการแบ่งปัน
5.1 โรงเรียนมีการแบ่งปันการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
ประสบการณ์
เรียนการสอนกันในลักษณะอย่างไรบ้าง ใครมีส่วนร่วมใน
การแบ่งปันการปฏิบัติบา้ ง
5.2 การแบ่งปันการปฏิบัติที่เกิดขึ ้นส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัติงานของครู อย่างไร
แนวคาถามสาหรับสัมภาษ์ปนักเรียน
แนวคาถาม
1. ครู มีวิธีจัดการเรียนการสอนอย่างไร ครู ได้ทาอะไรบ้าง
2. ในขณะที่ครู จัดการเรียนการสอนนั กเรียนส่วนใหญ่แสดงออกอย่างไร นั กเรียนมี
ความรู ส้ ึกอย่างไร
3. ครู ควรจัดการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก มีความสุข
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แบบสังเกตพฤติ กรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและพฤติ กรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน
(สารวจสถานการณ์ปัจจุบนั )
ครู ผสู ้ อน………………….…….วิชา…………………เรื่องที่สอน……….……….ชั้น…………..…..
โรงเรียน..................................ครั้งที่สังเกต..………….วันที่……………..เวลา….…………………
สภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน

ประเด็นที่สังเกต
การนาเข้าสู่บทเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

การใช้คาถามกระตุน้ การ
คิด
การใช้สื่อ

การประเมินผลการเรียนรู ้

พฤติกรรมอื่นๆ

สิ่งที่ครู ทา

สิ่งที่เด็กแสดงออก
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แนวคาถามสาหรับการัฏิบัติการเชิงวิ พากษป
1. หลังจากได้เข้าอบรมการสอนแบบ PBL แล้ว ในโรงเรียนได้พูดคุยกัน เกี่ยวกับการสอนแบบ PBL

หรือไม่ อย่างไร
2. ท่านมีความคิดเห็นต่อการสอนแบบ PBL อย่างไร
3. ท่านเข้าใจการสอนแบบ PBL ว่าเป็ นอย่างไร มีลักษณะสาคัญอย่างไร
3.1 การสอนแบบ PBL แต่ละขั้ นตอนเป็ นอย่างไร
1) ขั้ นนาเสนอปัญหา
2) ขั้ นกาหนดกรอบการศึกษา (FILA)
2.1) ข้อเท็จจริง ( F )
2.2) แสดงความคิดเห็นต่อปัญหา ( I )
2.3) กาหนดประเด็นการเรียนรู ้ ( L )
2.4) วางแผนดาเนิ น การแก้ปัญหา ( A )
3) ขั้ นดาเนิ นการแก้ปัญหา
4) ขั้ นอภิปรายและสรุ ปสิ่งที่เรียนรู ้
4. ท่านคิดว่ามีแนวทางใดบ้างที่เป็ นไปได้ในการปรับเปลี่ยนการสอนเดิมไปสู่การสอนแบบ PBL
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แนวคาถามสาหรับการสะท้อนผลการัฏิบัติ
สาหรับกลุ่มครู
1. จากที่ครู ได้นาวิธีการสอนแบบ PBL ไปสอนจริง ให้ครู ช่วยยกตัวอย่างสัก 1 เรื่องว่า
1.1 มีวิธีเตรียมการสอนอย่างไร
1.2 กิจกรรมการสอนแต่ละขั้ นตอนเป็ นอย่างไร (รายละเอียดเหตุการณ์)
1.3 ครู คิดว่าการสอนแบบ PBL ของตนเองประสบความสาเร็จหรือไม่ ทราบได้
อย่างไร
1.4 ครู มีความคิดเห็น ความรู ส้ ึกต่อการสอนแบบ PBL อย่างไร
2. หลังจากได้สอนแบบ PBL ครู เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกี่ยวกับตนเองและ
นั กเรียน
3. ถ้าจะสอนแบบ PBL ให้ประสบความสาเร็จมากขึน้ กว่านี ้ ครู คิดว่าควรปรับ หรือเพิ่มการทา
กิจกรรมอะไรบ้าง
สาหรับกลุ่มนั กเรียน
1. ให้นักเรียนช่วยยกตัวอย่างการสอน PBL ของครู สัก 1 เรื่อง ว่าครู ได้ทาอะไรบ้าง ตั้งแต่เริ่ม
เข้าห้องเรียนจนสิน้ สุดคาบเรียน
2. จากสิ่งที่ครู ทาในข้อ 1 นั กเรียนเกิดความรู ส้ ึกหรือความคิดอย่างไรบ้าง
3. นั กเรียนคิดว่าการที่ครู สอนแบบ PBL แล้วทาให้เข้าใจเนื ้อหาง่ายขึ ้นหรือไม่ อย่างไร
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แบบสังเกตพฤติ กรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ััญหาเั็ นฐานของครู
และพฤติ กรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ครู ผสู ้ อน……………………….…….วิชา…………………เรื่องที่สอน……….……….
ชั้น…………..…..
โรงเรียน..................................ครั้งที่สังเกต..………….วันที่……………..
เวลา….………………………
ผูส้ ังเกต  นั กวิจัย

 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา

สภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน

ขัน้ ตอนการสอน
ขัน้ เชื่อมโยง

ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา
ข้อเท็จจริง (F)
ความคิดเห็น (I)
กาหนดประเด็นการเรียนรู (้ L)
วางแผนดาเนิ นการ (A)
ขัน้ ดาเนิ นการศึกษาค้นคว้า

ขัน้ อภิัรายและสรบัสิ่งที่
เรียนรู้

สิ่งที่ครูทา

สิ่งที่เด็กแสดงออก
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ขัน้ ตอนการสอน
การัระเมินผลการเรียนรู้

สิ่งที่ครูทา

สิ่งที่เด็กแสดงออก

การใช้ส่อื และแหล่งเรียนรู้

พฤติกรรมอื่นๆ

ผูส้ ังเกตการสอนให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา ดังนี ้
1. จุดเด่นที่พบ
............................................................................................................…………………...............
............................................................................................................…………………...............
2. สิ่งที่ควรปรับปรุ ง
............................................................................................................…………………...............
............................................................................................................…………………...............

ลงชื่อ ...................................................... ผูส้ ังเกต
(..................................................)
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แบบัระเมินแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียน……………………………ผูส้ อน ..............................................................ชั้น……..….….
รายวิชา……………………แผนการจัดการเรียนรู เ้ รื่อง..............................................วันที่...............
รายการ
1. รู ปแบบแผน
2. วัตถุประสงค์
3. ขั้ นตอนการสอน
4. การประเมิน
5. อื่นๆ

ข้อสังเกตที่พบ
เช่น ยังไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ัรับัรบง
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ตั วอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู ค้ ณิตศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรู เ้ รื่อง ทิศและแผนผัง

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึกษา 2559
เวลา 4 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ ัด
มาตรฐาน ค 2.1 ป.6/1 อธิบายเส้นทางหรือบอกตาแหน่ งของสิ่งต่างๆ โดยระบุทิศทาง
และระยะทางจริงจากรู ปภาพ แผนที่ และแผนผัง
มาตรฐาน ค 2.2 ป.6/3 เขี ยนแผนผังแสดงตาแหน่ งของสิ่งต่างๆ และแผนผังแสดงเส้นทาง
การเดินทาง
มาตรฐาน ค 6.1 ป.6/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 6.1 ป.6/2 ใช้ความรู ้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐาน ค 6.1 ป.6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐาน ค 6.1 ป.6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการสื่อความหมาย
และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มาตรฐาน ค 6.1 ป.6/5 เชื่อมโยงความรู ต้ ่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ
มาตรฐาน ค 6.1 ป.6/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. สาระสาคัญ
ทิศหลักมี 4 ทิศ ทิศที่อยู่ในแนวกึ่งกลางของทิศหลักมี 4 ทิศ การเขี ยนแผนผังใช้ น เป็ นสัญลักษณ์
แสดงทิศ ทางเหนื อ มาตราส่ว นเขี ยนได้ 2 แบบ คือ แบบที่1 ถ้าความยาวจริง กับความยาวในรู ปใช้
หน่ วยต่างกัน ต้องเขี ยนหน่ วยกากับ แบบที2่ คือ ถ้าความยาวจริงกับความยาวในรู ปใช้หน่วยเดียวกันไม่
ต้องเขี ยนหน่ วยก ากับ การอ่านแผนผังจะทาให้เราสามารถบอกทิศ ทาง ตาแหน่ งของสถานที่ต่างๆ ได้
อย่า งถูก ต้องชัดเจน และสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ในการอ่ านแผนผังตามสถานที่ต่ างๆ การเขี ย น
แผนผังแสดงการเดนทางทาให้เราทราบสถานที่ต่างๆ ก่อนถึงปลายทาง นั กเรียนสามารถนาความรู เ้ รื่อง
ทิศ และแผนผังไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
3. จบดัระสงคปการเรียนรู้
1. บอกชื่อและทิศทางของทิศทั้งแปดได้ (K)
2. อธิบายเส้นทางจากตาแหน่งหนึ่งไปอีกตาแหน่ งหนึ่ ง หรือบอกตาแหน่ งของสิ่งต่าง ๆ โดยระบุ
ทิศทางและระยะทางจริงได้ (K)
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3. เขี ยนแผนผังแสดงตาแหน่ งของสิ่งต่าง ๆ แผนผังแสดงเส้นทางการเดินทางโดยใช้มาตรา
ส่วนที่กาหนดให้หรือกาหนดมาตราส่วนเองได้ (P)
4. สนใจเรียน เต็มใจทางาน และ เรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข (A)
4. สาระการเรียนรู้
ทิศ, การบอกตาแหน่ งโดยใช้ทิศ, มาตราส่วน, การอ่านแผนผัง แผนที่, การเขี ยนแผนผัง
5. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
ขัน้ เชื่อมโยง
1. ครู สนทนากับนั กเรียนเกี่ยวตาแหน่ งที่ตั้งของอาคารต่างๆ ในโรงเรียน เช่น
- โรงอาหารอยู่ทางทิศใดของเสาธง
- โรงจอดรถอยู่ทางทิศใดของโรงอาหาร
- อาคารเรียนชั้น ป.6 อยู่ทางทิศใดของเสาธง
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน โดยคละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน และ
ให้เลือกหัวหน้ากลุ่ม จากนั้ นครู อธิบายกระบวนการเรียนรู แ้ บบใช้ปัญหาเป็ นฐานให้นักเรียนเข้าใจ
3. ครู อ่า นสถานการณ์ปั ญหาเรื่อง “แผนที่ร ้านสะดวกซือ้ ” ให้นั กเรียนฟั ง แล้ว ซัก ถาม
กระตุน้ ความสนใจของนั กเรียน จากนั้ นสรุ ปคาตอบของนั กเรียนเพื่ อเชื่อมโยงไปสู่ก ารเรียนรู เ้ รื่อง ทิ ศ
และแผนผัง
สถานการ์ป “แผนที่ร้านสะดวกซื้อ”
ครอบครัวของพัชราภาเพิ่งได้ยา้ ยบ้านมาอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสตูล แม่ให้พัชราภาออกไปซือ้ ของทีร่ ้าน
สะดวกซือ้ แต่พัชราภาไม่รู ้จักทางไปร้านสะดวกซือ้ จึงไปถามป้าข้างบ้าน ป้าบอกทางให้กับพัชราภาดังนี ้
“จากตรงนีเ้ ดินตรงไปทางทิศเหนือ 400 เมตร เมื่อถึงสีแ่ ยกแล้วเลียวไปทางทิ
้
ศตะวันตก 200 เมตร จนถึง
สามแยกเลียวไปทางทิ
้
ศเหนืออีก 150 เมตร จากนั้นเดินทางไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 300 เมตร แล้วเดินไปทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 400 เมตร จนถึงร้านขายของ”
พัชราภาจะวาดแผนที่แต่วาดแผนที่ไม่เป็น ถ้านักเรียนเป็นพัชราภา นักเรียนจะแก้ปัญหานีอ้ ย่างไร

ขัน้ กาหนดกรอบการศึกษา
4. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับใบงานตาราง FILA
5. ครู อ่านสถานการณ์ปั ญหาให้นักเรี ยนฟัง แล้วใช้คาถามกระตุน้ ให้นักเรียนแต่ ละกลุ่ ม
ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แล้วเขี ยนลงในตาราง FILA ตัวอย่างแนวคาถาม
- จากสถานการณ์ปัญหามีข้อเท็จจริงอะไรบ้าง ปัญหาคืออะไร
- อะไรคือสาเหตุของปัญหา
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- นั กเรียนจะแก้ปัญหานี ้ได้อย่างไร
- นั กเรียนต้องเรียนรู อ้ ะไรบ้างเพื่อแก้ปัญหานี ้
- นั กเรียนจะวางแผนศึกษาค้นคว้าอย่างไร แก้ปัญหาจากความรู ท้ ี่ได้มาอย่างไร
6. นั กเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอแผนด าเนิ นการ ครู ซักถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนั กเรียน
ชั่วโมงที่ 2 - 3
ขัน้ ดาเนิ นการศึกษาค้นคว้า
7. นั กเรียนลงมือทาตามแผนที่ได้วางไว้ โดยค้นคว้าหาความรู จ้ ากแหล่งเรียนรู ต้ ่างๆ พร้อม
ทั้งทาใบงานที่ 1 เรื่อง การบอกตาแหน่ งโดยใช้ทศิ ใบงานที่ 2 เรื่องมาตราส่วนใบงานที่ 3 เรื่องการเขี ยน
แผนผังแสดงเส้นทาง ตามลาดับ และแบบฝึ กที่ได้รับมอบหมาย โดยครู คอยชีแ้ นะ และติดตามตรวจงาน
ของนั กเรียน ให้นักเรียนเขี ยนสะท้อนการเรียนรู ข้ องตนเอง
ชั่วโมงที่ 4
ขัน้ อภิัรายและสรบัสิ่งที่เรียนรู้
8. นั กเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายความรู จ้ ากการศึกษาค้นคว้า สรุ ป และนาเสนอ โดย
ครู และเพื่อนต่างกลุ่มคอยซักถาม ครู คอยชีแ้ นะ อภิปรายเพิ่มเติม และให้กาลังใจแต่ละกลุ่ ม
9. ครู เปิ ดโอกาสให้นักเรียนซั กถามข้อสงสัยเกี่ ยวกับ เรื่องที่เรี ยนและให้นักเรี ยนทาแบบทดสอบ
เรื่องทิศและแผนผัง และเขี ยนสะท้อนการเรียนรู ข้ องตนเอง
6. แนวทางบูร์าการ
ภาษาไทย
การอภิปราย การสรุ ปเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์
วิทยาศาสตร์
การฝึ กทักษะและกระบวนการต่างๆ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แก้ปัญหา
ภาษาอังกฤษ
อ่านและเขี ยนคาศัพท์เกี่ยวกับทิศ
ศิลปะ
การออกแบบและตกแต่งแผนผังความคิดตามจินตนาการและประสบการณ์
ของนั กเรียนให้สวยงาม
สังคมศึกษาฯ
นาความรู เ้ รื่อง ทิศ แผนที่และแผนผัง ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ใบสถานการณ์ปัญหาเรื่อง “แผนที่รา้ นสะดวกซือ้ ”
- ตาราง FILA
- ใบงานที่ 1 เรื่องการบอกตาแหน่ งโดยใช้ทิศ
- ใบงานที่ 2 เรื่องการวัด
- ใบงานที่ 3 เรื่องการเขี ยนแผนผังแสดงเส้นทาง
- แบบสะท้อนการเรียนรู ข้ องนั กเรียน
- แบบฝึ กหัด เรื่องทิศ แผนที่และแผนผัง
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- หนั งสือเรียนคณิตศาสตร์ สสวท ป.6
- ห้องสมุด, อินเทอร์เน็ ต
- บุคคลต่างๆ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ครู เพื่อน ญาติ
8. การวัดและัระเมินผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู ้
วิธีการวัด
1. บอกชื่อและทิศทาง - ตรวจจากใบงานที่ 1
ของทิศทั้งแปดได้ (K) - การสนทนาโต้ตอบ
- การเขี ยนสะท้อน
การเรียนรู ข้ องตนเอง
2. อธิบายเส้นทางจาก - ตรวจจากแบบฝึ กหัด
ตาแหน่ งหนึ่ งไปอีก
- การสนทนาโต้ตอบ
ตาแหน่ งหนึ่ ง หรือบอก - การเขี ยนสะท้อน
ตาแหน่ งของสิ่งต่าง ๆ การเรียนรู ข้ องตนเอง
โดยระบุทิศทางและ
ระยะทางจริงได้ (K)
3. เขี ยนแผนผังแสดง - ตรวจจากใบงานที่ 2
ตาแหน่ งของสิ่งต่างๆ
- การสนทนาโต้ตอบ
แผนผังแสดงเส้นทางการ
เดินทางโดยใช้มาตรา
ส่วนที่กาหนดให้หรือ
กาหนดมาตราส่วนเองได้
(P)
4. สนใจเรียน เต็มใจ
สังเกตพฤติกรรมการ
ทางาน และ เรียน
เรียนรู ้ การทางาน
คณิตศาสตร์อย่างมี
ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
ความสุข (A)
- การเขี ยนสะท้อน
การเรียนรู ข้ องตนเอง

เครื่องมือที่ใช้วัด
- ใบงานที่1 เรื่องการ
บอกตาแหน่ งโดยใช้ทิศ
- แบบสะท้อนการเรียนรู ้
ของนั กเรียน
- แบบฝึ กหัด
- การสนทนาโต้ตอบ
- แบบสะท้อนการเรียนรู ้
ของนั กเรียน

- ใบงานที่ 2 เรื่องการ
เขี ยนแผนผังแสดง
เส้นทาง

เกณฑ์การประเมิน
นั กเรียนบอกชื่อและ
ทิศทางของทิศทั้งแปด
ได้ถูกต้อง
นั กเรียนอธิบายเส้นทาง
จากตาแหน่ งหนึ่ งไปอีก
ตาแหน่ งหนึ่ ง หรือบอก
ตาแหน่ งของสิ่งต่าง ๆ
โดยระบุทิศทางและ
ระยะทางจริงได้ถูกต้อง
- นั กเรียนเขี ยนแผนผัง
แสดงสิ่งต่างๆ ต้องใช้
ความรู เ้ กี่ยวกับมาตรา
ส่วน และต้องดาเนิ นการ
ตามขั้ นตอนจึงจะทาให้
เขี ยนแผนผังได้ถูกต้อง

- แบบสังเกตพฤติกรรม นั กเรียนมีความสนใจใฝ่
การทางานกลุ่ม
รู ้ และทางานร่วมกัน
- แบบสะท้อนการเรียนรู ้ เป็ นกลุ่มได้
ของนั กเรียน
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9. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
1) ผลการจัดเรียนรู …
้ ………...…………..……………….…….……………….……………...
……………………………………………………………………………………………………………
2) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู …
้ ……………………..…………..……………………..
……………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข………….………………………………………….……….....………………
……………………………………………………………………………………………………………
3) สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน……….…………………...……….……………….……………….
………………………………………….……………………..…………………………………………
เหตุผล…………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………..…
4) สิ่งที่ควรนาไปปรับแผนการจัดการเรียนรู ค้ รั้งต่อไป…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...………
(ลงชื่อ).............................................ผูส้ อน
(..........................................)
.........../.................../.........
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
..……………………………………………………….…….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ).......................................ผูบ้ ริหารถานศึกษา
(.........................................)
.........../......................./.........
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ตาราง “FILA”
F : ข้อเท็จจริง

I : ความคิดเห็น

1. ข้อเท็จจริง/ความจริงที่ปรากฏในสถานการณ์คอื อะไร
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
2. ปั ญหาที่แท้จริงคืออะไร
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

1) วิเคราะห์ปัญหาแท้จริงใน F ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และ
ควรแก้ไขอย่างไร (สมมติฐาน)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

L : กาหนดัระเด็นการเรียนรู้

A : วางแผนดาเนิ นการ

1.เรือ่ งที่ตอ้ งเรียนรู ้เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหามีอะไรบ้าง
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
2. จากข้อ 1 เรือ่ งใดบ้างที่รู ้แล้ว
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
3. จากข้อ 1 เรือ่ งใดบ้างที่ยังไม่รู ้และต้องค้นหาความรู ้
…………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

1. จะค้นหาข้อมูลจากที่ไหน อย่างไร
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………….
2. จะเริม่ ต้นทากิจกรรมใดก่อนเพื่อให้แก้ปัญหาได้สาเร็จ
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

สมาชิกในกลุ่ม
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แบบสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน
เรื่อง………………..………..เรื่อง……………..………………………….. วันที่………………..….…
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนเขี ยนประเมินสะท้อนเรียนรู ข้ องตนเองลงในช่องสี่เหลี่ยม ตามประเด็นที่กาหนด
สิ่งที่ได้เรียนรู ้

สิ่งที่ทำได้ดี/เข้ำใจดี

ชื่อ……………….…………
สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ/ต้องเรียนรู เ้ พิ่ม

…………………………..…
ชั้น……………..

ชั้น

จะนาสิ่งที่ได้เรียนรู ไ้ ปใช้อย่างไร
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ประวัตยิ ่อผู้วจิ ัย
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ประวัตยิ ่อผู้วจิ ัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2561

นางสาวจิราภรณ์ เรืองยิ่ง
7 พฤศจิกายน 2526
จังหวัดพัทลุง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนสตรีพทั ลุง จังหวัดพัทลุง
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และสถิตทิ างการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

