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ตอนท่ี 1  บรบิทการเปล่ียนแปลงทางการศกึษากบัการวิจยัของคร ู

การจดัการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 (คศ. 2001 – 2100) มุง่เน้นการ

จดัการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ (Authentic Learning) เชือ่มโยงกบัสถานการณ์

ในชวิีตประจ�าวนัของผูเ้รยีน หรอืสถานการณ์ในโลกความจรงิ (Real World) 

เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ที่พร้อมท�างานในอนาคต  

กลุ่มขับเคลื่อนส�าคัญในเรื่องนี้คือ กลุ่มภาคีหุ้นส่วนเพื่อทักษะศตวรรษที่ 21 

(Partnership for 21st Century Skills, 2009) ได้เสนอกรอบของการจดัการ

ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 2 ส่วนส�าคัญ ส่วนที่ 1 ผลการเรียนรู ้

ของผู้เรียน (Student Outcomes) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การเรียน 

ในสาระวชิาหลกั (Core Subjects) ทีต้่องมคีวามสามารถในการอ่านออก เขยีนได้  

คดิค�านวณได้ คุณลกัษณะส�าคญัทีผู่เ้รยีนต้องม ีได้แก่ ความตระหนกัเกีย่วกบัโลก  

ความเข้าใจและปฏบิตัเิป็นในด้านการเงนิ เศรษฐกจิ ธุรกจิ และผูป้ระกอบการ  

ความเป็นพลเมืองท่ีดี การด�าเนินชีวิตให้เป็นผู ้มีสุขภาพดี การรู ้เรื่อง 

ด้านสิ่งแวดล้อม ทักษะส�าคัญท่ีผู้เรียนต้องมี ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิต

และอาชีพ ส่วนที่ 2 ระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา (Support Systems) 

ได้แก่ มาตรฐานและการประเมินผล (Standard and Assessments) 

หลกัสูตรและวธิกีารสอน (Curriculum and Instruction) การพฒันาวชิาชีพ

ให้แก่ครูและผู้บริหาร (Professional Development) และสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนรู้ (Learning Environments) ดังภาพที่ 1
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการจดัการศกึษาในศตวรรษท่ี 21

ทีม่าภาพ: พรีะ พนาสุภน (2557)

ลกัษณะการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21

ภาพรวมของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะ

ท�าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย และ

ปัญหา รวมทั้งโอกาสและสิ่งท่ีเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น โรงเรียนใน

ศตวรรษที ่21 จะเป็นโรงเรยีนท่ีมีหลกัสตูรแบบยดึโครงงานเป็นฐาน (project 

-based curriculum) เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลก

ท่ีเป็นจริง เป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ และค�าถามเกี่ยวกับ

อนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากล

ภาพของโรงเรียน จะเปลี่ยนจากการเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นภาพ 

ของการเป็นศนูย์รวมประสาท (nerve centers) ทีไ่ม่จ�ากดัอยูแ่ต่ในห้องเรยีน  

แต่จะเชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชน เข้าสู ่ขุมคลังแห่งความรู ้ท่ัวโลก  

ครูเองจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ 
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ให้นกัเรียนสามารถเปลีย่นสารสนเทศเป็นความรู ้และน�าความรู้เป็นเคร่ืองมอื

สูก่ารปฏิบตัแิละให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรยีนรูเ้พ่ือสร้างความรู้ และต้องมี

การสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น (create a culture of inquiry)

ภาพของการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎ ี

การเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of Learning) จะเปลี่ยนไป  

เน้นทักษะการเรยีนรูข้ัน้ทีส่งูขึน้ (higher order learning skills) โดยเฉพาะ

ทักษะการประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการน�า

เอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (ability to use new knowledge in  

a creative way) ในอดีตที่ผ่านมา นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อใช้เวลาในการ

เรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบัน 

จะพบปรากฏการณ์ใหม่ทีแ่ตกต่างไป เช่น การเรยีนการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียน 

ได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (life in the real world) เน้นการ

ศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning) ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น 

(flexible in how we teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็น

คนเจ้าความคิดเจ้าปัญญา (resourceful) ท่ียังคงแสวงหาการเรียนรู้แม้จะ

จบการศึกษาออกไป 

ภาพของหลกัสตูร ในศตวรรษท่ี 21จะเป็นหลักสูตรทีเ่น้นคณุลักษณะ 

เชงิวพิากษ์ (critical attributes) เชงิสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยดึโครงงาน 

เป็นฐาน (project-based) และขับเคลื่อนด้วยการวิจัย (research-driven) 

เชื่อมโยงท้องถิ่นชุมชนเข้ากับภาค ประเทศ และโลก ในบางโอกาสนักเรียน

สามารถร่วมมือ (collaboration) กบัโครงงานต่างๆ ได้ทัว่โลก เป็นหลกัสตูร 

ท่ีเน้นทกัษะการคดิขัน้สงู พหปัุญญา เทคโนโลยแีละมลัติมีเดีย ความรู้พ้ืนฐาน 

เชิงพหุส�าหรับศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้ง 

การเรยีนรู้จากการให้บรกิาร (service) กเ็ป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั หลกัสตูร
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และการสอนจะมีลักษณะท้าทายส�าหรับนักเรียนทุกคน และค�านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล หลักสูตรจะไม่เน้นการยึดต�าราเป็นตัวขับเคลื่อน 

(textbook-driven) หรอืแบบแยกส่วน (fragmented) เช่นในอดตี แต่จะเป็น

หลกัสตูรแบบยดึโครงงานและการบรูณาการ การสอนทกัษะและเนือ้หาจะไม่

เป็นจุดหมายปลายทางเช่นที่เคยเป็นมา แต่นักเรียนจะต้องมีการเรียนรู้ผ่าน

การวจิยัและการปฏิบัตใินโครงงาน การเรยีนรูจ้ากต�าราจะเป็นเพยีงส่วนหนึง่

เท่าน้ัน ความรู ้(knowledge) จะไม่หมายถงึการจดจ�าข้อเทจ็จรงิหรอืตวัเลข  

แต่จะเป็นสิง่ทีเ่กดิข้ึนจากการวจิยัและการปฏิบัตโิดยเช่ือมโยงกับความรูแ้ละ

ประสบการณ์เก่าที่มีอยู่ ทักษะและเนื้อหาที่ได้รับจะเก่ียวข้องและมีความ

จ�าเป็นต่อการปฏบัิตใินโครงงาน จะไม่จบลงตรงท่ีการได้รบัทกัษะและเนือ้หา

แล้วเท่านั้น ทักษะที่คาดหวังส�าหรับศตวรรษที่ 21 ที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตร 

ทีเ่ป็นสหวทิยาการ บรูณาการ ยดึโครงงานเป็นฐาน และอืน่ๆ ดังกล่าวจะเน้น

เรือ่ง 1) ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (learning and innovation skills)   

2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทักษะสารสนเทศ  

สือ่ และเทคโนโลย ี(information, media and technology skills) ทีค่าดหวงั 

ว่าจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ (collaboration) ในการท�างานเป็นทีม  

การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ในปัญหาที่ซับซ้อน การน�าเสนอ 

ด้วยวาจาและด้วยการเขียน การใช้เทคโนโลยี ความเป็นพลเมืองดี  

การฝึกปฏิบัติอาชีพ การวิจัย และการปฏิบัติสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

ภาพของครู ครูจะมีความส�าคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้

ท่ีมุ่งให้เกิดคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และเสริมสร้างความผูกพันต่อ

การเรียนให้กับผู้เรียน (Student Engagement) ให้เกิดขึ้น (วิจารณ์ พานิช,  

2556) ดงันี ้(1) ครคูวรท�าให้ผูเ้รยีนเหน็คณุค่าของสิง่ทีต่นก�าลงัเรยีน (2) ครคูวร 

จัดห้องเรียนเพื่อสร้างความหวังว่า หากผู ้เรียนมานะพยายาม ผู ้เรียน 
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จะประสบความส�าเรจ็ (3) ครูควรมยุีทธศาสตร์และการกระท�าเพือ่ให้ผูเ้รยีน

เรยีนจากการลงมอืท�า (4) ครูควรสร้างความเป็นชมุชนในห้องเรยีนให้เกิดขึน้ 

(5) ครคูวรท�าให้ผู้เรยีนได้รบัการท้าทายพอด ีไม่ยากไม่ง่ายเกนิไป (5) ครคูวร

ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนแบบองค์รวม ทั้งความรู้ความคิด (Cognitive Domain) 

ทกัษะ/กระบวนการ (Psychomotor Domain) และคณุลกัษณะ (Affective 

Domain)

ภาพของผู้เรียน ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 จะต้องรู้สึกเป็นเจ้าของ

การเรยีนรูข้องตนเอง ปัจจยัส�าคญัท่ีจะท�าให้ผูเ้รยีนเกิดความรูส้กึเป็นเจ้าของ

การเรียนรู้ของตนเองมีหลายองค์ประกอบ ดังนี้ (1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ

ปฏิสมัพนัธ์กับการเรยีนรู ้(student engagement) (2) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 

โดยก�ากับตนเองได้ (self-regulated learning) (3) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

โดยการน�าตนเองได้ (self-directed learning) (4) ผู้เรียนสามารถประเมิน

ตนเอง (self-assessment) เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง (5) ผู้เรียน 

มีความเข้าใจความคิดของตนเองว่าตนรูอ้ะไร (metacognitive knowledge) 

รู้ว่าตนท�าอะไรได้ (metacognitive skills) รู้ว่าตนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความ

สามารถในการคิดของตน (metacognitive experience) ซึ่งจะช่วยให ้

ผู ้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ท่ีจ�าเพาะเอาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

ที่แตกต่างกันได้ 

ภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น (greater 

community) นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้ช้ีน�าตนเองได้ (self-directed)  

มีการท�างานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกับคนอื่น บรรยากาศการ

เรียนรู้จะเป็นสิ่งส�าคัญมากที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพออกมา 

อย่างเต็มที่ มีพื้นท่ีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ครูผู้สอนจะต้องเปิดโอกาส 

ให้ผูเ้รยีนเป็นครซ่ึูงกนัและกนั กล่าวคอื ให้นักเรยีนร่วมมอืกนัหรอืช่วยเหลอืกนั 
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เรยีนรู ้(Collaborative Learning) ให้ประเมนิผลการเรยีน และให้ค�าแนะน�า 

ป้อนกลับซึ่งกันและกัน (Peer Feedback) เพราะการเรียนรู ้ที่ดีที่สุด 

คือการสอนคนอื่น ผู้เรียนที่ต้องเป็นครูให้กับผู้อื่นเขาต้องมีการพัฒนาตัวเอง  

(Wiliam, D. ,2011: วิจารณ์ พานิช, 2557: ซาโต มานาบุ, 2559) รวมทั้ง 

ร่วมกันสร้างความรูส้กึเป็นชมุชนการเรยีนรู ้(Learning Community) ภายใน

ห้องเรียน

ภาพของส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ครูผู ้สอนจะต้องใช้สื่อและ

เทคโนโลยมีาสนบัสนนุการเรยีนรู ้(Digital Learning) เช่น การเรียนการสอน 

ออนไลน์ e-learning จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อและยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ 

ได้ทุกที่ทุกเวลา (Flipped Classroom) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ

ของตนเองออกมาอย่างเต็มที่

กล่าวโดยสรุป เมื่อการจัดการศึกษาส�าหรับศตวรรษที่ 21 มีความ

เปล่ียนแปลงทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู การพัฒนาชั้นเรียน 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการ

ได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด  

ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง 

นวตักรรม ความสร้างสรรค์ ทกัษะการสือ่สาร ทกัษะและค่านยิมทางเทคโนโลยี  

ความเช่ือมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน

สภาพแวดล้อม และท่ีส�าคญัคอืความสามารถใช้ความรูอ้ย่างสร้างสรรค์ (the 

ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively)  

ถอืเป็นทกัษะท่ีส�าคญัจ�าเป็นส�าหรบัการเป็นนักเรยีนในศตวรรษท่ี 21 ถอืเป็น 

สิ่งที่ท้าทายในการท่ีจะพัฒนาการเรียนรู้เพื่ออนาคต ให้นักเรียนมีทักษะ 

ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพ

ในทางบวก (optimism) ที่มีทั้งความส�าเร็จและมีความสุข 
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การศึกษาชัน้เรยีน (Lesson Study)

การศกึษาชัน้เรยีนเป็นวธิีการพฒันาวิชาชพีครทูี่เกดิขึน้มานานและ

เริม่ต้นในประเทศญีปุ่น่แล้วขยายแนวคดิออกไปทัว่โลก ส�าหรับประเทศไทย 

ผูร้เิริม่ในการน�าแนวทางนีม้าใช้ในโรงเรยีนเป็นท่านแรกคอื ไมตร ีอนิทร์ประสทิธิ์  

(2546 อ้างถงึใน นฤมล อนิทร์ประสทิธิ,์2552) นฤมล อนิทร์ประสิทธ์ิ (2552) 

ได้เขยีนบทความเพือ่ให้เกดิความเข้าใจเกีย่วกับการศกึษาชัน้เรียน (Lesson 

Study) ไว้ว่า การศึกษาชั้นเรียนเป็นนวัตกรรม (Innovation) ที่เป็นวิธีการ 

(Method) หลกั ในการพฒันาวชิาชพีครใูนประเทศญีปุ่น่ทีเ่กดิขึน้เมือ่ร้อยกว่าปี 

ที่ผ่านมา และได้รับการยอมรับตลอดมาว่า เป็นวิธีการที่ท�าให้การสอนดีขึ้น 

อย่างยัง่ยนืมัน่คง เป็นแนวทางการพฒันาวชิาชีพครทูี ่เป็นการปรบัปรงุการสอน 

ด้วยตัวของครเูอง (Teacher-led instructional improvement) และเป็นวธิกีาร 

ที่ครูเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครูเอง ไม่ต้อง

รอผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก โดยจุดประสงค์หลักหรือจุดเน้นก็คือนักเรียน 

(Student-focused) ดังนั้น การน�า แนวทางนี้มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู

จึงก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการสอนของครู ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา 

วิธีการสอนและต่อการเรียนรู้ของนัก เรียน (Lewis,2002; Lewis and  

Berry,2006; Shimizu, 2006; Isoda, 2006; Wang, 2006)

ค�า ว่า “การศึกษาชั้นเรียน” นี้เป็นค�า ที่ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คิดขึ้นมาเพื่ อใช้แ ทนค�า ภาษาอังกฤษว่า Lesson  

Study โดยค�า นี้เป็นค�า ที่ใช้แทนค�า ว่า jugyokenkyu ในภาษาญี่ปุ่นค�า ว่า  

jugyokenkyu ประกอบด้วยค�า 2 ค�า คือ jugyo ซึ่งหมายถึง ชั้นเรียน กับ  

kenkyu ซึง่หมายถงึการศกึษา (study) หรอืการท�า วจิยั (research) (Yoshida,  

2004) การศกึษาช้ันเรียน จงึมคีวามหมายตามตวัอกัษรว่า การศกึษาหรือวจัิย

ห้องเรยีน แต่ตามความหมายตามวฒันธรรมของญีปุ่น่ทีแ่ท้จรงินัน้ เมือ่ครญูีปุ่่น 
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ต้องการสอนนักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน สิ่งที่ครูท�า ก็คือ  

เขาจะเข้าร่วมในกระบวนการที่สร้างไว้อย่างดี ซึ่งประกอบด้วยการอภิปราย

เกีย่วกับแผนการสอน (Lessons) ทีพ่วกเขาวางแผนและสังเกตการสอนร่วมกัน  

แผนการสอนดังกล่าวนี้เรียกว่า kenkyujugyo ซึ่งเป็นค�า ที่กลับกันกับค�า ว่า 

jugyokenkyu และแปลตามตัวว่า ศึกษา หรือ วิจัยบทเรียน หรอืกล่าวให้ 

เฉพาะเจาะจงลงไป บทเรยีนในความหมายของญีปุ่น่มคีวามหมายเฉพาะลงไปว่า  

เป็นสิง่ทีค่นใดคนหนึง่ศกึษา (The object of one’s study) การศกึษาบทเรยีน 

หรือการศึกษาช้ันเรียน คือการ “ศึกษา” ด้วยการด�าเนินตาม ขั้นตอนใน 

การพยายามเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่ครูทุกคนเลือกว่าจะท�างาน

ร่วมกนั (เช่น การท�าความเข้าใจว่าจะท�า อย่างไรจงึจะส่งเสรมินกัเรยีนให้เป็น

ผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ) (นฤมล อินทร์ประสิทธิ์,2552)

นฤมล อนิทร์ประสทิธิ ์(2552) ได้สงัเคราะห์และสรปุขัน้ตอนของการ

ศึกษาชั้นเรียนไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ครูในกลุ่มการศึกษาชั้นเรียน 

ร่วมกนัท�า แผนการจดัการเรยีนรู ้ขัน้ตอนที ่2 น�า แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 

และสังเกตชั้นเรียน ขั้นตอนที่ 3 สะท้อนผลชั้นเรียน ขั้นตอนที่ 4 สรุปผล

การเรียนรู้ ของครู ขั้นตอนที่ 5 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยในขั้นตอน 

แต่ละขั้นตอนมีการด�าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ครูในกลุ่มการศึกษาชั้นเรียนร่วมกันท�าแผนการ

จดัการเรยีนรูเ้พือ่ใช้ในภาคเรยีนหนึง่ ภาคเรยีนให้แล้วเสรจ็ในช่วงโรงเรียนปิด  

อาจใช้เวลา 2-3 วัน โดยควรอยู่ภายใต้การแนะน�า ของผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก 

(นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือศึกษานิเทศก์) ส่วนกิจกรรม การตั้งเป้าหมาย 

ซึง่อยูใ่นขัน้ตอนที ่1 ของกระบวนการการศกึษาช้ันเรียนทีค่รญูีปุ่น่ใช้สามารถ

ปรบัเปลีย่นโดยการให้ครยูดึจดุมุง่หมายใหญ่ของโรงเรยีนเป็นหลกั เนือ่งจาก

อาจเป็นกิจกรรมที่สลับซับซ้อนเกินไป
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ขั้นตอนที่ 2 น�าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้และสังเกตช้ันเรียน  

ครใูนกลุม่ทีไ่ด้รบัเลอืกจากเพ่ือนในกลุม่ให้เป็นผูส้อนน�า แผนการจดัการเรยีนรู ้

ไปใช้ในขณะทีค่รคูนอืน่ในกลุม่อย่างน้อย 1 คน สงัเกตชัน้เรยีนและจดบนัทกึ

ปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

ขั้นตอนที่ 3 สะท้อนผลชั้นเรียน โดยผู้บริหารและครูทุกคนใน

โรงเรียนร่วมกิจกรรมการ สะท้อนผลชั้นเรียน ซึ่งจัดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหลัง

เลิกเรียนของวันใดวันหนึ่ง 

ขัน้ตอนที ่4  สรปุผลการเรยีนรูข้องครโูดยคร ูท�า ภาคเรยีนละ 1 ครัง้  

หลังสิ้นสุดภาคเรียนแต่ละภาค 

ขั้นตอนท่ี 5 ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการปรับแผนการ

จัดการเรียนรู้และสอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง เป็นกิจกรรมที่ท�า เมื่อจบปีการศึกษา  

โดยให้ครูน�าแผนการจัดการเรียนรู ้ที่เคยใช้แล้วเมื่อปีการศึ กษาที่แล้ว 

มาอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียแล้วปรับเพื่อน�า ไปสอนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป 

ส่วนการเขียนรายงานที่ประกอบด้วยแผนการจัดก ารเรียนรู้ข้อมูล

ของนักเรียนและสะท้อนว่าได้เรียนรู้อะไร ในช่วงแรกครูยังไม่จ�าเป็นต้องท�า 

เนื่องจากอาจเป็นภาระของครูมากเกินไป แต่เมื่อโรงเรียนด�าเนินกิจกรรม 

ในกระบวนการการศกึษาชัน้เรยีนไปได้ระยะหนึง่ ผู้อ�านวยการควรสนบัสนนุ

ให้ครเูขยีนรายงานเพราะการเขยีนรายงานจะเป็นประโยชน์ต่อตัวครูอย่างมาก

ในแง่ท่ีครูจะได้สะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเ อง รวมท้ังเป็นหลักฐานและ 

ผลงานในการท�างานของครูที่สามารถน�า ไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาชีพต่อไป

กล่าวโดยสรุป การศึกษาชั้นเรียนเป็นกิจกรรมเช่นเดียวกับ

กระบวนการของวิจัยท่ีต้องด�าเนินการอย่างเป็นร ะบบและต่อเนื่องโดยตัว

ครูเองในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ มีประสิท ธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อตัวนักเรียน
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ความส�าคญัของวิจยัชัน้เรยีน

การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research) เป็นวิจัยทางการศึกษา 
รปูแบบหนึง่ทีมุ่ง่ค้นหาค�าตอบ ค�าอธบิาย แนวทางการแก้ไขสถานการณ์ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน และการลงมือปฏิบัติของครูเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาผู ้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ พฤติกรรม และทักษะ
กระบวนการ มีการด�าเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และเชื่อถือได้  
พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัยท่ีได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
ชุมชนการเรยีนรูว้ชิาชพี (Professional Learning Community) ครทูีท่�าวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จึงอาจเรียกได้ว่าเป็น “ครูนักวิจัย”

การวิจัยชั้นเรียนมีเป้าหมายสูงสุดที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ผลพลอยได้คือการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน สรุปความส�าคัญของการวิจัย
ได้ดังนี้

1. ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

2.  ช่วยท�าให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) 
ท่ีเป็นประโยชน์ทั้งตัวผู ้เรียนและผู ้สอน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่าน
กระบวนการวิจัย

3.  ช่วยให้ครมูวีถิชีวิีตการท�างานอย่างเป็นระบบ เหน็ภาพของงาน
ตลอดแนว มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
(Professional Teacher)

4.  เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community)ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของการวิจัย

5.  น�าไปสู ่การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture)  
ภายในองค์กรที่มีความรู้เป็นฐานของการพัฒนา (Knowledge-based  

development)
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การทีต้่องมีองค์ความรูท้ีถ่กูสร้างข้ึนอย่างเหมาะสมกบัผูเ้รยีน (Appropriated  

Knowledge) ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือและตรวจสอบได้ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ

ชั้นเรียนของครูในยุคปัจจุบัน

 

ความจ�าเป็นทีค่รูต้องท�าวจิยั

เหตุผลเชิงนโยบาย กฎหมาย และระเบียบ ที่ครูต้องท�าวิจัย มีดังนี้ 

1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก�าหนดให้ครูต้องท�าวิจัยเพ่ือพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน (มาตราที่ 30)  และให้ครูใช้การวิจัยเป็นกิจกรรม 

การเรียนรู้ของนักเรียนและครู (มาตราที่ 24 (5))

2.  มาตรฐานวิชาชีพครู คุรุสภาก�าหนดให้ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน

วิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้ด้าน“การวิจัยทางการศึกษา” เป็นหนึ่งใน

มาตรฐานความรูข้องคร ู(มาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา)  สาระความรู้และ 

ในมาตรฐานความรู ้“การวจัิยทางการศกึษา” นี ้ครอบคลุม ”การวจัิยในชัน้เรียน”  

“การฝึกปฏบิติัการวิจยั” และ“การใช้กระบวนการวจิยัในการแก้ปัญหา” ด้วย  

และครูต้องมีสมรรถนะ “สามารถท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

พัฒนาผู้เรียน” 

3.  มาตรฐานของหลักสูตรปริญญาทางการศกึษาว่าต้องให้บณัฑติ

ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ ์

การประเมนิปฏบิตักิารสอนดงัคณะกรรมการครุสุภาก�าหนดไว้ท้ัง (1) การฝึก 

ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน และ (2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

ในสาขาวิชาเฉพาะ ซึ่งการปฏิบัติการสอนดังกล่าว ก�าหนดให้ต้องฝึกทักษะ

และมีสมรรถนะในด้าน “การท�าวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน” 
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มีการพัฒนาตัวเอง  (Wiliam, D. ,2011: วิจารณ์ พานิช, 2557: ซาโต มานาบุ, 2559) รวมทั้ งร่วมกันสร้าง
ความรู้สึกเป็นชุมชนการเรียนรู้ (Learning Community) ภายในหอ้งเรียน 

ภาพของส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ครูผูส้อนจะตอ้งใช้ส่ือและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Digital Learning) เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ e-learning จดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและยึดหยุ่นต่อการ
เรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา (Flipped Classroom) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองออกมาอยา่งเตม็ท่ี 

กล่าวโดยสรุป เม่ือการจดัการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีความเปล่ียนแปลงทั้งวธีิการจดัการเรียน
การสอนของครู การพฒันาชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน การปรับเปล่ียนการเรียนรู้ท่ีไปไกลกวา่
การไดรั้บความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเนน้พฒันาทกัษะและทศันคติ ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะ
องค์การ ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค์ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและ
ค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน
สภาพแวดล้อม  และท่ีส าคญัคือความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge 
effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันาการเรียนรู้เพื่ออนาคต  ให้นักเรียนมีทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม และ
บุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้ งความส าเร็จและมี
ความสุข  

 
การท่ีต้องมอีงค์ความรู้ท่ีถกูสร้างขึน้อย่างเหมาะสมกับผู้ เรียน (Appropriated Knowledge)  
ด้วยกระบวนการท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได้ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับช้ันเรียนของครูในยคุปัจจุบัน 

 
 

การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
การศึกษาชั้นเรียนเป็นวธีิการพฒันาวชิาชีพครูท่ีเกิดข้ึนมานานและเร่ิมตน้ในประเทศญ่ีปุ่นแลว้ขยาย

แนวคิดออกไปทัว่โลก ส าหรับประเทศไทยผูริ้เร่ิมในการน าแนวทางน้ีมาใช้ในโรงเรียนเป็นท่านแรกคือ 
ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2546 อา้งถึงใน นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ,2552) นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ (2552) ไดเ้ขียน
บทความเพื่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาชั้ นเรียน (Lesson Study) ไวว้่า การศึกษาชั้นเรียนเป็น
นวตักรรม (Innovation) ท่ีเป็นวิธีการ (Method) หลกั ในการพฒันาวิชาชีพครูในประเทศญ่ีปุ่นท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ร้อยกวา่ปีท่ีผา่นมา และไดรั้บการยอมรับตลอดมาวา่ เป็นวิธีการท่ีท าให้การสอนดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนืมัน่คง เป็น
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูท่ี  เป็นการปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครูเอง (Teacher-led instructional 
improvement) และเป็นวิธีการท่ีครูเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงการสอนดว้ยตวัของครูเอง ไม่ตอ้งรอ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก โดยจุดประสงค์หลักหรือจุดเน้นก็คือนักเรียน(Student-focused) ดังนั้ น การน า
แนวทางน้ีมาใชใ้นการพฒันาวชิาชีพครูจึงก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมากต่อการสอนของครู ไม่วา่จะเป็นดา้น
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4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน  

ก�าหนดมาตรฐานคุณภาพครูในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญอย่างมีประสิทธิภาพไว้ว่า ในการปฏิบัติงานสอนนั้น ครูจะต้อง 

ท�ากิจกรรม 7 กิจกรรม ดังนี้

 1) การวิเคราะห์หลักสูตร

 2) การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

 4) การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งและสื่อการเรียนรู้ของตนเอง 

  และนักเรียน

 5) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้านเน้น 

  องค์รวมและเน้นพัฒนาการ

 6) การใช้ผลการประเมนิเพือ่แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัด  

  การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

 7) การใช ้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรม 

  เพือ่พฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีนและการสอนของตนเอง

5.  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ส�านัก

ทดสอบทางการศึกษา, 2559) โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัด 

การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ทีม่จีดุเน้นหนึง่ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

โดยใช้กระบวนการวจิยัอย่างเป็นรปูธรรมและต่อเนือ่ง รวมทัง้การตรวจสอบ 

และประเมินความรู ้ความเข ้าใจของผู ้ เรียนอย ่างเป ็นระบบ และ 

มีประสิทธิภาพ โดยประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงมีขั้นตอนตรวจสอบและ

ประเมนิอย่างเป็นระบบใช้เครือ่งมอืและวธิกีารวดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

กับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน

และผู้เรียนน�าไปใช้พัฒนาตนเอง

 ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเชิงนโยบายใดท่ีให้ครูต้องท�าวิจัย ด้วยจิตวิญญาณ

ความเป็นครทูีมุ่ง่หวงัการพฒันาทีศ่ษิย์ย่อมต้องการเหน็ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรยีน

ทีย่ัง่ยืน แม้จะมกีารบงัคบัด้วยระเบียบแต่ด้วยหวัใจของครนูกัพฒันาย่อมต้องการเหน็

การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

ทีม่าภาพ : สถาบันวจัิยและพัฒนาวชิาชีพคร ูส�าหรบัอาเซยีน มหาวทิยาลยัขอนแก่น

7 
 
มีการพัฒนาตัวเอง  (Wiliam, D. ,2011: วิจารณ์ พานิช, 2557: ซาโต มานาบุ, 2559) รวมทั้ งร่วมกันสร้าง
ความรู้สึกเป็นชุมชนการเรียนรู้ (Learning Community) ภายในหอ้งเรียน 

ภาพของส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ครูผูส้อนจะตอ้งใช้ส่ือและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Digital Learning) เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ e-learning จดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและยึดหยุ่นต่อการ
เรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา (Flipped Classroom) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองออกมาอยา่งเตม็ท่ี 

กล่าวโดยสรุป เม่ือการจดัการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีความเปล่ียนแปลงทั้งวธีิการจดัการเรียน
การสอนของครู การพฒันาชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน การปรับเปล่ียนการเรียนรู้ท่ีไปไกลกวา่
การไดรั้บความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเนน้พฒันาทกัษะและทศันคติ ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะ
องค์การ ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค์ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและ
ค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน
สภาพแวดล้อม  และท่ีส าคญัคือความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge 
effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันาการเรียนรู้เพื่ออนาคต  ให้นักเรียนมีทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม และ
บุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้ งความส าเร็จและมี
ความสุข  

 
การท่ีต้องมอีงค์ความรู้ท่ีถกูสร้างขึน้อย่างเหมาะสมกับผู้ เรียน (Appropriated Knowledge)  
ด้วยกระบวนการท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได้ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับช้ันเรียนของครูในยคุปัจจุบัน 

 
 

การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
การศึกษาชั้นเรียนเป็นวธีิการพฒันาวชิาชีพครูท่ีเกิดข้ึนมานานและเร่ิมตน้ในประเทศญ่ีปุ่นแลว้ขยาย

แนวคิดออกไปทัว่โลก ส าหรับประเทศไทยผูริ้เร่ิมในการน าแนวทางน้ีมาใช้ในโรงเรียนเป็นท่านแรกคือ 
ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2546 อา้งถึงใน นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ,2552) นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ (2552) ไดเ้ขียน
บทความเพื่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาชั้ นเรียน (Lesson Study) ไวว้่า การศึกษาชั้นเรียนเป็น
นวตักรรม (Innovation) ท่ีเป็นวิธีการ (Method) หลกั ในการพฒันาวิชาชีพครูในประเทศญ่ีปุ่นท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ร้อยกวา่ปีท่ีผา่นมา และไดรั้บการยอมรับตลอดมาวา่ เป็นวิธีการท่ีท าให้การสอนดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนืมัน่คง เป็น
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูท่ี  เป็นการปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครูเอง (Teacher-led instructional 
improvement) และเป็นวิธีการท่ีครูเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงการสอนดว้ยตวัของครูเอง ไม่ตอ้งรอ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก โดยจุดประสงค์หลักหรือจุดเน้นก็คือนักเรียน(Student-focused) ดังนั้ น การน า
แนวทางน้ีมาใชใ้นการพฒันาวชิาชีพครูจึงก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมากต่อการสอนของครู ไม่วา่จะเป็นดา้น
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การวิจัยในบรบิทโรงเรยีน

สธุรีะ ประเสรฐิสรรพ์  (2552) ได้น�าเสนอเร่ืองราวเร่ืองเล่าท่ีเกีย่วกบั 
วิจัยกับการศึกษาในบริบทโรงเรียนในหนังสือชุด “วิจัย..พลังเปลี่ยนการ
เรยีนรู”้ โดยท่านอาจารย์สธุรีะได้ไปบรรยายให้ครโูรงเรยีนมธัยมในโครงการ
ยุววิจัยยางพารา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549  
ผู ้เขียนได้คัดลอกสาระส�าคัญบางตอนในหนังสือซ่ึงน่าจะเป็นประเด็น 
ที่น่าสนใจและประโยชน์กับคุณครูในโรงเรียน ดังนี้

วิจัยกับการเรียนในโรงเรียน 
เวลาพูดเรื่องถึงการท�าวิจัย หลายคนกลัวตั้งแต่ต้น เพราะว่าไม่รู ้

จะเขยีนข้อเสนอโครงการ อย่างไรด ีไม่รูจ้ะหาโจทย์อะไรมาท�า นีค่อืความกลัว 
ของคณุคร ูเรือ่งวจิยัขอให้มองภาพใหม่ แล้วจะเข้าใจว่าวจัิยไม่ใช่เร่ืองใหญ่โต 
เกินก�าลังของครูและนักเรียน ก่อนอื่นอย่าคิดว่าวิจัยเป็นงานของคน 
จบปริญญาเอกหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย แต่ต้องเชื่อว่า วิจัยเป็นเรื่องท่ี
ทุกคนท�าได้ ถ้าเรียนรู้หลักของมัน

ความรู้มาจากการค้นหาหรือท่ีเรียกว่า “วิจัย” ทั้งนั้น ความรู้ 
ท่ีปรากฏในหนงัสอืเรียน แม้แต่ช้ัน ป. 1 กล้็วนได้มาจากกระบวนการท�าวจัิย  
แต่การศึกษาของเราไม่มีการวิจัย เพราะเราหลงคิดไปเองว่าการศึกษา
เป็นการเรียนจากหนังสือ ให้นักเรียนรู้จากการเรียน ไม่ได้รู้จากการหาเอง  
ดังน้ัน เม่ือหัดให้อ่านออกเขียนได้แล้ว ต่อไปก็เรียนจากการอ่านและจ�า  
แล้วใช้การเขยีนส�าหรบัทดสอบว่าจ�าทีอ่่านได้โดยไม่ได้ฝึกให้ค้นหาความรู้เอง 
จาก “กระบวนการวิจัย” เลย ท่ีครูมอบหมายงานให้ค ้นหาความรู  ้
จากห้องสมุดนั้น คือ ให้ไปหาอ่านและจ�ามาบอก

ความรู้จากการเรียนนั้นมีแต่จะเรียวลง คุณครูเรามีความรู้อยู่เต็ม 
100 ครั้นเมื่อเราไปเรียนกับครูเราได้มา 80 เพราะครูมีขีดจ�ากัดในการ
ถ่ายทอด ส่วนผูเ้รยีนกม็ขีีดจ�ากดัในการรบั ได้มา 80 เปอร์เซ็นต์นีถ่อืว่าเก่งมาก  
จบได้เกรด 4 ได้เกียรตินิยม เมื่อเอาไปสอนรุ ่นต่อไปจะเหลือ 64  
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รุ่นต่อไปเหลือ 51 มันจะเรียวลงเรื่อยๆ จะเห็นว่าถ้าไม่ขวนขวายหาต่อ  
เพียง 3 รุ่นก็เหลือคร่ึงเดียวเท่าน้ัน แต่ถ้ารู้เพราะหาเอง ความรู้จะงอกเงย
และอยูท่น เพราะมคีวามเข้าใจมาเสรมิแรง ทีส่�าคญัคอืเมือ่ “รูว้ธิหีาความรู”้  
แล้ว ต่อไปเราจะหาความรู้ท่ีสงูข้ึนไปเองได้ง่าย การเรยีนกบัการวจิยักเ็หมอืน
กับเอาปลาหรือเอาเบ็ดตกปลาไปให้เขานั่นเอง 

ถ้าการศึกษาในโรงเรียนมีวิจัยแทรกอยู่ ก็จะท�าให้นักเรียนรู้วิธีการ
หาความรู้และสนุก การวิจัยของนักเรียนที่ท�าร่วมกับครูควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
นานแล้ว ทีพ่ดูว่าครูกบัศษิย์เป็นผูเ้รยีนไปด้วยกนักพ็ดูกนัมานานแล้ว แต่วธิคิีด 
ในสังคมไทยจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง คือ ครูจะต้องเป็นผู้รู ้ บอกไม่รู ้ไม่ได้  
อายนักเรียน แต่การวิจัย ถ้าหากร่วมกันตั้งโจทย์ ก็จะเป็นการเริ่มด้วยการ
รับว่าครูยังไม่รู้ แล้วจะร่วมกันหาความรู้กับนักเรียน เราจึงต้องปลดปล่อย
ทัศนคติที่ผิดโดยการร่วมกันตั้งโจทย์ก่อน

ครูกับการท�าวิจัย 
ระบบการศึกษาปัจจุบันแม้จะส่งเสริมให้ครูท�าวิจัย แต่ปัญหาใหญ่ 

ในการให้ทุนครูท�าวิจัยคือดูเหมือนท�าเป็น แต่ท�าไม่เป็น และท�าไม่ถูก  
ที่กล่าวว่าดูเหมือนท�าเป็นนั้นคือ รู้จักค�าว่า “สมมุติฐาน” “ตัวแปรต้น” 
“ตัวแปรตาม” ฯลฯ แต่เมื่อพิจารณา “วิธีท�า” แล้ว เหมือนกับท�าไม่เป็น 
ออกแบบการทดลองไม่เป็น ไม่ทราบว่าควรท�าแค่ไหน อย่างไร กล่าวได้ว่า 
เรียนทฤษฏีมาแต่ปฏิบัติมีปัญหา และดูเหมือนในระบบการศึกษาของ 
ครูไม่มีใคร guide ให้ด้วย เหตุที่ท�าไม่ถูกมี 2 ประการ คือ 1) สิ่งแวดล้อม
หรือบริบทไม่ครบ 2) ไม่ให้ความส�าคัญกับ “กระบวนการ”

 การวิจัยที่ดีจะต้องอยู่ในบริบทจริง ดังนั้น เรื่องที่น่าท�าที่สุดคือท�า
เรือ่งท่ีอยูร่อบโรงเรยีน หากพืน้ท่ีเป็นนากท็�าเรือ่งเก่ียวกบันา หากโรงเรยีนอยู่
ในชมุชนสวนยางกท็�าเรือ่งยางพารา ชุมชนทอผ้ากท็�าเรือ่งผ้า วจิยัในโรงเรยีน
จะต้องใช้ปัญหาใกล้ตัวมาท�า เราจะได้เข้าใจเงื่อนไขความเป็นจริง นักเรียน
จะได้รูส้กึว่าวจิยัเป็นเรือ่งใกล้ตวัอยูใ่นชวีติประจ�าวนั รู้แล้วมปีระโยชน์ ใช้ได้ 
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หากเป็นการวิจัยหาความรู้เรื่องสังคมวัฒนธรรม จะยังสร้างความผูกพันกับ
ท้องถิ่นอีกด้วย ท่ีผ่านมาครูมักจะท�าวิจัยในบริบทการท�างานของครู เช่น 
ท�าเรื่อง “ปัจจัยที่ท�าให้นักเรียนมีสัมฤทธิผลในการเรียนวิชา...” รู้แล้วเอาไป
ใช้ปรับปรุงการสอนหรือไม่น้ันอาจไม่สนใจ สนใจแต่ว่าเอาไปเสนอขอเลื่อน
ต�าแหน่งได้ไหมเท่านั้นเอง สมมติว่าเลื่อนได้ แต่นักเรียนก็ยังเรียนไม่รู้เร่ือง 
แล้วการศึกษาจะพัฒนาได้อย่างไร? อีก 2 ปี ครูคนใหม่ก็ท�าเรื่องคล้ายๆ กัน
นี้อีก นักเรียนจึงกลายเป็น “วัสดุงานวิจัย” ของครู

วิจัยเป็นกระบวนการหาความรู ้ เราจึงต้องให้นักเรียนเข้าใจ 
“กระบวนการ” ตั้งแต่การตั้งโจทย์การเข้าใจความส�าคัญของปัญหา การหา
ค�าตอบ โดยต้องโยงกับความเป็นจริงที่ใกล้ตัวนักเรียน หากส�าเร็จจนเขาเอา
ไปใช้ได้จะยิ่งดี เพราะท�าให้เขาเห็นประโยชน์จากงานวิจัยและเห็นว่าสนุก 
ท้าทาย เพื่อสร้างความชอบ อยากรู้ (มีฉันทะในการวิจัย) มีความเชื่อมั่น  
(มีศรัทธาในการวิจัย) 

หากท�าวิจัยให้ถูกดังข้างต้นเสียแล้ว ต่อไปโรงเรียนก็จะเป็นแหล่ง
ความรู้ของชุมชน มีปัญหาอะไรถามครูได้ ครูเป็นผู้มีความรู้ท่ีชุมชนพ่ึงได้  
สมัยก่อนวัดคือแหล่งความรู้ของชุมชน ใครๆ ก็ให้ความเคารพหลวงพ่อ  
อยากจะรู ้อะไรก็ไปหาความรู ้ที่วัด วัดกับพระเป็นแหล่งรวบรวมต�ารา 
ยาโบราณ การกดจุด การนวด หมอดู สะเดาะเคราะห์ มีครบหมด ฉะนั้น  
เราต้องท�าให้โรงเรียนเป็นแหล่งที่ชุมชนนึกถึงเมื่อมีปัญหา ท้องถิ่นก็จะมี 
ความผูกพันกับโรงเรียนและจะน�าไปสู่การอุปการะโรงเรียนด้วย

วิจัยกับการพัฒนานักเรียน 
การท�าวิจัยเป็นการฝึกให้คน “หาความรู้ให้เป็น” ด้วยตัวเอง วิจัย 

จะฝึกตรรกะในการตั้งข้อสงสัย ถ้าเรามีนิสัยเป็นนักวิจัย เมื่อเราพบเห็น 
สิ่งใดผิดปกติเราจะสงสัยในเหตุ เห็นนักเรียนนั่งหลับก็จะถามหาสาเหตุ 
แทนที่จะโทษนักเรียนว่าไม่ตั้งใจเรียนอย่างเดียว เรายังถูกฝึกให้รู ้จัก 
การวางแผน รู้จักสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร รู้จักชั่งน�้าหนัก ให้ความ
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ส�าคัญกับตัวแปร การรู้จักตัวแปรท�าให้วางแผนวิจัยได้เหมาะสม ทักษะนี้ 
จะช่วยวางแผนการงานอื่นได้อีกมาก เพราะคิดเป็นเหตุเป็นผล 

แต่ผมมข้ีอสงัเกตว่า งานวจิยัทีค่รทู�าส่วนมากจะมตีวัแปรต้น ตวัแปร
ตามมากมายเกินควร อาจจะต้องการแสดงว่าคดิได้ครบถ้วน แต่หารู้ไม่ว่าต้อง
ท�างานมากเกินจ�าเป็น ถ้าเราฝึกจากงานวิจัยให้ดี เราจะรู้จักสิ่งที่พอเพียง 
พอดี มีนัยส�าคัญ และจะได้งานดีที่สุดในสภาวการณ์ที่เรามีทรัพยากรจ�ากัด 
อย่างนีเ้ขาเรยีกว่ามปีระสทิธิภาพ คอืท�าน้อยท่ีสดุ แต่ได้ของทีใ่ช้ได้ เหมาะสม  
แต่วิจัยไม่ใช่แค่มีโจทย์ มีวิธีการท�าเท่านั้น เราต้องวิเคราะห์ข้อมูลและ
สังเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ด้วย สิ่งแรกที่ได้จากการวิจัยคือข้อมูล แต่หาก
ไม่รู้วิธีแปลข้อมูลให้เป็นความรู้ งานวิจัยเราก็ได้แค่ข้อมูล จะมีค�าถามต่อว่า 
“แล้วไง? แล้วไง? แล้วไง?” อีกมากมาย

การได ้ความรู ้คือเป ้าหมายของการท�าวิ จัย “ความรู ้” คือ  
รู้ความเป็นเหตุเป็นผลของปัจจัย (ตัวแปรต้นเป็นเหตุ ตัวแปรตามเป็นผล)  
เมื่อรู้ถึงสาเหตุอย่างนี้ เขาเรียกว่ารู้ถึง “กลไก” ไม่ใช่รู้แค่ “ปรากฏการณ์”  
รู้ปรากฏการณ์ คือรู้ว่า “แอปเปิ้ลตกใส่หัวเพราะมันหลุดจากขั้ว” แต่รู้กลไก 
คือ รู้ว่า“แอปเปิ้ลหลุดจากข้ัวแล้วท�าไมไม่ลอยอยู่ที่เดิม?” ความรู้ที่ได้อีก
อย่างหนึ่ง คือ รู้ว่าข้อสงสัยหรือสมมุติฐานของเรานั้นถูกหรือผิด นักวิจัยเมื่อ
เชีย่วชาญแล้วจะต้ังสมมตุฐิานได้แม่นย�า ซ่ึงหมายถงึการคาดการณ์ได้ถกูต้อง 
ต่อไปการใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงก็จะง่ายขึ้น

จากข้อเขียนดังกล่าว เป็นหลักคิดสะกิดเตือนใจให้กับครูอาจารย์
ที่ก�าลังจะพัฒนาผู ้เรียนโดยการวิจัยเป็นฐาน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อม 
Mind Set ในการท�าวิจัยชั้นเรียนของครูอาจารย์เพื่อปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อไป
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กระบวนการวจิยั 

ครูนักวิจัยทุกคนควรทราบถึงกระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นวิธีการ 

สร้างความรู ้ท่ีมีลักษณะส�าคัญคือ ใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

(Scientific Method) ซึ่งมีขั้นตอนส�าคัญ ดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดปัญหาวิจัยหรือหัวข้อวิจัย (a research topic)

2. ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย (research purposes)

3. ก�าหนดขอบเขตการวิจัย และ/หรือสมมติฐาน (research  

framework/research hypothesis)

4. ออกแบบการวิจัย (research design)

 4.1 ออกแบบการได้มาซ่ึงกลุม่ตัวอย่าง/กลุม่เป้าหมาย (sampling  

techniques)

 4.2 ออกแบบเครื่องมือวิจัย (research tool) 

 4.3 ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

5. เก็บรวบรวมข้อมูล (data collection)

6.  วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล (data analysis and data 

interpretation)

7.  เขียนรายงาน (reporting the findings)

8. ตีพิมพ์เผยแพร่ (publishing)

ในการจัดการเรียนรู ้ของครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยร่วมได้ 

(Teaching as Researching) โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนาทั้งต่อ

นกัเรยีนและต่อตวัครเูอง ดงัจะเห็นได้จากตวัอย่างกระบวนการจดัการเรยีนรู้ 

ดังต่อไปนี้
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กระบวนการจดัการเรยีนรูท่ี้ใช้กระบวนการวจิยัเป็นฐาน

เมือ่พจิารณาในระบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นกระบวนการ จะพบว่า  

ครูผู ้สอนสามารถด�าเนินการวิจัยร่วมกันกับข้ันตอนการด�าเนินการจัด 

การเรียนการสอนในปกติได้ ดังแผนภาพที่ 3

14 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีใ่ช้กระบวนการวจิัยเป็นฐาน 
 เม่ือพิจารณาในระบบการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการ จะพบว่า ครูผูส้อนสามารถด าเนินการ
วจิยัร่วมกนักบัขั้นตอนการด าเนินการจดัการเรียนการสอนในปกติได ้ดงัแผนภาพท่ี 2 
 
 

ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

แผนภาพที ่2 ระบบการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการร่วมกบัการท าวจิยั  
    (พิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต ์และพะเยาว ์ยนิดีสุข, 2549) 

 
ในการจดัการเรียนรู้ของครูสามารถใช้กระบวนการวิจยัร่วมได ้(Teaching as Researching) โดยมี

เป้าหมายเพื่อปรับปรุงพฒันาทั้งต่อนกัเรียนและต่อตวัครูเอง ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอย่างกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีใชก้ระบวนการวจิยั ต่อไปน้ี 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) (พิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต,์ 2558)  
1) ระบุค าถาม 
 1.1) สังเกตส่ิงเร้าเพื่อเกิดความสงสัย 
 1.2) ตั้งค  าถามส าคญั/ค าถามหลกั 
 1.3) คาดคะเนค าตอบ/ตั้งสมมติฐาน 

ทักษะกระบวนการ 
 
 

เน้นการใช้ 
ค าถาม 

 
ใช้ลีลาการพูด 

การกระท าเพื่อเร้าใจ 
 

มีการเสรมิแรง 
นักเรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

ขั้นปฏิบัติกจิกรรม 
การเรียนการสอน 

ขั้นสรุป 

ส ารวจและวเิคราะห์ความ 
ต้องการของนกัเรียน 

ก าหนดวตัถุประสงค ์
การเรียนการสอน 

วิเคราะห์ล าดับเนือ้หา 

ก าหนดแนวทางการเรียน 
การสอนตามการสอน 
ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หรือกระบวนการ 

ก าหนดสื่อการเรยีนการสอน 
 
ก าหนดการวัดและประเมินผล 

เขียนแผนการสอน 

วิจัย 

การประเมนิผล 
การเรียนการสอน 

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง 

วิจัย 

แผนภาพที ่3 ระบบการเรยีนการสอนท่ีเน้นกระบวนการ 

ร่วมกบัการท�าวจิยั 
(พมิพ์พนัธ์ เดชะคปุต์ และพะเยาว์ ยนิดีสขุ, 2549)
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กระบวนการจดัการเรยีนรู ้5 ขัน้ตอน (5 STEPs) (พิมพ์พันธ์ เดชะคปุต์,  

2558) 

1. ระบุค�าถาม

 1.1 สังเกตสิ่งเร้าเพื่อเกิดความสงสัย

 1.2 ตั้งค�าถามส�าคัญ/ค�าถามหลัก

 1.3 คาดคะเนค�าตอบ/ตั้งสมมติฐาน

2. แสวงหาสารสนเทศ

 2.1 วางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล 

 2.2 รวบรวมข้อมลูทัง้หมดด้วยการทดลอง หรอืวธิเีกบ็ข้อมลูต่างๆ

 2.3 วิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูล

3. สร้างความรู้

 3.1 อภิปรายเพื่อสร้างค�าอธิบายด้วยตัวนักเรียนเอง

 3.2 เชื่อมโยงความรู้สู่ค�าอธิบายที่ถูกต้องโดยครู

4. สื่อสาร

 4.1 เขียนเพื่อเสนอความรู้ที่ได้จากการสร้างด้วยตนเอง

 4.2 น�าเสนอด้วยวาจาหน้าชั้นเรียนหรือในสถานที่ต่างๆ

5. ตอบแทนสังคม

 5.1 น�าความรูไ้ปใช้หรอืประยกุต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

 5.2 สร้างผลงานหรือภาระงานเพื่อบริการสังคม

กระบวนการเรยีนรู้ 5 ขัน้ตอนเป็นวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ (Scientific  

Method) ร่วมกับทักษะการสื่อสาร และทักษะการประยุกต์ความรู้ ได้ผล

งานไปตอบแทนสังคมเป็นการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน



การปรับกระบวนการเรียนรู ้ ให ้ เป ็นการวิจัยจึงไม่เป็น 

เร่ืองยากอีกต่อไป เมื่อครูวางแผนการจัดการเรียนรู้ ด�าเนินการ 

ตามแผน ตรวจสอบผลที่ เกิด สะท้อนความคิดต่อแผนที่จัด  

ปรับปรุงแผนท�าซ�า้ตรวจสอบผลยนืยนั จนสามารถสร้างเป็นข้อสรุป

ความรู้ ก็จะเกิดผลงานวิจัยในชั้นเรียนได้ในที่สุด
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ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนการด�าเนนิงานวจิยัชัน้เรยีน

การออกแบบการวจิยัชัน้เรยีนส�าหรบัครนูกัวจิยัมีกิจกรรม 8 ขัน้ตอน  

ที่ควรให้ความส�าคัญ ดังแผนภาพที่ 4

แทรกแทนตั้งแต่หน้า 21 -26  
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยช้ันเรียน 
 การออกแบบการวิจัยชั้นเรียนส าหรับครูมีกิจกรรม 8 ขั้นตอน ที่ควรให้ความส าคัญ ดังแผนภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 ล าดับขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยชั้นเรียน 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหาวิจัย 
ก่อนอ่ืนลองให้คุณครูลองนึกทบทวนดูซิว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะจัดการเรียนการสอนของคุณครู

นั้นเป็นเช่นใด ขณะที่คุณครูสอนลองสังเกตดูจะพบว่า สภาพที่เป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้น
มากมายและเกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะที่คุณครูสอน  หากเราลองจ าแนกแยกปัญหาออกมาแล้วจะพบว่ามี
ลักษณะต่างๆกันดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัญหาลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน เช่น อ่านไม่ออก เขียนไม่เป็นไม่เข้าใจเนื้อหา เรียนช้า บวกเลขไม่ได้ เป็นต้น 

ลักษณะที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การเล่นกีฬา 
การเล่นดนตรี เป็นต้น ปัญหาลักษณะนี้อาจส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะที่จ าเป็นได้ 

ลักษณะท่ี 3 ปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ ผลกระทบของปัญหาลักษณะนี้อาจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในอนาคตได้ 

คุณครูคงนึกออกแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของคุณครูขณะนี้เป็นปัญหาในลักษณะใด  ขั้น
ต่อไปคุณครูจะต้องท าการเลือกปัญหามาท าวิจัยทั้งนี้ก่อนจะเลือกคุณครูจะต้องท าการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของผู้เรียนก่อนเพราะประโยชน์ของการท าเช่นนี้จะช่วยคุณครูระบุปัญหาที่ส าคัญที่สุดมาท าวิจัยได้  เมื่อได้
ปัญหาแล้วเราก็สามารถระบุกลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ว่ามีบุคคลกลุ่มใดบ้าง เช่น นักเรียน ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และควร
เลือกใช้รูปแบบใดในการท าวิจัย ตลอดจนควรท าวิจัยระดับใด เช่น ระดับบุคคล กลุ่ม หรือโรงเรียน 

การเลือกปัญหามาท าวิจัย 
โจทย์แรกที่คุณครูนักวิจัยจะต้องคิดคือ ปัญหาอะไรที่สามารถน ามาท าวิจัยได้ สิ่งที่คุณครูต้องค านึงถึง

คือปัญหาเหล่านั้นจะต้องเป็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในด้านการเรียนรู้  ทักษะการปฏิบัติและ

การก าหนด
ปัญหาวจิัย 

การตั้ง
วัตถุประสงค์
และชื่อวจิัย 

การพัฒนา
นวัตกรรม 

การเลือก
ประเภทของ
การวิจยั 

การก าหนด
กลุ่มตัวอยา่ง 

การ
ออกแบบ

เครื่องมือวิจัย 

การเลือก
วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล 

การเขยีน
รายงานวิจยั 

แผนภาพที่ 4 ล�ำดับขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนวิจัยชั้นเรียน

ขั้นตอนที่ 1 การก�าหนดปัญหาวิจัย

ก่อนอื่นลองให้คุณครูลองนึกทบทวนดูซิว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ในขณะจัดการเรียนการสอนของคุณครูนั้นเป็นเช่นใด ขณะที่คุณครูสอน 

ลองสังเกตดูจะพบว่า สภาพท่ีเป็นปัญหาการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้น

มากมายและเกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะท่ีคุณครูสอน หากเราลองจ�าแนก 

แยกปัญหาออกมาแล้วจะพบว่ามีลักษณะต่างๆกันดังนี้

ลกัษณะที ่1 ปัญหาเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ปัญหาลกัษณะนี ้

เกีย่วข้องกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รียน เช่น อ่านไม่ออก เขยีนไม่เป็น

ไม่เข้าใจเนื้อหา เรียนช้า บวกเลขไม่ได้ เป็นต้น

ลักษณะที่ 2 ปัญหาเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียน เช่น 

การใช้คอมพิวเตอร์ การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี เป็นต้น ปัญหาลักษณะนี ้

อาจส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะที่จ�าเป็นได้
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ลักษณะที่ 3 ปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ผลกระทบของปัญหา

ลักษณะน้ีอาจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและคุณลักษณะของผู้เรียน

ในอนาคตได้

คณุครคูงนกึออกแล้วว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนในห้องเรยีนของคณุครขูณะนี ้

เป็นปัญหาในลกัษณะใด ข้ันต่อไปคณุครูจะต้องท�าการเลอืกปัญหามาท�าวจิยั

ท้ังนีก่้อนจะเลอืกคณุครจูะต้องท�าการวเิคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนก่อน

เพราะประโยชน์ของการท�าเช่นนีจ้ะช่วยคุณครรูะบปัุญหาทีส่�าคญัทีส่ดุมาท�า

วิจัยได้ เมื่อได้ปัญหาแล้วเราก็สามารถระบุกลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ว่ามีบุคคลกลุ่ม

ใดบ้าง เช่น นักเรียน ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และควรเลือกใช้รูปแบบใดในการ

ท�าวิจัย ตลอดจนควรท�าวิจัยระดับใด เช่น ระดับบุคคล กลุ่ม หรือโรงเรียน

การเลือกปัญหามาท�าวิจัย

โจทย์แรกทีค่ณุครนูกัวจิยัจะต้องคดิคอื ปัญหาอะไรทีส่ามารถน�ามา

ท�าวิจัยได้ สิง่ทีคุ่ณครตู้องค�านงึถงึคอืปัญหาเหล่านัน้จะต้องเป็นปัญหาทีอ่าจ

ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งปัญหาเป็นช่องว่างระหว่างการปฏิบัติจริง

และจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนหรือสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ 

ที่คุณครูต้องการหาวิธีแก้ไขและพัฒนา คุณครูจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าสิ่งที่

ยังไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายนั้นคืออะไร ปัญหาการวิจัยจะต้องมีความลึกซึ้งและ

ใช้กระบวนการที่เป็นระบบในการแก้ไขปัญหา ถ้าเป็นปัญหาที่ครูสามารถ

แก้ไขปัญหาได้ในขณะนั้นเลยโดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการที่เป็นระบบก็ไม่

น่าสนใจในการน�ามาท�าวจิยัในชัน้เรยีนลกัษณะของปัญหาในชัน้เรยีนทีค่ณุครู

ควรน�ามาใช้เป็นหัวข้อในการศึกษานั้นควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
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1. ต้องเป็นปัญหาทีค่ณุครพูบจรงิๆ ในการจดัการเรยีนการสอน 

เพราะถอืว่าเป็นสทิธิและการตดัสนิใจของคณุครเูอง และกล่าวได้ว่าไม่มใีคร

ที่เข้าใจสภาพปัญหาในชั้นเรียนได้ดีเท่ากับคุณครูแล้ว ถึงแม้จะมีนักวิชาการ 

ที่มีความสามารถมาแนะน�าให้ท�าวิจัยแบบนั้นแบบนี้ แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจ 

ในบรบิทของปัญหาได้ดเีท่ากบัตวัของคณุครเูอง นอกจากนีก้ารน�าปัญหานัน้

มาศึกษาต้องเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย

2.  ต้องมีความชัดเจนและแน่ใจว่าเป็นปัญหาที่แท้จริง คุณครู

ต้องแน่ใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาที่แท้จริง เกิดข้ึนบ่อยๆ โดยอาจ

ตรวจสอบด้วยวิธีการหลายๆอย่างเพ่ือยืนยันสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น

สอบถามจากนักเรียนโดยตรง เพื่อนนักเรียน เพื่อนครู ผู้ปกครอง หรือใช้

แบบสอบถาม เป็นต้น

3) ปัญหาต้องไม่เกดิจากการตดัสนิตามความคดิของตวัคณุครเูอง 

คุณครูควรระบุปัญหาที่เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกของนักเรียนแล้ววิจัยว่า

เป็นเพราะเหตุใด ตัวอย่างเช่น นักเรียนไม่ส่งการบ้าน ครูเลยคิดว่า นักเรียน

คนนี้ไม่มีความรับผิดชอบ จุดนี้เป็นการสร้างอคติของครูที่มีต่อนักเรียนและ

ตีตราบาปให้กับนักเรียนคนนี้ ปัญหาวิจัยท่ีคุณครูควรระบุคือ นักเรียนมี

พฤติกรรมไม่ส่งการบ้าน แล้วคุณครูค่อยวิเคราะห์ต่อไปว่าเหตุใดนักเรียน

ถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น

4) ต้องสอดคล้องกบัความถนดั ความสนใจ และศกัยภาพในการ

ท�าวิจัยของครู ปัญหาการวิจัยที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในวิสัยของครูที่จะท�าได้ไม่ใช่

สิ่งท่ีครูท�าไม่ได้ อาจจะท�าให้เสียเวลาเปล่าในการท�าวิจัยเนื่องจากงานวิจัย

ไม่ส�าเร็จ และครูเองจะต้องประมาณความสามารถของตนเองว่าสามารถ

ท�างานใดให้ส�าเร็จได้เพียงใด ดังนั้นศักยภาพของครูจึงเป็นสิ่งที่ต้องค�านึงถึง

ด้วยเช่นกัน ศักยภาพในทีน่ีห้มายถงึความสามารถในการท�าวจิยัหรอืควบคมุ
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งานวจิยัในชัน้เรยีน ครอูาจจะแก้ไขปัญหาหรอืไม่ได้เป็นผู้แก้ไขปัญหาเด็กด้วย

ตนเอง แต่สามารถท�าให้ผู้อื่นมาช่วยในการแก้ไขปัญหา ลักษณะเช่นนี้ถือว่า

ครูมีศักยภาพที่จะควบคุมงานวิจัยเช่นกัน การวิจัยจึงต้องเป็นความร่วมมือ 

(Collaborative) ระหว่างผู้ที่เห็นความส�าคัญในการพัฒนานักเรียนหรือผู้ที่

มส่ีวนได้ส่วนเสยีกบันกัเรยีน เช่น ผูบ้รหิาร นกัเรยีน ผูป้กครอง เพือ่นครหูรอื

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

5) ต้องมีความสัมพันธ์หรือเป็นต้นเหตุของปัญหาอื่นๆ ในการ

เลอืกปัญหาวจิยันัน้ ครจูะต้องมข้ีอมลูของสภาพปัญหาท่ีเกดิข้ึน และแน่นอน

ว่ามีหลายปัญหาด้วยกัน การเลือกปัญหาใดปัญหาหนึ่งนั้น การพิจารณา

ความเชื่อมโยงและเป็นเหตุเป็นผลกับปัญหาอื่นจะช่วยให้ครูเลือกปัญหา

ที่มาแก้ไขได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น และต้องวิเคราะห์ว่ามีความ

เชื่อมโยงระหว่างปัญหาหรือไม่ และถ้ามีแล้วปัญหาสัมพันธ์กันอย่างไร และ

ปัญหาได้รับอิทธิพลจากปัญหาใด ส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นอย่างไร เมื่อ

เราทราบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ครูต้องเลือกปัญหาท่ีก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ  

มาแก้ไข เพราะเมื่อแก้ไขส�าเร็จแล้วนอกจากจะเป็นการขจัดปัญหานั้นแล้ว 

ผลที่ตามมาคือ ป ัญหาอื่นๆ ก็จะถูกตัดวงจรการเกิดด ้วย เรียกว ่า  

ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยทีเดียว

การวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหา

ของผู้เรียน เป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับครูในการตัดสินใจว่าจะเลือก

ปัญหาใดมาท�าวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงและสามารถแก้ปัญหา 

ที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด การวิเคราะห์สภาพปัญหาจึงเป็นการตีวงของปัญหา 

ให้แคบและมีความชัดเจนขึ้น สุวิมล ว่องวาณิช (2547) ได้เสนอแนวทาง 

ในการวเิคราะห์สภาพของปัญหาผูเ้รยีนโดยตัง้ค�าถามให้คณุครูตอบเกีย่วกบั

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้
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1. สภาพปัญหาหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร

2. ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นของใคร

3. ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง

4. เม่ือเปรยีบเทยีบกบัปัญหาอืน่ทีเ่กดิพร้อมกนัปัญหาใดส�าคญักว่า

5. ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายนั้นเชื่อมโยงกันอย่างไร

6. ใครคือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหานั้น

เม่ือคุณครูสามารถตอบค�าถามได้ทั้ง 6 ข้อแล้วอาจเขียนบันทึกไว้ 

ค�าตอบที่ได้น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจสภาพปัญหาได้ดียิ่งข้ึน 

และสามารถเลือกปัญหามาท�าวิจัยได้ คุณครูต้องฝึกปฏิบัติเป็นประจ�า  

ช่วงแรกอาจเกิดความล�าบากในการวิเคราะห์บ้าง คุณครูอาจขอค�าปรึกษา

จากเพ่ือนครูหรือผู้เชี่ยวชาญได้ เมื่อฝึกฝนวิเคราะห์สภาพปัญหาบ่อยครั้ง

แล้วความช�านาญก็จะเกิดขึ้น เมื่อเจอปัญหาครั้งต่อไปจะเกิดความเชื่อมโยง

โดยอัตโนมัติและท�าให้เข้าใจสภาพปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

การตั้งค�าถามการวิจัย

เมื่อคุณครูได ้ป ัญหามาท�าวิจัยแล ้ว สิ่งที่ต ้องคิดต ่อไปก็คือ  

การตัง้ค�าถามการวจัิย ค�าถามการวจิยัเป็นประโยคหรอืข้อความทีเ่ขยีนขึน้มา 

เพือ่ค้นหาค�าตอบในปรากฏการณ์ของปัญหาท่ีเกดิขึน้นัน่เอง ค�าถามการวจิยั 

สามารถชีท้ศิทางหรอืแนวทางในการวจิยัได้ กล่าวคอืค�าถามการวจัิยมคีวาม

ส�าคัญในเชิงหลักการก�าหนดกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย ในการท�า

วิจัยท้ายสุดแล้วผู้วิจัยจะต้องตอบค�าถามการวิจัยให้ครบงานวิจัยจึงจะถือว่า

ประสบผลส�าเร็จ การตั้งค�าถามการวิจัยในชั้นเรียนจะต้องมีความจ�าเพาะ

เจาะจงสังเกตได้ สามารถส�ารวจและกระท�าการวิจัยได้ ค�าถามที่ใช้ใน 

การวจิยัในชัน้เรยีนอาจแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ตามแนวคดิของ สุวมิล ว่องวาณชิ  

(2547) ดังนี้
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ค�าถามระดับที่ 1 เป็นค�าถามระดับพื้นฐาน เป็นค�าถามที่มีความมุ่ง

หมายตอบว่า ใคร ท�าอะไร และได้ผลอย่างไร และเมื่อพิจารณาค�าถามการ

วิจัยประเภทนี้ เป็นค�าถามที่สังเกตผลจากกระบวนการวิจัยที่ไม่มีความซับ

ซ้อนอะไรตัวอย่างค�าถามวิจัย เช่น “ใครเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในชั้นเรียน

มากที่สุด” “เด็กชายแดงมีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างไรบ้าง”

ค�าถามระดบัที ่2 เป็นค�าถามทีม่คีวามลกึซ้ึงและซับซ้อนกว่าค�าถาม

เบื้องต้น เป็นการศึกษาความรู้สึกของผู้ร่วมวิจัยในชั้นเรียนต่อปรากฏการณ ์

ที่เกิดขึ้น เช่น “นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อการประเมินตนเอง”

ค�าถามการวจิยัระดบัทีส่องนีอ้าจจะต่อจากค�าตอบท่ีได้จากการถาม

ด้วยค�าถามระดับที่ 1 ได้ด้วยเช่น “นักเรียนในชั้นเรียนชอบการประเมินผล

การเรียนรู้แบบใด (ค�าถามระดับที่ 1) ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น” (ค�าถามระดับที่  

2) หลักในการตั้งค�าถามการวิจัยในชั้นเรียนนั้นค�าตอบที่ได้จะต้องเน้น

กระบวนการพัฒนาตัวผู้เรียนและครูผู้ท�าวิจัยเอง ทั้งในด้านเนื้อหาที่ท�าและ

กระบวนการวจิยั ควรยกเว้นค�าถามทีต่อบเพยีงว่าใช่หรือไม่ เพราะเมือ่ทราบ

ค�าตอบแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขหรือท�าอะไรได้ ตัวอย่างการตั้งค�าถาม เช่น

ค�าถามที่ควรปรับปรุง เช่น นักเรียนมาสายกี่คน ใครมาสายบ้าง

ค�าถามที่ถูกต้อง เช่น ท�าไมนักเรียนถึงมาโรงเรียนสาย จะมีวิธี 

การอย่างไรในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการมาโรงเรียนสาย นักเรียน 

มีความรู้สึกอย่างไรต่อการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการลงโทษ

ปรากฏการณ์หรือสภาพปัญหาหนึ่งๆ ท่ีเกิดข้ึนคุณครูอาจเกิด

ค�าถามการวิจัยหลายค�าถาม แล้วจะต้องเลือกค�าถามใดมาใช้ในการวิจัย  

น�ามาใช้ก่ีค�าถาม ข้อแนะน�าส�าหรับคุณครูคือ ค�าถามการวิจัยจะต้องเน้น

การใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ในห้องเรียน โดยไม่ต้องไปเก็บข้อมูลจากใหม่จนกระทบ

ต่อการเรียนการสอนจะต้องเป็นค�าถามที่ส่งเสริมความคิดในระดับสูง ไม่ใช่

ค�าถามที่ต้องการค�าตอบเพียงแค่รู้เฉยๆ แต่ต้องน�าไปสู่การพัฒนาและใช้ผล
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การวิจัยได้ ส่วนจ�านวนค�าถามก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถ

ของคุณครู แต่ควรให้อยู่ในความสามารถในการควบคุมงานวิจัยได้ จากที่

กล่าวมาคณุครคูวรฝึกฝนการตัง้ค�าถามการวจิยัให้เป็นระบบ มคีวามน่าสนใจ 

มีความท้าทายต่อการท�าวิจัยต้องเป็นเร่ืองที่ส�าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กิจกรรมการตั้งค�าถามการวิจัยนี้ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ

คิดของครูอีกด้วยทางหนึ่ง

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณครูรู้ว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุ

อะไรเมื่อทราบสาเหตุแล้วก็มุ่งแก้ที่สาเหตุนั้นได้โดยตรง การวิเคราะห์หา

สาเหตขุองปัญหาจะต้องกระท�าอย่างระมัดระวัง เพราะว่า เมือ่ก�าหนดสาเหตุ

ผิดแล้วจะท�าให้แก้ไขไม่ถูกต้อง การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอาจจะ

ใช้หลายวิธีเช่นเดียวกันกับการระบุสภาพของปัญหา เช่น การสอบถามจาก

นักเรียน เพื่อนครู ผู้ปกครอง หรือใช้การสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น ใช้การทดสอบ

หรือแบบส�ารวจ แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ สนับสนุนซึ่งกันและ

กัน เพื่อยืนยันถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงข้อควรระวังในการระบุสาเหตุ

ของปัญหาคอื ครจูะต้องรวบรวมข้อมลูอย่างเพยีงพอเพือ่การระบสุาเหตุของ

ปัญหา เนือ่งจากปรากฏการณ์ทีส่งัเกตนัน้เป็นเพียงพฤติกรรมหรือข้อมลูทีเ่รา

ได้มาเพยีงด้านเดยีว บางครัง้อาจจะไม่ใช่สาเหตทุีแ่ท้จริงกไ็ด้เช่น เด็กชายแดง

ไม่ชอบอ่านหนังสือ เมือ่สอบถามจากผูป้กครองแล้วพบว่า ทีบ้่านไม่มหีนงัสอื

เลย ครูจึงสรุปว่าที่เด็กชายแดงไม่ชอบอ่านหนังสือเพราะไม่มีหนังสือให้อ่าน 

การสรปุแบบนีไ้ม่สมเหตุสมผลเท่าท่ีควรเพราะได้รบัข้อมลูมาจากแหล่งเดียว 

ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงนั้นอาจมีสาเหตุอื่นร่วมด้วย เช่น อ่านหนังสือไม่ออก ต้อง

ช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าน เป็นต้น
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กล่าวโดยสรุป คุณครูควรพิจารณาถึงสาเหตุของสภาพปัญหาท่ีแท้

จริงอย่าด่วนสรุปจากปรากฏการณ์ที่เห็นเพียงเล็กน้อย เพราะจะท�าให้ครู

หลงทางในการวิจัย เมื่อแก้ไขปัญหาไปไม่ถูกทางแล้วก็จะเกิดความสูญเปล่า

ในการท�าวิจัยในชั้นเรียนหรือเกาไม่ถูกที่คันนั่นเอง

การวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหา

เม่ือคุณครไูด้ค�าถามการวจิยัและสาเหตขุองปัญหาแล้ว ขัน้ต่อไปคอื

คุณครูจะต้องวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน 

ทีพ่บบ่อย คอื การสร้างนวตักรรมทัง้ทีเ่ป็นวสัด ุอปุกรณ์ ชดุฝึก วธิกีารสอน และ

วิธีการปรับพฤติกรรมวิธีการแก้ไขปัญหาที่น�ามาใช้จะต้องมีความเหมาะสม  

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จรงิ คณุครอูาจศกึษาวธิกีารแก้ไขปัญหาจาก

เอกสารงานวิจัยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนครูด้วยกัน หรืออาจร่วมกลุ่มกันเป็นเครือ

ข่ายวจิยัในชัน้เรยีน เพือ่ประสานความร่วมมือในกจิกรรมต่างๆทีเ่ก่ียวกบัการ

วิจัย ดังน้ันคุณครูจะต้องอ่านและศึกษาให้มากแล้วสรุปพร้อมกับท�าบันทึก

ความรู้เร่ืองวิธีการแก้ไขปัญหาผู้เรียนในลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อสามารถ

น�ามาใช้ได้ในครั้งต่อไป
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ขั้นตอนที่ 2 การตั้งวัตถุประสงค์และชื่อเรื่องวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัยเป็นข้อความที่แสดงว่าเราต้องการจะท�าอะไร

เพื่อตอบค�าถามการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยจึงต้องเขียนตามล�าดับและ

เป็นขั้นตอน จะช่วยชี้ล�าดับการวิจัยของครูได้ถูกต้อง โดยเขียนเป็นประโยค

บอกเล่า ไม่ควรเขยีนเป็นประโยคค�าถาม เขยีนถงึสิง่ท่ีต้องการท�าจรงิๆ ไม่ใช่

เขียนส่ิงทีต้่องการให้เกดิ สิง่ทีค่วรปรบัปรงุของวตัถปุระสงค์ทีพ่บบ่อยในงาน

วจิยัในชัน้เรยีนคอื การเขยีนวตัถปุระสงค์ในรปูแบบส่ิงท่ีต้องการให้เกดิ ไม่ใช่

สิ่งที่จะกระท�าในงานวิจัย

การเขียนวัตถุประสงค ์ต ้องสอดคล ้องกับค�าถามการวิ จัย 

วัตถุประสงค์การวิจัย ครอบคลุมตัวแปรและประเด็นที่ต้องการศึกษา 

ไม่ควรแยกย่อยจนเกนิไปมคีวามชดัเจนและชีใ้ห้เหน็ความสัมพันธ์ของตัวแปร  

การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยที่ดีจะต้อง SMART ได้แก่ มีความเฉพาะ

เจาะจง (Specific) สามารถวัดได้ (Measurable) ด�าเนินการให้ส�าเร็จได้ 

(Attainable) ตรงกับสภาพความเป็นจริง (Realistic) และแสดงถึงช่วงเวลา 

(Time - Bound) ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์แสดงได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ควรปรับปรุง

-  เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน (ไม่ทราบว่าส่งเสริมคอือะไร  

 ไม่ชัดเจน)

-  เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีสูงข้ึน (วัดยาก คลุมเครือ และเป็น 

 สิ่งที่คาดหวังในการท�าวิจัย ไม่ใช่สิ่งที่จะท�า)

-  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (คลุมเครือ ไม่ชัดเจน  

 วดัไม่ได้ ไม่เฉพาะเจาะจงในค�าว่าคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ และ 

 เป็นสิ่งที่คาดหวังในการท�าวิจัย ไม่ใช่สิ่งที่จะท�า)
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วัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง

-  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเร่ืองโรคติดต่อ  

 (บอกว่าจะท�าอะไร มคีวามเฉพาะเจาะจงว่าชดุการสอนเร่ืองโรค 

 ติดต่อตรงสภาพความเป็นจริงและสามารถวัดได้จากการท่ีม ี

 ชุดการสอนและวัดประสิทธิภาพ)

-  เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการมาโรงเรียนสายของนักเรียน 

 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จ�านวน 6 คน (มคีวามชดัเจนว่าต้องการ 

 แก้ไขปัญหา วัดได้ และเป็นสิ่งที่จะท�า)

การตั้งชื่อเรื่องวิจัย

ชื่อเรื่องวิจัยเปรียบเสมือนหน้าตาหรือรูปร่างภายนอกที่คนจะเห็น

จากงานวิจัยของครูเป็นล�าดับแรก การเขียนช่ือเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 

จะต้องอิงวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ท�า มีลักษณะเขียนเป็นประโยคบอกเล่า 

และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร ใช้ภาษาที่ชัดเจน ไม่ฟุ่มเฟือย 

ไม่ซ�้าซ้อนกัน ไม่กว้างหรือแคบเกินไปจนไม่ได้สาระ การตั้งชื่อเรื่องวิจัย 

จะต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คอื จดุมุง่หมาย ตัวแปร กลุ่มเป้าหมาย 

และวิธีการ/นวัตกรรมที่น�ามาศึกษาหรือแก้ไขปัญหา โดยมีรายละเอียดของ

แต่ละองค์ประกอบดังนี้

1.  จุดมุ่งหมายการวิจัย

 การก�าหนดจุดมุ่งหมายการวิจัยควรระบุว่าต้องการจะท�าอะไร  

โดยอาจจะอิงจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็ได้ จุดมุ่งหมายในการวิจัย 

ที่พบบ่อยในงานวิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วยค�าหลักต่อไปนี้คือ การแก้ไข 

การพัฒนาการแก้ปัญหา การศึกษา การเปรียบเทียบ เป็นต้น
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2.  ตัวแปร

 ในการวจิยัมกัจะมกีารกล่าวถงึ“ตวัแปร” อยูเ่สมอ ซึง่ความหมาย 

ของตัวแปรคือ คุณลักษณะที่สามารถแปรค่าได้หลายค่า คุณลักษณะนั้น 

อาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ หรือสถานที่ เป็นต้น หรืออาจจะกล่าว

ได้ว่าเป็นสิ่งที่เรามุ่งสนใจศึกษาอยู่นั่นเอง เช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ความสามารถในการอ่านออกเสียงของนกัเรยีน โดยคณุครอูาจจะสนใจศกึษา

ตัวแปรเพียงตัวเดียวหรือมากกว่า 1 ตัวแปรก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัย  

ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการศึกษาตัวแปร

น่ันเอง ตัวแปรมีการจัดแบ่งไว้หลายประเภท ในท่ีนี้จะแบ่งประเภทตาม 

ความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งเป็นแบบที่รู้จักกันโดยทั่วไปในการวิจัยชั้นเรียน 

ดังนี้

  1)  ตวัแปรต้นหรอืตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 

เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อตัวแปรอื่น

  2)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นตัวแปรผลที่

เกิดขึ้นจากการส่งผลของตัวแปรอิสระ

  3)  ตวัแปรแทรกซ้อน (Extraneous Variable) เป็นตัวแปร

อิสระที่ไม่ต้องการศึกษาหรือไม่ได้เลือกมาศึกษาผล ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 

ต่อผลการวิจัยหากคุณครูไม่ได้ควบคุมหรือก�าจัดออกไป 

  4)  ตวัแปรแทรกสอด (Intervening Variable) เป็นตัวแปร

ท่ีสอดเข้ามาคัน่กลางระหว่างตัวแปรอสิระและตวัแปรตาม โดยทีอ่าจจะได้รับ

อิทธพิลจากตวัแปรอสิระก่อนแล้วจงึส่งผลต่อตวัแปรตาม ตัวแปรแทรกสอด

ผู้วิจัยมิได้ค�านึงถึงไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าควบคุมหรือออกแบบการวิจัยให้ดีผู้วิจัย

อาจน�าตัวแปรแทรกสอดมาอธิบายได้
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 เพ่ือความชดัเจนต่อความเข้าใจเกีย่วกบัตวัแปรจะขอยกตวัอย่าง

งานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการใช้วิธีการสอนต่างกัน” ดังแผนภาพ

กรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

 
 
 
 
 
 
จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ตามชื่อเรื่องพบว่า ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระคือ วิธีการสอน ซึ่งมี 

3 วิธีหรือ แปรค่าได้ 3 ค่า ตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจ แต่ความรู้เดิมเป็นตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจจะท าให้
ความพึงพอใจมีค่าแตกต่างกันระหว่างใช้การสอนทั้ง 3 วิธี ตัวแปรแทรกสอดคือ ความเหนื่อยหน่ายเมื่อสอน
ด้วยวิธีการที่ต่างกันอาจจะท าให้เกิดความเหนื่อยหน่ายต่างกันด้วย  

3) กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักเรียนที่ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม และแก้ปัญหา การวิจัยเชิงวิชาการ

อาจเรียกว่า กลุ่มตัวอย่าง การใช้ค าว่ากลุ่มเป้าหมายเนื่องจากลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการส่งเสริม 
พัฒนาและแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนของครูผู้สอนภายในห้องเรียนของตนไม่ต้องอาศัยการอ้างอิง
จากกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากร นอกจากนี้การท าวิจัยในชั้นเรียนยังเป็นการท าวิจัยแบบร่วมมือที่ครูผู้วิจัยถือว่า
ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมวิจัยมิใช่กลุ่มตัวอย่าง 

4) วิธีการหรือนวัตกรรมที่น ามาศึกษาหรือแก้ไขปัญหา 
เป็นการระบุว่าเราจะใช้วิธีการใด หรือนวัตกรรมอะไรมาส่งเสริมพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ในงานวิจัย

ในชั้นเรียนที่พบบ่อยคือสื่อการสอน วิธีการจัดการเรียนรู้ และวิธีการปรับพฤติกรรม 
กล่าวโดยสรุป หลักการตั้งชื่อเรื่องวิจัยจะต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ จุดมุ่งหมาย ตัวแปร 

กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการ/นวัตกรรมที่น ามาใช้ ดังตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียนต่อไปนี้ 
“การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าแถวซื้ออาหารของนักเรียนชั้นอนุบาลโดยใช้การเสริมแรง” 

  ชื่องานวิจัยข้างต้นมีความสมบูรณ์ ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายในการวิจัย ซึ่งก็คือ “การพัฒนา” ตัวแปร
ที่สนใจศึกษาคือ “พฤติกรรมการเข้าแถวซื้ออาหาร” กลุ่มเป้าหมายคือ “นักเรียนชั้นอนุบาล” และวิธีการที่
น ามาศึกษา คือ “การเสริมแรง” นอกจากนี้คุณครูอาจต้องค านึงถึงการใช้ค าอย่างไรที่จะสร้างความสนใจให้กับ
ผู้อ่านด้วย เรื่องการตั้งชื่องานวิจัยอาจจะต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญต่อไป 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนานวัตกรรม 

ส าหรับชั้นเรียนของครูนักวิจัยที่ต้องน าหรือพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนหรือ
การพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา
ตัวกระตุ้นหรือส่ือการเรียนรู้ และ/หรือการปรับเปล่ียนหรือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สร้างสรรค์

พื้นฐานความรู้เดิม 

วิธีการสอน (3 วิธี) ความพึงพอใจ 

ความเหนื่อยหน่าย 

 จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ตามชื่อเรื่องพบว่า ตัวแปรต้น

หรอืตวัแปรอสิระคือ วธิกีารสอน ซึง่ม ี3 วธิหีรอื แปรค่าได้ 3 ค่า ตวัแปรตาม 

คือ ความพึงพอใจ แต่ความรู้เดิมเป็นตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจจะท�าให ้

ความพงึพอใจมค่ีาแตกต่างกนัระหว่างใช้การสอนท้ัง 3 วธิ ีตัวแปรแทรกสอด 

คือ ความเหนื่อยหน่ายเมื่อสอนด้วยวิธีการท่ีต่างกันอาจจะท�าให้เกิด 

ความเหนื่อยหน่ายต่างกันด้วย 

3. กลุ่มเป้าหมาย

 กลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่นกัเรยีนทีค่รทู�าวจัิยเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม 

และแก้ปัญหา การวจิยัเชงิวชิาการอาจเรยีกว่า กลุม่ตวัอย่าง การใช้ค�าว่ากลุม่

เป้าหมายเนื่องจากลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการส่งเสริม พัฒนา

และแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนของครูผู้สอนภายในห้องเรียน 

ของตนไม่ต้องอาศัยการอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากร นอกจากนี้ 

การท�าวิจัยในชั้นเรียนยังเป็นการท�าวิจัยแบบร่วมมือที่ครูผู้วิจัยถือว่าผู้เรียน

เป็นผู้ร่วมวิจัยมิใช่กลุ่มตัวอย่าง
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4. วิธีการหรือนวัตกรรมที่น�ามาศึกษาหรือแก้ไขปัญหา

 เป ็นการระบุว ่าเราจะใช ้วิธีการใด หรือนวัตกรรมอะไร 

มาส่งเสริมพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา ในงานวิจัยในชั้นเรียนที่พบบ่อยคือ 

สื่อการสอน วิธีการจัดการเรียนรู้ และวิธีการปรับพฤติกรรม

 กล่าวโดยสรุป หลักการตั้งช่ือเรื่องวิจัยจะต้องประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบ คือ จดุมุง่หมาย ตวัแปร กลุม่เป้าหมาย และวธิกีาร/นวตักรรม

ที่น�ามาใช้ ดังตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียนต่อไปนี้

“การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าแถวซื้ออาหารของนักเรียน 

ชั้นอนุบาลโดยใช้การเสริมแรง”  

ชื่องานวิจัยข้างต้นมีความสมบูรณ์ ประกอบด้วยจุดมุ ่งหมาย 

ในการวิจัย ซ่ึงก็คือ “การพัฒนา” ตัวแปรท่ีสนใจศึกษาคือ “พฤติกรรม 

การเข้าแถวซือ้อาหาร” กลุม่เป้าหมายคือ “นกัเรยีนชัน้อนบุาล” และวธิกีาร

ที่น�ามาศึกษา คือ “การเสริมแรง” นอกจากนี้คุณครูอาจต้องค�านึงถึงการใช้

ค�าอย่างไรที่จะสร้างความสนใจให้กับผู้อ่านด้วย เรื่องการตั้งชื่องานวิจัยอาจ

จะต้องฝึกฝนจนเกิดความช�านาญต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนานวัตกรรม

ส�าหรับช้ันเรียนของครูนักวิจัยท่ีต้องใช้หรือพัฒนานวัตกรรมขึ้น 

มาใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนหรือการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาตัวกระตุ้น

หรือสื่อการเรียนรู้ และ/หรือการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

ของผู้เรียนที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่มีใครเคยท�ามาก่อน เพื่อท�าให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ผ่านระบบประสาทสัมผัส ระบบประสาทมอเตอร์ ระบบสมอง

เก่ียวกับความจ�า ความรู้สึกและอารมณ์ ยังผลให้เกิดปัญญาและจิตปัญญา 
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ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันและการท�างานต่างๆ ให้ส�าเร็จ

ลุล่วงไปได้ 

ประเภทของการใช้นวัตกรรมการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีบทบัญญัติ 

ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาไว้หลายมาตรา 

มาตราที่ส�าคัญ คือ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา 

การผลติและการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา รวมทัง้การตดิตาม ตรวจสอบ

และประเมนิผลการใช้เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา เพือ่ให้เกดิการใช้ทีคุ่ม้ค่าและ

เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยและในมาตรา 22 “การจัดการ

ศกึษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตนเองได้และ

ถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ 

ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” การด�าเนินการ

ปฏริปูการศึกษาให้ส�าเรจ็ได้ตามท่ีระบไุว้ในพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 ดังกล่าว จ�าเป็นต้องท�าการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

การศึกษาใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางการศึกษาท้ังในรูปแบบ 

ของการศกึษาวจิยั การทดลองและการประเมินผลนวตักรรมหรือเทคโนโลย ี

ที่น�ามาใช้ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด นวัตกรรมท่ีน�ามาใช้ท้ังท่ี

ผ่านมาแล้วและที่จะมีในอนาคตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในด้านต่างๆ ในที่นี้จะขอกล่าวคือ นวัตกรรม 5 ประเภท คือ  

(1) นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร (2) นวัตกรรมการเรียนการสอน  

(3) นวัตกรรมสื่อการสอน (4) นวัตกรรมการประเมินผล และ (5) นวัตกรรม

การบริหารจัดการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร

 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีการใหม่ๆ ในการ

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินและตอบสนอง 

ความต ้องการสอนบุคคลให ้มากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรจะต ้องมี 

การเปลี่ยนแปลงอยู ่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก นอกจากนี ้

การพัฒนาหลักสูตรยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องอยู่บนฐานของแนวคิดทฤษฎี

และปรัชญาทางการจัดการสัมมนาอีกด้วย การพัฒนาหลักสูตรตามหลัก 

การและวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ท่ีเป็นนวัตกรรม

การศึกษาเข้ามาช่วยเหลือจัดการให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ นวัตกรรม

ทางด้านหลักสูตรในประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1) หลักสูตรบูรณาการ เป็นการบูรณาการส่วนประกอบของ

หลักสูตรเข้าด้วยกันทางด้านวิทยาการในสาขาต่างๆ การศึกษาทางด้าน

จริยธรรมและสังคม โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี สามารถใช้ประโยชน์จาก 

องค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมอย่างมีจริยธรรม

  2)  หลักสูตรรายบุคคล เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

เพื่อการศึกษาตามอัตภาพ เพื่อตอบสนองแนวความคิดในการจัดการศึกษา

รายบคุคล ซึง่จะต้องออกแบบระบบเพือ่รองรบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ด้านต่างๆ

 3)  หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ เป็นหลักสูตร 

ที่มุ่งเน้น กระบวนการในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 

เพือ่น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ เช่น กจิกรรมทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในบทเรยีน 

ประสบการณ์การเรียนรู้จากการสืบค้นด้วยตนเอง เป็นต้น
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  4)  หลักสูตรท้องถิ่น เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่ต ้องการ

กระจายการบรหิารจดัการออกสูท้่องถ่ิน เพ่ือให้สอดคล้องกบัศลิปวฒันธรรม

สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอยู่ในแต่ละท้องถ่ิน แทนท่ี

หลักสูตรในแบบเดิมที่ใช้วิธีการรวมศูนย์การพัฒนาอยู่ในส่วนกลาง

2. นวัตกรรมการเรียนการสอน

  เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอน 

แบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การจัดการเรียนรู ้

แบบเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู ้

แบบแก้ปัญหา การเรียนรู ้เชิงรุก (Active learning) การพัฒนาวิธี

จัดการเรียนรู้จ�าเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจัดการ

และสนับสนุนการเรียนการสอน ตัวอย่างนวัตกรรมท่ีใช้ในการเรียน

การสอน ได้แก่ การสอนแบบโมดูล (Module Teaching)  การสอน

แบบกลุ ่มสัมพันธ์ (Group Process Teaching) การสอนซ่อมเสริม  

(Remedial Teaching) การสอนโดยเพื่อนสอนเพ่ือน (Peers Teaching)

การเรียนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) การสอนแบบบูรณาการ  

(Integrative Techniques) การสอนแบบสบืสวนสอบสวน  (Inquiry Method) 

การสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน (Instructional Package) การสอน 

โดยให้ทางบ้านดูแลการฝึกปฏิบัติ (Home Training) การจัดการเรียนรู้ 

แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) การเรียนผ่าน 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

3. นวัตกรรมสื่อการสอน

  เนื่องจากมีความก ้าวหน ้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 

คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยี โทรคมนาคม ท�าให้นักการศึกษา

พยายามน�าศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใช้ในการผลิตส่ือการเรียนการ
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สอนใหม่ๆ จ�านวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรียนเป็นกลุ่มและ

การเรยีนแบบมวลชน ตลอดจนสือ่ทีใ่ช้เพือ่สนบัสนนุการฝึกอบรม ผ่านเครอื

ข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างนวัตกรรมสื่อการสอน ได้แก่

 -  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

 -  มัลติมีเดีย (Multimedia)

 -  การประชุมทางไกล (Teleconference)

 -  ชุดการสอน (Instructional Module)

 -  วีดีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Video)

 -  การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 

    (Learning Environment Design)

4. นวัตกรรมทางด้านการประเมินผล

  เป็นนวตักรรมทีใ่ช้เป็นเครือ่งมอืเพือ่การวดัผลและประเมนิผลได้

อย่างมปีระสทิธภิาพและท�าได้อย่างรวดเรว็ รวมไปถงึการวจิยัทางการศกึษา 

การวิจัยสถาบัน ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการ

วัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตัวอย่าง นวัตกรรมทางด้าน

การประเมินผล ได้แก่

 -  การพัฒนาคลังข้อสอบ (items bank)

 -  การสร้างแบบสอบวินิจฉัยทางปัญญา 

    (Cognitive diagnostic test)

 -  การทดสอบทางคอมพิวเตอร์แบบปรับเหมาะ 

    (Computerized Adaptive Testing) 

 -   การใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดเกรด

 -   ฯลฯ
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5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ

  เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วย 

ในการบริหารจัดการ เพื่อการตัดสินใจของผู ้บริหารการศึกษาให้ม ี

ความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนวัตกรรม 

การศกึษาทีน่�ามาใช้ทางด้านการบริหารจะเกีย่วข้องกบัระบบการจัดการฐาน

ข้อมลูในหน่วยงานสถานศกึษา เช่น ฐานข้อมูล นกัเรียน นกัศกึษา ฐานข้อมลู  

คณะอาจารย์และบุคลากร ในสถานศึกษา ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และ

ครุภัณฑ์ ฐานข้อมลูเหล่านีต้้องการออกระบบทีส่มบรูณ์มคีวามปลอดภยัของ

ข้อมูลสูง นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศภายนอกหน่วยงาน  

เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  

ซ่ึงจะต้องมีการอบรม เก็บรักษาและออกแบบระบบการสืบค้นที่ดีพอ 

ซ่ึงผูบ้รหิารสามารถสบืค้นข้อมลูมาใช้งานได้ทนัทตีลอดเวลา การใช้นวตักรรม

แต่ละด้านอาจมีการผสมผสานที่ซ้อนทับกันในบางเรื่อง ซึ่งจ�าเป็นต้องม ี

การพฒันาร่วมกันไปพร้อมๆ กันหลายด้าน การพัฒนาฐานข้อมลูอาจต้องท�า

เป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถน�ามาใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอน

นวัตกรรมที่ครูนักวิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอนในการหาประสิทธิภาพ 

อย่างง่ายๆ ดังนี้

1. การหาประสทิธภิาพของนวัตกรรมเบือ้งต้น  ควรให้ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านการเรียนการสอนในวิชานั้นๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและ 

การสื่อความหมาย โดยน�านวัตกรรมที่สร้างขึ้น พร้อมแบบประเมินท่ีมี

แนวทางหรอืประเดน็ในการพจิารณาคณุภาพให้ผู้เชีย่วชาญประเมนิคุณภาพ

2. น�าข้อมูลท่ีได้จากข้อ 1 ซึ่งเป็นข้อแนะน�าจากผู ้เชี่ยวชาญ 

มาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หลังจากนั้นจึงน�านวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปทดลอง

กับผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ อาจเป็น 1 คน 3 คน 5 คน หรือ 10 คน แล้วแต่ 
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ความเหมาะสม โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน 

ท่ีระบุไว้แล้วมีการเก็บคะแนนระหว่างปฏิบัติและคะแนนหลังการทดลองใช้

นวัตกรรม เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมตามหลักการ

3. น�าผลการทดลองใช้นวัตกรรมจากผู้เรียนกลุ่มเล็กตามข้อ 2  

มาปรับปรุงข้อบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนน�าไปใช้จริงกับกลุ่มนักเรียนที่สอน

การพิสูจน์ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอน

การหาประสทิธภิาพนวตักรรมโดยทัว่ไปจะใช้ทดลองกบัผู้เรียนกลุ่ม

หนึ่งตามความเหมาะสมซึ่งสามารถใช้วิธีการหาประสิทธิภาพได้ดังต่อไปนี้

1. วิธีบรรยายเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม 

จากการทดลองใช้กับกลุ่มเล็กๆ โดยมีการบันทึกหรือเก็บข้อมูลที่ได้จากการ

วัดผลผู้เรียนด้วยเครื่องมือต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมแล้วจึง

น�าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการบรรยายเชิงคุณภาพเพื่อแสดงให้เห็นว่า 

หลงัการใช้นวตักรรมแล้ว ผูเ้รยีนมกีารพฒันาเพิม่ขึน้เป็นทีน่่าพอใจมากน้อย

เพียงใด
2. วิธีนิยามตัวบ่งช้ีท่ีแสดงผลลัพธ์ท่ีต้องการ แล้วเปรียบเทียบ

ข้อมูลก่อนใช้กับหลังใช้นวัตกรรม เช่น ก�าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ (ว 306) เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ไว้เป็นร้อยละ 60 แสดงว่าหลัง
จากใช้นวัตกรรมแล้วนักเรียนทุกคนที่เป็นกลุ่มทดลองจะต้องผ่านเกณฑ ์
ที่ก�าหนดไว้คือร้อยละ 60 จึงจะถือว่านวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ

3. วิธีค�านวณหาอัตราส่วนระหว่างร้อยละของจ�านวนนักเรียน 
ที่สอบแบบทดสอบอิงเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ (P

1
) ต่อ ร้อยละของ 

คะแนนเต็มที่ก�าหนดเกณฑ์การผ่านไว้ (P
2
) เช่น P

1
 : P

2
 = 80 : 60  

หมายความว่าก�าหนดเกณฑ์การผ่านไว้แล้ว ต้องมีจ�านวนผู้เรียน 80%  
ของจ�านวนผู้เรียนท้ังหมดผ่านเกณฑ์ (P

1
) และต้องผ่าน 60% ของจ�านวน

คะแนนเต็ม (P
2
) จึงจะมีประสิทธิภาพ    
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4) วิธีหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยใช้สูตร  E
1
 / E

2

 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยวิธีนี้ ผู้สร้างนวัตกรรม 
จะต้องก�าหนด E

1
 และ E

2
 ไว้ล่วงหน้าก่อนทดลองนวัตกรรม เช่น 80/80  

หรือ 90/90 โดยท่ัวไปนิยมก�าหนดเกณฑ์อยู่ในช่วง 70% - 90% ทั้งนี ้
แล้วแต่ความเหมาะสมของนวัตกรรมและการวัดความสามารถของผู้เรียน

โดยที่  E
1 

คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนเต็มระหว่างการปฏิบัติ
จากการใช้นวัตกรรม (Process)         

 E
2  
คอื ค่าเฉลีย่ร้อยละของคะแนนเตม็หลงัการใช้นวตักรรม  

(Outcome)

ตัวอย่าง ครูผู ้สอนสร้างนวัตกรรมชิ้นหนึ่งต้องการหาประสิทธิภาพโดย

ก�าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้เป็น 80/80 ผลการทดลอง

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย
1. คะแนนจากการท�าแบบฝึกหดัระหว่างเรียน A = 90  1x  =  74

2. คะแนนจากการท�าแบบทดสอบหลังเรยีน B = 40 2x  =  35

จากสตูร

E
1
  =   1001 ×

A
x

    1x    คือ   คะแนนเฉลี่ยท�าแบบฝึกระหว่างเรียน 

    A     คือ    คะแนนเต็มของแบบฝึกระหว่างเรียน              
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E
2
   =   1002 ×

B
x

    2x    คือ   คะแนนเฉลี่ยการท�าแบบทดสอบหลังเรียน  

    B     คือ   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน                                                                                            

ดังนั้นแทนค่าได้

 E
1
     =     74

90
X 100  = 82.22

 E
2
     = 35

40
X 100     = 87.50       

เกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีต้ังไว้ 80/80 ผลการทดลองใช้นวัตกรรม

ค�านวณได้  82.22  /  87.50

สรปุได้ว่า

ประสทิธิภาพของนวัตกรรมสงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้แสดงว่านวตักรรมนี้ 

มีประสิทธิภาพ สามารถน�าไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง  
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ขัน้ตอนที ่4 การเลอืกประเภทของการวจิยั

ในช้ันเรียนครูสามารถน�าประเภทของการวิจัย (Research Type) 

มาใช้ในชั้นเรียนได้หลากหลายแบบตามเป้าหมายของการค้นหาค�าตอบ

เกี่ยวกับตัวแปรต่างๆ ของผู้เรียนเพื่อน�ามาใช้บรรยาย อธิบาย ท�านาย 

และควบคุม ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะส�าคัญร่วมกันคือ มีระเบียบวิธีการ 

ท่ีเป็นขัน้ตอน กระบวนการทีท่�าอย่างเป็นระบบ ท�าอย่างต่อเนือ่ง ตรวจสอบ

ยืนยันผลได้ มีความน่าเชื่อถือ หรือที่เรียกว่าใช้ “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Method)” 

ตารางท่ี 1  ประเภทของการวจัิย
ประเภทของการวจิยั เป้าหมายของการวจิยั สถานการณ์ของครู ตวัอย่างค�าถามวจิยั

1. การวิจัยเชิงส�ารวจ 

    (Survey Research)

มุ่งส�ารวจข้อเท็จจริง 

ความคิดเห็น สภาพ  

เกี่ยวกับตัวแปรต่างๆ 

ของผู้เรียน ในสภาพ

ปัจจุบัน 

ครูต้องการทราบข้อมูล

เกี่ยวกับตัวผู้เรียนเพื่อน�า

ไปใช้ในการวางแผนการ

จัดการเรียนรู้

1) ผู้เรียนมีระดับความ

พึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู้ของครูผู้สอนอยู่ใน

ระดับใด

2) ผู้เรียนมีรูปแบบการ

เรียนรู้ (learning style) 

อะไรบ้าง

2. การวิจัยเชิงบรรยาย

    (Descriptive Research)

มุ่งค้นหาค�าอธิบาย

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียนในแง่มุมของความ

เกี่ยวข้องตัวแปรต่างๆ 

ของผู้เรียน

ครูต้องการค้นหาค�า

อธิบาย ความเกี่ยวข้อง

ของตัวแปรต่างๆของ

ผู้เรียน เช่น สาเหตุ 

ผลลัพธ์ และแนวทางการ

แก้ไขปัญหาผู้เรียน

1) ท�าไมนักเรียนจึงม ี

รูปแบบการเรียนรู ้

แตกต่างกัน

2) การจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานที่ให้ชุมชนมีส่วน

ร่วม ควรมีรูปแบบและ

ลักษณะอย่างไร

3. การวิจัยกรณีศึกษา

    (Case Study Research)

มุ่งท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

พฤติกรรม ความคิด 

การกระท�า ของผู้เรียน

รายบุคคลที่มีเป้าหมาย

ของการศึกษาชัดเจน

ครูสังเกตเห็นว่านักเรียน

บางคนมีพฤติกรรมที่เป็น

ปัญหาในชั้นเรียนที่ครู

ต้องแก้ไข หรือมีนักเรียน

บางคนที่มีผลการเรียนรู้

ที่น่าสนใจที่สามารถน�า

มาเป็นแบบอย่างให้กับ

เพื่อนนักเรียนคนอื่นได้

1)ท�าไมเด็กชาย A  

จึงมีพฤติกรรมหนีเรียน

2) เหตุใดเด็กหญิง D  

จึงชอบเรียนวิชาศิลปะ 

และท�าผลงานออกมาได้

อย่างดีเยี่ยม
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ประเภทของการวจิยั เป้าหมายของการวจิยั สถานการณ์ของครู ตวัอย่างค�าถามวจิยั

4. การวิจัยเชิงสาเหตุ

    (Causal Research)

มุ่งค้นหาสาเหตุ/ปัจจัย

ส�าคัญที่ส่งผลต่อตัวแปร

ต่างๆของผู้เรียน

ครูต้องการค้นหาสาเหตุ/

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 

เรียนรู้ของผู้เรียน  

ทั้งผลทางตรง ทางอ้อม 

ซึ่งสามารถบอกได้ว่า

ตัวแปรใดที่ส�าคัญที่สุด

1) ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผล 

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร ์

ของนักเรียน

2) พฤติกรรมการสอน

ของครูส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์นักเรียนมากน้อย

เพียงใด

5. การวิจัยเชิงทดลอง

    (Experimental 

    Research)

มุ่งตรวจสอบผลลัพธ์ของ

ตัวแปรตามต่างๆของผู้

เรียนที่ได้รับผลมาจาก

ตัวแปรต้น

ครูต้องการพิสูจน์รูป

แบบ/วิธีการ/สื่อการ

สอน/นวัตกรรมการเรียน

รู้ใหม่ๆ ว่าใช้ได้ผลกับ 

ผู้เรียนอย่างไร

1) นักเรียนที่เรียนตามรูป

แบบการสอน 5E มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กว่านักเรียนที่เรียนตาม

คู่มือครูหรือไม่

2) นักเรียนที่เรียนผ่าน

กิจกรรมโครงงานก่อน

เรียนและหลังเรียนมี

ทักษะการท�างานแตกต่าง

กันหรือไม่

6. การวิจัยและพัฒนา

    (Research and 

    Development)

มุง่พฒันานวัตกรรมการ

เรยีนท่ีช่วยให้การเรียนรู้

ของผู้เรยีนดียิง่ขึน้

ครตู้องการสร้างสือ่/รูป

แบบการสอน/นวัตกรรม

ทีช่่วยให้ผูเ้รยีนเรยีนรูไ้ด้

ดียิง่ขึน้ ช่วยให้การสอนมี

ประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 

1) สื่อ/รูปแบบการสอน/

นวัตกรรม มีประสิทธิภาพ

และประสทิธภิาพระดบัใด  

(E1/E2)

2) สื่อ/รูปแบบการสอน/

นวัตกรรม ช่วยพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น

มากน้อยเพียงใด

7. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

    (Action Research)

มุง่แก้ไข พัฒนาตัวแปร

ต่างๆ ของผู้เรียน โดยน�า

ผลการวิจัยที่ได้มาใช้กับผู้

เรียนที่วิจัยทันท่วงที

ในแต่ละภาคเรียนที่ครู

พบปัญหาของผู้เรียน

ที่ตนสอน ครูต้องการ

แก้ไขปัญหานั้นด้วย

กระบวนการวิจัย  

โดยท�าอย่างต่อเนื่อง 

เป็นขั้นตอน เพื่อขจัด

ปัญหาของเด็กเหล่านั้น

ให้หมดไป 

1) การแก้ไขปัญหา

นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่

สนใจเรียนโดยใช้วิธีการ

ปรับพฤติกรรมได้ผล 

อย่างไร 

2) นักเรียนมีพัฒนาการ

ด้านการเขียนอย่างไร  

เมื่อครูใช้วิธีการพัฒนา

ความสามารถด้านการ

เขียนเชิงสรรค์

ตารางท่ี 1  ประเภทของการวจัิย (ต่อ)
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ครูผู ้สอนสามารถเลือกท�าวิจัยได้ในทุกประเภทตามความสงสัย

ใคร่รู้ในสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน เพราะความรู้ที่ผ่าน

กระบวนการวิจัยของแต่ละรูปแบบล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ผูเ้รยีนและการจดัการเรยีนรูไ้ม่มากกน้็อย ถ้าหากเลอืกประเภทของการวจัิย

ที่จะท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนแล้วนั้น ครูควรเลือกท�า “การวิจัย 

เชงิปฏิบตักิาร” หรอืทีเ่รยีกว่า การวจิยัเชงิปฏบิตักิารในช้ันเรยีน (Classroom 

Action Research-CAR) เพราะเป็นการวจิยัทีมุ่ง่ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผู้เรียน 

โดยตรง

ที่มาภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ส�าหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การวิจัยเชงิปฏิบตักิาร

ขั้นตอนของวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีลักษณะ

เป็นขั้นตอน เป็นระบบ และต่อเนื่อง ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้น�าเสนอ

แนวคิดดังต่อไปนี้

Kemmis & Mctaggart (1990 อ้างถงึใน ยาใจ พงษ์บริบรูณ์, 2537)  

น�าเสนอขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 1 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 แผนภาพที ่1 กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน 
  
ขั้นที ่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) เร่ิมต้นด้วยการส ารวจปัญหาท่ีต้องการให้มีการแก้ไข โดยมีการปรึกษา
ร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง การใชแ้นวคิดวิเคราะห์ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ท าให้มองเห็นสภาพของปัญหา
ชดัเจนข้ึน 
 ขั้นที ่ 2 ขั้นปฏิบัติ (Act)  เป็นการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้
 ขั้นที ่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) เป็นการใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมมาช่วย ในการ
รวบรวมขอ้มูล ในขณะท่ีด าเนินกิจกรรมตามท่ีวางไว ้
 ขั้นที ่ 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) เป็นการประเมินตรวจสอบกระบวนการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึน  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงและวางแผนการปฏิบติัต่อไป 
  

 นงลกัษณ์ วรัิชชยั (2545) พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2545) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของการวจิยัปฏิบติัการใน
ชั้นเรียน โดยน าเอาขั้นตอนของการวิจยัปฏิบัติการ (Action Research)  ไปเปรียบเทียบกับวงจรพัฒนา
คุณภาพงาน  พบวา่มีความสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 
 PDCA เป็นวงจรพฒันาคุณภาพงาน เป็นวงจรพฒันาพื้นฐานหลกัของการพฒันาคุณภาพทั้งระบบ 
(Total Quality Management : TQM) ผูท่ี้คิดค้นกระบวนการหรือวงจรพฒันาคุณภาพ (PDCA) คือ Shewhart 
นกัวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั แต่ Deming ไดเ้ผยแพร่ท่ีประเทศญ่ีปุ่นจนประสบผลส าเร็จ จนผลกัดนัให้ญ่ีปุ่น
เป็นประเทศมหาอ านาจโลก คนทัว่ไปจึงรู้จกัวงจร PDCA จากการเผยแพร่ของ Deming จึงเรียกว่าวงจร 
(Deming) วงจร PDCA ประกอบดว้ย    ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. วางแผน (Plan-P) คือ การท างานใด ๆ ต้องมีขั้นการวางแผน เพราะท าให้มีความมั่นใจว่า
ท างานได้ส าเร็จ เช่น วางแผนการสอน วางแผนการวิจยั หัวขอ้ท่ีใช้ในการวางแผนคือ วางแผนในหัวขอ้
ต่อไปน้ี   1) ท าท าไม 2) ท าอะไร 3) ใครท า ท ากบักลุ่มเป้าหมายใด  4) ท าเวลาใด 5) ท าท่ีไหน 6) ท า
อยา่งไร 7) ใชง้บประมาณเท่าไร การวางแผนในชั้นเรียนเป็น การวางแผนตามค าถามต่อไปน้ี  Why,  What  
และ How 

Plan 

Reflect Act 

Observe 

Cycle1 

Revised 
Plan 

Reflect Act 

Observe 

Cycle2 

Cycle 3 

แผนภาพที ่5 กระบวนการวจัิยเชงิปฏบิติัการ

 

ขัน้ที ่1 ขัน้วางแผน (Plan) เริม่ต้นด้วยการส�ารวจปัญหาท่ีต้องการ

ให้มีการแก้ไข โดยมีการปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง การใช้แนวคิด

วิเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ท�าให้มองเห็นสภาพของปัญหาชัดเจนขึ้น

ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ (Act)  เป็นการด�าเนินการตามแผนที่วางไว้

ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) เป็นการใช้เทคนิควิธีต่างๆ  

ที่เหมาะสมมาช่วยในการรวบรวมข้อมูล ในขณะที่ด�าเนินกิจกรรมตาม 

ที่วางไว้

ขั้นท่ี 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) เป็นการประเมิน 

ตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน�าไปสู่การ

ปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติต่อไป
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4. การปรับปรุงแก้ไข (Act-A) เป็นขั้นของการน�าข้อบกพร่องมา

วางแผนการปฏิบตักิารแก้ไขข้อบกพร่องแล้วลงมอืแก้ไข ซึง่ในขัน้นีอ้าจพบว่า 

ประสบความส�าเร็จหรืออาจพบว่า มีข้อบกพร่องอีก ผู้วิจัยหรือผู้ท�างาน

ก็ต้องตรวจสอบเนื้อหาเพื่อแก้ไข แล้วไปแก้ไขอีกต่อไป งานของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจึงเป็นการท�าไปเรื่อยๆ ไม่มีการหยุดวิจัยไป

เรื่อยๆ เป็นการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าวงจร PDCA กเ็ป็นกระบวนการพฒันางานวจัิย

เพือ่พฒันาการเรยีนการสอน หรอืการพฒันาการเรยีนการสอนทีเ่ริม่ทลีะขัน้  

P-D-C-A และเคลื่อนหมุนไปเรื่อยๆ โดยในแต่ละขั้นหรือแต่ละตัวของวงจร  

ก็จะต้องมีวงจรของ PDCA ด้วย ดังแผนภาพที่ 2

13 
 
 2. การปฏิบัติ (Do-D) เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน
การสอนตามแผนการวจิยั คือ การลงมือเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบปัญหาการวจิยัในแผน 
 3. ตรวจสอบ (Check-C) เป็นขั้นตอนของการประเมินการท างานวา่เป็นไปตามท่ีวางไวห้รือไม่ 
มีเร่ืองอะไร ปฏิบตัิได้ตามแผน มีเร่ืองอะไรที่ไม่สามารถปฏิบตัิได้ตามหรือปฏิบตัิแลว้ไม่ไดผ้ล การ
ตรวจสอบน้ีจะไดส่ิ้งท่ีส าเร็จตามแผน และส่ิงท่ีเป็นขอ้บกพร่องท่ีตอ้งแกไ้ข 
 4. การปรับปรุงแก้ไข (Act-A) เป็นขั้นของการน าขอ้บกพร่องมาวางแผนการปฏิบติัการแก้ไข
ขอ้บกพร่องแลว้ลงมือแกไ้ข ซ่ึงในขั้นน้ีอาจพบวา่ประสบความส าเร็จหรืออาจพบวา่ มีขอ้บกพร่องอีก ผูว้ิจยั
หรือผูท้  างานก็ตอ้งตรวจสอบเน้ือหาเพื่อแกไ้ข แลว้ไปแกไ้ขอีกต่อไป งานของการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน
การสอนจึงเป็นการท าไปเร่ือย ๆ ไม่มีการหยุดวิจยัไปเร่ือย ๆ เป็นการพฒันาให้ดีข้ึนเร่ือย ๆ เป็นการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 
 ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่วงจร  PDCA  ก็เป็นกระบวนการพฒันางานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
หรือการพฒันาการเรียนการสอนท่ีเร่ิมทีละขั้น  P-D-C-A และเคล่ือนหมุนไปเร่ือย ๆ โดยในแต่ละขั้นหรือ
แต่ละตวัของวงจร ก็จะตอ้งมีวงจรของ PDCA ดว้ย ดงัแผนภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1  วงจรการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน  
                   (พิมพนัธ์ เดชะคุปต์, 2545)  

 
 

ทดลองแก้ไข 

 
 

ตรวจสอบ 

 
 

ปฏิบัติการสอน 
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   [D] 

ปฏิบัติทดลองแก้ไข 
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แก้ไขการสอน 

C 

ตรวจสอบแผนการสอน 
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แก้ไข   [D] ปฏิบัติการส ารวจ 

ตรวจสอบการส ารวจ 

แผนภาพที ่6  วงจรการวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนการสอนควบคู่ 

ไปกบัการจดัการเรียนการสอน 
(พมิพนัธ์ เดชะคปุต์, 2545)
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นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2545) ได้กล่าวถึง 

ขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยน�าเอาขั้นตอนของการวิจัย

ปฏิบตักิาร (Action Research)  ไปเปรยีบเทยีบกบัวงจรพฒันาคณุภาพงาน  

พบว่ามีความสอดคล้องกันดังนี้

PDCA เป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงาน เป็นวงจรพัฒนาพื้นฐานหลัก

ของการพัฒนาคณุภาพท้ังระบบ (Total Quality Management : TQM)  

ผู้ที่คิดค้นกระบวนการหรือวงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA) คือ Shewhart  

นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน แต่ Deming ได้เผยแพร่ท่ีประเทศญี่ปุ ่น 

จนประสบผลส�าเรจ็ จนผลกัดนัให้ญีปุ่น่เป็นประเทศมหาอ�านาจโลก คนทัว่ไป

จงึรูจ้กัวงจร PDCA จากการเผยแพร่ของ Deming จงึเรียกว่าวงจร (Deming) 

วงจร PDCA ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. วางแผน (Plan-P) คือ การท�างานใดๆ ต้องมีขั้นการวางแผน 

เพราะท�าให้มีความมั่นใจว่าท�างานได้ส�าเร็จ เช่น วางแผนการสอน วางแผน

การวจิยั หวัข้อท่ีใช้ในการวางแผนคือ วางแผนในหัวข้อต่อไปนี้ 1) ท�าท�าไม 

2) ท�าอะไร 3) ใครท�า ท�ากับกลุ่มเป้าหมายใด 4) ท�าเวลาใด 5) ท�าที่ไหน 

6) ท�าอย่างไร 7) ใช้งบประมาณเท่าไร การวางแผนในชัน้เรยีนเป็น การวางแผน 

ตามค�าถามต่อไปนี้  Why,  What  และ How

2. การปฏบิตั ิ(Do-D) เป็นข้ันตอนการลงมือปฏบิติัตามแผนทีว่างไว้  

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามแผนการวิจัย คือ การลงมือเก็บ

รวบรวมข้อมลูเพือ่ตอบปัญหาการวจิยัในแผน

3. ตรวจสอบ (Check-C) เป็นขัน้ตอนของการประเมนิการท�างาน

ว่าเป็นไปตามท่ีวางไว้หรือไม่ มีเร่ืองอะไร ปฏิบัติได้ตามแผน มีเรื่องอะไร

ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหรือปฏิบัติแล้วไม่ได้ผล การตรวจสอบนี้จะได ้

สิ่งที่ส�าเร็จตามแผน และสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข
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การวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research)

หลักการออกแบบการทดลอง

หลกัการส�าคญัท่ี Fred N. Kerlinger ได้แนะน�าไว้คอื หลกั Max-Min-Con  

เป็นหลักที่นักวิจัยจะต้องค�านึงถึงทุกครั้งที่ต้องท�าวิจัย เพื่อให้ผลการวิจัย 

มีความแม่นย�าและเช่ือถือได้มากยิ่งข้ึน รวมท้ังความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

และจรรยาบรรณในการวิจัย ดังนี้

1. การก�าหนดนวัตกรรมหรือวิธีการที่จะน�ามาทดลองใช้มีความ

เด่นชดั มทีฤษฎรีองรบัเพือ่ให้มคีวามมัน่ใจว่าสามารถน�ามาใช้แก้ปัญหาหรือ

พัฒนาการเรียนการสอนได้จริง หรือสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าแตกต่าง

จากวิธีการเดิม 

2. คุณครูจะต้องพยายามลดความคลาดเคลื่อนของการวิจัยให้

เหลอืน้อยทีส่ดุ โดยใช้เคร่ืองมอืวดัท่ีมคีวามตรง (Validity) กล่าวคอื ผลการวดั 

วัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการมุ ่งวัด มีความเที่ยง (Reliability) กล่าวคือ  

ผลการวัดมีความคงเส้นคงวาหรือสามารถวัดได้ในสิ่งเดียวกันไม่ว่าจะวัด 

กี่ครั้งก็ตาม 

3. คุณครูจะต้องควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจส่งผลต่อการวิจัย

ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ตัวอย่างของตัวแปรแทรกซ้อน เช่น สภาพของนักเรียน 

ที่มีความแตกต่างกันในทางสติปัญญา การเรียนพิเศษของนักเรียนบางคน 

อาจส่งผลกระทบต่อผลการวิจัยได้ กรณีนี้คุณครูควรคัดนักเรียนเหล่านั้น 

ออกไปโดยไม่น�าผลคะแนนการสอบมาวิเคราะห์ผล

4.  คุณครูควรค�านึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง เช่น  

การก�าหนดนักเรียนที่จะใช้เป็นกลุ่มทดลอง ไม่ควรมีการจัดช้ันเรียนใหม่ 

เพื่อท�าการทดลองเพราะอาจจะท�าให้เกิดความวุ่นวายในการจัดการหรือ 

อาจท�าให้นักเรียนรู้ตัวว่าก�าลังถูกทดลองซึ่งอาจจะส่งผลต่อการวิจัยได้
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5. ไม่ควรให้นักเรยีนบางส่วนเสยีเปรยีบหรอืเสยีโอกาสในการเรยีนรู ้

จากการวิจัยของคุณครู เช่น ให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้เรียนโดยใช้สื่อการสอน

แบบใหม่ ในขณะที่อีกกลุ่มไม่ได้เรียน

แบบแผนการทดลอง

การวิจัยเชิงทดลองมีลักษณะท่ีส�าคัญได้แก่ มีการจัดกลุ่มควบคุม 

(Control Group) และการสุ่ม (Randomization) การวิจัยเชิงทดลอง 

มีรูปแบบการวิจัยท่ีหลากหลายซึ่งอาจแบ่งแยกย่อยได้อีกเป็นการวิจัย 

เชิงทดลองเบ้ืองต้น การวิจัยกึ่งทดลอง และการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง  

ในที่นี้จะน�าเสนอ 4 รูปแบบ ที่คุณครูสามารถน�ามาใช้ในการวิจัยปฏิบัติการ

ในช้ันเรียนได้จริง คุณครูสามารถท�าได้พร้อมกับกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามปกติ โดยไม่ท�าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเปลี่ยนไปจากเดิม และ 

ที่ส�าคัญไม่เพิ่มภาระให้กับครูผู้สอน ดังนี้

แบบแผนที ่1 กลุ่มทดลองกลุ่มเดยีว วดัผลเฉพาะหลงัการทดลอง

แบบน้ีจะเป็นแบบทดลองใช้นวตักรรมในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้

แล้วประเมนิหลงัเรียน แล้วน�าผลไปเทียบกบัเกณฑ์ทีว่างไว้ ซึง่ผูว้จิยัสามารถ

ก�าหนดเกณฑ์เองได้ แบบน้ีเหมาะส�าหรบัการวจิยัทีม่นีกัเรียนเพยีงกลุม่เดยีว 

และเนือ้หาทีใ่ช้เป็นจดุพฒันาหรอืแก้ปัญหา เป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบันกัเรยีนจงึ

ไม่จ�าเป็นต้องประเมนิก่อนการเรยีนรู ้รปูแบบน้ีสามารถสรปุดังตารางต่อไปนี้
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คณุลักษณะ ค�าอธิบาย
แบบแผน ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวและมีการวัดผลการทดลอง 1 ครั้ง

แผนแบบวจิยั X     O
1

X การทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ
O

1
การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ

การวิเคราะห์ผล ใช้วิธีการบรรยายข้อมูลจากการวัดผลหลังการทดลองเท่านั้น  

โดยควรก�าหนดเกณฑ์ไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น ถ้านวัตกรรมหรือวิธี

การของตนมีคุณภาพนักเรียนจะต้องได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ไม่ต�่า

กว่าร้อยละ 70 หรืออาจก�าหนดเป็นสัดส่วนของจ�านวนนักเรียน 

ที่สอบผ่านเกณฑ์สูงกว่าร้อยละ 80 เป็นต้น

จดุเด่น ง่าย ไม่ซับซ้อน มีการวัดหลังการทดลองเพียงครั้งเดียวและ 

ใช้กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว

จดุด้อย 1. ไม่มีเกณฑ์เปรียบเทียบว่า ก่อนใช้นักเรียนมีพื้นความรู้อยู่ใน

ระดับใด เนื่องจากวัดผลเฉพาะหลังเพียงครั้งเดียว

2. ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ ท�าให้ไม่แน่ใจว่าหลังใช้นวัตกรรมแล้ว

นักเรียนจะมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยวิธีเดิมหรือไม่ 

แบบแผนที่ 2 กลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการ

ทดลอง

แบบนี้จะเป็นแบบประเมินผลก่อนแล้วจึงทดลองใช้นวัตกรรมการ

สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลหลังเรียนอีกคร้ัง โดยใช้

เครือ่งมือในการประเมนิชดุเดมิ แล้วท�าการเปรยีบเทยีบคะแนนการประเมิน

ผลก่อนและหลังการทดลองใช้นวัตกรรม แบบนี้จะมีความเหมาะสมกับ 

การวิจัยที่ใช้เนื้อหาการเรียนรู้ที่นักเรียนอาจเรียนรู้มาแล้ว และจะเหมาะสม 

อย่างยิ่งในวิจัยการสอนซ่อมเสริม รปูแบบน้ีสามารถสรปุดังตารางต่อไปนี้
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คุณลักษณะ ค�าอธิบาย
แบบแผน ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวและมีการวัดผลการทดลอง 2 ครั้ง 

คือ ก่อนและหลังการทดลอง
แผนแบบวจิยั O

1      
X     O

2

X การทดลองใช้นวตักรรมหรอืวธีิการ
O

1
การวัดผลก่อนการทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ (ครั้งที่ 1) 

O
2

การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ(ครั้งที่ 2)

การวิเคราะห์ผล เปรียบเทียบระหว่างการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง โดย

ใช้สถิติทดสอบที (t-test) แบบ dependent group
จดุเด่น มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง จะช่วยให้ผลการวิจัย 

มีความตรงภายใน คือ ผลการวิจัยสามารถสรุปได้อย่างถูก

ต้องแม่นย�ามากขึ้น
จดุด้อย 1. ผลที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตามอาจไม่ได้เป็นผลมาจากตัวแปร

ต้นหรือตัวแปรอิสระโดยตรง

2. การวัดครั้งที่ 2 อาจได้รับผลกระทบมาจากการวัดครั้งแรก

ซึ่งนักเรียนอาจจ�าค�าตอบของแบบประเมินได้ซึ่งจะท�าให้เกิด

ความคลาดเคลื่อนได้ 

แบบแผนที ่3 กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุแท้จริงวดัผลหลงัการ

ทดลอง

แบบนี้เป็นแบบการวิจัยท่ีมีนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีอื่นหรือวิธีปกติ และมีนักเรียนกลุ่มทดลองใช้

นวตักรรมในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และท�าการประเมนิผลหลงัจากเรยีน 

ทั้งสองกลุ่ม แล้วน�าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกัน แบบนี้จะมีความ 

เหมาะสมเมื่อคุณครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม โดยจะต้อง 

ท�าหรือเช่ือว่านักเรียนทั้งสองกลุ ่มมีระดับสติปัญญาหรือทักษะเท่ากัน  
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เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและเกิดความเชื่อถือได้ในค�าตอบของการวิจัย

มากยิ่งขึ้น และเป็นเนื้อหาใหม่หรือเรื่องใหม่ที่นักเรียนไม่เคยเรียนรู้มาก่อน 

จึงไม่จ�าเป็นต้องประเมินก่อน รปูแบบนีส้ามารถสรปุดงัตารางต่อไปนี้

คุณลักษณะ ค�าอธิบาย
แบบแผน ใช้กลุม่ตวัอย่าง 2 กลุ่ม มคีวามเท่าเทยีมกนั ใช้เป็นกลุ่มทดลอง 

1 กลุ่ม กลุม่ควบคมุ 1 กลุม่ มีการวดัผลการทดลอง 1 ครัง้ 

เฉพาะหลงัการทดลองเท่านัน้
แผนแบบวิจัย R

      
X     O

1…………………………………….กลุม่ทดลอง

R
      

       O
1…………………………………….กลุม่ควบคุม

X การทดลองใช้นวตักรรมหรอืวธีิการ
R กลุม่ตัวอย่างมีความเท่าเทยีมกันโดยใช้การสุม่
O

1
การวัดผลหลงัการทดลองใช้นวตักรรมหรือวธิกีาร 

การวิเคราะห์ผล เปรยีบเทยีบการวดัผลหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ทดลองกบั

กลุม่ควบคมุ โดยใช้สถิตทิดสอบที (t-test) แบบ Independent 

group
จดุเด่น มกีลุม่ควบคมุทีจ่ะช่วยในการเปรยีบเทยีบให้เหน็ถงึประสิทธผิล

ของนวตักรรมได้มากยิง่ขึน้ ซ่ึงจะท�าให้สามารถสรปุผลการวจิยั

ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ามากยิง่ขึน้ด้วย 
จดุด้อย 1. มีข้อจ�ากัดในการจดักลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม โดยเฉพาะ

โรงเรยีนขนาดเลก็

2. นักเรยีนกลุม่ควบคุมมกัจะเสยีโอกาสในการเรยีนรูเ้รือ่งใหม่ๆ
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แบบแผนที ่4 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุแท้จริงวดัผลก่อนและ

หลังการทดลอง

แบบนีเ้ป็นแบบการวจิยัทีม่นัีกเรยีนกลุม่ควบคมุและกลุ่มทดลองเช่น

เดยีวกับรูปแบบที ่3 แต่ต่างกนัตรงทีแ่บบนีจ้ะมกีารประเมนิก่อนจดักจิกรรม

การเรียนรู ้ และมีการเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนของทั้งสองกลุ่ม  

มีการเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังเรียนในแต่ละกลุ่ม และ 

เปรยีบเทยีบผลการประเมนิหลงัการจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องทัง้สองกลุม่ด้วย  

รปูแบบน้ีสามารถสรปุดังตารางต่อไปน้ี

คุณลักษณะ ค�าอธิบาย
แบบแผน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 

1 กลุ่ม มีการวัดผลการทดลอง 2 ครั้ง คือ ก่อนการทดลองและ

หลังการทดลอง
แผนแบบวจิยั R

      
O

1        
X     O

2…………………………………….กลุ่มทดลอง

R
      

O
1        

       O
2…………………………………….กลุ่มควบคุม

      

X การทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ
R กลุ่มตัวอย่างมีความเท่าเทียมกันโดยใช้การสุ่ม
O

1
การวัดผลก่อนการทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ 

O
2

การวัดผลหลังการทดลองใช้นวัตกรรมหรือวิธีการ 
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คุณลักษณะ ค�าอธิบาย
การวิเคราะห์ผล สามารถวิเคราะห์ได้ 4 ลักษณะ ดังนี้

1. เปรียบเทียบการวัดผลก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง

กับกลุ่มควบคุมเพื่อดูความเท่าเทียมระหว่างกลุ่ม โดยใช้สถิติ

ทดสอบที (t-test) แบบ Independent group

2. เปรียบเทียบการวัดผลก่อนและหลังการทดลองในแต่ละกลุ่ม

เพื่อดูความก้าวหน้าหรือผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นของแต่ละกลุ่ม 

โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) แบบ dependent group

3. เปรียบเทียบการวัดผลหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง

กับกลุ่มควบคุมเพื่อดูประสิทธิผลของนวัตกรรม โดยใช้สถิติ

ทดสอบที (t-test) แบบ Independent group

4. น�าคะแนนเฉลี่ยของผลต่างก่อนและหลังการทดลองของ

แต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกันโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) 

แบบ Independent group เพื่อดูประสิทธิผลของนวัตกรรม 

ถ้าพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลต่างก่อนและหลังการทดลองของ

กลุ่มที่ทดลองสอนโดยใช้นวัตกรรมหรือวิธีการใหม่สูงกว่ากลุ่มที่

สอนแบบปกติแสดงว่า นวัตกรรมหรือวิธีการมีคุณภาพ

จดุเด่น 1. มีกลุ่มควบคุมที่จะช่วยในการเปรียบเทียบให้เห็นถึง

ประสิทธิผลของนวัตกรรมได้มากยิ่งขึ้น 

2. มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง จะช่วยให้ผลการวิจัย

มีความตรงภายใน คือ ผลการวิจัยสามารถสรุปได้อย่างถูกต้อง

แม่นย�ามากยิ่งขึ้น
จดุด้อย 1. มีข้อจ�ากัดในการจัดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก

2. นักเรียนกลุ่มควบคุมมักจะเสียโอกาสในการเรียนรู้

เรื่องใหม่ๆ
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ใน 1 ภาคการศกึษา ควรวจิยัอะไรบ้าง 

สถานการณ์ ประเภทวจัิย ทีส่มัพันธ์กบัช่วงเวลาใน 1 ภาคการศกึษา

เมื่อไร สถานการณ์ใด
ควรท�าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบใด

ประเภทวิจัย ค�าถามวิจัย การจัดเก็บข้อมูล

เด
ือน

ที่ 
1

W1

W2

W3

W4

ครูต้องการรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล

เพื่อวางแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ

แบบที่ 1

การวิจัยเชิงส�ารวจ

(การวิเคราะห์

ผู้เรียนเป็นราย

บุคคล)

1) นักเรียนมีลักษณะ

อย่างไร

2) ควรปรับปรุงและ

พัฒนานักเรียนคนใดใน

เรื่องอะไรบ้าง

3) ควรใช้แผนกิจกรรม

การเรียนรู้อย่างไร

1) พัฒนาการทุกด้าน

2) ความสนใจ ความถนัด  

ศักยภาพ และความ

ต้องการจ�าเป็น

ครูต้องการประเมินเพื่อ

พัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้และพฤติกรรม

การสอน

แบบที่ 2

การวิจัยเชิง

บรรยาย

(การประเมิน  

เพื่อพัฒนา

แผนการจัด

การเรียนรู้)

1) ความส�าเร็จของการ

สอนมีอะไรบ้าง มีสาเหตุ

และปัจจัยมาจากอะไร

2) ปัญหาของการสอนมี

อะไรบ้าง และมีสาเหตุ

และปัจจัยมาจากอะไร

3) แนวทางแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้และพฤติกรรมการ

สอนของตนเองมีอะไรบ้าง

1) บันทึกระหว่างสอน

และหลังสอน

2) การสังเกตพฤติกรรม

นักเรียนทั้งในและนอก

ห้องเรียน

3) การสัมภาษณ ์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลงานนักเรียน

4) การประชุมระดับชั้น  

และประชุมกลุ่มสาระ

เด
ือน

ที่ 
2

W1

W2

W3

W4

เด
ือน

ที่ 
3

W1 ครูสังเกตเห็นว่า

นักเรียนบางคนมี

ปัญหาที่ครูต้องช่วย

คลี่คลายและแก้ไข

แบบที่ 3

การวิจัยกรณี

ศึกษา

(Case Study 

Research)

1) นักเรียนมีปัญหา

อะไรบ้าง

2) สาเหตุและปัจจัยของ

ปัญหามีอะไรบ้าง

3) แนวทางแก้ไขควรม ี

เป้าหมายและขั้นตอน

อย่างไร

4) ผลการแก้ไขมีความ

ส�าเร็จ และปัญหาอย่างไร 

และควรพัฒนาต่อไป

อย่างไร

1) การสังเกตในสภาพ

ต่างๆ ทั้งในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน

2) การสัมภาษณ์ผู้เรียน

และผู้เกี่ยวข้อง

3) วิเคราะห์เอกสารต่างๆ

W2

W3

W4
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เมื่อไร สถานการณ์ใด
ควรท�าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบใด

ประเภทวิจัย ค�าถามวิจัย การจัดเก็บข้อมูล

เด
ือน

ที่ 
4

W1 ครูต้องการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของ  

การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้จึงสร้าง

นวัตกรรมเพื่อ

พัฒนาการจัดการ

เรียนรู้

แบบที่ 4

การวิจัยและ

พัฒนา (R&D) 

(การพัฒนา

นวัตกรรม) 

การวิจัย 

เชิงทดลอง

(การทดลอง

ใช้นวัตกรรมที่

พัฒนาขึ้น)

1) ผลลัพธ์ที่ต้องการ

พัฒนาและหลักในการ

พัฒนามีอะไรบ้าง

2) การสร้างนวัตกรรม  

ควรท�าอะไรบ้าง

3) ผลการทดลองใช้

นวัตกรรม ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการเรียนรู ้

และการสอนหรือไม่ 

อย่างไร

4) นวัตกรรมควรได้รับ

การปรับปรุงและพัฒนา

ต่อไปอย่างไร

1) ข้อมูลสภาวะเริ่มต้น 

(baseline)

2) ข้อมูลพัฒนาทาง

พฤติกรรมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน

3) ข้อมลูการเปลีย่นแปลง 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

W2

W3

W4

ปรับปรุงจาก: สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา และคณะ.(มปป.) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน.  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ขัน้ตอนที ่5 การก�าหนดตวัอย่าง (Sampling Design)

ครูนักวิจัยต้องก�าหนดตัวอย่างในการวิจัยให้ชัดเจนโดยยึดหลักการ 

กลุม่ตวัอย่างต้องเป็นตวัแทนท่ีดขีองประชากร หรอืต้องเป็นผูใ้ห้ข้อมลูส�าคัญ  

หรือเป็นกลุ ่มเป้าหมายของการพัฒนา การใช้ “กลุ่มตัวอย่าง” หรือ  

“กลุ่มเป้าหมาย” ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ถ้าเป็นงานวิจัย 

เชงิวชิาการทีต้่องการผลวจิยัอ้างองิจากกลุม่ตวัอย่างไปสู่ประชากรต้องมข้ัีนตอน 

การก�าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีการได้มา (Sampling)  

ส�าหรับวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

1.  บอกจ�านวนประชากรทัง้หมด เป็นกลุม่ท่ีสามารถน�าผลการวจัิย

ไปสรุปอ้างอิง (inference) หรือเป็นกลุ่มที่สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้

2.  บอกจ�านวนตัวอย่าง (sample size) อาจเป็นการค�านวณ 

จากสตูร เปิดตารางส�าเรจ็รปู หรอืใช้โปรแกรมการค�านวณตัวอย่าง เช่น G*Power  

เป็นต้น 

3.  บอกวิธกีารได้ตวัอย่างมา (sampling) ม ี2 แบบ คอื (1) แบบใช้

ความน่าจะเป็น เรยีกว่า การสุม่ (random) และ (2) แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

เรยีกว่า การเลอืก (selection)

ส�าหรับวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

เขียนถึงเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key informant)  

ผูเ้ข้าร่วมการวจิยั (Participants) เพราะจะเป็นผู้ให้ข้อมลูส�าคญัและตรงกบั

วตัถุประสงค์ของการวิจยัมากทีส่ดุ

ประเภทของการสุ่ม (ใช้ความน่าจะเป็น/มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าผล

การวิจัยไปอนุมานถึงประชากร)

1. การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นวิธีที่

ประชากรแต่ละหน่วยมโีอกาสถกูสุม่มาเป็นกลุม่ตวัอย่างเท่าๆ กนั ประชากร
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จะต้องก�าหนดเฉพาะลงไปว่าเป็นกลุ่มใด การสุ่มแบบนี้จะต้องก�าหนด

เลขล�าดับให้กับประชากรแต่ละหน่วย

2. การสุม่อย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling)  

วธินีีเ้ป็นการสุม่ตวัอย่างโดยการอ่านข้ามทลีะ n คน โดยจะต้องสุ่มเลขเร่ิมต้น 

ให้ได้เสียก่อน ซึ่งวิธีนี้จะคล้ายกับการสุ่มอย่างง่าย

3. การสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) เป็นวธีิ 

ที่ผู้วิจัยสามารถแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้แน่นอน มีประโยชน์

ช่วยให้ผู้วิจัยมีความมั่นใจว่าคุณลักษณะหรือตัวแปรที่สนใจศึกษาท่ีอยู่ใน

ประชากรนั้น ก็มีอยู่ในกลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนที่เท่ากัน

4. การสุม่แบบแบ่งกลุม่ (Cluster (Area) Random Sampling) 

เป็นวิธีที่ผู้วิจัยใช้ในการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มตามเขตพ้ืนที่ (area)  

ซึ่งในแต่ละเขตพื้นท่ีจะมีประชากรท่ีมีคุณลักษณะที่ต้องการกระจายกัน 

อยู่อย่างเท่าเทียมกัน แล้วสุ่มกลุ่มมาจ�านวนหนึ่งด้วยวิธีการสุ่มที่เหมาะสม

5. การสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi - Stage Sampling) มวีธิกีารสุ่ม  

4 แบบทีอ่ธิบายไว้แล้ว คอื การสุม่อย่างง่าย การสุม่อย่างมรีะบบ การสุม่แบบ

แบ่งชั้น และการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ในการท�าวิจัยจริงๆ เราอาจจะใช้วิธีการ

สุ่มที่ซับซ้อนมากกว่านี้ โดยหลักแล้วจะต้องพิจารณาวิธีการสุ่มทั้ง 4 แบบนี้

มาใช้ให้ได้ประโยชน์สงูสดุเพือ่ให้ได้กลุม่ตวัอย่างทีผู่ว้จิยัต้องการอย่างแท้จรงิ

ประเภทของการเลือก (ไม่ใช้ความน่าจะเป็น/ไม่ได้มีวัตถุประสงค์

เพือ่น�าผลการวจิยัไปอนมุานถงึประชากร ผลการวจัิยข้ึนอยูกั่บบริบทท่ีศกึษา

เท่านั้น มักใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ)

1.  การเลือกตัวอย่างแบบสะดวกสบาย (Convenience หรือ  

Accidental Sampling) เป็นการเลอืกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศยัความสะดวก

ของผู้วิจัยเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัย 

ในการให้ข้อมูลบางอย่าง
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2. การเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรอื Judgmental  

Sampling) เป็นการเลือกกลุม่ตวัอย่างทีจ่ะเป็นใครก็ได้ท่ีมลีกัษณะตามความ

ต้องการของผู้วิจัย โดยอาจจะก�าหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไป

3. การเลือกตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการเลอืก

ตัวอย่างโดยก�าหนดคุณลักษณะและสัดส่วนที่ต้องการไว้ล่วงหน้า 

4. การเลอืกตวัอย่างแบบลกูโซ่ (Snowball Sampling) เป็นการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะน�าของหน่วยตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูล 

ไปแล้ว 

ส�าหรับงานวิจัยชั้นเรียน ที่ครูนักวิจัยมีเป้าหมายของการพัฒนา

ชดัเจน ประเดน็วจิยัอาจเกีย่วข้องกบัการพฒันานกัเรยีนทัง้ห้อง หรอืบางคน 

หรอืเพยีงคนเดยีว จงึไม่นยิมศกึษากบักลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้จากการสุม่ เนือ่งจาก

เป็นงานวิจัยที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนขณะท่ีท�าวิจัย ดังนั้นนักเรียนที่น�ามาใช ้

ในการวิจัยคือ นักเรียนที่เป็น “กลุ่มเป้าหมาย” ของการพัฒนา

ตวัอย่างการเขยีน กลุม่เป้าหมาย คือ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  

จ�านวน 15 คน ประจ�าการศึกษา 2559 ท่ีขาดทักษะการสะกดค�า และ 

มีปัญหาด้านการอ่าน

หมายเหตุ หากใช้รูปแบบการวิจัยท่ีจ�าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 

ในการทดลอง เช่น การวิจัยและพัฒนาในขั้นตอนของการสุ่มตัวอย่างมา 

เพื่อทดลองใช้นวัตกรรม ครูนักวิจัยจะต้องแสดงวิธีการสุ่มตัวอย่าง ได้แก่  

การก�าหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการได้มาซึ่งตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ถ้าเป็นการวิจัยที่ใช ้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ควรอธิบาย 

รายละเอียดเก่ียวกับการวางแผนการทดลอง กระบวนการทดลอง การจัด

กลุ่มทดลองเพื่อให้กลุ่มเทียมกันก่อนการทดลอง  
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สิ่งที่น�ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน (Treatment) หรือนวัตกรรม 

เช่น แผนการจดัการเรยีนรู ้โปรแกรมการพฒันา คู่มอืการด�าเนนิงาน หลกัสตูร  

แผนการทดลอง สือ่การเรยีนรู ้บทเรยีนส�าเรจ็รปู เป็นต้น ครนูกัวิจยัต้องแสดง

ขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

หมายเหตุ ส�าหรับนวัตกรรมประเภทสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

ครูนักวิจัยต้องอธิบายข้ันตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมอย่างละเอียด 

เช่น การทดลองใช้เบือ้งต้น ได้แก่ ทดสอบแบบเดีย่ว แบบกลุม่ และแบบสนาม  

น�าเสนอผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ E1/E2 เป็นต้น

 

ขัน้ตอนที ่6 การออกแบบเครือ่งมอืวจัิย 

ส�าหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เครื่องมือวิจัยที่ใช ้

ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจะสอดคล้องกบัลกัษณะการประเมินตามสภาพจรงิ  

ใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม  

แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน ผลงานนักเรียน ฯลฯ 
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การสร้างเครือ่งมอืและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมอืวจิยั 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลือกเครื่องมือ/วิธีการเก็บข้อมูล  

(สุวิมล ว่องวาณิช, 2545) มีดังนี้

1. กลุ่มผู้ที่ถูกวัด/ทดสอบ/ประเมิน 

2. พฤติกรรมหรือลักษณะที่มุ่งวัด 

3. จ�านวนผู้ให้ข้อมูล 

4. ลักษณะข้อมูลที่ต้องการใช้ในการวิจัย

5. ช่วงเวลาในการท�าวิจัย

6. ประเด็นวิจัย 

ผลการวิจัยที่ดีมาจากข้อมูลที่มีคุณภาพ ข้อมูลที่คุณภาพมาจากวิธีการ 

จัดเก็บและเครื่องมือที่มีคุณภาพ

สิง่ส�าคญัทีเ่ก่ียวข้องกบัการสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวจิยั

1. การนิยามตัวแปรท่ีต้องการวัด อาจเป็นการนิยามตามทฤษฎี 

หรือการนิยามเชิงปฏิบัติการที่เฉพาะน�ามาใช้ในการวิจัยครั้งนั้นๆ

2. การเขียนช่ือเคร่ืองมือวิจัย ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล

ที่ต้องการ 

3. ขัน้ตอนการสร้างและพฒันาเครือ่งมอืวจิยั อาจแสดงเป็นล�าดบัข้อ  

หรือแผนภาพ (Flow Chart) แสดงแต่ละขั้นที่เกี่ยวโยงกัน

4. การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืวจัิย คณุลักษณะส�าคญัของ

เครื่องมือคือต้องเชื่อถือได้และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนน�าไปใช้ เป็นการตรวจสอบ

ความตรง (Validity) ท่ีนิยมใช้ดัชนี IOC (index of item-objective  

congruence) เป็นความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พิจารณาเป็น
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มีการพัฒนาตัวเอง  (Wiliam, D. ,2011: วิจารณ์ พานิช, 2557: ซาโต มานาบุ, 2559) รวมทั้ งร่วมกันสร้าง
ความรู้สึกเป็นชุมชนการเรียนรู้ (Learning Community) ภายในหอ้งเรียน 

ภาพของส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ครูผูส้อนจะตอ้งใช้ส่ือและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Digital Learning) เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ e-learning จดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและยึดหยุ่นต่อการ
เรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา (Flipped Classroom) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองออกมาอยา่งเตม็ท่ี 

กล่าวโดยสรุป เม่ือการจดัการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีความเปล่ียนแปลงทั้งวธีิการจดัการเรียน
การสอนของครู การพฒันาชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน การปรับเปล่ียนการเรียนรู้ท่ีไปไกลกวา่
การไดรั้บความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเนน้พฒันาทกัษะและทศันคติ ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะ
องค์การ ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค์ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและ
ค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน
สภาพแวดล้อม  และท่ีส าคญัคือความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge 
effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันาการเรียนรู้เพื่ออนาคต  ให้นักเรียนมีทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม และ
บุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้ งความส าเร็จและมี
ความสุข  

 
การท่ีต้องมอีงค์ความรู้ท่ีถกูสร้างขึน้อย่างเหมาะสมกับผู้ เรียน (Appropriated Knowledge)  
ด้วยกระบวนการท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได้ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับช้ันเรียนของครูในยคุปัจจุบัน 

 
 

การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
การศึกษาชั้นเรียนเป็นวธีิการพฒันาวชิาชีพครูท่ีเกิดข้ึนมานานและเร่ิมตน้ในประเทศญ่ีปุ่นแลว้ขยาย

แนวคิดออกไปทัว่โลก ส าหรับประเทศไทยผูริ้เร่ิมในการน าแนวทางน้ีมาใช้ในโรงเรียนเป็นท่านแรกคือ 
ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2546 อา้งถึงใน นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ,2552) นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ (2552) ไดเ้ขียน
บทความเพื่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาชั้ นเรียน (Lesson Study) ไวว้่า การศึกษาชั้นเรียนเป็น
นวตักรรม (Innovation) ท่ีเป็นวิธีการ (Method) หลกั ในการพฒันาวิชาชีพครูในประเทศญ่ีปุ่นท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ร้อยกวา่ปีท่ีผา่นมา และไดรั้บการยอมรับตลอดมาวา่ เป็นวิธีการท่ีท าให้การสอนดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนืมัน่คง เป็น
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูท่ี  เป็นการปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครูเอง (Teacher-led instructional 
improvement) และเป็นวิธีการท่ีครูเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงการสอนดว้ยตวัของครูเอง ไม่ตอ้งรอ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก โดยจุดประสงค์หลักหรือจุดเน้นก็คือนักเรียน(Student-focused) ดังนั้ น การน า
แนวทางน้ีมาใชใ้นการพฒันาวชิาชีพครูจึงก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมากต่อการสอนของครู ไม่วา่จะเป็นดา้น
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รายข้อโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ�านวนอย่างน้อย 3 ท่าน ค่า IOC แต่ละข้อต้องได้ 0.5 

ขึน้ไป นอกจากนีต้้องดคูวามเป็นปรนัยของข้อความว่าเข้าใจได้ตรงกนัหรอืไม่  

ส�าหรับครูในโรงเรียนอาจก�าหนดผู้เชี่ยวชาญภายในโรงเรียนที่มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาและเครื่องมือที่ใช้วัดผลได้

การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืหลงัน�าไปทดลองใช้ (pilot study) 

เป็นการตรวจสอบความเท่ียง/ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของเครือ่งมอืทัง้ฉบบั  

ด้วยการน�าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มอื่นท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่มี

ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน จ�านวนอย่างน้อย 30 คน ส�าหรับแบบทดสอบจ�าเป็น

ต้องมีความยากง่าย และอ�านาจจ�าแนกของข้อสอบรายข้อด้วย

หมายเหตุ หากมีการยืมเครื่องมือนั้นจากหน่วยงานอื่นหรือจาก 

นักวิจัยอื่น ต้องมีการแสดงหลักฐานการขออนุญาตการใช้เครื่องมือ และ 

ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือซ�้าอีกคร้ังว่ามีความเหมาะสม 

ที่จะน�ามาใช้ในงานวิจัยของตนมากน้อยเพียงใด 

เกณฑ์พจิารณาคุณภาพเคร่ืองมอืวจิยั

ความตรงเชิงเนื้อหา ใช้ค่า IOC รายข้อ ควรได้ 0.5 ขึ้นไป

ค่าความเทีย่ง/ความเชือ่มัน่ (Reliability) ทัง้ฉบบั  ควรได้ 0.7 ขึน้ไป

การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืวจัิยประเภท แบบทดสอบ แบบวดั  

แบบประเมิน โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้

1. เค้าโครงการวิจัย (ชื่อเร่ืองวิจัย ความเป็นมาและความส�าคัญ

ของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต นิยามศัพท์ ประโยชน์ กรอบแนวคิดการ

วิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย เป็นต้น)

2. ค�าอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบว่าต้องการให้ผู ้เชี่ยวชาญ 

ท�าอะไร อย่างไร 

3. ตารางโครงสร้างเนื้อหา (table of specification) และตาราง

แสดงว่าข้อค�าถามแต่ละข้อมุ่งวัดตัวแปรใด
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ตวัอย่าง
แบบตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง...................... ของรายวิชา.............. ส�าหรับนักเรียนชั้น.........

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น..................หลังจากเรียนเรื่อง.............  

ของรายวิชา.......... ไปแล้ว

ค�าชี้แจง 

1.  ข้อสอบครัง้นีไ้ด้ออกตามสาระการเรยีนรูท้ี.่.....................มาตรฐานที.่........และตวัชีว้ดัที.่..........................

มีจุดประสงค์การเรียนรู้ประกอบด้วย......................และเนื้อหาส�าคัญประกอบด้วย.......ดังตารางต่อไปนี้

ตารางก�าหนดรายละเอียดข้อสอบ Table of Specification

เนือ้หา
ระดับพฤติกรรม จ�านวนข้อ

(%)ความจ�า เข้าใจ น�าไปใช้ วิเคราะห์ ประเมนิค่า สร้างสรรค์

รวม

2. ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

ข้อสอบ (Item) แต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) ตามตัวชี้วัดที่อยู่ในมาตรฐานที่น�ามาออกข้อสอบครั้งนี้

พิจารณาตามระดับคะแนนดังนี้

-1   หมายถึง ข้อสอบไม่มคีวามสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

+1  หมายถึง ข้อสอบมคีวามสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

จดุประสงค์การเรยีนรู้ ข้อสอบ
ระดับความสอดคล้อง

ข้อเสนอแนะ
-1 0 +1

ข้อท่ี....
(ระบุจดุประสงค์การเรยีน)
ตวัช้ีวดั
มาตรฐานการเรยีนรู้

ข้อท่ี.....
ค�าถาม
ระดับพฤติกรรม
ตัวเลอืก
ก.
ข.
ค.
ง.
เฉลย ค.

ลงช่ือ……………………………………………………………..

ผูเ้ช่ียวชาญด้าน......................................................

หมายเหต ุแบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาสามารถปรับใช้กับแบบวัดได้ แตไ่ม่ควรน�าไปใช้ประเมินแผน



66

การเก็บรวบรวมข้อมลูของการวจิยัช้ันเรยีน

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงซ่ึงมีความส�าคัญใน 

การวิจัย เพราะถ้าเก็บข้อมูลได้ถูกต้องสมบูรณ์จะท�าให้ผลการวิจัยมี 

ความถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือได้มากเช่นกนั ซ่ึงแนวทางการเก็บรวบรวม

ข้อมูลมีดังต่อไปนี้

1. บันทกึการท�างาน (Field Note) เป็นการเขยีนบันทกึสิง่ต่างๆ

ท่ีพบเหน็ขณะจดัการเรยีนการสอนตามทีก่�าหนดไว้ในแผนการวจัิย บนัทกึนี้

เป็นหลักฐานที่ดีกว่าและชัดเจนกว่าการจ�าในสมอง

2. บันทึกเหตุการณ์ (Logs) เป็นการเขียนบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ

ที่เกิดขึ้นตามล�าดับก่อนหลังอย่างเป็นระบบ

3. บันทึกความเห็น (Journals) เมื่อคุณครูได้พูดคุยกับเพื่อนครู

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็สามารถเขียนสรุปความคิดเห็นนั้นไว้ได้เช่นกัน

4. บันทึกประจ�าวัน (Diaries) เป็นการเขียนบันทึกความคิดเห็น

ของตนเองต่องานที่ท�าว่าเป็นอย่างไร คุณครูควรบันทึกประจ�าวันให้ได้มาก

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

5.  การบอกเล่า (Verbal Report) หรือการรายงานด้วยการพูด 

เป็นกระบวนการคิดที่มีเสียงดัง (Think around) คือ เมื่อคุณครูขอให้ใคร

สักคนท�าในบางสิ่งบางอย่าง คุณครูก็จะเล่าสิ่งนั้นให้เขาฟัง การท�าอย่างนี้

จะท�าให้คุณครูเองและผู้ที่ฟังระมัดระวังตัวมากขึ้น ทั้งในการอธิบายหรือ 

ให้ข้อเสนอแนะ นั่นหมายถึงต้องคิดอย่างรอบคอบก่อนพูดออกมานั่นเอง  

เมือ่ได้มกีารบอกเล่าแล้วคณุครูกอ็าจน�าไปบนัทกึความเหน็หรอืบันทกึประจ�าวนั 

ด้วยก็ได้

6. การสังเกตการสอน (Observation) คุณครูสามารถท�าได้

ตลอดเวลา แต่ต้องท�าอย่างรัดกุมชัดเจน ควรระบุให้ชัดว่าต้องสังเกตอะไร 
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7. แบบสอบถาม (Questionnaires) ไม่ควรมคี�าถามยาวมากเกิน

ไป เพราะนักเรียนจะเบื่อ ค�าถามง่ายๆสั้นๆ เพียง 1-2 ค�าถาม อาจได้ข้อมูล

จากนักเรียนมากมาย

8. การสัมภาษณ์ (Interview) อาจเป็นเร่ืองง่ายที่สุดในการ 

เก็บข้อมูลก็ได้ ไม่ต้องเป็นทางการมาก แต่จะเป็นการดีหากคุณครูม ี

การเตรียมค�าถามไว้ล่วงหน้า วิธีการคือ คุณครูอาจใช้เวลาสัก 10 นาที  

พดูคยุกบันกัเรยีนกลุม่เลก็ๆเกีย่วกบัความเปลีย่นแปลงท่ีครูท�าข้ึนในชัน้เรียน

9. กรณศีกึษา (Case Studies) เป็นการดนูกัเรยีนเป็นรายบคุคล 

ค้นหาศกัยภาพทีน่กัเรยีนม ีหรอืค้นหาวธิกีารแก้ปัญหาหรอืพฒันาให้นกัเรยีน

ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพมากที่สุด
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การตรวจสอบคณุภาพข้อมลู

ส�าหรบัข้อมลูเชงิคณุภาพ (Qualitative data) เช่น ผลจากการสังเกต  

สัมภาษณ์ เอกสารหลักฐานต่างๆ ครูนักวิจัยควรใช้วิธีการตรวจสอบแบบ

สามเส้า (Triangulation) เพือ่ยนืยนัความถูกต้องของข้อมลูทีเ่ก็บรวบรวมมา 

และเพิ่มความน่าเชื่อถือก่อนที่จะน�าไปสู่การสรุปผลการวิจัย การตรวจสอบ 

ข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธีหลัก ดังนี้  

(สุภางค์ จันทวานิช, 2553)

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) 

เป็นการพิสูจน์ว่าแหล่งข้อมูลที่ครูนักวิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ แหล่งที่จะ

พจิารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา ถ้าข้อมลูต่างเวลากนัจะเหมอืนกนั

หรอืไม่ แหล่งสถานท่ี ถ้าข้อมลูต่างสถานทีก่นัจะเหมอืนกนัหรือไม่ แหล่งบคุคล  

ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วจัิย (investigator triangulation)  

เป็นการตรวจสอบว่า ผู ้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร  

โดยเปลี่ยนตัวผู ้สังเกต แทนที่จะใช้ผู ้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด  

ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ควรเปลี่ยนให้มี

ผู้วิจัยหลายคน

3.  การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) 

เป็นการตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท�าให้

การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด อาจท�าได้ง่ายกว่าในระดับ

สมมตฐิานช่ัวคราว (Working hypothesis) และแนวคดิขณะทีล่งมอืตคีวาม

สร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสามเส้า 

ด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอื่น
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4.  การตรวจสอบสามเส้าด้านวธิรีวบรวมข้อมลู (Methodological  

triangulation) เป็นการใช้วธีิเกบ็รวบรวมข้อมลูต่างๆ กนั เพือ่รวบรวมข้อมลู 

เรือ่งเดยีวกนั เช่น ใช้วธิกีารสงัเกตควบคูก่บัการซักถาม พร้อมกนันัน้ก็ศกึษา

ข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย

สิง่ส�าคญัของการเกบ็รวบรวมข้อมลูวจิยัชัน้เรยีน คือ การตรวจสอบ 

ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล

ขัน้ตอนที ่7 การเลอืกวธีิการวเิคราะห์ข้อมลู 

สิ่งส�าคัญท่ีต้องพิจารณาคือ ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมานั้นเป็นข้อมูล 

เชิงปริมาณ (ตัวเลข) หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ (ค�าสัมภาษณ์ ผลการสังเกต) 

เมือ่แยกได้แล้วก็ด�าเนนิการวเิคราะห์เพือ่ตอบวตัถปุระสงค์ของการวจิยั หรอื

รายงานผลแต่ละส่วนของการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูล

สถติิทีใ่ช้ส�าหรบัข้อมูลเชงิปริมาณ

กลุ่มที่ 1 สถิติบรรยาย  (Descriptive  Statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย  

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ สถิติวัดความสัมพันธ์ เป็นสถิติ 

พื้นฐานที่ต้องใช้กับการวิจัยเกือบทุกเรื่อง

กลุ่มที่ 2 สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) หรือสถิติอนุมาน 

เป็นสถิติท่ีใช้สรุปค่าสถิติไปยังค่าพารามิเตอร์ ใช้ในกรณีท�าการวิจัยกับกลุ่ม

ตวัอย่าง  โดยมากจะใช้ในการทดสอบสมมตุฐิานทีน่กัวจิยัต้ังไว้ (Hypothesis  

Testing) หรอื การทดสอบความมนียัส�าคญัทางสถติิ (Test of Significance) 

7 
 
มีการพัฒนาตัวเอง  (Wiliam, D. ,2011: วิจารณ์ พานิช, 2557: ซาโต มานาบุ, 2559) รวมทั้ งร่วมกันสร้าง
ความรู้สึกเป็นชุมชนการเรียนรู้ (Learning Community) ภายในหอ้งเรียน 

ภาพของส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ครูผูส้อนจะตอ้งใช้ส่ือและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Digital Learning) เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ e-learning จดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและยึดหยุ่นต่อการ
เรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา (Flipped Classroom) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองออกมาอยา่งเตม็ท่ี 

กล่าวโดยสรุป เม่ือการจดัการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีความเปล่ียนแปลงทั้งวธีิการจดัการเรียน
การสอนของครู การพฒันาชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน การปรับเปล่ียนการเรียนรู้ท่ีไปไกลกวา่
การไดรั้บความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเนน้พฒันาทกัษะและทศันคติ ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะ
องค์การ ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค์ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและ
ค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน
สภาพแวดล้อม  และท่ีส าคญัคือความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge 
effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันาการเรียนรู้เพื่ออนาคต  ให้นักเรียนมีทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม และ
บุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้ งความส าเร็จและมี
ความสุข  

 
การท่ีต้องมอีงค์ความรู้ท่ีถกูสร้างขึน้อย่างเหมาะสมกับผู้ เรียน (Appropriated Knowledge)  
ด้วยกระบวนการท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได้ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับช้ันเรียนของครูในยคุปัจจุบัน 

 
 

การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
การศึกษาชั้นเรียนเป็นวธีิการพฒันาวชิาชีพครูท่ีเกิดข้ึนมานานและเร่ิมตน้ในประเทศญ่ีปุ่นแลว้ขยาย

แนวคิดออกไปทัว่โลก ส าหรับประเทศไทยผูริ้เร่ิมในการน าแนวทางน้ีมาใช้ในโรงเรียนเป็นท่านแรกคือ 
ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2546 อา้งถึงใน นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ,2552) นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ (2552) ไดเ้ขียน
บทความเพื่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาชั้ นเรียน (Lesson Study) ไวว้่า การศึกษาชั้นเรียนเป็น
นวตักรรม (Innovation) ท่ีเป็นวิธีการ (Method) หลกั ในการพฒันาวิชาชีพครูในประเทศญ่ีปุ่นท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ร้อยกวา่ปีท่ีผา่นมา และไดรั้บการยอมรับตลอดมาวา่ เป็นวิธีการท่ีท าให้การสอนดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนืมัน่คง เป็น
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูท่ี  เป็นการปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครูเอง (Teacher-led instructional 
improvement) และเป็นวิธีการท่ีครูเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงการสอนดว้ยตวัของครูเอง ไม่ตอ้งรอ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก โดยจุดประสงค์หลักหรือจุดเน้นก็คือนักเรียน(Student-focused) ดังนั้ น การน า
แนวทางน้ีมาใชใ้นการพฒันาวชิาชีพครูจึงก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมากต่อการสอนของครู ไม่วา่จะเป็นดา้น
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หลกัการเลอืกสถติใิห้เหมาะสม

1. วตัถปุระสงค์ของการวจิยัเพือ่บรรยายข้อมลู (กรณที�ากบัประชากร 

ทั้งหมดใช้สถิติบรรยาย) หรือสรุปอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปยังค่าประชากร 

(กรณีท�าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างต้องใช้สถิติบรรยายและสถิติอ้างอิง)

2. จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีกี่กลุ่ม

3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาอยู่ในระดับใด นามบัญญัติ เรียงอันดับ 

อันตรภาค อัตราส่วน

4. ตัวแปรที่ใช้มีกี่ตัวแปร

การน�าเสนอข้อมูลเชงิปริมาณ

ครูนักวิจัยควรน�าเสนอข้อมูลให ้น ่าสนใจและมีความหมาย  

ตัวอย่างเช่น

1. การน�าเสนอพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กราฟแสดง

แนวโน้ม

นกัเรยีนคนที่ คะแนนครัง้ที ่1 คะแนนครัง้ที ่2 คะแนนครัง้ที ่3
1 3 5 8
2 8 7 9
3 4 6 9
4 5 6 8
5 6 6 7

34                                         
 

วิชาการ สารคดี นิยาย การ์ตนู วิทยาศาสตร์
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23%

หลกัการเลือกสถิติให้เหมาะสม 
1) วตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อบรรยายขอ้มูล (กรณีท ากบัประชากรทั้งหมดใชส้ถิติบรรยาย)  หรือ

สรุปอา้งอิงจากกลุ่มตวัอยา่งไปยงัค่าประชากร (กรณีท าการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งตอ้งใชส้ถิติบรรยายและสถิติ
อา้งอิง) 

2) จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชมี้ก่ีกลุ่ม 
3) ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาอยูใ่นระดบัใด นามบญัญติั เรียงอนัดบั อนัตรภาค อตัราส่วน 
4) ตวัแปรท่ีใชมี้ก่ีตวัแปร 
 
การน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ 
ครูนกัวจิยัควรน าเสนอขอ้มูลใหน่้าสนใจและมีความหมาย ตวัอยา่งเช่น 
1)การน าเสนอพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กราฟแสดงแนวโน้ม 

 

 
 2) การน าเสนอการเปรียบเทยีบข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแบบต่างๆ 
    2.1) ร้อยละ 

 

  

นกัเรียน 
คนท่ี 

คะแนนคร้ังท่ี 
1 

คะแนนคร้ังท่ี 
2 

คะแนนคร้ังท่ี 
3 

1 3 5 8 
2 8 7 9 
3 4 6 9 
4 5 6 8 
5 6 6 7 

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 
วิชาการ 6 15.00 
สารคดี 5 12.50 
นิยาย 7 17.50 
การ์ตูน 13 32.50 
วิทยาศาสตร์ 9 22.50 

แผนภูมิกง 
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2. การน�าเสนอการเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแบบต่างๆ

 2.1 ร้อยละ

รายการ ความถี่ ร้อยละ
วิชาการ 6 15.00
สารคดี 5 12.50
นิยาย 7 17.50
การ์ตูน 13 32.50

วิทยาศาสตร์ 9 22.50

34                                         
 

วิชาการ สารคดี นิยาย การ์ตนู วิทยาศาสตร์
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หลกัการเลือกสถิติให้เหมาะสม 
1) วตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อบรรยายขอ้มูล (กรณีท ากบัประชากรทั้งหมดใชส้ถิติบรรยาย)  หรือ

สรุปอา้งอิงจากกลุ่มตวัอยา่งไปยงัค่าประชากร (กรณีท าการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งตอ้งใชส้ถิติบรรยายและสถิติ
อา้งอิง) 

2) จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชมี้ก่ีกลุ่ม 
3) ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาอยูใ่นระดบัใด นามบญัญติั เรียงอนัดบั อนัตรภาค อตัราส่วน 
4) ตวัแปรท่ีใชมี้ก่ีตวัแปร 
 
การน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ 
ครูนกัวจิยัควรน าเสนอขอ้มูลใหน่้าสนใจและมีความหมาย ตวัอยา่งเช่น 
1)การน าเสนอพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กราฟแสดงแนวโน้ม 

 

 
 2) การน าเสนอการเปรียบเทยีบข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแบบต่างๆ 
    2.1) ร้อยละ 

 

  

นกัเรียน 
คนท่ี 

คะแนนคร้ังท่ี 
1 

คะแนนคร้ังท่ี 
2 

คะแนนคร้ังท่ี 
3 

1 3 5 8 
2 8 7 9 
3 4 6 9 
4 5 6 8 
5 6 6 7 

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 
วิชาการ 6 15.00 
สารคดี 5 12.50 
นิยาย 7 17.50 
การ์ตูน 13 32.50 
วิทยาศาสตร์ 9 22.50 

แผนภูมิกง 
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 2.2 ค่าเฉลี่ย

ประเดน็
ระดบัความพงึพอใจ
X SD

เนือ้หา 3.52 0.12

ครผูู้สอน 4.31 0.11

สือ่ 3.95 0.09

การวัดผล 4.54 0.82

บรรยากาศ 4.82 0.43
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    2.2) ค่าเฉลีย่ 

ประเด็น 
ระดบัความพึงพอใจ 

X SD 
เน้ือหา 3.52 0.12 
ครูผูส้อน 4.31 0.11 
ส่ือ 3.95 0.09 
การวดัผล 4.54 0.82 
บรรยากาศ 4.82 0.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

 โดยธรรมชาติลกัษณะของขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีวิเคราะห์แลว้ จะอยูใ่นลกัษณะค าบรรยาย จากขอ้มูล
ท่ีครูรวบรวมมาในรูปของค าบอกเล่า การสัมภาษณ์ บนัทึกจากการสังเกตของครู หรือบนัทึกของผูเ้รียน เป็น
ตน้   
 แนวทางเบ้ืองตน้ท่ีครูนกัวจิยัควรเขา้ใจในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

1) การใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลประกอบในงานวจัิย ของครู โดยปกติจะเป็นการน าขอ้มูล
ท่ีครูเก็บรวบรวมไดม้าใช้เสริม และยืนยนัขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลกระท าไดไ้ม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก 
ทั้งน้ีครูอาจจะเลือกขอ้มูล ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาบรรยาย ซ่ึงอาจจะใช้ค  าพูด (quotes) ของผูเ้รียน หรือผูใ้ห้
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ มาเสริมการบรรยายผลการวจิยั ของครูเพิ่มก็ได ้ 

2) การใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลหลักในการวิจัยของครู ในกรณีน้ีมีลักษณะของการ
วิเคราะห์ท่ียุ่งยากซับซ้อนกว่ากรณีแรก ซ่ึงนกัวิชาการดา้นการวิจยัคุณภาพไดแ้บ่งระดบัของการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ระดบัคือ  

 (1) การวิเคราะห์เชิงบรรยาย ระดับน้ีเป็นการวิเคราะห์เบ้ืองต้น  เพื่อน าเสนอข้อมูล
รายละเอียดตามขอ้เท็จจริง ประกอบกบัการตีความของครูท่ีท าวิจยั โดยมีการน าค าพูดของผูใ้ห้ขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาเขียนประกอบ  

 (2) การวิเคราะห์ความเช่ือมโยง ระดบัน้ีเป็นการหารูปแบบ ความเช่ือมโยงในขอ้มูล เพื่อใช้
ในการอธิบายขอ้คน้พบท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน  

 (3) การสร้างทฤษฎีจากขอ้มูล ระดบัน้ีเป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อให้ไดข้อ้สรุปเชิงทฤษฎี
จากรูปแบบของความเช่ือมโยงต่าง ๆ จากข้อ (2) ซ่ึงทฤษฎีท่ีได้เรียกว่า ทฤษฎีจากฐานราก (grounded 
theory) 
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ในการอธิบายขอ้คน้พบท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน  

 (3) การสร้างทฤษฎีจากขอ้มูล ระดบัน้ีเป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อให้ไดข้อ้สรุปเชิงทฤษฎี
จากรูปแบบของความเช่ือมโยงต่าง ๆ จากข้อ (2) ซ่ึงทฤษฎีท่ีได้เรียกว่า ทฤษฎีจากฐานราก (grounded 
theory) 
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การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพ 

โดยธรรมชาติลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพที่วิเคราะห์แล้ว  

จะอยูใ่นลกัษณะค�าบรรยาย จากข้อมลูทีค่รรูวบรวมมาในรูปของค�าบอกเล่า  

การสัมภาษณ์ บันทึกจากการสังเกตของครู หรือบันทึกของผู้เรียน เป็นต้น  

แนวทางเบื้องต้นที่ครูนักวิจัยควรเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงคุณภาพ 

1. การใช้ข้อมลูเชงิคณุภาพเป็นข้อมลูประกอบในงานวจิยั ของครู  

โดยปกตจิะเป็นการน�าข้อมลูทีค่รเูกบ็รวบรวมได้มาใช้เสรมิ และยนืยนัข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลกระท�าได้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก ท้ังนี้ครูอาจจะเลือก

ข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย ซึ่งอาจจะใช้ค�าพูด (quotes) ของ 

ผู้เรียน หรือผู้ให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ มาเสริมการบรรยายผลการวิจัย 

ของครูเพิ่มก็ได้ 

2. การใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลหลักในการวิจัยของครู  

ในกรณีนี้มีลักษณะของการวิเคราะห์ท่ียุ ่งยากซับซ้อนกว่ากรณีแรก  

ซึ่งนักวิชาการด้านการวิจัยคุณภาพได้แบ่งระดับของการวิเคราะห์ออกเป็น 

3 ระดับคือ 

 2.1  การวเิคราะห์เชงิบรรยาย ระดบันีเ้ป็นการวเิคราะห์เบือ้งต้น  

เพื่อน�าเสนอข้อมูลรายละเอียดตามข้อเท็จจริง ประกอบกับการตีความของ

ครูที่ท�าวิจัย โดยมีการน�าค�าพูดของผู้ให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา

เขียนประกอบ 

 2.2  การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ระดับนี้เป็นการหารูปแบบ 

ความเชื่อมโยงในข้อมูล เพื่อใช้ในการอธิบายข้อค้นพบที่ลึกซึ้งมากขึ้น 

 2.3 การสร้างทฤษฎีจากข้อมลู ระดบันีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้ันสงู

เพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากรูปแบบของความเชื่อมโยงต่างๆ จากข้อ (2) 

ซึ่งทฤษฎีที่ได้เรียกว่า ทฤษฎีจากฐานราก (grounded theory)
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อย่างไรก็ตามส�าหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น  

ครคูวรให้ความสนใจการวเิคราะห์ข้อมลูทีจ่ะท�าให้ได้ข้อสรปุทีจ่ะเป็นประโยชน์ 

ต่อครูในการจัดการเรียนการสอน มิใช่การสร้างทฤษฎี ดังนั้นจึงใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะในระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2 เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว 

ขัน้ตอนการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ มดัีงน้ี 

1. การวิเคราะห์ขั้นต้น ขั้นนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ด�าเนินการ 

ในระหว่างที่ครูเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น ภายหลังที่ครูด�าเนินการสังเกต

พฤตกิรรมของผูเ้รยีน ภายหลงัทีไ่ด้พดูคยุ/สมัภาษณ์ ผูเ้รยีน เป็นต้น ในขัน้ตอนนี้  

สิ่งที่ควรด�าเนินการ ได้แก่ การบันทึกข้อมูล การถอดเทปบทสัมภาษณ์  

(ถ้ามี) และการจดบันทึกข้อสังเกตต่างๆ ที่พบ  

2. การจดักลุม่ข้อมลู ขัน้นีค้รอูาจเริม่ต้นด้วยการจดักลุม่ของข้อมลู 

ล่วงหน้าแล้วจัดท�าตารางแสดงความสัมพันธ์ของค�าส�าคัญที่ก�าหนดไว้  

อ่านข้อความ/ข้อมูลแล้วขีดเส้นใต้ข้อมูลท่ีตรงกับค�าส�าคัญที่ก�าหนดไว้นั้น 

พร้อมทั้งก�าหนดประเด็นต่างๆ ลงในช่องตารางเพ่ือเตรียมหาความสัมพันธ์ 

ในกรณีที่ข้อมูล ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มได้ ให้จัดแยกไว้ต่างหาก 

การน�าเสนอและการแปลผลการวเิคราะห์ข้อมลู คอืการน�าผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาน�าเสนอในรูปแบบที่ท�าให้เข้าใจง่าย เป็นการยืนยัน

ผลการใช้นวัตกรรมว่า ได้ช่วยแก้ไข หรือพัฒนาการเรียนรู้ได้ผลอย่างไรบ้าง 

การน�าเสนอท�าได้หลายลกัษณะเช่น น�าเสนอในรปูของการบรรยายความเป็น

ร้อยแก้วธรรมดาหรอืน�าเสนอในรปูของตาราง ถ้าหากข้อมลูนัน้มตัีวเลขมาก

หรอืน�าเสนอในรปูแบบของแผนภูมแิท่ง วงกลม หรอืเส้นตรง จะเลอืกใช้แบบ

ไหนก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลนั้นๆ 



การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research):
กระบวนการสร้างความรู้เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน     

75

ตวัอย่างการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคณุภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ปัญหา

ก้าวร้าวของเด็กชายสัญญา

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เด็กชายสัญญา (นามสมมุติ)  

วันที่สัมภาษณ์ 19  มกราคม 2550
ข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นต้นของผู้วิจัย

“ที่บ้านไม่มีใครกล้าว่าผมได้”

“ผมท�าผิดทุกคนก็เฉย”

“คนที่ผมเชื่อก็ไม่อยู่แล้วไปกรุงเทพฯ 

ดีที่ไม่มีใครมาคุมผม”

ทางบ้านไม่ให้ความสนใจเด็ก

ชายสัญญาเท่าที่ควร

“วันนั้นน้องป่วยยายตะคอกให้ดูน้อง

ผมก็เดินหนีเลย”

“วันนั้นเห็นครูดุผมผมแกล้งท�าเป็นไม่

สนใจเลย”

“วันนั้นครูพูดดีกับผมว่าครูตาฝาดหรือ

เปล่าเธอเรียบร้อยจัง  คาบนั้นผมก็ไม่

เอาเสื้อออกนอกกางเกง”

ชอบประชดครอบครัว 

และโรงเรียน

“เพื่อนชมว่า  โห..นายกล้าขัดค�าสั่งครู

นายแน่มาก”

“ครูดุผมมันเป็นเรื่องปกติผมชินแล้ว”

“ด่าก็ด่าไปสิ  ช่างครู”

คิดว่าพฤติกรรมก้าวร้าวเป็น

เรื่องปกติ เป็นที่ยอมรับของ

เพื่อน
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เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมลูประเภทต่างๆ

1.  แบบทดสอบ แบบปรนัยหลายตัวเลือก 

 ความยากง่าย (p) ที่ใช้ได้อยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8

เกณฑ์พจิารณา (p) ความหมาย
0.80 – 1.00 ง่ายมาก
0.60 – 0.79 ค่อนข้างง่าย
0.40 – 0.59 ยากง่ายปานกลาง
0.20 – 0.39 ค่อนข้างยาก
0 – 0.19 ยากมาก

อ�านาจจ�าแนก (r) ที่ใช้ได้ ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป
เกณฑ์พจิารณา (r) ความหมาย

0.60 – 1.00 ดีมาก 
0.40 – 0.59 ดี 
0.20 – 0.39 พอใช้ได้
0.10 – 0.19 ค่อนข้างต�า่ ควรปรับปรุง
0 – 0.09 ต�า่มาก ควรปรับปรุง 

2. แบบวัด/แบบประเมิน ที่มีลักษณะมาตรประมาณค่า (Rating 

Scale) เช่น 5 ระดับ 5 4 3 2 1 เช่น แบบวัดความพึงพอใจ แบบประเมิน

ความเหมาะสม เป็นต้น
ช่วงคะแนน ความหมาย
4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 มาก
2.51 – 3.50 ปานกลาง
1.51 – 2.50 น้อย
1.00 – 1.50 น้อยท่ีสุด
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3. เกณฑ์การให้คะแนนแบบรบูริกส์ (Scoring Rubric) เป็นเกณฑ์ 

ทีใ่ช้ในการประเมินการปฏบัิต ิ(Performance Assessment) ทีต้่องก�าหนด

รายละเอยีดให้คะแนนอย่างชัดเจน แบ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบภาพรวม 

(Holistic Rubric Score) และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน (Analytic 

Rubric Score) 

ที่มาภาพ : สถำบันวิจัยและพัฒนำวิชำชีพครูส�ำหรับอำเซียน มหำวิทยำลัยขอนแก่น



78

ขัน้ตอนที ่8 การเขยีนรายงานวจิยั

การรายงานผลการวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าเสนอองค์ความรู้ให้

เป็นระบบ ชัดเจนและเชื่อถือได้ ส�าหรับการวิจัยชั้นเรียน (Classroom  

Research) มีหลักการส�าคัญคือ การแสดงหลักฐานหรือข้อมูลประกอบ 

เพือ่ให้เหน็ทีม่าของการสรปุผลการวิจยั ตวัอย่างหัวข้อทีเ่ขยีนในรายงาน เช่น 

1. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

2. ค�าถามของการวิจัย/วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. วธิกีารออกแบบวจิยั แสดงรายละเอียดกระบวนการวจัิยทัง้หมด

4. ผลการวิจัย

5. บทเรยีนท่ีได้เรยีนรู ้ควรรายงานผลการวพิากษ์รายละเอยีดของ

การท�าวิจัยในทุกขั้นตอนกับเพื่อนร่วมงาน

การเขยีนรายงานวจิยัเป็นโอกาสของครนูกัวิจยัในการสร้างสรรค์องค์ความรู ้

ที่ชัดเจน และผู้อื่นสามารถอ่านงานวิจัยได้อย่างเข้าใจ และน�าไปใช้ได้ง่ายมากขึ้น

ส�าหรับการเขียนรายงานวิจัยแบบเป็นทางการ (Formal) หรือ

การวิจยัเชงิวชิาการ (Academic Research) มส่ีวนประกอบในรายงานแบ่งออก

เป็น 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้

1. ส่วนน�า ประกอบด้วย

 1.1 ปกหน้า จะบอกชือ่รายงานการวจิยั ชือ่ผูว้จิยั และหน่วยงาน 

ที่สังกัด

 1.2 ปกใน จะเหมือนกับปกหน้าทุกประการ และพิมพ์ใส่ 

กระดาษอ่อน

 1.3 บทคัดย่อ ซึ่งเป็นข้อสรุปของการวิจัย ควรประกอบด้วย

เนื้อหาที่ส�าคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย ผลสรุปการวิจัย 

และข้อเสนอแนะ 

7 
 
มีการพัฒนาตัวเอง  (Wiliam, D. ,2011: วิจารณ์ พานิช, 2557: ซาโต มานาบุ, 2559) รวมทั้ งร่วมกันสร้าง
ความรู้สึกเป็นชุมชนการเรียนรู้ (Learning Community) ภายในหอ้งเรียน 

ภาพของส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ครูผูส้อนจะตอ้งใช้ส่ือและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้ 
(Digital Learning) เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ e-learning จดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและยึดหยุ่นต่อการ
เรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา (Flipped Classroom) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองออกมาอยา่งเตม็ท่ี 

กล่าวโดยสรุป เม่ือการจดัการศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีความเปล่ียนแปลงทั้งวธีิการจดัการเรียน
การสอนของครู การพฒันาชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน การปรับเปล่ียนการเรียนรู้ท่ีไปไกลกวา่
การไดรั้บความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเนน้พฒันาทกัษะและทศันคติ ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะ
องค์การ ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค์ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและ
ค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน
สภาพแวดล้อม  และท่ีส าคญัคือความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge 
effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ถือเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในการท่ีจะพฒันาการเรียนรู้เพื่ออนาคต  ให้นักเรียนมีทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม และ
บุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้ งความส าเร็จและมี
ความสุข  

 
การท่ีต้องมอีงค์ความรู้ท่ีถกูสร้างขึน้อย่างเหมาะสมกับผู้ เรียน (Appropriated Knowledge)  
ด้วยกระบวนการท่ีเช่ือถือและตรวจสอบได้ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับช้ันเรียนของครูในยคุปัจจุบัน 

 
 

การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
การศึกษาชั้นเรียนเป็นวธีิการพฒันาวชิาชีพครูท่ีเกิดข้ึนมานานและเร่ิมตน้ในประเทศญ่ีปุ่นแลว้ขยาย

แนวคิดออกไปทัว่โลก ส าหรับประเทศไทยผูริ้เร่ิมในการน าแนวทางน้ีมาใช้ในโรงเรียนเป็นท่านแรกคือ 
ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2546 อา้งถึงใน นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ,2552) นฤมล อินทร์ประสิทธ์ิ (2552) ไดเ้ขียน
บทความเพื่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาชั้ นเรียน (Lesson Study) ไวว้่า การศึกษาชั้นเรียนเป็น
นวตักรรม (Innovation) ท่ีเป็นวิธีการ (Method) หลกั ในการพฒันาวิชาชีพครูในประเทศญ่ีปุ่นท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ร้อยกวา่ปีท่ีผา่นมา และไดรั้บการยอมรับตลอดมาวา่ เป็นวิธีการท่ีท าให้การสอนดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนืมัน่คง เป็น
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูท่ี  เป็นการปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครูเอง (Teacher-led instructional 
improvement) และเป็นวิธีการท่ีครูเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงการสอนดว้ยตวัของครูเอง ไม่ตอ้งรอ
ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก โดยจุดประสงค์หลักหรือจุดเน้นก็คือนักเรียน(Student-focused) ดังนั้ น การน า
แนวทางน้ีมาใชใ้นการพฒันาวชิาชีพครูจึงก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมากต่อการสอนของครู ไม่วา่จะเป็นดา้น
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 1.4 กิตติกรรมประกาศ เป็นการกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความ 

ช่วยเหลือในการวิจัยหรือให้ความร่วมมือต่างๆอาจจะเป็นบุคคลหรือ 

หน่วยงานก็ได้

 1.5 สารบัญ ซึ่งประกอบด้วย สารบัญเน้ือหา สารบัญตาราง 

สารบัญภาพ หรือแผนภูมิ

2. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย

     บทที่ 1 บทน�า ประกอบด้วย

 2.1 ความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา เขยีนรายละเอยีด 

เกีย่วกับความเป็นมา สภาพปัญหาทีม่หีลกัฐานบ่งชดัว่าเป็นปัญหาทีม่อียูจ่รงิ 

และสามารถด�าเนินการวิจัยได้ งานวิจัยท่ีผ่านมาในอดีต เหตุผลและ 

ความส�าคัญที่ต้องท�าวิจัย 

 2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีจุดมุ่งหมายท่ีต้องการอะไร 

ต้องการวิจัยอะไรบ้าง (อาจเพิ่มค�าถามของการวิจัย)

 2.3 ขอบเขตของการวิจัย เป็นการเขียนอธิบายให้เห็นภาพว่า

ขอบเขตของการวจิยั แค่ไหน ประชากรและกลุม่ตวัอย่างท่ีให้ค�าตอบเป็นใคร 

วิจัยเนื้อหาใด ตัวแปรที่จะวิจัยคืออะไรบ้างวิจัยช่วงเวลาไหน พื้นที่วิจัยใด 

 2.4 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ มีค�าบางค�าที่เป็นศัพท์เฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัย ต้องให้ค�าจ�ากัดความ ความหมายที่ชัดเจน และน�าไป

สู่การปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่สับสน

 2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องระบุ

ให้ชัดเจนว่าจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการวิจัยคร้ังนี้ ทั้งระดับบุคคล 

หน่วยงานที่คาดว่าจะน�าผลการวิจัยไปใช้
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 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในบทน้ีจะเรยีบเรียงเอกสารทฤษฎี หลกัการ แนวคดิทีเ่กีย่วข้อง

กับงานวิจัย งานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา ผู้วิจัยต้องใช้ทักษะการวิเคราะห ์

และสงัเคราะห์เอกสาร เพือ่ให้เหน็ถงึสภาพขององค์ความรูอ้ดตีและปัจจบุนั  

จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย และเห็นถึงกรอบแนวคิดของ 

การวิจัย
 บทที่ 3 วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในบทที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้
 3.1 ประเภทของการวิจัย การวิจัยนี้เป็นวิจัยประเภทใด 

เทคนิคใด แบบแผนการวิจัยใด 
 3.2 ตัวแปรที่ต้องท�าการวิจัย อาจเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปร

จัดกระท�าที่เป็นนวัตกรรมท่ีน�ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ตัวแปรตามที่เป็น
ปัญหาของผู้เรียนที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 

 3.3 กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นใครบ้าง ได้มา
อย่างไร มีจ�านวนเท่าไร

 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจัย 
มีอะไรบ้าง มีวิธีการสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือเหล่านั้นอย่างไร 
ลักษณะของข้อค�าถามครอบคลุมประเด็นใดบ้าง เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง

 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล อธิบายให้เห็นว่าขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมมาอย่างไร ใช้วิธีการใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมมาได้จัดหมวดหมู่
อย่างไร และวิเคราะห์แบบใด ใช้สถิติใดในการวิเคราะห์

 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ในบทที่ 4 จะน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย ซึ่งการน�าเสนออาจท�าได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นการบรรยาย
ข้อความ น�าเสนอด้วยตาราง กราฟ แผนภาพ แผนภูมิ ภาพถ่าย เป็นต้น
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 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 ในบทที่ 5 ผู้วิจัยควรจะแยกประเด็นเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
 5.1 ผลการวิจัยโดยสรุป เป็นการเขียนสรุปผลการวิจัย  

มีรายละเอียดในเรื่องวัตถุประสงค์ กลุ ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 5.2 อภิปรายผล เป็นการน�าเอาประเด็นหลักที่ได้จากการ

วิเคราะห์มาอภิปรายในรูปแบบของความสัมพันธ์หรือเหตุผล โดยใช้ข้อมูล

สารสนเทศหรอืหลกัฐานงานวจิยัมาสนบัสนนุ รวมทัง้ใช้ความคดิเห็นอธบิาย

เพิม่เตมิหรอืใช้ข้อมลูจากค�าถามปลายเปิดมาสนบัสนนุข้อสรุป หรืออธบิายว่า

ท�าไมผลการวิจัยจึงเป็นอย่างนั้น

 5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย เป็นการน�าเสนอแนวคดิหรือ

ข้อคิดเห็นในการศึกษารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม หรือน�าเอาผลไปใช้ เป็นส่วน

ส�าคญัมากทีก่ารเขยีนต้องให้มคีวามเป็นไปได้และเป็นรูปธรรม โดยอาจให้ข้อ

เสนอแนะในเชงินโยบาย หรอืในเชงิปฏิบตั ิมบีคุคลหรือหน่วยงานทีส่ามารถ

น�าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติได้

3. ส่วนภาคผนวก ประกอบด้วย 2 ส่วน คอื บรรณานกุรม เป็นการ

รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงในการวิจัย หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่วิจัย 

โดยเขยีนให้ถกูต้องตามหลกัทางบรรณารกัษศาสตร์ และภาคผนวก เป็นส่วน

ของรายงานทีผู่วิ้จยัสามารถน�าเอาเอกสารต่างๆท่ีไม่สามารถใส่ไว้ในเนือ้เรือ่ง

ได้มารวบรวมไว้ในส่วนนี้ ซึ่งอาจจะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบฟอร์มหรือรายช่ือต่างๆ ภาพถ่ายกระบวนการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์  

ที่เห็นว่าจ�าเป็นต้องแสดงไว้
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คณุภาพของงานวจัิย

สุวิมล ว่องวาณิช (2545) ได้กล่าวว่า ความตรงเป็นสิ่งที่ต้องให้

ความส�าคัญในการท�าวิจัย งานวิจัยแต่ละช้ินต้องสามารถตอบค�าถามส�าคัญ  

2 ประการ ได้อย่างชัดเจน คือ งานวิจัยนั้นให้ผลการวิจัยจริงตามที่กล่าวอ้าง 

หรอืไม่ และผลทีไ่ด้จากการวจิยัสามารถเช่ือได้หรอืไม่ ความตรงของการวจิยั

อยู่ที่ความสามารถในการชี้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการท�างานส�าหรับ 

ผู้ปฏิบัติ

หลักเกณฑ์ส�าคัญในการพิจารณาคุณภาพของงานวิจัย มีดังนี้

1. การสร้างความรู้ให้กับสาขาวิชา

2. ความเหมาะสมระหว่างค�าถามวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

กระบวนการรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. วิธีการรวบรวมข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่เลือกมา

ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

4. ความส�าคัญและประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย หรือคุณค่าของ 

การวิจัย ผลการวิจัยน�าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติทางการศึกษา

5. ความสามารถในการสรุปรวบยอดให้เป็นที่เข้าใจได้ ซ่ึงเป็น

คณุภาพรวมในเชงิทฤษฎแีละเทคนคิ โดยต้องมกีารค�านงึถึงความรู้ทีส่ร้างข้ึน 

ความกระจ่าง ความเกี่ยวข้อง และสมรรถนะของกระบวนการวิจัย ค�านึงถึง

การสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพของเทคนิค คุณค่าของการวิจัย และ

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการวิจัย และค�านึงถึงการใช้ความรู้เชิงทฤษฎีต่างๆ

มาอธิบายความหมายของข้อมูลที่มีอยู่

การประเมนิคณุภาพงานวจิยั

ความจ�าเป็นอกีประการหนึง่ส�าหรบันกัวจิยั คอืต้องมคีวามรู้ เกีย่วกบั 

การประเมินงานวิจัย (Evaluation of research) เพื่อให้สามารถคัดเลือก

งานวิจัยต่างๆ ที่มีคุณภาพมาไว้ใช้ประกอบการศึกษาเพ่ิมเติมให้เกิดความรู ้
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และความเข้าใจท่ีกว้างข้ึนในการท�าวิจัยของตน อีกทั้งให้ทราบว่าในการ

ประเมินงานวิจัยน้ันมีการพิจารณาในเร่ืองใดบ้าง เพื่อท่ีว่าตนจะได้สามารถ

ท�างานวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น

การประเมินงานวิจัยนั้น อาจพิจารณาได้ใน 2 มิติ ดังนี้

1. มิติด้านคุณค่า ซึ่งเป็นการพิจารณาประโยชน์หรือความส�าคัญ

ของงานวจัิยนัน้ เช่น ช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน ปัญหาส�าคัญ พฒันาสิง่ใหม่ หรอื

เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ เช่น ทดสอบทฤษฎี สร้างองค์ความรู้ใหม่

2. มิติด้านคุณภาพ เป็นการพิจารณาถึงความถูกต้อง เหมาะสม 

ตามหลักของการวิจัยที่ดีการประเมินคุณภาพ การประเมินคุณภาพงานวิจัย

นั้นเป็นการพิจารณาในด้านวิธีวิทยาการวิจัย (Research Methodology) 

ในมติด้ิานคณุภาพอาจพจิารณาถงึคณุสมบตัขิองงานวจิยัทีด่ ีดงันี้

1.  งานวิจัยต้องมีความตรงภายใน (internal validity) หมายถึง  

มีการควบคุมตัวแปรหรือเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อสิ่งที่นักวิจัยก�าลังศึกษา

เพื่อให้ได้ผลวิจัยท่ีเชื่อถือได้ ในภาษาสถิติเรียกว่า มีการควบคุมตัวแปร

แทรกซ้อน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตรงภายใน ได้แก่ เคร่ืองมือ และการ

ออกแบบการวเิคราะห์ข้อมลู ถ้าเครือ่งมอืวดัได้ตรง จะท�าให้นกัวจิยัได้ข้อมลู

ทีม่คีวามตรง และถ้านกัวจิยัเลือกการวเิคราะห์ทีถ่กูต้องจะท�าให้ได้ผลสรปุที่

ถูกต้องด้วย ดังนั้น ความตรงภายในจึงแสดงถึงความน่าเชื่อถือของผลวิจัย

2. งานวิจัยมีความตรงภายนอก (external validity) หมายถึง 

ความถกูต้องในการน�าผลวจิยัไปใช้ได้ ในภาษาสถติเิรยีกว่า ผลวจิยัสามารถ

สรุปอ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากรได้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตรงภายนอก คือ  

การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ถ้าตัวอย่างที่ได้มีความเป็นตัวแทนและเลือกใช้สถิติได้เหมาะสม มีผลท�าให้

การอ้างอิงมีประสิทธิภาพดีด้วย
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เกณฑ์พจิารณาคุณภาพของงานวจิยัชัน้เรยีน

1.  ชื่อเร่ืองวิจัยแสดงให้เห็นตัวแปรของนักเรียนที่เป็นปัญหา  

มีความชัดเจน กระชับ และสมบูรณ์

2.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาแสดงเหตุผลให้เห็นว่า

เป็นปัญหาในชั้นเรียนที่ควรได้รับการแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัย

3.  ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้สอดคล้องกับปัญหาและ

สามารถหาค�าตอบได้

4.  ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายได้เหมาะสม เป็นกลุ่มที่ต้องแก้ไข และ

สามารถแก้ไขได้

5.  ตัวแปรชัดเจน (ต้น/ตาม/ควบคุม) มีความสอดคล้องกับปัญหา

นักเรียน และพัฒนาได้

6.  มีทฤษฎีหรือแนวคิดมาสนับสนุนกระบวนการพัฒนา/แก้ไข/

ปรับปรุง

7.  นวัตกรรมที่น�ามาใช้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับ

ปัญหาของนักเรียน

8.  ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเหมาะสมท้ังท่ีเป็นข้อมูล 

เชิงปริมาณและคุณภาพ

9.  แสดงหลักฐานร่องรอยการพัฒนาที่ชัดเจน (กราฟ/แผนภูมิ/

ภาพ/ชิ้นงาน/ผลงานฯลฯ)

10. มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลวิจัยได้อย่างถูกต้อง  

(ใช้สถิติได้เหมาะสมกับข้อมูล)

11. เขยีนรายงานผลการวจิยัได้อย่างชดัเจน เข้าใจง่าย มคีวามถูกต้อง 

และเหมาะสม
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12. ผลการวิจัยเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน (พัฒนาได้ตรงจุดของ

ปัญหา)

13. ผลการวิจัยสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

(พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ)
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ตอนที่ 3 ตัวอย่างงานวิจัย

ตัวอย่างงานวิจัยเรื่องที่ 1
ป่าชายเลนสู่การพัฒนาศิลปะและภาษา1

อ�าพร ไหวพริบ2

 

 

“ครผููใ้ห้ก�าลังใจ”

อาจารย์อ�าพร ไหวพริบ สอนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2  

ในโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่บนเกาะในภาคเรียนแรก ได้บทเรียนจากการ

วจิยัของตนเองว่า สือ่การสอนเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบันกัเรียนในระดับอนบุาล 

เพื่อถักทอให้เด็กเกิดการเรียนรู ้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการเรียนรู้จาก 

ส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวจะท�าให้เด็กเข้าใจได้ดี เพราะเชื่อมโยงกับชีวิตประจ�าวัน

ของเขาเอง ในภาคเรียนที่สอง สิ่งที่รบกวนจิตใจของผู้สอนคือนักเรียนไม่มี

ความคิดสร้างสรรค์ เมื่อให้เด็กวาดภาพตามจินตนาการ จะมีผลงานออกมา

เหมือนๆ กัน จากการสะท้อนความคิดจึงสรุปได้ว่าเพราะครูใช้ค�าสั่งกับเด็ก  

และให้แรงเสริมเฉพาะคนเก่ง ท�าให้นักเรียนที่เหลือขาดความมั่นใจ  

เมือ่ครปูรบัยทุธศาสตร์การสอนใหม่ โดยใช้สือ่จากแหล่งเรยีนรูแ้ละเปิดโอกาส

ให้นักเรียนร่วมกันออกเสียงและลงมติในส่ิงที่สนใจ และให้แรงเสริมกับเด็ก 

ทุกคนเพื่อเป็นก�าลังใจในการเรียน ภาพผลงานของนักเรียน จึงเป็นเรื่องเล่า

ของตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่ ขอแต่ให้ “ครูเป็นผู้ให้ก�าลังใจ” Minci ut

1งานวิจัยเชงิปฏบิตักิารภายใต้โครงการสร้างความเข้มแขง็สิง่แวดล้อมศกึษาในประเทศไทย (SEET)
2อาจารย์โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ หมู ่2 คลองประสงค์ ต.คลองประสงค์ อ.เมอืง จ.กระบี ่81000
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ข้าพเจ้านางอ�าพร ไหวพริบ ต�าแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7  โรงเรียน

บ้านคลองประสงค์ มีประสบการณ์การท�างาน 19 ปี ปัจจุบันท�าการสอน

ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 สภาพโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  

ตั้งอยู่บนเกาะ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ มีจ�านวนนักเรียน 

94 คน  คร ู7 คน  นกัการภารโรง 1 คน  การเดินทางไปโรงเรยีนต้องโดยสาร

ด้วยเรอืหางยาว  ใช้เวลาในการเดนิทางจากบ้านไปโรงเรยีนประมาณ 10 นาที

โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่

ในโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย (SEET) เร่ิมโครงการต้ังแต่

ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา ข้าพเจ้าและเพื่อนครูได้เข้าร่วมอบรมพัฒนา

ตนเองเกีย่วกบัวธิกีารสอนสิง่แวดล้อมศกึษาทกุคร้ัง  จนในปีการศกึษา 2546   

ได้มีกิจกรรม “การวิจัยปฏิบัติการ” ของโครงการ SEET ข้าพเจ้าได้สมัคร 

เข้าร่วมในการวิจัยนี้ด้วย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 โดยการบันทึก 

Diary แล้วสรุปเป็นกรณีศึกษา 1 เรื่อง  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ข้าพเจ้าก็ได้เข้าร่วมเป็นอาสา

สมัครในกิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง และเข้าร่วมประชุมปฏิบัติ

การประมาณมกราคม 2547 ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ หลังจากนั้นก็

กลับไปโรงเรียน ข้าพเจ้าเริ่มทบทวนปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับเด็ก ปรากฏว่า  

มปัีญหาหน่ึงท่ีข้าพเจ้าพบมาตลอดและซ�า้ซาก ไม่เข้าใจว่าท�าไมถงึเป็นเช่นนี้  

ทั้งๆ ที่ข้าพเจ้าคิดว่า ตัวเองสอนดีที่สุดแล้ว เหตุเกิดในกิจกรรมสร้างสรรค ์ 

จะมีกิจกรรมหนึ่งท่ีจะต้องจัดให้กับเด็กคือ การวาดภาพระบายสีตาม

จินตนาการ เมื่อข้าพเจ้าสั่งงานเด็กก็จะท�างาน ข้าพเจ้ากลับมานั่งที่โต๊ะบ้าง  

เดนิดเูดก็บ้าง  ส่วนใหญ่จะดทูีช่ิน้งานทีส่�าเรจ็แล้ว  เดก็จะเข้าแถวเรยีงล�าดบั

มาส่งงานครู ผลงานของเด็กส่วนใหญ่โดยเฉพาะอนุบาล 2 จะคล้ายกัน    

ซึง่ข้าพเจ้าสงัเกตว่าหลายครัง้แล้วทีเ่ป็นอย่างนี ้ก็พยายามซกัถามเดก็ว่าท�าไม

คล้ายกันล่ะลกู มีเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่ซึง่มคีวามพร้อมในด้านต่างๆ ดมีาก  ข้าพเจ้า
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ก็ชมเชยเสมอว่า วาดภาพสวย มีความคิดจินตนาการท่ีสร้างสรรค์ดีมาก  

นีล่่ะค่ะ การให้แรงเสรมิกบัเดก็ในบางคร้ังกจ็ะมผีลกระทบกบัเดก็คนอืน่ด้วย  

จึงท�าให้ข้าพเจ้า ถงึบางอ้อ!  ทนัทว่ีา ผลทีข้่าพเจ้าชมเชยคนเก่งอยูบ่่อยๆ 

ท�าให้เดก็คนอืน่ๆ รูส้กึไม่มัน่ใจ และขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่กล้าคดิ

ออกนอกลู่นอกทาง ข้าพเจ้าคิดว่าวิธีการสอนของครูมีผลกับเด็กมากจนใน

บางครั้งท�าให้เด็กขาดความคิดริเริ่ม การย้อนถามตัวเองว่าที่เด็กเป็นเช่นนี้

เพราะอะไร ข้าพเจ้าต้องการให้เดก็เกดิการคดิและการกระท�า ลกัษณะเช่นนี้  

คือ

43                                         
 
กจิกรรมสร้างสรรค์  จะมีกิจกรรมหน่ึงท่ีจะตอ้งจดัให้กบัเด็กคือ   การวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ เม่ือ
ขา้พเจา้สั่งงานเด็กก็จะท างาน   ขา้พเจา้กลบัมานั่งท่ี  โต๊ะบ้าง   เดินดูเด็กบ้าง   ส่วนใหญ่จะดูท่ีช้ินงานท่ี
ส าเร็จแลว้  เด็กจะเขา้แถวเรียงล าดบัมาส่งงานครู  ผลงานของเด็กส่วนใหญ่โดยเฉพาะอนุบาล 2  จะคล้ายกัน   
ซ่ึงขา้พเจา้สังเกตวา่หลายคร้ังแลว้ท่ีเป็นอยา่งน้ี  ก็พยายามซกัถามเด็กวา่ท าไมคลา้ยกนัล่ะลูก  มีเด็กผูห้ญิงคน
หน่ึงซ่ึงมีความพร้อมในดา้นต่างๆ ดีมาก  ขา้พเจา้ก็ชมเชยเสมอว่า  วาดภาพสวย มีความคิดจินตนาการท่ี
สร้างสรรค์ดีมาก  น่ีล่ะค่ะ การให้แรงเสริมกับเด็กในบางคร้ังก็จะมีผลกระทบกับเด็กคนอ่ืนด้วย  จึงท าให้
ข้าพเจ้า ถึงบางอ้อ!  ทันทีว่า ผลที่ข้าพเจ้าชมเชยคนเก่งอยู่บ่อยๆ ท าให้เด็กคนอ่ืนๆ  รู้สึกไม่มั่นใจ และขาด
ความเช่ือมั่นในตนเอง ไม่กล้าคิดออกนอกลู่นอกทาง ขา้พเจา้คิดวา่วิธีการสอนของครูมีผลกบัเด็กมากจนใน
บางคร้ังท าใหเ้ด็กขาดความคิดริเร่ิม  การยอ้นถามตวัเองวา่ท่ีเด็กเป็นเช่นน้ีเพราะอะไร ขา้พเจา้ตอ้งการใหเ้ด็ก
เกิดการคิดและการกระท า ลกัษณะเช่นน้ี คือ 
 

กล้าคิด              กล้าตัดสินใจ      กล้าท าอย่างมั่นใจ 
 
     
 
ความคาดหวงัของครูต่อการคิดและการกระท าของนักเรียน 
 ขา้พเจา้เร่ิมวางแผนเพื่อทดลองใชว้ิธีการให้เด็กไดเ้รียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิด
ของ  ศาสตราจารยศ์รียา  นิยมธรรม วา่เด็กเล็กๆ นั้น ความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัซ่ึงน าไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์   หากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนก็จะเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะท าส่ิงใหม่ๆ  โดยการ
หลอมรวมองคค์วามรู้เดิมใหเ้กิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่  และส่ิงท่ีเด็กคิดหากไดรั้บการยกยอ่งหรือชมเชยก็จะท า
ให้เด็กมีความมัน่ใจมากข้ึน  ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีมีอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก  หากได้รับการส่งเสริมด้วย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์   เด็กก็จะมีการพฒันาข้ึนแต่ในทางตรงกันข้ามหากว่าเด็กไม่ได้รับการ
ส่งเสริม   ความคิดสร้างสรรคท่ี์มีอยูอ่าจหายไปได ้
 วิธีการหรือกระบวนการของครูสามารถท าได้อย่างหลากหลาย  ข้าพเจา้น าความรู้และประมวล
ความคิด เพื่อทบทวนยอ้นกลบัและถามตวัเองว่า เม่ือเด็กมีปัญหาเก่ียวกบัการวาดภาพท่ีคลา้ยคลึงกนั  และ
รายละเอียดของภาพก็มกัมีนอ้ย  พอท่ีจะสรุปออกมาเป็นเหตุและผลดงัน้ี 
                ครูส่ังงาน    เด็กปฏิบัติ  เกดิผลงานทีค่ล้ายคลงึกนั 
 ยดึคนเก่งเป็นแบบ ครูให้แรงเสริมคนเก่ง      คนอ่ืนขาดความเช่ือมั่น 
 ครูต้องการแก้ไข  ค้นหาตัวเอง  วางแผน              ด าเนินการ 
 เกดิปัญหา  แก้ไข   พอใจ    
 การด าเนินการของขา้พเจา้จะยึดเด็กเป็นศูนยก์ลาง  เร่ิมแรกก็ใช้วิธีการให้เด็กไดเ้ลือกโดยยึดเสียง
ขา้งมากเป็นเกณฑ์  เม่ือถึงเวลาท ากิจกรรมสร้างสรรค์จะให้เด็กออกนอกชั้นเรียน  แล้วเลือกธรรมชาติ
รอบตวัเป็นแบบในการวาด โดยเนน้ตน้ไมบ้ริเวณโรงเรียนเป็นหลกั  คร้ังแรกเม่ือเด็กออกไปนอกห้องเรียนก็

ความคาดหวงัของครูต่อการคดิและการกระท�าของนักเรียน

ข้าพเจ้าเริ่มวางแผนเพื่อทดลองใช้วิธีการให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม  

ว่าเดก็เลก็ๆ นัน้ ความอยากรูอ้ยากเห็นจะเป็นพ้ืนฐานทีส่�าคญัซ่ึงน�าไปสู่ความ

คิดสร้างสรรค์ หากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนก็จะเกิดความมุ่งมั่นที่จะ

ท�าสิง่ใหม่ๆ โดยการหลอมรวมองค์ความรูเ้ดมิให้เกดิเป็นองค์ความรู้ใหม่ และ 

ส่ิงทีเ่ดก็คดิหากได้รบัการยกย่องหรือชมเชยกจ็ะท�าให้เด็กมคีวามมัน่ใจมากขึน้  

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก หากได้รับการส่งเสริมด้วย

กระบวนการเรยีนรูท้ีส่ร้างสรรค์ เดก็กจ็ะมกีารพฒันาขึน้แต่ในทางตรงกนัข้าม 

หากว่าเด็กไม่ได้รับการส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่อาจหายไปได้
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วิธีการหรือกระบวนการของครูสามารถท�าได้อย่างหลากหลาย  

ข้าพเจ้าน�าความรู้และประมวลความคิด เพื่อทบทวนย้อนกลับและถามตัว

เองว่า เม่ือเดก็มีปัญหาเกีย่วกบัการวาดภาพทีค่ล้ายคลงึกนั และรายละเอยีด

ของภาพก็มักมีน้อย พอที่จะสรุปออกมาเป็นเหตุและผลดังนี้

ครูสั่งงาน       เด็กปฏิบัติ      เกดิผลงานทีค่ล้ายคลงึกัน

ยึดคนเก่งเป็นแบบ  ครใูห้แรงเสรมิคนเก่ง คนอืน่ขาดความเชือ่มัน่

ครูต้องการแก้ไข    ค้นหาตัวเอง      วางแผน              

ด�าเนินการ    เกิดปัญหา       แก้ไข      พอใจ

การด�าเนินการของข้าพเจ้าจะยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เริ่มแรกก็ใช้วิธี

การให้เด็กได้เลือกโดยยึดเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เมื่อถึงเวลาท�ากิจกรรม

สร้างสรรค์จะให้เดก็ออกนอกชัน้เรยีน  แล้วเลอืกธรรมชาตริอบตวัเป็นแบบใน

การวาด โดยเน้นต้นไม้บริเวณโรงเรยีนเป็นหลกั ครัง้แรกเมือ่เดก็ออกไปนอก

ห้องเรยีนกม็ปัีญหาวุน่วายมาก เพราะเดก็จะไม่ค่อยกลบัมาห้องเรยีนพร้อมกนั   

กเ็ลยตกลงกันใหม่อกีว่า เมือ่ออกไปดอูะไรกต้็องดใูห้ละเอยีด และถ้าจบัต้อง

หรอืสมัผสัได้กต้็องท�า ทดลองท�าอย่างนีป้ระมาณ 7 คร้ัง เด็กเร่ิมมจิีนตนาการ 

เช่น  มีรายละเอียดของภาพเพิม่ขึน้ จากทีต้่นไม้เป็น ต้นไม้มกีิง่ก้าน หลงัจาก

ใช้วิธีการเรียนรู้จากของจริง เด็กสามารถวาดโดยมีใบ กิ่งก้านดอก และผล   

โดยแต่ละคนกจ็ะไม่เหมอืนกนัในเรือ่งของการวางลกัษณะของภาพ การตัง้ชือ่ภาพ 

ส่วนประกอบย่อยในภาพ เช่น จะมีสัตว์และคนประกอบ เพ่ือเพิ่มความ

สมบูรณ์ของภาพ บางคนก็สามารถจินตนาการว่า ต้นไม้พูดได้ เขาบอกว่า  

“อย่ามาเดด็ฉนันะ ฉนัเจบ็” ผลงานกแ็ตกต่างกนัออกไป  แต่ข้าพเจ้ามีความ

รู้สึกว่าเด็กเริ่มเบื่อกับการออกไปนอกห้อง หลังจากนั้นข้าพเจ้าเริ่มให้เด็กได้

เล่าเร่ืองเกีย่วกบัภาพของตนเอง เพือ่ต้องการให้เดก็ได้พัฒนาด้านภาษาไปด้วย
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ต้นเดือนกุมภาพันธ์  2547 ข้าพเจ้าเริ่มทบทวนสิ่งที่ได้ท�ากับเด็กว่า

ผลเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นแรงดึงดูดให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น  

ในบางคร้ังเวลาที่ข้าพเจ้าให้เด็กท�ากิจกรรมนั้นมากบ้างน้อยบ้าง จึงท�าให้มี

ผลต่อกระบวนการคิดของเด็ก เพราะถ้าเวลามากเกนิไปเด็กกจ็ะเบือ่ ถ้าเวลา

น้อยเกินไปเด็กก็จะรีบ จึงหาวิธีการท่ีจะให้เด็กได้มีอิสระในการคิด โดยท�า

หนังสือถึงผู้ปกครองขอความร่วมมือในการท�ากิจกรรมกับเด็ก

ข้าพเจ้าเริ่มวิธีการที่ 2 เมื่อผู้ปกครองตอบรับมา ข้าพเจ้าก็จัดหา

สมุดวาดเขียนเล่มเล็กและสีเทียนคนละ 1 กล่อง  เพื่อไว้ท�ากิจกรรมการวาด

ภาพทีบ้่าน โดยให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วม ส่วนเรือ่งทีจ่ะวาดกเ็ป็นเรือ่งเกีย่วกับ

ป่าชายเลน ซึง่เดก็จะคุน้เคยมาก เพราะใกล้บ้านจะมป่ีาชายเลนทกุคน ก่อน

จะให้งานเด็กทุกคนข้าพเจ้าถามเด็กก่อนว่า ลูกอยากวาดอะไร เกี่ยวกับป่า

ชายเลน เมื่อเด็กบอกข้าพเจ้าก็บันทึกเอาไว้ที่หัวกระดาษทุกครั้ง เมื่อเด็กน�า

ผลงานมาส่งข้าพเจ้าก็จะถามถึงบทบาทของผู้ปกครองและบทบาทของเด็ก

ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน ตอนแรกๆ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท�าผลงานมาก   

หลงัจากนัน้กจ็ะลดบทบาทลงเรือ่ยๆ ในเรือ่งของการวาดภาพ ส่วนภาระงาน 

ที่โรงเรียน ข้าพเจ้าก็จะให้เด็กเลือกแหล่งเรียนรู้เอง เสียงส่วนใหญ่เลือก

เอาป่าชายเลนหลังโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษา ในการสอนแต่ละคร้ังข้าพเจ้า 

จะสอดแทรกวธิกีารสงัเกต ส�ารวจ เพือ่เดก็จะได้ฝึกการสงัเกตอย่างมจีดุหมาย  

สามารถพูดอธิบายได้โดยวิธีการพูดคุย สนทนา โต้ตอบ เพ่ือกระตุ้นให้

เด็กได้คิดค�าถามท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเน้นท่ีค�าถามปลายเปิด เช่น วันนี้ไปเที่ยว 

ป่าชายเลนแล้วลูกเห็นอะไรบ้าง ชอบอะไรที่สุด ที่ชอบเพราะอะไร  

ใบโกงกางมีลักษณะอย่างไร ฯลฯ และจะให้โอกาสเด็กแสดงความคดิเหน็ทกุคน   

เมื่อเด็กท�าได้ก็จะให้รางวัลที่เรียกว่า “แรงเสริม” การสอนในบางคร้ังก็ได้

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับเด็กโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ พืช สัตว์  

และสิ่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัป่าชายเลน ข้าพเจ้าจะเชือ่มโยงเนื้อหาทีส่อนใหเ้ขา้กับ 
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สิง่แวดลอ้มศกึษา  อย่างเช่น  เรือ่งศาสนาของเรา ฟังเรื่องแลว้ไม่นา่จะเชือ่ม

โยงกนัได้ ดงัน้ันข้าพเจ้าได้เชญิผูท้ีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัศาสนาอสิลามมาให้ความรู้ 

กับเด็ก ข้าพเจ้านั่งฟังอยู่ด้วย ก็รู้ว่าแม้แต่อัลเลาะห์ก็ยังเป็นห่วงเร่ืองการ 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยากรพูดให้เด็กฟังว่า ให้ทุกคนใช้ทรัพยากร 

ให้คุ้มค่าและยาวนานที่สุด ทุกครั้งที่เด็กวาดพืช หรือสัตว์ในป่าชายเลน  

ก่อนวาดเด็กจะต้องออกไปดูมาก่อน เมื่อวาดแล้วเกิดความสงสัยหรือ 

จ�าไม่ได้ก็สามารถไปดูซ�้าได้อีก ในขณะที่วาดข้าพเจ้าก็จะมีแบบสังเกต

พฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของเด็กทุกครั้ง ดังนี้

ที่มาภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ส�าหรับอาเซียน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แบบสงัเกตพฤตกิรรมการร่วมกจิกรรม

วนัท่ี.................เดอืน...............พ.ศ. .................      

เลขที่ ชื่อ - สกุล ความสนุกสนาน การมีส่วนร่วม ความสนใจ หมายเหตุ

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี

 

46                                         
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกจิกรรม 

วนัที#.................เดอืน...............พ.ศ. .................       

เลขที# ชื#อ - สกุล ความสนุกสนาน การมีส่วนร่วม ความสนใจ หมายเหต ุ

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

         

  

 

 เมื#อเด็กนาํผลงานมาส่ง  ก็จะให้เด็กเล่าเกี#ยวกบัผลงานของตนเองเป็นประโยคพร้อมกบัตัIงชื#อภาพ

ของตนเองดว้ย  ทุกครัI งขา้พเจา้จะบนัทึกคาํพูดของเด็กไว ้ เช่น  ผลงานการวาดภาพของนอ้งชาคริต ในเรื#อง 

“ป่าชายเลนของผม” ในวนัที# 10 มีนาคม 2547 เขาเล่าว่า “ในป่าชายเลนมีตน้ไมม้ากมายครับครู มีสัตวด์ว้ย 

พ่อผมไปหาปูดาํในป่าชายเลน เวลานํIาขึIนมกัจะมีปลาตวัใหญ่ขึIนมาดว้ย”   เป็นตน้   

การวิจยัปฏิบตัิการในครัI งนีIทาํให้ขา้พเจ้าได้เปลี#ยนแปลงตวัเองเกี#ยวกบัเรื#องการใช ้แหล่ง     เรียนรู้    

การให้เวลาและโอกาสกบัผูเ้รียน   การใชค้าํถามปลายเปิดสอดแทรกเพื#อกระตุน้ให้เด็กไดค้ิด  ตลอดจนการ

ให้แรงเสริมกบัเด็กทุกคน  เพื#อเป็นกาํลงัใจในการเรียนต่อไป   และอย่าคาดหวงัมากเกนิไป   เพราะเด็กแต่

ละคนมีความพร้อมไม่เหมือนกนั 

 ความเปลี#ยนแปลงของผูเ้รียนจากการใช้แหล่งเรียนรู้เกี#ยวกับป่าชายเลนและการใช้วิทยากรใน

ทอ้งถิ#นตลอดจนธรรมชาติรอบตวัเป็นแบบในการสร้างผลงานดา้นศิลปะ  และการเล่าเรื#องจากผลงานของ

ปัญหา 

คิด
ทบทวน 

หาวิธีแก ้

วางแผน 

ร่วมดว้ยช่วยกนั
ครู+ผูป้กครอง 

ชิIนงาน 

ปัญหา 

แกปั้ญหา 

ผลของ
วิธีการ 

เมื่อเด็กน�าผลงานมาส่ง ก็จะให้เด็กเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเอง

เป็นประโยคพร้อมกับตั้งชื่อภาพของตนเองด้วย ทุกครั้งข้าพเจ้าจะบันทึกค�า

พดูของเดก็ไว้ เช่น  ผลงานการวาดภาพของน้องชาครติ ในเรือ่ง “ป่าชายเลน

ของผม” ในวนัที ่10 มนีาคม 2547 เขาเล่าว่า “ในป่าชายเลนมต้ีนไม้มากมาย

ครับครู มสีัตว์ด้วย พอ่ผมไปหาปดู�าในป่าชายเลน เวลาน�า้ขึน้มกัจะมปีลาตัว

ใหญ่ขึ้นมาด้วย” เป็นต้น
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การวิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้ท�าให้ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง

เกี่ยวกับเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ การให้เวลาและโอกาสกับผู้เรียน การใช้

ค�าถามปลายเปิดสอดแทรกเพือ่กระตุน้ให้เดก็ได้คดิ ตลอดจนการให้แรงเสริม 

กบัเดก็ทกุคน เพือ่เป็นก�าลงัใจในการเรยีนต่อไป และอย่าคาดหวงัมากเกนิไป    

เพราะเด็กแต่ละคนมีความพร้อมไม่เหมือนกัน

ความเปลีย่นแปลงของผูเ้รยีนจากการใช้แหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัป่าชายเลน 

และการใช้วทิยากรในท้องถิน่ตลอดจนธรรมชาตริอบตัวเป็นแบบในการสร้าง

ผลงานด้านศิลปะ และการเล่าเรื่องจากผลงานของตนเอง สามารถพัฒนา 

ให้ผูเ้รยีนมคีวามคดิ จนิตนาการด้านศลิปะ และภาพดขีึน้กว่าเดมิ  นอกจากนัน้ 

ยังท�าให้ผู้เรียนเกิดทักษะและมีพฤติกรรมที่แสดงออกในทางบวกดังนี้

- เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

- เด็กกล้าคิดกล้าตัดสินใจ

- รูจ้กัใช้ประสบการณ์เดมิผสมผสานกบัความคิดจนิตนาการ  เช่น   

 การวาดต้นโกงกางในป่าชายเลน แล้วมีนกบินมาเกาะท่ีกิ่ง   

 บางคนกม็รีงัมดแดงอยูท่ีต้่นไม้ด้วย ทัง้ๆ ทีเ่มือ่ไปสงัเกตแล้วไม่มี  

 แสดงว่าเดก็คดิจิตนาการไปว่านก และมดแดงควรจะอยูท่ี่ต้นไม้  

 บางคนกว็าดต้นจาก แล้ววาดผลของต้นจากเพิม่ มกีารวาดระดับ 

 ของน�้า ซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่ เช่น ปู ปลา กุ้ง และแบ่งพ้ืนที่ 

 ในการวาดเป็นส่วนๆ เช่น  น�้า  พื้นดิน และท้องน�้า

- รู้จักแสดงออกและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

- เด็กมีความใกล้ชิดกับผู้ปกครองมากขึ้น

- เด็กและผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกัน

- เด็กได้ศึกษาป่าชายเลนอย่างละเอียด

- เด็กเห็นคุณค่าของป่าชายเลน
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การปรบัเปลีย่นวิธกีารของครสู่งผลต่อผูเ้รยีนในเชงิบวกมากกว่าเชงิลบ   

การท�าวิจัยปฏิบัติการของโครงการ SEET เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถ

พฒันาตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การท่ีเราจะพัฒนาผูเ้รียนให้เกดิผลตาม 

ทีค่าดหวงั ในบางครัง้เราต้องย้อนถามตวัเองว่าผลทีเ่กดิมาจากสาเหตอุะไร  

แล้วต้องท�าอย่างไรกบัปัญหานัน้  เพือ่ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

ในอนาคต

วธิกีารทีข้่าพเจ้าใช้เพือ่พฒันาทกัษะด้านศลิปะและภาษา ซ่ึงจริงๆ แล้ว   

อาจจะมวีธิกีารอืน่ๆ ทีส่ามารถน�ามาใช้และเกดิผลได้  เหมอืนกบัท่ีข้าพเจ้าได้

เสนอไว้แล้ว  ซึง่วธิกีารท่ีข้าพเจ้าได้ให้เดก็ท�างานและเรยีนรูร่้วมกบัผูป้กครอง

ท่ีบ้าน เมือ่ดจูากผลงานแล้ว เดก็ส่วนใหญ่วาดภาพเกีย่วกบัป่าชายเลน  และ

พูดเล่าเรื่องผลงานของตนเองท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน ผลจะคล้ายคลึงกัน   

แต่ก็ไม่ได้มีข้อจ�ากัดว่า จะเกิดผลดีกับเด็กทุกคนเสมอไป เพราะมีเด็ก

จ�านวน 2 คน ทีมี่ผลของการใช้วธิกีารให้ท�ากจิกรรมระหว่างโรงเรยีนกบับ้าน 

ไม่เหมือนกันคือ ผลงานการวาดภาพที่โรงเรียนจะมีรายละเอียดของภาพ

มากกว่าที่บ้าน ข้าพเจ้าก็ได้ถามเด็ก 2 คน นี้ เขาก็บอกว่า ขี้เกียจ ไม่ว่าง  

เพราะต้องไปเรียนเกี่ยวกับศาสนา เพราะฉะนั้นวิธีการแต่ละวิธีการจะสรุป

ไม่ได้เสมอไปว่าพัฒนาไปในทางบวกกับเด็กทุกคน

ในการท�าวิจยัครัง้นีท้�าให้ ข้าพเจ้ามทีกัษะการเขยีนกรณีศกึษาเพ่ิมขึน้   

และจะบันทึก Diary ตลอดไป เพื่อเป็นกุญแจหรือกระจกส�าหรับมอง 

ตัวเองในการพัฒนาการท�างานให้เป็นครูที่ดีของศิษย์
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สรปุผลการเปรยีบเทยีบพฒันาการของนักเรียน 

ในเร่ืองรายละเอยีดของภาพ

จ�านวน 5 ครัง้

ครัง้ท่ี 1 

มต้ีนไม้ 2 ต้น ซึง่มลีกัษณะทีไ่ม่ชดัเจน เมือ่มองดูบอกไม่ได้ว่าเป็นต้น

อะไร และมีนกบินบนท้องฟ้า  

ครัง้ท่ี 2  

มีต้นโกงกาง มีน�้า มีเรือซ่ึงมีคนนั่งในเรือ มีนกนั่งอยู ่ใต้ต้นไม้  

ลักษณะของนกก็เห็นเป็นตัวชัดเจน

ครัง้ท่ี 3  

มีภูเขา มีลิง มีต้นโกงกางซึ่งมีใบคล้ายของจริง ระบายสีที่ใบได้สวย 

มีลิงนั่งใต้ต้นไม้ ซึ่งก�าลังนั่งมองดูลูกปลาท่ีอยู่ในป่าชายเลน รู้ได้จากการ

สอบถาม

ครัง้ท่ี 4 

มีต้นไม้หลายชนิด เช่น ต้นโกงกาง ต้นตะบูน ต้นล�าพูน ต้นจาก   

ซึ่งวาดใบได้แตกต่างกันโดยดูของจริงเป็นแบบ มีสะพานเดินข้ามล�าคลอง 

เพื่อเดินไปดูป่าชายเลนบนสะพาน มีนักเรียนยืนดูธรรมชาติ ซึ่งวิธีการ

ระบายสกีส็วยงามโดยองิธรรมชาตมิากข้ึนเช่นใบไม้สเีขยีวสเีขยีวอ่อน  สแีดง  

(ระบายสีแดงเพราะใบใกล้จะร่วงแล้วเด็กบอก)
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ครัง้ท่ี 5 

วาดต้นไม้ได้มากกว่าครัง้ท่ี 4 และมกีารวาดสตัว์ทีอ่าศยัในป่าชายเลน  

เช่น ปลาตีน ปู ปลา และบางคนก็มีรังมดแดง มีงู มีภูเขา มีดวงอาทิตย์   

มีก้อนเมฆ รากของต้นโกงกางมีลักษณะยาวพ้นเหนือน�้าเห็นชัดเจน  

ต้นจากมีลักษณะลู ่ตามลม มีผลอยู ่ที่โคนต้น ในส่วนของการระบายสี

สวยงามใช้สีได้เหมาะสมสามารถถ่ายทอดได้ว่าภาพนั้นเป็นภาพป่าชายเลน   

มกีารแบ่งสดัส่วนในการวาด เช่น ส่วนน�า้ ส่วนท้องฟ้า และส่วนพืน้ดนิ เป็นต้น

ที่มาภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ส�าหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ตวัอย่างงานวจิยัเรือ่งที ่2
ตามองดาว เท้าตดิดนิ พทิกัษ์รกัส่ิงแวดล้อม1

ธานี อ่อนบาง2 

 

 

“ครนูกัค้นคว้า”

อาจารย์ธานี อ่อนบาง สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 

ปีที ่5 จากประสบการณ์ในการสอนวชิานีม้านาน มีปัญหารบกวนจิตใจคร ูคอื

บทเรยีนวทิยาศาสตร์ไม่สอดคล้องกบัชวีติประจ�าวนั ท�าให้นกัเรียนเบือ่หน่าย

ไม่สนใจเรยีน เมือ่เข้าสูโ่ครงการวจิยัเชิงปฏบัิตกิาร ได้เปลีย่นแนวคิดจากการ

มองว่านักเรียนมีคุณลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์มาเป็นสะท้อนพฤติกรรมการ

สอนของตนเองที่ไม่เหมาะสมเพื่อแสวงหาทางเลือกใหม่ จึงสอนสอดแทรก

สิ่งแวดล้อมศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ผลงานคร้ังนี้ 

ได้สะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของผู้สอนท่ีพยายาม ค้นคว้าหาความรู ้

จากสือ่หลายๆ แหล่ง เพือ่น�ามาจดักจิกรรมการเรยีนรู้ทีม่คีวามหมายต่อวถีิชวีติ 

ของนักเรียน  ท�าให้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มิได้จ�ากัดอยู่เพียงห้องปฏิบัติการ 

หรอืต้องอาศัยเครือ่งมอืทดลองราคาแพง  ขอเพยีงแต่ครรููจ้กัค้นคว้า ดดัแปลง

วสัดใุนท้องถิน่ให้เป็นสือ่การสอนทีจ่ะส่งผลต่อการเรียนอย่างมคีวามสุขและ

ได้ความรู้จากการปฏิบัติจริง

1งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในโครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย (SEET)
2อาจารย์ประจ�าโรงเรียนบ้านไร่วิทยา หมู่ที่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
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ข้าพเจ้า นายธานี อ่อนบาง อาชีพรบัราชการคร ูในต�าแหน่งอาจารย์ 1  

ระดับ 5 มีประสบการณ์สอน 8 ปี ปัจจุบันส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

กศ.ม. วิทยาศาสตร์ (เน้นฟิสิกส์) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติงานสอน

ที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงเป็นโรงเรียน

มัธยมศึกษาประจ�าอ�าเภอบ้านไร่ วิชาที่สอนส่วนใหญ่จะได้รับมอบหมาย 

ให้สอนหลายวิชา แต่วิชาที่ถนัด คือ วิชาฟิสิกส์

จากประสบการณ์ที่ผ ่านมา ข ้าพเจ ้ามักพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การสอนกับเพ่ือนครูอยู่เสมอ ในช่วงเวลาพักกลางวัน หรือ

หลังโรงเรียนเลิก เพื่อนครูมักจะบ่นให้ฟังเสมอๆ ว่า นักเรียนไม่ต้ังใจเรียน  

ไม่สนใจเรียน ชอบคุยในห้อง ท�าข้อสอบไม่ได้ วิชาท่ีต้องท�าการทดลอง  

เช่น วิทยาศาสตร์ก็มีอุปกรณ์น้อยไม่เพียงพอ ท�าให้ต้องสอนการทดลอง

บนกระดานด�าแทน เป็นต้น จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ ่

มักจะโทษผูเ้รยีนเมือ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่ ข้าพเจ้าเคยลองพูดคยุกบั

นักเรียนที่สอน บางคนก็บอกว่าวิชาบางวิชาเรียนไปแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ 

ท�าอะไร เนือ้หาวชิากย็าก อกีทัง้ครผูู้สอนกส็อนไม่เข้าใจ  เลยท�าให้ไม่อยากเรยีน   

ข้าพเจ้าเองก็เคยมีความคิดเช่นเดียวกับครูท่านอื่น จนกระทั่งข้าพเจ้า

ได้สมัครเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมวิจัยปฏิบัติการในโครงการ SEET ครั้งที่ 3  

และเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ วันท่ี 21 ธันวาคม 2546 ได้รับการ

ถ่ายทอดประสบการณ์และกระบวนการคิดแบบใหม่จาก Coach และคณะ

ท�างานในโครงการ SEET ว่า “ให้เปลีย่นมมุมองจากมองว่าผูเ้รยีนมลีกัษณะ 

ทีไ่ม่พงึประสงค์ เป็นมองว่าเราสอนหรอื จดักจิกรรมการสอนเหมาะสมกับ 

ผูเ้รยีนหรอืไม่ ควรสอดแทรกเนือ้หาของส่ิงแวดล้อมศกึษา เข้าไปในกิจกรรม 

การเรยีนการสอนด้วยเพือ่ปลกูจติส�านกึให้ผูเ้รยีนรักส่ิงแวดล้อม” ข้าพเจ้า

จึงเลือกที่จะท�าวิจัยเรื่อง “การสอดแทรกสิ่งแวดล้อมศึกษาในกิจกรรม 
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การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์” และได้การบ้านมาอีกอย่างหนึ่งคือ  

ต้องเขียนบันทึกกิจกรรมที่ประทับใจ ข้าพเจ้าไม่ชอบเขียนบันทึกก็ต้อง

ลองท�าดู

 

ด�าเนนิการ

ขั้นแรกข้าพเจ้าเลือกประชากรท่ีจะท�าการศึกษา คือ นักเรียน

โรงเรยีนบ้านไร่วทิยา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 จ�านวน  5  ห้องเรยีน  150 คน   

ทีเ่รยีนวชิาวทิยาศาสตร์ (พืน้ฐาน) เวลาเรยีน 1 คาบ/สปัดาห์  ใช้เวลาด�าเนนิ

การตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546

ข้าพเจ้าน�าหลกัสตูรวชิาวทิยาศาสตร์ (พืน้ฐาน) ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5  

ภาคเรยีนที ่2 มาวเิคราะห์พบว่า มเีนือ้หาอยูใ่นสาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  

ข้าพเจ้าได้ปรึกษาทีมงานวิจัยปฏิบัติการในโรงเรียนแล้วพบว่า ส่วนใหญ่

จะเน้นที่ปัญหาขยะในโรงเรียน ข้าพเจ้าต้องการให้นักเรียนมองปัญหา 

สิง่แวดล้อมกว้างขึน้ จงึเลอืกสอดแทรกปัญหาการใช้พลังงาน และมลพิษทาง 

อากาศเพราะเป็นช่วงท่ีชาวไร่อ้อยจะต้องตัดอ้อยส่งโรงงานน�้าตาลพอดี    

จากนั้นข้าพเจ้าก็ค้นคว้า หาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจากห้องสมุด  

อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ และปรึกษาเพื่อนครู เพื่อให้ได้แนวการจัด

กิจกรรมที่จะสอดแทรกสิ่งแวดล้อมศึกษา อีกทั้งพยายามดัดแปลงวัสดุที่มี

ให้กลายเป็นสื่อการสอนอย่างง่ายๆ ด้วย

เรื่องที่ด�าเนินการสอดแทรกสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นเร่ืองแรก คือ  

การดูดาวด้วยแผนท่ีดาว ข้าพเจ้าได้ Download แผนภาพแผนที่ดาวจาก  

Website ของโครงการ LESA แล้วน�ามาโรเนียวตามจ�านวนนักเรียน  

เมื่อถึงคาบเรียนข้าพเจ้าก็สอนวิธีการสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้า และ 

วธิใีช้แผนทีด่าว จากนัน้กแ็จกแผนภาพแผนทีด่าวให้นกัเรียนน�ากลับไปท�าเอง 
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ทีบ้่านและให้สงัเกตหาดาวท่ีไม่ปรากฏในแผนท่ีดาว เพือ่น�ามาใช้ประกอบการเรยีน

ในเรื่องดาวเคราะห์ต่อไป

แผนภาพที่ 1 แผนภาพแผนที่ดาววงกลม จาก www.lesaproject.com

 

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ด�าเนินการสอนเรื่องการดูดาวด้วยแผนที่ดาว

วงกลมไปแล้ว ในสัปดาห์ท่ี 2 ก่อนการสอนข้าพเจ้าไดเ้ตรียมค�าถาม และ

แนวทางค�าตอบไว้หลายแนวทาง เพื่อชักน�านักเรียนให้เกิดการบูรณาการ 

กิจกรรมดูดาวเข้ากับสิ่งแวดล้อมศึกษา ข้าพเจ้าได้ซักถามนักเรียนว่า  

มีใครได้ใช้แผนที่ดาวประกอบการดูดาวบ้าง พบว่า ในแต่ละห้องจะให้ค�า

ตอบท่ีไม่เหมือนกัน และข้าพเจ้าได้บันทึกค�าตอบของนักเรียนบางคน 

ที่ข้าพเจ้าประทับใจไว้ดังนี้

นกัเรยีนคนท่ี 1 บอกว่า “มองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าเลย” ข้าพเจ้าจงึ

ถามว่า “ท�าไมถงึมอง ไม่เหน็ล่ะ ในช่วงนีท้้องฟ้าเปิดแล้วนี”่ นกัเรยีนกต็อบว่า  

“ทีใ่กล้บ้านของผมเขาเผาอ้อยกนัทกุคืนเลยครับ  มแีต่แสงจากไฟทีไ่หม้อ้อย

กับขี้เถ้า” ข้าพเจ้าจึงสอดแทรกสิ่งแวดล้อมศึกษาให้ทันที “นี่แหล่ะเป็นผล

จากการเผาอ้อย จะเห็นว่าเมื่อเผาอ้อยสิ่งที่ตามมาแน่นอนคือ ข้ีเถ้า ท�าให้ 

บ้านเรือนสกปรก แล้วบริเวณใกล้เคียงก็มีอุณหภูมิสูงด้วยนะ แล้วนักเรียน

ลองคดิดซูว่ิาจะเกดิอะไรขึน้ถ้าชาวไร่อ้อยเผาไร่พร้อมๆ กนั” นกัเรียนตอบว่า  
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“โลกก็ร้อนขึ้นอีกเยอะสิครับ แย่แน่ครับ  ผมถึงว่า ท�าไมเขาถึงไม่ให้เผาอ้อย

ก่อนการตัด” ข้าพเจ้าถามต่อว่า “นี่ถ้าไม่ได้มาดูดาวจะรู้ไหมเนี่ย” นักเรียน

ก็ตอบ “ไม่รู้หรอกครับ  ส่วนใหญ่ผมก็อยู่แต่ในบ้าน” ข้าพเจ้าถามต่ออีกว่า   

“รู้อย่างนี้แล้วยังจะให้ชาวบ้านเขาเผาอ้อยก่อนตัดไหมล่ะ” นักเรียนตอบ  

“ผมจะลองบอกดูครับ แต่เขาจะเชื่อผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ”

นักเรียนคนที่ 2 (คนละห้อง) เล่าให้ฟังว่า “เมื่อวันก่อนหนูต้อง 

บอกให้พ่อของหนูปิดไฟ หน้าบ้าน  เพราะหนูมองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าเลย   

แสงจากหลอดไฟฟ้าบังแสงดาวหมดเลย” ข ้าพเจ ้าก็ถามต่อไปว ่า  

“พอปิดหลอดไฟฟ้าแล้วมองเห็นไหม” นักเรียนตอบว่า “มองเห็นดาวเต็ม

ฟ้าเลยค่ะ มันสวยมากเลย หนูไม่เคยดูมาก่อนเลย” ข้าพเจ้าจึงสอดแทรก

สิ่งแวดล้อมศึกษา “ในอดีตคนนิยมหาความบันเทิงด้วยการดูดาวแล้วสร้าง

จนิตนาการว่าเป็นรปูต่างๆ แล้วผกูเป็นนทิาน สนกุสนาน สร้างความอบอุน่ใน

ครอบครวัด้วย  ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเหมอืนในปัจจบุนั  ถ้าท้องฟ้าไม่มมีลพษิ เช่น ควนั   

ฝุน่ละออง เราก็จะเหน็ดาวต่างๆ เตม็ท้องฟ้า ถ้าบรเิวณทีเ่ราดดูาวมดืสนทิมากๆ  

จะเหน็ดวงดาวมากขึน้ด้วย ครวู่าน่าจะดนีะถ้าเรานดัสมาชกิในครอบครัวมา

ดดูาวพร้อมๆ กนัอาทติย์ละ 1 วนักไ็ด้นะ  ช่วยประหยดัพลังงานไฟฟ้าทีบ้่าน

ของเราด้วย อ้อ! อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยด้วยล่ะ”

เรือ่งที ่2 เรือ่งต่อมา คือ เรือ่งของดาวเคราะห์ในระบบสรุยิะจกัรวาล  

ข้าพเจ้าก็ใหน้ักเรียน ท�าการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น  

ห้องสมดุ หนงัสือพมิพ์ ข่าวโทรทศัน์ อนิเทอร์เนต็ โดยก�าหนดหวัข้อการสบืค้น  

ได้แก่ สภาพอากาศ ขนาดของดาวเคราะห์ ระยะห่างจากดวงอาทิตย์  

ธาตุที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของดาวเคราะห์ เวลาในการหมุนรอบตัวเอง  

เวลาในการโคจรรอบดวงอาทติย์ และลกัษณะทีส่งัเกตได้ด้วยตนเปล่าบนท้องฟ้า 

โดยให้นกัเรยีนเขยีนเป็นรายงาน โดยก�าหนดเวลาให้ส่งรายงานภายใน 1 สปัดาห์ 

ในสัปดาห์ต่อมาข้าพเจ้าก็สอบถามนักเรียนว่าในช่วงนี้เราสามารถมองเห็น
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ดาวเคราะห์ดวงใดด้วยตาเปล่าบ้าง และมลีกัษณะอย่างไร นักเรยีนส่วนใหญ่ 

สามารถตอบได้ถูกต้อง ข้าพเจ้าจึงได้ทดลองสร้างสถานการณ์สมมติ 

โดยเขยีนเป็นบตัรค�า จ�านวน 9 ชุด แต่ละชุดมข้ีอมูลไม่เหมอืนกนัเลย (ใช้ข้อมลู 

ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล) ใน 1 ชุด จะต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

(บัตรค�า แต่ละใบต้องมีขนาดเท่ากัน คือ 10.5 x 29.5 ซม.)

1. ระบุอุณหภูมิสูงสุด และต�่าสุด

2. ระบุความหนาแน่นของอากาศ

3. ระบุขนาดของดาวเคราะห์

4. ระบุระยะห่างจากดวงอาทิตย์

5. ระบุชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน

แล้วแบ่งนกัเรยีนเป็นกลุม่  กลุม่ละ 5 คน  จากนัน้ให้ตัวแทนกลุ่ม 1 คน   

มาเลือก บัตรค�าที่คว�่าไว้บนพื้นให้ได้ข้อมูลครบทั้ง 5 ประเภท ภายในเวลาที่

น้อยทีส่ดุ เมือ่ได้ข้อมูลครบทัง้ 5 ประเภทแล้ว ให้น�ากลบัไปทีก่ลุม่ แล้วช่วยกัน 

ระดมพลังสมองออกแบบสิ่งมีชีวิตที่จะต้องอาศัยบนดาวเคราะห์ที่นักเรียน 

มีข้อมูลอยู่ แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมารายงานหน้าห้องเรียน โดยมีภาพวาด

ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ และบอกด้วยว่ากินอะไร หายใจ 

โดยใช้ก๊าซอะไร รปูร่างเป็นอย่างไร มคีณุสมบตัพิเิศษอะไร แล้วให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืน 

ช่วยกันให้คะแนนความน่าเชื่อถือ เมื่อรายงานครบทุกกลุ่มแล้ว กลุ่มที่ได้

คะแนนความน่าเชื่อถือมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

ข้าพเจ้าพบว่า กิจกรรมนี้นักเรียนให้ความสนใจดีมาก แต่ละกลุ่ม

ให้เหตุผลในการออกแบบสิ่งมีชีวิตได้ดี และสุดท้ายหลังจากเล่นเกมแล้ว

ข้าพเจ้าก็ตั้งค�าถามเพื่อสรุปว่า ถ้าบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของโลก

เปลีย่นแปลงไป สิง่มชีวีติบนโลกจะเป็นเช่นไร และอะไรเป็นสาเหตใุห้เกดิการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบนโลก เรามีวิธีป้องกันได้อย่างไร
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เรื่องที่ 3 คือ ดวงอาทิตย์ ข้าพเจ้าให้นักเรียนเดินทางไปเรียนใน

สนามหน้าเสาธง แล้วให้นักเรียนเขียนสภาพแวดล้อมที่สังเกตได้ภายใต้แสง

อาทติย์ โดยก�าหนดค�าถามเป็นแนวส�าหรบับางห้อง คอื แสงจากดวงอาทติย์

สามารถท�าให้เกิดอะไรได้บ้าง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะตอบตรงกันว่า 

แสงอาทิตย์ท�าให้เกิดพลังงานความร้อน แสงสว่าง ข้าพเจ้าให้นักเรียนไป

สบืค้นข้อมลูของดวงอาทติย์ แล้วให้ตวัแทนกลุม่มารายงานหน้าห้องเรยีนใน

คาบต่อไป จากการรายงาน ข้อมูลดวงอาทิตย์ของนักเรียน พบว่า ส่วนใหญ่

ข้อมลูเหมอืนกนั แต่ขาดในเร่ืองของการใช้ดวงอาทติย์บอกเวลา  ข้าพเจ้าจึง

ให้นกัเรยีนท�าโครงงานเรือ่ง “นาฬิกาแดดจากวสัดพุืน้บ้าน” โดยให้นกัเรยีน

ไปค้นคว้าหาข้อมลูเอง และต้องท�านาฬิกาแดดทีส่ามารถน�ามาใช้บอกเวลาได้

จรงิๆ พร้อมรายงานการศกึษาค้นคว้า ก�าหนดส่งภายในเวลา 1 เดือน พบว่า   

นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้วัสดุประดิษฐ์นาฬิกาแดดได้แตกต่างกัน  เช่น ใช้กะลา

มะพร้าว ท�าที่บอกเวลา และใช้แกนไม้ท�าเข็มนาฬิกา มีเข็มทิศติดอยู่ที่ฐาน

เมื่อวางตรงทิศที่ก�าหนดพบว่าสามารถบอกเวลาได้ใกล้เคียงความเป็นจริง

พอสมควร

แผนภาพที่ 2 ผลงานนักเรียน “นาฬิกาแดดจากวัสดุพื้นบ้าน”
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ข้าพเจ้าได้น�านาฬิกาแดดมาประกอบการสอน โดยสอบถามนกัเรียน

ว่าท�าไมนาฬิกาแดดจึงบอกเวลาได้ไม่เท่ียงตรง ค�าตอบก็คือ เพราะดวง

อาทติย์ขึน้และตกไม่ตรงต�าแหน่งเดมิ ท�าให้นาฬิกาแดดมคีวามคลาดเคล่ือน 

ข้าพเจ้าจึงสอดแทรกสิ่งแวดล้อมศึกษาให้นักเรียนสังเกตการข้ึนและตกของ

ดวงอาทติย์ คนในสมยัโบราณใช้วธิสีงัเกตต�าแหน่งดวงอาทติย์ขึน้เป็นปฏทินิ

บอกฤดกูาล ในปัจจบัุนกเ็ช่นกนั  เราควรปลกูพชืตามฤดกูาล  เพ่ือลดปรมิาณ

การใช้ปุย๋และยาฆ่าแมลง ทีอ่าจเกดิผลร้ายต่อทรพัยากรดนิในอนาคตได้ และ

ขอให้นักเรียนน�าไปบอกกล่าวกับผู้ปกครองด้วย

สรปุผลการด�าเนนิงาน

หลังด�าเนินการวิจัย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า คือ  

ข้าพเจ้าพบว่าการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดขีึน้ได้น้ันอยูท่ีก่ารจดัให้มกีจิกรรมที ่หลากหลาย การสอดแทรกสิง่แวดล้อม

ศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์นั้นท�าได้ไม่ยาก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ

สอนก็ใช้วัสดุในท้องถิ่นได้ ในบางครั้งเราสามารถศึกษาพร้อมกับนักเรียนได้

ด้วย และได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เป็นการยืนยันว่า “การจัด

กจิกรรมการสอนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน ท�าให้ผูเ้รยีนเรยีนได้อย่างเหมาะสม” 

และ “การเขียนบันทึกผลการสอนหรือกิจกรรมการสอนเป็นประจ�าช่วยให้

ข้าพเจ้ามีข้อมูลท่ีจะน�าไปปรับปรุงการสอนครั้งต่อไปได้” เหมือนดังที่โค้ช

ได้เคยกล่าวให้ข้าพเจ้าฟังว่า การเขียนคือ การท�าให้ความคิดชัดเจนขึ้น หลัง

จากน้ีไปข้าพเจ้าจะบันทกึกิจกรรมทีเ่กดิขึน้จากการสอนเป็นประจ�าทกุๆ วนั 

เพื่อใช้เป็นกระจกเงาส่องดูพฤติกรรมการสอนของตนเอง
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การเปล่ียนแปลงของนักเรียน ข้าพเจ้าพบว่า การเปลี่ยนมุมมอง 

ในเรือ่งการจดักจิกรรมการสอนท�าให้นักเรยีนตัง้ใจเรยีนมากขึน้ นกัเรยีนเหน็

คณุค่าของวชิาทีเ่รยีนมากข้ึนและเห็นว่าเป็นเรือ่งใกล้ตวั มีความกระตือรอืร้น

ที่จะแสดงผลงานและรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น

ข้อเสนอแนะส�าหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้ามีความเห็น

ว่าการจัดกิจกรรม การทดลองในห้องเรียนควรเน้นที่ทักษะกระบวนการ

มากกว่าวัสดุอุปกรณ์ เพราะถ้าวัสดุอุปกรณ์ใดไม่มีเราควรดัดแปลงจาก 

สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น
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ตวัอย่างงานวจิยัเรือ่งที ่3
การจัดการความรูจ้ากห้องเรียนรูช้มุชน : การบรูณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและภมูปัิญญาท้องถ่ิน

เพือ่พฒันาความสามารถในการคดิของเยาวชน 

Knowledge Management from Classrooms to Communities: 

The Integration of Sufficiency Economy in to Local Wisdom 

in Order to Develop Youth’s Thinking Ability

พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

บทคดัย่อ

การพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะห์คดิสังเคราะห์คดิบรูณาการ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ เป็นการออกแบบการเรียนรู ้

ให้ผู ้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและลงมือท�าจริงจากชุมชน ท่ีมีมิติ 

การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โดยผู ้เรียนเก็บรวบรวม ความรู ้และน�ามาบูรณาการเข้ากับกิจกรรม 

ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กระบวนการ เรียนรู้ร่วมกัน 

การจัดการความรู้ในชุมชน การถอดความรู้และประสบการณ์จากชุมชน 

กระบวนการเรียนรู้ “การคิดอย่างเป็นระบบ” และสุนทรียสนทนา แต่ละ

กิจกรรมมีโจทย์ค�าถามแบบอัตนัยให้ผู้เรียนค้นหา ค�าตอบด้วยวิธีการคิด 

แบบต่างๆ การพัฒนาโจทย์ค�าถามเริ่มด้วยการฝึกการคิดทีละแบบจากนั้น 

คิดแบบผสมผสาน คิดเป็นวงจร และคิดอย่างเป็นระบบ โจทย์ค�าถาม 

มีลักษณะที่เช่ือมต่อกันเป็น Jigsaw มีการบูรณาการ และเพิ่มความสลับ

ผศ.ดร., สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
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ซับซ้อนมากขึ้นตามล�าดับของกิจกรรม วิธีการดังกล่าวนอกจาก น�าผู้เรียน

ให้คิดอย่างเป็นระบบได้แล้ว ยังส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เพียงได้เรียนรู้

ชุมชนและคนอื่น หากแต่ผู้เรียนยังได้เรียนรู้ ตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ

คนอื่นอีกด้วย

ค�าส�าคัญ : การจัดการความรู้ การบูรณาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      ภมูปัิญญาท้องถ่ิน ความสามารถในการคดิ

Abstract

The development of analytical thinking ability, synthesis 

thinking, integrative thinking, critical thinking and creative thinking 

of youth was designed to help learners get direct experience 

and had to do real practice in the community that lived under  

sufficiency economy philosophy and its local wisdom. The  

learners collected these knowledge and integrated them into 

the activities consisting of the development of achievement  

motivation, collaborative learning, knowledge management in 

community, knowledge and experience extraction from the 

community, learning process “systematic thinking” and dialogue. 

Each activity had subjective test for learners to practice each 

type of thinking ability as mentioned above. The development 

of tests started with practicing each type of thinking ability, 

the mix of all types of thinking ability and systematic thinking  

ability. The questions were linked to each other as jigsaw as they 

were integrative and the questions would be more complex in 
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each activity. Apart from helping learners to develop systematic 

thinking, this method also enhanced learning process among 

learners themselves, the community and related organizations. 

Learners could learn not only from the community and others 

but also they could understand themselves through interacting 

with others.

Keyword :  Knowledge management, integration, sufficiency  

      economy philosophy, local wisdom and thinking  

         ability

ค�าน�า

หนึ่งทศวรรษของการปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของผู้เรียนในทุก

ระดับยังไม่สามารถตอบโจทย์ ของสังคม การจัดการเรียนการสอนยังไม่

น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนยังคิดไม่เป็น ผู้สอนยังไม่ให้ความส�าคัญ

กับผู ้เรียนในฐานะท่ีมีบทบาทหลักในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ 

การจัดการศึกษายังแปลกแยกจากสังคม ดังผลการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูป 

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของ 

หน่วยงานต่างๆ ทีพ่บว่า มหีลายเรือ่งยังเป็นปัญหาต้องเร่งพฒันาและปรบัปรงุ  

โดยเฉพาะ ประเด็นคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถในการคิด  

อาทิ รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา  

(พ.ศ. 2542-2551) ซ่ึงจดัท�าโดยส�านักงานเลขาธิการสภาการศกึษากระทรวง

ศึกษาธิการ (2552) สรุปได้ว่า ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และคิดไตร่ตรอง 

เพียงร้อยละ 10.4 ส�าหรับปัญหาการด�าเนินงานพบว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ไม่สอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีน เน้นการท่องจ�า ไม่เชือ่มโยงกบัชวีติ

จรงิ ท�าให้ผูเ้รยีนเบ่ือการเรยีน ไม่สามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง ไม่เน้นการฝึก

ภาคปฏบิตั ิและไม่เน้นการฝึกให้ผูเ้รียนคดิวเิคราะห์ แก้ปัญหา ซึง่สอดคล้อง

กับผลการประเมินของส�านักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) (2552) ซึ่งได้ท�าการประเมินสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินความรู้มาตรฐานที่ 4 ในระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานทีป่ระเมนิผูเ้รยีนด้านความสามารถในการ คดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห์  

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ พบว่า  

ส่วนใหญ่จะไม่ผ่านมาตรฐาน หรือแม้แต่ ผลการประเมินระดับอุดมศึกษา 

บ่งช้ีว่า ผู้ส�าเร็จการศึกษา ยังไม่มีคุณภาพตามที่คาดหวัง การจัดหลักสูตร  

การเรยีนการสอนขาดการเน้นฝึกภาคปฏิบัตแิละการ เชือ่มโยงกบัการท�างาน 

ท�าให้ก�าลังคนที่ผลิตขาดคุณลักษณะท่ีส�าคัญบางประการ เช่น การคิด 

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาในการท�างาน เป็นต้น

ผลการศึกษาข้างต้นไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคุณภาพของผู้เรียนด้าน 

“ความสามารถในการคิด” มีความอ่อนแอตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต่อเนื่องมาจนถึงระดับอุดมศึกษา จึงเป็นเรื่องที่ จะต้องปฏิรูปการเรียน 

การสอนกันอย่างเข้มข้นต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู ้เรียนก้าวผ่าน 

การศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับอุดมศึกษา ผู้สอนในระดับดังกล่าวจ�าเป็น

จะต้องหาวิธีการบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สัมพันธ์และ

สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ 

การบูรณาการ การสร้างสรรค์ และการประเมิน

ดังน้ัน การปรับกลยุทธ์การเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการคิดของผู้เรียนควรค�านึงถึงกรณีศึกษาที่เป็นเรื่องใกล้ตัว 

เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิต อยู่ในชุมชน หรือเป็นวิถี ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเผชิญ 
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เมื่ออยู่ในสังคม ดังท่ี ประเวศ วะสี (2552) กล่าวโดยสรุปว่าการศึกษา  

ต้องเอาชีวิตเป็นตัวตั้งเพราะชีวิตนั้นมีความละเอียดอ่อนเชื่อมโยงท้ังภายใน

และภายนอก ตลอดจนเชื่อมโยงกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

การวจัิยนีมุ้ง่ค้นหาความส�าเรจ็ (Good Practices) ด้านกระบวนการ

เรยีนรู้การคดิและคดิ อย่างเป็นระบบของผูเ้รยีนระดับอดุมศกึษา ค�าตอบทีไ่ด้ 

จากการวิจัยดังกล่าวน�าไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ท้ังด้านคุณภาพและ 

ด้านปรมิาณ ด้านคณุภาพคือผูเ้รยีนสามารถพฒันาตนเอง (Self-regulating) 

ให้เป็นบุคคลคุณภาพของสังคมท้ังศักยภาพในการเรียนรู ้ ศักยภาพ 

ในการแข่งขัน และศักยภาพในการ อ�านวยประโยชน์ต่อสังคมโดยต้ังอยู่

บนพ้ืนฐานของกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ ส�าหรับด้านปริมาณ คือ 

นวัตกรรมซึ่งเป็นความส�าเร็จด้านกระบวนการเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ

ของผู้เรียนที่เชื่อมโยง กับวิถีชุมชนซึ่งน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการขยายผลนวัตกรรมสู่ผู้สอน

ระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นแนวทางและตัวอย่างในการบูรณาการ “การคิด” 

เข้าไป ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนได้รับประโยชน์

ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม จากการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู ้

ดงักล่าว ซึง่ไม่เพยีงน�าไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ�าวนั หรอืการประกอบอาชพี 

ในอนาคต หากยังน�าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วธิกีารวจิยั

ระเบียบวิธีการวิจัย ประยุกต์ใช้เครื่องมือและวิธีการหลายอย่างคือ  

การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติ การเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิธีการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเรียนรู ้



การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research):
กระบวนการสร้างความรู้เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน     

111

และเปลีย่นแปลง แหล่งความรูท้ีเ่ป็นกรณศีกึษาม ี2 แห่ง ได้แก่ ชมุชนท่าข้าม  

อ�าเภอหาดใหญ่ และชุมชนเทศบาลต�าบลปริก อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

หน่วยการวิเคราะห์ คือ ผู้เรียนระดับปริญญาตรี ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 

ระดบัการวเิคราะห์ให้ความส�าคญัทัง้ระดบักลุม่และระดับปัจเจก ระดับกลุ่ม  

มุ่งค้นหากระบวนการเรียนรู้ที่เป็น Good practices ด้าน “การคิด”  

ระดับปัจเจกเน้นวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจากภายในซ่ึงผู้เรียนแต่ละคน 

ได้สะท้อนตนเอง (Reflexivity) ออกมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในตน  

(Self) อย่างไร หลังจากปฏบัิตกิจิกรรมต่างๆ ตามกระบวนการวจิยัครบถ้วนแล้ว 

กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทั้งหมด 3 กลุ่มรวมจ�านวนทั้งสิ้น 41 คน ได้

มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 2 กลุ่ม คือ คณะผู้บริหารองค์การ บริหาร

ส่วนต�าบลท่าข้าม อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 3 คน และ 

เทศบาลต�าบลปริก อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จ�านวน 9 คน รวม 12 คน  

ผู ้น�าด ้านภูมิป ัญญาของท ้องถิ่นจากชุมชนในเขตองค ์การบริหาร  

ส่วนต�าบลท่าข้าม อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ�านวน 4 คน และในเขต

เทศบาลต�าบลปริก อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จ�านวน 5 คน รวม 9 คน  

ส่วนอีก 1 กลุ่ม เป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 20 คน ได้แก่ นิสิตวิชาเอกภาษาไทย  

วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกการวัดและ 

ประเมินผลทางการศกึษา โดยมีกจิกรรม กระบวนการทัง้หมด 6 กจิกรรมดงันี้  

การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กระบวนการเรียนรู ้ร่วมกัน การจัดการ  

ความรู้ในชุมชน การถอดความรู้และประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้ 

การคิดอย ่างเป ็นระบบและ กิจกรรมสุนทรียสนทนา “สะท ้อน 

การเปลี่ยนแปลงจากภายใน”
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ผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจัิย

การศึกษาความส�าเร็จด้านกระบวนการเรียนรู้การคิดอย่างเป็น

ระบบของผู้เรียนระดับ อุดมศึกษา ปรากฏผลการศึกษาที่ส�าคัญ ดังนี้

การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ เป็นการผสมผสานระหว่างมุมมอง

ด้านมนษุยศาสตร์ทีเ่น้นการให้คณุค่าของความเป็นมนษุย์ การเรียนรู้ทีจ่ะให้

ความรกัและความเข้าใจผูอ้ืน่เพือ่การอยูร่่วมกันอย่างมคีวามสขุ ประกอบกบั

มุมมองด้านจิตวิทยาท่ีให้ความส�าคัญกับการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดย 

ค�านึงถงึพฒันาการทางจติใจและพฒันาการทางสงัคม ซึง่ผูว้จิยัน�ามาประยกุต์

เข้ากับกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งให้ผู้เรียนสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่ตนเอง 

เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายหรือความส�าเร็จอย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี และ 

มีความเชือ่มัน่ในตนเอง กจิกรรมนีเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทกุคนเข้าร่วมกจิกรรม 

อย่างเท่าเทียมกันโดยเชื่อว่าผู ้เรียนมีทุนความรู ้และสามารถพัฒนาตน 

เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองจากการเรียนรู้นั้น และการเข้าร่วมกิจกรรมของ 

ผู้เรียนเกิดจากความสมัครใจ เป็นการสร้างแรงจูงใจและแรง ผลักดันด้วย

ตนเองให้ก้าวสู่การค้นหาความส�าเร็จร่วมกันกับคนอื่นๆ จนน�ามาซ่ึงการได้

รับความส�าเร็จ ในการพัฒนาการเรียนรู้ การให้การยอมรับและการชื่นชม

ในความส�าเร็จนั้น

วิธีการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เริ่มด้วยรูปแบบ 

การสนทนา พูดคุย และเรียนรู ้ ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตรและยึดหลัก 

ความเท ่าเทียมกัน ผู ้ เรียนรับรู ้ข ้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนา  

ความสามารถในการคดิ ท�าความเข้าใจเป้าหมายของกจิกรรม รบัทราบแนวทาง 

และวิธีการปฏิบัติกิจกรรม ในแต่ละกิจกรรม บทบาทของผู้เรียนในแต่ละ

กิจกรรม การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการปฏิบัติ กิจกรรม รวมทั้งผลลัพธ์

ของการเข้าร่วมกิจกรรม ประเด็นเหล่านี้ ผู ้วิจัยวางแผนและออกแบบ 
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มาเป็น อย่างด ีจนสามารถอธบิายได้อย่างละเอยีด ตอบค�าถาม ข้อสงสยัของ 

ผู้เรียนได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนมีข้อมูลที่ดี เข้าใจวิธีการ บทบาทของ

ตนเอง และผลที่จะได้รับส�าหรับการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ นั่นหมายถึงว่า  

ผูเ้รยีนได้ฝึกการคดิวเิคราะห์ การคดิสงัเคราะห์และการคิดอย่างมวิีจารณญาณ 

ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมแรก

การประเมินการเรียนรู้ในกิจกรรมนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตจากการ

ปฏิบัติกิจกรรมและผลของกิจกรรมพบว่าผู ้เรียนให้ความสนใจกิจกรรม

สังเกตได้จากความกระตือรือร้นเช่นการซักถามการแสดง ความคิดเห็น  

ความตื่นเต้น อีกทั้ง ยังมีการขยายผลการท�ากิจกรรมจากเพื่อนสู่เพื่อนและ

เพือ่นกลุ่มอืน่ๆ หลงัจากเวลาผ่านไปสองสปัดาห์ ผูเ้รยีนซ่ึงเป็นนสิติปรญิญาตร ี

ปีสองได้สมคัรใจเข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 20 คน ตวัแทนกลุม่ส่งรายชือ่พร้อม

หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลแก่ผู้วิจัย ซึ่งจ�านวนผู้เรียน ที่สมัครใจเข้าร่วม

กจิกรรมมีความเหมาะสมและตรงกบัความคาดหวงัของผูส้อน เนือ่งจากการ 

ฝึกปฏิบตั ิ“การคดิ” ต้องฝึกอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการฝึกประสบการณ์เชงิ

ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม การเรียนรู้ ต้องอยู่ภายใต้การให้ค�าแนะน�า ปรึกษา

ของผูส้อนอย่างใกล้ชดิ ท้ังนีเ้พือ่พัฒนาต้นแบบ กระบวนการเรยีนรู้ “การคดิ”  

ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาตน ได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้วิจัยเลือกวิธีการ 2 แบบ 

คือ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติ เป็นวิธีการที่น�ามาใช้ส�าหรับ

พัฒนาพ้ืนฐานความรู้และวิธีการค้นหาความรู้ของผู้เรียน ส่วนการจัดการ 

ความรู้น�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียนก่อนเข้าสู่การฝึก

ประสบการณ์ตรงจาก ภาคสนาม กจิกรรมนีจ้�าแนกการศกึษาออกเป็น 2 ส่วน 

คือ กระบวนการพัฒนาฐานความรู ้และวิธีการ และการจัดการความรู ้

ก่อนศึกษาชุมชน
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1.  กระบวนการพัฒนาฐานความรู้และวิธีการ วิธีการเรียนรู ้

เริ่มด้วยผู้วิจัยให้ค�าแนะน�าวิธีการ ท�ากิจกรรม โดยยกกรณีศึกษาให้ผู้เรียน

เหน็ประโยชน์ของกจิกรรม การน�ากจิกรรมไปปรบัใช้กบักจิกรรม อืน่ จากน้ัน 

ผู้เรียนร่วมสนทนากับผู้วิจัยเพื่อเสริมความรู้การท�ากิจกรรม ผู้เรียนวางแผน

และออกแบบ การลงมอืปฏบัิตร่ิวมกนั โดยแบ่งกลุม่เป็น 2 กลุม่ย่อย สมาชกิ 

ของแต่ละกลุ ่มแบ่งปันความรับผิดชอบ และปฏิบัติการสืบค้นความรู ้

จากแหล่งต่างๆ สมาชิกของแต่ละกลุ่มน�าความรู้ที่สืบค้นมาได้ร่วมแบ่งปัน  

และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในกลุ่มย่อยของตน พร้อมทั้งร่วมกันสังเคราะห ์

ความรู้ระดับบุคคลเป็นของกลุ่ม ตัวแทนกลุ่มย่อยน�าเสนอผลการศึกษา 

ต่อทีป่ระชมุ สลายกลุม่ย่อย รวมเป็นกลุม่ใหญ่ ร่วมกนัสงัเคราะห์ และบูรณาการ 

ความรู้ระดับกลุ่มย่อยเป็นความรู้ของกลุ่มใหญ่ ตัวแทนกลุ่มใหญ่น�าเสนอ 

ผลการบูรณาการเนื้อหา และผู้วิจัยให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

ส�าหรับการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนใช้วิธีการสังเกต

อย่างต่อเนื่อง คือ ช่วงแรกสังเกตในขณะที่ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ช่วงท่ีสอง สังเกตการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

กจิกรรมต่างๆ และช่วงทีส่าม สงัเกตจากการน�าเสนอผลการถอดความรู้ และ

ประสบการณ์ในแต่ละกิจกรรมทั้งด้วยปากเปล่าและชิ้นงาน

ผลของกิจกรรมเน้นให้เห็นความส�าคัญและคุณค่าของพลังกลุ่ม 

ที่สะท้อนถึงความส�าเร็จ ข้ันต้นในระดับบุคคลซึ่งเกิดจากการเข้าร่วมกลุ่ม  

การเรียนรู้ร่วมกัน การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและกลุ่ม ความสัมพันธ์ 

ที่สร้างสรรค์ของกลุ่ม เช่น ความไว้วางใจ การเปิดใจยอมรับกันและกัน 

เป็นต้น ความรู้ที่เพิ่มพูนข้ึนจากภายในท้ังด้านการคิด วิถีพอเพียงตามหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ภูมปัิญญาท้องถ่ิน รวมทัง้วธีิการต่างๆ ซึง่ทนุความรู้ 

เหล่านีช่้วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจกจิกรรมของชุมชนได้ด ีและมวีธิกีารสบืค้น ความรู้ 
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เพื่อเก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้น�า 

ด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น ได้อย่างมีทักษะ อันก่อให้เกิดความมั่นใจในการ

ก้าวสู่กิจกรรมกระบวนการต่อไป

2.  การจัดการความรู้ก่อนศึกษาชุมชน ผู้วิจัยใช้การเชื่อมโยง

กจิกรรม 2 กจิกรรมเข้าด้วยกัน คอื ในช่วงแรกให้ผูเ้รยีนศกึษาเกีย่วกบับรบิท

ชมุชนและข้อมูลพืน้ฐานของชมุชน จากนั้นน�าขอ้มลูมา ตัง้ค�าถามเพือ่ค้นหา

ความรู้ด้านวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา 

ท้องถิน่ จากชุมชน รวมท้ังก�าหนดแนวกจิกรรมการลงชมุชน โดยมวีธิกีารเรยีนรู้  

ดังนี้ ผู้เรียนด�าเนินการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อแบ่งกลุ่มย่อย เลือก

ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อย และก�าหนดวิธีคิดในการท�า กิจกรรมของกลุ่ม 

สมาชิกแต่ละกลุม่ย่อยร่วมกนัค้นหาและศกึษาบรบิทชมุชน ข้อมลูพืน้ฐานของ

ชุมชน จากเอกสารหนังสือจดหมายข่าวแผ่นพับเว็บไซต์ของต�าบล เป็นต้น

สมาชกิแต่ละกลุม่ย่อยร่วมแลกเปลีย่น เรยีนรูเ้พ่ือก�าหนดแผนการศกึษาชุมชน  

การเตรียมค�าถามเบ้ืองต้นส�าหรับศึกษาภาคสนาม และการศึกษาดูงาน

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ตัวแทนแต่ละกลุ่มย่อยน�าเสนอแผนการศึกษา 

ชุมชนและค�าถาม เบ้ืองต้นในการศกึษาชมุชน สลายกลุม่ย่อยรวมเป็นกลุม่ใหญ่  

ผู้เรียนร่วมกันบูรณาการค�าถาม ก่อนลงไปปฏิบัติจริงในชุมชน และผู้วิจัย 

ให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

ผลของกิจกรรมมี 3 ประการคือวิธีคิดในการศึกษาชุมชนพบว่ามี  

2 ลักษณะได้แก่กลุ่มย่อยหนึ่ง เน้นวิธีการเรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยพลังกลุ่ม 

ในการขับเคล่ือน กลุ่มนี้ให้ความส�าคัญกับการเตรียมค�าถาม วิธีการเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม และการจัดการกับข้อมูลหลังออกจากภาคสนาม ส�าหรับ 

กลุ่มย่อยสอง เน้นการเลือกผู้น�าที่มีความสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนการเรียนรู ้

ของกลุ่ม เริ่มจากการตั้งประเด็นค�าถาม การให้รายละเอียดของค�าถาม  
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และการจัดระบบประเด็นค�าถาม ซึ่งประโยชน์ในส่วนของวิธีคิดต่างนี้  
นอกจากท�าให้ผู้เรียนเริ่มมองเห็นข้อมูลอย่างเป็นวงจรแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้กันและกัน โดยเฉพาะการบูรณาการค�าถามของทั้งสองกลุ่ม
ย่อยเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการขยายฐานความรู้ของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นเครื่องมือในการบูรณาการ

กระบวนการนี้เริ่มจากการฝึกการคิดวิเคราะห์ คือ น�าค�าถาม 
ดังกล่าวมาจ�าแนกแยกแยะ และจัดกลุ่มค�าถามไม่ให้ซ�้าซ้อนกันฝึกการคิด
อย่างมีวิจารญาณคือการใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเลือก ข้อค�าถามและ
คัดค�าถามบางข้อทิ้งไป ก�าหนดประเด็นค�าถามหลัก ประเด็นค�าถามรอง
และค�าถามย่อย ฝึกการคิดสังเคราะห์และการคิดบูรณาการ คือ น�าค�าถาม
ทั้งหมดมาจัดระบบใหม่ โดยค�านึงถึง ความเหมาะสมในการจัดวางเนื้อหา 
การสอดแทรกเนือ้หา ล�าดับความส�าคัญของเนือ้หา และล�าดับในมติิของช่วง
เวลา การบูรณาการค�าถามดังกล่าวเชื่อมโยงกันท้ังในเชิงแนวคิดเชิงวิธีการ 
และเชิงเนื้อหา ซึ่งแสดงความสามารถของผู้เรียนในการน�าวิธีคิดวิเคราะห์ 
วิธีคิดสังเคราะห์วิธีคิด บูรณาการ และวิธีคิดอย่างมีวิจารญาณมาใช้ในการ
จัดระบบค�าถาม

ส�าหรับการวางแผนกิจกรรมการศึกษาชุมชน ขั้นตอนนี้เป็นการฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการใช้เหตุผลในการวางแผนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากชุมชนด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ชุมชนแรกที่ผู้เรียนลงไปศึกษา คือ 
ชุมชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าข้าม อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ชมุชนทีส่อง คือ ชมุชน ในเขตเทศบาลต�าบลปรกิ อ�าเภอสะเดา จงัหวัดสงขลา  
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน ท�าให้เห็นวิธีการคิดที่เป็น 
ระบบมากขึ้น เป็นต้นว่า การก�าหนดกติการ่วมกระบวนการกัน การแบ่งปัน 
ความรบัผดิชอบ การช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั การสร้างวนิยัและความรบัผดิชอบ
ร่วมกัน
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การจัดการความรู้ในชุมชน กิจกรรมน้ีก�าหนดเป้าหมายให้ผู้เรียน

เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการพึ่งพาตนเองตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา ท้องถิ่นจากชุมชนเจ้าของความรู ้

โดยชุมชนแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เรียนผ่านเรื่องเล่าและวีดีทัศน์ชุมชน  

อีกทั้ง ผู้เรียนร่วมกิจกรรมกับผู้น�าด้านภูมิปัญญาของชุมชน ณ สถานที่จริง  

ได้เหน็ของจรงิ ได้รบัความรู ้เพิม่เตมิประกอบการสาธติมปีระสบการณ์ตรงจาก

การฝึกปฏิบัติทดลองท�าด้วยของจริงได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มีการซักถาม  

สมัภาษณ์ แบ่งกลุม่รบัผดิชอบการบนัทกึภาพและรายละเอยีดต่างๆ ซึง่ข้อมลู 

ความรู้เหล่านั้นผู้เรียนน�าไปเป็นบทเรียนหลักในการเรียนรู้ “การคิด”

ผลของกิจกรรมกล่าวได้ว่าเป็นการจัดประสบการณ์ในการสอน 

“การคิด” แก่ผู ้เรียน ที่ได้ผลหลายประการ คือ 1) ผู้เรียนรู้จักความรู ้

ที่นอกเหนือจากครูและต�ารา คือ ความรู้ในตัวคน และ ความรู้นอกตัวคน  

ซึง่ไม่เพยีงช่วยให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูว้ธิกีารเข้าถงึความรูแ้ละทกัษะการแสวงหา

ความรู้ เท่าน้ัน หากยังสามารถผสมผสานวิธีการเข้าถึงความรู้ได้อย่าง 

หลากหลาย 2) ความส�าเร็จในการ เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนของผู้เรียน 

สืบเน่ืองจากการเตรียมตัวที่ดีซึ่งท�าให้ผู้เรียนมีทักษะที่ดี การมีผู้น�ากลุ่มที่ดี  

การเป็นผูต้ามทีด่ ีการมนี�า้ใจช่วยเหลอืกนั รวมทัง้การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที่  

ในฐานะสมาชิกของกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ 3) ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึน จากกระบวนการศึกษาชุมชนทั้งระดับตัวบุคคลและ

ระดบักลุ่ม เช่น ความรบัผดิชอบ ความตัง้ใจมุง่มัน่ ความอดทน ความสามคัคี 

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน น�้าใจไมตรีที่แสดงออกต่อกัน ความร่วมมือ  

ในการท�ากจิกรรม การแสดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผย อกีทัง้ เหน็ความโดดเด่น 

ของผู้เรียนบางคน ในฐานะผู้น�าที่มีความสามารถ 4) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ

การเขียนบันทึกเรื่องราวจากชุมชน ด้วยการ บูรณาการการฟัง การดูและ
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การสังเกต และการทดลองท�า อนึ่ง วงจรการเรียนรู้แบบนี้ผู้วิจัยค้นพบ  

ได้จากการเชือ่มโยงกระบวนการจดัการความรูแ้ละวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมลู

เชิงคุณภาพ

การถอดความรู้และประสบการณ์จากชุมชน มีองค์ประกอบร่วม

กันอย่างน้อย 4 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นเนื้อหาส�าหรับถอดความรู้ในส่วนนี ้

ผู้เรียนแต่ละคนมีฐานข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมไว้อยู่แล้ว ทั้งในรูปการจดบันทึก 

การบนัทกึเทป การถ่ายภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว ส่ือชมุชนในรูปแบบวดีีทศัน์ 

และ เอกสารประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ส่วนท่ีสอง เป็นฐานการคดิในการถอดความรู ้

ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดบูรณาการ การคิดอย่าง

มีวิจารญาณ และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแบบการคิดเหล่านี้ผู้เรียน ได้ผ่าน

กระบวนการฝึกมาแล้วจากกิจกรรมก่อน ส่วนทีส่าม เป็นวธีิการถอดความรู ้มี  

2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก ผู้เรียนสกัดความรู้ออกจากข้อมูลจ�านวนมากที่เก็บ

รวบรวมได้จากชุมชนให้เป็นความรู้ ของกลุ่มวิธีการสกัดความรู้เริ่มจากการ

ระดมความคิดก�าหนดโครงร่างคัดแยกประเภทเนื้อหา จับประเด็น และ 

จัดหมวดหมู่ น�าเสนอโครงสร้างความรู้ สนทนาแลกเปลี่ยน และผู้วิจัยให้ข้อ

เสนอแนะ ช้ีให้เห็นข้อเด่น และส่วนทีค่วรพฒันาเพือ่น�าไปสูก่ารปรบัปรงุแก้ไข 

ข้ันที่สอง ถอดความรู้และประสบการณ์จากชุมชน ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูร่้วมกนั การระดมความคดิเห็น และลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเอง และส่วนทีส่ี่  

เป็นกิจกรรมถอดความรู้ ในส่วนนี้ผู ้วิจัยก�าหนดโจทย์ค�าถามแบบอัตนัย 

ให้ผู้เรียนค้นหาค�าตอบร่วมกัน จ�านวน 4 ข้อ คือ ข้อแรก วิเคราะห์และ

ประเมนิคณุค่าชุมชนในประเดน็จดุอ่อน-จดุแขง็ โอกาส อปุสรรค ความส�าเร็จ 

และความประทับใจ ข้อสอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้

ชุมชนด้านวิถีพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ข้อสาม สังเคราะห์ความรู้และประเมินคุณค่า ชุมชน ข้อสี่ วิเคราะห์ 
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สังเคราะห์ บูรณาการ และใช้วิจารณญาณประเมินประสบการณ์และคุณค่า

ที่ผู้เรียน ได้รับจากการศึกษาชุมชนในภาพรวม

 โจทย์ค�าถามแบบอัตนัยท้ัง 4 ข้อข้างต้น ผู้สอนได้แปลงไปสู่ 

การปฏบิตั ิโดยมกีจิกรรมท่ีผูเ้รยีน ต้องร่วมกนัถอดความรูจ้�านวน 4 กจิกรรม

ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ถอดความรู้ในประเด็นจุดอ่อน-จุดแข็งโอกาส อุปสรรค 

ความส�าเร็จ และความประทับใจ กิจกรรมที่ 2 ถอดความรู้จากชุมชน 

เก่ียวกับวถิพีอเพยีงตามหลกั ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงและภมูปัิญญาท้องถิน่  

กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียนคุณค่าชุมชน กิจกรรมท่ี 4 ถอดบทเรียน

ประสบการณ์และคุณค่าที่ผู้เรียนได้รับจากการศึกษาชุมชนในภาพรวม

 กระบวนการถอดความรู้และประสบการณ์จากชุมชนมีดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กระบวนการถอดความรู้ในประเด็นจุดอ่อน-จุดแข็ง โอกาส 

อุปสรรค ความส�าเร็จ และความประทับใจ ผู้เรียนร่วมกัน วิเคราะห์และ

จ�าแนกประเดน็ออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนทีห่นึง่ ได้แก่ จุดอ่อน-จดุแข็ง โอกาส 

อุปสรรค และความส�าเร็จของชุมชน ส่วนที่สอง คือ ความประทับใจของ

ผู้เรียนที่มีต่อชุมชน ผู้เรียนมีมุมมอง ในการถอดความรู้ดังกล่าว 2 มุมมอง  

คือมุมมองแรก ผู ้เรียนเห็นว่า “จุดอ่อน-จุดแข็ง โอกาสอุปสรรคและ  

ความส�าเร็จ” ถอดความรู้จากเรื่องเล่าและกิจกรรมของชุมชน โดยมีวิธีการ

ดังนี้ ด้าน “จุดอ่อน-จุดแข็ง ของชุมชน” ผู้เรียนถอดความรู้โดยจ�าแนก 

เป็นความรู้ในตัวคน 2 กลุ่ม คือ เรื่องเล่าจากผู้น�าด้านภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

และคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้นอกตัวคน 2 กลุ่ม คือ  

จากกิจกรรม การศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานที่จริง และระบบ 

การบริหารจัดการโครงการของชุมชนด้าน “โอกาสของชุมชน” ผู้เรียน 

ถอดความรู้ใน 2 ประเด็น คือ โอกาสที่ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากภายใน 

และโอกาสที่ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากภายนอก ด้าน “อุปสรรค”  
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ผูเ้รียนถอดความรูใ้น 2 มติ ิคอื อปุสรรคทีเ่กดิจากตวัชมุชนเอง และอปุสรรค

ในการเก็บข้อมูลชุมชนของผู ้เรียนส่วนด้าน “ความส�าเร็จของชุมชน”  

ผู้เรยีนถอดความรูโ้ดยใช้วธิกีารคดิวเิคราะห์ คดิสงัเคราะห์ และประเมนิคณุค่า  

จากเรื่องเล่า ส�าหรับมุมมองที่สอง ผู้เรียนมีความเห็นว่า “ความประทับใจ” 

ควรถอดความรู้จากตัวผู้เรียน โดยผู้เรียนแสดง “ความประทับใจ” ที่มีต่อ

ชุมชนในฐานะผู้ได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว

กจิกรรมที ่2 กระบวนการถอดความรูเ้กีย่วกับวถีิพอเพียงตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และภมิูปัญญาท้องถิน่ ผูเ้รยีนเสวนาร่วมกนัและ 

มคีวามเหน็ว่า ข้อมลูท่ีน�ามาใช้ถอดความรูม้าจากความรู ้ในตวัคนและความรู ้

นอกตัวคน วิธีการถอดความรู้ ขั้นตอนแรก ผู้เรียนร่วมกันก�าหนดโครงสร้าง

ความรู้ จากนั้นแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มช่วยกันถอด 

ความรูจ้ากข้อมูล/กิจกรรมชมุชนท่ีบันทกึ ไว้ในรูปแบบต่างๆ เมือ่ผูเ้รยีนแต่ละ

กลุ่มถอดความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกคนกลับมารวมเป็นกลุ่มใหญ่ น�าผล 

ที่ได้จากการถอดความรู้ของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มมารวมกัน ช่วยกันสังเคราะห์

และบูรณาการตามประเด็น โครงสร้างที่ก�าหนดไว้อีกครั้งหนึ่ง

กจิกรรมที ่3 กระบวนการถอดบทเรียนคณุค่าชุมชน เป็นการวเิคราะห์ 

และประเมินจากกิจกรรม ด้านภูมิปัญญาของชุมชนและกิจกรรมที่ 4  

กระบวนการถอดประสบการณ์และคุณค ่า ท่ี ผู ้ เ รียนได ้ รับจากการ  

ศึกษาชุมชนท่าข้ามและบ้านปรกในภาพรวม เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

บูรณาการ และประเมินผ่านมุมมองของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ความคิด 

และความรูส้กึ หลงัจากผูเ้รยีนร่วมกนัถอดความรูค้รบทุกประเด็นค�าถามแล้ว 

ตัวแทนผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันน�าผลการถอดความรู้ทั้ง 4 กิจกรรมมาเสนอ 

ต่อทีป่ระชุม เพือ่ให้ผูส้อนและเพือ่น ๆ  ช่วยกันให้ความเหน็และข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
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ผลการถอดความรู ้และประสบการณ์จากชุมชนนอกจากเป็น 

กระบวนการทดสอบความสามารถใน “การคิด” เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้

ทดสอบความวิริยะของตน และเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนท�าความ รู้จักชุมชน

ให้ลกึซึง้ถ่องแท้เพือ่เข้าให้ถึงคุณค่าของชมุชนแล้ว การถอดความรูย้งัส่งเสรมิ 

กระบวนการ เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู ้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับชุมชน

และภาคีที่เก่ียวข้อง ซ่ึงไม่เพียงได้เรียนรู้ ชุมชนและคนอ่ืน หากแต่ผู้เรียน 

ยังได้เรียนรู้ตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น

กระบวนการเรียนรู ้การคิดอย่างเป็นระบบ การออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ “การคิดอย่าง เป็นระบบ” ได้ประยุกต์วิธีการวิจัย 

เชิงเปรียบเทียบมาปรับใช้ให้ง ่ายขึ้นส�าหรับผู ้เรียนระดับปริญญาตรี  

หลังจากที่ผู ้ เรียนได้ฝ ึกคิดในแบบต่างๆ จากการท�ากิจกรรมก่อนๆ  

มาระยะหนึ่งแล้ว วิธีการศึกษาแบบนี้ เริ่มด้วยการตั้งค�าถามมีทั้งค�าถาม 

เชิงประเด็นและค�าถามเชิงพื้นที่ตามหลักวิธีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ  

การค้นหาค�าตอบอาศัยการจัดการความรู้โดยให้ผู ้เรียนดึงข้อมูลความรู้ 

ที่มีอยู่ในตัวเองและคลังความรู้ ที่บันทึกไว้จากการถอดความรู้ครั้งก่อน 

มาผสมผสานกบัพืน้ฐานความรูด้้านการคดิทัง้ 5 แบบ เช่น การจ�าแนกแยกแยะ 

อย่างละเอียดลออ การคิดย้อนกลับไปกลับมา การค้นหาความเหมือน  

ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง การใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ การเชื่อม 

สิ่งที่คล้ายคลึงหรือสิ่งท่ีสามารถน�ามาจัดกลุ ่ม รวมกันได้ การประเมิน 

เพือ่เลอืกสรรกลัน่กรองอย่างตรงไปตรงมา เป็นต้น การคดิดังกล่าวใช้เป็นฐาน  

ในการต่อยอดไปสู่การคิดอย่างเป็นระบบ ส�าหรับค�าถามมี 2 ประเด็นหลัก 

ซ่ึงพบว่าผู้เรียนสามารถ ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบตอบค�าถามได้อย่าง

ละเอียดและลุ่มลึก คือ การค้นหา “ผู้น�าต้นแบบ” และ “ชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ”
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สนุทรยีสนทนา : สะท้อนการเปล่ียนแปลงจากภายใน เป็นกจิกรรม 

ที่ให้ผู้เรียนได้ส�ารวจตนเอง จากการเข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมการวิจัยว่า  

ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือไม่ อย่างไร โดยสะท้อน ความรู้สึก 

ให้เพ่ือนๆ และผู้วิจัยได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างอิสระ ผู้เรียน

เลือกใช้จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่เป็นท้ังวิธีการเป็นพ้ืนท่ี 

ในการสือ่สาร และเป็นการสนทนาผ่านการเขยีนท่ีไม่มเีวลาเป็นเงือ่นไขผูเ้รยีน

มโีอกาสใคร่ครวญเรือ่งราวของตนเองในแง่มมุต่างๆ ซึง่นอกจากประสบการณ์  

ความรู ้มากมายนอกชั้นเรียนแล้วยังได้ฝึกกระบวนการการคิด การฟัง  

การพูด การอ่านและการเขียน จนดีขึ้นตามล�าดับ ได้ฝึกความเป็นผู้น�า  

กล้าที่จะตัดสินใจ กล้าคิดและแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีถูกต้องเหมาะสม  

ได้รู ้จักการท�างานเป็นทีม เกิดการปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนต่างวิชาเอก 

ต่างคณะและ มิตรภาพที่หยิบยื่นให้กัน 

เป็นต้น เสียงสะท้อนการเปล่ียนแปลงจากข้างในจิตใจท�าให้ทุกคน

ต่างรู้สึกได้ ถึงคุณค่าของกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันมาในกระบวนการวิจัย

สรปุผลการวจัิย

การค้นพบความส�าเร็จในการพัฒนาความสามารถในการคิดของ 

ผู้เรียนเกิดจากการผสมผสาน วิธีการที่หลากหลาย ทั้งการจัดการความรู้  

การเรียนรู้ร่วมกันด้วยการปฏิบัติ การเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพ และ

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง ซึ่งนับว่าเป็น 

ทั้งเครื่องมือ และวิธีการท่ีเหมาะสมวิธีหนึ่ง เนื่องจาก การออกแบบ 

การจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้บริบทชุมชนเป็นแหล่ง เรียนรู้ของผู้เรียน และใช้

โจทย์บรูณาการทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งและต่อเนือ่ง (Sequence) ทัง้ภาคทฤษฎี  

และประสบการณ์จรงิในภาคปฏิบัติเร้าพลงัให้เกดิกระบวนการเรยีนรูก้ารคดิ

ในแบบต่างๆ อีกทัง้ผูเ้รียน ยงัได้เรยีนรูว้ธิกีารจดัการความรูจ้ากประสบการณ์
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ตรงว่า แหล่งความรูไ้ม่ได้มอียูเ่ฉพาะในตวัคร ูในต�ารา เรียนหรือในห้องเรียน

เท่านั้น แต่มีอยู่ในตัวคนทุกคนและมีอยู่ในวัตถุหรือชิ้นงานที่สร้างสรรค์ด้วย 

น�้ามือของมนุษย์ในรูปลักษณ์ที่หลากหลาย วิธีการดังกล่าว สามารถน�าไป

สอดแทรกปรับใช้ในการเรยีน การสอนภาษาไทยและรายวชิาต่างๆ ในระดบั

อุดมศึกษาและระดับอื่นๆ ได้ อีกทั้ง การวิจัยนี้ไม่เพียงตอบโจทย์บูรณาการ

ที่พัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังขยายผลความรู ้

จากชมุชน และสงัคมสู่มหาวิทยาลยั ซึง่อาจใช้กระบวนการเรียนรูใ้นลกัษณะ

การวจิยัแบบนีพั้ฒนาศกัยภาพผูเ้รยีน ในเรือ่งอืน่ๆ หรอืด้านอ่ืนๆ นอกจากนัน้  

การวิจัยนี้ยังสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยใน  

3 ด้านคือ เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผู้สอนที่ให้ความส�าคัญกับบริบทภายนอก 

โดยน�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่แปลกแยก 

จากชุมชนและใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียน

การสอนที่ให้ความส�าคัญกับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  

การเรยีนรูข้องตนอย่างต่อเนือ่ง และใช้กระบวนการเรยีนการสอนเปลีย่นแปลง 

วิธีคิดของผู้เรียน คือ การรู้จักท่ีจะเรียนรู้จากคนอื่นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน 

ในขณะเดียวกันได้เรียนรู้ตนเองไปด้วย
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ตวัอย่างงานวจิยัเรือ่งที ่4
ผลของการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัไตรสกิขา ต่อการพัฒนาการคดิ 

แบบอภปัิญญา เรือ่ง ระบบนเิวศ และมนุษย์กับความยัง่ยนื 

ของส่ิงแวดล้อม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4

The Effects of Instruction Base on Tri-sik-kha Principles  

for Development of 10th Graders’ Metacognition in the Topic 

of Ecosystems and Human and Sustainable Environment
นันทวัน พัวพัน (Nuntawan Phuaphan)1* 

ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี (Dr.Ekgapoom Jantarakantee)**

บทคดัย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู  ้

ตามหลกัไตรสิกขา ต่อการพฒันาการคดิแบบอภปัิญญา เร่ือง ระบบนเิวศและ

มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดระนอง ภาคเรียนที่  

1/2556 จ�านวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย บันทึกการเรียนรู ้

ของนักเรียน บันทึกหลังสอนของครู แบบฝึกหัดการคิดแบบ อภิปัญญา 

แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา 8 แผนฯ และแบบวัดการคิดแบบ 

อภิปัญญา วิเคราะห์ข ้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงบรรยายและ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  

1Correspondent author: zeza_wayo@hotmail.com
*นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
**อาจารย์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัไตรสกิขา สามารถพฒันาการคดิแบบอภปัิญญาได้  

นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการคิดแบบอภิปัญญารวมทั้ง 3 องค์ประกอบใน

ระดบัค่อนข้างสงูเรือ่ง ระบบนเิวศ (70.35%) และ เร่ืองมนษุย์กบัความยัง่ยนื 

ของสิ่งแวดล้อม (73.20%) หากแยกพิจารณาแต่ละองค์ประกอบย่อยของ 

การคดิแบบอภปัิญญา ได้แก่การตระหนกัรู้ การวางแผน และการประเมนิตนเอง  

พบว่า เรื่อง ระบบนิเวศ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 70 ในด้านการ

ตระหนักรู้ (74.13%) และการวางแผน (71.22%) ส่วนเร่ือง มนุษย์กับ

ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 70 ในด้าน

การตระหนักรู้ (84.74%) และพบว่า แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ 

ตามหลักไตรสิกขา ขั้นศีล ครูควรเตรียมความพร้อม ทางด้านกายและวาจา

ของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ข้ันสมาธิ นักเรียนรวบรวมจิตใจและ

ความคิดให้แน่วแน่ เพื่อให้มีจิตใจที่สงบพร้อมส�าหรับท�ากิจกรรมต่อไป และ

ขัน้ปัญญา ครคูวรจดักจิกรรมทีก่่อให้เกดิปัญญาได้ 3 ทาง ได้แก่ สตุมยปัญญา 

(จากการฟัง) จินตามยปัญญา (จากการคิดพิจารณา) และภาวนามยปัญญา 

(จากการปฏิบัติ) เมื่อนักเรียนมีปัญญาน�าพาสู่การคิดแบบอภิปัญญาของ

ตนเองได้ โดยรู้ว่าตนเองคิดสิ่งใดและสามารถหาเหตุผลในส่ิงท่ีตนเองท�าได้

มีการตระหนักรู้ รู้จักการวางแผน และการประเมินตนเอง

Abstract

This research aimed to study the effects of instruction 

based on Tri-Sik-Kha Principles for developing grade 10 Students’ 

Metacognition in the topic of Ecosystems and Human and  

Sustainable Environment. The participants were 43 grade 10 

students from a school in Ranong province who studied in  
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semester 1 year 2013. The research instruments were students’ 

journals, teacher’s journal, metacognition test and 8 lesson plans 

base on tri-Sik-Kha Principles. The data were analyzed by descriptive  

statistics and content analysis. The research result found that 

the instruction based on Tri-Sik-Kha Principles can develop 

the students’ metacognition. The students’ average scores of  

metacognition was quite high. in the topic of Ecosystems (70.35%) 

and Human and Sustainable Environment (73. 20%). If consider 

in each component of metacognition, the students got average 

scores over 70% in the component of awareness and planning 

(74.13%, 71.22% respectively) in the topic of Ecosystems. For the 

topic of Human and Sustainable Environment the students got 

average score over 70% in the component of awareness (84.74%). 

Furthermore, the best practice in organizing learning according 

to Tri-Sik-Kha Principles comprised of 3 main stages with the  

following: Morality, teacher should prepare the students’ readiness  

to learn by encouraging them to be neat and tidy behavior. 

Stage 2- Concentration: teacher should persuade students to be 

calm down and steady their mind for doing the activities. Stage 

3- Wisdom: teacher should execute the learning activities that 

can promote the students’ wisdom in 3 ways including listen and 

reading, thinking, and performing. When students have wisdom, it 

will lead them to be the metacognitive persons which were the 

person that can think about their own thinking (awareness), can 
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think about what they was doing (planning) and can think about 

why they were doing like that (self-evaluation).

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา การคิดแบบอภิปัญญา  

       ระบบนเิวศและมนษุย์กบัความยัง่ยืนของส่ิงแวดล้อม

Keywords :  Instruction based on Tri-Sik-Kha Principles, Metacognition,  

       Ecosystems and Human and Sustainable Environment

บทน�า

กระแสพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพล

อดุลยเดช พระราชทานแด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  

18 มิถุนายน 2544 ความตอนหนึ่งว่า “การปฏิรูปการศึกษา ไม่ใช ่

จะลอกเลยีนแบบต่างประเทศมาท้ังหมด ให้น�าองค์ความรูท้างด้านศาสนาพทุธ 

และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยเข้ามาประสมประสานด้วย”  

พระราชด�ารัสข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านเก่ียวกับ 

การปฏิรูปการศึกษาที่จะต้องเน้นถึงศาสนาและวัฒนธรรมไทยอันเป็น

เอกลักษณ์ประจ�าชาติ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ด�าเนินชีวิตตามแนวทาง 

ของพทุธศาสนา ซึง่เป็นศาสนาทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานการคดิอย่างมเีหตุและผล [1] 

การศกึษานบัว่าเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีส่�าคญัท่ีสดุในการพฒันาประเทศ

และสังคม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคน ท้ังด้านความรู้  

ความคิด สติปัญญาและคุณธรรม ทั้งๆ ที่การศึกษามีหน้าที่ดังกล่าวมาแล้ว 

แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าเด็กไทยมีปัญหาอย่างมากในทักษะการคิดและ 

ขาดการใช้ปัญญาในการด�าเนินชีวิต ผลการวิจัยพบว่าเด็กไทยในปัจจุบัน 

มีปัญหาทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมไม่สนใจศาสนา มีความคิดสับสน  

ขาดการเชื่อมโยงในการมองปัญหา จิตใจอ่อนแอ ไม่ทนต่อความทุกข์  
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[2] ซึ่งสอดคล้องกับ พระธรรมปิฎก [3] ที่กล่าวว่า ในยุคข่าวสารและ

เทคโนโลย ีผู้ทีไ่ม่มคีวามคดิ จะอ่อนแอ จะไหลตามกระแสของข้อมลูข่าวสาร 

การจะท�าให้การศึกษาพัฒนาคนและแก้ปัญหาท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ควรแก ้

โดยการให้ความคิดที่ถูกวิธี คิดเป็น รู้วิธีหาเหตุผล สามารถแยกแยะปัญหา 

ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ ที่มุ่งให้นักเรียน 

เป็นผู้ที่มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว เป็นผู้ท่ีรู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย  

รูจั้กแก้ปัญหาและรูจ้กัจดัท�า ด�าเนนิการต่างๆ ด้วยปัญญามองเหน็สิง่ทัง้หลาย

ตามความเป็นจริง

สอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาและนักจิตวิทยา เช่น 

Flavell [4] ที่กล่าวว่า การคิดแบบอภิปัญญา เป็นความรู้เกี่ยวกับความ

คิดของตนเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้แต่ละคนควบคุมก�ากับกระบวนการทางปัญญา

ของตนได้ ทั้งนี้ กระบวนการคิดแบบอภิปัญญายังมีความสัมพันธ์กับ

กระบวนการคิดอื่นๆ อีกด้วย โดย สมศักดิ์ [5] กล่าวไว้ว่า การคิดแบบ 

อภปัิญญาเป็นความเข้าใจถงึกระบวนการทางปัญญา การคดิแบบอภปัิญญา 

ต่างจากปัญญาหรือการคิดทั่วไปเนื่องจากปัญญาเป็นการคิดเชิงสรุป  

เปรียบเทียบหาเหตุผล แก้ปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือน�าไปใช้  

แต่การคิดแบบอภิปัญญาเป็นการคิดท่ีรู ้เกี่ยวกับความคิดของตน และ 

มกีระบวนการคดิเป็นล�าดบัขัน้ตอน สามารถตรวจสอบความคดิของตนเองได้  

Beyer [6] กล่าวว่า การคิดแบบอภิปัญญาคอยควบคุมการใช้ปัญญาน�าทาง

ให้คิดถูกต้อง สามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม อยู่ในประเด็น ท�าให ้

มีการเลือกสรรสิ่งต่างๆ ได้ตรงประเด็น และเป็นการบริหารการใช้ปัญญา

โดยการท�าให้สิง่ใดสิง่หนึง่ทีค่ดิเป็นการคดิอย่างมคีวามหมาย ซ่ึงจากแนวคดิ

ท้ังหมดอาจสรุปได้ว่า การคิดแบบอภิปัญญามีบทบาทส�าคัญต่อกิจกรรม
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ทางปัญญาทุกรูปแบบ นักเรียนที่ใช้กระบวนการคิดแบบอภิปัญญาจะคิด 

สิง่ต่างๆ ได้ตรงประเด็นและเข้าใจถงึสาเหตแุละทีม่าของความคดิในด้านต่างๆ  

ที่ตนเองคิดและยังกล่าวถึงความส�าคัญของการคิดแบบอภิปัญญาในการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า นักเรียนท่ีมีการคิดแบบอภิปัญญาจะสามารถเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ได้ดี เพราะการคิดแบบอภิปัญญาเป็นตัวควบคุมการท�างาน 

ของกระบวนการทางปัญญาไว้อีกข้ันหนึ่ง Garofalo และ Lester [7]  

ได้อธิบายความแตกต่างของกระบวนการทางปัญญาและกระบวนการ 

ทางอภิปัญญาว่า กระบวนการทางปัญญาเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับ

การกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขณะที่กระบวนการทางอภิปัญญาเกี่ยวข้องกับ 

การเลอืก การวางแผนว่าจะด�าเนนิการท�าสิง่ใด และควบคมุในสิง่ทีไ่ด้ด�าเนนิ

การตลอดจนควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง ตัวอย่างเช่นกระบวนการทาง 

อภิปัญญาเป็นกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล จัดระบบการคิดของตนเอง 

มกีารเสาะหาข้อมลูเพือ่น�า มาประกอบการตดัสนิใจด้วยตนเอง สอดคล้องกับ

กระบวนการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีม่กีารศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูเพ่ือให้ทราบถงึ

สาเหตขุองปัญหา อย่างมรีะบบและเป็นขัน้ตอนเช่นเดียวกนัจึงท�าให้นกัเรียน

สามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้นหากนักเรียนน�าการคิดแบบอภิปัญญา 

มาใช้ร่วมกัน

การจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา เป็นแนวการจัดการศึกษา 

ทีใ่ห้ความส�าคญักบักระบวนการคดิ กระบวนการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการ 

เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกับสิ่งที่เรียนจริงๆ แล้วพิจารณาให้

เห็นประโยชน์ คุณ โทษ ตามความเป็นจริงด้วยตนเอง แล้วน�าความรู้นั้น 

มาเป็นหลักในการปฏิบัติตามอย่างจริงจังโดยส่งเสริมให้นักเรียนมี 

ความประพฤติที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นผู ้มีศีลมีสมาธิและมีปัญญา 

เมือ่นกัเรยีนมปัีญญา น�าพาสูก่ารคดิแบบอภปัิญญาของตนเองโดยรู้ว่าตนเอง

คิดสิ่งใดและสามารถหาเหตุผลในสิ่งที่ตนเองท�า การจัดการเรียนรู้ตามหลัก
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ไตรสิกขา จึงเน้นทางด้านการพัฒนาปัญญา โดยมุ่งเน้นไปที่การคิดสูงสุด 

ของมนษุย์ ซ่ึงกค็อืการคดิเกีย่วกับการคดิของตนเอง หรอืเรียกอกีอย่างหนึง่ว่า  

การคิดแบบอภิปัญญา [8,9]

การศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน โดยใช้การสอนตามหลักไตรสิกขา เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนา 

การคิดแบบอภิปัญญา ซึ่งจะท�าให้นักเรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ  

ในเรื่อง ระบบนิเวศ และมนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม จัดว่าเป็น

เนือ้หาทีม่คีวามส�าคัญ เพราะการเข้าใจแนวคดิพืน้ฐานเรือ่งระบบนเิวศ อาทิ 

แนวคิดเรื่องโซ่อาหาร สายใยอาหาร การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสาร

จะน�าไปสูก่ารคิดตดัสินใจในประเดน็เรือ่งสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 

[10] เน่ืองจากปัญหาเรื่องระบบนิเวศและความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 

เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญและทุกฝ่ายก�าลังให้ความสนใจ เมื่อคนมีพ้ืนฐาน 

ความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลยั่งยืน นอกจากนี้ เนื้อหาเรื่องระบบนิเวศยังม ี

ความส�าคัญในแง่ของการเป็นเนื้อหาพื้นฐานอันจะน�าไปสู ่ความเข้าใจ 

ในเนื้อหาชีววิทยาที่ซับซ้อนขึ้นไป เช่น พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ [11]

วตัถปุระสงค์การวจิยั

1. เพื่อศึกษาการคิดแบบอภิปัญญา เรื่อง ระบบนิเวศและมนุษย์กับ

ความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อมของนักเรยีน ช้ันมธัยมศกึษาปีที ่4 โดยการจดัการ

เรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา

2. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา 

ต่อการพัฒนาการคิดแบบอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง 

ระบบนิเวศและมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม



132

ค�าถามวิจัย

1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มีการคิดแบบอภิป ัญญา  

เรื่อง ระบบนิเวศและมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไร

2.  แนวปฏิ บั ติที่ดี ในการจัดการเรียนรู ้ตามหลักไตรสิกขา  

เรื่อง ระบบนิเวศ และมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ควรเป็นอย่างไร 

เพื่อท�าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการคิดแบบอภิปัญญา

นยิามศพัท์เฉพาะ

แนวปฏิบตัทิีด่ ีหมายถงึ วธิปีฏบิตัหิรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีท่�าให้

ประสบความส�าเรจ็หรอืน�า ไปสูค่วามเป็นเลศิตามเป้าหมายและเป็นทีย่อมรับ 

ในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆและมีหลักฐานของความส�าเร็จปรากฏ 

อย่างชัดเจน สามารถน�าไปขยายผลใช้กับหน่วยงานอื่นได้

การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัไตรสกิขาหมายถงึ การจัดการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับหลักไตรสิกขาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมุ่งศึกษา  

แก้ปัญหา มุง่พฒันานกัเรยีนอย่างรอบด้านส่งเสรมิให้นกัเรียนเกดิการเรียนรู้ 

ที่แท้จริงโดยผ่านการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎี หลักการ การคิดและการลงมือ

ปฏิบัติ ซึ่งพัฒนาตามกรอบแนวคิดของพระธรรมปิฎก [3] กระบวนการ

จัดการเรยีนรูต้ามหลกัไตรสกิขา ม ี3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 (ศลี) ประกอบด้วย

การท�า กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห ์ใช้ กาย วาจา ได้อย่างสร้างสรรค์ 

มีวนิยั ไม่ก่อความเดอืนร้อนให้ใครและมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิติัหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย ขั้นที่ 2 (สมาธิ) เป็นขั้นที่นักเรียนรวบรวมจิตใจ ความคิด 

ให้แน่วแน่ในจดุเดยีวเรือ่งเดยีว ตัง้ใจเรยีน ตัง้ใจท�ากจิกรรม มีน�า้ใจ มีความเพยีร  

พยายาม มีเหตุผลและกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม ร่าเริงแจ่มใส  

ขั้นที่ 3 (ปัญญา) เป็นข้ันท่ีนักเรียนใช้สมาธิในการท�าความเข้าใจสิ่งที่เรียน  
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จนเกิดการเรียนรู้ สามารถตอบค�าถามได้ถูกต้อง อธิบายแนวคิดได้ โดยมี

กจิกรรมทีก่่อให้เกดิ ปัญญาได้ 3 ทาง ได้แก่ สตุมยปัญญา (จากการฟังหรอือ่าน)  

จินตามยปัญญา (จากการคดิพจิารณา) และภาวนามยปัญญา (จากการปฏบิติั)

การคิดแบบอภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง ความรู้ของ

บุคคลเก่ียวกับความคิดของตน ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด ซ่ึงประกอบไป

ด้วยคุณลักษณะตามกรอบแนวคิดของ Beyer [6] ดังนี้ 1) การตระหนักรู้ 

หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการทราบถึงความคิดของตัวเองและ

ตระหนักถึงความจ�าเป็นของการใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อให้รู้ว่า ตนเองได้

มีการก�ากับจุดประสงค์และหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามข้ันตอนท่ีคิดไว้ 

ซึง่จะน�าไปสูก่ารตัดสินใจและเลอืกวธิเีพือ่การปฏิบติัขัน้ต่อไปอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังรู้เท่าทันว่ามีปัญหาและข้อผิดพลาดส่ิงใด รู้วิธีท่ีจะขจัดปัญหา

และข้อผิดพลาดได้ 2) การวางแผน หมายถึง ความสามารถของนักเรียน 

ในการก�าหนดเป้าหมาย การเลอืกวธิปีฏบิตั ิการเรยีงล�าดับขัน้ตอนการปฏบิติั  

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งการรวบรวมแนวทาง 

เพื่อที่จะขจัดปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น และการคาดคะเนหรือ

ท�านายผลลพัธ์ไว้ล่วงหน้า และ 3) การประเมนิตนเองหมายถงึ ความสามารถ 

ของนักเรียนในการการประเมินความส�าเร็จตามจุดมุ ่งหมาย และ 

มกีารตดัสินใจผลลพัธ์อย่างถกูต้องและเพยีงพอ รูจ้กัประเมนิความเหมาะสม 

ของวิธีการที่ใช้ ประเมินการควบคุมปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบเป็นต้น

เครือ่งมอืและวธิกีารทีใ่ช้ในการวจิยั

กลุม่ทีศ่กึษา

กลุ่มที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 

1 ห้องเรียน จ�านวน 43 คน คละเพศและความสามารถ แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่เรียนรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน เรื่องระบบนิเวศ 
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และมนุษย์กับความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อม ในโรงเรยีนมธัยมขนาดกลางประจ�า
อ�าเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2556

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
งานวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

ก่อนหน้านี้ผู ้วิจัยได้ท�าการส�ารวจการคิดแบบอภิปัญญาของนักเรียน
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 พบว่า นักเรียนมีคะแนนการคิดแบบ 
อภิปัญญารวมทั้ง 3 องค์ประกอบ เรื่องระบบนิเวศคิดเป็นร้อยละ 55.28  
และเรือ่งมนษุย์กับความยัง่ยนืของสิง่แวดล้อมคดิเป็นร้อยละ 52.03 โดยผูว้จิยั 
ใช้เกณฑ์ ตามกรอบของวราวรรณ [12] และจากการสงัเคราะห์ของผูว้จิยัเอง  
จัดได้ว่านักเรียนมีการคิดแบบอภิปัญญาอยู่ในระดับปานกลางไปจนถึง 
ค่อนข้างต�่า เมื่อพิจารณาคะแนนการคิดแบบอภิปัญญาในแต่ละด้าน คือ 
การตระหนักรู้ การวางแผนและการประเมินตนเอง ในเรื่องระบบนิเวศ  
พบว่านักเรียนได้คะแนน ร้อยละ 66.35, 49.36 และ 52.88 ตามล�าดับ  
ในเรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 
60.58, 49.68 และ 45.03 ตามล�าดับ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากนักเรียน
ไม่ได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ท�าให้นักเรียนไม่สามารถตัดสินใจ 
ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม การไม่สามารถตัดสินใจ 
ในความคิดของตนเองได้ จัดเป็นปัญหาหลักของการคิดแบบอภิปัญญา  
[6] ในส่วนของนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ทีศ่กึษา เป็นกลุม่นกัเรยีนทีม่รีะดบัเกรดเฉลีย่ 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่อนข้างดี (3.00-3.50) และเข้าเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ในสายวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ เป็นกลุม่นกัเรยีน 
ที่มีป ัญญา คือมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา แต่ยังขาดการคิด 
แบบอภิปัญญา กล่าวคอืไม่สามารถวางแผนความคดิของตนเอง ไม่ทราบวธิคีดิ 
และประเมนิผลตนเองได้ ซึง่สอดคล้องกับหลกัการของการวจัิยเชงิปฏบิติัการ 
ทีผู่ว้จิยัประสบปัญหาและมคีวามต้องการแก้ไขปัญหาและพฒันาการคิดแบบ
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อภปัิญญาของนกัเรยีน โดยใช้การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัไตรสกิขา ด้วยเหตุนี้ 

งานวิจัยนี้จึงด�าเนินการตามหลักการและขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

ตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc Taggart [13] โดยมีวิธีการวิจัยซ�้ากัน 

เป็นวงจรประกอบด้วยขัน้ตอนการด�าเนนิการ 4 ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้เตรยีมการ  

(Plan) 2) ขั้นด�าเนินการ (Action) 3) ข้ันสังเกต (Observe) และ  

4) ขั้นสะท้อนผลการด�าเนินการ (Reflect) วงจรการปฏิบัติวิจัยนี้เรียกว่า 

วงจร PAOR มาเป็นแนวทางในการด�าเนินการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัไตรสิกขา

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา คือ แผนการ

จดัการเรยีนรูต้ามหลกัไตรสกิขาจ�านวน 8 แผนการจดัการเรยีนรูใ้นวงจรที ่1 

ครอบคลมุแนวคดิเรือ่งระบบนเิวศ ท้ังหมด 4 แนวคดิ ได้แก่ 1) ความหลากหลาย 

ของระบบนิเวศ 2) ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 3) การถ่ายทอดพลังงาน 

และการหมุนเวียนวัฏจักรสารในระบบนิเวศ และ 4) การเปลี่ยนแปลง

แทนที่ของระบบนิเวศ ส่วนในวงจรที่ 2 เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของ 

สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งหมด 3 แนวคิด ได้แก่ 1) ทรัพยากรธรรมชาติการ

ใช้ประโยชน์ปัญหาและการจัดการ 2) หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

3) ชนิดพันธุ ์ต่างถ่ินท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ใช้เวลาในการ

จัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 13 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาทีโดยจัดการเรียน 

การสอนสัปดาห์ละ 3 คาบเรียน รวมเวลาในการสอนทั้งสิ้นประมาณ  

5 สัปดาห์ 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่ตอบค�าถามวจิยัข้อที ่1

ผูว้จิยัใช้เครือ่งมอื 2 เครือ่งมอื ได้แก่ 1) แบบวดัการคดิแบบอภปัิญญา  

ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบอัตนัยประกอบการอธิบายเหตุผล แบ่งเป็น 3 ชุด  

ค�าถามๆ ละ 4 ข้อ จ�านวนข้อค�าถามทั้งหมด 12 ข้อ ครอบคลุมแนวคิด

เรื่องระบบนิเวศ ท้ังหมด 4 แนวคิดและเรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของ 



136

สิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 3 แนวคิด และ 2) แบบฝึกหัดการคิดแบบอภิปัญญา  

การเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือ่ตอบค�าถามวจิยัข้อที ่1 ผูว้จิยัท�าข้อตกลงกบันกัเรยีน 

เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการท�าแบบวัดการคิดแบบอภิปัญญา ชี้แจงรายละเอียด

และวัตถุประสงค์ของแบบวัดการคิดแบบอภิปัญญา เพื่อให้นักเรียนเห็น 

ถงึความส�าคญัของการท�าแบบวัด ให้นักเรยีนท�าแบบวดัการคดิแบบอภปัิญญา 

หลังจากจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นในแต่ละวงจร และหลังจากการจัดการเรียนรู้

เสรจ็สิน้ในแต่ละแผน ผูว้จิยัให้นกัเรยีนท�าแบบฝึกหดัการคดิแบบ อภปัิญญา 

ซึ่งเป็นแบบอัตนัยพร้อมอธิบายเหตุผล จ�านวน 3 ข้อ (เพื่อดูพัฒนาการคิด

แบบอภิปัญญาด้านการตระหนักรู้การวางแผน และการประเมินตนเอง)

การวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่ตอบค�าถามวจัิยข้อที ่1

ผู ้วิจัยน�าค�าตอบที่ได ้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัด

การคิดแบบอภิปัญญา เรื่อง ระบบนิเวศ และมนุษย์กับความยั่งยืนของ

สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังจากเรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู ้ตามหลักไตรสิกขา มาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ เกณฑ์การให้

คะแนน ค�าตอบท่ีแสดงถึงการมีการคิดแบบอภิปัญญา มากที่สุด มาก 

ปานกลาง ต�่า ให้คะแนน 4,3,2 และ 1 คะแนน ตามล�าดับ ส่วนเกณฑ์ 

การแปลความหมายของคะแนนจากแบบวดัผูว้จิยัได้ปรบัมาจากแบบวดัของ 

วราวรรณ [12] ประกอบกบัการศกึษาและสงัเคราะห์ของผู้วจัิยเองด้วย คะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 25.00-34.99, 35.00-44.99, 45.00-54.99, 55.00-64.99, 

65.00-74.99, 75.00-84.99 และ 85.00-100 แปลว่า มีการคิดแบบ 

อภิปัญญาในระดับต�่ามาก ต�่า ค่อนข้างต�่า ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง และ

สูงมาก ตามล�าดับ จากนั้นผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลว่า นักเรียนท่ีท�า 

การศึกษาทั้งหมดมีการคิดแบบอภิปัญญาอยู่ในเกณฑ์ใดควรมีการพัฒนา 

การคิดแบบอภิปัญญาอย่างไรและนักเรียนควรได้คะแนนการคิดแบบ 
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อภปัิญญามากกว่าร้อยละ 70 เนือ่งจากเป็นเกณฑ์มาตรฐานในระดบัดตีามที่ 

โรงเรียนก�าหนด

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่ตอบค�าถามวจิยัข้อที ่2

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ 3 เครื่องมือคือ 1) บันทึกหลังสอน

ของครู 2) บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน 3) ใบงาน/ใบกิจกรรมของนักเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือตอบค�าถามวจิยัข้อท่ี 2

ผูว้จิยัใช้บนัทกึหลงัสอน บนัทกึการเรยีนรูข้องนกัเรียน และ ใบงาน/

ใบกิจกรรมของนักเรียน ดังนี้ผู้วิจัยเขียนบันทึกหลังสอนตามกรอบการจัด 

การเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาที่สร้างขึ้นทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอน 

ในแต่ละครัง้ เพ่ือไม่ให้หลงลมืประเดน็ส�าคญั ผู้วจิยัตรวจสอบความครอบคลมุ

ของการบันทึกหลังสอนตามกรอบการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาและ

ประเด็นที่ก�าหนดอีกครั้งจากน้ันจึงท�าการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยให้เวลา

นักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ท�าใบงาน/ใบกิจกรรมตามประเด็นท่ีก�าหนด

และให้นักเรียนส่งก่อนหมดคาบเรียน หรือเป็นการบ้านส่งในวันถัดไป

การวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่ตอบค�าถามวจัิยข้อที ่2

ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ก่อนท�า 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบันทึกหลังสอน  

บันทึกการเรียนรู ้ของนักเรียน และใบงาน/ใบกิจกรรมของนักเรียน  

โดยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทีละ

แผนก่อนจากน้ันจึงน�าประเดน็ทีค้่นพบท่ีได้จากแต่ละแผนมาวเิคราะห์ร่วมกนั 

เพื่อสรุปเป็นข้อความรู้ท่ีได้จากแผนท้ังหมดอีกครั้งหนึ่งโดยใช้วิธีวิเคราะห์

เนื้อหา (Content analysis)
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ผลการวจิยัและอภปิรายผล

จากการวิจัยเพื่อศึกษา ผลของการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา 

ต่อการพัฒนาการคิดแบบอภิปัญญา เรื่อง ระบบนิเวศและมนุษย์กับความ

ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สามารถอภิปราย

ผลการวิจัยได้ดังนี้

ค�าถามวจิยัข้อที ่1 นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มกีารคิดแบบอภปัิญญา  

เรื่อง ระบบนิเวศ และมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไร

ตารางท่ี 1  ร้อยละของนกัเรยีนทีม่กีารคดิแบบอภปัิญญา เร่ือง ระบบนิเวศ

ช่วงคะแนน

(ร้อยละ)

องค์ประกอบของการคิดแบบอภิปัญญา

การตระหนักรู้

(ร้อยละ)

การวางแผน

(ร้อยละ)

การประเมิน 
ตนเอง

(ร้อยละ)

85.00-100.00 12 คน (27.90) 11 คน (24.18) 9 คน (20.93)

75.00-84.99 10 คน (21.75) 16 คน (36.28) 9 คน (20.93)

65.00-74.99 6 คน (13.91) 5 คน (13.95) 7 คน (16.20)

55.00-64.99 13 คน (31.79) 7 คน (16.20) 12 คน (27.90)

45.00-54.99 2 คน (4.65) 4 คน (9.39) 4 คน (9.39)

35.00-44.99 - - 2 คน (4.65)

25.00-34.99 - - -

ค่าเฉล่ียคะแนนการคดิแบบ

อภปัิญญาในแต่ละ

องค์ประกอบ (ร้อยละ)

(74.13) (71.22) (65.70)

ค่าเฉล่ียคะแนนการคดิแบบ

อภปัิญญารวมท้ัง 

3 องค์ประกอบ (ร้อยละ)

(70.35)
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จากตารางท่ี 1 ผลการวจัิยพบว่า หลงัจากนกัเรยีนเรยีนเรือ่งระบบนเิวศ  

ด้วยการจัดการเรียนรู ้ตามหลักไตรสิกขาแล้ว นักเรียนจะมีศีล คือ  

มีความประพฤติทางกายและวาจาที่ถูกต้องดีงาม มีสมาธิอันเกิดจากการ

ฝึกอบรมจิตเมื่อมีจิตใจที่สงบพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่อไปได ้

ก่อเกิดปัญญา เกิดความรู้แจ้ง ความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ ์

ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงจากกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น ในภาพรวม

นกัเรยีนมีคะแนนเฉลีย่การคดิแบบอภปัิญญาร้อยละ70.35 แสดงว่านกัเรยีน

มีการคิดแบบอภิปัญญาในระดับค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น การจัดการเรียน 

การสอนเรือ่งระบบนิเวศ ได้มกิีจกรรมการศึกษานอกสถานที ่ไม่ได้จดัการเรยีน 

การสอนอยูแ่ต่ภายในห้องเรยีน นกัเรยีนได้ใช้ความคดิในการวางแผนส�ารวจ

พืน้ทีบ่รเิวณสนามฟตุบอล และรอบๆ อาคารวทิยาศาสตร์ เพ่ือหาความสัมพันธ์ 

ของสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ นักเรียนลงมือส�ารวจพ้ืนท่ีด้วยตนเองฝึก

การประเมิน การแก้ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในระหว่างการท�ากิจกรรม  

ซึ่งสอดคล้องกับ FernandezManzanal และคณะ[14] ที่ได้ศึกษาผลของ

การสอนระบบนิเวศด้วยการศึกษานอกสถานที่ที่มีต่อการเรียนรู้แนวคิด

และหลักการในเรื่องระบบนิเวศ ผลการศึกษาชี้ว่า การศึกษานอกสถานที่

ช่วยนักเรียนในการเรียนรู้แนวคิดเรื่องระบบนิเวศ และส่งเสริมให้นักเรียน

มีเจตคติทางบวกต่อการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการสอนเรื่องระบบนิเวศ 

จะประสบความส�าเรจ็ โดยครวูทิยาศาสตร์ต้องจดัการสอนให้มปีระสทิธภิาพ

และสอดคล้องกับเนื้อหา ความต้องการ ความสนใจและวิธีการเรียนรู ้

ท่ีแตกต่างกันของนักเรียน ทั้งยังต้องส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากการศึกษา 

นอกสถานที ่ท�าให้นกัเรียนเข้าใจแนวคดิหลกัในเรือ่งระบบนเิวศได้ดีนกัเรยีน 

ก็จะมีการตระหนักรู้ได้ดีรู้จักการวางแผน และมีการประเมินตนเองได้ 
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โดยองค์ประกอบ ด้านการตระหนักรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.13  

เพราะในวงจรที่  1 นี้ส ่วนใหญ่ครูให ้นักเรียนศึกษาจากสถานท่ีจริง  

มกีารเรยีนรูน้อกห้องเรยีนท�าให้นกัเรยีนได้เผชิญกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

ในระบบนิเวศน้ันๆ ส่งผลให้นักเรียนมีการตระหนักรู ้ได้ดีสอดคล้องกับ  

พิมพันธ์ [15] ที่กล่าวว่า การตระหนักรู้เป็นการรู้ถึง ทักษะ กลวิธีและแหล่ง

ข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และรูว่้าจะต้องท�าอย่างไร 

องค์ประกอบนี้เป็นเรื่องของการท่ีนักเรียนรู ้ถึงส่ิงท่ีตนคิด และมีความ

สอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้รวมไปถึงการแสดงออกในสิ่งที่รู้ออกมา

โดยการอธิบายให้ผู้อื่นฟังได้สามารถสรุปใจความส�าคัญของส่ิงท่ีเรียนรู้นั้น  

มีวิธีการสะท้อนความคิดของตนเองในขณะที่ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมนั้นๆ 

ได้ส่วนในด้านการวางแผน นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 71.22 เมือ่นกัเรียน

ฝึกสมาธิจนมีจิตใจท่ีสงบ ก่อนด�าเนินการใดๆ ในการท�ากิจกรรม นักเรียน 

ก็จะเกิดการตระหนักรู้เก่ียวกับงานหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบัติก็จะท�าให้รู้ว่า 

สิ่งใดที่จะท�าให้งานนั้นยาก สิ่งใดท่ีจะท�าให้งานนั้นง่าย รวมถึงคาดการณ์

ปัญหาและอุปสรรคของการท�างานนั้นได้ซึ่งก็สอดคล้องกับ วราวรรณ [12]  

ที่กล่าวว่า การวางแผนนั้น เป็นการรู้ว่าตนเองคิดว่าจะท�างานนั้นอย่างไร  

ต้ังแต่ก�าหนดเป้าหมาย จนถึงการปฏิบัตงิานจนบรรลเุป้าหมาย เป็นการทบทวน 

ความคิดเกี่ยวกับแผนที่วางไว้ว่าเป็นไปได้เพียงใด มีล�าดับขั้นตอนเหมาะสม

เพียงใด และวิธีการที่เลือกใช้เหมาะสมเพียงใด

ในด้านการประเมินตนเอง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.70  

ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้คือ นักเรียนจะต้องมีคะแนนการคิด

แบบอภปัิญญาในแต่ละด้านมากกว่าร้อยละ 70 ในวงจรที ่1 นีน้กัเรียนยงัขาด 

การตรวจสอบตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายหรือคุณค่าของ 

สิ่งที่คิดที่ประกอบด้วยคุณลักษณะส�าคัญ เช่น การประเมินความส�าเร็จ
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ตามจุดมุ่งหมาย การตัดสินประสิทธิภาพของแผนและการปฏิบัติตามแผน  

ตัวอย่างเช่น การตอบค�าถามของนักเรียน จากกิจกรรมการวางแผนการ

ทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในห้องปฏิบัติการท�าให ้

ได้ค�าตอบท่ีถูกต้องและประสบความส�าเร็จในการหาค�าตอบหรือไม่อย่างไร  

(ถ้าไม่ประสบความส�าเร็จในการหาค�าตอบนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด 

และจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร) นักเรียนจ�านวน 25 คน (ร้อยละ 58)  

ไม่สามารถให้เหตุผลได้ว ่า กิจกรรมที่ท�านั้นประสบความส�าเร็จหรือ 

ไม่ประสบความส�าเร็จ มีสาเหตุมาจากสิ่งใด และจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร 

โดยสาเหตุหลักที่ท�าให้นักเรียนไม่สามารถประเมินตนเองได้นั้น เนื่องจาก

นกัเรยีนอาจยงัไม่เข้าใจ สาเหตขุองกระบวนการคดิว่านกัเรยีนก�าลงัคดิสิง่ใด  

และผลของกระบวนการคิด ซึ่งก่อนที่จะประเมินตนเองได้นั้น นักเรียน 

ควรจะต ้องมีการตระหนักรู ้ ในความคิดของนักเรียนที่ชัดเจนก ่อน  

หากนกัเรยีนยงัไม่สามารถตระหนกัรูใ้นความคดิของตนเองได้อย่างชดัเจนแล้ว

การวางแผนความคดิกจ็ะไม่ชดัเจน ซึง่ส่งผลกระทบท�าให้การประเมนิตนเอง

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนั่นแสดงว่า นักเรียนยังไม่สามารถประเมินการ

คิดแบบอภิปัญญา เกี่ยวกับการประเมินความส�าเร็จของกิจกรรมที่ปฏิบัติ

ได้ไม่มีการประเมินการคิดเกี่ยวกับล�าดับข้ันของการวางแผนที่ผ่านมาว่ามี

ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด จนส่งผลให้กิจกรรมประสบความส�าเร็จหรือ

ไม่ประสบความส�าเร็จสอดคล้องกับ ทิศนา [16] ที่ได้เสนอว่า การประเมิน

ตนเอง เป็นกระบวนการควบคุมและการประเมินความคิดของตนเอง 

โดยที่บุคคลจะต้องรู้ถึงความคิดของตนเองในการกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง  

แล้วใช้วิธีการอย่างเป็นล�าดับขั้นตอน ที่จะท�าให้ตนเองเกิดการเรียนรู ้

และบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 

การประเมนิตนเอง เป็นกระบวนการท่ีประเมนิว่าความคดิทีต่นเองได้กระท�า

ไปแล้วนั้นเหมาะสม หากไม่เหมาะสมจะต้องมีวิธีการด�าเนินการแก้ไข
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ตารางที่ 2  ร้อยละของนักเรียนที่มีการคิดแบบอภิปัญญา เร่ือง มนุษย์กับ 

 ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ช่วงคะแนน

(ร้อยละ)

องค์ประกอบของการคิดแบบอภิปัญญา

การตระหนักรู้

(ร้อยละ)

การวางแผน

(ร้อยละ)

การประเมิน 

ตนเอง

(ร้อยละ)

85.00-100.00 29 คน (67.49) 11 คน (24.18) 12 คน (27.90)

75.00-84.99 7 คน (16.20) 9 คน (20.93) 13 คน (31.79)

65.00-74.99 2 คน (4.65) 7 คน (16.20) 3 คน (6.18)

55.00-64.99 2 คน (4.65) 7 คน (16.20) 6 คน (13.91)

45.00-54.99 1 คน (2.36) 5 คน (13.95) 2 คน (4.65)

35.00-44.99 2 คน (4.65) 1 คน (2.36) 4 คน (9.39)

25.00-34.99 - 3 คน (6.18) 3 คน (6.18)

ค่าเฉล่ียคะแนนการคดิแบบ

อภปัิญญาในแต่ละองค์ประกอบ

(ร้อยละ)

(84.74) (67.59) (67.30)

ค่าเฉล่ียคะแนนการคดิแบบ

อภปัิญญารวมท้ัง 3 องค์ประกอบ 

(ร้อยละ)

(73.20)

จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

73.20 แสดงว่านักเรียนมีการคิดแบบอภิปัญญา ในระดับค่อนข้างสูง และ 

มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นมากกว่าในวงจรที่ 1 เนื่องจากเนื้อหาเร่ืองมนุษย์ 

กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องระบบนิเวศ  

[10] การเรียนการสอนในเรื่องระบบนิเวศ เช่น แนวคิดเรื่องห่วงโซ่อาหาร

สายใยอาหาร การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักรของสาร จะน�าไปสู่ความเข้าใจ
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และการคิดตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาตินักเรียนมีการตระหนักในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและ

ทรพัยากรธรรมชาตเิช่น นกัเรยีนสามารถอภปิรายเรือ่งการอนรุกัษ์ป่าชายเลน 

ใจกลางเมืองระนองสามารถให้แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน 

เพื่อยับยั้งการบุกรุกและฟื้นฟูพัฒนา 3 ขั้นตอน ได้แก่ยับยั้งไม่ให้บุกรุกและ

ท�าลายป่าเพิ่ม ฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม และพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษา

ธรรมชาตป่ิาชายเลนเมอืงระนอง เป็นต้น โดยองค์ประกอบ ด้านการตระหนกัรู้ 

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.74 เพราะสืบเนื่องมาจาก ในวงจรท่ี 1 ที่ครูให้

นักเรียนท�ากิจกรรมนอกห้องเรียน ท�าให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 

ในเรื่องระบบนิเวศเป็นอย่างดีจึงเป็นพื้นฐานส�าคัญที่นักเรียนน�ามาเชื่อมโยง

กับเรื่องมนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อมได้สอดคล้องกับ Flavell [4]  

ท่ีกล่าวว่า การตระหนกัรูค้อืการรูว่้าตนเองรูอ้ะไรและคดิอย่างไร คดิถงึเป้าหมาย 

และการบรรลุเป้าหมายอย่างไร เช่น รู้ว่าการระลึกถึงใจความส�าคัญของ 

เนือ้เรือ่งจากประสบการณ์ท่ีเคยพบเป็นสิง่ท่ีท�าได้ง่ายกว่าการจดจ�าจากต�ารา  

การวางแผนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.59 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ที่ผู ้วิจัยตั้งไว้คือนักเรียนจะต้องมีคะแนนการคิดแบบอภิปัญญามากกว่า

ร้อยละ 70 เพราะนักเรียนจ�านวน 22 คน (ร้อยละ51) ยังขาดการ

ก�าหนดแนวทาง หรือวางแผนกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเร่ือง

ที่คิดอย่างครอบคลุม ประกอบด้วยคุณลักษณะส�าคัญ เช่น การเรียงล�าดับ 

ขั้นตอนการปฏิบัติการรวบรวมแนวทางเพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคที่อาจ

จะเกิดขึ้น การคาดคะเนหรือท�านายผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้า เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 

นักเรยีนสามารถเลอืกวธีิปฏบิตัใินการศึกษาเรือ่งผลกระทบของมลพิษทางน�า้

ต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน�้าและต่อคนในชุมชนได้แต่นักเรียน 

ไม่สามารถเรียงล�าดับขั้นตอนของการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ นักเรียน
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สามารถคาดการณ์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนได้แต่ยังไม่มีการรวบรวม

แนวทางที่จะแก้ไขและคาดคะเนหรือท�านายผลลัพธ์ล่วงหน้าได้อย่าง 

หลากหลาย นกัเรยีนมกัจะตอบประเด็นปัญหาท่ีคาดว่าจะพบเพยีง 1-2 ปัญหา  

นักเรียนยังมีมุมมองการคิดท่ีไม่กว้างขวาง แสดงว่านักเรียนยังไม่สามารถ 

จัดระบบการวางแผนได้ดแีละขาดการวางแผนทีเ่หมาะสม สาเหตุทีน่กัเรียน

ไม่สามารถด�าเนินการตามขั้นการวางแผนแก้ปัญหาในวงจรที่ 2 ได้ดีเท่ากับ

วงจรที่ 1 นั้น เน่ืองจากในวงจรท่ี 1 นักเรียนได้ลงไปสัมผัสกับระบบนิเวศ 

ทีแ่ท้จรงิภายในบรเิวณโรงเรยีน ส่วนในวงจรท่ี 2 นกัเรียนไม่ได้สมัผสักบัพืน้ที่

และปรากฏการณ์จรงิ เช่น จากกจิกรรมเรือ่ง การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

อาทิป่าชายเลนเป็นเพียงแค่การน�าเสนอข่าวท่ีเกิดขึ้นภายในจังหวัดหรือ

ชุมชนใกล้เคียง นักเรียนได้มีการคิด การวางแผนแต่ยังไม่เข้มข้นได้ดีเท่ากับ

ในวงจรที่ 1 จึงท�าให้นักเรียนมองไม่เห็นถึงการล�าดับขั้นตอนได้อย่างชัดเจน

เท่ากับการพบด้วยประสบการณ์ของตนเอง การตระหนักรู้และการวางแผน 

เป็นการรู้ว่าตนเองจะต้องใช้ทักษะหรือกลวิธีและจะต้องท�าอะไร มีแหล่ง

ข้อมลูอะไรบ้างทีจ่�าเป็นต่อการท�างานให้มปีระสทิธิภาพซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีบคุคลรู้ 

ในสิ่งที่ตนคิด และสอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้ที่ประสบมาแล้ว

แสดงออกในส่ิงที่เรียนรู้น้ัน น�ามาสู่ความสามารถในการสะท้อนการคิดของ

ตนเองไปยังการคิดแก้ปัญหาในงานนั้นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท�าให้บุคคลท�างาน

อย่างมแีผน และรูว่้าควรจะต้องประกอบด้วยสิง่ใดบ้างจงึจะท�าให้การท�างาน

เกิดประสิทธิภาพตามแผน ส่วนการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

67.30 ซึง่นกัเรยีนได้คะแนนเฉลีย่เกนิร้อยละ50 ถอืว่าผ่านและยงัได้คะแนน

เฉลี่ยมากกว่าในวงจรที่ 1 แต่ก็ยังไม่ถึงร้อยละ 70 ตามที่ผู้วิจัยได้คาดหวังไว้  

เพราะนักเรียนจ�านวน 23 คน (ร้อยละ 53) ยังขาดการตรวจสอบตนเอง 

ทีป่ระกอบด้วยคณุลกัษณะส�าคัญ เช่น การประเมนิความส�าเรจ็ การประเมนิ
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ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้เป็นต้น ตัวอย่างเช่น นักเรียนยังไม่สามารถ

ให้เหตุผลได้ว่า กิจกรรมที่ได้ท�าไปนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 

เพราะเหตุใด ในส่วนของการคิดแบบอภิปัญญาด้านการประเมินตนเอง 

ในวงจรที ่2 ทีม่คีะแนนร้อยละต�า่กว่าทีผู่ว้จิยัก�าหนดไว้มีเหตุสืบเนือ่งมาจาก

การประเมนิตนเองนัน้เป็นการมองย้อนกลบัไปท่ีข้ันตอนต่างๆ ในการวางแผน

การแก้ปัญหาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากผู้เรียนไม่สามารถวางแผน

การแก้ปัญหาได้ การประเมินความส�าเร็จตามเป้าหมาย การพิจารณาความ

ถูกต้องของค�าตอบการประเมินคุณค่าของวิธีการแก้ปัญหาท่ีใช้การประเมิน

การเรียงล�าดับปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบ และการพิจารณาประสิทธิภาพ

และความส�าเร็จของการแก้ปัญหาก็จะไม่สามารถด�าเนินการได้เช่นกัน 

สอดคล้องกับ แนวคิดของ Beyer[6] ที่กล่าวถึงการประเมินตนเอง ว่าเป็น

ความสามารถที่บุคคลรู้ว่าจะท�างานนั้นอย่างไร และเมื่อไร เพื่อให้งานนั้น

เกิดความส�าเร็จสมบูรณ์ การประเมินตนเองจะส�าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ 

การควบคุมกระบวนการคิดและการเรียนรู้ของตนเองในการกระท�าอะไร

อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการวางแผนก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมาก่อนแล้ว

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในวงจรที่ 2 จุดอ่อนด้านการวางแผนและ 

การประเมินตนเองของนักเรียนมาจากการที่นักเรียนไม่สามารถวางแผน

ได้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ท�าให้นักเรียนยังขาดการคิดแบบอภิปัญญา 

ถึงการประเมินความส�าเร็จและความเหมาะสมของวิธีการที่เลือกใช้ได ้

เมื่อการวางแผนความคิดไม่ชัดเจน ก็ส่งผลกระทบท�าให้การประเมินตนเอง

ไม่มีประสิทธภิาพเท่าท่ีควร และอกีสาเหตหุนึง่ของปัญหาในการประเมนิตนเอง 

อาจเกิดจากการขาดประสบการณ์ในการพบกับสถานการณ์จริงซ่ึงแนวทาง

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็คือ ครูผู ้สอนจ�าเป็นต้องให้นักเรียนได้พบกับ

สถานการณ์หรอืการได้เหน็สภาพจรงิมากขึน้กว่านีส้อดคล้องกบั ทศินา [16]  

ที่กล่าวว่า การคิดแบบอภิปัญญาจะเกิดขึ้นได้จ�าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ
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ที่จ�าเป็นต่างๆ อาทิ ส่ิงเร้าหรือข้อมูลหรือเนื้อหา ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด  

และใช้ในการคิด การมีข้อมูลในการคิดอย่างเพียงพอช่วยให้การคิด 

มีความรอบคอบขึ้น จะเห็นได้ว่าการที่นักเรียนสามารถเลือกวิธีการศึกษาได้ 

แต่ยงัไม่จดัเป็นระบบเป็นขัน้ตอนเนือ่งมาจากนักเรียนยงัขาดการศกึษาวธิกีาร 

เหล่าน้ันให้ละเอียดมากพอเมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการที่เลือกมาใช้ศึกษา  

ก็จะท�าให้สามารถวางแผนการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนได้เมื่อการวางแผน 

มีระบบ งานจะประสบความส�าเรจ็หรอืไม่ก็ตาม นกัเรยีนกจ็ะสามารถประเมนิ

ตนเองได้ว่าสิ่งที่ได้ท�าไปนั้นมีสิ่งใดเป็นสาเหตุ หรือเป็นปัญหาอุปสรรคบ้าง 

หรือมีปัจจัยใดที่ส่งเสริมให้งานส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค�าถามวิจัยข้อท่ี 2 แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้ตามหลัก

ไตรสกิขา เรือ่ง ระบบนเิวศและมนษุย์กบัความยัง่ยนืของส่ิงแวดล้อม ควรเป็น

อย่างไร เพือ่ท�าให้นกัเรยีนเกดิการพฒันาการคดิแบบอภิปัญญา (ดงัภาพที1่)

ขัน้ศีล ครคูวรมกีารแสดงกริยิาในการทกัทายนกัเรยีน ด้วยความยิม้

แย้มแจ่มใส แสดงความเป็นกัลยาณมิตร มีการถามค�าถามเพื่อกระตุ้นและ

เชื่อมโยงกับความส�าคัญของเนื้อหาที่เรียน อาทิในเน้ือหาความหลากหลาย

ของระบบนิเวศ อาจจะตั้งค�าถามกับนักเรียนว่า ระหว่างที่นักเรียนเดินทาง

มาโรงเรียนนักเรียนได้สังเกตเห็นอะไรบ้างตามเส้นทางที่นักเรียนผ่าน เปิด

โอกาสให้นกัเรยีนท�ากจิกรรมทีส่่งเสรมิการคดิวเิคราะห์จดัระบบการคดิของ

ตนเอง มีการเสาะหาข้อมูลเพื่อน�ามาประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองได้แก่

การสนทนา อภิปราย เพื่อน�าเข้าสู่บทเรียน ใช้กายวาจา ได้อย่างสร้างสรรค์

มีวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยครูต้ังกติกาว่า  

หากนักเรียนคนใด มาเข้าเรียนตรงเวลา และไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพ่ือน  

ก็จะมีคะแนนความตั้งใจพิเศษให้ (รวมอยู่ในคะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน) 

เป็นการฝึกฝนอบรม ในด้านความประพฤติระเบียบวินัย เป็นพื้นฐานแก่การ
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สร้างเสรมิคณุภาพจติได้ในข้ันนีเ้ป็นเพยีงการเตรยีมความพร้อมทางด้านกาย

และวาจาของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จะเกิดการพัฒนาอภิปัญญา

หรือไม่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น

ขั้นสมาธิครูให้นักเรียนรวบรวมจิตใจ และความคิดให้แน่วแน่ใน 

จุดเดยีวเรือ่งเดยีว โดยให้นกัเรยีน นัง่หลบัตาแล้วคดิทบทวนในส่ิงทีน่กัเรียน

ได้เรียนผ่านมาในรายวิชานี้จากนั้นให้หายใจเข้าหายใจออก อย่างช้าๆ  

ในคาบแรกๆ จะให้ท�าสมาธิ 30 วินาทีในคาบต่อมาจึงค่อยๆ เพิ่มเป็น 1-2 

นาทีจะท�าให้นักเรียน ตั้งใจท�ากิจกรรมได้ดีมีจิตใจที่สงบลงเนื่องจากใน 

ขั้นสมาธิส่วนใหญ่จะเป็นข้ันของการท�ากิจกรรม นักเรียนจึงเกิดการพัฒนา 

การคิดแบบอภิปัญญา ด้านการตระหนักรู้เช่น ตัวอย่างกิจกรรมฉันเคยคิด 

ว่าแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า (I used to think…but now I know) เทคนิคนี้

ท�าให้นักเรียนได้ควบคุมการเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับการก�ากับหน้าท่ีของ

ตนเองให้เป็นไปตามข้ันตอน และการเลือกวิธีปฏิบัติขั้นต่อไปอย่างเหมาะ

สม และท�าให้นักเรียนทราบว่าการเรียนรู้ของตนเองมีจุดแข็งและจุดอ่อน

อย่างไร ควรแก้ไขอย่างไร ท�าให้นักเรียนรู้ว่าตนเองเรียนรู้สิ่งใด เป็นการเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ประเมินตนเองและสะท้อนความคิดเห็นต่อความรู้ใน

ปัจจุบันของตนเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอย่างไรบ้าง เมื่อเปรียบ

เทียบกับความรู้เดิม เป็นต้น

ขั้นปัญญา เป็นขั้นที่นักเรียนสามารถตอบค�าถามได้ถูกต้อง อธิบาย

แนวคดิได้โดยครตู้องจดักจิกรรมทีก่่อให้เกิด ปัญญาได้  3 ทาง ได้แก่ สตุมยปัญญา 

(จากการฟัง หรืออ่าน) จินตามยปัญญา (จากการคิดพิจารณา) และ 

ภาวนามยปัญญา (จากการปฏบัิต)ิ เช่น สตุมยปัญญา จากกิจกรรมทีน่กัเรียน 

ออกมาน�าเสนอ ข่าวเหตุการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงการฟัง

รวมท้ังการอ่าน เพื่อให้เกิดปัญญานี้จะต้องอยู่ในหลักการต่อไปนี้ต้ังใจฟัง  
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(มสีมาธ)ิ ฟังหรอือ่านสิง่ทีเ่ป็นสาระ รูจั้กแยกแยะเนือ้หา และสรปุใจความส�าคญั  

จินตามยปัญญา การน�าเอาปัญญาในข้ันแรก มาพินิจพิจารณา ในการคิด 

ที่จะให้เกิดปัญญานี้ต ้องคิดด้วยเหตุด้วยผล และคิดอย่างเป็นระบบ  

เพื่อจะได้ตอบค�าถามได้อย่างถูกต้อง และภาวนามยปัญญา เป็นปัญญา 

ทีเ่กดิจากการปฏิบตัจินรู้แจ้งเห็นจรงิด้วยตนเอง ซึง่ถอืว่าเป็นปัญญาทีแ่ท้จรงิ 

เกิดจากกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติหาข่าวด้วยตนเอง มีการอ่านและ

วเิคราะห์ข่าวนัน้ๆและท�าความเข้าใจอย่างลกึซ้ึงก่อนจงึน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน  

ในขั้นปัญญานี้ นักเรียนจะได้มีการแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลงาน 

ของตนเองและของกลุ่ม เพื่อปรับปรุงผลงาน ท�าให้นักเรียนเกิดการคิด 

แบบอภิปัญญาด้านการประเมินตนเอง เช่น กิจกรรมค�าแรก-ค�าสุดท้าย 

First word-Last word การให้นกัเรยีนพนิจิพจิารณาว่าภายหลงัการจดัการ

เรียนการสอนความคิดหรือความเข้าใจของตนเองมีการเปลี่ยนแปลงไป 

จากเดิมหรือไม่ อย่างไร นักเรียนได้ตรวจสอบและเปรียบเทียบแนวคิด  

ค�าแรก ของตนเองในตอนต้นคาบ ถ้านักเรียนคิดว่าแนวคิดของตนเองไม่ม ี

การเปลี่ยนแปลงนักเรียนอาจเขียนประโยคเดิมก็ได ้หรือนักเรียน 

อาจปรับเปลี่ยนประโยคเดมิให้มีรายละเอยีดมากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น 

หรือเขียนเรียบเรียงประโยคทั้งหมดใหม่ก็ได้ เป็นต้น

สรปุผลการวจัิย

การจัดการเรียนรู ้ตามหลักไตรสิกขาสามารถพัฒนาการคิด 

แบบอภิปัญญาได้ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการคิดแบบอภิปัญญาในระดับ 

ค่อนข้างสูง (70.35%, 73.20%) หากแยกพิจารณาแต่ละองค์ประกอบย่อย 

ของการคิดแบบอภิปัญญา ได้แก่ การตระหนักรู้การวางแผน และการ

ประเมนิตนเอง พบว่าเรือ่งระบบนเิวศ นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่เกนิร้อยละ 70  



การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research):
กระบวนการสร้างความรู้เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน     

149

ในด้านการตระหนักรู้ (74.13%) และการวางแผน (71.22%) ส่วนเรื่อง  

มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 70 

ในด้านการตระหนักรู้ (84.74%) และพบว่า แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ

เรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาขั้นศีล ครูควรเตรียมความพร้อม ทางด้านกายและ

วาจาของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ข้ันสมาธินักเรียนรวบรวมจิตใจ

และความคิดให้แน่วแน่ เพื่อให้มีจิตใจท่ีสงบลงพร้อมส�าหรับท�ากิจกรรม 

ต่อไป และขั้นปัญญา ครูควรจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญญาได้ 3 ทาง ได้แก่ 

สุตมยปัญญา (จากการฟัง) จินตามยปัญญา (จากการคิดพิจารณา) และ 

ภาวนามยปัญญา (จากการปฏิบัติ)

ดังนั้นแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู ้ตามหลักไตรสิกขาน้ี  

ถ้าผู้สอนยึดหลักการสอนตามหลักไตรสิกขา ซึ่งมี 3 ส่วนคือ สอนให้เกิด 

ความเข้าใจให้เกิดความเชื่อและเลื่อมใส นักเรียนเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา 

ในตวัผูส้อนและในตนเอง กจ็ะมคีวามประพฤตทิีถ่กูต้องดงีาม เกดิเป็นผูม้ศีลี  

นอกจากน้ีก็จะเสรมิสร้างก�าลงัใจในการเรยีนให้กบันกัเรียน มจิีตใจทีแ่น่วแน่ 

จดจ่อกับกิจกรรมที่ได้ท�า เกิดเป็นสมาธิเกิดการเรียนรู ้ได้อย่างรวดเร็ว  

ผ่านการฟัง การคิด และการลงมือปฏิบัติเกิดเป็นปัญญาได้เมื่อนักเรียน 

มีปัญญาน�าพาสู่การคิดที่เกี่ยวกับการคิดแบบอภิปัญญาของตนเองได้รู้ว่า

ตนเองคิดสิ่งใดและสามารถหาเหตุผลในสิ่งที่ตนเองท�าได้มีการตระหนักรู้ 

รู ้จักการวางแผนและการประเมินตนเอง หรือเรียกว่า เป็นผู้มีการคิด 

แบบอภิปัญญา
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ข้อเสนอแนะ

จากการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา ต่อการพัฒนาการคิด

แบบอภิปัญญา เรื่อง ระบบนิเวศและมนุษย์กับความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 พบว่า นักเรียนมีคะแนนการคิดแบบ 

อภิปัญญาเฉลี่ยเกินร้อยละ 70 (ร้อยละ 70.35,73.20 ตามล�าดับ) แสดงว่า 

นักเรียนมีการคิดแบบอภิปัญญาในระดับค่อนข้างสูง หากแยกออก

มาพิจารณาในแต่ละด้านขององค์ประกอบย่อย ได้แก่ การตระหนักรู ้

การวางแผน และการประเมินตนเอง พบว่าท้ัง 2 วงจรด้านการประเมิน

ตนเองนักเรียนยังมีคะแนนไม่ถึงร้อยละ70 ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควร

ศกึษากิจกรรมทีเ่หมาะสม ท่ีจะช่วยส่งเสรมิให้นกัเรยีนมคีะแนนการคดิแบบ 

อภิปัญญาด้านการประเมินตนเองให้เกินร้อยละ 70 เช่น ควรมีการศึกษา

ตวัแปรทีค่าดว่าจะมส่ีวนเกีย่วข้องหรอืส่งผลต่อด้านการประเมนิตนเอง อาทิ

คุณลักษณะทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และสังคม รวมทั้งบุคลิกภาพ 

ของผู้คิด เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการคิดแบบอภิปัญญา 

ด้านการประเมินตนเอง ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารอ้างองิ*

1. Worapat P, Nipon K. The Principles of Educational Adminis-

tration Baed Upon Buddha-Dhamma. J EDU BUU. 2007;18(2): 

63-84. Thai.

2. SompongJ. Thailand newchildgrowth free from materialism,  

sex, drugs. Bangkok: Witeetat; 2004. Thai.

*หมายเหต ุการเขยีนเอกสารอ้างองิในรปูแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Referencing Style) เป็นการ

ใช้ตัวเลขในข้อความที่อ้างถึงรายการที่เรียงล�าดับเลขในรายการอ้างอิง
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3. Phra Dhamapidok (P. A. Payutto). Buddhist teaching.  

Bangkok:Sahatharmmik Publisher; 2001. Thai.

4. Flavell JH. Metacognition and cognitive monitoring: a new 

area of cognitive developmental inquiry. AM PSYCHOL.1979; 

34: 906–11.

5. Somsak P. Taking a student-centered. And Assessment.  

Chiangmai: Sangsin; 2001. Thai.

6. Beyer BK. Practical Strategies for theTeaching of Thinking. 

Boston: Allyn and Bacon, INC; 1987.

7. Garofalo J, Lester FK. Metacognition,cognitive monitoring, 

and mathematical performance. J RES MATH EDUC. 1985;16:  

163-76.

8.  Dutsadee S. Comparison base on Trisik-kha approach in  

teaching and Dhammasakaccha Religious and secular level, 

grade seven. [master’s thesis]. Bangkok: Srinakharinwirot  

University; 1981. Thai.

9.  Suvit M, Aorathai M. Learn how tomanage. Bangkok: Pappim; 

2002. Thai.

10. Griffiths AK, Grant BA. C. High School Students’Understanding  

of Food Webs: Identification of a Learning Hierarchy and  

Related Misconceptions. J RES SCI TEACH. 1985; 22(5): 421-36.

11. Jeravan K. Vantipa R. A Studyof Teaching Ecologyin Lower  

Secondary Schools under the Project for Extension of  

Educational Opportunity in Bangkok. KKU Res J. 2008; 13(11): 

1332-44. Thai.
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ตอนที่ 4 ตัวอย่างเครื่องมือวิจัยและหัวข้องานวิจัย

การวิเคราะห์นกัเรยีนเป็นรายบคุคล 

ครตู้องเรยีนรู้  วเิคราะห์ เพือ่รูจั้กนกัเรยีนเป็นรายบคุคลให้เพียงพอ 

ที่จะสามารถวางแผนจัดการเรียนรู ้ที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ ดังตัวอย่าง

แนวทางการวิเคราะห์ต่อไปนี้

ค�าถามวจิยั การจัดเก็บข้อมลู แหล่งข้อมลู วธิกีารจดัเกบ็

ข้อมูล

การวิเคราะห์

ข้อมูล

1) นักเรียนแต่ละคนมี

ลกัษณะส�าคญัอย่างไร

2) นักเรียนแต่ละคน

มีจุดน่าสนใจที่ควร

ได้รับการปรับปรุง

และพัฒนาในเรื่อง

อะไรบ้าง

3) ครูควรออกแบบ

จัดการเรียนรู้อย่างไร

ให้สามารถพัฒนา

คุณภาพของแต่ละคน   

และทุกคนได้ใน

เทอมนี้

เรื่อง/ด้านของข้อมูล

ที่ต้องการเก็บ

1) ภูมิหลังทาง

ครอบครัว

2) ผลการเรียนรู้ตาม

หลักสูตร/NT ฯลฯ

3) พัฒนาการทุกด้าน 

(ร่างกาย อารมณ์  

สังคม จิตใจ สติ

ปัญญา ค่านิยม ฯลฯ)

4. ความสนใจ 

ความถนัด ศักยภาพ  

และความต้องการ

จ�าเป็น

5) ปัญหา/ข้อจ�ากัด

1) แหล่งข้อมูลเอกสาร  

เช่น ระเบียน สมุดพก  

ฯลฯ

2) แหล่งข้อมูลบุคคล  

เช่น ครูประจ�าชั้นและ

ครูที่เคยสอนนักเรียน

ในปีการศึกษาที่ผ่าน

มา ผู้ปกครอง  

เพื่อนของนักเรียน  

ตัวนักเรียนเอง ฯลฯ

3) แหล่งข้อมูล

เหตุการณ์ เช่น  

พฤติกรรมการเข้าแถว  

พฤติกรรมในห้องเรียน  

พฤติกรรมนอก

ห้องเรียน ฯลฯ

1) การบันทึก

2) การสังเกต

3) การสัมภาษณ์

4) แบบสอบถาม  

ฯลฯ

1)  SWOT analysis

2) PMIA (Plus, 

Minus, Interesting 

point, Approach)



ตวัอย่างเครือ่งมือในการจดัเกบ็ข้อมลู 

ตัวอย่าง 1 : ข้อมูลเก่ียวกับผู้เรียนแต่ละคน ที่ครูควรเก็บเพ่ือวิเคราะห ์

 นักเรียนเป็นรายบุคคล

ชื่อนักเรียน
ภูมิหลัง 

ครอบครัว

พัฒนาการ 

ในด้านต่างๆ

ผลการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ

แนวทาง

การพัฒนา

1) ด.ช...................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) ด.ช...................

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

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

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

3) ด.ช...................
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............................

4) ด.ญ..................
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.............................

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

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

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

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

5) ด.ญ..................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) ด.ญ..................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................
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ตวัอย่างเครือ่งมือในการจดัเกบ็ข้อมลู 

ตัวอย่างที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับผู ้เรียนแต่ละคน ท่ีครูเก็บเพ่ือวิเคราะห  ์

 นักเรียนเป็นรายบุคคล

ชือ่นักเรยีน
ภมูหิลงั 

ครอบครวั

ผลการเรียนรู้

8 กลุ่มสาระ
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

ความ

สามารถด้าน

พัฒนา  

การด้าน

ต่างๆ

ด้าน

อื่นๆ

ภา
ษา

ไท
ย

คณ
ติศ

าส
ตร์

วทิ
ยา

ศา
สต

ร์

สงั
คม

ศกึ
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าส
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เท
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1 2 3 4 5 6 7 8
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ด
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กา
รเ

ขยี
น
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3) ด.ญ...........
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4) ด.ญ...........
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ตวัอย่างเครือ่งมือในการจดัเกบ็ข้อมลู 

ตัวอย่าง 3 :  การวิเคราะห์สารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการ 

 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ชื่อนักเรียน จุดเด่น จุดด้อย จุดควรพัฒนา
แนวทาง

การพัฒนา

1) ด.ช....................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) ด.ช...................
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........................

........................
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3) ด.ช...................
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4) ด.ญ...................

..............................
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5) ด.ญ..................

..............................
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6) ด.ญ..................
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........................

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

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

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

........................
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ตวัอย่างเครือ่งมือในการจดัเกบ็ข้อมลู 

ตัวอย่าง 4 : การวเิคราะห์กลุม่ผูเ้รียนเพือ่การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้ 

 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ช่ือนกัเรยีน จดุเด่น จดุด้อย
จุดควร

พัฒนา

แนวทาง

การพัฒนา

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่มีความพร้อมทุกด้านสูง

1) ด.ช. ......................................

2) ด.ญ. .....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กลุม่ที่ 2

กลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง    

(คือกลุ่มที่มีความพร้อมในบางเรื่อง)

1) ด.ช. ......................................

2) ด.ญ. .....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ไม่มีความพร้อม  

(คือกลุ่มที่มีปัญหาในหลายเรื่อง)

1) ด.ช. ......................................

2) ด.ญ. .....................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................
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ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชั้นเรียน

แบบสอบถาม

ค�าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น 

 นักเรียนเกี่ยวกับการใช้ชุดฝึกทักษะการสังเกต ส�าหรับใช้เป็น 

 ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป

1. เพศ       (     )  1. ชาย (     )  2. หญิง

2. ระดับชั้น  ม. …………………………………

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเร่ือง

ทักษะการสังเกต

ให้นกัเรยีนพจิำรณำรำยกำรต่อไปนี ้โดยใช้ข้อมลูช่วงทีม่กีำรใช้ชดุฝึก 

ทักษะกำรสังเกตในกำรเรียนกำรสอนที่ผ ่ำนมำ โดยท�ำเครื่องหมำย  

ü ลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรียนมำกที่สุด 

ข้อท่ี รายการ

ระดบัการปฏิบตัิ

มากท่ีสุด 

(5)

มาก

(4)

ปานกลาง

(3)

น้อย

(2)

น้อยทีส่ดุ

(1)

1 ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทบทวน

ความรู้และประสบการณ์เดิม

2 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

ทดลองจริง

3 ครูกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 

การสังเกต

4 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อภิปราย

ร่วมกัน

5 ครูจัดให้นักเรียนได้น�าเสนอผลงาน

                       ฯลฯ
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียน

ให้นักเรียนพิจำรณำรำยกำรต่อไปนี้  แล้วแสดงควำมเห็นว่ำมีควำม

พงึพอใจมำกน้อยเพยีงใดในแต่ละรำยกำร โดยท�ำเครือ่งหมำย  ü ลงในช่อง

ที่ตรงกับควำมรู้สึกของนักเรียนมำกที่สุด 

ข้อท่ี รายการ
ระดบัความพงึพอใจ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ

1 นกัเรยีนได้ปฏิบตักิจิกรรมต่างๆ ตาม

ข้ันตอนในชดุฝึกทกัษะการสังเกตด้วย

ความเข้าใจ

2 กิจกรรมในชุดฝึกทักษะการสังเกต 

มีเวลาให้นักเรียนได้ฝึกอย่างเหมาะสม

3 เน้ือหาสาระในชดุฝึกทกัษะการสังเกต  

มีประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของนกัเรยีน

4 นักเรียนสามารถน�าเอาทักษะ 

การสังเกตไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

5 นักเรียนมีทักษะการสังเกตเพิ่มขึ้น  

หลังการใช้ชุดฝึกทักษะการสังเกต

                      ฯลฯ

ตอนที ่4  ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะหลงัการใช้ชดุฝึกทกัษะการสงัเกต

1.  สิ่งที่นักเรียนประทับใจมากที่สุด คือ 

........................................................……………………………………………….……..

2. สิ่งที่นักเรียนต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุงในชุดฝึกทักษะการสังเกต

........................................................……………………………………………….……..

3. สิ่งที่นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และน�าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด

........................................................……………………………………………….……..

4. สิ่งที่นักเรียนต้องการให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนคือ

........................................................……………………………………………….……..

ฯลฯ
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แบบสมัภาษณ์

ค�าชี้แจง   แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรวบรวม 

 ความคดิเหน็ของนักเรยีนเกีย่วกบัการใช้ ชดุฝึกทกัษะการสังเกต   

 ส�าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป

 ช่ือ – สกลุ  ผู้ถกูสมัภาษณ์ ……………………………………………………….

 ระดบัชัน้ ม. ………………โรงเรียน ……………………………………………

ตอนที่ 2   แบบสัมภาษณ์นี้ใช้สัมภาษณ์โดยครูผู้สอนหลังจากที่นักเรียนได ้

 ใช้ชุดฝึกทักษะการสังเกตเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีข ้อค�าถาม 

 ในการสัมภาษณ์ดังนี้

รายการข้อค�าถาม ค�าตอบการสัมภาษณ์

1. นักเรียนได้ท�ากิจกรรมอะไรบ้างในชุดฝึกทักษะ

การสังเกต

2. กิจกรรมในชุดฝึกทักษะการสังเกตมีความเหมาะสม

กับการเรียนรู้ของนักเรียนไหม?

3. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมในชุดฝึกทักษะการสังเกตมี

ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร?

4. นักเรียนจะน�าทักษะการสังเกตไปใช้ได้ในโอกาส

ใดบ้าง?

5. นักเรียนคิดว่าหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการสังเกตนี้

แล้วมีทักษะการสังเกตเพิ่มขึ้นไหม? อย่างไร?

ฯลฯ

      

   ชือ่ …………..………………………..ผู้สัมภาษณ์

 สมัภาษณ์เวลา …………น.  วนัที ่……..เดอืน ……………พ.ศ. …………
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แบบสงัเกต

แบบสังเกตการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง…………………วิชา..…………………

ชั้น……...............

  รำยกำร

กลุ่มที/่ชื่อ

กำรเลือกและ

ใช้อุปกรณ์กำร

ทดลอง

กำรทดลอง 

ตำมล�ำดับ 

ขั้นตอน

กำรบันทึก 

ผลกำร

ทดลอง

กำรสรุปผล

กำรทดลอง

กำรจัดเก็บ

อุปกรณ์   

คะแนน

รวม

ตวัอย่างเกณฑ์การให้คะแนน 

1. การเลือกและใช้อุปกรณ์การทดลอง

1 หมายถึง เลือกใช้อุปกรณ์ในการทดลองยังไม่เหมาะสม

2 หมายถึง เลือกใช้อุปกรณ์การทดลองได้เหมาะสม

3 หมายถึง เลือกใช้อุปกรณ์การทดลองได้เหมาะสม และ 

ใช้อย่างคล่องแคล่ว

4 หมายถึง เลือกใช้อุปกรณ์การทดลองได้เหมาะสม ใช้อย่าง

คล่องแคล่วและถูกต้อง

2. ฯลฯ
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เกณฑ์การสรปุประเมนิผล

ดีมาก  หมายถึง    ได้คะแนน ……..คะแนน   ขึ้นไป

ดี  หมายถึง    ได้คะแนนระหว่าง   ……. ถึง  …….คะแนน

พอใช้  หมายถึง     ได้คะแนนระหว่าง   ……. ถึง  …….คะแนน

ปรับปรุง   หมายถึง   ได้คะแนนต�่ากว่า   ………. คะแนน

แบบวดัคณุลกัษณะของผูเ้รยีน

ด้านความรบัผดิชอบ

ที่ ชือ่ - สกุล

คะแนนผลการประเมนิ

คะแนนรวมความร่วมมือ 

ในหมู่คณะ

ท�างาน 

เต็มความ

สามารถ

วางแผน 

การท�างาน 

ร่วมกัน

ปฏิบัติงาน

อย่างจริงจัง

ส่งงาน 

ตามก�าหนด
ฯลฯ

เกณฑ์การให้คะแนน

1.  ความร่วมมือกับหมู่คณะ

0 หมายถึง ไม่ให้ความร่วมมอื ชอบขัดแย้งและทะเลากบัผู้อืน่เสมอ

1 หมายถึง   ไม่ค่อยเต็มใจร่วมมือกับผู้อื่นมักมีเรื่องขัดแย้งเสมอๆ

2 หมายถึง   ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะได้ดี

3 หมายถึง   ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะดีและเข้ากับผู้อื่นได้ดี

4 หมายถึง   ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นดีมากและเต็มใจรับฟัง

  ข้อคิดเห็นจากผู้อื่น

2. ท�างานเต็มความสามารถ (ก�าหนดเกณฑ์คล้ายกับข้อ 1) 

ฯลฯ
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เกณฑ์การสรปุประเมนิผล

ดีมาก  หมายถึง   ได้คะแนน …………..…คะแนน   ขึ้นไป

ดี  หมายถึง   ได้คะแนนระหว่าง   ….. ถึง  ……คะแนน

พอใช้  หมายถึง   ได้คะแนนระหว่าง   ….. ถึง  ……คะแนน

ปรับปรุง หมายถึง   ได้คะแนนต�่ากว่า………….คะแนน

แบบวดัทกัษะปฏิบตัเิชงิกระบวนการ

ที่ ชื่อ - สกุล
ลักษณะการใช้เทอร์โมมิเตอร์

หมายเหตุ
การจับ การอ่าน การเก็บ

1

2

3

        

เกณฑ์การสังเกตทักษะปฏิบัติการวัดการปฏิบัติเชิงกระบวนการการใช้

เทอร์โมมิเตอร์

1. การใช้เทอร์โมมิเตอร์จะต้องใช้ความระมัดระวังเน่ืองจาก

เทอร์โมมิเตอร์จะท�าด้วยแก้วและภายในมีของเหลวที่บรรจุด้วยปรอทหรือ

แอลกอฮอล์ผสมสี

2. ขณะใช้เทอร์โมมิเตอร์ต้องไม่เอามือจับกะเปาะที่บรรจุของ 

เหลวไว้ ก่อนจะใช้วัดอุณหภูมิในของเหลวต้องจับและสะบัดเทอร์โมมิเตอร์

เบาๆ ให้ปรอทหรือแอลกอฮอล์ผสมสีลงมาอยู่ในระดับในกระเปาะ

3. การอ่านเทอร์โมมิเตอร์ที่ถูกต้องนั้น จะต้องให้เทอร์โมมิเตอร์ 

ตั้งอยู่ในแนวตรงถ้าอยู่ในของเหลวต้องให้กระเปาะจุ่มอยู่ในระดับพอเหมาะ

และอยู่ในระดับสายตาของผู้อ่านเสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดคลาด

เคลื่อนในการอ่าน

4. เม่ือใช้เทอร์โมมิเตอร์เสร็จแล้วจะต้องล้างหรือเช็ดเบาๆ 

เพื่อท�าความสะอาดและเก็บให้เรียบร้อยในที่เก็บ
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แบบวดัทกัษะปฏิบตัเิชงิผลงาน

มีลักษณะคล้ายกับการวัดปฏิบัติเชิงกระบวนการ แต่มีการก�าหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละรายการท่ีสังเกตหรือผลการปฏิบัติไว้ด้วย   

เพื่อประเมินให้คะแนนและมีการจัดล�าดับเป็นเกรดต่อไป

ตวัอย่างแบบบนัทกึคะแนนทักษะปฏบัิติ

ที่ ชือ่ - สกลุ
คะแนนผลการประเมิน

รวม
การใช้เทอร์โมมิเตอร์ ฯลฯ

เกณฑ์การให้คะแนนทกัษะปฏบิตัิ

การใช้เทอร์โมมิเตอร์
1 หมายถึง   หยิบจับเทอร์โมมิเตอร์ด้วยความระมัดระวัง
2. หมายถึง   นอกจาก 1 แล้ว ต้องไม่ใช้มือจับที่กระเปาะของ 

   เทอร์โมมิเตอร์ก ่อนใช้วัดอุณหภูมิของเหลว 
   ต้องสะบัดเทอร์โมมิเตอร์เบาๆ

3. หมายถึง   นอกจาก 2 แล้ว ขณะใช้วดัอณุหภมูขิองเหลวต้อง 
   จุ ่มเทอร ์โมมิ เตอร ์ในของเหลวอยู ่ ในระดับ 
   เหนือกระเปาะได้พอเหมาะและต้ังตรงให้อ่าน 
   ได้ในระดับสายตา

4 หมายถึง   นอกจาก 3 แล้วเมื่อใช ้เทอร์โมมิเตอร์แล้ว  
   ได้ท�าความสะอาดและจัดเก็บเทอร์โมมิเตอร์ไว ้
   ในที่เก็บให้ปลอดภัยและเรียบร้อย

ฯลฯ
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เกณฑ์การประเมนิผลทกัษะปฏบิติั

ดีมาก             ได้คะแนนร้อยละ            80 ขึ้นไป

ดี                  ได้คะแนนร้อยละ         70 – 79  

พอใช้             ได้คะแนนร้อยละ       60 – 69 

ควรปรับปรุง     ได้คะแนนต�่ากว่าร้อยละ 60 

แบบตรวจโครงงาน

รายการ

กลุม่ท่ี/ชือ่

การออกแบบ 

การทดลอง

การเลือก 

ใช้วัสดุอุปกรณ์

ประโยชน ์

ในการ 

น�าไปใช้

การน�าเสนอ 

ผลการทดลอง

เนื้อหาสาระ 

ในรายงาน

คะแนน

รวม

ตวัอย่างเกณฑ์การให้คะแนน 

1. การออกแบบการทดลอง
1 หมายถึง   เขียนขั้นตอนในการทดลองที่ยังไม่เป็นระบบ
   อย่างชัดเจน
2 หมายถึง   เขียนขั้นตอนในการทดลองที่เป็นระบบชัดเจน
3 หมายถึง   เขียนขั้นตอนในการทดลองที่เป็นรายชัดเจน
   และมีการเขียนแผนภูมิแสดงขั้นตอนประกอบ
   แต่ไม่ละเอียด
4 หมายถึง   เขียนขั้นตอนในการทดลองที่เป็นรายชัดเจน
   และมีการเขียนแผนภูมิแสดงขั้นตอนประกอบ
   อย่างละเอียด
ฯลฯ
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เกณฑ์การประเมนิผล

ดีมาก  หมายถึง   ได้คะแนน …..... คะแนน   ขึ้นไป

ดี  หมายถึง   ได้คะแนนระหว่าง   ….. ถึง  …….คะแนน

พอใช้  หมายถึง   ได้คะแนนระหว่าง   ….. ถึง  …….คะแนน

ปรับปรุง หมายถึง   ได้คะแนนต�่ากว่า     …………….คะแนน

แบบทดสอบ

1. แบบทดสอบประเภทเขียนตอบ (Supply Type) 

 1)  แบบทดสอบอัตนัยไม่จ�ากัดค�าตอบ (Essay-Extended  

  Response)

 2)  แบบทดสอบอัตนัยจ�ากัดค�าตอบ (Essay-Restricted  

  Response)

 3)  แบบทดสอบตอบสั้น (Short Answer)

 4)  แบบทดสอบเติมค�าให้สมบูรณ์ (Completion)

2. แบบทดสอบประเภทเลือกตอบ (Selection Type)

 1)  แบบทดสอบถูก-ผิด (True-False)

 2)  แบบทดสอบจับคู่ (Matching)

 3)  แบบทดสอบหลายตัวเลือก (Multiple-Choice)

แนวทางการเขยีนค�าถามตามระดบัขัน้ของสมรรถภาพสมอง 

ของแบบทดสอบหลายตวัเลอืก

ชวาล แพรัตกุล (2520 อ้างถึงใน ไพศาล สุวรรณน้อย, 2558)  

ได้น�าเสนอตัวอย่างการถามตามท่ี Bloom (1956) ได้แบ่งระดับขั้น 

ของสมรรถภาพสมองไว้ ดงันี้
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1. ค�าถามประเภทความรู้ความจ�า

 1.1 ค�าถามด้านความรู้ในเนื้อเร่ือง การถามถึงเรื่องราวและ

ความจริง ความส�าคัญต่างๆ ของเนื้อหานั้น

  1.1.1  ค�าถามเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม ถามความหมาย 

ของศัพท์ ค�าจ�ากัดความของค�าและความหมายของสัญลักษณ์ หรือภาพ 

อักษรย่อและเครื่องหมายต่างๆ ในวิชานั้น

  - ถามชื่อ เช่น ใครเป็นผู้ค้นพบจุลชีวัน

  - ถามค�าแปล เช่น ... มคีวามหมายเหมอืนกบั - ตรงกบั -  

   คล้ายกับ - ท�านองเดียวกับ - ใกล้เคียงที่สุดกับอะไร

  - ถามความหมาย เช่น ยาที่มีภาพหัวกะโหลกและ 

   กระดูกไขว้หมายความว่าอะไร

  - ถามตัวอย่าง เช่น อาหารใดเป็นพวกโปรตีน

  - ถามตรงข้าม เช่น ตึงตรงข้ามกับค�าใด

  1.12  ค�าถามเกี่ยวกับสูตร กฎ ความจริง ความส�าคัญ

  - ถามสูตร กฎ เช่น การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 

   มุมฉาก ต้องใช้สูตรใด

  - ถามเนื้อหา เช ่น ลักษณะอาการใดที่แสดงว ่า 

   ออกก�าลังกายมากเกินไป

  - ถามขนาดจ�านวน เช่น ผิวหนังส่วนใดบางที่สุด

  - ถามสถานที ่เช่น อวยัวะใดดดูอาหารไปเลีย้งร่างกาย

  - ถามเวลา เช่น คนเราจะหยุดเจริญเติบโตเมื่ออายุกี่ปี

  - ถามคณุสมบติั เช่น เมือ่หลับสนทิหวัใจท�างานอย่างไร

  - ถามวัตถุประสงค์ เช่น เราฝึกหัดพลศึกษาไปท�าไม

  - ถามสาเหตุ และ ผลที่เกิดขึ้น เช่น การกลั้นปัสสาวะ 

   จะให้โทษแก่อวัยวะใดมาก
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  - ถามประโยชน์และคุณโทษ เช่น การเล่นฟุตบอล  

   ดีกว่าการวิ่งเล่นในข้อใด

  - ถามหน้าที่ เช่น สมองเล็กที่ท้ายทอย ท�าหน้าที่อะไร

 1.2 ค�าถามด้านวิธีด�าเนินการ ถามวิธีประพฤติปฏิบัติ และ 

วิธีด�าเนินการในกิจการงาน และเรื่องราวต่างๆ

  1.2.1  ถามเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน

  - ถามแบบแผนแบบฟอร์ม เช่น ในห้องอาหารควร 

   ประดับด้วยภาพใด

  - ถามธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เช่น ข้อใดเป็น 

   มารยาทในการดูกีฬา

  1.2.2  ถามเกี่ยวกับล�าดับขั้นและแนวโน้ม

  - ถามล�าดับขั้น เช ่น การช่วยคนเป็นลมควรท�า 

   อะไรก่อน

  - ถามแนวโน้ม เช่น โรคชนิดใดมีแนวโน้มสูงข้ึน  

   ในระยะ 2-3 ปีนี้

  1.2.3  ถามเกี่ยวกับการจัดประเภท

  - ถามชนิดประเภท เช่น ปอดเป็นอวัยวะระบบใด

  - ถามเข้าพวก เช่น น�้าเหงื่อมีลักษณะคล้ายกับอะไร

  - ถามต่างพวก เช่น อวัยวะชนิดใดเป็นคนละประเภท 

   กับหัวใจ

  1.2.4  ถามเกี่ยวกับเกณฑ์ เช่น การพักผ่อนที่ดีมีลักษณะ 

    อย่างไร

  1.2.5  ถามเกี่ยวกับวิธีการ

  - ถามวิธี เช่น ข้อใดเป็นการก�าจัดขยะที่ผิดวิธี
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  - ถามการปฏิบัติ เช่น เมื่อใช้เทอร์โมมิเตอร์ตรวจไข้ 

   จะต้องปฏิบัติอย่างไร

  - ถามเปรียบเทียบ เช ่น วิธีช ่วยหายใจวิธีใดที่มี 

   ประสิทธิภาพมากที่สุด

 1.3 ค�าถามด้านความรู้รวบยอด

  1.3.1  ถามเก่ียวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา  

ถามให้บอกคติหรือหัวใจที่เป็นหลักวิชาของเรื่องราวนั้น ถามลักษณะ หรือ

คุณสมบัติที่เป็นความจริงทั่วไปของเรื่องนั้น หรือถามให้เอาคติหรือหลักการ

นั้นไปเกี่ยวข้องกับสภาพอื่นอีกแห่งหนึ่ง เช่น วิตามินและเกลือแร่เหมือนกัน

ในเรื่องใด ความเร็วในการเต้นของหัวใจขึ้นอยู่กับอะไร

  1.3.2  ถามเกีย่วกับทฤษฎีและโครงสร้าง ถามเกีย่วกับคติ

และหลักการจากของหลายสิ่ง หลายเน้ือหาท่ีสัมพันธ์กัน เป็นพวกเดียวกัน

และอยู่ในสกุลเดียวกันด้วย เช่น การชั่งตวง วัด มีหลักการใดที่เหมือนกัน

2. ค�าถามประเภทความเข้าใจ 

 เป็นการถามความสามารถในการผสมแล้วขยายความรูค้วามจ�า

ให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล

 2.1 ค�าถามด้านการแปลความ

  1)  ถามให้แปลความหมายของค�าและข้อความ

  -  ถามให้แปลความหมายของค�าตามนัยของเรื่อง  

   เช่น ค�าชี้แจง อ่านกลอนนี้แล้วตอบค�าถามข้อ 1-2 

   “ท่านเจ้าขาฉันพาลูกมาบวช ช่วยเสกสวดสอน 

   ให้เป็นแก่นสาร”

   (1)   ค�าว่า “ท่าน” ในที่นี้หมายถึงใคร

   (ผู้มีอายุ - ผู้มีเงิน - ผู้ทรงศีล - ผู้มีพระคุณ)
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   (2) ต้องการให้ผู้ใดเป็นแก่นสาร

   (ฉัน - เจ้า - ท่าน - เด็ก)

  -  ถามให้แปลความหมายของกลุ ่มค�า เช ่น ที่ว ่า 

   เมืองไทยเป็น “อู่ข้าวอู่น�้า” นั้น หมายความว่าอะไร 

   (มีอาหาร - มีทรัพยากรมาก - มีแม่น�้าหลายสาย -  

   มีการเกษตรมาก - มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์)

  -  ถามให้ยกตวัอย่างทีแ่ปลกใหม่ เช่น สิง่ใดเป็นสาธารณ 

   สมบัติ (ป้ายชื่อบ้าน - ป้ายถนน - ป้ายร้านค้า -  

   ป้ายโฆษณา)

  -  ถามให้เปรียบเปรย เช่น การกินอาหารเปรียบได ้

   กับข้อใด (การแก้รถยนต์ - การตีราคารถยนต์ –  

   การทดลองเครื่องยนต์ – การรักษาเครื่องยนต์ –  

   การตรวจสอบเครื่องยนต์)

  2)  แปลความหมายของภาพและสัญลักษณ์

  -  ถามให้แปลความหมายของภาพและวัตถุส่ิงของ  

   เช่น ภาพนี้เป็นตัวอย่างของอะไร (ความซุกซน -  

   ความหลงลืม - ความโง่เขลา - ความเลินเล่อ -  

   ความประมาท)

  -  ถามให้แปลความหมายของสัญลักษณ์ สูตร กฎ  

   กราฟ และตาราง เช่น เคร่ืองหมายครฑุหมายถึงอะไร  

   (อ�านาจสูงสุด - มีฤทธิ์มาก ...)

  -  ถามให้แปลความหมายของพฤตกิรรมและพฤตกิารณ์  

   เช่น การเต้นของชีพจรคือการกระเทือนของอะไร  

   (ปอด – หัวใจ – เส้นโลหิตด�า – เส้นโลหิตแดง -  

   ลมหายใจเข้า)
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  3)  แปลถอดความ

  -  ให้ถอดความต่างลักษณะ เช่น ข้อใดคล้ายกับ  

   “นักปราชญ์รู้พลั้ง” ? (พ่อแม่ตีลูก - ครูบวกเลขผิด -  

   นักเรียนทะเลาะกัน – หัวหน้าชั้นหนีโรงเรียน) 

  -  ให้ถอดความต่างภาษา เช่น ให้แปลความหมาย 

   ของค�าและข้อความจากภาษาหน่ึงไปเป็นอกีภาษาหน่ึง  

   เช่น จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 2.2 ค�าถามด้านการตีความ

  1)  ตีความหมายของเรื่อง เช ่น ผลการทดลองน้ี  

(การกระท�า,ปฏิบัติ) อาจสรุปได้เช่นไร? (- แสงเป็นพลังงาน)

  2)  ตีความหมายของข้อเท็จจริง เช่น “วัฒนาต้องการ

ทดลองเกี่ยวกับชีวิตของยุง เขาจับยุง 10 ตัว มาขังไว้ในกล่องมุ้งลวด 2 วัน 

ปรากฏว่ายุงตายไป 5 ตัว”

  -  การทีย่งุตาย แสดงให้เหน็สภาพของอะไร (การอดน�า้  

   – อดอาหาร – ขาดอากาศ – กล่องเล็กคับแคบ –  

   ไม่ทราบสาเหตุ)

  -  ท�าไมยุงอีก 5 ตัวจึงไม่ตาย (แข็งแรง–อายุมาก– 

   ตัวโตกว่า–เป็นยุงอายุน้อย–ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด)

 2.3 ค�าถามด้านการขยายความ

  1)  ขยายความแบบจนิตภาพ เช่น เหตกุารณ์ (การกระท�าน้ี,  

   เรื่องราวนี้) เกิดขึ้นที่ไหน (...ในป่ า...)

  2) ขยายความแบบพยากรณ์ เช่น เราอาจคาดเร่ือง 

   ตอนจบได้ว่าอย่างไร (...พระเอกได้แต่งงาน...)
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  3)  ขยายความสมมติ เช่น ถ้าใช้น�้าแข็งแทนน�้าธรรมดา  

   ผลการทดลองจะเป็นเช่นไร (...พืชตาย...)

  4)  ขยายความแบบอนมุาน เช่น เมือ่เกดิน�า้ท่วมในเมอืง 

   นานๆ จะเกิดโรคชนิดใดตามมา (โรคตา – โรคปอด  

   – โรคท้องร่วง – โรคไข้จับสัน)

3. ค�าถามประเภทการน�าไปใช้ 

 เป็นการถามความสามารถในการน�าเอาความรู้และความเข้าใจ

ในเรื่องราวใดๆ ไปแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ ท�านองนั้นของเรื่องนั้นได้

 3.1 ถามความสอดคล้องระหว่างหลักวิชากับการปฏิบัติ

 -  ถามความสอดคล้องระหว่างหลักวิชากับตัวอย่างของจริง  

  เช่น อาหารชนิดใดท�าจากพืช? (นมสด - ไข่ตุ่น – ลูกชิ้นปิ้ง  

  – ลอดช่อง) นักเรียนสามารถช่วยชาติได้โดยวิธีใด?  

  (ตั้งใจเรียน – ไปท�าบุญที่วัด – ช่วยงานพ่อแม่  – เอื้อเฟื้อ 

  คนชรา)

 -  ถามความสอดคล้องระหว่างตัวอย่างกับตัวอย่าง เช่น  

  ชาวนาขายข้าวเปลือกใช้วิธีการวัดอย่างเดียวกับการขาย 

  อะไร? (การขายไก่ – การขายผ้า – การขายกาแฟ –  

  การขายน�้าตาล)

 3.2 ถามขอบเขตของหลักวิชาและการปฏิบัติ

 -  ถามขอบเขตและเงื่อนไขของหลักวิชาและการปฏิบัติ  

  เช่น สูตรนี้ (กฎ, หลัก, คติ) ใช้ได้ดี (หรือเป็นจริง)  

  ในเรื่องใด ?

 - ถามข้อยกเว้นของหลกัวชิาและการปฏบัิติ เช่น อาหารท�าให้ 

  ร่างกายเติบโตและด�ารงชีวิตอยู่ได้ ยกเว้นกรณีใดต่อไปนี้?  

  (...อาหารไม่สะอาด - อาหารไม่มีคุณค่า - กินมากๆ ...)
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 3.3 ถามให้อธิบายหลักวิชา

 -  ถามให้อธบิายเรือ่งราว ปรากฏการณ์และการกระท�าต่างๆ  

  ตามหลักวิชาว่ามีเหตุผล หรือหลักวิชาใด เช่น เหตุใด 

  จงึสบูน�า้มนัข้ึนได้สงูกว่าน�า้ ? (...เพราะน�า้มนัเบากว่าน�า้...)

 3.4 ถามให้แก้ปัญหา เป็นขั้นน�าความรู้ไปใช้ในสภาพจริงกัน

โดยตรง โดยการตัง้ค�าถามเป็นเรือ่งราวหรอืเหตุการณ์สมมติใดๆ กไ็ด้แล้วให้

ตอบแก้ปัญหาเหล่านัน้ด้วยความคดิของตนเอง ไม่มกีารแนะสูตร กฎหรือแง่

คิดใดๆ ให้

 -  ถามให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ถ้าขาดแคลนเนื้อสัตว์  

  ควรทดแทนด้วยอาหารชนิดใด? (ถ่ัว – งา – เผือก –  

  มัน – ข้าวโพด)

 -  ถามให้แก้ปัญหาตามหลักวิชา เช่น เด็กผอมแกร็น ควรซื้อ 

  อะไรรับประทาน? (ถั่วต้ม – อ้อยควั่น – มันแกว)

 3.4 ถามเหตุผลของการปฏิบัติเรื่องนั้นๆ ควรปฏิบัติอย่างไร 

และเพราะเหตุใดจึงปฏิบัติเช่นนั้น

 -  ถามให้ตรวจสอบแก้ไข เช่น เรือ่งนัน้ สิง่นีค้วรท�าอะไรก่อน  

  (หลัง) จึงจะถูกต้อง เพราะเหตุใด การปฏิบัตินี้ (วิธีท�า)  

  ยังผิดสูตร กฎ หรือหลักการใด เพราะอะไร?

 - ถามให้วินิจฉัยคัดเลือก เช่น เด็กที่หายป่วยใหม่ๆ ควรออก 

  ก� าลั ง โดยวิ ธี ใด  เพราะ เห ตุ ใด?  ( เดิน เล ่น  เพื่ อ 

  เหนื่อยน้อย - กระโดดเชือก เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง)

4. ค�าถามประเภทวิเคราะห์ 

เป็นการถามความสามารถในการแยกสิ่งส�าเร็จรูปออกเป็นส่วน

ย่อยๆตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดให้ เพื่อค้นหาความจริงต่างๆ  

ที่ซ่อนแฝงอยู่ภายในเรื่องราวนั้น
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 4.1 วิเคราะห์ความส�าคัญ

 -  ถามให้วเิคราะห์ชนดิ เช่น การทดลองนี ้มลีกัษณะใด? (เชือ่ได้ 

  - น่าสงสยั - ยงัไม่รดักมุ - ก�ากวม) ค�ากล่าวนีเ้ป็นประเภทใด?  

  (ตัวอย ่าง - ข ้อเท็จจริง - ความเห็น) ข ้อความนี ้

  มีความบกพร่องชนิดใด? (ใช้ค�าผิด - ไวยากรณ์ผิด -  

  ส�านวนไม่ดี - เปรียบเทียบผิด) 

 -  ถามให้วิเคราะห์สิ่งส�าคัญ เช่น ข้อความนี้ กล่าวถึงสิ่งใด 

  ทีส่�าคญัทีส่ดุ? เรือ่งนีใ้ห้คต ิ(ความคดิ , ค�าสอน) ว่าอย่างไร?  

  ปัจจยัส�าคญัทีม่อีทิธพิลต่อเรือ่งนี ้คอือะไร? ความมุง่หมาย 

  ส�าคัญของเรื่องน้ีคืออะไร? ท่ีท�าเช่นนั้นเพื่อให้เกิดอะไร?  

  สิ่งนี้มีประโยชน์ส�าคัญ (คุณ, โทษ) ในด้านใด? 

 -  ถามให้วิเคราะห์เลศนัย เช่น ข้อความน้ี กล่าวเป็น 

  นัยพาดพิงถึงใคร? การทดลองนี้ไม่ผิด แต่มีแนวโน้มเช่นไร  

  (...ล�าเอียง...)

 4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เช่น ข้อความนี้เกี่ยวข้องโดยตรง

กบัอะไรมากทีส่ดุ ความตอนใด กล่าวถงึสาเหตขุองเรือ่ง เขาหวงัอะไรจากการ 

กระท�าเช่นนั้น อะไรคือผลขั้นต้นของงานนี้

 4.3 วิเคราะห์หลักการ

 -  วเิคราะห์โครงสร้าง เช่น บ่อ สระ ทะเล มสีิง่ใดแตกต่างกนั?  

  (น�้า - รส - ใส – คลื่น - ขนาด) แม่เหล็กธรรมชาติกับ 

  แม่เหล็กไฟฟ้า มีสิ่งใดต่างกัน? (จ�านวนขั้ว - แรงดูดผลัก -  

  ความเข้มของสนาม)

 -  วเิคราะห์หลกัการ เช่น ค�าสรปุนี ้ยงัไม่สมบรูณ์เพราะเหตใุด?  

  (..ถือว่าเด็กเก่งเท่ากัน..) ชาดกน้ีถือว่าการกระท�าใด 

  เป็นเลิศ? (การให้ทาน – การอดกลั้น - การสันโดษ ...)
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5. ค�าถามประเภทสังเคราะห์ 

 เป็นการถามความสามารถในการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สอง

ชนดิขึน้ไป เพ่ือให้กลายเป็นสิง่ส�าเรจ็รปูข้ึนใหม่ ท่ีมลีกัษณะแปลกไปจากส่วน

ประกอบย่อยของเดิม

 5.1 สังเคราะห์ข้อความ

 -  สังเคราะห์ข้อความโดยการพูด เช่น ให้แสดงความคิดเห็น 

  อสิระของตนต่อเรือ่งราวท่ีก�าหนดให้ ชีแ้จง ขยายความของ 

  เรื่องใดๆ ให้กระจ่างชัดกว่าเดิม ให้สรุปส่ิงท่ีเป็นแก่นสาร 

  หวัใจของเรือ่งโดยภาษาของตนเอง หาข้อยตุจิากการอภปิราย  

  การวจิารณ์ เปรยีบเทียบความดงีาม เด่นด้อยของเร่ืองต่างๆ

 -  สังเคราะห์ข้อความโดยการเขียน ให้เขียนตอบบรรยาย 

  เรื่องราวต่างๆ เช่น ให้แสดงความคิดเห็นว่าเหมาะสม  

  หรือดีเลวเพียงใด ให้ขยาย สรุป และเปรียบเทียบส่ิงนั้น 

  กับอะไรอื่นอีกอย่างหนึ่ง

 -  สังเคราะห์ข ้อความจากการแสดง ใช ้รูปภาพ หรือ 

  วัตถุสิ่งของ เสียง หรือ การแสดงเป็นต้นเรื่องโดยน�าสิ่งนั้น 

  มาให้ดู แล้วให้แต่ละคนพูดหรือเขียนบรรยายเรื่องราว 

  ตามภาพที่เห็นนั้น หรือให้แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งนั้น

 5.2 สังเคราะห์แผนงาน เป็นการก�าหนดแนวทางและขั้นตอน

ของการปฏิบัติงานใดๆ ล่วงหน้า เพื่อให้การด�าเนินงานราบรื่น และบรรลุผล

ตรงตามเกณฑ์ และมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ เช่น ควรใช้วิธีใดตรวจสอบขั้นต้น

ว่า ดอกกหุลาบทีเ่ราซ้ือจากตลาดยงัมชีวีติอยู?่ (...เมือ่แช่น�า้ก้านจะยาวขึน้...) 

ในการทดลองหาความหนาแน่นของน�้าแข็ง เราต้องระวังเรื่องใดเป็นพิเศษ?
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 5.3 สงัเคราะห์ความสมัพนัธ์ เอาความส�าคญัและหลกัการต่างๆ  

มาผสมให้เป็นเรือ่งเดยีวกนั ท�าให้เกดิเป็นสิง่ส�าเรจ็รูปใหม่ๆ ท่ีมคีวามสัมพันธ์

แปลกไปจากเดิม เช่น คนที่ไม่ลักขโมยเป็นคนดี แต่ถ้าจะให้ดียิ่ง ขึ้น เขาจะ

ต้องปฏบิตัอิะไรอกี? (อาชพีสจุรติ - ไม่โลภมาก - มคีวามสตัย์ ...) สตูรส�าหรบั

หาพืน้ทีข่องรปูสามเหลีย่มมาจากสตูรการหาพืน้ท่ีของรูปใด? (ส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

– สี่เหลี่ยมผืนผ้า – สี่เหลี่ยมด้านขนาน ...)

6. ค�าถามประเภทประเมินค่า 

 เป็นการถามการตีราคาต่างๆ โดยสรุปอย่างมีหลักเกณฑ์ว่า 

สิ่งนั้นมีคุณค่าดี - เลว หรือเหมาะควรอย่างไร

 6.1 ประเมนิค่าโดยเกณฑ์ภายใน ประเมนิสิง่ใดๆ โดยใช้ข้อเทจ็

จริงต่างๆ เท่าที่ปรากฏอยู่ในเรื่องราวนั้นเองมาเป็นหลักในการพิจารณา

 - ถามให้ประเมินความถูกต้องเที่ยงตรงของเรื่อง เช่น  

  ยกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นต้นเรื่อง แล้วถามว่า สอดคล้อง 

  กบัเกณฑ์และมาตรฐานเรือ่งนัน้หรอืไม่? ได้ผลตามเป้าหมาย 

  มากน้อยเพียงใด? เช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด? มีความ 

  เด่น-ด้อยเห็นชัดที่สุดในด้านใด?

 -  ประเมนิความเป็นเอกพนัธ์ของเร่ือง เช่น ความตอนต้นกบั 

  ตอนท้ายของเรื่องนั้น รับกันหรือขัดแย้งกัน?

 -  ประเมินความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูล เช่น มีความ 

  ถูกต้อง เหมาะสม และเชื่อถือได้เพียงใด?

 -  ประเมนิความเหมาะสม และประสิทธภิาพของวิธกีาร และ 

  การปฏิบัติ เช่น วิธีใดถูกต้อง ดี - เลว กว่าวิธีอื่น ในแง่ใด?

 -  ประเมินความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ ผลสรุป ผลลัพธ์  

  เช่น ผลสรุปที่ได้ มีเหตุผลเพียงพอแล้วหรือไม่ เพียงใด  

  เพราะอะไร? การตีราคาเรื่องนั้นโดยใช้เกณฑ์นั้นๆ  
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  เข้าจบัเป็นการถกูต้องเหมาะสมหรือไม่?การติ - ชม เหล่าน้ัน  

  ควรรับฟังหรือไม่ เพราะเหตุใด?

 6.2 ประเมินค่าโดยเกณฑ์ภายนอก การตีราคาโดยใช้เกณฑ์

อ่ืนๆ ที่อยู่ภายนอกเรื่องราวนั้น แต่ทว่าสัมพันธ์กับเร่ืองนั้น มาเป็นหลักใน

การวินิจฉัยตัดสิน

 -  ประเมินโดยสรุป ถ้ายึดสิ่งนี้เป็นหลักจะต้องชี้ขาดว่า 

  เรื่องน้ันผิด หรือถูก เพราะเหตุใด? สิ่งนี้ (การกระท�านี้)  

  มีประโยชน์ต่อสังคมในด้านใด?

 -  ประเมินโดยเปรียบเทียบ สีดาดีกว่ารจนาในด้านใด?  

  รูปภาพแรกมีลักษณะใดเด่นชัดกว่ารูปภาพหลัง? (สี -  

  เส้น - แบบ - ความหมาย)

 -  ประเมนิกบัมาตรฐาน นาฬิกาเรือนนีด้หีรือไม่ (ดี เพราะเดนิตรง 

  กับสัญญาณวิทยุ) การกระท�านี้สอดคล้องกับหลักการใด?  

  (สันโดษ - ประชาธิปไตย)

 -  ประเมินความเด่นด้อย ความเห็นที่ว่า ...... มีลักษณะเด่น 

  ในทางใด และด้อยในทางใด? ...... ถูกต้องดีในแง่ใด  

  แต่ผิดในแง่ใด?

เทคนคิการประเมนิในชัน้เรยีน (Classroom Assessment Techniques) 

เป็นวิธีการ หลักการ กระบวนการเพื่อให้ได้สารสนเทศในการน�าไป

พัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายต่างๆที่ต้องการให้เกิดขึ้น แบ่งเป็นกลุ่มเทคนิค

ตามเป้าหมายได้ดังนี้
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1.  กลุม่เทคนคิประเมนิเพือ่เตรยีมความพร้อมก่อนเรียน

เทคนคิ วธิกีาร

การล้วงถามความรู้เดิม 

(Background knowledge probe) 

ใช้ค�าถามปลายเปิดสั้นๆ 2-3 ค�าถาม ใช้ก่อนเรียนเรื่อง

ใหม่ /หน่วยใหม่/ วิชาใหม่ ในเรื่องความรู้เดิม และ

การเตรียมตัวเรียนของผู้เรียน เช่น เคยเรียนวิชาใด 

ที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้มาบ้าง ศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 

มีอะไรบ้าง และนิยามว่าอะไร

การตรวจสอบมโนทัศน์ผิด/เดิม 

(Misconception/

Conception check)

ผู้สอนระบุมโนทัศน์ที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง ถามผู้เรียน 

ถึงความหมาย ขอบเขต หรือผู้สอนรวบรวมมโนทัศน ์

ที่ผิดๆของผู้เรียน มาจัดท�าเป็นข้อสอบ 4 ตัวเลือกให ้

ผู้เรียนตอบ

จุดสับสน (Muddiest Point) ให้ผู้เรียนระบุประเด็นที่ตนยังไม่เข้าใจ หรือสับสน

2.  กลุ่มเทคนิคประเมินเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ

เทคนคิ วธิกีาร

การให้ระบุจุดส�าคัญ 

(Focus Listing) 

ผู้สอนเลือกมโนทัศน์ 2-3 อย่างทีเ่พิง่เรียนจบไป  

ให้ผู้เรยีนเขียนบรรยายในเวลาจ�ากดั เช่น 5 นาที  

หลังจบการสอน และก่อนหมดเวลาสอน

การท�าสารบัญว่าง 

(Empty Outline)

หลังจากเรียนไประยะหนึ่ง ผู้สอนจัดท�าสารบัญเนื้อหา

หลักและรองให้บางส่วน ให้ผู้เรียนจัดท�าสารบัญต่อให้

สมบูรณ์

เมตริกการจ�า 

(Memory Matrix)

ผู้สอนจัดท�าตาราง 2 มิติ ใส่ข้อความในคอลัมน์และ

แถวให้สมบูรณ์ แล้วให้ผู้เรียนเติมข้อความลงในที่ว่าง 

เช่น วิชาชีววิทยา

อวยัวะ หน้าท่ี โครงสร้าง

ปาก

ท้อง

ไต

การจดบันทึกสั้นๆ 

(Minute Paper)

หลังเรียนแต่ละครั้ง ให้ผู้เรียนระบุว่า วันนี้เรียนอะไรไป

แล้วบ้าง มีประเด็นอะไรที่ส�าคัญ
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3. กลุ่มเทคนิคประเมินเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิด 

อย่างมวีจิารณญาณ

เทคนิค วิธีการ

การหาเกณฑ์ 

(Categorizing Grid)

ให้ผู้เรียนระบุเกณฑ์เพื่อจ�าแนกประเภท เช่น คน จ�าแนกได้กี่

ประเภท ใช้เกณฑ์อะไร

จุดแข็ง/อ่อน 

(Pro and Con Grid)

ให้ผู้เรียนระบุจุดแข็ง/อ่อนของประเด็นที่ผู้สอนก�าหนด เช่น  

จุดแข็ง/อ่อน ของระบบราชการ

บันทึกเชิงวิเคราะห์ 

(Analytic Memos)

ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาจากหัวข้อที่ก�าหนดให้ เช่น การเลือก

ตั้ง น่าจะมีปัญหาอะไรบ้าง

เมตริกระบุความต่าง 

(Defining Feature Matrix)

ให้ตาราง 2 มติ ิให้ผู้เรยีนระบคุวามต่าง เช่น แมวกบัสนุขั ต่างกนั

ในประเดน็อะไรบ้าง

ประเดน็ ความต่าง

ปาก แมว สุนัข

สารบัญระบุ อะไร อย่างไร 

ท�าไม (Content, Form and 

Function Outlines)

ให้ผู้เรียนท�าสารบัญที่ระบุ อะไร อย่างไร และท�าไม เช่น

เนื้อหา (อะไร)
รูปแบบ 

(อย่างไร)
หน้าที่ (ท�าไม)

ปาก

ท้อง

ไต
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4. กลุ่มเทคนิคประเมินเพ่ือพัฒนาทักษะการสังเคราะห์และความคิด

สร้างสรรค์ 

เทคนคิ วธิกีาร

สรุป 1 ประโยค 

(One Sentence Summary)

ให้ข้อความยาวครึ่งหน้า แล้วให้ผู้เรียนสรุปว่า ใครท�าอะไร 

ที่ไหน เมื่อไร ท�าไม และอย่างไร

การบันทึกค�า 

(Word Journal)

ให้ผู้เรยีนสรุปเนือ้หาสาระทีก่�าหนดให้ ให้เหลอื 1 ค�า  

แล้วอธิบายท�าไมจึงเลือกค�านัน้

ผลสรุป 

(Approximate Analogy)

ให้ผู้เรียนระบุว่า ความสัมพันธ์รูปแบบต่อไปนี้ เป็นความ

สัมพันธ์แบบใด หรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร   A : B : X : Y

มโนทัศน์แผนที่ 

(Concept Maps)

ให้ผู้เรียนประยุกต์สิ่งที่เรียนในห้องกับชีวิตจริง หรือให ้

ระบุสิ่งที่เรียนในห้องกับที่ตนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทสนทนา 

(Invented Dialogues)

ให้ผู้เรียนสร้างบทสนทนาสมมติขึ้น เช่น ให้สร้างบท

สนทนาระหว่างพ่อค้าขายส้ม กับลูกค้าขาจร

แฟ้มรวมหลักฐานแสดงการ

ด�าเนินงาน (Annotated 

Portfolios)

ให้ผู้เรียนน�าหลักฐานทุกอย่างที่ใช้ในการท�างานส่งมาให้ดู 

เช่น ถ้าให้ผู้เรียนท�ารายงาน ก็ให้ส่งร่างทุกชิ้นที่ท�าก่อน 

ที่จะเสร็จเป็นรายงาน

5. กลุ่มเทคนิคประเมินเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

เทคนิค วธิกีาร

ให้ระบุปัญหา 

(Problem Recognition Tasks)

ผู้สอนรวบรวมปัญหาต่างๆเข้าเป็นหมวดหมู ่น�าเสนอผูเ้รยีน  

เพือ่ให้เหน็ความหลากหลายของปัญหา  หน้าทีข่องผูเ้รยีน

คอื ระบปัุญหาทีผู้่สอนน�าให้ดวู่า จดัอยูใ่นประเภทใดของ

ปัญหา

อะไรคือหลักการ 

(What’s the Principle?)

หลังจากที่ผู้เรียนระบุปัญหาได้แล้ว เขาจะต้องอธิบายว่า  

เขาจะน�าเนื้อหาส่วนใดมาใช้แก้ปัญหา

คิดแก้ปัญหามาได้อย่างไร (Docu-

mented Problem Solutions)

หลังจากที่ผู้เรียนแก้ปัญหาได้แล้ว เขาจะต้องอธิบายว่า  

เขาคิดแก้ปัญหามาได้อย่างไร

เทปเสยีงและภาพท่ีแสดง ให้ผู้เรยีนอธิบายวธิแีก้ปัญหาโดยอดัเทป หรอื VDO ไว้ เพือ่

ผู้สอนจะได้น�ามาวเิคราะห์ในรายละเอยีดถึงวธิกีารแก้ปัญหา

ของผู้เรยีนต่อไป
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6. กลุ ่มเทคนิคประเมินเพ่ือพัฒนาทักษะการประยุกต์และการแสดง 

ความสามารถ

เทคนคิ วธิกีาร

การเรียบเรียงภาษาใหม่ 

(Directed Paraphrasing)

ผู้สอนก�าหนดเนื้อหาให้ ผู้เรียนเขียนเป็นภาษาของตน 

เพื่อการสื่อสาร

บัตรกรอกข้อความ 

(Application Cards)

ให้ผู้เรียนระบุสิ่งที่ตนเรียนไปแล้วว่าเชื่อมโยงกับชีวิต

ประจ�าวันของตนเองได้อย่างไร เขียนลงการ์ดสะสมไว้

ผู้เรียนออกข้อสอบเอง 

(Student Generated Test 

Questions)

ให้ผู้เรียนออกข้อสอบ/ข้อค�าถามจากเรื่องที่เรียนไปแล้ว

เล่นละครล้อเลียน (Human 

Tableau or Class Modeling)

ให้ผู้เรียนเล่นบทบาทสมมติ หรือแต่งละครเกี่ยวกับเรื่องที่

ได้เรียนไปแล้ว

ท�าโครงร่าง (Paper and Project 

Prospectus)

ให้ผู้เรียนส่งโครงร่าง หรือเค้าโครงรายงานที่จะท�า

7.  กลุม่เทคนคิประเมนิเพือ่พฒันาทัศนคตแิละค่านิยมของผู้เรียน

เทคนิค วิธีการ
การส�ารวจความคิดเห็นในชั้นเรียน 

(Classroom Opinion Polls)

ใช้การยกมือระบุความคิดเห็นในห้อง เช่น ถามว่า ใคร

เห็นด้วยในเรื่อง การจ�าน�าข้าว บ้าง

การบันทึก 2 ทาง 

(Double Entry Journal)

ให้ผู้เรียนจดบันทึกจากสิ่งที่อ่าน 1 ย่อหน้า ในย่อหน้าที่2 

ให้ระบุสิ่งที่ตนไม่เห็นด้วยเทคนิคนี้  ช่วยให้ผู้เรียนสร้าง

บทสนทนากับสาระที่อ่าน

สัณฐานคนน่านิยม 

(Profiles of Admirable 

Individuals)

ให้ผู้เรียนบรรยายลักษณะของบุคคลที่ตนนิยมชมชอบ  

เช่น ให้บรรยายพระเอกละครที่ตนนิยม 1 คน

จริยธรรมประจ�าวัน 

(Everyday Ethical Dilemmas)

ให้ผู้เรียนบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือ

บุคคลที่ตนเห็นบนรถประจ�าทาง หรือถนน หรือที่ได้ยินผู้

สอนวิเคราะห์จริยธรรมจากสิ่งที่ผู้เรียนเขียนบรรยาย

การส�ารวจความมั่นใจในการเรียน 

(Course Related Self Confi-

dence Surveys)

เป็นค�าถามปลายเปิด 2-3 ค�าถาม เกี่ยวกับความมั่นใน

ในวิชาที่ตนเรียนไปแล้วว่า ตนมีความรู้มากน้อยเพียงใด 

มั่นใจว่าจะได้เกรดอะไร
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8. กลุ่มเทคนคิประเมนิเพือ่พฒันาบทบาทในฐานะผูเ้รียน

เทคนคิ วธีิการ

ชีวประวัติคร่าวๆ (Focus 

Autobiographical Sketches)

ให้ผู้เรียนเขียนชีวประวัติของตนอย่างคร่าวๆ  

ผู้สอนวิเคราะห์ลักษณะของผู้เรียน  ความรู้สึกต่างๆ 

ของเขาจากที่เขาเขียนบรรยาย

แบบตรวจสอบความสนใจ/ 

ความรู้/ทักษะ (Interest/ 

Knowledge/Skills Checklist)

มีมาก มีปาน

กลาง

มีน้อย ไม่มีเลย

1.ทักษะการอ่าน (   ) (   ) (   ) (   )

2.ความรู้ในเรื่อง (   ) (   ) (   ) (   )

การจับคู่และจดัล�าดบัเป้าหมาย 

(Goal Ranking and Matching)

1) ให้ผู้เรียนระบุเป้าหมายในการเรียน  

แล้วจัดล�าดับของเป้าหมายจากมากมาหาน้อย

2) ให้ผู้สอนระบุเป้าหมายในการสอน  

แล้วจัดล�าดับของเป้าหมายจากมากมาหาน้อย

3) จับคู่เป้าหมายระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

4) จัดล�าดับเป้าหมายระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

5) พิจารณาความสอดคล้องและความแตกต่าง 

ระหว่างเป้าหมายของผู้เรียนกับผู้สอน

การตีค่าวธิเีรยีนด้วยตนเอง 

(Self-Assessment of Ways of 

Learning)

ให้ผู้เรียนระบุลักษณะวิธีเรียนของตนเองว่า  

มีวิธีการอย่างไร ผู้สอนวิเคราะห์ว่าผู้เรียนจริงจังต่อ

การเรียนมากน้อยเพียงไร
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9.  กลุ่มเทคนิคประเมนิเพ่ือพัฒนากลยทุธ์ พฤตกิรรม และทกัษะในการเรยีน

วชิาต่างๆ

เทคนิค วิธีการ

เวลาที่ใช้ศึกษาจริง 

(Productive Study Time Logs)

ผู้เรยีนบันทึกเวลาท่ีใช้ศกึษาวชิาหนึง่ๆ ในช่วงเวลาใดบ้าง

ฟัง คิด ถาม เขียน ย้อนกลับ 

(Punctuated Lectures)

กลยุทธ์ 5 ขั้นในการเรียนการสอน โดยฝึกให้ผู้เรียนรู้ 

จากฟัง คิด ถาม เขียน แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ

การวิเคราะห์กระบวนการ 

(Process Analysis)

ให้ผู้เรียนระบุวิธีการท�ารายงาน การท�าการบ้าน ปัญหา

ที่พบ จุดแข็ง/จุดอ่อนที่พบ

สิ่งวินิจฉัยการเรียนรู้ 

(Diagnostic Learning Logs)

ให้ผู้เรียนระบุก่อนท�างานหรือท�าการบ้านว่า มีสิ่งใดที่

ตนยังไม่เข้าใจเมื่อท�างาน/การบ้านไปแล้ว ให้ระบุว่า  

มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เช่น เข้าใจสิ่งใดเพิ่มมาก

ขึ้นบ้าง

10.  กลุ่มเทคนคิประเมนิเพ่ือพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รยีนต่อผูส้อนและ

การสอน

เทคนคิ วธิกีาร

บันทึกต่อเนื่อง 

(Chain Notes)

1) ผู้สอนเขียนค�าถาม 1 ประโยค ที่เกี่ยวกับการเรียน

การสอนในห้องเรียนบนซองใหญ่ แล้วผ่านไป 

ตามผู้เรียน

2) แจกการ์ดให้ผู้เรียนแต่ละคนล่วงหน้า

3) ผู้เรียนที่ได้รับซองใหญ่ เขียนค�าตอบลงบนการ์ด 

ของตนแล้วใส่ซอง ท�าเช่นนี้จนครบทุกคน   

ส่งให้ผู้สอนวิเคราะห์ต่อไป

ตัวอย่างค�าถาม

    ท่านก�าลังท�าอะไรอยู่

    ท่านก�าลังเรียนอะไร

E-Mail 

(Electronic Mail Feedback)

เป็นการเรียนการสอนผ่าน E-Mail ระหว่างผู้เรียน 

กับผู้สอนโต้ตอบกัน
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เทคนคิ วธิกีาร

แบบประเมินการสอนที่ครูสร้างขึ้น 

(Teacher- Designed)

ผู้สอนสร้างแบบประเมินการสอนขึ้น ให้ผู้เรียนตอบ

ตัวอย่าง เช่น

กา X ลงใน (  ) เพื่อแสดงระดับของคุณภาพของการ

สอน

ชัดเจนมาก มีปาน

กลาง

น้อย ไม่ชัดเลย

1. ครูบรรยายได้ (   ) (   ) (   ) (   )

2. เอกสารที่แจก (   ) (   ) (   ) (   )

3. การบ้านท่ีให้ท�า

เทคนิคกลุ่มให้ข้อมูลย้อนกลับ 

(Group Instructional Feedback 

Technique)

ตั้งค�าถาม 3 ข้อ คือ

1. ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้าง

2. ท่านไม่ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

3. ท่านคิดว่า ท่านควรท�าอะไรจึงจะท�าให้เกิดการ

เรียนรู้ขึ้น

ตัวอย่าง

1. ระบุสิ่งที่สอนท�าให้ท่านเกิดการเรียนรู้ (ยก

ตัวอย่าง)

2. ระบุสิ่งที่สอนท�าให้ท่านเกิดความสับสนในการ

เรียนรู้

3. เสนอแนะวิธีที่จะท�าให้ผู้สอนสามารถช่วยท่านให้

เกิดการเรียนรู้

วงจรตีค่าคุณภาพการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน (Classroom  

Assessment Quality Circles)

ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันวางแผนและด�าเนินงานตาม

แผน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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11. กลุ่มเทคนิคประเมินเพื่อพัฒนากิจกรรมในห้องเรียน งานที่ให้ท�า 

และเอกสารต�ารา
เทคนคิ วธีิการ/กระบวนการ

จ�า สรุป ถาม วิจารณ์ และเชื่อมโยง 

(Recall, Summarize, Question, 

Comment and Connect, 

RSQC2)

ผู้สอนวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ผู้เรียนท�าตามขั้นตอน  

การจ�า การสรุป การถาม การวิจารณ์ และการเชื่อมโยง

สิ่งที่เรียนไปแล้ว เปรียบเทียบกับความคาดหวังของตน

แบบประเมินการท�างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบสอบถามที่ใช้รวบรวมข้อมูลจากผู้เรียน 

เกี่ยวกับการท�างานร่วมกัน

ตัวอย่าง เช่น

1.  ในภาพรวม งานกลุ่มของท่านได้ผลในระดับใด

2.  สมาชิกที่ร่วมท�างานจริง มีกี่คน ระบุ .........................

3.  สมาชิกที่ท่านได้เรียนรู้จากท่าน 3 ข้อแรก 

    (1) ..............................................................................

    (2) ..............................................................................

    (3) .............................................................................

4.  ระบุสิ่งที่เพื่อนในกลุ่มได้เรียนรู้จากท่าน 3 ข้อแรก

    (1) ..............................................................................

    (2) ..............................................................................

    (3) .............................................................................

5.  ระบุวิธีที่จะท�าให้กลุ่มปรับปรุงการท�างานให้ดีกว่านี้

    (1) ..............................................................................

    (2) ..............................................................................

    (3) .............................................................................
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เทคนคิ วธีิการ/กระบวนการ

แบบประมาณค่าการอ่าน เป็นแบบประมาณค่าที่ให้ผู้เรียนตอบเกี่ยวกับเอกสาร 

ต�าราที่ให้อ่าน

ตัวอย่าง เช่น

1.  ท่านอ่านเอกสาร ต�าราที่ก�าหนดให้มากน้อยเพียงใด

ก) ทุกเล่ม    ข) บางเล่ม    ค) ไม่ได้อ่านเลย

2.  เอกสาร ต�าราที่ให้อ่าน ท่านเข้าใจเรื่องที่เรียนมาก

น้อยเพียงไร

ก) มาก      ข) ปานกลาง    ค) น้อย    ง) ไม่เลย

3.  ท่านมีความสามารถจับประเด็นที่อ่านได้มากน้อย

เพียงใด

ก) มาก    ข) ปานกลาง     ค)น้อย

4.  ท่านคิดว่า เอกสาร ต�าราที่ให้อ่านจะเป็นประโยชน์

ส�าหรับผู้เรียนกลุ่มต่อไปนี้ ในปีหน้า หรือไม่

ก)  เป็น ระบุเหตุผล......................................................

ข)  ไม่เป็น ระบุเหตุผล .................................................

การตีค่างานที่ให้ท�า ค�าถามสั้นๆ เกี่ยวกับงาน การบ้านที่ให้ท�าว่า มี

ประโยชน์มากน้อยเพียงใด

การประเมินการสอบ เป็นการประเมินวิธีการสอบโดยผู้เรียนว่า วิธีการสอบ

แบบต่างๆ แบบใดดีกว่า เพราะอะไร

ตัวอย่าง

1.  จากแบบทดสอบ 2 แบบ ที่ให้ท่านท�าใน 3 สัปดาห์

ที่ผ่านมา คือแบบเลือกตอบและแบบเติมค�าในช่องว่าง

ท่านคิดว่า แบบใดวัดความรู้ของท่านได้มากกว่ากัน

     อธิบาย .................................................................

2.  วิธีการทดสอบแบบใดที่ท่านต้องการ 

     .............................................................................
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การต้ังค�าถามเพ่ือช่วยกระตุน้ความคดิผู้เรยีน

 ครผููส้อนสามารถตัง้ค�าถามตามเป้าหมายของการเรยีนรูไ้ด้ตาม

ตัวอย่างและชนิดค�าถามต่อไปนี้

ชนิดค�าถาม เป้าหมาย ตัวอย่าง

ส�ารวจ ตรวจหาข้อเท็จจริงและความ

รู้พื้นฐาน

มหีลกัฐานจากผลการวจิยั

สนบัสนุน...อย่างไรบ้าง

ท้าทาย ส�ารวจหาข้อสมมติฐาน ข้อสรุป 

และข้อตีความ

มอีย่างอืน่อกีบ้างไหม ทีเ่ราควรท�า

เปรยีบเทยีบ ถามเพือ่เปรยีบเทยีบประเดน็

หลัก แนวความคดิ หรือประเด็น

เปรยีบเทยีบระหว่าง......กับ..........

เป็นอย่างไร

วนิิจฉัย แจกแจงหาแรงกระตุน้ หรอื

สาเหตุ

ท�าไม....

ถามหาการด�าเนินการ หาข้อสรุป หรือข้อปฏิบัติ เพือ่สนองต่อ....สิง่ที.่....ควรท�าคอื......

เหตุและผล ถามความสัมพันธ์เชิงเหตุและ

ผลระหว่างแนวความคิด  

การกระท�า หรือเหตุการณ์

ถ้า....เกิดขึ้น จะเกิดอะไรขึ้นตามมา

การขยายผล ขยายการอภิปราย มแีนวทาง หรอืความคดิเพิม่เติม

อย่างไรบ้าง

สมมติฐาน เสนอเปล่ียนแปลงข้อเทจ็จรงิ

หรอืประเดน็

สมมติว่า....เกิดขึ้น  ผลจะเป็นอย่าง

เดิมหรือไม่

ล�าดับความส�าคัญ เสาะหาประเด็นที่ส�าคัญที่สุด จากทีเ่ราหารือกนัมา เรือ่งไหน

ส�าคัญทีส่ดุ

สรปุ ให้ข้อสังเคราะห์ เราได้ข้อสรปุอย่างไรบ้าง

ปัญหา ท้าทายผู้เรยีนให้หาทางแก้ปัญหา

สมมติ หรอืปัญหาจรงิ

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า....

(ควรมีหลายค�าตอบ)

ตคีวาม ช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจความหมาย

หลายความหมายของแต่ละเรือ่ง

จากสิ่งที่เราได้เห็น ได้ยิน หรือ 

ได้อ่าน ตีความได้ว่าอย่างไร

ประยกุต์ ตรวจหาความสัมพันธ์และขอ

ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทฤษฎีเข้า

กับปฏิบัติ

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว จะท�าอย่างไรต่อไป
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ชนิดค�าถาม เป้าหมาย ตัวอย่าง

ประเมิน ให้ผู้เรยีนได้ประเมินและตัดสินใจ อันไหนดีกว่า ข้อเปรียบเทียบนี้

ส�าคัญอย่างไร จะท�าอะไรต่อ

ตรวจสอบความ

แม่นย�า

ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความถูก

ต้องของถ้อยค�า ข้อโต้แย้ง และ

ข้อสรุป และเพื่อวิเคราะห์ความ

คิด และท้าทายสมมติฐานของ

ตนเอง

เรารู้ได้อย่างไร ข้อมูลหลักฐานเป็น

อย่างไร หลักฐานน่าเชื่อถือแค่ไหน

ตวัอย่างชือ่งานวจิยัชัน้เรียนจ�าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ล�าดับที่ ชื่อเรื่อง ตัวแปร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

1 ผลการเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ที่มีต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและเจตคติ

ต่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่2 ชื่อผู้วิจัย กาญจนา มากพูน ปีการศึกษา 

2548

การสอนด้วยวิธีสตอ

รี่ไลน์

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและ

เจตคติ

2 ผลของการเรียนการสอนด้วยกลวิธีสแกนแอนด์

รัน ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทย

เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที ่2 ชื่อผู้วิจัย ศุภวรรณ สัจจพิบูล  

ปีการศึกษา 2547

การเรียนการสอนด้วย

กลวิธีสแกนแอนด์รัน

ความสามารถ

ในการอ่านภาษาไทย

3 ผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบสนทนาที่มี

ต่อความสามารถในการอ่านบันเทิงคดีภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย  

ภัทราภรณ์ จูฬะปิตะ ปีการศึกษา 2545

รูปแบบการสอน 

แบบสนทนา

ความสามารถในการ

อ่านบันเทิงคดี

4 การเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการจ�าบทร้อยกรองภาษา

ไทยระหว่างกลุ่มที่ฝึกท่องจากการฟังและ 

ฝึกท่องจากการอ่าน

การฝึกท่องจากการฟัง

และฝึกท่องจากการอ่าน

ความสามารถในการจ�า

บทร้อยกรองภาษาไทย

5 ผลของการใช้แผนผังทางปัญญาและการก�ากับ

ตนเองที่มีต่อทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย ปฐมาธิดา นาใจคง ปีการศึกษา 2544

แผนผังทางปัญญาและ

การก�ากับตนเอง

ทัศนคติและผลสัมฤทธิ์
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ล�าดับที่ ชื่อเรื่อง ตัวแปร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบจ�านวนเต็มของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์ โดยใช้บทเรียนการ์ตูน

บทเรียนการ์ตูน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์

7 ผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์

โดยใช้วิธีการฝึกแบบให้ประสบการณ์และการฝึก

ปฏิบัติผ่านการสร้างเครือข่าย: การเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน

วิธีการฝึกแบบให้

ประสบการณ์และการ

ฝึกปฏิบัติผ่านการสร้าง

เครือข่าย

ทักษะการแก้โจทย์

คณิตศาสตร์

8 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์

ทีม่ต่ีอความสามารถในการแก้ปัญหาคณติศาสตร์

และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่3 จังหวัดพะเยาชื่อผู้วิจัย  

กษมา วุฒิสารวัฒนา ปีการศึกษา 2548

การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์

ความสามารถในการ

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์

และการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ

9 ผลของการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้

กลวิธี STAR ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียน

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จังหวัดสุราษฏร์ธานีชื่อผู้วิจัย นุตริยา จิตตารมย์ 

ปีการศึกษา 2548

การสอนแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์

โดยใช้กลวิธี STAR

ความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหาและความ

คงทนในการเรียน

10 ผลของการใช้เทคนคิการจดัข้อมลูด้วยแผนภาพ

ในการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรยีนความคงทนในการเรียนรูแ้ละความ

สามารถในการน�าเสนอข้อมลูทางคณิตศาสตร์ด้วย

แผนภาพของนกัเรยีน

เทคนิคการจัดข้อมลูด้วย

แผนภาพ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ความคงทนในการเรยีน

รูแ้ละความสามารถใน

การน�าเสนอข้อมลู

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ตัวแปรต้น ตวัแปรตาม

11 ผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ว 

41101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน: สารและสมบัติ

ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยสอดแทรก

กระบวนการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ม ี

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์  

คิดสังเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์

กระบวนการท�าโครงงาน

วิทยาศาสตร์

ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน  

การคดิวิเคราะห์ 

คดิสงัเคราะห์และความ

คดิสร้างสรรค์
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ล�าดับที่ ชื่อเรื่อง ตัวแปร

12 ผลของการเรยีนการสอนชีววิทยาโดยใช้วงจรการ

เรยีนรู้แบบการตัง้สมมติฐานนริมัยทีม่ต่ีอความ

สามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์และมโน

ทศัน์ชวีวทิยาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย

ชือ่ผู้วจิยั เกรยีงไกร อภยัวงศ์ ปีการศกึษา 2548

วงจรการเรยีนรูแ้บบการ

ต้ังสมมติฐานนริมยั

ความสามารถในการให้

เหตผุลเชงิวทิยาศาสตร์

และมโนทศัน์ชวีวทิยา

13 ผลของการสอนคิดนอกกรอบในการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์

ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย คณารักษ์ โชติจันทึก ปีการศึกษา 

2548

การสอนคดินอกกรอบ

ในการเรยีนการสอน

วิทยาศาสตร์

ความคดิสร้างสรรค์และ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

14 ผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยรูป

แบบเอสเอสซีเอสที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อผู้วิจัย ธนาวุฒิ ลาตวงษ์ 

ปีการศึกษา 2548

การสอนวิทยาศาสตร์

ด้วยรูปแบบเอสเอส ซี

เอส

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

และความสามารถใน

การแก้ปัญหา

15 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตาม

แนวคิดอินเตอร์แอกทีฟคอนสตรักติวิสต ์

เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ 

การน�าเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ชื่อผู้วิจัย วัชราภรณ์ แก้วดี  

ปีการศึกษา 2548

การเรยีนการสอนตาม

แนวคิดอนิเตอร์แอกทฟี

คอนสตรกัติวิสต์

การคิดเชิงวิทยาศาสตร์

และการน�าเสนอผล  

งานวิทยาศาสตร์

กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา ตัวแปรต้น ตวัแปรตาม

16 ผลของบทบาทสมมติเทคนิคการแสดงคูใ่นการ

เรยีนการสอนบนเว็บวิชาสขุศกึษาทีม่ต่ีอการเห็น

คณุค่าในตนเองของนกัเรยีนช่วงช้ันท่ี 2

บทบาทสมมตเิทคนิคการ

แสดงคู่

การเหน็คณุค่าในตนเอง

17 ผลของโปรแกรมทันตสขุศกึษาต่อพฤติกรรมทันต

สขุภาพของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1

โปรแกรมทันตสขุศกึษา พฤติกรรมทนัตสขุภาพ

18 ผลของการใช้เกมกลุม่สมัพนัธ์ทางพลศกึษาใน

การพัฒนาความเช่ือมัน่ในตนเองของนกัเรียนช้ัน

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่

ชือ่ผู้วจิยั รัฐพล ไผ่งาม ปีการศกึษา 2543

เกมกลุม่สมัพันธ์ทาง

พลศกึษา

ความเชือ่มัน่ในตนเอง
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กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ตัวแปรต้น ตวัแปรตาม

19 ผลการสอนวาดภาพระบายสีโดยใช้รูปแบบการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4MAT ที่มีต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทัศนศิลป์ของนักเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ช่ือผูวิ้จยั กญัญาดา แจ้งค�า 

ปีการศึกษา 2549

รปูแบบการจดักจิกรรม

การเรยีนการสอน 4MAT

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้านทัศนศิลป์

20 ผลการสอนศิลปะโดยใช้วิธีศิลปวิจารณ์ตาม

ทฤษฎีของเอ็ดมันด์เบิร์ก เฟลด์แมน ที่มีต่อความ

สามารถในการวิจารณ์งานศิลปะของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่6 ชื่อผู้วิจัย อโณทัย องกิตติกุล  

ปีการศึกษา 2548

วิธีศิลปวิจารณ์ตาม 

ทฤษฎขีองเอด็มนัด์ เบร์ิก 

เฟลด์แมน

ความสามารถในการ

วิจารณ์งานศิลปะ

21 การสอนวาดภาพตามกระบวนการของ จอห์น  

วิลลัตส์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการวาดภาพ

แสดงมิติสัมพันธ์ของเด็กอายุ 9-11 ปี ชื่อผู้วิจัย 

ชัชวาลย์ อินทุสมิต ปีการศึกษา 2546

การสอนวาดภาพตาม

กระบวนการของ จอห์

นวิลลัตส์

ผลสมัฤทธิท์างการวาด

ภาพแสดงมติสัิมพนัธ์

22 ผลการสอนศิลปะโดยใช้กระบวนการสังเกตที่มี

ต่อการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที ่6

กระบวนการสังเกต การรับรู้เชิงสุนทรีย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

23 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด 

เชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยม ปีที่ 1  

ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีสอนแบบสืบสอบ 

และวิชาสอบแบบถ่ายทอด

วิธีสอนแบบสืบสอบและ

วิชาสอบ แบบถ่ายทอด

ความสามารถในการคิด

เชิงเหตุผล

24 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาสังคมศึกษาตามแนวคิด4MATที่มีต่อ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการคิด

สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ร.ร สาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

ชื่อผู้วิจัย พัชราภรณ์ พิมละมาศ  

ปีการศึกษา 2544

จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาสังคมศึกษา

ตามแนวคิด 4 MAT

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และการคิด

สร้างสรรค์

25 การพัฒนาคณุลกัษณะทีดี่ให้กบันกัเรยีนโรงเรยีน

สมาคมสตรไีทย: การบูรณาการแบบเน้นคณุธรรม

การบูรณาการแบบเน้น

คุณธรรม

คุณลักษณะที่ดี
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26 การบ่มเพาะความรับผิดชอบให้กับนักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โดยการใช้

กิจกรรมการท�ากิจวัตรประจ�าวัน

กจิกรรมการท�ากจิวัตร

ประจ�าวัน

ความรับผิดชอบ

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ตัวแปรต้น ตวัแปรตาม

27 ผลของรูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับที่แตก

ต่างกันต่อพัฒนาการทางทักษะการเขียนภาษา

อังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อผู้วิจัย สุชาดา โรจนาศัย ปีการศึกษา 2548

รูปแบบการให้ข้อมูล

ย้อนกลับที่แตกต่างกัน

พัฒนาการทางทักษะ

การเขียนภาษาอังกฤษ

28 ผลของการฝึกสร้างแผนผงัทางปัญญาทีม่ต่ีอความ

เข้าใจและความคงทนของความเข้าใจในการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่5

ชือ่ผู้วจิยั กรแก้ว แก้วคงเมือง ปีการศกึษา 2544

การฝึกสร้างแผนผัง 

ทางปัญญา

ความเข้าใจและความ

คงทนของความเข้าใจ

29 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการบันทึกแบบคอร์เนลล์

วิธีการบนัทึกแบบ

คอร์เนลล์

ความสามารถ

ในการอ่านภาษาองักฤษ

30 การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษา

อังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการ

ใช้กระบวนการสอนการเขียนตามแนวคิดของบ

รู๊คสและวิทโธร

กระบวนการสอนการ

เขียนตามแนวคิดของ 

บรู๊คสและวิทโธร

ความสามารถ

ในการเขียนภาษา

อังกฤษ

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี ตัวแปรต้น ตวัแปรตาม

31 การใช้บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills 

เรื่องข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้

ปัญหาโดยใช้สารสนเทศของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5

บทเรยีนบนเครือข่าย

แบบ Big Six Skills

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

และทักษะการแก้ปัญหา

32 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ

ปฏิบัติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มสาระการเรียน

รู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และทักษะปฏิบัติ

33 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการสอน

แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 2 

การสอนแบบบูรณ

าการ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยีและ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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สมดุบนัทกึวจิยั (Classroom Research Note)
 

ค�าชีแ้จง

สมดุบนัทกึวจิยัส�าหรบัครนูกัวจิยัฉบบันี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแบบ 

การเขยีนบนัทกึเหตกุารณ์ประจ�าวนั ผลการพฒันาผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

สิ่งที่คุณครูนักวิจัยได้ร่วมสะท้อนผลและเรียนรู้ร่วมกัน ครูนักวิจัยสามารถ

ใช้สมุดบันทึกในการทบทวนกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ให้กับผู ้ เรียน 

ตามกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีนได้ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ปรึกษาคุณครูนักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส

คด.การวัดและประเมินผลการศึกษา (จุฬาฯ)

คม.การวจิยัการศกึษา (จฬุาฯ) ศษ.บ.การมธัยมศกึษา (ม.ขอนแก่น)

ติดต่อ jketcha@kku.ac.th 082-5391539
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โครงสร้างของสมดุบนัทกึวจิยั

1. ชื่อเรื่องวิจัย

2. เหตุผลที่ต้องท�างานวิจัยเรื่องนี้    

3. วัตถุประสงค์งานวิจัย     

4. เป้าหมายที่ต้องการแก้ไขปัญหา    

5. วิธีการที่น�ามาใช้แก้ไขปัญหา (นวัตกรรม)   

6. คุณครูจะมีวิธีด�าเนินการวิจัยอย่างไรบ้าง   

7. แผนจัดการเรียนรู้     

8. บันทึกจากการสะท้อนผล (Reflection)   

9. สรุปผลการพัฒนาผู้เรียน    

10. สิ่งที่ครูนักวิจัยได้เรียนรู้     
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1. ช่ือเรือ่งวจัิย (วธิกีารวจิยั + ตวัแปร + กลุม่เป้าหมาย + บริบท) 
…………………………………………………………………………………….........……………
………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

2. เหตผุลทีต้่องท�างานวจิยัเรือ่งนี้

2.1 ผู้เรียนมีปัญหาและสาเหตุของปัญหาอย่างไรจึงจะต้องแก้ไข
ด้วยกระบวนการวิจัย
…………………………………………………………………………………….........……………
………………………………………………………………………………………….........………
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........

2.2 งานวิจัยเรื่องนี้มีความส�าคัญต่อผู้เรียนและคุณครูอย่างไร
…………………………………………………………………………………….........……………
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........

2.3 ที่ผ่านมาเคยมีใครวิจัยลักษณะนี้มาบ้างหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………….........……………
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........

“บางครั้ง...เรามองหา “สิ่งที่ขาด” จนพลาด “สิ่งที่มี” 
และบางครั้งก็เฝ้าหา “สิ่งที่ดี” จนท�าให้ “สิ่งที่มี” นั้นหายไป !!!
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3. วตัถปุระสงค์ของงานวจัิย

[เพื่อ + วิธีการ + ตัวแปร + กลุ่มเป้าหมาย + บริบท]

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

………………………………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………………….........

4. เป้าหมายท่ีต้องการแก้ไขปัญหา

4.1 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนระดับชั้นใด 
           จ�ำนวนเท่ำใด ปีกำรศึกษำใด

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

4.2  เนื้อหา/รายวิชาที่นักเรียนต้องได้รับการแก้ไข 

      [สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัดใดที่เกี่ยวข้องบ้าง]

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…
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4.3 ประเด็นปัญหาของนักเรียนกลุ ่มนี้ที่ต้องการแก้ไขปัญหา 

[ตัวแปรตาม]

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

4.4 คุณครูทราบได้อย่างไรว่านักเรียนเหล่านี้มีปัญหา [หลักฐาน 

ร่องรอยที่น่าเชื่อถือ]

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

5. วธีิการทีน่�ามาใช้แก้ไขปัญหา (นวตักรรม) 
5.1 ชื่อนวัตกรรม (ตัวแปรต้น)

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

5.2 รายละเอียดของนวัตกรรม 

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

……………………………………………………………………………………………….........…
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5.3 ขั้นตอนการใช้นวัตกรรม (กระบวนการ/วิธีด�าเนินการใช้)

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

……………………………………………………………………………………………….........…

……………………………………………………………………………………………….........…

“ท้อเป็นถ่าน ผ่านได้จึงเป็นเพชร”
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6. คณุครจูะมวีธีิด�าเนนิการวจิยัอย่างไรบ้าง 

6.1 วางแผน [Plan] 

 [คาดว่าจะใช้แผนด�าเนินการแก้ไขปัญหาผู้เรียนจ�านวนกี่แผน 

แต่ละแผนใช้ระยะเท่าใด]

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

6.2 ลงมือปฏิบัติ [Act]

 [คณุครจูะด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอนอย่างไรในแต่ละแผน]

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

6.3 ตรวจสอบผล [Observe]

 [คณุครใูช้เครือ่งมอืใดบ้างในการตรวจสอบผลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีน]

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

6.4 สะท้อนผล [Reflect]

 [คุณครูจะน�าผลทีเ่กดิขึน้มาสะท้อนผลกบัใครบ้าง แล้วจะน�าไป

ปรับปรุงการสอนต่อไปอย่างไร]

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

“บนถนนชวีติ...ทีแ่สนยาวไกล ปลายทางอยูท่ี่ใด..กไ็ม่รู ้ล้มบ้าง..คลานบ้าง..ถอืเป็นครู 

แต่จงสูจ้นกว่าจะสิน้สดุ “ลมหายใจ”
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5. คุณครูจะมวีธีิด าเนินการวจิัยอย่างไรบ้าง  
5.1 วางแผน [Plan]  
[คาดวา่จะใชแ้ผนด าเนินการแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนจ านวนก่ีแผน แต่ละแผนใชร้ะยะเท่าใด] 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 5.2 ลงมือปฏิบัติ [Act] 
[คุณครูจะด าเนินการจดัการเรียนการสอนอยา่งไรในแต่ละแผน] 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 5.3 ตรวจสอบผล [Observe] 
[คุณครูใชเ้คร่ืองมือใดบา้งในการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน] 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 5.4 สะท้อนผล [Reflect] 
[คุณครูจะน าผลท่ีเกิดข้ึนมารายงานต่อใครบา้ง แลว้จะน าไปปรับปรุงการสอนต่อไปอยา่งไร] 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

“บนถนนชีวิต...ท่ีแสนยาวไกล ปลายทางอยู่ ท่ีใด..กไ็ม่รู้ ล้มบ้าง..คลานบ้าง..ถือเป็นครู  
แต่จงสู้จนกว่าจะส้ินสุด “ลมหายใจ”  
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7. แผนการจดัการเรยีนรู้ของคณุครนัูกวจิยั (หน้าเดียว)

แผนจัดการเรียนรู้ที่......

ชือ่หน่วยการเรยีนรู.้..........................................................................................................................

เรื่อง………………………………………………………………………………………….เวลา..........................ชั่วโมง

วันที่ท�าการสอน...........เดือน................................พ.ศ. ...................ผู้สอน......................................

1. สาระส�าคัญ

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………..…..................

2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………….…..….................

3. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………..….................

4. ชิ้นงาน/ภาระงาน

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………….........….................

6. กจิกรรมการเรยีนรู ้ขัน้ตอนการจดักจิกรรม

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………..….................

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………..…........................

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

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………..…........................

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

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

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………….........….................

7. วิธีวัดและประเมินผล

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………….........….................

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

………………………………………………………………

………………………………………………………………

ลงชือ่…............………………….........….................

บันทึกหลังการใช้แผน 

(ปัญหา/อุปสรรค/ความส�าเร็จ)

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………….........….................
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8. บันทกึจากการสะท้อนผล (Reflection) 

    ร่วมกบัทีป่รกึษาของคุณครนูกัวจัิย 

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………



204

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

การลงมอืท�าเท่านัน้...ทีจ่ะเปลีย่น... “ความฝัน” ให้เป็น..จริง
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9. สรปุผลการพฒันาผูเ้รยีน (สรุปผลตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั) 

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

…………………………………………………………………………………….........……………
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………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………
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10. สิ่งที่ครูนักวิจัยได้เรียนรู้จากการท�างานวิจัยครั้งนี้  

     - การน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

     - เงื่อนไขความส�าเร็จของการท�างานวิจัย

     - ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

……………………………………………………………………………………………….........…

…………………………………………………………………………………….........……………

………………………………………………………………………………………….........………

ขอบพระคุณคุณครูนักวิจัยที่ร่วมกันพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียน 

ของเราทุกคนนะครับ
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บรรณานกุรม

ซาโต มานาบุ. (2559). การปฏิรูปโรงเรียน แนวคิด “ชุมชนการเรียนรู้”  
กบัการน�าทฤษฎีมาปฏบิตัจิรงิ. (ผูแ้ปล กลุกลัยา ภูส่งิห์) บรษิทั ปิโก  
(ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.

นงลักษณ์ วิรัชชัย.  (2545). การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน :  
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วันที่ 6-8 สิงหาคม 2545 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร.(เอกสารอัดส�าเนา).

นันทวัน พัวพัน แลเอกภูมิ จันทรขันตี. (2557). ผลของการจัดการเรียนรู้
ตามหลักไตรสิกขาต่อการพัฒนาการคิดแบบอภิปัญญา เรื่องระบบ
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มัธยมศึกษาปีที่ 4 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา). ปีที่ 14 
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม)

นฤมล อินทร์ประสทิธิ.์ (2552). การศกึษาชัน้เรยีน: นวตักรรมเพือ่การปฏริปูคร.ู  
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 32(2) (เมษายน – 
มิถุนายน 2552):12-21.

พิมพนัธ์ เดชะคปุต์. (2545). วจัิยในช้ันเรยีน ทกัษะวิชาชีพครูปฏรูิปการศกึษา.  
[ระบบออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://comcenter.rimc.a.th/ 
~comcenter/Nc1.html. (26 กุมภาพันธ์ 2555).
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พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พะเยาว์  ยินดีสุข. (2558).การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งท่ี 2 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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พรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2555). การจัดการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน :  
การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของเยาวชน. วารสารปาริชาต.ิ  
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (เมษายน-กันยายน 2555)
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สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559 จากเว็บไซต์ http://www.peera-
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ยาใจ พงษ์บริบูรณ์. (2537) . การวิจัยเชิงปฏิบัติการ . วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 14(2),13.

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. 
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.
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สธุรีะ ประเสรฐิสรรพ์. (2552). หลกัคดิ..การวจิยั ในหนังสอืชุด วจิยั...พลงั
เปลี่ยนการเรียนรู้ (เล่มที่ 2). ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
(สกว.)
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การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research):
กระบวนการสร้างความรู้เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน     
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ประวัตผิูเ้ขยีน 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จตภูุม ิเขตจัตุรัส

ภมูลิ�าเนาเป็นชาวอ�าเภอจตัรุสั จังหวดัชยัภมู ิส�าเรจ็การศกึษาระดับ

ปริญญาตรีเมื่อปี 2543 สาขาวิชาการมัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ จาก

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

เมื่อปี 2547 สาขาวิชาวิจัยการศึกษา และส�าเร็จการศึกษาปริญญาเอก

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา เมื่อปี 2552 จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานในต�าแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสบการณ์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมครู 

ทางด้านการวัดและประเมินผล การวิจัย ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อย่างต่อเนื่อง มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 

งานท่ีก�าลงัสนใจ

1. การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research)

2. การประเมินในชั้นเรียน (Classroom Assessment)

3. การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods 

Research)

4. ระเบียบวิธีการวิจัยและประเมิน (Evaluation Research)

5. การก�ากับ ติดตาม และประเมินผล (Monitoring and  

Evaluation)

 1 การออกแบบการวิจัยและประเมินเพื4อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน  

                 ประวตัผู้ิเขยีน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูม ิเขตจตุัรัส 

ภู มิ ล ํ า เ น า เ ป็ น ช า ว อํ า เ ภ อ จั ตุ รั ส  จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ 

สํ าเร็จการศึกษาระดับป ริญญ าต รี เมื4 อ ปี  2543 สาขาวิช าการมัธยม ศึกษา 

วิ ช า เอ ก ค ณิ ต ศ าส ต ร์  จ าก คณ ะ ศึ ก ษ าศ าส ต ร์ม ห าวิ ท ย าลั ย ข อน แ ก่ น 

สํ า เร็ จก าร ศึ กษ าระดับป ริญญ าโท  เมื4 อ ปี  2547ส าข าวิช าวิ จัยก าร ศึ กษ า 

และสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการวดัและประเมินผลการศึกษา เมื4อปี 

2552 จ า ก จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ปฏิบัติงานในตาํแหน่งอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวดัและประเมินผลการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีประสบการณ์ไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมครูทางดา้นการวดัและประเมินผล 

การวจิยั ในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งต่อเนื4อง มีผลงานทางวชิาการตีพิมพเ์ผยแพร่ทัWงในและต่างประเทศ  

 

งานที9กาํลงัสนใจ 

(1) ระเบียบวธีิการวจิยัและประเมิน (Evaluation Research) 

(2) การออกแบบการวจิยัแบบผสมผสานวธีิ (Mixed Methods Research) 

(3) การประเมินในชัWนเรียน (Classroom Assessment) 

(4) การกาํกบั ติดตาม และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
  

ประสบการณ์ด้านวชิาชีพ 

(1) ขา้ราชการครู สงักดักรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544-2545) 

(2) เลขานุการ และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชาการวดัและประเมินผลการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

ตัWงแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบนั (2560)  

( 3) เ ล ข า นุ ก า ร แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ 

ติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพนัธกิจในการบริหารและพฒันามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตัWงแต่ปีงบประมาณ 2552 ถึงปัจจุบนั (2560) 

( 4) ส ม า ชิ ก ข อ ง ส ม า พั น ธ์ แ ล ะ ส ม า ค ม ท า ง วิ ช า ชี พ ต่ า ง ๆ  ไ ด้ แ ก่ 

สมาพัน ธ์ วิ จัยท างการ ศึกษ าของประ เทศสห รัฐอ เม ริก า  (American Educational Research Association - AERA) 

แล ะส ม าพัน ธ์ ป ระ เมิ น ท างก าร ศึ กษ าขอ งป ระ เท ศสห รัฐอ เม ริก า  (American Evaluation Association -AEA)  

และสมาคมวจิยัสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(5) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ตัWงแต่ปี 2554 – 2557  
 

รางวลัและเกยีรตยิศ 

 (1) ทุ น ก าร ศึกษ าระดับป ริญญ าต รีโครงก าร เร่ ง รัดก ารผ ลิตและพัฒ น าบัณ ฑิ ตระดับป ริญญ าต รี 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ของประเทศ (ทุน รพค.)  

 (2) ทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทและเอก โครงการผลิตและพฒันาอาจารย ์(University Development Committee 

– ทุน UDC) 
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ประสบการณ์ด้านวชิาชพี

1. ข้าราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

(2544-2545)

2. เลขานกุาร และคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรสาขาวชิาการวดั 

และประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน 

(2560) 

3. เลขานกุารและคณะกรรมการก�ากับ ตดิตามและประเมนิผลงาน

ของอธกิารบดตีามนโยบายและพนัธกจิในการบริหารและพฒันามหาวทิยาลยั

ขอนแก่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ถึงปัจจุบัน (2560)

4. สมาชิกของสมาพันธ์และสมาคมทางวิชาชีพต่างๆ ได้แก  ่

สมาพันธ์วิจัยทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (American  

Educational Research Association - AERA) และสมาพันธ์ประเมิน

ทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Evaluation  

Association -AEA) และสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

5. ผู้อ�านวยการส�านกังานประกนัคณุภาพการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2554 – 2557 

รางวัลและเกยีรตยิศ

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการเร่งรัดการผลิตและ

พฒันาบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาคณติศาสตร์ของประเทศ (ทนุ รพค.) 

2. ทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโทและเอก โครงการผลติและพฒันา

อาจารย์ (University Development Committee – ทุน UDC)

3. รางวลัวทิยานิพนธ์ระดบัด ีของส�านักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ  

(วช.) ประจ�าปี 2554



“การวจิยัในช้ันเรยีนมิใช่เป็น “งานที ่๑๐๑” ของครู

แต่เป็น “งานท่ีเรยีงร้อย ๑๐๐ งานของคร ูให้เป็นหนึง่เดียวกนั”

ยงัผลให้ครเูพ่ิมพลงัปัญญาและการสร้างสรรค์ของตนเอง

ในการปฏบิตังิานการพัฒนานกัเรียนของครูอย่าง “มืออาชพี”

สริพัินธุ ์สวุรรณมรรคา

คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






