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การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนดวยแนวคิด Teach Less, Learn 

More ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีผูรวมวิจัย
ดวยความสมัครใจ จำนวน 20 คน ดำเนินการ 2 ภาคเรียน ในปการศึกษา 2563 โดยคาดหวังผลจาก
การพัฒนา 3 ประการ คือ (1) เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามตัวบงชี้ที่กำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติของ
ครู การจัดกิจกรรมการสอนของครู และคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน (2) เกิดการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติในตัวผูวิจัย ผูรวมวิจัย และครูทั้งโรงเรียน และ (3) เกิดองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติใน
ลักษณะเปนทฤษฎีฐานรากในบริบทเฉพาะของโรงเรียนแหงนี้ ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 1) คาเฉลี่ย
แสดงระดับการปฏิบัติของครู ระดับการจัดกิจกรรมการสอนของครู และระดับคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 สูงขึ้นจากกอนการปฏิบัติ 2) หลังจากใชหลักการ
ทำงานแบบมีสวนรวม ผูวิจัย ผูรวมวิจัย และครูทั้งโรงเรียนตางเกิดการเรียนรูถึงความสำคัญและ
ประโยชนของการทำงานรวมกันแบบเปนทีม 3) องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติในงานวิจัยน้ี คือ ตัว
บงชี้ที่แสดงถึงผลลัพธที่คาดหวังใหเกิดขึ้น แนวคิดและกลยุทธที่นำมาใชเปนพลังขับเพื่อกอใหเกิดการ
เปลี ่ยนแปลง สิ ่งตอตานการเปลี ่ยนแปลง และการเอาชนะสิ ่งตอตานการเปลี ่ยนแปลง ซึ ่งมี
รายละเอียดของแตละประเด็นที่สามารถนำไปใชเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตาม
แนวคิด Teach Less, Learn More อยางตอเนื่องตอไป หรือนำไปประยุกตใชกับการพัฒนาตาม
แนวคิดใหมอื่นๆ 
 
คำสำคญั  สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น, การมีสวนรวม , วจิัยเชิงปฏิบัติการ 
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Dissertation Topic : Participatory Practice “Teach Less, Learn More” : A 
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Abstract 

 
This research aimed to improve the quality of students in Srikranuanwittayakom School 
using the concept of Teach Less, Learn More. The method used in this study was 
Participatory Action Research, and there were twenty teachers voluntarily participating. 
The study had been done in two semesters of the academic year 2020. The three 
expectations from the development outcomes were: (1) the improvement under the 
identified indicators: a) teacher performance, b) organizing teaching activities and c) the 
students characteristic, (2) the researcher, the research participants, and the entire 
teaching staff learned from practice, and (3) the body of knowledge, which had been 
obtained from the practice as a foundation theory in this school context. The results 
of the study revealed three key features. Firstly, the average means of teacher 
performance, organization of teaching activities, and student characteristics after the 
1st and after the 2nd cycles were higher than before the operation. Secondly, after 
adopting a participatory approach, researchers, co-researchers, and the entire teaching 
staff learned the importance and benefits of team collaboration. Lastly, the knowledge 
gained from the practice of this research consists of the ideas and strategies of the 
following concepts: 1) Expected change, 2) Driving factors for change, 3) Resistance to 
change and 4) Overcoming resistance drive change. The details of each issue can be 
used as a model for the students' quality development according to the concept of 
Teach Less, Learn More continuously. Moreover, the concept can be applied to other 
new conceptual developments. 

 
Keywords: Teach Less, Learn More, Participation, Action Research   
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

1.1  ความเปนมาและความสำคญัของปญหา 
คุณภาพของคนเปนปจจัยที่สำคัญตอการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาในทุก ๆ 

ดานทัดเทียมตางประเทศ การศึกษาซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของคน ตองสามารถเตรียมคน
ใหเปนผู มีความรู ความสามารถ รู จ ักคิดวิเคราะห ใชเหตุผลสามารถเรี ยนรู ไดดวยตนเองและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กลาวถึง
การจัดกระบวนการเรียนรูตองสอดคลองกับความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
ฝกทักษะกระบวนการคิด และฝกใหผู เรียนคิดเปน ทำเปน ซึ ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลาววา การจัดการศึกษาควรมุงเนนความสำคัญทั้งดาน
ความรู ความคิดความสามารถ และคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, (2552) ซึ่งสอดคลองกับทัศนะ
ของ วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึง การศึกษาไทยตองกาวไปสูเปาหมายในยุคความรู กระตุนให
ศิษยเรียนรูตลอดชีวิต และสอดคลองกับความเห็นของ สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ (2560) ที่กลาววาใน
การพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา สวนใหญใหความสำคัญเกี ่ยวกับการศึกษาเปนลำดับแรก 
เนื่องจากวาระบบการศึกษาเปรียบเสมือนเครื่องมือในการขัดเกลาความรูความสามารถของคนซึ่งเปน
ทุนสำคัญในการสรางสรรคอนาคตของชาติใหเติบโตขึ้นมาอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงเปนการขัดเกลา
ทางสังคม ทั้งทางดานจิตใจ ความคิด และบุคลิกภาพใหมีความเหมาะสมกับการเปนพลเมืองที่มี
คุณภาพ นอกจากนั้น ในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2558) จัดทำขึ้นเพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยในยุทธศาสตร  ที ่ 3 
กลาวถึง ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานที่แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการ
คิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย 
มีครอบครัวที่ม่ันคง (คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ, 2559) 

 จากแนวคิดการจัดการศึกษาในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ ่งกำหนด
จุดมุงหมายที่สำคัญแผนการศึกษาแหงชาติ คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ และสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
และของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัต เพื่อให
ประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่ง
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
และยุทธศาสตรชาติ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรัก
สามัคคี และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision) ไววา คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
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เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีเปาหมายมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรมีความเปนเลิศในเนื้อหาและ
มีทักษะควบคูกัน โดยตองมีการพัฒนาโครงสราง หรือระบบตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนทั้ง
ระบบ การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดลอมการเรียนรูของผูเรียนเกิดความเหมาะสมตอการเรยีน
การสอน การเรียนรู รวมไปถึงผลลัพธที่ตองการในอนาคตของผูเรียนดวย เชน มีกระบวนการคิดขั้นสูง 
มีความคิดสรางสรรค มีนวัตกรรม มีความยืดหยุนและมีความสามารถในการปรับตัว มีความเปนผูนำ 
มีทักษะการเรียนรูขามวัฒนธรรม รวมไปถึงความรูพื้นฐานในทักษะดานตาง ๆ ที่มีความจำเปนตอการ
ใชชีวิตในอนาคตของผูเรียน (อนุศร หงสขุนทด, 2559) 

 ปญหาดานการศึกษาของไทยในภาพรวม เกิดจากระบบการจัดการศึกษาที่มีเปาหมายมุง
ผลิตผูเรียนไปสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานเปนหลัก ตามทัศนะของ ประเวศ วะสี (2543) 
และ วิทยากร เชียงกูล (2559) ตางยอมรับตรงกันวาการจัดการศึกษาแบบตะวันตกของไทยนั้นสงผล
ตอการเกิดวิกฤติปญหาดานการศึกษาของไทย ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่มุงผลิตคนที่มีความรูทักษะ
จำนวนหนึ่งไปทำงานในโรงงาน สอนใหทองจำมากกวาสอนใหคิดเปน ทำไดแตทองจำหนังสือ ไมได
สรางองคความรูใหม ไมไดตอบสนองความตองการของสังคม อยางไรก็ตาม ภาวิช ทองโรจน  (2559) 
ไดใหทัศนะวา ความพยายามปฏิรูปการศึกษาของชาติตลอดสองทศวรรษที่ผานมายังไมประสบ
ความสำเร็จ โดยเฉพาะวิกฤติปญหาดานการศึกษาของคนไทยรุนใหมที่พบวาผูเรียนมีความรูต่ำกวา
มาตรฐานอยางตอเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูในเกณฑต่ำ ดังจะเห็นไดจากผลการทดสอบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-Net) ที่ผานมานั้น ผลลัพธมักจะ
เปนไปในทิศทางเดียวกันทุกป คือเด็กไทยมีความรูต่ำกวามาตรฐานอยูเสมอ และจากผลการทดสอบ 
PISA (Programmer for International Students Assessment) ก็พบวานักเรียนไทยที ่จ ัดวามี
ความรูวิทยาศาสตรอยูในระดับสูงมีเพียงรอยละ 1 ในขณะที่ใชเวลาในการเรียนการสอนมากกวา  8 
ช่ัวโมงตอวัน และเด็กไทยอีกรอยละ 74 อานภาษาไทยไมรูเรื่อง กลาวคือ มีตั้งแตอานไมออก อานแลว
ตีความไมได วิเคราะหความหมายไมถูก หรือแมแตการใชภาษาใหเปนประโยชนในการศึกษาวิชาอื่น 
ๆ สอดคลองกับ พันธรบ ราชพงศา (2559) ไดกลาวถึงการจัดอันดับดัชนีการศึกษา (Education 
Index) ของ Human Development Report 2011 (UNDP) ที่พิจารณาจากอัตราการรูหนังสือของ
ผูใหญ และสัดสวนของเด็กวัยเรียนที่ไดรับการศึกษาระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา ซึ่งมีการแบงกลุม
และจัดอันดับจากทั้งหมด 187 ประเทศ ในสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศนั้น สิงคโปร (อันดับที่ 26) 
และบรูไน (อันดับที่ 33) ถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนามนุษยระดับสู งมาก สวนประเทศไทย 
(อันดับที่ 103) ถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนามนุษยในระดับต่ำ และได  ช้ีวา สิงคโปรไดใช
นโยบาย “สอนใหนอยลง เรียนรู ใหมากขึ ้น” (Teach Less, Learn More) ทำใหการศึกษาของ
ประเทศพัฒนาขึ้นเปนอยางมาก 

แนวคิด “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” (Teach Less, Learn More: TLLM) เปนแนวคิดหนึ่ง
ในการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรที่สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาระดับชาติ
ของประเทศไทย โดยอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ซึ่งตองการใหผูสอนลดบทบาทในการ
สอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษา
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เปนไปเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีความรูที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถใน
การสรางสรรคเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง มุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
และเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิด
ทักษะการคิดขั้นสูง (เวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร, 2555)  
 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน 
บริหารจัดการภายใตวิสัยทัศน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพันธกิจและเปาประสงคในการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเปนมืออาชีพ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาที่เปนมาตรฐานสากล ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  โดยประสาน
ความรวมมือระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคกร และเครือขายนานาชาติ แตจากผลการ
รายงานตนเองของสถานศึกษา (SAR) พบวา ยังมีจุดที่ควรพัฒนา คือ ดานคุณภาพของผูเรียน ยังตอง
เรงพัฒนาดานการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล และตองพัฒนา
ทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ควร
เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
มากขึ้น ดานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ให
สามารถนำเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรูอยางสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแกปญหาตาม
สถานการณไดอยางเหมาะสม ควรวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
ตามสภาพจริง สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและธรรมชาติวิชา และครูควรใหขอมูลยอนกลับแก
นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใชในการพัฒนาตนเอง (ฝายแผนงาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม, 
2561)  
 จากความเปนมาและความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
ดังกลาว ผูวิจัยเชื ่อวาการนำแนวคิด “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” (Teach Less, Learn More: 
TLLM) รวมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) มาใชใน
พัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู จะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนมากยิ่งขึ้น เปนการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และเปนการสงเสริมใหทุกคนรวมกับ
รับผิดชอบตอการพัฒนาและการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยอยางมีประสิทธิภาพ   

จากสภาพปญหาและความสำคัญที่กลาวมาขางตน จึงทำใหผูวิจัยสนใจและมุงที่จะพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาใหตรงตามจุดมุ งหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอน
นอยลง เรียนรูมากขึ้น”  ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research : PAR) ซึ่งเปนวิจัยรูปแบบหนึ่งของการบูรณาการขอดีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการ
วิจัยแบบมีสวนรวมเขาดวยกัน (Phuangsomjit, 2014) เปนการศึกษารวบรวม หรือการแสวงหา
ขอเท็จจริงโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุป อันจะนำไปสูการแกปญหาที่
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เผชิญอยู ทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน โดยผูวิจัยสามารถดำเนินการไดหลาย ๆ 
ครั ้ง จนกระทั่งผลการปฏิบัติงานนั ้นบรรลุวัตถุประสงค หรือแกไขปญหาที่ประสบอยู ไดสำเร็จ 
(Chatakan, 2515) และตามทัศนะของ วิโรจน สารรัตนะ (2561) ที่เห็นวา โดยระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ซึ่งมีลักษณะสำคัญเปนการ
วิจ ัยที ่อ ิงกับทฤษฎีส ังคมเชิงว ิพากษ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมน ิยม 
(Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณที่มีอยูจริงของมนุษย การดึงศักยภาพ
ของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและความเปนประชาธิปไตยในการ
กระทำและการสงผลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และเกิดความรูใหมจากการปฏิบัติ 
เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน ที่ทั้งผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยกับผูรวมวิจัยในลักษณะเปนความรวมมือ 
(Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) เปนการวิจัยที่ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจาก
การเปนผูถูกกระทำ (Passive) เปนผูกระทำ (Active) หรือผูรวมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยน
วิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for 
Them) จากกระบวนการของวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และ
การสะทอนผล (Reflecting) ในลักษณะที ่เปนวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที ่ม ีการ
ดำเนินการตอเนื่องกันไมสิ้นสุด มุงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอัน
เนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนน้ัน 

จากลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research) ดังกลาว ผูวิจัยเชื่อวาจะสามารถตอบสนองตอความเปนมาและความสำคัญของปญหา
ดังกลาวขางตน โดยเห็นวาการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู มากขึ้น” ใน
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกนนั้น จำเปนตองไดรับ
ความรวมมือและการมีสวนรวมจากครูและผูบริหารทุกคน จึงจะเกิดผลสำเร็จ และเปนการพัฒนาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน สอนใหทุกคนในองคการคิดเปน ทำเปน สามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง 
โดยไมจำเปนตองรับคำสั่งจากผูบริหารแตเพียงฝายเดียว เนื่องจากทุกคนไดประสบการณการเรียนรู
จากการมีสวนรวมในทุกกระบวนการ อีกทั้งระเบียบวิธีวิจัยดังกลาวยังสงเสริมการสรางจิตสำนึกของ
ทุกคนในองคการในการรวมรับผิดชอบตอการพัฒนาและการแกไขปญหา และที่สำคัญคือผูวิจัย
ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดประสบการณการเรียนรูทั้งในระดับตัวบุคคล กลุมบุคคล องคการ 
และความรูใหม ตามวัตถุประสงคของระเบียบวิธีวิจัยดังกลาวอีกดวย 
 

1.2  คำถามการวิจัย 
 การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” ในโรงเรียนศรีกระนวน 

วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ในขั ้นตอนตาง ๆ ของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธที่คาดหวังและไมคาดหวังจากการ
ปฏิบัติ (Changes in Expected & Unexpected Results from Practice) เพียงใด เกิดการเรียนรู
จากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ในตัวผูวิจัย ผู รวมวิจัย และสถานศึกษา และเกิดองค
ความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ในลักษณะเปนทฤษฎีฐานราก
ในบริบทเฉพาะของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมอะไร  
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1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” 

ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ดวยกระบวนการ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยคาดหวังผลจากการพัฒนา 3 ประการ ดังน้ี  (1) การ
เปลี ่ยนแปลงในผลลัพธที ่คาดหวังและไมคาดหวังจากการปฏิบัต ิ ( Changes in Expected & 
Unexpected Results from Practice) (2) การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from Practice) 
ในตัวผูวิจัย ผูรวมวิจัย และสถานศึกษา ในลักษณะเปนบทเรียนที่ไดรับจากการทำงาน ถึงสิ่งที่ควรทำ
หรือไมควรทำจากสิ่งที่ไดทำหรือไมไดทำในงานวิจัยนี้ ไมหมายถึงความรูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ 
“รู” จากการที่ไดรับการฝกอบรมหรือจากการศึกษาเอกสารหรือตำรา และ (3) องคความรูที่ไดรับ
จากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ในลักษณะเปนทฤษฎีฐานรากในบริบทเฉพาะ
ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจัยครั้งน้ี มีขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 
 1.4.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีลักษณะ
เปนการดำเนินงานของวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่ไมมีสิ ้นสุดของการวางแผน การ
ปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล แตเนื่องจากในการวิจัยนี้ มีขอจำกัดในเรื่องระยะเวลาตาม
หลักสูตร ผูวิจัยไดกำหนดวงจรในการดำเนินงาน 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา ภายในปการศึกษา 
2563 วงจรที่ 1 เริ่มภาคเรียนที่ 1 ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 
และวงจรที่ 2 เร่ิมภาคเรียนที่ 2 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  
 1.4.2  สถานที่ที่ใชในการทำวิจัยในครั้งนี้คือ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน  มีผูรวมวิจัย (Participants) ไดแก ครูที่สมัครใจ จำนวน 20 
คน (ดูรายชื่อในภาคผนวก) โดยมีกลุมเปาหมายในการพัฒนาคือ ครูในโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 180 
คน และมีนักเรียนในปการศึกษา 2563 ตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 จำนวน 2,653 คน  
 

1.5  ขอตกลงเบื้องตน 
 การวิจัยเรื่อง “ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม "สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” : กรณีของโรงเรียน  

ศรีกระนวนวิทยาคม” โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research : PAR) น้ี เปนการวิจัยในหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ที่เสริมสรางผูวิจัยซึ่งเปนนักศึกษาในหลักสูตรใหมีภาวะความเปนผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร
การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ในมาตรฐานดานความรู คือ สามารถนำความรู 
ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 
สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา สามารถจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม สามารถนำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ สามารถบริหารจัดการการเรียนรู สามารถนำกระบวนการ
ทางการวิจัยการวัดและประเมินผลไปใชในการบริหารจัดการการศึกษาได สามารถพัฒนาครูและ
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บุคลากร ในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสรางขวัญและ
กำลังใจสำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สามารถใหคำปรึกษาและแกไขปญหาการทำงานใหแก
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน สามารถ
สงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตาง ๆ สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และความสามัคคีในหมูคณะ ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
การพัฒนาของบุคลากร ผู เรียน และชุมชน มุงมั ่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ศักยภาพ พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง พัฒนาและใชนวัตกรรมการ
บริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลำดับ ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร และสราง
โอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  

ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้ชวยเสริมสรางประสบการณและการ
เรียนรูงานวิจัยในลักษณะที่เปนการนำหลักการบริหารที่พึงประสงคในยุคสมัยใหมมาใช เชน (1) การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) อยางเปนระบบ ที่คำนึงถึงสภาพปจจุบัน สภาพที่
คาดหวัง ปจจัยที ่นำมาใชเพื ่อการบรรลุความคาดหวัง และการวิพากษถึงปจจัยตอตานการ
เปลี่ยนแปลง และการเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง เปนตน (2) การบริหารแบบมีสวนรวม 
(Participation) ในวงจรตามหนาที่ทางการบริหารที่สำคัญ คือ การวางแผน การนำแผนสูการปฏิบัติ 
การสังเกตผล และการสะทอนผล (3) การบริหารแบบลางขึ้นบน (Bottom-Up) เนนการรวมกันคิด
และรวมกันทำ ไมเปนแบบสั่งการจากบนลงสูลาง (Top-down) (4) การบริหารที่ใชภาวะผูนำแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Leadership Style) ปฏิบัติการโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (Action 
by Them and for Them) ที ่ยึดหลักความเสมอภาค (Equality) (5) การบริหารที่คำนึงถึงสิทธิ
พื้นฐานความเปนมนุษยของผูรวมวิจัย (Humanity) เขารวมการวิจัยโดยหลักเหตุผลแลความสมัครใจ 
(6) การบริหารที่ยึดหลักการระเบิดจากขางใน (Inside-Out) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามลักษณะของการวิจัยที่เปนวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่ไมมี
วันสิ้นสุด (7) การบริหารแบบเปด (Open Approach) จากความเปนศาสตรเชิงวิพากษ (Critical 
Science) ของระเบียบวิธีวิจัยที่เนนการสะทอนผล (Reflect) เพื่อการเรียนรู และสรางองคความรูที่
ไดรับจากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะ (8) การบริหารตามทฤษฎี Y ที่เชื่อในศักยภาพที่มีอยูจริงของผู
รวมวิจัยที่สามารถนำมาบูรณาการกับหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎี เพื่อนำไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิผล  
 นอกจากนั ้น งานวิจ ัยนี ้จะกอใหเก ิดองคความรู ท ี ่ได ร ับจากการปฏิบัติที ่แสดงถึง
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Cause and Effect Model) วา ในการพัฒนานั้นมีปจจัยผลักดัน 
(Force for Change) ใดที่สำคัญที่ผูวิจัยเชื่อวาสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่คาดหวังและไม
คาดหวัง และในการพัฒนานั้นมีสิ ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) ที่สำคัญ
อะไรบาง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) นั้น
อยางไร ซึ่งเปนองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติเฉพาะบริบทที่เปนบทเรียนสำคัญเพื่อการวางแผน
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติใหมากขึ้นตามลักษณะของวงจรแบบเกลียวสวาน
ในสถานศึกษานั้น ๆ อีกตอไปในอนาคตที่ไมสิ้นสุด แตอยางไรก็ตาม ก็สามารถก็นำเอาประเด็นขอคิด
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หรือเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นเปนขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชในสถานศึกษาอื่นที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันหรือที่กำลังมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได ( Coghlan & Brannick 
(2007); James, Milenkiewcz, & Bucknam (2008) 
 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตองและตรงกันในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ไดกำหนดนิยามศัพท

เฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ดังน้ี 
 1.6.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: 

PAR) หมายถึง การวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลัง
สมัยใหมนิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณที่มีอยูจริงของมนุษย 
การดึงศักยภาพของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและความเปน
ประชาธิปไตยในการกระทำและการสงผลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และเกิดความรู
ใหมจากการปฏิบัติ เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน ที่ทั้งผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยกับผูรวมวิจัยใน
ลักษณะเปนความรวมมือ (Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) ในการรวมกัน
วางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะทอนผล (Reflecting) ในลักษณะ
ที่เปนวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการตอเนื่องกันไมมีสิ้นสุด(หมายเหตุ ) 
เนื่องจากมีขอจำกัดในเรื่องเวลา งานวิจัยนี้กำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจรๆ ละ 1 ภาคการศึกษา)  
หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอื่น ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกกระทำ (Passive) 
เปนผูกระทำ (Active) หรือผูรวมกระทำ (Participant) หรือเปลี ่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On 
Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะ
มีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้น
บทบาทของผูวิจัยก็เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูรูดีจากภายนอก (Outside Expert) 
ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อทำความเขาใจ
หรือเพื่อหาความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทานั้น แตจะตองมีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั ่งยืนอัน
เนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนน้ัน 

 1.6.2  หลักธรรมเพื่อคุณภาพและความสำเร็จในการวิจัย หมายถึง คำสอนในพุทธ
ศาสนาที่ผูวิจัยนำมาเปนขอคิดเตือนใจตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแตจุดเริ่มตนของการ
วิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเชื่อวาการนำหลักธรรมที่มาใชจะชวยเสริมสรางใหการดำเนินงานวิจัย
เปนไปอยางมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ และเพื่อตอบสนองตอปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยที ่กำหนดไววา “ความเปนเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” (Academic 
Excellence Based on Buddhism) มี 5 หลักธรรม ดังนี้คือ (1) สังคหวัตถุ 4 (2) อิทธิบาท 4 (3) 
สัปปุริสธรรม (4) ไตรสิกขา และ (5) อริยสัจ 4  

 1.6.3  สอนนอยลง เรียนรูมากข้ึน (Teach Less, Learn More : TLLM) หมายถึง การ
จัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดการใฝรู 
ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ฝกใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน เชน มีคำถาม มีการแลกเปลี่ยน
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ประสบการณตาง ๆ ที่ผูเรียนไปศึกษาคนความา เพื่อใหเกิดการเรียนรูกันในชั้นเรียน สวนผูสอนคอย
อำนวยความสะดวก แนะนำ สนับสนุน และจัดกระบวนการเรียนรู และใหผูเรียนฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิด
ประสบการณและเขาใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรูจะไมไดเกิดจากการผูสอนเพียงอยางเดียว กระตุนให
ผูเรียนตองหมั่นศึกษาหาความรูตองเพิ่มเติมอยูเสมอและตองเรียนรูตอไป  

 1.6.4  การจัดการเรียนรู ที ่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (Student-Centered Learning) 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูและการแกปญหาดวยตนเอง โดยให
ความสำคัญกับการคิดของผูเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดทำงานเปนกลุม ใหโอกาสนำเสนอ
ความคิดของตนเอง รวมกันอภิปราย ตลอดจนการฝกทักษะกระบวนการคิดและฝกใหผูเรียนคิดเปน 
ทำเปน รูจักคิดวิเคราะห มีเหตุ มีผล สามารถสรางความรูไดดวยตนเอง  

 1.6.5  การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) หมายถึง 
การเรียนรูที่จัดประสบการณในการปฏิบัติงานใหแกผูเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอยางมี
ระบบ  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา วิธีการหาความรู
ความจริงอยางมีเหตุผล ไดทำการทดลอง ไดพิสูจนสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง  รูจักการวางแผนการทำงาน 
ฝกการเปนผูนำ ผูตาม ตลอดจนไดพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง และการประเมิน
ตนเอง โดยมีครูเปนผูกระตุนเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวผูเรียนมาใชในการทำกิจกรรมคนควาหา
ความรูดวยตัวเอง 

 1.6.6  การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิด
ปญหานั้น รวมถึงการคนควาความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับปญหา เพื่อนำไปสูการแกปญหาตอไป โดย
ผูเรียนอาจไมมีความรูในเรื่องนั้นๆ มากอน แตอาจใชความรูที่ผูเรียนมีอยูเดิมหรือเคยเรียนมา  มุงให
ผูเรียนใฝหาความรูเพื่อแกไขปญหา ไดคิดเปน ทำเปน มีการตัดสินใจที่ดี และสามารถเรียนรูการ
ทำงานเปนทีม โดยเนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถนำทักษะจาก การเรียนมา
ชวยแกปญหาในชีวิตการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูจากประสบการณ โดยเริ่มจากการ
ไดประสบการณตรงจากโจทยปญหา ผานกระบวนการคิดและการสะทอนกลับ ไปสูความรูและ
ความคิดรวบยอด อันจะนำไปใชในสถานการณใหมตอไป การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานยังเปนการ
ตอบสนองตอแนวคิด Constructivism โดยใหผูเรียนวิเคราะหหรือตั้งคำถามจากโจทยปญหา ผาน
กระบวนการคิดและสะทอนกลับ เนนปฏิสัมพันธระหวาง ผูเรียนในกลุม เนนการเรียนรูที่มีสวนรวม 
นำไปสูการคนควาหาคาตอบหรือสรางความรูใหม บนฐานความรูเดิมที่ผูเรียนมีมากอน 

 1.6.7  การจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ (Learning by Doing) หมายถึง ผูเรียนได
กระทำสิ่งตางๆดวยตนเอง ผานการปฏิบัติการจริงคือ ผูเรียนไดฝกในสภาพสิ่งแวดลอมจริง ไดฝกคิด
และลงมือทำสิ่งตางๆดวยตนเอง ทั้งนี้ การสนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามวัย
และไดผลตามความคาดหวังของสังคมนั้น การจัดประสบการณจะใหความสำคัญกับบทบาทการ
เรียนรูของเด็ก จึงไดมีการศึกษาแนว คิดที่จะนำไปสูการปฏิบัติได การใชแนวคิดที่เนนใหผูเรียนเปนผู
ลงมือกระทำหรือการปฏิบัติในสภาพจริง จึงเปนที่สนใจและนำมาใช ดังที่ประเทศไทยไดกำหนด
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 เนนใหมีแนวการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ ซึ่งกลาวถึงการสงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติหรือลงมือกระทำ 
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 1.6.8  การจัดการเร ียนรูแบบชี ้นำตนเอง (Self-Directing Learning) หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัด
มีเปาหมาย รู จักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู  เลือกวิธีการเรียนรู จนถึงการประเมิน
ความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดำเนินการดวยตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอื่น
หรือไมก็ได 

 1.6 .9  การจ ั ดกา ร เ ร ี ยนร ู  โ ดย ใช  ท ฤษฎ ี คอนสตร ั คต ิ ว ิ ส ต  ( Learning by 
Constructivism Theory) หมายถึง เปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนเปนผูเสริมสราง
ความรูดวยตนเอง โดยครูมีหนาที่จัดการใหนักเรียนไดปรับขยายโครงสรางทางปญญาของนักเรียนเอง 
ดวยการจัดสถานการณที ่ทำใหเกิดภาวะไมสมดุลหรือกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา จาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอน  

 1.6.10  การจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู (Inquiry Based Learning) หมายถึง 
การคนควาหาความรู และสามารถสรางความรูใหมเพิ่มเติมไดอาจจะมาจากการคิด การศึกษา การ
ทดลอง การคนควา หรือปฏิบัติดวยตนเอง แลวนำมาวิเคราะหเพื่อใหเกิดความรูใหม ซึ่งสัมพันธกับ
ความรูเดิมที่มีอยู โดยการศึกษาคนควานั้น ไมจำกัดวาจะมาจากแหลงความรูใด อาจเปนความรูใน
หองเรียน ความรูตามปายสถานที่ตางๆไปจนสื่ออื่นๆ นักเรียนสามารถฝกฝนทักษะการแสวงหาความรู
ได โดยเริ่มจากความสนใจหรือความตองการของตนเอง แลวอาจปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจาก
บุคคลอื่นๆเชน ครูประจำช้ัน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผูปกครอง เพื่อใหไดขอมูลที่สนใจหรือตองการ 

 1.6.11  การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design Learning)  หมายถึง การ
ออกแบบยอนกลับเปนกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย  ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง การประเมินผลการเรียนรู และการออกแบบการเรียนรู โดยอิงหลักสูตร และอิงมาตรฐาน ซึ่ง
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี ้วัด และมีการกำหนดเปาหมายหรือผลการเรียนรู ที ่คาดหวัง 
(Learning Outcomes) ซึ่งเปนผลการเรียนรูที่ทำใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่คงทน มีการกำหนด
ประเด็นและการตั้งคำถามในสวนของการประเมินผลการเรียนรู  ( Learning Assessment) การ
จัดการเรียนรูของผูเรียนที่พิจารณาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของผู เรียนจะมีก ารกำหนดการ
ประเมินการเรียนรูที่มีวิธีการ มีเกณฑ มีภาระงาน มีผลงาน มีสิ่งประดิษฐ และมีหลักฐานหรือชิ้นงาน
ที่แสดงถึงความเขาใจตามมาตรฐานการเรียนรู จากนั้นจึงออกแบบการเรียนรู (Learning Design)  ให
ตรงตามเปาหมายหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยพิจารณาตัวชี้วัด สาระและมาตรฐานการเรียนรู
จากหลักสูตร มีการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อใหไดหลักฐานที่เนนชิ้นงานแสดงความเขาใจอยาง
ลุมลึก ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรูที่หลากหลาย หรือจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
โดยจะตองใหผูเรียนรูจักสรางความรูขึ้นเอง เพื่อใหเกิดการสรางความเขาใจและสรางผลงานของ
ตนเอง ทั้งน้ีจะตองจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและจัดตามความเขาใจและความถนัดดวย 

 1.6.12  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม (Higher Order of Bloom’s 
Taxonomy) หมายถึงการเรียนรูทางดานความคิด ความรูการแกปญหา จัดเปนพฤติกรรมทางดาน
สมอง และสติปญญา แบงออกเปน 6 ระดับ ดังน้ี 1) ความรู (Knowledge) ความสามารถในการที่จะ
จดจำ (Memorization) และระลึกได (Recall) 2 ) ความเขาใจ (Comprehension) สามารถให
ความหมาย แปล สรุป หรือเขียนเนื้อหาที่กำหนดใหมได 3) การนำไปใช (Application) สามารถนำ
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วัสดุ วิธีการ ทฤษฎี แนวคิด มาใชในสถานการณที่แตกตางจากที่ไดเรียนรู มา 4) การวิเคราะห 
(Analysis) สามารถแยก จำแนก องคประกอบที่สลับซับซอนออกเปนสวน ๆ ใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางสวนยอยตาง ๆ 5) การสังเคราะห (Synthesis) ความสามารถในการรวบรวม หรือนำ
องคประกอบหรือสวนตาง ๆ เขามารวมกัน เพื่อใหเปนภาพพจนโดยสมบูรณ และ 6) การประเมินคา 
(Evaluation) สามารถตัดสิน ตีราคาคุณภาพของสิ่งตาง ๆ โดยมีเกณฑหรือมาตรฐานเปนเครื่องตัดสิน  

 1.6 .13  ท ั กษะการ เ ร ี ยนร ู  ตลอดช ี ว ิ ต  ( Lifelong Learning Skills)  หมายถึ ง 
ความสามารถในการรูจักวิธีการใหไดมาซึ่งความรูโดยไมมีขอจำกัดในเรื่องของระยะเวลาจนทำใหเกิด
การพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ดังน้ัน การที่จะเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตไดน้ัน ผูเรียนจำเปนตองมีทักษะ
การเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งประกอบไปดวย 1) ทักษะการคิด ประกอบดวย 4 ทักษะยอย ไดแก ทักษะ
การคิดวิเคราะห สังเคราะห และการคิดเชิงวิพากษ ทักษะการคิดริเริ่มและสรางสรรค ทักษะการคิด
คำนวณ และทักษะการคิดแกปญหา 2) ทักษะการเรียนรู ประกอบดวย 4 ทักษะยอย ไดแก ทักษะ
การรูสารสนเทศ ทักษะการเรียนรูดวยการนำตนเอง ทักษะการทำงานเปนทีมและการมีมนุษยสัมพันธ
และทักษะการวิจัย และ 3) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย 2 ทักษะ
ยอย ไดแก ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการสื่อสาร 

 1.6.14  ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning Community) หมายถึง 
การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทำ และรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษา บน
พื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน  
โดยทำงานรวมกันแบบทีม เรียนรูที่ครูเปนผูนำรวมกัน และผูบริหารแบบดูแลสนับสนุนสูการเรียนรู
และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความสำเร็จหรือ
ประสิทธิผลของผูเรียนเปนสำคัญ และความสุขของการทำงานรวมกันของสมาชิกในชุมชน  และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระบวนการ PLC ถือเปนการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากลางขึ้นบน (Bottom 
Up) อยางแทจริง  
 

1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชน ดังนี้ 

 1.7.1  ประโยชนในเชิงวิชาการ 
  1.7.1.1  ผลจากการวิจัยน้ี จะทำใหไดความรูใหม (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 
แมจะเปนความรูใหมในบริบทเฉพาะของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแกน เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู แต
ก็สามารถนำความรูใหมนี้ไปศึกษาตอยอดเพื่อการทดสอบดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงเหตุและผล (Cause 
And Effect Research) ได โดยเฉพาะการสรางโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation 
Modeling : SEM) จากการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู มากขึ ้น” ในโรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกนนี้ จะทำใหเกิดการเรียนรู 
(Learning) ขึ้นที่หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน เปนการเรียนรูที่เปน
ขอมูลสารสนเทศที่สามารถจะนำไปใชเปนแนวทางการวิจัยประเภทอื่นอยางตอเนื่องไดอีก โดยเฉพาะ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) 
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  1.7.1.2  แนวคิดการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการ
พัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน สามารถจะนำแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยดังกลาวไปใชในการ
พัฒนาเรื่องอื่น ๆ ของหนวยงานได เชน การพัฒนาทักษะครูหรือทักษะนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 
การพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูในสถานศึกษา เปนตน 
  1.7.1.3  แนวคิดการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่เนนใหมี
การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการพัฒนาจากทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน
หลากหลายแหลงอยางเขมขน มีจุดมุ งหมายเพื่อใหผู วิจัยมีความรอบรู และความไวเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Sensitivity) ตอการนำไปรวมเสวนากับผูรวมวิจัยในขั้นตอนการวางแผนตามแนวคิด
ของธารสองสาย คือ สายวิชาการของผูวิจัย และสายประสบการณของรวมวิจัย เพื่อใหผูรวมวิจัยได
นำไปปรับใชหรือบูรณาการเขากับสิ่งที่ไดรวมกันคิดและกำหนดขึ้น และเพื่อใหตระหนักกันวาทฤษฎี
กับการปฏิบัติเปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกันน้ัน ทำใหไดองคความรูจาก
การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ลึกซึ้ง สามารถจะนำไปใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการวิจัยประเภทอื่นได
อีกหลายประเภท เชน การวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) การพัฒนาตัว
บงชี ้ (Indicator Development) และการวิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) หรือ
การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เปนตน 
  1.7.1.4  การวิจัยนี้ไดนำเอาหลักธรรม (Dhamma Principles) ซึ่งเปนคำสอนทางพทุธ
ศาสนา มาใชเปนขอคิด ขอเตือนใจตั้งแตจุดเริ่มตนของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเชื่อวา การ
นำหลักธรรมที่มาใชจะชวยเสริมสรางใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ 
ดังนั้น ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเรื่องใดๆ หรือการวิจัยดวยระเบียบวิธีวิจัย
ประเภทอื่นใด ก็สามารถนำเอาหลักธรรม (Dhamma Principles) ซึ่งเปนคำสอนทางพุทธศาสนาไป
ใชเปนขอคิด ขอเตือนใจตั้งแตจุดเริ่มตนของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัยได 
  1.7.1.5  เนื ่องจากแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีหลาย
หลายแนวคิด หลากหลายรูปแบบ แตการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research: PAR) ในงานวิจัยนี้ ไดใชผลการศึกษาของ วิโรจน สารรัตนะ (2561) เปนแนว ที่กลาววา 
เปนการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม 
(Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณที่มีอยูจริงของมนุษย การดึงศักยภาพ
ของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและความเปนประชาธิปไตยในการ
กระทำและการสงผลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และเกิดความรูใหมจากการปฏิบัติ 
เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน ที่ทั้งผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยกับผูรวมวิจัยในลักษณะเปนความรวมมือ 
(Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) ในการรวมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ 
(Acting) สังเกต (Observing) และสะทอนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เปนวงจรแบบเกลียวสวาน 
(Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการตอเนื่องกัน ไมมีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีขอจำกัดในเรื่อง
เวลา งานวิจัยนี้กำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจรๆ ละ 1 ภาคการศึกษา)  หากเปรียบเทียบกับการวิจัย
ประเภทอื่น ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกกระทำ (Passive) เปนผูกระทำ (Active) หรือผู
รวมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขา
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และเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนทั้งผู
ตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผูวิจัยก็เปลี่ยนไปดวย 
จากการเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูรูดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาค
กัน นอกจากนั ้นการวิจัยก็ไมไดม ีจ ุดมุ งหมายเพียงเพื ่อทำความเขาใจหรือเพื ่อหาความรู ใน
ปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทานั้น แตจะตองมีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะ
ผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนนั้น ดังนั้น อาจจะใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
หรือนำเอาแนวคิดไปปรับประยุกตใชซึ่งกันและกันกับแนวคิดอื่น รูปแบบอื่น ใหเปนระเบียบวิธีวิจัยที่
มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้นได 
 1.7.2  ในดานการนำไปใช 
  1.7.2.1  ผลจากการวิจัยพบวา โครงการที ่กำหนดเพ่ือการปฏิบัติในงานวิจัยนี้ ได
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่คาดหวังและไมคาดหวังในทางบวก รวมทั้งกอใหเกิดการเรียนรู
หลายประการ จึงควรไดรับสานตอเพื่อใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงตอไป ทั้งนี้ตามหลักการ
หน่ึงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ เปนการพัฒนาแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่
หมุนเวียนกันไปไมสิ้นสุด คาดหวังใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง แตอยางไรก็ตาม บุคลากรใน
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน และผูเกี่ยวของ ก็
สามารถจะริเริ่มพัฒนาในโครงการใหมๆ เพิ ่มเติมอีกไดจากทางเลือกที่เปนไปไดอีกหลากหลาย
ทางเลือก 
  1.7.2.2  งานวิจัยนี้ ไดกอใหเกิดองคความรูใหมเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลใหการพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น แตก็เปนความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในบริบท
เฉพาะของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน เปนองค
ความรูใหมเฉพาะบริบทตามทัศนะของ Coghlan & Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz, 
&  Bucknam (2008) ที ่กลาววา “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีขอจำกัดในการนำไปเผยแพรหรือ
อางอิง แตสามารถนำเอาประเด็นขอคิดหรือเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นเปนขอเสนอแนะสำหรับการ
นำไปใชในสถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือที่กำลังมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
เดียวกันได” แตอยางไรก็ตาม หนวยงานอื่นที่มีบริบทหรือลักษณะคลายคลึงกัน หรือแมจะมีความ
แตกตางกัน แตมีความตองการในการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” ก็สามารถ
นำเอาแนวคิดที่เปนความรูใหมจากงานวิจัยนี้ไปปรับใชหรือประยุกตใชไดตามความเหมาะสม  อยาง
นอยก็จะเปนการพัฒนาที่มีกรณีศึกษาใหไดดูเปนแนวทาง 
  1.7.2.3  งานวิจัยนี้ ไดกอใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from Practice) 
ที่หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติที่มี
คุณคาและความหมาย ที่สามารถจะนำไปเปนขอคิดเตือนใจตอการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลากร
จากแนวคิดเกาหรือแนวปฏิบัติเกา ไปสูแนวคิดใหมหรือแนวปฏิบัติใหมได ทั้งในโรงเรียน ศรีกระนวน 

วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน หรือในหนวยงานอื่นสถานศึกษาอื่น ๆ ที่
นำเอาผลงานวิจัยนี้ไปปรับใชใหเปนประโยชน 



 

บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การนำเสนอในบทนี้เปนการศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะหหลักการ แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” ในโรงเรียนศรี
กระนวน วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ซึ่งผูวิจัยไดเรียงลำดับการ
นำเสนอออกเปน 7 ตอน ดังนี้คือ 1) หลักธรรมเพื่อคุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย 2) การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการวิจัย 3) แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” 4) เครื่องมือวัดความสำเร็จการพัฒนาการจัดการเรียนรู
แบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” 5) บริบทของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน และ 6) กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียดของการนำเสนอ
ในแตละตอน ดังตอไปนี้ 
 
2.1  หลักธรรมเพื่อคุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย ไดกำหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัยไววา ความ
เปนเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา (Academic Excellence Based on Buddhism) 
และเนื่องจากในงานวิจัยนี้เปนการวิจัยที่ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research ) ซึ ่งมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการตาง ๆ เชน แนวคิดเกี ่ยวกับ
ประสบการณที ่มีอยู จริงของมนุษยและการดึงศักยภาพของมนุษยออกมาใชใหเต็มที ่ การให
ความสำคัญกับการมีสวนรวมและความเปนประชาธิปไตยในการกระทำงานวิจัยรวมกันของผูวิจัยกับผู
รวมวิจัย ผูวิจัยเห็นวาควรมีหลักธรรมที่เปนขอคิดเครื่องเตือนใจตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 
ต้ังแตจุดเริ่มตนของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยเช่ือวาการนำหลักธรรมที่จะกลาวถึงขางลางนี้มา
ใช ไดชวยเสริมสรางใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อใหการดำเนินงานวิจัย
ตามหลักการ แนวคิด และลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมดั่งกลาวเปนไปอยางมี
คุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ และเพื่อตอบสนองตอปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยที่ได
กลาวไวขางตน จึงขอนำหลักธรรมที่จะเปนขอคิดเตือนใจเพ่ือการวิจัย ดังตอไปน้ี  

2.1.1  สังคหวัตถุ 4 
 พระมหานพดล สีทอง (2554) ไดกลาวถึงการใชหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ตอการแสดง

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร เพื่อใหบุคลากรในองคกรอยูรวมกันไดอยางปกติสุข เปนหลัก
ธรรมะที่ชวยสงเสริมใหเกิดความสามัคคีกันในหมูคณะไมวาจะเปนองคกรที่มีขนาดเล็กหรือองคกร
ขนาดใหญยอมมีแนวแนวที่เหมือนกัน ซึ้งมีลักษณะสำคัญดังนี้คือ 1) ทาน คือ การเผื่อแผ แบงปน ให
ความชวยเหลือสงเคราะหทั้งทางทุนทรัพยสิ่งของ ปจจัยสี่ที่จำเปน ไมวาจะเปนอาหาร เครื่องนุงหม ที่
อยู อาศัย หรือยารักษาโรค รวมทั ้งการแบงปน การใหคำ แนะนำ ใหความรู วิทยาการ ความรู
ความสามารถที่เรามีอยูใหกับเพื่อนรวมงานในองคกร 2) ปยวาจา คือ การใชคำพูดหรือวาจาที่ไพเราะ 
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ชัดเจน ไมพูดสอเสียด ดูถูกดูแคลน พูดดวยคำที่สุภาพนิ่มนวล จริงใจ ไมพูดโกหกเสแสรง ชี้แจง
แนะนำสิ่งที่เปนประโยชน มีเหตุมีผล มีหลักฐานอางอิง ไมพูดเพอเจอ บิดเบือนจากความเปนจริง การ
ใชถอยคำ ที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ เขาใจผูอื่น พูดแลวเกิดความสามัคคี ไมทะเลาะเบาะแวงกัน  
3) อัตถจริยา คือ การทำประโยชนใหแกผูอื่น ชวยเหลือตามกำลังแรงกายที่ตนมีอยู ไมไดถูกบังคับทำ
ดวยความเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอ่ืน ขวนขวายชวยทำกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนสาธารณะประโยชน  มุงให
เกิดประโยชนแกสวนรวม รวมทั้งชวยแกปญหาใหกับองคกรดวย 4) สมานัตตตา คือ การเอาตัวเขาไป
สมาน การวางตัวเสมอตนเสมอปลาย หนักแนน ใหความเสมอภาคกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมเอา
รัดเอาเปรียบ รวมทุกขรวมสุขชวยเหลือเกื้อกูลกันแกปญหา ชวยกันคิดในทางสรางสรรค เพื่อให
องคกรอยูเย็นเปนสุข 

 หลักสังคหวัตถุ 4 ที่ประกอบดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ดังกลาว
ขางตนมีประโยชนตอการใชเปนขอคิดเตือนใจตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสบ
ความสำเร็จดังน้ีการทำงานที่ตองอาศัยกันและกันโดยเฉพาะในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมดวยแลว การใชหลักสังคหวัตถุ 4 นี้จึงมีความจำเปนอยางมากที่ตองนำมาใชเปนหลักของใจ
ในการทำงานรวมกัน 1) ทาน ซึ่งจะตองทำงานรวมงาน มีการมอบหมายงาน โดยใหนำความรู จึงมี
ความจำเปนในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 2) ปยวาจา การทำงานรวมการวิจัยตองมีการสื่อสารดวย
วาจาที่ออนหวาน เกิดความในการทำงานมี 3) อัตถจริยา คือ การทำประโยชนใหแกผูอื่น ชวยเหลือ
ตามกำลังแรงกายที่ตนมีอยู ไมไดถูกบังคับทำดวยความเต็มใจที่จะชวยเหลือผูอื่น  4) สมานัตตตา คือ 
การเอาตัวเขาไปสมาน หลักการทำวิจัยของการปฏิบัติงานของผูวิจัยและผูรวมงานวิจัยเพื่อใหเกิดการ
รวมงานจะสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความความสุข ความสามัคคี ความสำเร็จ ในการ
ปฏิบัติงาน  และยังชวยสงเสริมใหการทำงานวิจัยของผูรวมงานเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน รูจัก
บทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น ใหความสำคัญกับตนเองวาเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยที่จะเขาไปชวย
แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวยความเต็มใจ 

2.1.2  อิทธิบาท 4 
 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2551) ไดกลาวถึงความหมายของหลักอิทธิบาท 

4 ไวดังนี้อิทธิบาท 4 มีดังนี้ 1) ฉันทะ คือ ความพอใจ หมั่นตรวจสอบศรัทธานั้นวาดีตอตัวเองและตอ
ผูอื่นหรือไม  หากดีทั้งสองอยางจึงมุงมั่นทำดวยความตั้งใจ การทำงานดวยความเช่ือม่ันศรัทธาที่ดียอม
เกิดผลสำเร็จที่ดีทั้งตอตนเองและสังคม 2) วิริยะ คือ ความพากเพียร อาศัยความเพียรพยายามอยาง
สูง ที่จะทำตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง วิริยะนี้มาคูกับความอดทนอดกลั้น เปนความรูสึกไมยอ
ทอตอปญหาและมีความหวังที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำ
ใจและเตือนใจ ความวิริยะอุสาหะจึงเปนวิถีทางของบุคคลที่กลาทาทายตออุปสรรคทั้งปวง เพื่อ
เปาหมายคือ ความสำเร็จนั่นเอง 3) จิตตะ คือ ความเอาใจใส เมื ่อมีใจที่จดจอแลวก็จะเกิดความ
รอบคอบตามคำนี้สำคัญมากในปจจุบัน สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ความรับผิดชอบ เมื่อกระทำการสิ่งใดดวย
จิตจดจอแลว ตองรับผิดชอบในสิ่งที่ทำดวย จึงเรียกวาเปนผลสำเร็จดีงามตามแบบอยางของคุณธรรม 
ตามหลักศาสนาและจริยธรรมของสังคม และ 4) วิมังสา คือ การไตรตรอง การทบทวนตัวเอง และ
องคกร วาสิ่งที่ไดคิดไดทำเกิดผลดีผลเสียอยางไร ทั้งที่เปนเรื่องสวนตัวของเราเองและเปนเรื่องที่รวม
คิดรวมทำกับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแกไขใหดียิ่งขึ้น  
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 อิทธิบาท 4 ที่ประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ดังกลาวขางตนมีประโยชนตอการ
ใชเปนขอคิดเตือนใจตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสบความสำเร็จดังน้ีการทำงานที่
ตองอาศัยกันและกันโดยเฉพาะในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวยแลว การใชหลัก
อิทธิบาท 4 นี้จึงมีความจำเปนอยางมากที่ตองนำมาใชเปนหลักของใจในการทำงานรวมกัน การนำ
อิทธิบาท 4 มาใชในงานวิจัยมีลักษณะดังนี้ 1) มีฉันทะ เมื่อผูรวมงานวิจัยมีความทอแทลำบากใจใน
การทำงาน ก็ควรใหความชวยเหลือดวยการพูดคุยใหกำลังใจการทำงานดวยความเชื่อมั่นศรัทธาที่ดี 
ยอมเกิดผลสำเร็จที่ดีทั้งตอตนเอง และสังคม 2) มีวิริยะ มีความพากเพียร อาศัยความเพียรพยายาม
อยางสูง ที่จะทำตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง วิริยะนี้มาคูกับความอดทนอดกลั้น เปนความรูสึกไม
ยอทอตอปญหาและมีความหวังที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง 3) จิตตะ มีความเอาใจใส เมื่อมีใจที่จด
จอแลวก็จะเกิดความรอบคอบตามคำนี้สำคัญมากในปจจุบัน สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ความรับผิดชอบ เมื่อ
กระทำการสิ่งใดดวยจิตจดจอแลว ตองรับผิดชอบในสิ่งที่ทำดวย 4) วิมังสา ความเอาใจใส เมื่อมีใจที่
จดจอแลวก็จะเกิดความรอบคอบ การไตรตรอง การทบทวนตัวเองและองคกร วาสิ่งที่ไดคิดไดทำ
เกิดผลดีผลเสียอยางไร ทั้งที่เปนเรื่องสวนตัวของเราเองและเปนเรื่องที่รวมคิดรวมทำกับคนอื่น เพื่อ
ปรับปรุงปรับแกไขใหดียิ่งขึ้น 

2.1.3  สัปปุริสธรรม 7 
 แกว ชิดตะขบ (2554) กลาวไวในหนังสือพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสัปปุริสธรรม 

แปลวา ธรรมของสัตบุรุษธรรม  ธรรมที ่เปนขอปฏิบัติของคนดี  สัปปุริสธรรม 7 มีอธิบายดังน้ี  
1) ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ หมายถึง ความเปนผูรูหลัก คือความเปนผูรูจักวาสิ่งนี้เปนเหตุของ
สิ่งนั้น สิ่งนั้นเปนเหตุของสิ่งนี้ 2) อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผล หมายถึง ความเปนผูรูจักวา ผลอันน้ี
เกิดจากเหตุอันนี้ เชน เมื่อไมประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำมาหากินในทางสุจริต 
การศึกษาเลาเรียน หรือในการทำกิจตาง ๆ 3) อัตตัญุตา ความเปนผูรูจักตน หมายถึง ความเปนผูรู
จักฐานะ ภาวะ เพศ กำลังความรูความสามารถ ความถนัดและคุณธรรม เปนตน ของตนวามีสภาพ
อยางไร แลวประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมและทำการตางๆ ใหสอดคลองถูกจุดที่จะสัมฤทธิ์ผล 
ตลอดจนพรอมแกไขปรับปรุงตนใหเจริญงอกงามถึงความสมบูรณอันยิ่งขึ้น 4) มัตตัญุตา ความเปน
ผูรูจักประมาณ หมายถึง ความรูจักพอดีในสิ่งตาง ๆ เชน รูจักประมาณในการบริโภคและการใชจาย
ทรัพย รูจักความพอเหมาะในการพูด การปฏิบัติกิจและทำการตาง ๆ 5) กาลัญุตา ความเปนผูรูจัก
กาล หมายถึง การรูจักเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่จะตองใชในการประกอบกิจกระทำหนาที่
การงาน เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน  6) ปริสัญุตา 
ความเปนผูรูจักประชุมชน หมายถึง ความเปนผูรูจักถิ่น รูจักที่ชุมนุม รูจักสังคม คือรูจักวา ชุมชนหรือ
สังคมนั้นเปนอยางไร จะตองปฏิบัติอยางไร 7) ปุคคลปโรปรัญุตา ความเปนผูรูจักเลือกคบบุคคล 
หมายถึง ความเปนผู ร ู จ ักบุคคล คือรู จ ักและเขาใจความแตกตางแหงบุคคลวาโดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน  
 สัปปุริสธรรม 7 ซึ่งประกอบดวย ความเปนผูรูจักเหตุ ความเปนผูรูจักผล ความเปนผูรูจัก
ตน ความเปนผูรูจักประมาณ ความเปนผูรูจักกาล ความเปนผูรูจักประชุมชน ความเปนผูรูจักเลือกคบ
บุคคล ดังกลาวขางตนมีประโยชนตอการใชเปนขอคิดเตือนใจตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพ 
และประสบความสำเร็จดังนี้ การทำงานที่ตองอาศัยกันและกันโดยเฉพาะในการทำงานวิจัยเชิง
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ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวยแลว การใชหลักสัปปุริสธรรม 7 นี้จึงมีความจำเปนอยางมากที่ตอง
นำมาใชเปนหลักของใจในการทำงานรวมกัน การนำสัปปุริสธรรม 7 มาใชในงานวิจัยมีลักษณะดังน้ี 
เนื่องจากผูรวมวิจัยมีหลายคน มีความหลากหลาย ดานความประพฤติ ดานความรู ความคิดเห็น ยอม
มีความแตกตางกัน จึงจำเปนตองนำหลักธรรมสัปปุริสธรรมทั้ง 7 ขอน้ี ซึ่งสามารถสรุปเปนคำจำกัดให
กำหนดงายๆ วา รูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ รูกาล รูสังคม รูบุคคล เปนกุศลธรรมที่ทำใหบุคคลเปน
คนดี น้ีมาใช เพื่อใหการทำงานสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

2.1.4  ไตรสิกขา 
 พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต, 2538) ไดใหความหมายของไตรสิกขาไววา คือ ศีล สมาธิ 

ปญญา มองแงของสิกขา 3 จะเห็นความหมายของสิกขาแตละอยาง ดังนี้ 1) ศีล คือสิกขาหรือ
การศึกษาที่ฝกในดานสัมพันธติดตอปฏิบัติจัดการกับสิ่งแวดลอม ทั้งทางวัตถุและทางสังคม ดาน
อินทรียตาง ๆ และดานพฤติกรรมทางกาย วาจา พูดอีกอยางหนึ่งวา การมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัยไรการ
เบียดเบียน หรือการดำเนินที่เกื้อกูลแกสังคมและโลก 2) สมาธิ คือสิกขาหรือการศึกษาที่ฝกในดานจิต 
ไดแกการพัฒนาคุณสมบัติตางๆ ของจิตทั้งในดานคุณธรรม เชน เมตตา กรุณา ความมีไมตรี ความเห็น
อกเห็นใจ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความสุภาพออนโยน ความเคารพ ความซื่อสัตย ความกตัญู ในดาน
ความสามารถของจิต เชน ความเขมแข็งมั่งคง ความเพียรพยายาม ความกลาหาญ ความขยัน ความ
อดทน ความรับผิดชอบ ความมุงมั่นแนวแน ความมีสติ สมาธิ และในดานความสุข เชน ความมีปตอิิ่ม
ใจ ความมีปราโมทยราเริงเบิกบานใจ ความสดชื่อผองใส ความรูสึกพอใจ พูดสั้นๆ วา พัฒนาคุณภาพ 
สมรรถภาพ และสุขภาพจิต 3) ปญญา คือสิกขาหรือการศึกษาที่ฝกหรือพัฒนาในดานการรูความจริง 
เริ่มตั้งแตความเชื่อที่มีเหตุผล ความเห็นที่เขาแนวทางของความเปนจริง การรูจักหาความ การรูจักคิด
พิจารณา การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง ทดลอง ตรวจสอบ ความรูเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล การเขาถึง
ความจริง การนำความรูมาใชแกไขปญหาและคิดการตางๆ ในทางเกื้อกูลสรางสรรค เฉพาะอยางยิ่ง 
เนนการรูตรงตามความเปนจริง หรือรูตามที่มันเปน ตลอดจนรูแจงความจริงที่เปนสากลของสิ่งทั้งปวง 
จนถึงขั ้นเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต ที่ทาใหมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดปญหา ไรทุกข เขาถึง
อิสรภาพโดยสมบูรณ  

ไตรสิกขา ซึ่งประกอบดวย ศีล สมาธิ ปญญา ดังกลาวขางตนมีประโยชนตอการใชเปน
ขอคิดเตือนใจตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสบความสำเร็จดังนี้ การทำงานที่ตอง
อาศัยกันและกันโดยเฉพาะในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวยแลว การใชหลัก
ไตรสิกขานี้จึงมีความจำเปนอยางมากที่ตองนำมาใชเปนหลักของใจในการทำงานรวมกัน 1) ศีล คือ 
การมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัยไรการเบียดเบียน และมีการดำเนินที่เกื้อกูล 2) การมีสมาธิ คือ ดานจิต ดาน
คุณธรรม มีเมตตา กรุณา ความมีไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความสุภาพออนโยน 
ความเคารพ ความซื่อสัตย  ในดานความสามารถของจิต  มีความเขมแข็งมั่งคง ความเพียรพยายาม 
ความกลาหาญ ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมุงมั่นแนวแน ความมีสติ สมาธิ จึงทำ
ใหมีความมีปติอิ่มใจ ความมีปราโมทยราเริงเบิกบานใจ ความสดชื่อผองใส ความรูสึกพอใจ 3) การมี
ปญญา คือ ดานการรูความจริง เริ่มตั้งแตความเชื่อที่มีเหตุผล มีความเห็นที่เขาใจแนวทางของความ
เปนจริง การรูจักคิดพิจารณา การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง ทดลอง ตรวจสอบ ความรูเขาใจ ความหยั่งรู
เหตุผล การเขาถึงความจริง การนำความรูมาใชแกไขปญหา 
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2.1.5  อริยสัจ 4 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2556) ไดกลาวไววา อริยสัจที่พระพุทธเจาตรัสรูมี 4 ประการ 

เรียกวา “อริยสัจ 4” ไดแก 1) ทุกข ไดแก ความไมสบายกาย ไมสบายใจ 2) สมุทัย ไดแกสาเหตุของ
ทุกขคือตัณหาหรือความอยาก 3) นิโรธ ไดแก ภาวะที่ปราศจากทุกขหรือนิพพาน 4) มรรค วิธีดับทุกข
หรือวิธีแกปญหา ไดแก อริยมรรคมีองค 8 หรือเรียกสั้นๆ วา มรรคมีองค 8 คือ 1) สัมมาทิฐิ เห็นชอบ 
2) สัมมาสังกัปปะ คิดชอบ 3) สัมมาวาจา พูดชอบ 4) สัมมากัมมันตะ  กระทำชอบ 5) สัมมาอาชีวะ 
เลี้ยงชีวิตชอบ  6) สัมมาวายามะ เพียรชอบ 7) สัมมาสติ ระลึกชอบ 8) สัมมาสมาธิ ต้ังจิตมั่นชอบ 

 อริยสัจ 4 ซึ่งประกอบดวย ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ดังกลาวขางตนมีประโยชนตอการใช
เปนขอคิดเตือนใจตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสบความสำเร็จดังน้ี  เนื่องจากใน
ระหวางการดำเนินการวิจัย ผูวิจัยกับผูรวมวิจัย จะตองประสบกับปญหาตางมากมาย จึงสามารถใช
เปนขอคิด วิธีมอง วิธีแกปญหาไดทุกกรณี เชน เมื่อเกิดปญหาอะไรขึ้นมา ก็จะไดพิจารณาดวยวิธีคิด
แบบอริยสัจวา 1) นี่ทุกข คืออะไร 2) สมุทัย มาจากสาเหตุใด  3) นิโรธทางออกคืออยางไร 4) มรรค 
จะลงมือแกปญหาตองทำอยางไร ที่มองปญหาตางๆ ดวยวิธีคิดแบบอริยสัจ ก็จะแกปญหาตาง ๆ ดวย
สติปญญาสามัญของมนุษยธรรมดาๆ น่ีเอง  

 หลักธรรมที่ผูวิจัยนำมาใชเปนขอคิดเตือนใจ ใหการวิจัยเปนไปเพื่อความมีคุณภาพและเพ่ือ
ความสำเร็จ ทั้ง 5 หลักธรรมดังกลาวขางตน ขอแสดงภาพประกอบดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.1  หลักธรรมเพื่อคุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย 

 

2.2  การวิจัยเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม : ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการวจิัย 
 2.2.1  ทศันะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 กอนที่จะกลาวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามทัศนะของวิโรจน สาร
รัตนะ (2561) ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอนำเอาทัศนะของนักวิชาการ 6 รายที่เปนผลจาก
การศึกษาของชยานนท มณเพียรจันทร (2554) ที่กลาวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

หลักธรรมที่ผูวิจัยนํามาใช
เปนขอคิดเตือนใจ ใหการ
วิจัยเปนไปเพื่อความมี

คุณภาพและเพื่อความสําเร็จ

สังคห
วัตถุ 4 

อิทธิ
บาท 4

สัปปุริส
ธรรม 7

ไตรสิกขา

อริยสัจ 
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รวมเชนเดียวกันมากลาวถึงกอน เพื่อเปนขอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงยืนยันกับแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้วามีลักษณะสอดคลองในทิศทางเดียวกัน คือ ทัศนะ
ของ Seymour-Rolls & Hughes (200) Mills (2007) Quixley (2008) James, Milenkiewicz & 
Bucknam (2008) Creswell (2008) และ McTaggart (2010) ตามลำดับ ทั้งน้ีผูวิจัยไดรับอนุญาตใน
การนำเสนอเนื้อหาตามตนฉบับเดิมที่ปรากฏในหนังสือ “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา: แนวคิด
และแนวปฏิบัติ” ของวิโรจน สารรัตนะ (2561) ดังน้ี 

 Seymour-Rolls & Hughes (2000) ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
คือวิธีการสืบสวนสอบสวนรวมกัน (Collective) โดยมีการสะทอนผลและมองตัวเองเปนหลัก (Self-
Reflective) เปนการสืบสวนสอบสวนโดยผูที่มีสวนรวม (Participants) ในสถานการณทางสังคม นั้น 
ๆ เพื ่อที ่จะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองใหดีขั ้น ทั ้งในแงของความเปนเหตุเปนผล 
(Rationality) และในแงของความยุติธรรม (Justice) การวิจัยที่ใช PAR เปนหลักจะประกอบดวยการ
วิจัย 4 ชวง คือ การสะทอนผล (Reflection) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) และการ
สังเกต (Observation) โดยในแตละชวงนั้นจะพึ่งพาซึ่งกันและกันในลักษณะของเกลียวสวาน (Spiral) 
หรือวงจร (Cycle) ทั้งนี้ PAR แตกตางจากรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) แบบ
อ่ืน ๆ อีกดวย เชน Technical Action Research และ Practical Action Research ที่ไมไดประกอบ
ไปดวยหลักการเชนเดียวกับ PAR โดยกลักการเหลานี้ประกอบดวยการมีสวนรวม (Participation) 
ความรวมมือกัน (Collaborative) การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) ความรู (Knowledge) 
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) จากทัศนะดังกลาว เห็นไดวา วิธีการดำเนินการ
วิจัยในขั้นตอนแรกจะแตกตางไปจากแนวคิดของ PAR โดยทั่วไป คือ แทนที่จะเริ่มตนจากการวางแผน 
(Planning) แตกลับเริ่มตนที่การสะทอนผล (Reflection) กอน เพราะเห็นวากลุมที่จะเลือกการทำ
วิจัยแบบ PAR นั้น จะตองรวมกันนิยามหัวขอที่เปนสิ่งกังวลใจ (Concern) หรือ คิดวาเปนปญหาโดย
ผานการสนทนา (Discussion) และการสะทอนผล (Reflection) รวมกันในกลุม เสียกอน โดยการ
รวมกันพูดคุยถึงปญหาที่เกิดขึ้น และยอมรับวาสิ่งนั้นเปนปญหาหรือสิ่งที่กังวลใจรวมกันแลวจึงลงมือ
ดำเนินการตามขั้นตอนของ PAR ตอไป 

 Mills (2007) ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ การวิธีการ 
ส ืบสวนสอบสวนอยางเปนระบบ (Systematic Inquiry) ซ ึ ่งกระทำโดยครูน ักว ิจ ัย (Teacher 
Researcher) ผูบริหารโรงเรียน (Principal) ที่ปรึกษาของโรงเรียน (School Counselors) หรือผูที่มี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่
กระทำโดยครูนั้นเปนการกระทำที่เกิดจากตัวครูเอง โดยปราศจากการควบคุมหรือบังคับจากบุคคลอื่น 
ซึ่งมีกระบวนการในการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) วินิจฉัยประเด็นที่ตองการเนน (Identify an 
Area of Focus) 2) รวบรวมขอมูล (Collect Data) 3) วิเคราะหและตีความขอมูลที่ไดมา (Analyze 
and Interpret Data) และ 4) ดำเนินการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ (Develop and Action Plan) 
ทั้งนี้ ทฤษฎีพื้นฐานของการวิชัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Mills แบงออกเปน 2 ทฤษฎีหลักคือ  
1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ (Critical Action Research) และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบปฏิบัติ (Practical Action Research) โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษหรือที่รูจักกันดีใน
อีกชื่อหนึ่งวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบรวมมือ (Emancipatory/Participatory Action Research) 
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เปนการวิจัยที่อิงกับทฤษฎี Critical Theory ซึ่งมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ในการพิจารณา 4 
ประการ คือ 1) จะตองเปนแบบมีสวนรวม (Participatory) และเปนประชาธิปไตย (Democratic)  
2) จะตองตอบสนองตอสังคมและเกิดขึ้นภายในบริบทของสังคม 3) ชวยใหครู (นักวิจัย) สามารถที่จะ
ตรวจสอบแนวทางตาง ๆ ซึ่งแตกอนเคยมองวาเปนเรื่องปกติใหสามารถตรวจสอบไดดวยรูปแบบใหม 
อีกรูปแบบหนึ่งเพื่อที่จะปรับปรุงการกระทำอยางเปนมืออาชีพมากขึ้น และ 4) ความรูที่ไดจาก
กระบวนการวิจัยแบบนี้จะชวยปลดปลอย (Liberate) นักศึกษา ครู และผูบริหาร รวมทั้งจะชวยสราง
เสริมการเรียนรูการสอน และการกำหนดนโยบายอีกดวย 

 Quixley (2008) ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยพื้นฐานแลว
ก็คือ การวิจัยแบบการมีสวนรวม (Participatory Research) ซึ่งผลจากการคนพบและขอเสนอแนะ
ใหม ๆ ที่ไดจากการลงมือปฏิบัติไมสามารถที่จะใชบังคับเพื่อใหคนอื่นนำไปปฏิบัติไดทันที ซึ ่งก็
หมายความวาผลที่ออกมานั้นจะตองไดรับการยอมรับจากผูถูกวิจัยทุกคนกอนที่จะมีการนำไปใช
ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผูถูกวิจัยจะตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และจะตองมี
มุมมองวาการวิจัยในครั้งนี้คืองานวิจัยของเขา เพื่อผลประโยชนของพวกเขา และเปนสิ่งที่พวกเขา
สามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นได (By Them, for Them and of Them) รวมทั้งสามารถที่จะปรับปรุง
งานวิจัยของพวกเขาใหดีขึ้นไดอีกดวย ซึ่งหลักการที่สำคัญของ PAR คือ 1) สงเสริมใหผูมีสวนไดสวน
เสียสะทอนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการใหดีขึ้นโดยเชื่อมโยงการสะทอนผลและการ
ปฏิบัติอยางเขมแข็งแลวผนวกกันใหแนนขึ้นในลักษณะที่เปนเอกสารและเกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ 2) 
สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถที่จะมีสวนรวมในการวินิจฉัยคำถามตอบคำถาม และ ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกระทำที่เกิดขึ้น 3) ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการที่จะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
คำถามของตัวเอง 4) เกิดการทำงานในลักษณะของการรวมมือ ซึ่งจะชวยลดขั้นตอนตาง ๆ ใหนอยลง
กวาเดิม และจะทำใหเกิดการแบงปนอำนาจกันระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 5) สงเสริมใหผูมี
สวนไดสวนเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะหอยางวิพากษ การประเมิน และการบริหารจัดการ
ของตัวเอง 6) สนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียเรียนรูอยางตอเนื่องและเปดเผย โดยการทดสอบแนวคิด
ดานการกระทำ (ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานก็เปนได) และ 7) มีความ
ตอเน่ืองจนสามารถทำใหผูมีสวนไดสวนเสียตอบคำถามหรือปญหาที่ใหญกวาเดิมได ในปฏิบัติการวิจัย 
Quixley ใหขอสังเกตวา ในระหวางวงจรของ PAR แตละขั้นตอน จะตองมีการมองยอนไปขางหลัง 
(Look Back) และในขณะเดียวกันก็ตองมองไปขางหนา (Look Forward) ดวยเสมอ เพราะในแตละ
ขั้นตอนของ PAR จะมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันไปตลอด เชน ในขั้นตอนการวางแผน (Planning) 
ก็ตองยอนไปดูขั้นสะทอนผล (Reflecting) วาไดขอสรุปอะไรมาบางจากการดำเนินงานในขั้นตอนที่
ผานมา เพื่อที่จะนำเอาขอสรุปที่ไดจากการสะทอนผลนั้นมาใชประกอบการ วางแผนใหตรงประเด็น 
และก็ตองมองไปที่ขั้นปฏิบัติดวย วาเมื่อมีการวางแผนตามขอมูลที่ไดจากการสะทอนผลแลวจะนำสิ่งที่
ไดจากการวางแผนไปปฏิบัติไดอยางไรจึงจะไมหลงประเด็นตามแผนที่ไดวางไวเปนตน 

 James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เปนกระบวนการที่เปนพลวัตสำหรับใชในการ
พัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพ โดยที่ PAR น้ันจะเปนเครื่องมือที่สามารถทำใหเกิดผลลัพธที่ดีขึ้น
ไดถาผูที่นำไปใช เชน ผูบริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ไดใหความใสใจและรวมมือในการ
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ปฏิบัติงานเพื่อแกปญหารวมกันโดยผลลัพธที่ไดจาก PAR ตอนักการศึกษามีดังนี้คือ 1) ผูที่นำ PAR ไป
ปฏิบัติสามารถที่จะคาดหวังวาจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนไดโดยใชการสะทอนผลเชิง 
วิพากษ (Critical Reflection) 2) PAR จะสงเสริมการใหเกิดความแมนในประเด็นที่กำลังศึกษาอยูซึ่ง
จะมีผลในระยะยาวที่คาดการณไดวาจะมีผลดีตอความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซึ่งหมายความวา 
การกระทำในลักษณะของวงจรซ้ำแลวซ้ำเลาจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ ้นในที่สุด 3) การศึกษาโดยใช
หลักการของ PAR จะชวยพัฒนาความชำนาญของคนในระดับทองถิ่น และ 4) หลักการของ PAR จะ 
ชวยทำใหผูปฏิบัติเกิดแรงจูงใจเพิ่มขึ้นและมีพลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นตั้งแตขั้นแรกของการเริ่มตน
โครงการตามกระบวนการของ PAR ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ (1) การวินิจฉัย (Diagnose) เปน
การวินิจฉัยหาองคประกอบหรือสาเหตุของปญหาที่มีความเกี่ยวของกับสภาพเปนอยูเดิม (2) การลง
มือปฏิบัติ (Act) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับสภาพความเปนอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ 
ยกระดับสภาพความเปนอยูและปญหาตาง ๆ ใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น (3) การวัดผล (Measure) เปน
ขั้นตอนการวัดผลลัพธของการกระทำและพยายามที่จะทำงานเพื่อที่จะใหผลลัพธนั้นเปนผลดีตอ
ผูเรียน (4) การสะทอนผล (Reflection) เปนขั้นตอนการสะทอนผลของกระบวนการดำเนินงานและ
การระดมสมองเกี่ยวกับสถานการณและขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) คน 
อ่ืน ๆ 

 Creswell (2008) ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เปนการวิจัย ที่
สามารถนำไปประยุกตใชในการออกแบบการปฏิบัติไดมากที่สุดและดีที่สุด โดยที่นักวิจั ย ที่ปฏิบัติจะ
ทำการคนควา (Explore) เกี ่ยวกับปญหาในการปฏิบัติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการ
แกปญหา (Solution) ของปญหาแตละอยางนั้นใหได โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นจะมีความ
คลายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) นั่นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จะอาศัยการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใชวิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใชวิธีการทั้งสอง
วิธีรวมเขาดวยกัน แตอยางไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีความแตกตางออกไปจากวิธีการวิจัย 
แบบผสม เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ที่เปน
บริบทเฉพาะ (Specific) เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งวิธีการแกปญหาในประเด็นนั้น ๆ ดังน้ันการออกแบบการ 
วิจัยเชิงปฏิบัติการจึงเปนกระบวนการที่เปนระบบ (Systematic) ซึ่งถูกกระทำโดยครูหรือบุคคลอื่น ๆ 
ในวงการศึกษาเพื่อที่จะทำการรวบรวมขอมูลมาใชในการพัฒนาวิถีทางของการทำงานภายในบริบท 
ทางการศึกษาซึ่งเปนบริบทเฉพาะตัว รวมทั้งเพื่อที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน นอกจากนี้ Creswell ยังกลาววาพัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เห็นได 
ชัดเจนจะมีอยู 3 ชวง (Stage) ดวยกันคือ ชวงแรกจะเปนการวินิจฉัยกระบวนการเพื่อที่จะเผชิญหนา 
กับประเด็นทางสังคมในบางประเด็น ชวงที่สองจะเปนการยอนมองการปฏิบัติของตนเอง และมีความ 
จำเปนที่จะใหผูปฏิบัติ เชน ครู ไดเขามามีสวนรวมเพื่อที่จะใหเขาไดแกปญหาของตนเอง และชวงที่
สามเปนการนำเสนอแนวทางของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนแนวทางที่ทำใหกลุม 
ตาง ๆ เกิดความรับผิดชอบในการปลดปลอยตนเอง (Own Emancipatory) และเปลี่ยนแปลงตนเอง 
(Own Change) ทั้งนี้ Creswell จะใชคำวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research : PAR) เพื่อที่จะยกยองและยอมรับในลักษณะที่เปนธรรมชาติของการมีสวนรวม 
(Collaborative Nature) ในการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) ตามแนวทางน้ี 
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 Creswell ไดสรุปประเด็นหลักในเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่มีความ
โดดเดนไว 6 ประการคือ 1) เปนกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซึ่งนักวิจัยมีเจตนาที่จะ
คนหาถึงความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับคนอื่น ๆ โดยมีจุดประสงคเพื่อที่จะทำความเขาใจวา 
ความสัมพันธกันในสังคมนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร และสามารถที่จะมีผลกระทบตอคนแตละคนในสังคม
นั้นไดอยางไร 2) เปนการสืบสวนสอบสวนที่เนนการมีสวนรวม (Participatory) หมายความวา แตละ
คนจะเกิดความเขาใจในสิ่งที่ตนทำแลวเสนอความรูและความคิดเห็นไปสูบุคคลอื่น รวมทั้งผลักดันให
เกิดการกระทำรวมกัน 3) เปนการวิจัยที่ใชหลักของการปฏิบัติ (Practical) และใชความรวมมือ 
(Collaborative) เพราะการวิจัยจะมีความสมบูรณตองเกิดจากการกระทำของผูที่เกี่ยวของ มีการ
ปฏิบัติเพื่อขยายผลไปสูชุมชน หรือสรางความรูใหกับองคการทางสังคมเพื่อลดความไมสมเหตุสมผล 
ความลมเหลว และความไมยุติธรรม ในการปฏิบัติ หรือจากปฏิสัมพันธที ่ไมนาพึงพอใจ 4) เปน
กระบวนการที่ทำใหเกิดการปลดปลอย (Emancipatory) นั่นคือในการดำเนินงานจะไมมีการบีบ
บังคับ โดยที่ทุกคนจะมีอิสระจากกฎเกณฑที่ไมมีเหตุผลและโครงสรางที่ไมยุติธรรมซึ่งเปนขอจำกัดใน 
การพัฒนาตนเอง 5) เปาหมายอีกอยางหนึ่งของ PAR คือเพื่อที่จะชวยใหแตละบุคคลสามารถที่จะ 
ปลดปลอยตนเองออกจากสภาพการที่ถูกบีบบังคับที่มีอยูไมวาจะเปนในเรื่องของสื่อ (Media) ภาษา 
(Language) กระบวนการทำงาน (Work Procedures) และในความสัมพันธระหวางอำนาจที่มีอยูใน
บริบทของการศึกษา 6) เปนเรื่องของการทบทวนตนเอง (Recursive/Reflective/Dialectical) และ 
จะเนนที่การสรางความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ นั่นเพราะลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมจะสามารถเกิดขึ้นซ้ำ ๆ กันไดอีกโดยการพิจารณาผลที่สะทอนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม 
เพราะเปนกระบวนการที่มีจุดมุงหมายเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ 

 McTaggart (2010) เปนนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทานหนึ่งที่ไดเสนอสิ่งที่เรียกวาความเช่ือ 
16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (16 Tenets of Participatory Action 
Research) ที่นักวิจัยควรตองคำนึงถึงดังนี้คือ 1) เปนวิธีการในการพัฒนาการปฏิบัติของสังคมโดยการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ 2) เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมอยางแทจริง ( Authentic 
Participation) 3) เปนความรวมมือกัน (Collaborative) 4) ทำใหเกิดชุมชนที่สามารถวิเคราะห
ตนเองได (Self-Critical Communities) 5) เปนกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ (Systematic 
Learning Process) 6) ทำใหคนมีสวนรวมในการที่จะคิดคนทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทำของพวกเขา
เอง 7) ตองการใหคนไดทดสอบการปฏิบัติ (Practices) ทดสอบแนวคิด (Ideas) และขอสมมติฐาน 
(Assumptions) ที ่เกี ่ยวของกับสถาบันหรือชุมชนของเขา 8) เกี ่ยวของกับการจดบันทึกขอมูล 
(Keeping Records) 9) ตองการใหผูมีสวนรวม (Participants) พยายามมองประสบการณของตนเอง
อยางเปนรูปธรรม (Objectify) 10) เปนกระบวนการทางการเมืองอยางหนึ่ง (Political Process)  
11) ประกอบการวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Analysis) 12) เริ่มตนจากจุดเล็ก ๆ (Starts Small) 
13) เริ่มตนจากวงจรเล็ก ๆ (Small Cycles) 14) เริ่มตนจากการรวมกลุมเล็ก ๆ (Small Groups) 
หลาย ๆ กลุมที่มีปญหาหรือความตองการรวมกัน 15) เปดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดรวมกันสรางฐานขอ
มูลขึ้นมา (Build Record) และ 16) เปดโอกาสใหผูมีสวนรวม (Participant) สามารถที่จะแสดงความ
ถูกตองของการกระทำ (Demonstrate Evidence) ของพวกเขาอยางเปนเหตุเปนผล 
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 McTaggart ให ท ัศนะว า การว ิจ ัยเช ิงปฏิบ ัต ิการ (Action Research: AR) ม ีความ 
ครอบคลุมถึงแนวทางที่หลากหลายของวิธีการในการสืบสวนสอบสวน แตในทุก ๆ แนวทางจะมี
ประเด็นหนึ่งที่คลายคลึงกันคือจะเปนแนวทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางสังคม ซ่ึงถาเรามอง
ในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแลว เราอาจจะเขาใจไดอยางลึกซึ้งกวาเดิมวา 
ผลลัพธของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมแบบวิพากษ (Critical Participatory Action 
Research) ประกอบดวย 4 ประการคือ 1) เสนอแนวทาง (Provide a Way) ในการตีความเกี่ยวกับ
การสืบสวนสอบสวนทางสังคมอยางหลากหลาย 2) แสดงใหเห็นถึงแนวทางที่เราสามารถจะปฏิบัติได 
โดยการใชแนวคิดที่มาจากทฤษฎีเชิงวิพากษ 3) แสดงใหเห็นวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นอาจจะถูก
มองวาเปนแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมได 4) ใชตัวอยางจาก
กรณีศึกษาใหม ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะยกตัวอยางวาจะนำแนวคิดของสภาพแวดลอม
สาธารณะมาใชในการตรวจสอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในทางปฏิบัติไดอยางไร และเพื่อที่จะทำใหเรา 
เขาใจไดวาในการปฏิบัตินั้นจะทำอยางไรจึงจะทำใหเรารู วาการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั้นจะ
เกิดขึ้นอีกจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ที่
เปนวงจรของการวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการ
สะทอนผล (Reflecting) และมีการเริ่มตนวางแผนใหมในลักษณะที่เปนวงจรตอเนื่อง (Successive 
Cycle) ของการปรับปรุง โดยการใชแนวทางที่เปนระเบียบเพื่อที่จะทำใหพวกเขามีความสอดคลอง 
(Coherent) มีความยุติธรรม (Just) มีเหตุมีผล (Rational) มีความรอบรู (Informed) มีความพึง
พอใจ (Satisfying) และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพิ่มมากขึ้น 
 2.2.2  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ใชในการวิจัย 

 การนำเสนอแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research: PAR) ที่ใชในการวิจัยนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการนำเสนอเนื้อหาที่อาจผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ
ของผูเขียน ผูวิจัยไดรับอนุญาตใหนำเสนอเนื้อหาตามตนฉบับที่ปรากฏในหนังสือ “การวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของผูเขียน คือ วิโรจน สารรัตนะ แลว โดย วิโรจน สาร
รัตนะ (2561) ไดกลาวถึงการวิจัยในปจจุบันวาจำแนกออกไดเปน 3 ประเภท คือ 1) การวิจัยเชิง
ปริมาณ อิงกับปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจักษนิยม (Positivism/Empiricism) เนนการศึกษา
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของตัวแปร 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ อิงกับปรัชญากำหนดนิยม หรือ
ปรากฏการณนิยม (Constructivism/ Phenomenologicalism) เนนการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อทำ
ความเขาใจในสิ่งที่เปนอยูและความหมายของสิ่งนั้น 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการอิงกับทฤษฎี สังคมเชิง
วิพากษ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (Theories of Postmodernism)  
ที่เช่ือเกี่ยวกับประสบการณที่มีอยูจริงของมนุษยการดึงศักยภาพของมนุษย ออกมาใชใหเต็มที่ การให
ความสำคัญกับการมีสวนรวมและความเปนประชาธิปไตยในการกระทำ และการสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในทางบวก การมีอำนาจในการตัดสินใจถึงสิ่งที่จะให มีการเปลี่ยนแปลง
และไมเปลี ่ยนแปลง การเชื ่อมโยงความรูที ่มีอยู กอนกับสารสนเทศที่ไดรับใหม การเรียนรูจาก
ประสบการณทั ้งที ่สำเร็จและไมสำเร็จ การตั ้งคำถามและการแสวงหาคำตอบอยางเปนระบบ 
ตลอดจนใชวิธีการพรรณนาถึงสิ ่งที ่กำลังเกิดขึ ้น และทำความเขาใจผลการใชตัวสอดแทรกทาง
การศึกษา 
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 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ. 1952 โดย 
นักวิชาการชื่อ Lewin ตามดวยนักวิชาการคนอื่น ๆ อีกหลายทานในระยะตอมา เชน Kolb ในป ค.ศ.  
1984 และ Carr & Kemmis ในป ค.ศ. 1986 เปนตน ในกรณีของ Carr & Kemmis (1992) ได
จำแนกการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเปนสามระดับ คือ 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) มีแนวคิดที่สำคัญ คือ ผู วิจัยทำตัวเปนผู เชี ่ยวชาญจากภายนอก 
(Outside Expert) ที่นำแนวคิด แผนงานหรือโครงการที่ตนเองคิดหรือจัดทำขึ้นไปใหผูรวมวิจัยเปนผู
ปฏิบัติ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (Practical Action Research) มีแนวคิดที่สำคัญ คือ 
ผูวิจัยมีสวนรวมกับผูรวมวิจัยมากขึ้น ไมนำเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปใหปฏิบัตติาม 
แบบแรก แตจะทำหนาที่เปนที่ปรึกษา เปนผูกระตุน ตั้งประเด็น และกำกับใหมีการรวมกันคิด ปฏิบัติ 
สังเกตผล และสะทอนผล 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) 
มีแนวคิดที ่สำคัญ คือ ผู ว ิจ ัยมีสวนรวมในการวิจัยกับผู ร วมวิจัยในลักษณะเปนความรวมมือ 
(Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) ในการรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และ 
สะทอนผล เปนการวิจัยในความหมายเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research) หรือที่เรียกสั้นๆ วา พาร (PAR) เปนชื่อที่นักวิชาการสวนใหญนิยมเรียกกันใน
ปจจุบัน 

 วิโรจน สารรัตนะ ไดกลาววา มีขอวิพากษเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) วาเปนการวิจัยแบบบนลงลาง (Top-Down) ที่ผูรวมวิจัยมีลักษณะ 
เปนผู ถ ูกกระทำหรือเปนผู ตาม (Passive/Follower) เปนร ูปแบบที ่ม ีความเปนอำนาจนิยม
เปรียบเทียบไดกับการบริหารที ่ใชทฤษฎี X หรือทฤษฎี Immaturity Organization หรือทฤษฎี 
System 1 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผูนำ ก็เปรียบเทียบไดกับการใชภาวะผูนำแบบ ยึด
ผูบริหารเปนศูนยกลาง (Boss Centered) แบบกำกับ (Telling) แบบชี้นำ (Directing) แบบควบคุม 
(Control) หรือแบบมุงงาน (Job Centered) เปนตน มีลักษณะเปนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On 
Them) สวนใหญมีจ ุดมุ งหมายเพื ่อการทำความเขาใจ (Understanding) หรือเพื ่อหาความรู 
(Knowing) ในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยู โดยผูวิจัยมีบทบาทเปนผูเช่ียวชาญ (Expert) ดำเนินการ
วิจัยกับกลุมผูถูกวิจัย เมื่อไดรับคำตอบแลวผูวิจัยก็จะจากไป ทิ้งใหปญหาตาง ๆ ยังคงปรากฏอยู ชีวิต
ความเปนอยูของผูถูกวิจัยยังคงเปนเชนเดิม ไมไดรับประโยชนหรือไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากการ
วิจัยนั้นในทางตรงกันขาม ผูวิจัยกลับไดประโยชน เชน ความกาวหนาทางอาชีพ ผลตอบแทน และ 
ความมีชื่อเสียง เปนตน หากนำไปเปรียบเทียบกับลักษณะการบริหารในหนวยงานราชการ การวิจัย 
ดังกลาวดูจะคลายคลึงกับลักษณะการบริหารที่ใชกันอยูมากในระยะที่ผานมา โดยเฉพาะในประเด็นที่ 
ผูบริหารแสดงตนเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูรูดี แสดงบทบาทเปนผูกำหนดปญหาหรือความตองการ 
ตลอดจนวิธีการในการจัดการ ในลักษณะเปนอาหารสำเร็จรูปใหผูปฏิบัตินำไปปฏิบัติ ซึ่งผลจากการ
บริหารเชนนั้น มีขอวิพากษวิจารณกันวา กอใหเกิดสภาพการเลี้ยงไมโตของผูปฏิบัติ ทำใหขาด
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขาดความกระตือรือรน และขาดความจริงจังในการปฏิบัติงาน อันเน่ืองจากที่
ตองคอยรับแตคำสั่ง หรือตองพึ่งพาความคิดเห็นของผูที่อยูเหนือกวาอยูเสมอ สงผลใหการบริหารนั้น
ขาดความยั่งยืน ดังจะเห็นไดจากหลายโครงการตองยุติลงเมื่อผูบริหารเปลี่ยนไป 
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 จากขอวิพากษในทางลบที่มีตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) ทำใหนักวิจัยใหความสนใจตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( Participatory 
Action Research) มากขึ้น เพราะเปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน (Bottom-Up) ที่ทั้งผูวิจัยและผูรวม
วิจัยตางมีความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเปนประชาธิปไตยสูง 
ต างฝ ายตางแสดงบทบาทในการเปนผูกระทำหรือเปนผู นำ ( Active/Leader) ซ ึ ่งหากนำไป
เปรียบเทียบกับการใชทฤษฎีเพื ่อการบริหาร ก็เปรียบเทียบไดกับการใชทฤษฎี Y หรือทฤษฎี 
Maturity Organization หรือทฤษฎี System 4 หร ือหากเปร ียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู นำ ก็
เปรียบเทียบไดกับการใชภาวะผูนำแบบยึดผูปฏิบัติเปนศูนยกลาง (Practitioner Centered) แบบมี 
สวนรวม (Participating) แบบมอบอำนาจ (Delegating) แบบเปนเพื่อนรวมงาน (Colleague) หรือ 
แบบมุงคน (Employee Centered) เปนตน 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ผูถูกวิจัยเปลี่ยน 
บทบาทจากการเปนผูถูกกระทำ (Passive) เปนผูกระทำ (Active) หรือผูรวมกระทำ (Participant) 
หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them 
and for Them) กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับ
ผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผูวิจัยก็เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูรูดี
จากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไมไดมี
จุดมุงหมายเพียงเพื่อทำความเขาใจหรือเพื่อหาความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทานั้น แต
จะตองมีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะ
เปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมใน
ทุกขั้นตอนนั้น 

 ในทางปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนทั้งการทำวิจัย การบริหาร การ
พัฒนา และการทำงานเพื่อการแกปญหาในเวลาเดียวกัน โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะรวมกันวิเคราะห
สภาพการณที่ตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงกำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพที ่พึง
ประสงค มีการกำหนดวัตถุประสงคและวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนั้น แลวนำแผนไปสูการปฏิบัติ 
ในชวงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง 
แกไขเปนระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แลวมี 
ขอมูลยอนกลับ จากลักษณะดังกลาว จึงมีความคลายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร/การ
พัฒนา/การทำงานแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนรวม 
(Shared Planning) (2) การนำแผนสูการปฏิบัติรวม (Shared Acting / Implementing) (3) การ
ติดตามผลรวม (Shared Observing/Monitoring/Evaluating) (4) การม ีข อม ูลย อนกลับร วม 
(Shared Reflecting/Feedback) เพื่อเขาสูวงจรการดำเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ อีก  

 นอกจากนั้น วิโรจน สารรัตนะ ยังไดศึกษาแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม 
(Participatory Technology Development: PTD) เปนบทความแปลโดย วาทิต จันทสุริยะวงศ 
เรื่อง “ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม” ตีพิมพในวารสารสังคม
พัฒนาฉบับที่ 6 หนา 49-57 และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน พัฒนาขึ้นโดย กาญจนา 
แกวเทพ เขียนเปนบทความชื่อ “การทำงานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน: คืออะไรและทำอยางไร” 
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ตีพิมพในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 1-2 หนา 14-35 เพราะเห็นวา มีหลักการคลายคลึงกับการวิจัย
เชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม นาจะเปนประโยชนตอการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อนำไปสูการทำความเขาใจ
ในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น ดังนี้ 

 กรณ ีแรก  การพ ัฒนาเทคโนโลย ีแบบม ีส  วนร  วม ( Participatory Technology 
Development: PTD) เปนกลยุทธการพัฒนาที่เนนการชวยเราใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มุง
ชักนำใหการพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นในหมูประชาชนเอง โดยอาศัยกระบวนการจัด
ระเบียบชุมชน (อาจเปนเมืองหรือชนบท) บนพื้นฐานความเชื่อที่วาเทคโนโลยีจะตองมีวิวัฒนาการอัน
เนื ่องมาจากการทดลองและตัดสินใจดวยตัวของประชาชนเองวาเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสม 
สอดคลองกับความตองการของพวกเขาอยางแทจริง การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมจึงมี
จุดมุงหมายที่จะยกระดับจิตสำนึกแหงการวิเคราะหวิจารณของชุมชนตอเทคนิควิทยาการใด ๆ ที่ดำรง
อยูวามีความเหมาะสมสอดคลองกับพวกเขาหรือไม มีพลังความสามารถที่จะพัฒนาหรือคิดคน 
ดัดแปลงเทคโนโลยีไดดวยตัวเองอยางไร โดยอาศัยกระบวนการทดลอง 4 ประการ คือ 1) พยายาม
ดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู ซึ่งไมคอยเหมาะสมสอดคลองใหกลายเปนสิ่งที่เหมาะสมใชการไดจริง   
(หรือทำใหกะทัดรัดลง) 2) พิทักษเทคโนโลยีดั้งเดิมของทองถิ่น คิดคนและปรับปรุงใหกาวหนายิ่งขึ้น 
3) ทดสอบเทคโนโลยีที่ไดชื่อวามีความเหมาะสมสำหรับที่อื่น ๆ มาแลว ทั้งนี้จะไดวัดคุณประโยชนวา 
มีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม 4) ใชการประชุมถกเถียงความรูทางดานเทคนิค ใหการขยาย
ความคิด และเพิ่มพูนจิตสำนึกแหงการวิเคราะหวิจารณ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมจะทำใหชุมชนพึ่งตนเองไดมากขึ้น ลดการพึ่งพาจาก
ภายนอกลง กอใหเกิดความริเริ่มสรางสรรคที่จะพัฒนาและดัดแปลง ใหเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้น 
โดยอาจขจัดแบบที่ไมเขาทาทั้งหลายใหหมดไป ซึ่งแบบที่ไมเขาทานั้น บางครั้งก็อาจเปนเทคโนโลยี 
ดั้งเดิมของชุมชนเองหรือที่นำเขามาจากที่อื่น สำหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมน้ี 
ประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงชี้ปญหาและวิเคราะหปญหา 2) 
ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแกปญหาที่ชุมชนรับรูหรือคิดไดทั ้งหมดมาจัดวางเปรียบเทียบและ 
แนะนำเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่พอเปนไปไดสำหรับการแกปญหามาใหลองเปรียบเทียบดูดวย แมอาจจะ 
ไมใชเทคโนโลยีที่มาจากประสบการณของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุนใหเกิดการทดลองใน
แนวการแกปญหาที่ชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกใหกับกระบวนการทดลอง 
5) ขั้นตอนการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหมสำหรับการนำเทคโนโลยีไปใชงานจริง ๆ (โดยเริ่ม 
จากขั้นตอนที่ 2 มาตามลำดับ แตถาการทดลองปรากฏผลออกมาวาเทคโนโลยีประเภทนั้น ๆ ใชการ 
ไมได ก็ใหกลับไปเร่ิมตนใหมที่ขั้นตอนที่ 1 หรือ 2 แลวแตกรณี) 

 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม นักพัฒนา (อาจหมายถึง ครู พัฒนากร หรือ อื่น ๆ) 
จะตองตระหนักถึงความจำเปนที่จะตองผนวกตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองทำงานดวย 
อยางเต็มที่เพื่อทำความคุนเคย จนมีฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะตองคอยดูดซับกับชุมชน 
ไมวาจะเปนวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความตองการ ความใฝฝนทะเยอทะยาน ตลอดจนปญหาตาง ๆ 
ของชุมชน และรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะตองทำใหกับชุมชนนั้น ในแตละ
ขั้นตอนนั้นนักพัฒนามีบทบาทดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ การแจกแจงชี้ปญหา นักพัฒนาตองเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหลัก ๆ ที่ชุมชนเผชิญอยู เปนปญหาที่สามารถนำเทคโนโลยีมา 
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แกไขได โดยประเด็นปญหาตาง ๆ เหลานั้นจะถูกนำมาแจกแจงเพื่อเปรียบเทียบกัน หากประเด็นใดที่
เห็นวามีผลกระทบตอคนสวนใหญในชุมชนก็จะถือเปนประเด็นปญหาสำคัญ จากนั้นคอยคนหา
ประเด็นปญหาสำคัญรองลงไป ขั้นตอนที่ 2 นักพัฒนาตองพยายามรวบรวมแนวทางการแกปญหาที่ 
เปนไปไดทั้งหมดเทาที่ผูคนในชุมชนไดสืบทอดหรือรับรูกันมา ซึ่งอาจไดมาจากการสนทนาในวงเล็ก 
โดยใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็ 
เสนอเทคโนโลยีอื ่น ๆ ที่อยู นอกเหนือประสบการณความรับรูของชุมชนเขาสู วงสนทนาดวย ใน
ระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทานั้นที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน จะ
ปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง และยังไมกลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยี    อื่น 
ๆ ใหมากกวานั้น จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะ ๆ เม่ือ
เสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลวก็ปลอยใหชุมชนตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นวาเหมาะสม
กับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง ขั้นตอนที่ 3 นักพัฒนาตองกระตุนใหมีการทดลองปฏิบัติตามทางเลือก 
ที่ชุมชนเลือกนั้น โดยพยายามชักจูงชาวบานที่ใหความสนใจมาพบปะหารือกันอยางเปนการเปนงาน 
เพื่อรวมกันวางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบงงานความรับผิดชอบออกไปเพื่อใหการ
ทดลองปรากฏผลในชวงการทดลองปฏิบัติ นักพัฒนาตองคอยอำนวยความสะดวกใหกับชุมชนตาม
ขั้นตอนตอไป ขั้นตอนที่ 4 นักพัฒนาตองพยายามทำใหการทดลองดำเนินไปอยางถูกตองตาม
หลักการที่รวมกันวางไว แตพยายามหลีกเลี่ยงการใหความชวยเหลือใด ๆ ที่ไดอยางงาย ๆ หรือ 
สำเร็จรูปเกินไปตราบใดที่การทดลองดำเนินตอไปได นักพัฒนาคอยใหกำลังใจและกระตุนใหเกิดการ
ประดิษฐคิดคนที่สอดคลองและปฏิบัติไดจริง ขณะเดียวกันก็บันทึกผลทั้งหมดไวใหเปนระบบ 
ประมวลผลขึ้นมาอยางงาย ๆ เพื่อใหทุกคนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะหหาปญหาใน 
ประเด็นตาง ๆ อันจะนำไปสูขั้นตอนตอไป ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล ซึ่งโดยมากแลวจะถือเกณฑ 
ดานความคุมคาจากการลงทุนเปนหลัก วาแนวทางใดใชทุนนอยกวา แตใหประโยชนมากกวาและ 
คุมคากวา เชน การขุดบอเลี้ยงปลาขนาดเล็กใหรายไดดีกวาบอปลาขนาดใหญที่ทำดวยอิฐโบกซีเมนต 
เมื่อเปรียบเทียบกับทุนที่ลงไปแลว เปนตน เมื่อการทดลองประสบผลสำเร็จ ชาวบ านมีความพรอม
และตัดสินใจที่จะนำไปใชจริงก็จำเปนตองอาศัยการวางแผนใหมอยางรอบคอบ ขั้นตอนที่ 6 เพื่อให
การดำเนินงานเปนไปดวยดีระหวางการดำเนินงานก็สงเสริมใหมีการประชุมถกเถียงกันอยูเปนระยะ ๆ 
เพื่อทำใหเทคโนโลยีที่นำไปใชนั้นไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นไปอีก จะเปนประโยชนตอชุมชน ปองกัน
ไมใหเกิดการผูกขาดโดยคนกลุมนอย 

 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม มีขอควรคำนึงถึงดังตอไปนี้ คือ 1) ปจจัยดานการ
สะทอนกลับของปญหาจากการดำเนินงาน (Action-Reflection) ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปราย
กันเปนวาระพิเศษหลังจากการดำเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นลง กิจกรรมนี้จะชวยพัฒนา
ความสามารถของชุมชนใหเกิดความคิดรวบยอดรูจักจับกฎเกณฑทางทฤษฎีจากกิจกรรมตาง ๆ ที่
ดำเนินกันมาเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณดานตาง ๆ ดวยเหตุดวยผล มีโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่อยู
ในใจของแตละคน ไมวาจะเปนทัศนคติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้งความรับรูที่อาจเพิ่มพูน
ขึ้นหรือชะงักงันจนตองเก็บไปไตรตรองในใจ ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนคลอย
ตามกันหรือขัดแยงกัน สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะทำใหชุมชนเขาใจถึงภาวะแหงการรวมพลังทำงานของกลุม 
เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน สิ่งใดที่ควรคัดคาน การมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันหลัง 
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การดำเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะชวยพัฒนาทัศนคติและคานิยมของชุมชนในดานความเชื่อมั่นในตนเอง
ใหสูงขึ้น ชวยลดความคิดที่จะพึ่งพาจากภายนอกใหนอยลง ประสบการณที่เกิดขึ้นจะเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนรูถึงเครื่องมือที่จะนำมาใชแกปญหาใด ๆ กอใหเกิดพลังแหงความสามารถที่จะแกปญหา 
ไดดวยตนเอง 2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชนอาจไดผลสรุปวา เทคโนโลยีที่มีอยูเดิมมี
ความเหมาะสมหรือไม เทคโนโลยีที่นำเขามาจากที่อื่นมีความเหมาะสมหรือไม แลวแตกรณีขึ้นอยูกับ
การพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน ซึ่งจะมีผลทำใหเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิก
ไปในที่สุด หากเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะไดรับการยอมรับและถูกนำไปใชอยางกวางขวางเรื่อยไป 
นั่นคือ ถายิ่งทำใหเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นไดมากเทาใด ก็จะทำใหเทคโนโลยีที่ไม
เหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเทานั ้น 3) บทบาทของนักพัฒนามีความสำคัญเปนอยางยิ ่ง หาก 
นักพัฒนานั้นอยูภายใตการครอบงำของแนวความคิดแบบราชการ หรือการรับใชผลประโยชนของชน
ชั้นนำซึ่งมีลักษณะยัดเหยียด ครอบงำและการใหบริการทางความรูตอชุมชนมากกวาการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นอยางเสมอภาคกันอาจจะนำไปสูการเผยแพรเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมออกไปโดยไมตั้งใจ
ได เพราะชาวบานมีแนวโนมที่จะเช่ือฟงนักพัฒนาเปนทุนเดิมอยูแลว ดังนั้น นักพัฒนาจะตองทำตัวให
มีบทบาทเปน "ตัวกระตุน" ใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ชวยขจัดลดทอนอุปสรรคในการ
ดำเนินงานของชุมชน และหนุนชวยทางความคิดสรางสรรคที่มีความเปนไปไดตาง ๆ ในการมีสวน
รวมกับชาวบานนั้น นักพัฒนาจะตองใหความสนใจตอการตัดสินใจของชุมชนวาเปนการตัดสินใจตาม
ความรูสึกของอารมณหรือไม เพราะบอยครั้งที่สิ ่งที่ชุมชนตองการนั้นเปนเพียงสิ่งที่ตองการตาม
ความรูสึกเทานั้น (Felt Need) มิใชสิ่งที่ตองการที่แทจริง (Real Need) ดังนั้นนักพัฒนาจะตองคอย
กระตุนใหชุมชนขบคิดอยูเสมอวา ปญหาที่แทจริงคืออะไร อยากไดอะไร 

 กรณีที่สอง การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ตามทัศนะของ กาญจนา แกวเทพ ไดให 
แนวคิดที่นาสนใจวา "จะไมนำเสนอวาเราคือคำตอบทุกอยางในการแกปญหาของการพัฒนา" หรือ 
"เราคือถนนเสนเดียวที่ตัดตรงไปสูเปาหมายแหงความสำเร็จในการพัฒนา" จากแนวคิดดังกลาวทำให
กรอบความคิดและความเชื่อพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนไป คือ เดิมเมื่อนักพัฒนา
เขาไปในหมูบานสิ่งที่นักพัฒนามีอยูในสมองคือ หมูบานที่เรากำลังเขาไปกำลังมีปญหา ไมวาจะเปน 
ปญหาความยากจน ขาดขาว มีหนี้สิน ความเจ็บปวย แลวก็จะมีคำถามวา ชาวบานมีปญหาอะไร แลว
ก็จะเสนอวิธีการและรูปแบบการแกปญหาให เชน หากขาดขาวก็เสนอใหตั้งธนาคารขาว เปนตน ก็จะ
เปลี่ยนไปเปนการตั้งคำถามวาหมูบานมีปญหาอะไร เคยแกปญหาน้ันอยางไร มีเง่ือนไขหรือเพราะเหตุ
ใดจึงทำใหไมสามารถแกปญหานั้นไดอยางเต็มที่ ชาวบานมีอะไรอยูบางแลวในวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู 
และจะเอามาใชประโยชนไดอยางไร ซ่ึงหากเปรียบเทียบกันแลวแนวคิดเดิมดูเหมือนจะเช่ือวาชาวบาน 
มีแตดานที่เปนปญหาเทานั้น สวนดานที่เปนวิธีแกปญหานั้นวางเปลา ตองนำเอาจากขางนอกเขาไป 
สวนแนวคิดใหมนั้นเชื่อวาในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไมวางเปลา ในนั้นบรรจุดวยพลังความสามารถ พลัง
ภูมิปญญา พลังสรางสรรคที่จะแกปญหาชุมชน 

 การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนตองคำนึงถึงการพัฒนาจากลางขึ้นบน (Bottom-
Up) ซึ่งตรงขามกับการพัฒนาแบบบนลงลาง (Top-Down) แตลักษณะการพัฒนาแบบลางขึ้นบนนั้น
มีหลายมิติ คือ มิติแรก เริ่มดวยความตองการวาจะพัฒนาอะไรนั้นจะตองถูกกำหนดมาจากฝายของ
ชาวบานเอง โดยนักพัฒนาไมจำเปนตองเตรียมเอาไวลวงหนาวาทุกหมูบานตองมีปญหาทางเศรษฐกิจ 
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ตองทำธนาคารขาวหรือธนาคารปุย หากหมูบานใดมีความสนใจที่จะรวมกลุมกันเพื่อรื้อฟนธรรมเนียม
ประเพณีของตนก็ตองเริ่มตนจากความตองการอันนั้น เพราะลำดับความตองการบงบอกถึง ระดับ
ความสำคัญของสิ่งที่ชาวบานปรารถนาอยางแทจริง ซึ่งอาจไมใชเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ได มิติที่สอง 
การกำหนดรูปแบบวิธีการในการตอบสนองความตองการหรือวิธีการแกปญหา จำเปนตองใชวิธีการ
ของชาวบานดวยกันจากคำถามที่วาแตกอนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปญหานั้นอยางไรบาง 
ถือวาความรูในการแกปญหาดังกลาวเปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชนจะตองไมโยนทิ้ งไป 
มิติที่สาม หลังจากรับรูความตองการของชาวบานและไดศึกษาสำรวจวิธีการแกปญหาที่เคยมีอยูใน
วัฒนธรรมชุมชนแลว ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อแกปญหาจะตองใชวัฒนธรรมชุมชนนั้นเองเปนตัวตั้ง
เปนจุดเริ ่มตน โดยอาจจะประสานกับความรู ที ่นำไปจากภายนอก เชน แมวาจะจำเปนตองทำ 
ธนาคารขาวก็ตองทำแตธนาคารขาวในแตละชุมชนอาจไมเหมือนกันตามวัฒนธรรมชุมชนแตละแหง
น้ัน เปนตน 

 การนำเอาแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวน
รวมและแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมากลาวถึงขางตนน้ี ทำใหเกิดภาพความเขาใจในเรื่อง
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น สามารถนำไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสมขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยในหนวยงานทางการศึกษา ซึ่งผูวิจัยอาจนึกภาพของชาวบาน 
และชุมชนเปนภาพของคณะครูอาจารยและโรงเรียนแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปรียบเทียบแนวคิด 
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบเกาและแบบใหมตามทัศนะของกาญจนา แกวเทพ กับการแบงระดับ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเปนสามระดับในลักษณะที่เปนเสนตอเนื่อง (Continuum) ดังกลาว
ขางตนนั้นอาจนำมาเปรียบเทียบไดถึงความคลายคลึงกันของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคกับ 
แนวคิดการพัฒนาแบบเดิม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับแนวคิดการพัฒนาแบบใหม 
โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติอยูกึ่งกลาง ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 

   (วิโรจน สารรตันะ, 2561) 
 

วิโรจน สารรัตนะ ไดสังเคราะหหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิจัยจากผลงาน
ของ McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis & McTaggart (1992); Zuber-Skerritt (1992); 
Arhar, Holly, & Kasten (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); Coghlan & 
Brannick (2007); James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) เปนตน ไดขอสรุปเปนหลักการ 10 
ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผูวิจัย 10 ประการ ไวสำหรับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวยดังนี้ (1) หลักการ 10 ประการ มีดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่
หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวม
วิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการ
เปนผู มีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู จากการกระทำ ทั ้งสำเร็จและไมสำเร็จ เกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน การเปลี่ยนแปลง
ในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ  การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ
ทางสังคมและรูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัยเปนตน 10) นำไปสูการปฏิบัติ
หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดังนี้ 1) ผูวิจัยตองรับผิดชอบตอการรักษา
ความลับ 2) ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมูลตาง ๆ อยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่คาดหวัง
เกิดจากการตัดสินใจรวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด  
5) มีการปรึกษาหารือรวมกัน และขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่นตองไดรับการอนุญาตกอน 7) ผลการดำเนินงานจะยังคงปรากฏ
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบเทคนิค 

ผูวิจัยทําตัวเปน

ผูเช่ียวชาญจากภายนอก 

ท่ีนําแนวคิด นําแผนงาน

หรือนําโครงการ ท่ีตนเอง

คิดหรือจัดทําขึ้น ไปใหผู

รวมวิจัยเปนผูปฏิบัต ิ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบปฏิบัติ 

ผูวิจัยมีสวนรวมมากข้ึน ไมนําเอา

แนวคิด แผนงาน โครงการของตน

ไปใหปฏิบัติ แตจะทําหนาท่ีเปนท่ี

ปรึกษา เปนผูกระตุน ตั้งประเด็น 

และกํากับใหมีการรวมกันคิด 

ปฏิบัติ สังเกตผลและสะทอนผล 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีสวนรวม 

ผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยน้ันกับผู

รวมวิจัย ในลักษณะเปนความ

รวมมือกัน ท่ีท้ังผูวิจัยและผูรวม

วิจัยตางมีสถานะท่ีเทาเทียมกันใน

การรวมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล 

และสะทอนผล 

 

ภายในชุมชนน้ีวาง

เปลา สํารวจพบวา

ชุมชนมีปญหา

นักพัฒนาเทวิธีการ

แกปญหาจาก

ภายนอกลงไปเลย 

 

ภายในชุมชนน้ีไมวาง

เปลา มีศักยภาพและพลัง

สรางสรรคในการ

แกปญหาอยูแลว

นักพัฒนา เริ่มทํางานตอ

จากท่ีเขามีอยู 
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ใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอื่นใหขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอื่น
โดยขาดการเจรจาตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจัยแตเริ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน 10) ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอ
การทำงานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล (3) บทบาท
ของผูวิจัย 10 ประการ มีดังนี้ 1) เปนครู 2) เปนผูนำ 3) เปนผูฟงที่ดี 4) เปนนักวางแผน 5) เปนนัก
ออกแบบ 6) เปนนักวิเคราะห 7) เปนนักสังเคราะห 8) เปนนักสังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล  
10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก  

นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนวิธีการวิจัยภายใต
ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ เปนการวิจัยที่ใชวิธีวิทยาศาสตรบางสวน แตใชวิธีปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ระหวางผูวิจัยกับผูรวมวิจัย มีลักษณะที่นำมาทำความเขาใจในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม ดังนี้ (1) ปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่แยกตัวผูแสวงหาออกจากความรูและความจริง (2) 
เปาหมายของการแสวงหาความรูและความจริงไมใชตัวความรูและความจริงนั้น ๆ แตคือการนำ
ความรูและความจริงที่ไดมาไปใชในการแกปญหาและสรางการเปลี่ยนแปลง (3) เปนลักษณะของ
สำนักคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) จุดเนนไมไดอยูที่ผลลัพธแบบตายตัวแตอยูที่องคประกอบตาง ๆ 
อาทิ วิธีการการปรับเปลี ่ยน ฯลฯ ที ่เกิดขึ ้นในกระบวนการแสวงหาความรู และความจริง (4) 
กระบวนการแสวงหาความรูและความจริง เริ่มตนที่การตั้งคำถามหรือมองไปที่ปญหาที่เกิดขึ้นแลวจึง
สรางกระบวนการที่นำไปสูการตอบคำถามหรือแกปญหานั้น ๆ เปนปญหาในเชิงปฏิบัติ  (Practical 
Problem) ไมใชปญหาหรือคำถามในเชิงปรัชญา (5) ในกระบวนการแกปญหานั้นจะเกิดปญหาหรือ
คำถามอื่น ๆ ขึ้น ผลลัพธของคำถามแรกจะเปนพื้นฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีสำหรับการตอบคำถาม
ใหมที่เกิดขึ้น (6) กระบวนการแสวงหาความรูไมไดมีเปาหมายในการแสวงหาคำตอบแบบเบ็ดเสร็จ 
หากเปนกระบวนการเรียนรูที่นำไปสูการแกปญหาในเชิงปฏิบัติใหดียิ่งขึ้น และเพื่อนำไปสูการ
แกปญหาในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงและซับซอนยิ่งขึ้น ดังนั้นความรูภายใตวิธีคิดปฏิบัตินิยมจึง
หมายถึงการเรียนรูเพื่อรูอันจะนำไปสูการคิดวิธีการแกปญหาที่ดียิ่งขึ้น และนักคิดปฏิบัตินิยมก็ไม
ตัดสินสิ่งที่ตนคนพบตอคำถามหรือปญหาหนึ่ง ๆ วาถูกหรือผิด แตจะเรียกสิ่งนั้นวาความจริงชั่วขณะ 
(Temporary Truth) ทั้งนี้เพราะเมื่อเวลาผานไปและสังคมเปลี่ยนไปคำตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งก็
จะลาสมัยและไมใชคำตอบสำหรับเวลาใหมที่ตามมา (7) กระบวนการตอบคำถามหรือแกปญหาที่
สำคัญเปนกระบวนการที่ตั้งอยูบนการไมเห็นพองรวมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกวา Dialectic 
Inquiry หรือกระบวนการเขาถึงความรูแบบวิภาษวิธี โดยวิธีการเชนนี้เปนวิธีการที่ใหนักวิจัย 2 กลุม
ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงใหทั้งสองวิจารณซึ่งกันและกัน วิธีการนี้จะทำใหทั้งสองกลุมไดมองเห็น
ตำแหนงแหงที่ในเชิงญาณวิทยาของตน กลาวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศนที่กำกับ
กระบวนการแสวงหาความร ู  รวมทั้ งมองเห ็นข อจำก ัดและจ ิตสำน ึกท ี ่ ผ ิดพลาด  (False 
Consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการเชนนี้จึงไมมีจุดสิ้นสุด (Endpoint) หากเปนการ
เรียนรูกระบวนการในการแกไขปญหาหรือแสวงหาคำตอบใหดียิ่งขึ้นไป และดวยวิธีคิดเชนนี้เองที่ทำ
ใหนักคิดสำนักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษเห็นวากระบวนการเขาถึงความรูนั้นไมสามารถ
แยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม (8) ภววิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษเปนภววิทยาที่
เห็นวาความรูและความจริงนั้นไมไดไรเดียงสาแตมีลักษณะอัตวิสัย  (Subjective) ซึ่งหมายถึงวา
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ความรูและความจริงไมไดปลอดจากระบบคุณคาที่ผูเชื่อที่วาภาวะของผูแสวงหาความรูและความจริง
สงผลตอความรูและความจริงนั้น ๆ แสวงหาเชื่อถือ ดังนั้นญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษจึง
เปนญาณวิทยาที่ยืนอยูบนความเชื่อที่วาภาวะของผูแสวงหาความรูและความจริงสงผลตอความรูและ
ความจริงนั้น ๆ  นอกจากนั้น ในกรณีกระบวนทัศนที่เปนรากฐานการแสวงหาความรู/ความจริงตาม
ทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (Theories of Postmodernism) นั้นมีลักษณะสำคัญที่นำมาเพื่อทำความ
เขาใจแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังนี้ (1) สิ่งที่รับรูวาเปนความรูและความจริงใน
โลกนี้คือสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นมาดวยอุดมการณ  (Ideology) และกระบวนการชุดหนึ่ง ๆ (2) 
ความรูที่พึงประสงคคือความรูที่มีลักษณะเฉพาะทองถิ่น หลากหลาย วิเคราะหระดับจุลภาคเปนเรื่อง
เลาในขอบเขตแคบ ๆ เปลี่ยนโลกทัศนตอความรูจากวิทยาศาสตรแบบกลไกของ Isaac Newton ที่
เห็นวาจักรวาลมีความคงที่ เปนโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความรูอยางดีที่สุดจึงเปนความรู
แบบชั่วคราวที่ตองปรับเปลี่ยนอยูเสมอ แมแตในวิทยาศาสตรธรรมชาติเอง ความรูในยุคหลัง ๆ ก็
แสดงใหเห็นชัดวาความคิดแบบ Isaac Newton ไมใชสิ่งที่ถูกอีกตอไปแลว (3) หลังสมัยใหมไมเช่ือ
เรื่องภววิทยา ไมมีสิ่งที่เรียกวาธรรมชาติของความรูและความจริง ความรูและความจริงลวนเปนสิ่ง
ประกอบสรางทางสังคมที ่ข ึ ้นอยู ก ับเวลาและสถานที ่และอุดมการณ  (Ideology) ที ่แตกตาง
หลากหลาย ดังนั้นภายใตวิธีคิดนี้ จึงไมมีกระบวนทัศนอีกตอไป ไมมีความรู มีแตความเปนจริงที่
หลากหลาย 

จากขอวิพากษตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม จากแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม จากแนวคิดการพัฒนาแนว
วัฒนธรรมชุมชน จากหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผูวิจัย จากทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ และ
ทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม ซึ่งเปนความเขาใจพื้นฐานเพื่อความเขาใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมดังกลาวขางตน วิโรจน สารรัตนะ ไดนำเสนอขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
10 ขั้นตอน (สมมุติมี 2 วงจร หากมีมากกวาก็เริ่มตนวงจรใหมเหมือนกับวงจรที่ 2 ไปจนสิ้นสุด) ดัง
ภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3  กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เพื่อสรางความคุนเคยและเสริมพลังอำนาจเชิง
วิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสามารถทำไดในหลายระดับ เชน ระดับชั้นเรียน ระดับ
ชวงชั้นเรียน ระดับโรงเรียน หรือระดับชุมชน แตการวิจัยทางการบริหารการศึกษา นิยมทำในระดับ
โรงเรียน ที่มีปญหาที่จะตองแกไขหรือพัฒนาอยูในระดับสูง มีหลักฐานหรือขอมูลเชิงประจักษยืนยัน 
หรืออางอิงจากนั้นจึงลงพ้ืนที่เพื่อสรางความคุนเคยใหเกิดขึ้นกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานึงถึง 10 หลักการของผูวิจัย 
1.ในบริบทเฉพาะ 
2.ทักษะท่ีหลากหลาย 
3.มุงการเปล่ียนแปลง 
4.มุงการกระทําเพ่ือบรรลุผล 
5.รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัย 
6.วิเคราะห วิพากษและประเมิน
ตนเอง 
7.เรียนรูจากการกระทํา ท้ังท่ีสําเร็จ
และไมสําเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 
8.ตระหนักในศักยภาพ ความ
เช่ียวชาญและการเปนผูมีสวนได
เสียจากภายในชุมชน 
9.การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน 
ถึงการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบัติ  
การเปลี่ยนแปลงในคําอธิบายถึงสิ่ง
ที่ปฏิบัติ  
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ
ทางสังคมและรูปแบบองคการ  
การพัฒนาตนเองจากการรวมใน
การวิจัย 
10.นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

คํานึงถึง 10 จรรยาบรรณของ
ผูวิจัย 
1.รักษาความลับ 
2.ผูรวมวิจัยเขาถึงขอมูลตาง ๆ ได
อยางเสมอภาคกัน 
3.ทิศทางการวิจัยและผลลัพธท่ี
คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจรวม 
4.ผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการ
ออกแบบกระบวนการวิจัย 
5.มีการปรึกษาหารือ  ขอเสนอแนะ
ไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 
6.การสังเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพ่ือจุดมุงหมายอ่ืนตอง
ไดรับการอนุญาตกอน 
7.ผลการดําเนินงานจะยังคงปรากฏ
ใหเห็นและเปดโอกาสใหผูอ่ืนให
ขอเสนอแนะได 
8.ไมละเมิดลิขสิทธ์ิงานเขียนหรือ
ทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจา 
9.ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต
เริ่มแรกรวมท้ังขอเสนอแนะและ
ผลประโยชน 
10.ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอ
การทํางานแตผูท่ีไมประสงคมีสวน
รวมตองไดรับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิสวนบุคคล 
 

คํานึงถึง 10 บทบาทของผูวิจัย 
เปนครู  เปนผูนํา  เปนผูฟงท่ีดี  เปนนักวางแผน  เปนนักออกแบบ เปนนักวิเคราะห  เปนนักสังเคราะห  

เปนผูสังเกตการณ เปนนักรายงานผล  เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  
 

ผลการวิจัย 

บรรยายถึงปรากฏการณการวิจัย และ

นําเสนอผลการเปลี่ยนแปลง ผลการ

เรียนรู และความรูใหมจากการปฏิบัติ 

จุดเริ่มตน 
สรางความคุนเคย 

เสริมพลังดานวิชาการใหกับผูรวมวิจัย 

คํานึงถึง  1) ขอวิพากษตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะตอการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม                                           

2) แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน                                                  

3) ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ และทฤษฎีหลังสมัยใหม  

วางแผน 

ปฏิบัต ิ

สังเกต 

สะทอนผล 

วางแผน 

ปฏิบัต ิสะทอนผล 

สังเกต 
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 เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตองมีผูรวมวิจัย (Participants) จำนวนหนึ่ง
ที่จะตองเปนไปดวยความสมัครใจ ดังนั้น เพื่อใหระบุไดวาผูรวมวิจัยคือใคร มีจำนวนเทาใด ผูวิจัยควร
นำเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมชี้แจงตอผูรวมวิจัยใหรับรูและ
เขาใจเพื่อใหการตัดสินใจเขารวมวิจัยเปนไปดวยความสมัครใจ ตามจรรยาบรรณที่วา “ผูวิจัยตอง
แสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรก รวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน 
ใหแกผูรวมวิจัยทราบ” คำนึงถึงหลักการ “ผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพ
ในสิทธิสวนบุคคล” 

 การลงพื้นที่เพื่อสรางความคุนเคย ผูวิจัยควรแสดงบทบาทการเปน “ผูสงเสริมสนับสนุน  
และอำนวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว 10 บทบาทดังกลาวขางตน ให
เหมาะสมกับสถานการณและไมใหเสียหลักความมีสถานะที่เทาเทียมกัน ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการ
ทำงานแบบปรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไมควรกำหนดตำแหนงหรือสถานะใด ๆ ที่จะทำให
เกิดการแบงชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโตะกลม 
(Round Table) ดังแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมที่นำมากลาวถึงขางตน ที่
กลาววา “...ผูวิจัยจะตองตระหนักถึงความจำเปนที่จะตองผนวกตัวเองเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่
ตนเองทำงานดวยอยางเต็มที่เพื่อทำความคุนเคย จนมีฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะตองคอย
ดูดซับกับชุมชน ไมวาจะเปนวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความตองการ ความใฝฝนทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปญหาตาง ๆ ของชุมชน และรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะตองทำ 
ใหกับชุมชนนั้น.” 

 นอกจากน้ัน ผูวิจัยควรมีการเสริมพลังดานวิชาการที่เปนความรูเชิงเทคนิค ใหกับผูรวมวิจัย 
ในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหการดำเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน (1) แนวคิด 
และแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามหลักการที่กลาวถึงขางตน คือ “ผูวิจัยตอง
แสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน 
ใหแกผูรวมวิจัยทราบ” (2) แนวคิดและแนวปฏิบัติเชิงเทคนิค เชน การวางแผนปฏิบัติการ การระดม
สมอง การนำแผนสูการปฏิบัติ การสังเกตผลการปฏิบัติงาน การสะทอนผลการปฏิบัติงาน การบันทึก 
ขอมูลภาคสนาม การถอดบทเรียน และอื่น ๆ เปนตน 

 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) เพื่อแกปญหา เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม มุงเนนการแกปญหา (Problem Solving) ผูวิจัยควรแสดงบทบาทการเปนผูมีสวนรวมเปน
ผูสงเสริมสนับสนุนและเปนผูอำนวยความสะดวกใหผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหสภาพของงานที่เปน
ปญหา เพื ่อระบุสภาพที ่เคยเปนมาสภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที ่คาดหวัง ทางเลือกที่
หลากหลายเพื่อการแกปญหา การเลือกทางเลือกเพื่อแกปญหาโดยใหผูรวมวิจัยรวมกันวิเคราะหและ
กำหนดประเด็นตาง ๆ ดังกลาวตามประสบการณและทุนความรูที่มีอยูเดิมของพวกเขากอน จากนั้น
จึงจะนำเอาแนวคิดเชิงวิชาการที่ผูวิจัยศึกษาไวในบทที่ 2 นำเขาสูวงสนทนากับพวกเขา ซึ่งอาจมีผลให
พวกเขานำแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแกหรือบูรณาการเขากับสิ่งที่พวกเขารวมกันคิดและกำหนด
ขึ้น ทั้งนี้เปนไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือใหมีการระเบิดจากภายใน (Inside Out) 
กอนแลวเสริมดวยศักยภาพจากภายนอก (Outside-In)” และตามหลักการที ่ว า “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อที่วา 
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“แนวคิดใหมในการพัฒนานั ้น เชื ่อวาในวัฒนธรรมชุมชนนั ้นไมวางเปลา ในนั ้นบรรจุดวยพลัง 
ความสามารถ พลังภูมิปญญาและพลังสรางสรรคที่จะแกปญหาชุมชน” และ “ใหโอกาสแกชุมชนที่จะ
เสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อยู
นอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย ในระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ 
แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทานั้นที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบ 
ทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง และยังไมกลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ใหมากกวานั้น จนกวาจะมีการ
ถามไถเพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะ ๆ เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบให อยาง
เต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุด 
หน่ึง ” 

 หากพิจารณาจากหลักการดังกลาว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบดวยกิจกรรมการ
ทำงาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผูรวมวิจัยออกมาใหเต็มที่อาจใชเวลา 1-2 วัน ให
พวกเขาไดรวมกันระดมสมองคิดอยางเต็มที่โดยอาศัยความรูและประสบการณพื้นฐานที่เขามีและเคย
ทำกันมาเพื่อกำหนดสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกที่
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพื่อแกปญหา เพื่อจัดทำเปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสวน
รวม ที ่ประกอบดวยโครงการจำนวนหนึ ่ง และอาจใหแตละรายจัดทำแผนพัฒนาสวนบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ดวย ก็จะทำใหการแกปญหามีความสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะ
โครงการจำนวนหน่ึงนั้นอาจไมครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรทำในบางกรณีได และบางโครงการก็จำเปนตองมี
แผนพัฒนาสวนบุคคลรองรับเพื่อการนำไปปฏิบัติดวย ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการใหแกผู
รวมวิจัย อาจใชเวลา 1-2 วัน โดยผูวิจัยนำเอาแนวคิดที่ศึกษาไวในบทที่ 2 ไปถายทอดใหผูรวมวิจัย ได
รับรูและเขาใจถึงแนวทางการแกปญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชนของทฤษฎีที่วา “..ชวยชี้นำการ
ตัดสินใจ ชวยใหมองภาพองคการไดชัดเจนขึ้น ชวยใหตระหนักถึงสภาพแวดลอมขององคการ ชวย 
เปนแหลงของความคิดใหม ชวยกำหนดกรอบของปรากฏการณที่มีความสัมพันธกัน ชวยจำแนก 
แยกแยะปรากฏการณ ชวยสรางสิ่งใหม ๆ ชวยทำนายปรากฏการณ” นอกจากการถายทอดแนวคิด 
เชิงวิชาการแลว อาจเชิญวิทยากรมาใหความรูเพิ่มเติม อาจใหศึกษาคนควาเพิ่มเติม อาจใหศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เปนตนแบบ เพื่อใหผูรวมวิจัยเกิดวิสัยทัศนและความรูความเขาใจในแนวทางการ
แกปญหาในเรื ่องที ่ทำวิจ ัยอยางหลากหลาย ระยะที่ 3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณและสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) โดยจัดกิจกรรมใหมีการบูรณาการความรู 
เชิงวิชาการที่ไดรับ (ในระยะที่ 2) เขากับสิ่งที่พวกเขารวมกันคิดและกำหนดเปนแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาสวนบุคคล (ในระยะที่ 1) ตามหลักการที่วา “ทฤษฎีหากไมนำไปปฏิบัติก็เปลาประโยชน 
การปฏิบัติหากไมมีทฤษฎีมาเสริมดวย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไมไกล วนเวียนอยูแตวิธีการเดิม ๆ” 
กิจกรรมนี้อาจใชเวลา 1-2 วัน ซึ่งผลจากการบูรณาการรวมกัน อาจเปนอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 1) 
ยืนยันเอาตามสิ่งที่พวกเขากำหนดในระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหมยึดเอาตามแนวทาง
วิชาการที่ผูวิจัยนำไปถายทอดให หรือ 3) บูรณาการเขาดวยกันระหวางสิ่งที่พวกเขาคิดแต แรกและ
ทฤษฎีใหมที่พวกเขาไดรับเสริมเพิ่มเติมเพื่อกำหนดเปนแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวนบุคคลใหม
ขึ ้นมา โดยแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสวนรวม และแผนพัฒนาสวนบุคคล ( Individual 
Development Plan) มีองคประกอบอะไรบางขึ้นกับผูวิจัยและรวมวิจัยจะรวมกันกำหนด แตอยาง
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นอยควรประกอบดวยจุดมุงหมายและวิธีการ (Ends and Means) ในการแกปญหานั้นวาจะทำเพื่อ
อะไร (What) และจะทำอยางไร (How) 

 แนวค ิดการบรรจบกันของธารสองสายนี ้  หากพิจารณาหลักการจ ัดการความรู  
(Knowledge Management) ผูวิจัยจะเปนเสมือนตัวแทนของคนที่มีความรูเชิงวิชาการหรือความรูที่
ชัดแจง(Explicit Knowledge) ขณะที ่ผู ร วมวิจัยเปนเสมือนตัวแทนของกลุ มคนที ่มีความรู จาก
ประสบการณที่สะสมมาเปนความรูที่ฝงตัว (Tacit Knowledge) จึงเปนการผสมผสานกับระหวาง
ความรูเชิงวิชาการกับความรูจากประสบการณ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหวางภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเปนสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ได
จากนักวิจัยกับสายธารเชิงประสบการณที่สะสมอยูในตัวของผูรวมวิจัย จากแนวคิดดังกลาว มีขอที่
ผู วิจัยควรคำนึง 4 ประการ คือ 1) การศึกษาและนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที่ 2 จะตอง 
นำเสนอไวอยางมีจุดมุงหมาย อยางมีความหมาย และอยางมีประโยชนที่จะทำใหผูวิจัยมีความรอบรู 
และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ตอการนำไปรวมเสวนากับผูรวมวิจัย ไมใชทบทวน
มาไวอยางเปนไมประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจำงานวิจัยที่ไมมีการมาเซนไหวเหลียวแลอีก  2) 
ผูวิจัยจะตองสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยและผูเก่ียวของวา ทฤษฎีกับการปฏิบัติเปนสิ่งที่ไป
ดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน เหมือนกับคำพูดที่มักพูดกันวา “ทฤษฎีจัดปฏิบัติ
ไมได หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เปนตน ตองสรางความตระหนักวาทฤษฎีจะชวยยน
ระยะทางการลองถูกลองผิดใหสั้นลงได ดังประโยชนของทฤษฎีที่กลาวถึงขางตน นอกจากนั้นผูวิจัย 
อาจสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยไดเขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกตอกันระหวางการวิจัย 
ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากทำใหเกิดขึ้นได ก็จะทำใหการ
ดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 3) การนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการ 
ตองเปนไปหลังจากที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันคิดอยางเต็มที่กอน โดยหากนำเสนอกอน มีแนวโนม 
ที่ผูรวมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใชเลยมีอยูสูง อาจเปนเพราะความเคยชินกับการ
เปนผูถูกกระทำ (Passive) หรือเปนผูตาม (Follower) ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสูลาง 
(Top-Down Approach) ที่ฝงรากมานาน หรืออาจเปนเพราะแนวโนมที่จะเชื่อฟงผูวิจัยเปนทุนเดิม
อยูแลว ซึ่งจะทำใหการวิจัยมีแนวโนมเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มากกวาจะเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) 
หรือมีแนวโนมที่อิทธิพลของความรูเชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่สำเร็จรูปจากภายนอกจะมี
มากจนความรูสวนตัวที ่สะสมจากประสบการณ (Tacit Knowledge) ของผูรวมวิจัยไมไดถูกนำ
ออกมาใช 4) การนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผูวิจัยจะตองนำเสนอแบบไมยัดเยียด ไมชี้นำ หรือ
ไมใหมีอิทธิพลตอการนำไปปฏิบัติของผูรวมวิจัย แตตองคำนึงถึงการเปนทางเลือก การเปนตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดที่วา “ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเองอยาง
เต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขา 
สูวงสนทนาดวยในระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทานั้นที่จะชวย
แกปญหาใหชุมชน จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง และยังไมกลาว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ใหมากกวานั้น จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยให 
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ขอมูลอยูเปนระยะ ๆ เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลวก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสิ นใจ 
เลือกเทคโนโลยีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหน่ึง” 

 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) เพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูและความรูใหม ผูวิจัย
ยังคงมีบทบาทการเปนผูมีสวนรวม การเปนผูสงเสริมสนับสนุน และการเปนผูอำนวยความสะดวกใหมี
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสวนรวม และแผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual 
Development Plan) ที่กำหนดไวนั้น โดยมุงใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กำหนดตามหลักการ 
“มุงการเปลี่ยนแปลง และมุงใหเกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล”พยายามไมใหความชวยเหลือใด ๆ ที่ได
อยางงาย ๆ หรือสำเร็จรูปเกินไป คอยใหกำลังใจและกระตุนใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง พิจารณาถึง
การใชทรัพยากรตาง ๆ ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ ในการนำแผนสูการ
ปฏิบัติ เชน การจัดทีมงาน การแบงงาน การมอบอำนาจหนาที ่ การกำหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบ การกำหนดเครือขายการติดตอสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและ แนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน การจัดระบบการติดตามผล เปนตน 

 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติ การสังเกตเพื่อบันทึกผล 
การปฏิบัติ ใหกระทำในทุกขั้นตอนที่ผานมา ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการมาจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ 
ไมไดหมายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบัติ (Acting) เทานั้น โดยอาจใชเทคนิควิธีและ 
เครื่องมือตาง ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางผสมกันตามสถานการณและความเหมาะสม เชน 
การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึก การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 
แบบสอบถามความเห็น แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
บันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ เปนตน ซึ่งประเด็นในการสังเกตเพื่อบันทึกผลการปฏิบัตินั้น นอกจากจะ
เปนเรื่องเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ยังเปนเรื่องที่เกี่ยวกับผลที่
เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในแตละขั้นตอนดวย เปนผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธที่
คาดหวัง (Change) รวมทั้งการเรียนรู (Learning) และความรู ใหมที่เกิดขึ้น (Emerging of New 
Knowledge) ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน 

 ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (Reflecting) เพื่อนำไปสูการวางแผนในวงจรใหมอาจนำเอา
เทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใชเปนเทคนิคการทบทวนหรือสรุป ประสบการณ
ทำงานในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งทำใหเกิดผล
อยางที่เปนอยูทั้งที่สำเร็จหรือไมสำเร็จ เนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง สังเคราะห จับประเด็น
กระบวนการทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ หรืออาจกลาวไดวาการถอดบทเรียนมี จุดมุงหมาย
เพ่ือสืบคนความรูจากการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการสกัดความรูและประสบการณจากผูรวมวิจัย พรอม
ทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรูและความรูใหม ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหวางการปฏิบัติงานทั้งที่สำเร็จหรือไมสำเร็จ เพื่อเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุง การปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมาย และสามารถเผยแพรศึกษาเรียนรูไดหรือกลาวในอีกนัยหนึ่งวา การถอดบทเรียน 
หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอยางออกมาจากบทเรียนที่มีอยู จากสิ่งที่เราทำเพื่อใหไดงานที่
เปนความสำเร็จ (Best Practice) รวมทั้งความไมสำเร็จ (Bad Practice) ปจจัยที่ทำใหเกิดความสำเร็จ
หรือไมสำเร็จ และแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งการถอดบทเรียน โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ 
ดังนี้ 1) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพื่อการเรียนรูระหวางการปฏิบัติงาน ดำเนินการทันที
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หลังจากทำกิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเปนชุดกิจกรรมก็ดำเนินการหลังจาก กิจกรรมยอยเสร็จ 
และสามารถนำผลการถอดบทเรียนน้ัน ๆ ไปใชประโยชนในการพัฒนาโครงการใหประสบความสำเร็จ
ในอนาคต 2) การถอดบทเรียนทั้งโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการทั้งระบบ เปนกระบวนการวิเคราะห
การปฏิบัติงานและบทเรียนความรูที่ลึกซึ้ง และประกอบดวยรายละเอียด จำนวนมาก โดยเริ่มตั้งแต
ความเปนมาของโครงการ กระบวนการดำเนินงาน และผลลัพธเมื่อสิ้นสุด โครงการการถอดบทเรียน
ทั้ง 2 รูปแบบ ตองใชการวิเคราะหเชิงลึก เชน วิเคราะหดวย SWOT เพื่อศึกษาปจจัยและเงื่อนไขที่
นำไปสูผลของการดำเนินโครงการ 

 การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เชน การวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After Action Review) 
การเลาเรื่อง (Story Telling) การทำแผนที่ความคิด (Mind Map) การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม 
ซึ่งอาจใชหลายวิธีรวมกันกรณีเทคนิคการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ (After Action Review) ทำทันที
หลังเสร็จกิจกรรม เหมาะกับการถอดบทเรียนระหวางปฏิบัติงานในโครงการ โดยผูมีสวนรวมใน
กิจกรรมทุกคนอาศัยคำถามดังนี้คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้ สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะ
อะไร สิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ถามีงานแบบนี้อีกเราจะปรับปรุงขอใดบาง
อยางไร ภายใตหลักการ 1) เปนธรรมชาติสบาย ๆ อาจนั่งเกาอี้หรือปูเสื่อนั่งในทาที่สบายที่สุด 2) 
เรียบงาย แตมีแบบแผน (สัมพันธกัน แตมีชองวางใหกัน) 3) เห็นหนากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม 
อุดมการณ และการพูดคุย) และ 4) เห็นขอมูลเหมือนกันไปพรอม ๆ กัน 

 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยควรเนน
บทบาทการเปนผูมีสวนรวม การเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหมีการวางแผน ใหมี
การศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของการพัฒนางาน เพื่อระบุปญหา สาเหตุของปญหา ทางเลือกเพื่อ
การแกปญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบัติกันใหม โดยนำขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการ
สะทอนผลในขั้นตอนที่ 5 มารวมพิจารณาดวย ซึ่งจะทำใหไดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ 
แผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual Development Plan) ใหมขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งอาจมีบางอยางทำ
ตอเน่ือง บางอยางตองหยุดไป หรือมีบางอยางเพิ่มเติมเขามา   

 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) เพื่อแกปญหากันใหม เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยควร
เนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหมีการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวนบุคคลที่กำหนดใหมนั้น โดยมุงใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่
กำหนด ใหมีการบันทึกผลการดำเนินงานทั้งของผูวิจัยและผูรวมวิจัย และจัดใหมีการพบปะสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนระยะ ๆ โดยคำนึงถึงหลักการดังกลาวในขั้นตอนที่ 3  

 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) เพื่อสะทอนผลกันใหม เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 4 
ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวม และเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหมี
การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Effects) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสวน
บุคคลที่กำหนดขึ้นใหมในขั้นตอนที่ 7 

ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผล (Reflecting) เพ่ือสรุปผลและถอดบทเรียนกันใหม เชน เดียวกับ
ขั้นตอนที่ 5 ผูวิจัยควรเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความ
สะดวกใหมีการสะทอนผลมีจุดมุงหมายและวิธีดำเนินการตามที่กลาวขั้นตอนที่ 5 
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 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) 

 1.  การเลาเรื่องจากงานที่ทำ (Stories at Work) ตามความจริงและเปนกลาง (Factual 
and Neutral Manner) ของแตละขั้นตอน จากขั้นตอนที่ 1-9 วาทำอะไร ไดผลเปนอยางไร โดยอาจ
มีภาพถาย ขอมูล คำสัมภาษณ หรือหลักฐานอื่น ๆ แสดงประกอบใหเห็นชัดเจนขึ้นได (ไมตายตัว อาจ
นำเสนอรูปแบบอื่นที่เห็นวาเหมาะสมกวา) การนำเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยควรจัดทำเปนระยะ ๆ หรือ
หลังเสร็จสิ้นการทำวิจัยแตละขั้นตอน ไมรอจนกวาเสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิดสภาพ ของ
ภูเขาขอมูล หรือสภาพไดหนาลืมหลัง อาจมีผลทำใหนำเสนอขอมูลไมครบถวนสมบูรณตามที่ปฏิบัติ
จริง มีความสับสน อันเน่ืองจากความเรงรัดของเวลา ความเหนื่อยลา ความหลงลืม  

 2.  การเปลี่ยนแปลง (Change) ทั้งที่สำเร็จและไมสำเร็จ ทั้งที่คาดหวังและไมคาดหวัง 
ซึ่งไมควรกำหนดความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในระดับโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) และแผนพัฒนาสวนบุคคล (Individual Development Plan) เทาน้ัน แตควรกำหนด 
ความคาดหวังในลักษณะที่เปนผลกระทบหรือผลลัพธตอเนื่องในระดับที่เปนภาพรวมทั้งสถานศึกษา
ดวย เนื ่องจากเปนการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-wide) เชน 1) การเปลี ่ยนแปลงในคน 
วัฒนธรรมองคการ และบรรยากาศองคการ 2) การเปลี ่ยนแปลงในโครงสรางองคการ 3) การ 
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี 4) การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการและระบบการทำงาน เปนตน หรืออื่นๆ 
แลวแตจะกำหนดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในตัวคนนั้น ควรคำนึงถึง
ทั้งระดับตัวบุคคล (Self) ระดับกลุม (Group/Team) และระดับองคการ (Entire Organization) ดวย 
โดยพิจารณาทั้งดานความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และการนำไปใชประโยชน 
นอกจากนั้น เนื่องจากการดำเนินการใด ๆ ในสถานศึกษา มุงไปที่เปาหมายสุดทาย (Ultimate Goal) 
คือ นักเรียน ดังนั้นหากการวิจัยสงผลถึงนักเรียนดวย จึงควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในนักเรียน
ดวยวามีอะไรบาง   

 3.  การเรียนรู  (Learning) ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน เปน
การเรียนรู จากการกระทำ (Action Learning) หรือการเรียนรู เชิงประสบการณ (Experiential 
Learning) จากการรวมกันแกปญหานั้น ๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจัย วามีอะไรบาง เนนการเรียนรู 
เพื ่อที ่จะรู อันจะนำไปสูการคิดวิธีการแกปญหาที่ดียิ ่งขึ ้น  การเรียนรู จากการกระทำ ( Action 
Learning) ถือเปนจุดมุงหมายสำคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หากงานวิจัยไมมี
คำตอบเกี่ยวกับการเรียนรู (Learning) ที่เกิดขึ้นมีแต คำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) 
การกระทำนั้นก็เปนเพียงการบริหารจัดการหรือการพัฒนาแบบปกติทั่วไป ที่ทำแลวทำเลย ผานแลว
ผานเลย ที่แมจะมีวงจรการทำงานคลายคลึงกันก็ตาม การเรียนรูจากการกระทำ (Action Learning) 
มีพัฒนาการจากชวงแรกของศตวรรษที่ 20 John Dewey นักการศึกษาชาวอเมริกันซึ่งเปนผูคิดคนวิธี
สอนแบบแกปญหา และเปนผูเสนอแนวคิดที่วา การเรียนรูเกิดจากการลงมือกระทำดวยตนเอง 
(Learning by Doing) จากแนวคิดนี้ ไดนำไปสูทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivist 
Learning Theory) ถือเปนแนวคิดที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ซึ่งใน
กลุมน้ีมีความเชื่อวา มีวิธีการแสวงหาความรูและคำตอบในสิ่งตาง ๆ ดวยหลักการที่วาใชไดหรือไม ถา
ใชไดก็คือทำได หมายความวา “เปนความจริง” เปนการคิดที่แสวงหาวิธีการกระทำนำมาใชใหเกิดผล
ตามที่กำหนดไว (Workability) เปนประโยชน เมื่อนำมาปฏิบัติไดจริงประยุกตไดจริง (Adaptability) 
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การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดสรางความรู ที่เปนของตนเองขึ้นมาจากความรูที่มีอยูเดิมหรือจาก
ความรูที่รับเขามาใหมที่เกิดจากความเขาใจของตนเองและมีสวนรวมในการเรียนรู มากขึ้น (Active 
Learning) รูปแบบการเรียนรู ที ่เกิดจากแนวคิดนี ้ มีอยู หลายรูปแบบไดแก เรียนรู แบบร วมมือ 
(Cooperative Learning) เรียนรู แบบชวยเหลือกัน (Collaborative Learning) เร ียนรู โดยการ
ค นคว าอ ิสระ ( Independent Investigation Method) รวมท ั ้ง เร ียนรู โดยใช ป ญหาเป นฐาน 
(Problem-Based Learning) 

 การเรียนรูจากการกระทำในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครอบคลุมในทุกรูปแบบ 
ของการเรียนรูดังกลาวขางตน เพราะเปนการเรียนรูที่มีทั้งจากการรวมมือ จากการชวยเหลือกัน จาก
การคนควาอยางเปนอิสระ และจากการใชปญหาเปนฐาน ในการระบุวาอะไรคือการเรียนรูจากการ
กระทำอาจตั้งคำถามวา สิ่งที่ฉันจะทำใหตางไปในครั้งหนาคืออะไร (What will I do differently 
next time?) ในลักษณะเปนบทเรียนที่ไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้ถึงสิ่งที่ควรทำหรือไมควรทำจากสิ่ง
ที่ทำหรือไมทำในครั้งน้ี เชน เรียนรูวาหากจัดทำแผนเพื่อแกปญหานี้อีก จะไมทำอะไรบางอยาง ดังเชน 
ที่ทำในครั้งนี้ แตจะทำอะไรบางอยางเนื่องจาก ” เปนตน ทั้งนี้ การเรียนรูจากการกระทำไม หมายถึง
ความรูในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ “รู” จากการที่ผู วิจัยไดรับการฝกอบรมใหม เชน รูเทคนิคการ
วางแผน รูเทคนิคการทำงานกับคนอื่น รูวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เปนตน 

 4.  องคความรูที ่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice)  ใน
บริบทเฉพาะจากการพัฒนาในพื้นที่หนึ่งๆ ตามหลักการใหคนมีสวนรวมไดคิดคนและสรุปเปนทฤษฎี
ฐานรากจากการกระทำ เปนองคความรูจากการปฏิบัติ ไมใชความรูจากการอานตำรา จากการ
ฝกอบรม ถือเปนจุดมุงหมายสำคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เชนเดียวกัน ห าก
งานวิจัยไมมีคำตอบเกี่ยวกับองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 
มีแตคำตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การกระทำนั้นก็เปนเพียงการบริหารจัดการหรือการ
พัฒนาแบบปกติทั่วไป ที่ทำแลวทำเลย ผานแลวผานเลย แมจะมีวงจรการทำงานคล ายคลึงกันก็ตาม 
องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเปนความรูช่ัวคราวช่ัวขณะในบริบทหนึ่ง ๆ ซึ่งหากพิจารณา
ความรูภายใตวิธีคิดปฏิบัตินิยมดังกลาวในตอนตน ก็หมายถึงการเรียนรูเพื่อที่จะรูอันจะนำไปสูการคิด
ที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนักคิดปฏิบัตินิยมจะไมตัดสินสิ่งที่คนพบตอวิธีการแกปญหาที่ดีปญหาหน่ึง ๆ วาถูกหรือผิด
แตจะเรียกสิ่งน้ันวาความจริงช่ัวขณะ (Temporary Truth) เพราะเมื่อเวลาผานไปและสังคมเปลี่ยนไป
คำตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหน่ึงก็จะลาสมัย ไมใชคำตอบสำหรับเวลาใหมที่ตามมา 

 องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice)  เกิดจากการ
ปฏิบัติงานรวมกัน ดังนั้น การนำเสนอวาอะไรคือองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จึงกำหนดไดจากการพิจารณารวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยในขั้นตอน
การสะทอนผล เชน พิจารณาวา จากการบูรณาการในแนวคิดระหวางนักวิจัยที่มีความรูเชิงทฤษฎีกับผู
รวมวิจัยที่มีความรูเชิงประสบการณในพื้นที่ เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของการทำงาน
หรือโดยภาพรวมทุกขั้นตอน ไดกอใหเกิดองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติอะไรที่แตกตางไปจาก
ทฤษฎีหรือแตกตางไปจากที่เคยทำกันมาแตเดิม เปนองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ
ที่นำมาใชแกปญหาเชิงบูรณาการระหวางทฤษฎีของผูวิจัยและประสบการณของผูรวมวิจัย ไมใชองค
ความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
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กลาวโดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตามทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ 
ดังกลาวขางตน มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ คือ การวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social 
Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเก่ียวกับประสบการณ
ที่มีอยูจริงของมนุษย การดึงศักยภาพของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวน
รวมและความเปนประชาธิปไตยในการกระทำและการสงผลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการ
เรียนรู และเกิดความรูใหมจากการปฏิบัติ เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน ที่ทั้งผูวิจัยมีสวนรวมในการ
วิจัยกับผู รวมวิจัยในลักษณะเปนความรวมมือ (Collaboration) ที ่ตางมีสถานะที ่เทาเทียมกัน 
(Equally) ในการรวมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะทอนผล 
(Reflecting) ในลักษณะที่เปนวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการตอเนื่องกัน 
ไมมีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีขอจำกัดในเรื่องเวลา งานวิจัยนี้กำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจรๆ 
ละ 1 ภาคการศึกษา)  หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอื่น ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเปน
ผูถูกกระทำ (Passive) เปนผูกระทำ (Active) หรือผูรวมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัย
จากพวกเขา (On Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) 
กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัติ
นั้น นอกจากนั้นบทบาทของผูวิจัยก็เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูรูดีจากภายนอก 
(Outside Expert) ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียง
เพื่อทำความเขาใจหรือเพื่อหาความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทานั้น แตจะตองมีการปฏิบัติ
เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนน้ัน 
 

2.3  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” 
(Teach Less, Learn More) 

 จากทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ (2561) ที่กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research : PAR) เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน (Bottom-up) ที่ทั้งผูวิจัยและ
ผู ร วมวิจัย ตางมีความเทาเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความ เปน
ประชาธิปไตยสูง ตางฝายตางแสดงบทบาทในการเปนผูกระทำหรือเปนผูนำ (Active/leader) และ
ในทางปฏิบัติ ผู ว ิจ ัยและผู ร วมวิจัยจะรวมกันวิเคราะหสภาพการณที ่ต องการแกปญหาหรือ
เปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงกำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพที่พึงประสงค  มีการกำหนด
วัตถุประสงคและวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนั้น แลวนำแผนไปสูการปฏิบัติ ในชวงการปฏิบัติงาน
ตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงแกไขเปนระยะๆ และ
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แลวมีขอมูลยอนกลับ  

 โดยเฉพาะในขั้นตอนการวางแผน (Planning) ผูวิจัยควรแสดงบทบาทการเปนผูมีสวนรวม 
เปนผูสงเสริมสนับสนุนและเปนผูอำนวยความสะดวกใหผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหสภาพของงานที่
เปนปญหา เพื่อระบุสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่
หลากหลายเพื่อการแกปญหา การเลือกทางเลือกเพื่อแกปญหา โดยใหผูรวมวิจัยรวมกันวิเคราะหและ
กำหนดประเด็นตาง ๆ ดังกลาวตามประสบการณและทุนความรูที่มีอยูเดิมของพวกเขากอน จากนั้น
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จึงจะนำเอาแนวคิดเชิงวิชาการที่ผูวิจัยศึกษาไวในบทที่ 2 นำเขาสูวงสนทนากับพวกเขา ซึ่งอาจมีผลให
พวกเขานำเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแกหรือบูรณาการเขากับสิ่งที่พวกเขารวมกันคิดและกำหนด
ขึ้น ทั้งนี้เปนไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือใหมีการระเบิดจากภายใน (Inside-out) กอน 
แลวเสริมดวยศักยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลักการที่วา “ตระหนักในศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อที่วา “แนวคิดใหมในการ
พัฒนานั้น เชื่อวาในวัฒนธรรมชุมชนนั้น ไมวางเปลา ในนั้นบรรจุดวยพลังความสามารถ พลังภูมิปญญา
และพลังสรางสรรคที่จะแกปญหาชุมชน” และ “ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหาน้ัน
ดวยตนเองอยางเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความรับรู
ของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย ในระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทาน้ัน
ที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ดวยตนเอง และยังไม
กลาวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ใหมากกวานั้น จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอย
ใหขอมูลอยูเปนระยะ ๆ เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจ
เลือกเทคโนโลยทีี่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหน่ึง” 

 หากพิจารณาจากหลักการดังกลาว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบดวยกิจกรรมการ
ทำงาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผูรวมวิจัยออกมาใหเต็มที่อาจใชเวลา 1-2 วัน ให
พวกเขาไดรวมกันระดมสมองคิดอยางเต็มที่โดยอาศัยความรูและประสบการณพื้นฐานที่เขามีและเคย
ทำกันมาเพื่อกำหนดสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกที่
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพื่อแกปญหา เพื่อจัดทำเปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
สวนรวม ที่ประกอบดวยโครงการจำนวนหนึ่ง ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการใหแกผูรวมวิจัย 
อาจใชเวลา 1-2 วัน โดยผูวิจัยนำเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ศึกษาไวในบทที่ 2 ไปถายทอดใหผูรวมวิจัย
ไดรับรูและเขาใจถึงแนวทางการแกปญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชนของทฤษฎีที่วา “ชวยชี้นำการ
ตัดสินใจ ชวยใหมองภาพองคการไดชัดเจนขึ้น ชวยใหตระหนักถึงสภาพแวดลอมขององคการ ชวย
เปนแหลงของความคิดใหม ชวยกำหนดกรอบของปรากฏการณที่มีความสัมพันธกัน ชวยจำแนก
แยกแยะปรากฏการณ ชวยสรางสิ่งใหม ๆ ชวยทำนายปรากฏการณ” นอกจากการถายทอดแนวคิด
เชิงวิชาการแลว อาจเชิญวิทยากรมาใหความรูเพิ่มเติม อาจใหศึกษาคนควาเพิ่มเติม อาจใหศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เปนตนแบบ เพื่อใหผูรวมวิจัยเกิดวิสัยทัศนและความรูความเขาใจในแนวทางการ
แกปญหาในเรื ่องที ่ทำวิจัยอยางหลากหลาย ระยะที ่ 3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณและสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี) โดยจัดกิจกรรมใหมีการบูรณาการความรู
เชิงวิชาการที่ไดรับ (ในระยะที่ 2) เขากับสิ่งที่พวกเขารวมกันคิดและกำหนดเปนแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาสวนบุคคล (ในระยะที่ 1) ตามหลักการที่วา “ทฤษฎีหากไมนำไปปฏิบัติก็เปลาประโยชน 
การปฏิบัติหากไมมีทฤษฎีมาเสริมดวย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไมไกล วนเวียนอยูแตวิธีการเดิม ๆ” 
กิจกรรมนี้อาจใชเวลา 1-2 วัน ซึ่งผลจากการบูรณาการรวมกัน อาจเปนอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี  
1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่พวกเขากำหนดในระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม ยึดเอาตามแนวทาง
วิชาการที่ผูวิจัยนำไปถายทอดให หรือ 3) บูรณาการเขาดวยกันระหวางสิ่งที่พวกเขาคิดแตแรกและ
ทฤษฎีใหมที ่พวกเขาไดรับเสริมเพิ ่มเติมเพื ่อกำหนดเปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ ่งจะมี
องคประกอบอะไรบางขึ้นกับผูวิจัยและรวมวิจัยจะรวมกันกำหนด แตอยางนอยควรประกอบดวย
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จุดมุงหมายและวิธีการ (Ends and Means) ในการแกปญหานั้นวาจะทำเพ่ืออะไร (What) และจะทำ
อยางไร (How) 

 แนวค ิดการบรรจบกันของธารสองสายนี ้  หากพิจารณาหลักการจ ัดการความรู  
(Knowledge Management) ผูวิจัยจะเปนเสมือนตัวแทนของคนที่มีความรูเชิงวิชาการหรือความรูที่
ชัดแจง (Explicit Knowledge) ขณะที ่ผู รวมวิจัยเปนเสมือนตัวแทนของกลุ มคนที่มีความรู จาก
ประสบการณที่สะสมมาเปนความรูที่ฝงตัว (Tacit Knowledge) จึงเปนการผสมผสานกับระหวาง
ความรูเชิงวิชาการกับความรูจากประสบการณ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหวางภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเปนสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ได
จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณที่สะสมอยูในตัวของผูรวมวิจัย จากแนวคิดดังกลาว มีขอที่
ผูวิจัยควรคำนึง 4 ประการ คือ  
 1.  การศึกษาและนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที ่ 2 จะตองนำเสนอไวอยางมี
จุดมุงหมาย อยางมีความหมาย และอยางมีประโยชนที่จะทำใหผูวิจัยมีความรอบรูและความไวเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ตอการนำไปรวมเสวนากับผูรวมวิจัย ไมใชทบทวนมาไวอยางเปน
ไมประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจำงานวิจัยที่ไมมีการมาเซนไหวเหลียวแลอีก  
 2.  ผูวิจัยจะตองสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยและผูเกี่ยวของวา ทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติเปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน เหมือนกับคำพูดที่มักพูดกันวา 
“ทฤษฎีจัดปฏิบัติไมได หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เปนตน ตองสรางความตระหนัก
วาทฤษฎีจะชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิดใหสั้นลงได ดังประโยชนของทฤษฎีที่กลาวถึงขางตน 
นอกจากนั้นผูวิจัยอาจสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยไดเขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกตอกัน
ระหวางการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ  หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากทำใหเกิดขึ้นไดก็
จะทำใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 3.  การนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการตองเปนไปหลังจากที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันคิด
อยางเต็มที่กอน โดยหากนำเสนอกอน มีแนวโนมที่ผูรวมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช
เลยมีอยูสูง อาจเปนเพราะความเคยชินกับการเปนผูถูกกระทำ (Passive) หรือเปนผูตาม (Follower) 
ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสูลาง (Top-Down Approach) ที่ฝงรากมานาน  หรืออาจ
เปนเพราะแนวโนมที่จะเชื่อฟงผูวิจัยเปนทุนเดิมอยูแลว  ซึ่งจะทำใหการวิจัยมีแนวโนมที่อิทธิพลของ
ความรูเชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่สำเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรูสวนตัวที่
สะสมจากประสบการณ (Tacit Knowledge) ของผูรวมวิจัยไมไดถูกนำออกมาใช  
 4.  การนำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผูวิจัยจะตองนำเสนอแบบไมยัดเยียด ไมชี้นำ หรือ
ไมใหมีอิทธิพลตอการนำไปปฏิบัติของผูรวมวิจัย แตตองคำนึงถึงการเปนทางเลือก  การเปนตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดที่วา “…ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเองอยาง
เต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือประสบการณ ความรับรูของชุมชนเขา
สูวงสนทนาดวย ในระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ แตจะไมสรุปวาแบบนั้นแบบนี้เทานั้นที่จะชวย
แกปญหาใหชุมชน จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง  ๆ ดวยตนเอง และยังไมกลาว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ใหมากกวานั้น จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยให
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ขอมูลอยูเปนระยะ ๆ เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว ก็ปลอยใหชุมชนเปนผูตัดสินใจ
เลือกเทคโนโลยีที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหน่ึง ” 
 จากทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังกลาวขางตน โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนของการวางแผน เปนเหตุผลสำคัญที่ผู วิจัยตองมีการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอย เรียนรูมาก” ที่จะนำเสนอผลจากการศึกษาในลำดับตอไปขางลางน้ี 
วามีจุดมุงหมายเพื่อใหผูวิจัยมีความรอบรูและความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ตอการ
นำไปรวมเสวนากับผูรวมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน หลังจากที่ปลอยใหผูรวมวิจัยไดรวมกันคิดอยาง
เต็มที่กอน ซึ่งอาจมีผลใหพวกเขานำเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีน้ันไปปรับแกหรือบูรณาการเขากับสิ่งที่พวก
เขารวมกันคิดและกำหนดขึ้น และเพื่อใหผูรวมวิจัยและผูเก่ียวของไดตระหนักวา ทฤษฎีกับการปฏิบัติ
เปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน และทฤษฎีหากไมนำไปปฏิบัติก็เปลา
ประโยชน การปฏิบัติหากไมมีทฤษฎีมาเสริมดวย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไมไกล วนเวียนอยูแต
วิธีการเดิม ๆ เปนตน รวมทั้งเพื่อสรางความตระหนักวาทฤษฎีจะชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิด
ใหสั้นลงได สำหรับผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิบัติการแบบมีสวนรวม "สอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น" จากแหลงตางๆ มีดังตอไปน้ี 

 2.3.1  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร 

 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555) กลาวถึง สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, 
Learn More) วา เปนแนวคิดหนึ่งในการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรที่สอดคลองกับ
แนวการจัดการศึกษาระดับชาติของประเทศไทย โดยอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ซึ่ ง
ตองการใหผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองมากขึ้น  

 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) 
สามารถจัดการเรียนรูไดหลากหลายวิธีแตตองเนนที่ผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งวิธีการหน่ึงที่ประเทศสิงคโปร
นำมาใชในการจัดการเรียนรูคือ การออกแบบยอนกลับ (Backward Design) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน
หลัก 3 ขั้นตอน ไดแก การกำหนดเปาหมายการเรียนรู การกำหนดหลักฐานการเรียนรู และการวาง
แผนการจัดประสบการณการเรียนรู โดยที่ในขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู 
สามารถประยุกต ใช แนวการจัดการเร ียนร ู แบบการสอนแนะใหร ู ค ิด ( Cognitively Guided 
Instruction : CGI) ซึ่งเปนแนวการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนสรางความรูและการแกปญหาดวย
ตนเอง ใหความสำคัญกับการคิดของผูเรียน โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุน และเอื้ออำนวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเรียนไดทำงานเปนกลุม มีโอกาสนำเสนอความคิด
ของตนเอง รวมกันอภิปราย กอใหเกิดการเชื่อมโยงความรูเดิมกับชีวิตจริงซึ่งสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิด สอนนอย เรียนรูมาก (Teach Less, Learn More) 

 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร ไดกลาววา คุณภาพของคนเปนปจจัยที่สำคัญตอการพัฒนา
ประเทศใหมีความเจริญกาวหนาในทุกๆ ดานทัดเทียมตางประเทศ การศึกษาซึ่งมีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพของคน ตองสามารถเตรียมคนใหเปนผูมีความรูความสามารถ รูจักคิดวิเคราะห ใช
เหตุผลสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ดวยความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
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จึงไดออกพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 24 (1-3) สรุปไดวา การจัดกระบวนการเรียนรูตองสอดคลองกับความสนใจและความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด และฝกใหผูเรียนคิดเปน ทำเปน และในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลาววา “การจัดการศึกษาควรมุงเนนความสำคัญ
ทั้งดานความรู ความคิดความสามารถ และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรูควรมุงเนนการฝก
ทักษะการคิดของผูเรียน และหลอหลอมใหผูเรียนมีความคิดที่สรางสรรค” จากที่กลาวมาจักเห็นวา
การจัดการศึกษาระดับชาติไดมีแนวทางเดนชัดที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูที่เนนใหมีการฝกใหผูเรียน
คิดไดดวยตนเอง เนนทักษะการคิดของผูเรียน โดยครูเปนเพียงผูช้ีนำและใชคำถามใหเกิดการอภิปราย
ระหวางผูเรียนเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn 
More) หรือที่แปลเปนไทยวา ครูสอนนอยลงใหเด็กเรียนรูเองมากขึ้น เปนแนวคิดการจัดการศึกษา
ของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรที่มุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการ
เตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิด
ทักษะการคิดขั้นสูงในโอกาสที่ผู เขียนซึ่งเปนนักวิชาการทางคณิตศาสตรการศึกษาและไดเขารวม
ฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn 
More) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร โดยเปนความรวมมือของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา และ โรงเรียน Raffles Girls’ School จึงขอนำเสนอบทความซึ่งเปนสาระความรูที ่ไดจาก
ฝกอบรมดังกลาวเรื่อง “การประยุกตใชแนวคิดสอนนอย เรียนรูมาก (Teach Less, Learn More) สู
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียนคณิตศาสตร” โดยหัวขอที่จะกลาวในบทความนี้ ไดแกที่มาของสอน
นอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ทฤษฎีการเรียนรูที่สนับสนุนแนวคิดสอนนอยลง 
เรียนรู มากขึ ้น (Teach Less, Learn More) บทบาทของผู สอนในการจัดการเรียนรู ตามแนวคิด 
Teach Less, Learn More ขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Teach Less, Learn More และ 
การประยุกตใชแนวคิด TLLM ในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องกราฟเสน 

 ที่มาของแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) เปนแนวคิดการ
จัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ภายใตวิสัยทัศนในการพัฒนาระบบการศึกษาที่กลาววา 
Thinking Schools, Learning Nation (TSLN) ซึ่งตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง  Thinking Schools เปนวิสัยทัศนที่ตองการให
โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาใหผู เรียนเปนนักคิด สวน Learning Nation เปน
วิสัยทัศนของการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนมีความรูที่เพิ่มมากขึ้นเก่ียวกับนวัตกรรมและความสามารถ
ในการสรางสรรคเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง นอกจากนี้แนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น 
(Teach Less, Learn More) ยังมุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการ
เตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน ซึ่งตองการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู
การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ คือตองการเพิ ่มการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพและลดการจัด
การศึกษาในเชิงปริมาณซึ่งการเพิ่มการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ คือ การเพิ่มการมีปฏิสัมพันธในช้ัน
เรียนระหวางผูสอนกับผูเรียน การเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดของตนเอง สงเสริมทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต และการใชแนวการสอนหรือวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำใหผู เรียนประสบ
ผลสำเร็จทางการเรียนรู สวนการลดการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณ คือ การลดบทบาทของครูจาก
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ผูสอนเปนเพียงผูช้ีนำกระตุนใหผูเรียนสรางความรู การลดการเรียนรูโดยการทองจำการสอบ และการ
หาคำตอบจากการแทนคาในสูตรตางๆ 

 ทฤษฎีการเรียนรูที ่สนับสนุนแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn 
More) ไดแก ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนทฤษฎีที่ใหความสำคัญกับตัวผูเรียน เช่ือ
วาผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมอยาง
กระตือรือรน โดยมีกรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตดังนี้ 1) ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวย
ตนเอง และผูเรียนแตละคนสรางความรูดวยวิธีการที่แตกตางกันรวมทั้งอาจแตกตางกับแนวทางของ
ผูสอน 2) ความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนเปนพื้นฐานที่สำคัญของการสรางความรูใหม และ
ผูเรียนแตละคนมีความรูและประสบการณเดิมที่แตกตางกัน 3) การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การมี
ประสบการณตรง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของผูเรียนมีสวนชวยในการสรางความรูใหม 4) 
ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรูตั้งคำถามที่ทาทายความสามารถ กระตุนสนับสนุนใหผูเรียน
เกิดการสรางความรู และใหความชวยเหลือผูเรียนในทุก ๆ ดาน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมีสมมติฐาน
เกี่ยวกับการสรางความรูของผูเรียน ดังน้ี 
 1.  มนุษยสรางความรูผานกิจกรรมการไตรตรอง การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทำให
พวกเขาสรางประสบการณในการแกปญหา โดยมีแผนภาพโมเดลการเพิ่มพลังการเรียนรูของผูเรียน 
ในการอธิบายสมมติฐาน ดังแผนภาพ 

ความอยากรูอยากเห็น 
 
 
การมีปฏิสัมพันธ    ความขัดแยง   การไตรตรอง     การจัดโครงสรางใหม     การสรางพลังกับเพื่อน 
                                                               ทางปญญา                   การเรยีนรู 
 
 
  1.1  ความอยากรูอยากเห็น และความขัดแยงเปนกลไกสำคัญในการกระตุนใหผูเรียน
อยากเรียน 
  1.2  การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนเปนองคประกอบที่กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา 

1.3  ความขัดแยงทางปญญานำมาซึ่งการไตรตรอง 
1.4  การไตรตรองกระตุนใหเกิดการจัดโครงสรางใหมทางปญญา 

  1.5  ขอ 1.1 ถึง 1.4 เกิดเปนวงจร โดยประสบการณของผูเรียนมีผลตอการเกิดของ
วงจรและวงจรนี้เองที่ทำใหผูเรียนสามารถสรางพลังการเรียนรูใหกับตนเอง 

 2.  การสรางความรูของผูเรียนแตละคนแตกตางกัน และตางจากที่ผูสอนคาดหวัง  ผูสอน
ตองยอมรับและจัดการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผูเรียนคิด 3 องคประกอบสำคัญในการจัดการเรียนรู มีดังนี้   
การรวบรวมสิ่งที่ผูเรียนสรางขึ้นใหเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง การสรางแรงจูงใจภายในเปนปจจัยที่
สำคัญในการสรางความรู การวิเคราะหความคิดของผูเรียนในกระบวนการเรียนการสอน จากที่กลาว
มา พบวา แนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) เปนแนวคิดในการจัดการ
เรียนรูที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เนนใหผูเรียนไดคิดและคนพบความรูดวยตนเอง 
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ผานการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นโดยครูมีบทบาทมีเพียงสงเสริมใหผูเรียนคิดและเกิดการสรางองค
ความรู 

 บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach 
Less, Learn More) ผูสอนตองสอนใหนอยลงหรือ Teach Less แตสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
มากขึ้นหรือ Learn More นั่นคือผูสอนตองกระตุนใหเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง ซึ่ง
บทบาทการสอนของผูสอนแมจะนอยลง แตบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของผูสอนคือ ผูสอนตองมีการ
วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมสื่อและแหลงเรียนรู และเตรียมคำถามที่
กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น (Teach Less, Learn More)  ผูสอนตองคำนึงถึงคำถาม 3 คำถาม ไดแก 1. ทำไมตองสอน 
2. สอนอะไร และ 3. สอนอยางไร ซึ่งรายละเอียดของทั้ง 3 คำถาม สรุปเปนประเด็นที่ผูสอนควร
คำนึงถึงในการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ได
ดังนี ้1) ผูสอนควรตระหนักวาในการจัดการศึกษาแกผูเรียนน้ันควรสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนรูและมีกำลังในการเรียนรู ไมใชเนนแตเพียงเนื้อหา ความรูที่จะสอนเทานั้น 2) ผูสอนควร
สอนใหผูเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับมโนทัศนและแนวคิดที่สำคัญ มากกวาการทองจำได  3) ผูสอน
ควรสอนเพื่อเตรียมผูเรียนสำหรับการทดสอบของชีวิต มากกวามีชีวิตเพื่อการทดสอบ 4) ผูสอนควร
สอนใหผูเรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาและเขาใจการเชื่อมโยงกันของเนื้อหา มากกวาที่จะสอนเนื้อหา
แยกกันเปนเรื่อง ๆ 5) ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนเห็นคุณคา มีทัศนคติที่ดี และสามารถนำความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง มากกวาที่จะนำความรูไปใชในการสอบเทาน้ัน 6) ผูสอนควรเนนที่กระบวนการ
ของการเรียนรูของผูเรียนมากกวาการเนนไปที่ผลการเรียนรูเพียงอยางเดียว 7) ผูสอนควรสงเสริมให
ผูเรียนคิดอยางมีวิจารณญาณโดยการใชคำถามกระตุน มากกวาการใหผูเรียนปฏิบัติตามคำสั่งเทานั้น  
8) ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและเรียนรูไดดวยตนเอง มากกวาการที่ผูเรียน
เรียนรู จากการทำแบบฝกหัดและทองจำ 9) ผู สอนควรเปนผู แนะนำสรางบรรยากาศและจัด
สถานการณที่กระตุนใหผู เรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มากกวาการเรียนจากคบอกของผูสอน  
10) ในการจัดการเรียนรูผูสอนควรคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนทั้งในดาน ความ
สนใจและความพรอม เพื่อที่จะไดเลือกวิธีสอนไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนมากกวาการใชวิธีสอนแบบ
เดียวกันกับผูเรียนทั้งหมด 11) ผูสอนควรใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และเปนการประเมินตาม
สภาพจริงในการวิเคราะหคุณภาพและพัฒนาการของผูเรียน มากกวาการประเมินผูเรียนจากการสอบ
เทาน้ัน 
 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) 
สามารถจัดการเรียนรูไดหลากหลายวิธี แตตองเนนที่ผูเรียนเปนสำคัญ จากการไปฝกอบรมเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ที่โรงเรียน 
Raffles Girls’ School ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร พบวา วิธีหนึ่งที่สามารถนำมาใชในการจัดการ
เรียนรู ได คือ การออกแบบยอนกลับ (Backward Design) ซึ ่งพัฒนาโดย Wiggins & McTighe 
ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ไดแก 

 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเปาหมายการเรียนรู ประกอบดวย การกำหนดคำถามสำคัญ การ
กำหนดความเขาใจที่คงทน (Enduring Understanding) จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา/ความรูที่
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ผูเรียนตองเรียนรู และทักษะที่ตองการพัฒนา เมื่อเสร็จสิ้นการสอนแลวผูเรียนตองเกิดความเขาใจที่
คงทน (Enduring Understanding) ซึ่งเปนความสามารถอยางลึกซึ้งในการอธิบาย ประยุกตใชความรู 
และเชื่อมโยงไปสูสถานการณตางๆ โดยการกำหนดความเขาใจที่คงทน (Enduring Understanding) 
มีหลักเกณฑในการกำหนด ดังนี้ 1) ความเขาใจที่คงทนของเรื่องที่กำลังสอนควรสามารถถายโอนไปสู
เรื่องอ่ืนๆ และชีวิตจริงเพื่อเห็นความเช่ือมโยงของเน้ือหาและความสำคัญของเน้ือหาที่มีตอชีวิตจริง 2) 
ความเขาใจที่คงทนตองผานกระบวนการสืบสวน อภิปราย ตั้งคำถาม และประเมินผล ไมสามารถทำ
ความเขาใจไดในทันที 3) ความเขาใจที่คงทนเกิดมาจากการเชื่อมโยง มโนทัศน หลักการ กฎ หรือ
ทฤษฎีกับทักษะกระบวนการ 4) ความเขาใจที่คงทนควรนำไปสูบทสรุปของเรื่องโดยผานกระบวนการ
คิดขั้นสูง 

 ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐานการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู  หลักฐานการ
เรียนของผูเรียน ไดแก ชิ้นงานหรือภาระงาน ซึ่งจะเปนรองรอยของการเรียนรูที่ผานการปฏิบัติงาน
หรือทำกิจกรรมของผูเรียน ทำใหผูสอนทราบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้น  ๆ หรือไมตัวอยาง
ของชิ้นงาน เชน รายงาน เรียงความแผนภาพ หุนจำลอง แฟมสะสมผลงาน โครงงาน เปนตน ตัวอยาง
ของภาระงาน เชน การสอบ การพูด ปากเปลา การแสดงบทบาทสมมติ การตอบคำถาม การอธิบาย 
การกลาวรายงาน การอภิปราย เปนตนการประเมินผลการเรียนรู  เปนกระบวนการในการการ
ตรวจสอบ คนหา หรือรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียนแลวนำผลที่ไดมาสรุป และตัดสินวาผูเรียน
เกิดการเรียนรูหรือไม การประเมินผลการเรียนรูเปนองคประกอบสำคัญของการเรียนการสอน และไม
สามารถแยกออกจากการะบวนการเรียนการสอนไดซึ่งการประเมินผลที่สอดคลองกับแนวคิด TLLM 
คือ การประเมินตามสภาพจริง เนื่องจากเปนการประเมินผลที่สามารถประเมินไดทั้งกระบวนการ 
และผลที่ไดจากการเรียนรูประเด็นที่ผูสอนควรคำนึงถึงในการพิจารณากำหนด และประเมินหลักฐาน
การเรียนรูของผูเรียนไดแก 1) ความเขาใจที่คงทน/ผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนคืออะไร 
2) จะใชเครื่องมือใดในการประเมินความเขาใจที่คงทน/ผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน   
3) ผูสอนจะรูไดอยางไรวาผูเรียนเกิดการเรียนรูแลวหรือยัง 4) หลักฐานที่แสดงวาผูเรียนเกิดการเรียนรู
คืออะไรและเพียงพอที่จะสรุปวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม  5) การประเมินผลการเรียนรูควร
ประเมินตามผลการเรียนรูที่ต้ังไว 

 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู เปนการออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแกผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญและสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งตอ ง
สอดคลองกับขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยประเด็นที่ตองคำนึงถึงในการจัดประสบการณการเรียนรูแก
ผูเรียน มีดังน้ี 1) การจัดประสบการณการเรียนรูควรอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่ผูเรียนสนใจ และแหลง
เรียนรูควรอยูในชีวิตจริง 2) เนนการเรียนรูแบบรวมมือ เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและ
กัน และมีปฏิสัมพันธกับผูสอน รวมทั้งไดนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง 3) สงเสริมใหผูเรียนเปนผู
มีความคิดสรางสรรค เปนนักคิด และนักแกปญหา 4) ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดสืบสอบหา
ความรู  ลงมือปฏิบัติและแกปญหาดวยตนเอง 5) ผู สอนมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ที่
หลากหลาย ต้ังคำถามที่ทาทายความสามารถและกระตุนสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการสรางความรู 

 การประยุกตใชแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ในการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องกราฟเสน ที่ผูเขียนสรางขึ้น เปนการประยุกตใชแนวคิดในการจัดการ
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เรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง กราฟเสน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูเขียนใชวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบการออกแบบยอนกลับ ที่มีขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังที่กลาวขางตน โดยมีรายละเอียดในแตละ
ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั ้นตอนที ่ 1 การกำหนดเปาหมายการเรียนรู  คำถามสำคัญ นักเรียนสามารถอาน 
เปรียบเทียบ และวิเคราะหแนวโนมจากขอมูล ในชีวิตจริงไดอยางไร ความเขาใจที่คงทน กราฟเสน
เปนการนำเสนอขอมูลแบบหนึ่งที่ชวยในการอธิบายขอมูล หรือแนวโนมของขอมูลตาง  ๆ ในชีวิตจริง 
จุดประสงคการเรียนรู เมื่อเรียนจบแลวนักเรียนสามารถ 1) บอกองคประกอบของการนำเสนอขอมูล
ดวยกราฟเสนไดถูกตอง 2) อาน เปรียบเทียบ และวิเคราะหแนวโนมจากขอมูลในชีวิตจริงเกี่ยวกับ
จำนวน เรื่องรองเรียนดานมลพิษไดถูกตอง เนื้อหา/ความรูที่ผูเรียนตองเรียนรู 1) องคประกอบของ
การนำเสนอขอมูลดวย กราฟเสน 2) การอาน เปรียบเทียบ และวิเคราะหแนวโนมจากขอมูลที่
นำเสนอโดยกราฟเสน ทักษะทางคณิตศาสตรที่ตองการพัฒนา ทักษะการใหเหตุผลและการเชื่อมโยง 

 ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐานการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู  หลักฐานการ
เรียนรู ไดแก การนำเสนอคำตอบจากการทำใบกิจกรรมหนาชั้นเรียน การตอบคำถาม และการ
อภิปรายเกี่ยวกับคำตอบจากการทำใบกิจกรรม การประเมินผลการเรียนรู ประเมินตามสภาพจริงจาก
การตรวจใบกิจกรรม การสังเกตจากการนำเสนอหนาชั้นเรียน การตอบคำถาม และการอภิปราย
รวมกันของผูเรียน 

 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูการจัดประสบการณการเรียนรู
ครั้งนี้ใชแนวการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (Cognitively Guided Instruction : CGI) 
พัฒนาโดยคารเพนเทอร และคณะ (Carpenter et al.) ซึ่งเปนแนวการสอนคณิตศาสตรที่สงเสริมให
ผูเรียนเรียนแบบรวมมือ มีการทำกิจกรรมกลุม เปดโอกาสใหผูเรียนไดสืบสอบหาความรู ลงมือปฏิบัติ
และแกปญหาดวยตนเองโดยผูสอนเตรียมสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ตั้งคำถามที่ทา
ทายความสามารถ และกระตุนสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการสรางความรู ซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 การนำเสนอปญหา ขั้นที่ 2 การวิเคราะหขอมูล ขั้นที่ 
3 ขั ้นการนำเสนอคำตอบ และเหตุผล และขั ้นที่  4 ขั ้นการอภิปรายคำตอบและเหตุผล โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การนำเสนอปญหา มีดังน้ี 1) ครูนำเสนอแผนภูมิแทงที่แสดงขอมูลจำนวนเรื่อง
รองเรียนดานมลพิษระหวางป พ.ศ. 2535-2549 ของกรมควบคุมมลพิษ จากนั้นนักเรียนรวมกัน
อภิปรายองคประกอบของแผนภูมิแทง โดยครูเปนผูใชคำถามนำใหเกิดการอภิปราย เชน ชื่อแผนภูมิ
วาอยางไร แผนภูมินี้มีที่มาจากแหลงขอมูลใด ความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแตละ
รูปแสดงอะไร รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปตองมีความกวางเทากันไหม และเริ่มตนจากระดับใด ตองเปน
ระดับเดียวกันไหม เปนตน เพื่อเปนการทบทวนความรูเรื่องแผนภูมิแทงของนักเรียน  2) ครูนำเสนอ
กราฟเสนของขอมูลจากขอ 1 จำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษระหวางป  พ.ศ. 2535-2549 แลวใช
คำถาม เชน จุดแตละจุดในรูปกราฟแสดงอะไร ตองมีการลากเสนเชื่อมจุดแตละจุดไหม ลักษณะของ
กราฟเสนเหมือนหรือตางจากแผนภูมิแทงอยางไรบาง เปนตน เพื่อใหนักเรียนเกิดการอภิปรายรวมกัน
ถึงองคประกอบของกราฟเสนโดยเชื่อมโยงกับความรูที่มีอยู เดิมในเรื ่องของแผนภูมิแทงจากน้ัน
นักเรียนชวยกันสรุปองคประกอบของกราฟเสนวาประกอบดวย ชื่อกราฟ สวนของเสนตรงในแนวตั้ง
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เพื่อแสดงรายละเอียดของจำนวนหรือปริมาณของขอมูลแตละรายการ สวนของเสนตรงในแนวนอน
เพื่อแสดงชวงเวลาของขอมูลแตละรายการ จุดเพื่อแสดงจำนวนหรือปริมาณของขอมูลแตละรายการ 
สวนของเสนตรงตอจุดจากจุดแรกไปยังจุดถัดๆ ไปจนถึงจุดสุดทาย และที่มาของกราฟ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ชัดเจน และถูกตอง 3) ครูนำเสนอใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องรองเรียนดานมลพิษระหวางป 
พ.ศ. 2535-2549 

 ขั้นที่ 2 การวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 1) แบงนักเรียนเปนกลุมๆละ 4-6 คนพรอมใหนักเรียน
ทำใบกิจกรรมที่ 1 เรื ่องรองเรียนดานมลพิษระหวางป พ.ศ. 2535-2549 2) นักเรียนแตละกลุม
ชวยกันวิเคราะหเพื่อตอบคำถามตามใบกิจกรรมที่ 1 พรอมทั้งอธิบายเหตุผล โดยในชวงที่นักเรียนทำ
กิจกรรมนี้ครูจะคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พรอมทั้งใหคำแนะนำเมื่อนักเรียนเกิดขอคำถาม
หรือปญหา 

 ขั ้นที ่ 3 ขั ้นการนำเสนอคำตอบและเหตุผล เมื ่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 เสร็จ
เรียบรอยแลว ครูเลือกนักเรียน 2-3 กลุมสงตัวแทนมานำเสนอคำตอบของกลุมตัวเองพรอมทั้งเหตุผล 
จากนั้นครูใชคำถามนำเพื่อใหนักเรียนไดแสดงความคิดหรือเหตุผลที่ใชเพื่อใหเกิดการแสดงเหตุผลที่
ครอบคลุมและสมบูรณที่สุด เชน บอกไดไหมวาคุณไดคำตอบมาไดอยางไร หรือ คุณบอกไดไหมวา
กำลังคิดอะไรอยูจึงตอบเชนนั้น เปนตน สวนกลุมที่เหลือครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดเสนอคำตอบ และ
เหตุผลที่แตกตางออกไปจากของเพื่อน 

 ขั้นที่ 4 ขั้นการอภิปรายคำตอบและเหตุผล มีดังนี้ 1)นักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อบูรณา
การคำตอบ แนวคิด และเหตุผลจากการนำเสนอ 2) นักเรียนแตละกลุมยอย โดยครูเปนผูใชคำถามนำ
ใหเกิดการอภิปราย เชน เหตุผลของแตละกลุมเหมือนหรือตางกันอยางไร เปนตน จากนั้นครู และ
นักเรียนชวยกันสรุปคำตอบพรอมเหตุผล 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของเวชฤทธ์ิ อังกนะภัทรขจร  คือ 1) ใชแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตในการ
จัดการเรียนรู (Learning by Constructivism Theory) 2) จัดการเรียนรูเนนที่ผู เรียนเปนสำคัญ 
(Student-Centered Learning) 3) การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design) 

 2.3.2  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ นวรัตน ไวชมภู และสุจิตรา จรจิตร  

 นวรัตน ไวชมภู และ สุจิตรา จรจิตร (2555) กลาวถึง สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach 
Less, Learn More) วาเปนทฤษฎีการเรียนรูที่สนับสนุนแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach 
Less, Learn More) ของทฤษฎีคอนสตรัคติว ิสต  (Constructivist Theory) ซ ึ ่งเปนทฤษฎีที ่ให
ความสำคัญกับตัวผูเรียน เชื่อวาผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ กับ
บุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมอยางกระตือรือรนโดยผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเองโดยวิธีการที่
แตกตางกัน รวมทั้งอาจ แตกตางกับแนวทางของผูสอนซึ่งประสบการณเดิมของผูเรียนเปนพื้นฐานที่
สำคัญของการสรางความรูใหมและผูเรียนแตละคน มีความรูและประสบการณเดิมที่แตกตางกัน    
การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ประสบการณตรง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของผูเรียนมี
สวนชวยในการสรางความรูใหม 
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 ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ซึ่งการตั้งคำถามที่ทาทายจะกระตุน ใหผูเรียนเกิด
การสรางความรู ครูเพียงใหความชวยเหลือผูเรียน แนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น Teach Less, 
Learn More ไมไดหมายความวาครูทำงานนอย แตความจริงกลับตองทำงานหนักขึ้น เพราะตองหา
วิธีคิดใหนักเรียนเรียนไดมากขึ้น คือ ครูสอนนอยลง แตไปทำหนาที่ออกแบบการเรียนรู  ชักชวน
นักเรียนทบทวนวาในแตละกิจกรรมของการเรียนรู  นักเรียนไดเรียนรูอะไร และอยากรูอะไรเพิ่มเติม 
และยังหมายถึงการสอนเทาที่จำเปน ครูตองรูวาตรงไหนควรสอน ตรงไหนไมควรสอน เพราะเด็กเรียน
ไดเอง ครูออกแบบ กิจกรรมใหเด็กเรียนจากกิจกรรม (PBL-Project Based Learning) แลวกระตุน
ใหเด็กทบทวนไตรตรอง (Refection หรือ AAR After-Action-Review) วาไดเรียนรูอะไรบาง และยัง
ไมไดเรียนรูอะไรบาง ครูจะเขาใจอัตราความเร็วของการเรียนรูของ เด็กที่หัวไวไมเทากัน และที่สำคัญ
ยิ่งคือ ใหเด็กบอกวาอยากเรียนรูอะไรบาง เพื่อใหครูนำมาออกแบบการเรียนรูผูสอนตองกระตุนให
นักเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเองครูจะมีบทบาทการสอนนอยลง แตจะมีการวางแผนและ 
ออกแบบกิจกรรมเรียนการสอน การเตรียมสื่อและแหลงเรียนรู และเตรียมคำถามที่กระตุนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น  

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของนวรัตน ไวชมภู และสุจิตรา จรจิตร คือ ใชหลักทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต (Learning by Constructivism Theory) 
 

 2.3.3  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ สิรินภา สมศรี 

 สิรินภา สมศรี (2555) ไดกลาววา สอนนอยลง เรียนรู มากขึ ้น (Teach Less, Learn 
More) เปนแนวคิดที ่ปรับเปลี ่ยนวิธีเรียนของผู เรียนและวิธีการสอนของครู โดยจะเนนการจัด
การศึกษาไปยังการจัดการคุณภาพและลดการจัดการศึกษาที่เนนในเชิงปริมาณ ซึ่งแนวคิดสอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) จะฝกใหผู เรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตและให
ผูเรียนนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันจริงได มีการจัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูรวมกัน
ซึ่งครูควรจะออกแบบการเรียนรูเปนอยางดี เชน การเรียนรูจากเนนผูเรียนเปนสำคัญ การเรียนรูแบบ
สืบคน การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม (Bloom’s Taxonomy) การเรียนรูจากโครงงาน
หรือการทดลอง การสะทอนความคิดเปนตน มีการฝกทักษะกระบวนการคิดและฝกใหผูเรียนคิดเปน 
ทำเปน รูจักคิดวิเคราะห มีเหตุ มีผล มีกระบวนการ การจัดกระบวนการเรียนรูตองสอดคลองกับความ
สนใจและความแตกตางระหวางบุคคลของผู เรียน ครูเปนเพียงผู ชี ้นำ และใชคำถามใหเกิดการ
อภิปรายระหวางผูเรียนเทาน้ัน 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของสิรินภา สมศรี คือ 1) การเรียนรูจากเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
(Student-Centered Learning) 2) การเรียนรูแบบสืบคน (Inquiry Based Learning) 3) การพัฒนา
ทักษะการคิดระดับสูงของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 4) การเรียนรูจากโครงงานหรือการทดลอง 
(Project Base Learning) 5) การสะทอนความคิด  
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 2.3.4  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ ณัฐพล บัวจันทร  

 ณัฐพล บัวจันทร (2557) ไดกลาวถึงความหมายของ Teach Less, Learn More วาเปน
การจัดการเรียนรู โดยที่ผูสอนตองสอนใหนอยลงหรือ Teach Less แตสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูมากขึ้นหรือ Learn More นั่นคือผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง 
ซึ่งบทบาทการสอนของผูสอนแมจะนอยลง แตบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของผูสอน คือ ผูสอนตองมีก าร
วางแผนและออกแบบกิจกรรมเรียนการสอน เตรียมสื่อและแหลงเรียนรู และเตรียมคำถามที่กระตุน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองในการจัดการเรียนรูตามแนวคิด TL, LM ผูสอนตองคำนึงถึงคำถาม 
3 คำถาม ไดแก ทำไมตองสอน สอนอะไร สอนอยางไร 

 สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) เปนแนวคิดการจัดการศึกษาของ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรภายใตวิสัยทัศนในการพัฒนาระบบการศึกษาที่กลาววา Thinking 
Schools, Learning Nation (TSLN) ซึ่งตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาเพื่อการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง Thinking Schools เปนวิสัยทัศนที่ตองการใหโรงเรียนทุก
โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด สวน Learning Nation เปนวิสัยทัศนของการ
เรียนรูที่ตองการใหผูเรียนมีความรูที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรค
เพ่ือนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

 ทฤษฎีการเรียนรูที ่สนับสนุนแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn 
More) ไดแกทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนทฤษฎีที่ใหความสำคัญกับตัวผูเรียน เช่ือ
วาผูเรียนสามารถสรางความรู ไดดวยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมอยาง
กระตือรือรน 

 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) 
สามารถจัดการเรียนรูไดหลากหลายวิธี แตตองเนนที่ผูเรียนเปนสำคัญ การจัดการเรียนรูตามสอน
นอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ที่โรงเรียน Raffles Girls’ School ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร พบวา วิธีหนึ ่งที ่สามารถนำมาใชในการจัดการเรียนรู ได คือ การออกแบบ
ยอนกลับ (Backward Design) ซึ ่งพัฒนาโดย Wiggins & McTighe ประกอบดวยขั ้นตอนหลัก 3 
ขั้นตอน ไดแก 

 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเปาหมายการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐานการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู 
 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู 
 โดยที่ในขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู สามารถประยุกตใชแนว

การจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรู คิด (Cognitively Guided Instruction : CGI) ซึ่งเปนแนว
การจัดการเรียนรู ที่เนนใหผูเรียนสรางความรู และการแกปญหาดวยตนเอง ใหความสำคัญกับการคิด
ของผูเรียน โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุน และเอ้ืออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
เปดโอกาสใหผู เรียนไดทำงานเปนกลุ ม มีโอกาสนำเสนอความคิดของตนเอง รวมกันอภิปราย 
กอใหเกิดการเชื่อมโยงความรูเดิมกับชีวิตจริง ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดสอน
นอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) 
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 โดยสรุป โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอน
นอยลง เรียนรูมากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของณัฐพล บัวจันทร คือ 1) ใชทฤษฎี คอนสตรัคติ
ว ิสตในการจัดการเร ียนรู  (Learning by Constructivism Theory) 2) การจัดการเร ียนรู แบบ
ยอนกลับ (Backward Design) 3) การจัดการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสำคัญ (Student-Centered 
Learning) 

 2.3.5  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ ธงชัย สิทธิกรณ 

 ธงชัย สิทธิกรณ (2557) กลาวถึง “สอนใหนอย-เรียนใหมาก” วา หมายถึง สอนนอยลง 
เรียนรู มากขึ ้น (Teach Less, Learn More : TLLM) ตามแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร ที่มุ งใหครูมีบทบาทในการสอนใหผูเรียนมีความคิดมากกวามีความรูจากการ
ทองจำ ภายใตวิสัยทัศนในการพัฒนาระบบการศึกษา Thinking Schools, Learning Nation (TSLN) 
ที ่ตองการใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงในการจัดศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น  มีดังนี้ 1) Thinking 
Schools เปนวิสัยทัศนที ่ตองการใหโรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการศึกษา  2) ใหผู เรียนเปนนักคิด          
3) Learning Nation เปนวิสัยทัศนที่ตองการใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม และความสามารถ
ในการสรางสรรค เพิ่มมากขึ้น ใหสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตจริงได นอกจากนี้ Teach Less, 
Learn More (TLLM) ยังมุงเนนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน ซึ่งตองการเปลี่ยน
การจัดการศึกษาในเชิงปริมาณ ไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 4) เพิ่มการจัดการศึกษาในเชิง
คุณภาพ คือ การเพิ่มการมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียนระหวางผูสอนกับผูเรียน ใหผูเรียนไดแสดงความคิด
ของตนเอง สงเสริมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 5) ลดการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณ คือ การลด
บทบาทของครู จากผูสอนไปเปนผูชี้นำ กระตุนใหผูเรียนสรางความรู การลดการเรียนแบบทองจำ 
การสอบ และการหาคำตอบ 
 ทฤษฎีการเรียนรูที ่สนับสนุนแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn 
More) คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) เปนทฤษฎีที่ใหความสำคัญกับตัวผูเรียน เชื่อวา
ผูเรียนสามารถสรางความรู ไดดวยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมอยาง
กระตือรือรน กรอบแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต คือ 1) ผู เรียนเปนผู สรางความรูดวยตนเอง      
ดวยวิธีการที่แตกตางกันของผูเรียน รวมทั้งอาจแตกตางกับแนวทางของผูสอน 2) ประสบการณเดิม
ของผูเรียนเปนพื้นฐานที่สำคัญของการสรางความรูใหมและผูเรียนแตละคนมีความรูและประสบการณ
เดิมที่แตกตางกัน 3) การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ประสบการณตรง และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันของผูเรียน มีสวนชวยในการสรางความรูใหม  4) ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู 
การตั้งคำถามที่ทาทาย กระตุนใหผูเรียนเกิดการสรางความรู และใหความชวยเหลือผูเรียนในทุกดาน 
 บทบาทของผูสอนตามแนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) 
คือ เสนอใหผูสอน สอนใหนอยลง (Teach Less) แตสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากขึ้น (Learn 
More) กลาวคือ ผูสอนตองกระตุนใหเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง ครูจะมีบทบาทการสอน
นอยลง แตจะมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมเรียนการสอน การเตรียมสื่อและแหลงเรียนรู และ
เตรียมคำถามที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยผูสอนตองคำนึงถึงสิ่งสำคัญ 
3 ประเด็น ไดแก ทำไมตองเรียนรู ? เรียนรูอะไร ? และเรียนรูอยางไร ? จากแนวคิดดังนี้ 1) ผูสอน
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ควรใหผูเรียน เกิดความสนใจในการเรียนรู และมีกำลังในการเรียนรู ไมใชเนนเพียงเนื้อหา/ความรูที่
สอนเทานั้น 2) ผู สอนควรใหผู เรียน เขาใจมโนทัศนและแนวคิดที ่สำคัญ มากกวาการทองจำได   
3) ผูสอนควรใหผูเรียน มีความพรอมสำหรับการทดสอบของชีวิต มากกวามีชีวิตเพื่อการทดสอบ  
4) ผูสอนควรใหผูเรียน เห็นภาพรวมของเนื้อหา และความเชื่อมโยงของเนื้อหา มากกวาที่จะสอน
เนื้อหาแยกกันเปนเรื่อง ๆ 5) ผูสอนควรใหผูเรียน เห็นคุณคา มีทัศนคติที่ดี และสามารถนำความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง มากกวาที่จะนำความรูไปใชในการสอบเทานั้น 6) ผูสอนควรใหผูเรียน เขาใจ
กระบวนการเรียนรู มากกวาเนนที่ผลการเรียนรูเพียงอยางเดียว7) ผูสอนควรใหผูเรียน คิดอยางมี
วิจารณญาณ โดยการใชคำถามกระตุน มากกวาการใหผูเรียนปฏิบัติตามคำสั่งเทานั้น 8) ผูสอนควรให
ผู เรียน มีความกระตือรือรน และเรียนรู ไดดวยตนเอง มากกวาการที่ผู เรียนเรียนรู จากการ ทำ
แบบฝกหัดและทองจำ 9) ผูสอนควรสราง บรรยากาศ และจัดสถานการณ ที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง มากกวาการเรียนจากคำบอกของผูสอน 10) ผูสอนควรคำนึง ถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน กำหนดวิธีการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน มากกวาการใชวิธีสอนแบบ
เดียวกันทั้งหมด 11) ผูสอนควรใช วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริง เพื่อ
วิเคราะหคุณภาพและพัฒนาการของผูเรียน มากกวาการประเมินผูเรียนจากการสอบเทาน้ัน 
 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสอนนอย เรียนรูมาก (Teach Less, Learn More) สามารถ
จัดการเรียนรูไดหลากหลายวิธี แตตองเนนที่ผูเรียนเปนสำคัญ การจัดการเรียนรูตามแนวคิด Teach 
Less, Learn More ที่โรงเรียน Raffles Girls’ School ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร พบวาวิธีหนึ่ง
ที่สามารถนำมาใชในการจัดการเรียนรูได คือ การออกแบบยอนกลับ (Backward Design) ซึ่งพัฒนา
โดย Wiggins & McTighe ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเปาหมายการเรียนรู 

 การกำหนดเปาหมายการเรียนรู ประกอบดวย การกำหนดคำถามสำคัญ การกำหนดความ
เขาใจที่คงทน (Enduring Understanding) จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา/ความรูที่ผูเรียนตองเรียนรู 
และทักษะที่ตองการพัฒนา เมื่อเสร็จสิ้นการสอนแลวผูเรียนตองเกิดความเขาใจที่คงทน ( Enduring 
Understanding) ซึ่งเปนความสามารถอยางลึกซึ้งในการอธิบาย ประยุกตใชความรูและเชื่อมโยงไปสู
สถานการณตาง ๆ โดยการกำหนดความเขาใจที่คงทน (Enduring Understanding) มีหลักเกณฑใน
การกำหนด ดังน้ี 1) ความเขาใจที่คงทนของเรื่องที่กำลังสอนควรสามารถถายโอนไปสูเรื่องอื่นๆ และ
ชีวิตจริง เพื่อเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาและความสำคัญของเนื้อหาที่มีตอชีวิตจริง 2) ความเขาใจ
ที่คงทนตองผานกระบวนการสืบสวน อภิปราย ตั้งคำถาม และประเมินผล ไมสามารถทำความเขาใจ
ไดในทันที 3)  ความเขาใจที่คงทนเกิดมาจากการเชื่อมโยงมโนทัศน หลักการ กฎ หรือทฤษฎีกับ
ทักษะ/กระบวนการ 4)ความเขาใจที่คงทนควรนำไปสูบทสรุปของเรื่องโดยผานกระบวนการคิดขั้นสูง 

 
 ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐาน และการประเมินผลการเรียนรู 
 การกำหนดหลักฐานการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู หลักฐานการเรียนของ

ผูเรียน ไดแก ชิ้นงานหรือภาระงาน ซึ่งจะเปนรองรอยของการเรียนรูที่ผานการปฏิบัติงานหรือทำ
กิจกรรมของผูเรียน ทำใหผูสอนทราบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ หรือไมตัวอยางของช้ินงาน 
เชน รายงาน เรียงความ แผนภาพ หุนจำลอง แฟมสะสมผลงาน โครงงาน เปนตน ตัวอยางของภาระ
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งาน เชน การสอบ การพูดปากเปลา การแสดงบทบาทสมมติ การตอบคำถาม การอธิบาย การกลาว
รายงาน การอภิปราย เปนตนการประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการในการการตรวจสอบ คนหา 
หรือรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียนแลวนำ ผลที่ไดมาสรุป และตัดสินวาผูเรียนเกิดการเรีย นรู
หรือไม การประเมินผลการเรียนรูเปนองคประกอบสำคัญของการเรียนการสอน และไมสามารถแยก
ออกจากกระบวนการเรียนการสอนได ซึ่งการประเมินผลที่สอดคลองกับแนวคิด TL, LM คือการ
ประเมินตามสภาพจริง เนื่องจากเปนการประเมินผลที่สามารถประเมินไดทั้งกระบวนการ และผลที่ได
จากการเรียนรูประเด็นที่ผูสอนควรคำนึงถึงในการพิจารณา กำหนด และประเมินหลักฐานการเรียนรู
ของผูเรียน ไดแก 1) ความเขาใจที่คงทน/ผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนคืออะไร 2) จะใช
เครื่องมือใดในการประเมินความเขาใจที่คงทน/ผลการเรียนรูที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน 3) ผูสอนจะรู
ไดอยางไรวาผูเรียนเกิดการเรียนรูแลวหรือยัง 4) หลักฐานที่แสดงวาผูเรียนเกิดการเรียนรูคืออะไรและ
เพียงพอที่จะสรุปวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม 5) การประเมินผลการเรียนรูควรประเมินตามผลการ
เรียนรูที่ตั้งไว 

 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนจัดประสบการณการเรียนรู 
 การวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู เปนการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แกผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญและสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งตองสอดคลองกับ
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยประเด็นที่ตองคำนึงถึงในการจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน ไดแก   
1) การจัดประสบการณการเรียนรู ควรอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่ผูเรียนสนใจ และแหลงเรียนรูควรอยูใน
ชีวิตจริง 2) เนนการเรียนรูแบบรวมมือ เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอน รวมทั้งไดนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง 3) สงเสริมใหผู เรียนเปนผูมี
ความคิดสรางสรรค เปนนักคิด และนักแกปญหา 4) ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียน ไดสืบสอบหา
ความรู  ลงมือปฏิบัติและแกปญหาดวยตนเอง 5) ผู สอนมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู ที่
หลากหลาย ต้ังคำถามที่ทาทายความสามารถและกระตุนสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการสรางความรู 

 สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) จึงเปนแนวคิดที่อยูบนพื้นฐาน
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ซึ่งตองการใหผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น การจัดการเรียนรูตามแนวคิดนี้ สามารถจัดการ
เรียนรูไดหลากหลายวิธี แตตองเนนที่ผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ประเทศสิงคโปรนำมาใช 
คือ การออกแบบยอนกลับ (Backward Design) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ไดแก การ
กำหนดเปาหมายการเรียนรู การกำหนดหลักฐานและการประเมินผลการเรียนรู และการวางแผนการ
จัดประสบการณการเรียนรูโดยในขั้นตอนการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูนั้น สามารถ
ประยุกตใชแนวการจัดการเรียนรูแบบการสอนแนะใหรูคิด (Cognitively Guided Instruction : CGI) 
ซึ่งเปนแนวการจัดการเรียนรู ที่เนนใหผูเรียนสรางความรู ละการแกปญหาดวยตนเอง ใหความสำคัญ
กับการคิดของผูเรียน โดยมีผูสอนเปนผูสนับสนุน และเอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเรียนไดทำงานเปนกลุม มีโอกาสนำ เสนอความคิดของตนเอง รวมกัน
อภิปราย กอใหเกิดการเชื่อมโยงความรูเดิมกับชีวิตจริงซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด 
Teach Less, Learn More : TLLM 



55 
 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของธงชัย สิทธิกรณ คือ 1) ใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตในการจัดการ
เร ียนรู  และ (Learning by Constructivism theory) 2) สงเสริมทักษะการเร ียนรู ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning Skills) 

 2.3.6  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ สุทัศน เอกา 

 สุทัศน เอกา (2558) ไดกลาววาการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู คือ ปรัชญาการเรียนรูแหง
ศตวรรษที่ 21 นั ้นถูกตองแลว และไดใหความหมายของ Teach Less Learn More วาหมายถึง 
“บอกแตนอย” เพียงเพื ่อใหผู  เร ียนสามารถ “ไปหาความรู เอาจากประสบการณ ที ่ เร ียกวา 
Experiential Learning ซึ่งอาจเปน สถานการณตาง ๆ (Situation) เหตุการณ (Event) ปรากฏการณ 
(Phenomenon) เรียนรูจากสถานประกอบการ, สถานที่ และอื่น ๆ หรือประสบการณที่ครูจัดให
เรียนรู “ตามเนื้อหาในบทเรียน ที่เรียกวา กิจกรรมการเรียนรู (Learning Activity) หรือกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่เสริมสราง “ทักษะ (Skill)” ดานตาง ๆ เชนเรื่องของภาษาอังกฤษ เปนตน 

 ดังน้ัน ครูแหงศตวรรษที่ 21 จึง “เปนยิ่งกวาครูผูบอกความรูเทาน้ัน It was more than a 
teacher who impart knowledge.” เพราะเขาเปนทั้งโคช ทั้งครู เปนพี่เลี้ยง เพื่อน และแมกระทั่ง
เปนพอแมคนที่สองของศิษย “การเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 นั้น “ผูเรียนจะตองเขาไปมีสวนรวมใน
การเรียนรู Active Participation” อยางนอยที่สุด 3 ประการ หรือ เรียกวา 3 กิจกรรมแหงการ
เร ียนร ู   “The Three Learning Activities” ค ือ 1) การเร ียนร ู ส วนบุคคล Personal Learning  
2) กลุมการเรียนรู Group Learning หรือ การเรียนรูแบบระดมความคิด การเรียนรูแบบชวยเหลือ
เกื้อกูล และการเรียนรูรวมกัน Brainstorming, Cooperative and Collaborative Learning และ 
3) การฝกทักษะ Skill Practice การเรียนรู แหงศตวรรษที ่ 21 คือ Experience Learning หรือ 
Learning by Doing นั้น กระบวนการเรียนรูตองประกอบดวย 3 องคประกอบของการเรียนรูจึงจะ
ไดผล การเรียนรูจึงจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ 

 แนวคิดสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) จึงเปนการบอกแตนอย
ครูเพื่อใหผูเรียนสามารถไปหาความรูจากประสบการณ ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู การเรียนรูแหง
ศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 1) การเรียนรูสวนบุคคล 2) กลุมการเรียนรู และ 3) การฝกทักษะ  

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของสุทัศน เอกา คือ การเรียนรูแบบ Active Participation 

 2.3.7  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ อนุศร หงสขุนทด  

 อนุศร หงสขุนทด (2558) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยใชแนวการเรียนรูแบบ
ผสมผสาน (ตอนที่ 1) วา แนวการคิดลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนแนวทางที่สอดคลองกับการเรียนรู
ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีนโยบายเนนไปที่ความอิสระในการเรียนรูของผูเรียนเปนหลักคือ 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน ผูเรียน และผูปกครองที่จะตองเขามามีสวนรวมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู มีการรายงานผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนำผลจากการเรียนหรือจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดมาวิเคราะห เพื่อคนหาปญหาสำหรับนำขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุง
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การจัดกิจกรรมในครั้งตอไป (After Action Review) และนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการ
บริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีคุณภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูเรียนตามกับศักยภาพของผูเก่ียวของในแตละสถานศึกษา 

 ในป 2559 อนุศร หงสขุนทด ไดกลาวไวในกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูโดยใชแนว
ทางการเรียนรูแบบผสมผสาน (ตอนที่ 2) ไดใหความหมายของ กิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
วาหมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งควรมีความเปน
เลิศในเนื้อหาและมีทักษะควบคูกัน โดยตองมีการพัฒนาโครงสราง หรือระบบตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ
และสนับสนุนทั้งระบบ เชน การปรับมาตรฐานการเรียนรู การปรับโครงสรางหลักสูตร วิธีการประเมิน 
วิธีการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ การเตรียมความพรอมของครู การพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนและ
โครงสรางดานเทคโนโลยี  โครงสรางดังกลาวมาทั้งหมดควรมีการสนับสนุนการเรียนรูแบบลงมือ
ปฏิบัติ (Learning by Doing) การแสวงหาความรู (Inquiry Based Learning) และการพัฒนาทักษะ
การคิดระดับสูงของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ของผูเรียนซึ่งถือเปนสิ่งที่สำคัญของการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ในความหมายคือ ทั้งหลักสูตร สถานศึกษาและผูสอน ไมควรที่จะสงเสริมหรือฝกฝนแค
ใหผูเรียนมีความเชี่ยวชาญในการใชอุปกรณดิจิตอล แลวถือวาผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 การเชี่ยวชาญในการใชอุปกรณดิจิตอลของผูเรียน ไมไดหมายความวาผูเรียนมีทักษะการเรียนรู
และมีทักษะในการคิดนวัตกรรม มีทักษะชีวิต ดังนั้นกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงสรางเพื่อการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควรตองไดรับการพัฒนาใหทันสมัย เชน ทักษะโดยรวมที่บรรจุลงในมาตรฐาน
การเรียนรู อยางชัดเจน วิธีการประเมินผล หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและ
สภาพแวดลอมการเรียนรูของผูเรียนเกิดความเหมาะสมตอการเรียนการสอน การเรียนรู รวมไปถึง
ผลลัพธที่ตองการในอนาคตของผูเรียนดวย เชน ผูเรียนมีกระบวนการคิดขั้นสูง มีความคิดสรางสรรค
นวัตกรรม มีความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว มีความเปนผูนำ มีทักษะการเรียนรูขาม
วัฒนธรรม รวมไปถึงความรูพื้นฐานในทักษะดานตาง ๆ ที่มีความจำเปนตอการใชชีวิตในอนาคตของ
ผูเรียน 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของอนุศร หงสขุนทด คือ (1) การเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ 
(Learning by Doing 2) การแสวงหาความรู (Inquiry Based Learning) 3) การพัฒนาทักษะการคิด
ระดับสูงของบลูม (Bloom’s Taxonomy) 

 2.3.8  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ อารีย ปรีดีกุล 

 อารีย ปรีดีกุล (2558) ไดกลาววา รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการสอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น (TLLM) เปนฐานสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ใชการออกแบบการเรียนรู 
คือการออกแบบยอนกลับ (Backward Design) ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอน
ที่ 1 การกำหนดเปาหมาย ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหลักฐานการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู 
ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ในขั้นตอนนี้เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนได
ทำงานรวมกันเปนกลุม ผูเรียนมีสวนรวมทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีการวางแผน
เสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายแกไขปญหากอใหเกิดการเชื่อมโยงความรูเดิมกับชีวิตจริง 
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มี 5 องคประกอบ ไดแก หลักการ วัตถุประสงค เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดและ
ประเมินผล 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของอารีย ปรีดีกุล คือ การออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ 
(Backward Design) 

 2.3.9  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ มานัส รอดช่ืน 

 มานัส รอดชื่น (2559) ไดใหความหมายของสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, 
Learn More) วาหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานการเรียนรู Project 
Base Learning (PBL) ผูเรียนไดรับการเรียนรูจากการใชปญหาของชุมชน ของทองถิ่น นำมาศึกษา 
วิเคราะห และทดลองในปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดความเขาใจ มีประสบการณ รูปญหา รูขั้นตอน การใช
วัสดุเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง เพื่อใหไดชิ้นงานตามที่ตองการ มีการรวมคิด รวมทำ 
แสวงหาความรูระหวางสมาชิกภายในกลุมและมีการแลกเปลี่ยนชวยเหลือเพื่อนกลุมอ่ืน ๆ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที ่ไดรับมอบหมาย มีการทำงานเปนทีมตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเองจนปฏิบัติงานสำเร็จ ซึ่งอาจจะพบปญหาในระหวางการทำงานของแตละกลุม
ไมเหมือนกัน ผูเรียนจึงตองฝกการสังเกต การบันทึกรูปภาพ พรอมจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ในระหวาง
การทำงานเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไมใหเกิดขึ้นซ้ำอีก และสามารถนำผลการ
บันทึกไปนำเสนองานหนาชั้นเรียนเพื่อฝกการ Present ตอหนาสาธารณะและไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางเพื่อนรวมชั้นเรียนกับผูสอนตอไป ซึ่งในการทำกิจกรรมนี้จะทำใหผูเรียนมีความรูสึก
สนุกสนาน อยากทำชิ้นงานที่มาจากความคิดสรางสรรคของตนเองเพื่อตอบโจทยการแกปญหา อีกทั้ง
ยังทำใหผูเรียนสามารถจดจำขั้นตอนในการปฏิบัติงานไดดีขึ้นกวาการอานหรือทองจำจากตำรา ซึ่ง
การลงมือปฏิบัติจะทำใหผู เรียนมีทักษะประสบการณและยังสามารถนำความรู ที ่ไดรับนาไป
ประยุกตใชในการทำงานตอไป 

 มีคำกลาววา การสอนที่ดี คือการไมสอนอะไรเลย ผูเขียนจึงสงสัยวาทำไมถึงเปนเชนนั้น จึง
ไดรูความจริงวาผูสอนมีหนาที่ในการกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู สนับสนุน เสนอแนะแนวทาง ให
คำปรึกษา เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความสนใจ ใฝรูและสามารถคนควาหาความรูดวย
ตนเอง ในเรื่องหรือสิ่งที่เขาสนใจอยากรู โดยที่ ไมมีการตองบังคับใหทำในสิ่งที่ผูสอนตองการ เพราะ
ความรูที่ผูเรียนจะไดรับนั้นไมไดเกิดจากผูสอน หากแตเกิดจากความสนใจใฝรู ของผูเรียน มีแรง
บันดาลใจในการอยากเรียนรู ตองขวนขวาย ตองคนควา ตองศึกษาที่นอกเหนือจากชั้นเรียนหรือใน
ตำราเรียนเทาน้ัน เพราะยังมีอีกหลายสิ่งหลายอยางที่นอกเหนือจากหองเรียนหรือที่ตำราเรียนเขียนไว
นั้นคือประสบการณ การฝกปฏิบัติเพราะจะทำใหผูเรียนจดจำและเขาใจไดดียิ่งขึ้น ดีกวาการทองจำ
และแคนำไปใชสอบเพื่อใหผาน ไดคะแนนที่ดีและไดเกรดเพียงอยางเดียว แตในความเปนจริงคือ
ผูเรียนเพียงรูแตทฤษฎีไมสามารถนำไปปฏิบัติหรือนำไปประยุกตใชได ทำใหการเรียนการสอนใน
ปจจุบันนั้นคุณภาพของผูเรียนนอยลง ยิ่งในปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาในชีวิตประจำวันมากขึ้น
แตใชไมถูกหลัก ถูกเวลาก็อาจจะเปนโทษมากกวาประโยชนที่จะไดรับ ดังนั้นไม วาผูเรียนและผูสอน
ตองตระหนักและใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมก็จะเกิดประโยชนกับผูเรียนและผูสอนอยางมหาศาล ซึ่ง
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การสอนใหนอย และเรียนรูใหมากจึงเปนเรื่องสำคัญโดยผูสอนสามารถนำไปปรับใชไดกับทุกวิชา
เพราะถาผูสอนยังยึดติดกับความรูของตัวเองเปนหลักที่เรียนมาตั้งแตอดีตจนลืมไปวาวันเวลาได
เปลี่ยนแปลงแคไหน ถึงไหนแลว จึงทำใหผูสอนตองกระตุนและจัดกระบวนการเรียนรูใหตรงกับความ
สนใจของผูเรียนวาเขาสนใจอะไร เขาอยากเรียนรูอะไร ที่สอดคลองและครอบคลุมเน้ือหารายวิชาของ
ผูสอน ซึ่งจะเปนผลดีทั้งผูเรียนและผูสอน แตจะตรงกันขามหากผูสอนตั้งใจสอนในสิ่งที่ผูเรียนไมสนใจ 
ไมฟงและไมเกิดกระบวนการเรียนรู ตอใหสอนดี มีเทคนิคมีสื่อมีเครื่องมือที่ทันสมัยแคไหน ผูเรียนก็ไม
เกิดการรับรู ไมเขาใจ ซึ่งการเรียนการสอนในปจจุบัน ผูสอนจะใชเวลาในการสอนมาก ผูเรียนใชเวลา
เรียนในชั้นเรียนมากเกินไปโดยรอรับการถายทอดความรูจากผูสอนอยางเดียว วิธีการนี้นอกจาก
ผูเรียนจะไมสนใจเรียนและไมเกิดความรูแลวยังทำใหเกิดความไมอยากเรียน เบื่อหนาย หลับในช้ัน
เรียน มาสาย ไมทำการบานแลวผูสอนก็ไมอยากจะสอนอีก ความคิดเห็นจึงตรงกันพอดี  

 ดังนั้น ผูสอนจึงจำเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติใหมและจัดกระบวนการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนสำคัญฝกใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน มีเหตุผล 
เพราะการเรียนไมใชแคการอานหนังสือ ทำขอสอบ ไดเกรด จบการศึกษาและรับปริญญาเทาน้ัน แต
การเรียนคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ที่จะตองออกไปทางานในอนาคต
ตอไป ตองฝกใหเขาคิดเปนแลวตองปฏิบัติได เพราะไมเขนนั้นผูเรียนที่จบไปแมจะมีเกรดที่สูงแตไม
สามารถปฏิบัติงานในศาสตรที่เรียนได ก็จะทำใหการเรียนการสอนไมมีคุณภาพ ก็จะเปนผลยอนกลับ
มาสูผูสอนและสถาบันที่ผูเรียนศึกษา สวนการวัดประเมินผล ควรจะใหมีความแตกตางจากเดิม ที่
ผูเรียนตองมาขยันอานหนังสือในชวงเวลากอนสอบ หรือเก็งขอสอบกันจนเครียด ผูสอนควรคิดโจทย
หรือกำหนดกิจกรรมตาง ๆ รวมกับผูเรียน แลวมาสรุปกันวา ขอไหนเหมาะสมที่จะเปนขอสอบและ
ครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชาเรียน แลวบอกโจทยเพื่อใหนักศึกษาไปศึกษาแลวหาคำตอบมาสอบ 
เพราะจะทำใหไดผลดีทั้งสองฝายผูสอนก็ไมตองกลัวผูเรียนจะทำขอสอบไมได สวนผูเรียนก็ไดไปศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมแลวนำมาตอบคำถาม  

 ซึ่งคำถามควรมีความหลากหลาย หลายคำตอบ ไมควรที่จะเปนคำถามที่มีคำตอบแบบ
เดียว เชน ปูนปลาสเตอรมีสีอะไร แตปรับเปลี่ยนคำถามใหมเปน ปูนปลาสเตอรสามารถนำมาใช
ประโยชนอะไรไดบาง เปนตน และอยาไปจริงจังกับการวัดผลการประเมินที่มีมาตรฐานสูงมาก
จนเกินไป เชน ผูเรียนตอบไมตรงกับความคิดของผูสอนจะไดคะแนนนอย ตองเปดใจรับฟงความคิด
ของผูเรียนที่แตกตางจากผูสอนบางเพราะไมเชนนั้นแลวผูเรียนจะไมเกิดความคิดสรางสรรคไดเลย
นอกจากตองเช่ือฟงผูสอนและทำตามที่ผูสอนแนะนำเทาน้ัน จึงตองเขาใจความแตกตางของผูเรียนแต
ละคนไมเหมือนกัน มีความชอบความสนใจทัศนคติ วิธีคิด การพูด การใชชีวิต ที่แตกตางกันไป ซึ่งแต
ละคนจะมีขอดีขอเสียแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความสนใจของผูเรียน เพราะในปจจุบันผูเรียนจะสนใจ
เกรดมากกวาการเรียนรู จึงตองมีการอธิบายวาผูเรียนอยาสนใจหรือกังวลเรื่องเกรดของผูสอนมาก
จนเกินไป แตจงใหความสำคัญกับสิ่งที่ผูเรียนอยากรู และจะไดความรูกับวิชาที่เรียนอะไรมากกวา  

 คณะผูบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดจัดทำโครงการ
อบรมการจัดการเรียนรู Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของผูเขียน ใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถแลกเปลี ่ยนเรียนรู ทางดานวิชาการเพื ่อที ่จะสามารถนำมาประยุกตใชกับ
กระบวนการเรียนการสอนแบบใฝรู ณ Shelton College International ประเทศสิงคโปร ไดรูจักกับ
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ทฤษฎีการสอนที ่มีชื ่อวา Teach Less, Learn More (TLLM) คือ “สอนใหนอย เรียนรู ใหมาก” 
เพราะประเทศสิงคโปร เปนประเทศที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง แมมีพื ้นที ่เพียง 646 ตาราง
กิโลเมตรเทียบเทาจังหวัดภูเก็ตแตประเทศที่มีขนาดเล็กแคนี้กลับเปนประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดี
ที ่สุดในอาเซียน แตพื ้นที ่ขนาดนี้สามารถเปนที่อยู อาศัยของประชากรถึง 4 ลานคน ซึ ่งความ
หลากหลายของประชากรทั้งชาวจีน มาเลย อินเดียและชาติอื่น ๆ ซึ่งกอใหเกิดการผสมผสานทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาตางๆ ที่สามารถอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน และการผสมผสานกันอยาง
ลงตัวของวัฒนธรรมที่หลากหลายนี้ทำใหนักเรียนนานาชาติมีทางเลือกมากมายในการใชชีวิตอยาง
รื่นรมยในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ความปลอดภัยสูง มีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ ำ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีเปนที่ยอมรับและรูจักกันเปนอยางดี นักเรียนนักศึกษาจึงไดอยูในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอการเรียนรู สวนระบบการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรนั้น ตั้งอยูบนพ้ืนฐานที่วา
นักเรียนแตละคนมีความถนัดและความสนใจแตกตางกันไปในแบบฉบับของตนเอง ดังนั้นประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร จึงจัดระบบการศึกษาที่ยืดหยุนเพื่อใหนักเรียนแตละคนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองไดอยางเต็มที่ โดยถือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องที่สำคัญสอนใหเปนคนคิด
เปน คิดอยางเปนระบบและสรางสรรคและเกิดเปนมูลคาทางความคิด  

 ดังน้ันหลังจากที่ไดรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนในแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น 
(Teach Less, Learn More) มาแลวนั ้น ผู  เข ียนจึงไดนำเทคนิคการจัดการเร ียนการสอน มา
ประยุกตใชกับการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวิชาของผูสอน เพื่อจะไดจัดกระบวนการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดการใฝรู ศึกษาคนควาหาความรู
ดวยตนเอง ฝกใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน เชน มีคำถาม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณตาง ๆ ที่
ผูเรียนไปศึกษาคนความา เพื่อใหเกิดการเรียนรูกันในชั้นเรียน สวนผูสอนคอยอำนวยความสะดวก 
แนะนำ สนับสนุน และจัดกระบวนการเรียนรู และใหผูเรียนฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประสบการณและ
เขาใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรูจะไมไดเกิดจากการผูสอนเพียงอยางเดียว กระตุนใหผูเรียนตองหมั่นศึกษา
หาความรูตองเพิ่มเติมอยูเสมอและตองเรียนรูตอไป 

 จากที่กลาวมาการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐานการเรียนรู  Project Base Learning (PBL) ผูเรียน
ไดรับการเรียนรูจากการใชปญหาของชุมชน ของทองถิ่น นำมาศึกษา วิเคราะห และทดลองในปฏิบัติ
จริงเพื่อใหเกิดความเขาใจ มีประสบการณ รูปญหา รูขั้นตอน การใชวัสดุเครื่องมือ ในการปฏิบัติงาน
ไดดวยตนเอง 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของมานัส รอดชื่น คือ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐานการเรียนรู (Project-Based Learning : PBL) 2) การจัดการเรียนรู Active Learning 

 2.3.10  แนวคิดเชงิทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ พันธรบ ราชพงศา  

 พันธรบ ราชพงศา (2559)  ไดบันทึกเรื่อง “อนาคตการศึกษาอาเซียน” และไดนำเสนอ
สารสนเทศเชิงวิเคราะหไวอยางนาสนใจ โดยไดกลาวถึงความจำเปนที ่จะตองพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน เพราะกฎบัตรอาเซียนมีขอที่กลาวไววา “ภาษาที่ใชในการทางานของ
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อาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” (The Working Language of ASEAN shall be English) ประเทศที่จะ
แขงขันในเวทีอาเซียนได จึงตองมีความชำนาญในภาษาอังกฤษ เชน ประเทศสิงคโปรและมาเลเซียที่
ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการ และชาวฟลิปปนสที่สามารถติดตอสื่ อสารโดยใชภาษาอังกฤษได
เปนอยางดี และไดเสนอใหประเทศไทยหันมาเนนการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษใหมากขึ้น 
โดยเนนที่การฟงและการพูดเพื่อใหสามารถสื่อสารกับเพื่อนรวมงานและลูกคาชาติอาเซียนในอนาคต
ได และยังไดเสนอขอมูลดัชนีการพัฒนามนุษยจาก Human Development Report 2011 ของ 
UNDP ที่พิจารณาจากดัชนีการศึกษา (Education Index) ที่คำนวณจากอัตราการรูหนังสือของผูใหญ 
และสัดสวนของเด็กวัยเรียนที่ไดรับการศึกษาระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา ซึ่งมีการแบงกลุมและจัด
อันดับจากทั้งหมด 187 ประเทศ ในสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศน้ัน สิงคโปร (อันดับที่ 26) และบรูไน 
(อันดับที่ 33) ถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนามนุษยระดับสูงมาก มาเลเซีย (อันดับที่ 61) อยู
ในกลุมประเทศที่มีการพัฒนามนุษยระดับสูง สวนกลุมประเทศที่มีการพัฒนามนุษยระดับกลาง มี 6 
ประเทศ ไดแก ไทย (อันดับที่ 103) ฟลิปปนส (อันดับที่ 112) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 124) เวียดนาม 
(อันดับที่ 128) สปป.ลาว (อันดับที่ 138) และกัมพูชา (อันดับที่ 139) สุดทายคือ พมา (อันดับที่ 149) 
ถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนามนุษยในระดับต่ำ และไดชี้วา สิงคโปรไดใชนโยบาย “สอน
ใหนอยลง เรียนรูใหมากขึ้น” (Teach Less, Learn More)  

 อีกประเด็นที่นาสนใจของประเทศสิงคโปรคือการใชปญหาในประเทศมาเปน Problem 
Base Learning หรือ Project Base Learning (PBL) ที่เปนการพัฒนาการสอนที่นาจะเรียกวา เอา
ตัวผูเรียนเปนศูนยกลาง และใชปญหาเหลานี้มาเปนแหลง เรียนรูและแกปญหาใหกับประเทศซึ่งก็
ประสบความสำเร็จเปนอยางสูง ทำใหประเทศน้ีมีความเจริญอยางรวดเร็ว หรือ มหาวิทยาลัยแหงชาติ
ของสิงคโปร ที่เปลี่ยน "วิธีการสอน" จนทำให NUS กลายเปนมหาวิทยาลัยช้ันนำของโลก ติดอันดับ 8 
ในเวลาเพียงแคสิบกวาป จนมีขอสรุปงายๆ วา “วิธีสอน” สำคัญไมนอยไปกวา “เรื่องที่สอน” PBL 
กับ การเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตรของไทย  

 มหาวิทยาลัยแหงชาติของสิงคโปร The National University of Singapore หรือ NUS 
สามารถยกระดับคุณภาพของตนจนมีชื่อเสียงขึ้นเปนอันดับ 8 ของโลก ดวยการเปลี่ยนวิธีการเรียน
การสอน จากการ Lecture ใหนักศึกษาฟง และวัดผลโดยการสอบปลายภาค มาเปนการสอนและ
การเรียน แบบใชปญหาเปนฐานการเรียน หรือ PBL มารูจัก PBL หรือ การสอนแบบใชโครงการเปน
ฐานการเรียน Project Base Learning และเปนอันเดียวกันกับ การสอนแบบใชปญหาเปนฐานการ
เรียน Problem Base Learning ใหเขาใจกอนนำไปประยุกตใชกับวิชาที่สอน ซึ่งมีลักษณะดังน้ี  
1) ผูสอนบอกแตนอย ใหผูเรียนเรียนรูใหมาก Teach Less Learn More 2) ผูสอนออกแบบกิจกรรม
การสอน Teaching Design 3) ออกแบบการเรียน Learning Design 4) อำนวยความสะดวกใหกับ
ผูเรียนคนพบและซึมซับเอาความรูดวยตนเอง Facilitate 5) ใหผูเรียนฝกปฏิบัติโดยการลงมือทำจริง ๆ 
Learning by Doing 6) อาศัยหลักการทำงานรวมกันของ ผูสอน ผูเรียน เพื่อน และแหลงความรู 
Collaborative 7) อาศัยโลกแหงความเปนจริง Real World การสื ่อสารทางไกล โลกาภิวัตน 
Communication, Globalization 8) ใชคอมพิวเตอร แท็ปเล็ต และเครื่องมือสื่อสารแหงยุคสมัย 
เปนเคร่ืองมือสาหรับการเรียนรู  
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 ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ก็เพื่อใหผูสอนไดมองเห็นภาพกวาง ๆ วา ทานจะตองทำอะไร อยางไร
บาง เมื่อเวลาการใชหลักสูตรใหมมาถึง จะไดไมเกิด “ความสูญเปลา” เพราะกอนที่จะดำเนินการตาม
แนวทางของ PBL ควรที่จะรู คุณลักษณะที่สำคัญ 7 ประการของ PBL ดังน้ี 

 1. “21 Century Skill” คือตองรูจัก "ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21" ซึ่งไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได เนื่องจากการหลั่งไหลของสรรพวิทยาการ และขาวสารขอมูลทาง “อินเตอรเน็ต” ที่ทุก
คนสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง (ที่มาของ Flipped Classroom) และ การศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 เรียกวา “นวัตกรรม 3R และ 4C” ดังนี้ 3R ไดแก Reading การอาน, Writing การเขียน, และ 
Arithmetic คณิตศาสตร 4C ไดแก Critical Thinking การคิดวิเคราะห, Communication การ
สื่อสาร, Collaboration ความรวมมือ, และ Creatively ความคิดสรางสรรค รวมทั้งทักษะชีวิตและ
อาชีพ สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีฯ ซึ่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
เอามาทาเปน “สาระการเรียนรู ” ได 6 กลุมวิชาดังน้ี 1) ภาษาและวัฒนธรรม (Language and 
Culture) 2) กลุมสาระเรียนรู STEM (วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกร และคณิตศาสตร) 3) การดารง
ชีวิตและโลกของงาน (Work Life 4) ทักษะสื่อและการสื่อสาร (Media Skill and Communication) 
5) สังคมและมนุษยศาสตร (Society and Humanity) 6) อาเซียน ภูมิภาคและโลก (Asian Region 
and World) 

 

 
 
ภาพที่ 2.4  กระบวนการเรียนรูที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 (ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ สิงคโปร) 
 

2.  “Need to Know” หมายความวา สิ ่งที ่จะนำมาใหเรียนนั ้นตองเปน “สิ ่งที ่ทุกคน
อยากจะรูรวมกัน” ทั้งผูสอน ผูเรียน และสังคมภายนอก สำหรับผูสอน ตองระดมความคิดในการสราง
แรงจูงใจ Incentive, ตัวกระตุน Motivation, สิ่งเรา Stimulus, การใหกำลังใจ Encouragement, 
และรางวัล Reward, นำมาใชอยาง “มือชั้นครู” เพื่อ “โนมนาว” เขาสูบทเรียนใหได แตตอง “เห็น
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รวมกัน Agreed” เพื่อไมใหหนีจากประเด็นของหลักการ Need to Know มากนัก เพราะมือชั้นครู 
“อยาใหเด็กจูงครู แตครูตองจูงเด็ก ในเรื่องที่ทุกคน Need to Know” 

3. “Student’s Voice and Choice” เรื ่องสำคัญที ่ผ ู สอนมักจะถูกวาเปน “คนกรอก
ความรูเขาไปในหัวสมองเล็ก ๆ ของเด็ก จนมันลน รับอะไรไมไดอีก.จบออกไปแบบไมมีคุณภาพ” 
มาถึงยุคศตวรรษที่ 21 ควรจะ “Student’s Voice and Choice” หรือ การรับฟงความคิดของ
ผูเรียน ใหผูเรียนไดเลือกในสิ่งที่ตองการสวนผูสอนตองจัดใหอยางเต็มที่ เพราะมันเปนการสอน และ 
“ฝกฝน” ใหกลาแสดงออกและยอมรับฟงคนอื่นดวยเหตุผล เปนการเสริมกาลังใจและใหเกียรติแกกัน 
ผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตองการรู ผูสอน เปนผูคอยชี้แนะ “แบบตะลอมๆ” ใหตรงทิศทาง เปรียบ
เหมือนวาใหคนไดกินอาหารขณะที่กำลังหิว เขาจะกินไดมากและมีความสุข หรือจะทำหองเรียนเปน
เหมือน “สภาเล็ก ๆ โดยมีผูสอนเปนประธานสภา” ชวยกันเลือก “หัวขอที่จะทำเปนโครงการ หรือ
ปญหา” เพื่อใหพวกเขาไดไป Inquiry เอา “ความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ” ไดอยางเต็มที่  

4. “Driving Question or Challenge” ใชคำถามเปนตัวขับเคลื ่อนทาทาย หรือเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการ “แสวงหาความรู” วิธีการเรียนของ PBL นี้ผูเรียนใชกระบวนการแบบ “สืบสวน
สอบสวน Inquiry method” เปนวิธีการหาความรูโดยการสืบสาวราวเรื่อง สอบถาม ซักไลเรียง ทั้ง
จากสถานที่ วัตถุ บุคคล หนังสือ หลักฐาน และโลกไซเบอร การสื่อสารทางไกล อินเตอรเน็ต เพื่อตอบ
คำถามที่ซับซอน ตอบปญหา หรือหาคำตอบตอสิ่งทาทายตางๆ  ดังน้ันการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจากการ
แสวงหาคำตอบ “ตอปญหา หรือคำถามที่ไดรวมมือกันเลือกสรรอยางรอบคอบมาแลว จากทั้ง ผูสอน 
และผูเรียนแตละกลุมการเรียนรูชวยกันเลือก สวนคำถามที่ใชเปนตัวขับเคลื่อนหรือกระตุนใหผูเรียน
ตองแสวงหาความรูนั้น “เปนคาถามประเภทปลายเปด Open-End Question” คือสามารถที่จะมี
คำตอบที่หลากหลาย ซึ่งลวนแตสนองความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน ตัวอยางเชน “มีวิธีการใดบาง
ที ่จะทาใหมหาวิทยาลัยของเรานาอยู ..?” ซึ่งเราอาจแนะใหไปหาความรู จาก อินเตอรเน็ต หรือ
สอบถามผูรูและมีประสบการณ ซึ่งแสดงหลักฐาน การหาความรูนั้นได จาก “ใบงาน” หรือระบบ RC 
คือการควบคุมเสนทางการเรียนรูตาง ๆ ที่เรียกวา Learning Route Control  

5.  “Inquiry and Innovation” หมายความวา “ผูเรียน” ตองแสวงหาความรูดวยวิธีการ
ตาง ๆ เชน การสืบสาวราวเรื่อง การสอบถามจากแหลงวิชาตาง ๆ การคนควา คนหา สืบหา ทดสอบ 
ทบทวนหาขอเท็จจริงดวยวิธีการตาง ๆ จากอุปกรณการสื่อสาร จากคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ไอที 
ฯลฯ นี้รวมเรียกวา Inquiry และโดยวิธีนี้ ผูสอนอาจตองใหความรูพื้นฐานพอที่จะ “นำทาง Lead” 
ไปตอยอดแสวงหาความรู และความเขาใจมันอยางถองแท จนสามารถ”  สรางสรรคสิ ่งใหม ๆ 
construct something new” ขึ้นมาในตัวของผูเรียน เปนตนวา ความคิด Idea การตีความหมาย 
Interpretation และ” นำเสนอ Presentation สิ่งใหม ๆ ที่ผูเรียนไดเรียนรูมา ซึ่งเรียกวา นวัตกรรม 
หรือ Innovation สาหรับเรื่อง Inquiry Method ขั้นตอน “การสอนและการเรียน” แบบ Inquiry 
อยางยอ ๆ มีดังน้ี  

 ขั้นที่ 1 การรวมมือกันตั้ง ปญหา หรือ โครงการ Problem or Project ที่อยูในความสนใจ
และทุกคน “มีความเห็นชอบรวมกัน” ปญหานี้อาจไดมาจาก บทเรียน เหตุการณของสังคม ปญหา
ของประชาชน เรื่องของศีลธรรมและคุณธรรม ฯลฯ ตรงกับ คุณลักษณะขอ 2. ของ PBL 
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 ขั้นที่ 2 ทุกคนรวมกันคิดหาคาตอบที่หลากหลาย เรียกวา “ตั้งสมมุติฐาน” วา เรื่องนั้น  ๆ 
จะมี “คำตอบอยางไรไดบาง” แตคาตอบที่ใหนี้ตอง “มีเหตุผลนาเชื่อถือ” และเปนที่ยอมรับ เรียกวา 
“ขั้นตั้งสมมุติฐาน”  

 ขั้นที่ 3 รวมกันวางแผน “พิสูจนคาตอบ” ที่ไดจาก ขอ 2. วาจะสามารถหาความจริง หรือ 
คำตอบแตละขอ ไดจากที่ใดบาง อาจเปน บุคคลที่นาเชื่อถือ แหลงประกอบการ ที่เกิดเหตุ พยาน
แวดลอม หนังสือตำรา คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต I pad หรือเครื่องมือสื่อสาร  

 ขั้นที่ 4 ดำเนินการ “ตามแผนที่วางไว” ในขั้นตอนนี้ที่เปนการ “แสวงหาความรูอยาง
แทจริง” เปนการ “ฝกฝน” วิธีการที่จะเขาไปหาความรู.. เรียกวา “Learn….How to Learn หรือ 
เรียนรูวิธีเรียน” น้ีเปนจุดประสงคสำคัญของการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 

 ขั้นที่ 5 สรุปผลที่ไดจากการแสวงหาคำตอบ ซึ่งคำตอบน้ีจะตรงตามสมมุติฐาน หรือ ไมตรง
ตามสมมุติฐานก็ได แตสุดทายผูเรียนก็รูไดดวยตนเองวา “ขอเท็จจริงเปนอยางไร” นี่ เองที่ตองสอนให
ผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห หรือ Critical Thinking และเตรียมการเพ่ือนำเสนอ Presentation ตอไป  

 ข ั ้นท ี ่  6 การนำเสนอ Presentation รอผลการ Feedback เพื ่อการปรับปรุงแกไข 
Revision  

6. “Publicly Presented Product” เมื่อผูเรียนไดผานกระบวนการเรียนรูตามแบบของ 
PBL แลว ผูเรียนทุกคนตองแสดงออกซึ่ง “ผลแหงการเรียนรู” นั้น ๆ ออกมาเปนที่ประจักษตอผูอื่น 
เพื่อเปนสิ่งยืนยันวา พวกเขาไดผานการเรียนรูนั้น ๆ มาจริง อาจเปนการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ 
หรือการอภิปราย เราเรียกการนำเสนอนี้วา Presented Product  

7. “Feedback and Revision” การรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่นเปนสิ่งดีมาก ผูแสวงหา
ความกาวหนาแกตนเอง ยอมเห็นคุณคา และ ” สำนึกในพระคุณ” ของขอ “วิจารณ หรือ Criticism 
หรือ Feedback” ที่ผู อื ่นและสังคมภายนอกวิจารณตน ให เรานำขอ “วิจารณหรือติเตียนหรือ 
Feedback” นี้ไป “ปรับปรุงแกไข หรือ Revision” ใหมีคุณภาพและสมบูรณยิ่ง ๆ ขึ้นไปไดอยางดี 
และตรงทางที่สุด นี้เปนจุดมุงหมายอันสำคัญขอหนึ่งของการเรียนการสอนแบบ PBL ที่ผู เรียน
ทั้งหลายจะตองผานกระบวนการนี้  ในสังคมที่แตกตางกัน อาจมีจุดประสงคในการวิจารณทั้ง“ดาน
บวกและดานลบ” แตผูเรียนและผูสอน ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาแตสิ่งดี ๆ มาสานตอ และไมสนองตอบ
ตอสิ่งที่ไรคาเรียกวา มีความรูเรื่อง “การคิดวิเคราะห หรือ Critical Thinking” เปนอยางดี  

 คุณลักษณะทั้ง 7 ประการของ PBL นี้ คงเห็นไดแลววา PBL คือ การเรียนโดยใหผูเรียน 
“มีประสบการณ.โดยวิธีผานกระบวนการ Inquiry หรือ สืบเสาะสืบสวน คนหาความรู ” เพื่อ
สนองตอบ “คำถาม หรือ ปญหา หรือ ความทาทาย” ที่เปดโอกาสใหผูเรียน “มีสิทธิ์มีเสียง” ในการ
เลือกสิ่งที่จะเรียนได”ตามสมควร Some Degree” และถาเปน “โครงการ หรือ ปญหา ที่สำคัญ 
Rigorous Projects or Problems” ตองมีการวางแผนและมีการจัดการอยางรอบคอบทุก ๆ ดาน 
และมีการ “ประเมินผล Assessed” และ “วิจัยชั้นเรียน Classroom Action Research” เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรู “เนื้อหาวิชาการที่เปนทักษะสำคัญของศตวรรษที่ 21” เปนตนวา การทางานรวมกัน 
Collaboration, การสื่อสาร Communication, การคิดวิเคราะห Critical Thinkingฯ.เปนตน ทั้งนี้ก็
เพื่อเปนการสรางคุณภาพการเรียนรูที่สูงขึ้นอยางแทจริง จนสามารถแสดง หรือ Presentation ตอ
สาธารณชนได 
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 สำหรับผูสอนที่จะนำ PBL ไปใชในการเรียนการสอน แมเราจะเรียกวาน่ีคือ “นวัตกรรมแหง
ศตวรรษที่ 21” แตจะใชวาเปนของใหมทั้งหมด แตเปน“ของเกา” ที่ไดรับการตอยอดมาจาก การสอน
แบบเกา Traditional Teaching, หลักการศึกษาแบบ Behaviorism, แบบ Cognitivist, และแบบ 
Constructivism ดังน้ัน จึงเปนสิ่งที่จะสามารถนามาประยุกตใชในการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน  

 ซึ่งจากแนวคิดดังที่ไดกลาวมาทั้งหมดและที่ไดจากประสบการณในการเขารวมโครงการ
อบรมการจัดการเรียนรู Active Learning ณ Shelton College International ประเทศสิงคโปร ได
รู จักกับทฤษฎีการสอนที่มีชื ่อวา Teach Less, Learn More (TLLM) คือ “สอนใหนอย เรียนรูให
มาก” ผูเขียนไดนามาปรับใชในรายวิชาที่สอนแตอาจจะยังไมไดครอบคลุมเนื้อหาดังที่กลาวไวทั้งหมด 
เพราะยังตองปรับปรุงแกไขตอไป  

 จากที่ไดทำความรูจักกับแนวคิดสอนนอย เรียนรูมาก ( Teach Less, Learn More) และ
รูจัก PBL หรือ การสอนแบบใชโครงการเปนฐานการเรียน Project Base Learning และเปนอัน
เดียวกันกับ การสอนแบบใชปญหาเปนฐานการเรียน Problem Base Learning เพื่อทาความเขาใจ
กอนนำไปประยุกตใชกับวิชาที่สอน ผูเขียนไดนามาประยุกตใชในการจัดการเรียนสอนในหัวขอ การทำ
แมพิมพและการหลอปูนปลาสเตอรผูเขียนไดออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชและขั้นตอนในการทำแมพิมพและการทำพิมพครอบจากปูนพลาสเตอร  
กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ขั้นนำ สอบถามความรูเดิมหรือประสบการณในการพบเห็นเกี่ยวกับงานปูนพลาสเตอร 
แมพิมพตาง ๆ หรือผลิตภัณฑที่เกี ่ยวของและใกลเคียงโดยเปดโอกาสใหผูเรียนและผูสอนเลาถึง
ประสบการณเพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น จากนั ้นรวมกันคิดวาปญหาของผลิตภัณฑจากปูน
ปลาสเตอรคืออะไร สิ่งที่ผูเรียนสนใจ อยากรูหรืออยากจะทำผลิตภัณฑจากปูนปลาสเตอรมีอะไรบาง 
เพื่อกำหนดเปนกิจกรรมในการเรียนรู ศึกษา คนควาและทดลองโดยใหผูเรียนไปศึกษาคนความาเพื่อ
นำมาเสนอขอมูลในสิ่งที่ตนเองสนใจจากสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ ตำรา เว็บไซด เอกสารที่เกี่ยวของ 
ภาพประกอบ  

 ขั้นนำเสนอความรู (ใชเทคนิค Team-pair-solo) ใหผูเรยีนนำเสนอขอมูลที่ไดศึกษามา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน มีการถาม ตอบ ขอสงสัยตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
รวมกัน กอนทีจ่ะนำไปใชในการปฏิบัติจริง  

 ขั้นลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช (ใชเทคนิค Round Table) ใหผูเรียนฝกปฏิบัติการทำ
แมพิมพและทำพิมพครอบตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ผูเรียนไดไปศึกษาคนควาขอมูลมา โดยผูสอน
เปนผูอำนวยความสะดวกในการเตรียมสถานที่ วัสดุ เครื่องมือ ไวใหกับผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง  

 ขั้นสรางองคความรูรวมกัน (ใชเทคนิค Graphic Organizer ) ใหผูเรียนจดบันทึกผล
กระบวนการลงมือในการทำแมพิมพและพิมพครอบในใบงาน โดยบอกตั้งแตวัสดุ เครื่องมือที่ใช 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปญหาที่พบ การถายภาพขั้นตอน การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การสังเกต 
เพื่อใชในการนำเสนอแลกเปลี่ยนความรูกันในชั้นเรียนกับเพื่อนกลุมอื่น หลังจากฝกปฏิบัติและจด
บันทึกขั ้นตอนวิธีการลงมือปฏิบัติจริงแลวใหผู เรียนมานำเสนอผลงานและบอกถึงขั้นตอน วัสดุ 
เครื่องมือ ปญหาที่พบระหวางการปฏิบัติงาน วาเกิดอะไรขึ้นบาง  
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 ขั้นประเมินผล ประเมินผลจากชิ้นงานและการจดบันทึกขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการสังเกต
เปนรายบุคคล การสังเกตเปนกลุม ความรวมมือหรือการมีสวนรวมในการปฏิบัติ สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู ในการทำแมพิมพและพิมพครอบช้ินงาน  

 สื่อการเรียนการสอน สื่อ power point ตัวอยางช้ินงานจริง วัสดุอุปกรณที่ใชในงานปูน
ปลาสเตอร 

  
ภาพที่ 2.5  ผลงานการปนดินน้ำมันตนแบบกอนนำไปทำแมพิมพยางซิลิโคนและพิมพครอบจากปูน

ปลาสเตอร 

 
 

ภาพที่ 2.6  การทำแมพิมพจากยางซิลิโคนที่ทำลงบนดินน้ำมันตนแบบจนหนาพอสมควร 
 

   
 
ภาพที่ 2.7  การเทปูนปลาสเตอรใสในแมพมิพยางซิลิโคนเพื่อใชทำเปนพิมพครอบ 
 

 การเรียนแบบ Active Learning เปนการจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรูใหมากที่สุด แสวงหาความรู ลงมือปฏิบัติ หรือคิดคนดวยตัวเองอยางมีชีวิตชีวา ไดสรุป
ขอความรูหรือสรางช้ินงาน ผลงานดวยตนเองตลอดไป จนถึงการประยุกตสิ่งที่เรียนรูในชีวิตประจำวัน 
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 กลาวโดยสรุป ผูเรียนไดรับเรียนรูจากการใชปญหาของชุมชน ของทองถิ่น นำมาศึกษา 
วิเคราะห และทดลองในปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดความเขาใจ มีประสบการณ รูปญหา รูขั้นตอน การใช
วัสดุเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง เพื่อใหไดชิ้นงานตามที่ตองการ มีการร วมคิด รวมทำ 
แสวงหาความรูระหวางสมาชิกภายในกลุมและมีการแลกเปลี่ยนชวยเหลือเพื่อนกลุมอื่น ๆ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีการทำงานเปนทีมตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเองจนปฏิบัติงานสำเร็จ ซึ่งอาจจะพบปญหาในระหวางการทำงานของแตละกลุม
ไมเหมือนกัน ผูเรียนจึงตองฝกการสังเกต การบันทึกรูปภาพ พรอมจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ในระหวาง
การทำงานเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ไมใหเกิดขึ้นซ้ำอีก และสามารถนาผลการ
บันทึกไปนำเสนองานหนาชั้นเรียนเพื่อฝกการ Present ตอหนาสาธารณะและไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางเพื่อนรวมชั้นเรียนกับผูสอนตอไป ซึ่งในการทำกิจกรรมนี้จะทำใหผูเรียนมีความรูสึก
สนุกสนาน อยากทำชิ้นงานที่มาจากความคิดสรางสรรคของตนเองเพื่อตอบโจทยการแกปญหา อีกทั้ง
ยังทำใหผูเรียนสามารถจดจำขั้นตอนในการปฏิบัติงานไดดีขึ้นกวาการอานหรือทองจำจากตำรา ซึ่ง
การลงมือปฏิบัติจะทำใหผู เรียนมีทักษะประสบการณและยังสามารถนำความรู ที ่ไดรับนำไป
ประยุกตใชในการทำงานตอไป  

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของพันธรบ ราชพงศา คือ (1) การจัดการเรียนรูแบบ Project 
Base Learning (PBL) (2) การจัดการเรียนรูแบบ Problem Base Learning (3) การจัดการเรียนรู
โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student center) 

 2.3.11  แนวคิดเชงิทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ นวรัตน ไวชมภู 

 นวรัตน ไวชมภู (2559) ไดกลาวไวในบทความความทาทายของครูพยาบาล : Teach Less, 
Learn More แหงศตวรรษที่ 21 วา แนวคิดสอนนอย เรียนมาก มาใชกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
ผูสอนตองเขาใจลักษณะของผูเรียนเพื่อออกแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง (self-Directing Learning) เปนความรูที่เกิดจากการสืบหา การคนควา การวิเคราะห 
และการสังเคราะห จากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่ไดเรียนรูหรือลงมือปฏิบัติออกมาเปนองค
ความรูของตนเองและสามารถตอยอดองคความรูใหเกิดประโยชนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สอนนอย เรียนรูมาก จึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองผานการ
ออกแบบการเรียนรู หรือการจัดประสบการณที่ผูสอนสรางขึ้น โดยเชื่อวาการเรียนรูที่เกิดจากตนเอง
จะเปนความรูที่ยั่งยืนสามารถนำไปประยุกตใชไดตลอดชีวิตโดยบทบาทของครูเปลี่ยนจากการสอน
เปนการอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคการเรียนรูภายใตผูเรียนเปนสำคัญ
รวมทั้งการออกแบบการเรียนรูเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการสืบหา การ
คนควา การวิเคราะห และการสังเคราะห แลวรวบรวมเปนองคความรูของตนเองตามวัตถุประสงค
การเรียนรู 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของนวรัตน ไวชมภู คือ การเรียนรูดวยตนเอง (self-Directing 
Learning) 
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 2.3.12  แนวคิดเชงิทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ พนมนคร มีราคา 

 พนมนคร มีราคา (2560) กลาววา การศึกษาที่ดีที ่สุดสำหรับคนยุคใหมนั ้น ไมเหมือน
การศึกษาเมื่อสิบหรือยี่สิบปที่แลว การศึกษาที่มีคุณภาพจะตองเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรูของศิษยไป
อยางสิ้นเชิง และบทบาทของครูอาจารยก็ตองเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง ครูที่รักศิษย เอาใจใสศิษย แตยัง
ใชวิธีสอนแบบเดิม ๆ จะไมใชครูที่ทำประโยชนแกศิษยอยางแทจริง กลาวคือ ครูเพื่อศิษยตองเปลี่ยน
จุดสนใจหรือจุดเนนจากการสอนไปเปนเนนที่การเรียน (ทั้งของศิษยและของตนเอง) ตองเรียนรูและ
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูที่ตนจัดใหแกศิษยดวย ครูเพื่อศิษยตองเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก“ครู
สอน” ไปเปน “ครูฝก” หรือ “ผูอำนวยความสะดวกในการเรียนรู” (Learning Facilitator) และตอง
เรียนรูทักษะในการทำหนาที่น้ี โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่องที่
เรียกวา PLC (Professional Learning Community) ครูในศตวรรษที่ 21 ตองยึดหลักสอนนอย 
เรียนรูมาก การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองกาวขามสาระวิชาไปสูการเรียนรู  “ทักษะเพื่อการ
ดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ที่ครูสอนไมได นักเรียนตองเรียนเอง หรือพูดใหม
วาครูตองไมสอน แตตองออกแบบการเรียนรู และอำนวยความสะดวก (Facilitate) ในการเรียนรู ให
นักเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทำ แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของพนมนคร มีราคา คือ กระบวนการการเรียนรู แบบ PLC 
(Professional Learning Community)  

 2.3.13  แนวคิดเชงิทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ จิตรา สุขเจริญ 

 จิตรา สุขเจริญ (2556) กลาววา สอนนอย เรียนมาก เปนแนวคิดที่ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธี
เรียนของครูและผูเรียน โดยครูออกแบบการเรียนรูจากการตั้งคำถามเพื่อใหผูเรียนคิดและสืบคนขอมลู 
เรียนรูจากกิจกรรมโดยใชโครงงาน ฝกใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตแลวใหผูเรียนสะทอน
ความคิดซึ่งสามารถนำไปใชในชีวิตจริงได มีการจัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูรวมกันซึ่งครู
ออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ การเรียนรูแบบสืบคน การคิดขั้นสูง การเรียนรูจากโครงงาน การสะทอนความคิด 

 คุณภาพของคนเปนปจจัยที่สำคัญตอการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาในทุกๆ 
ดานทัดเทียมตางประเทศ การศึกษาซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของคน ตองสามารถเตรียมคน
ใหเปนผูมีความรูความสามารถ รูจักคิดวิเคราะห ใชเหตุผลสามารถเรียนรูไดดวย การจัดกระบวนการ
เรียนรู ต องสอดคลองกับความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคลของผู เร ียน ฝกทักษะ
กระบวนการคิด และฝกใหผูเรียนคิดเปน ทำเปน โดยครูเปนเพียงผูชี ้นำ และใชคำถามใหเกิดการ
อภิปรายระหวางผูเรียนเทาน้ัน 

 สอนนอย เรียนรูมาก เปนแนวคิดที่ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีเรียนของครูและผูเรียน โดยครู
ออกแบบการเรียนรูจากการตั้งคำถามเพื่อใหผูเรียนคิดและสืบคนขอมูล เรียนรูจากกิจกรรมโดยใช
โครงงาน ฝกใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตแลวใหผูเรียนสะทอนความคิด ซึ่งสามารถนำไปใช
ในชีวิตจริงได มีการจัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูรวมกันซึ่งครูออกแบบการ เรียนรูให
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ผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ  การ
เรียนรูแบบสืบคน การคิดขั้นสูง การเรียนรูจากโครงงาน การสะทอนความคิด เปนตน 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของจิตรา สุขเจริญ คือ (1) การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
(2) การเรียนรูแบบสืบคน การคิดขั้นสูง การเรียนรูจากโครงงาน การสะทอนความคิด 

 2.3.14  แนวคิดเชงิทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ นวพร ชลารักษ 

 นวพร ชลารักษ (2558) กลาววา การเปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีชีวิตของ
คนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจำเปนตองพัฒนาเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ดวย 
เดิมการศึกษามุงเนนใหผูเรียนมีทักษะเพียงอานออกเขียนได (Literacy) เทาน้ัน แตสำหรับในศตวรรษ
ที่ 21 ตองมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การปฏิบัติ และการสรางแรงบันดาลใจไปพรอมกัน กลาวคือ 
จะไมเปนเพียงผูรับ (Passive Learning) อีกตอไป แตผูเรียนตองฝกการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ
และการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-directing Learning) โดยมีครูเปน “โคช” ที่คอยออกแบบ
การเรียนรู ชวยใหผูเรียนบรรลุผลได ประการสำคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะตองไมตั้งตนเปน 
“ผูรู” แตตองแสวงหาความรูไปพรอมๆ กันกับผูเรียนในขณะเดียวกัน 
 การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เนนใหทั้งผูเรียนและครูกาวเขาสูการเรียนรูไปพรอมๆ 
กัน ผูที่ตองพัฒนาไมใชเพียงผูเรียนเทานั้น แตรวมไปถึงครูดวยที่ตองปรับบทบาทเปนครูในศตวรรษที่ 
21 โดยการไมตั้งตนเปน “ผูรู” แตเปน “ผูเรียนรู” เรียนไปพรอมกับผูเรียน ปรับกระบวนการเรียน
การสอนเปน “สอนนอย เรียนมาก” เรียนรูจากการปฏิบัติ เรียนรูจากชีวิตจริง เรียนรูจากความ
ซับซอนและไมชัดเจนของโลกและสังคม รวมไปถึงสรางความรูขึ้นใชเองและสงเสริมใหผูเรียนสราง
ความรูขึ ้นใชเองเชนกัน ครูตองพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทเปน “โคช” และการออกแบบการ
เรียนรูเพื่อผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของนวพร ชลารักษ คือ (1) การเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ 
(Learning By Doing) (2) การแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-directing Learning) 

 2.3.15  แนวคิดเชงิทฤษฎีเกี่ยวกับการพฒันาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ วิจารณ พานิช 

 วิจารณ พานิช (2555) กลาวไววา สังคมจำเปนตองเปลี่ยนใหเกิดวัฒนธรรมความรู เปลี่ยน
การไหลเวียนขององคความรูจากขึ้น-ลง เปนไหลเวียนไปทุกทิศทางภายในสังคม ปจจุบันความรูไมได
อยูที่ใดที่หนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ความรูมีอยูทั่วทุกหนแหง เราสามารถเรียนรูไดตลอดเวลาโดย
ไมจำกัดอยูภายในหองเรียน แตวิธีการใดที่ใชคัดเลือกเฉพาะความรูที่มีประโยชนมาใชได  รูปแบบ
การศึกษาในยุคปจจุบันแปรเปลี่ยนไปดวยองคความรูที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น พฤติกรรม
ของมนุษยที ่ปรับเปลี ่ยนไปตามเวลา ทฤษฎีการศึกษาแบบเดิมอาจใชไมไดผล ผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษากับการประสบความสำเร็จของบุคคล มิใชแคเพียงผลการสอบ รูปแบบการเรียนรูจึงจำเปน
อยางยิ่งที่ตองปรับเปลี่ยนใหทันตอยุคสมัยครูในบทบาทผูสรางศิษยจึงตองปรับเปลี่ยนการคิดและการ
ทำงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1) ครูตองเปลี่ยนเปาหมายการ
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เรียนรูของผูเรียน จากการเนนการเรียนวิชาเพื่อไดความรู  สูการพัฒนาทักษะ เปน การจุดประกาย
ความสนใจใฝรูแกผูเรียน (Inspire) โดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ 2) ครูตองเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนรูของศิษยอยางสิ้นเชิงดวยการเปลี่ยนบทบาทของตัวครูเพราะครูที่รักศิษย เอาใจใสศิษย แตยังใช
วิธีการสอนเดิม จะไมใชครูที่ทำประโยชนแกศิษยอยางแทจริง 3) ครูตองเปลี่ยนจุดเนนการสอนเปนไป
เนนที่การเรียน บทบาทครูจึงเปลี่ยนจาก ครูสอน (Teacher) ไปเปนครูฝก (Coach) หรือ ผูอำนวย
ความสะดวกในการเรียนรู (Learning Facilitator) 4) ครูตองเปลี่ยนแนวทางการทำงานของผูเรียน
จากทำงานเดี่ยวเปนการทำงานเปนกลุม เปนทีมงานโดยใชกิจกรรม PBL (Problem Base Learning) 
เปนกิจกรรมของการเรียนรู 5) ครูตองสรางใหนักเรียนเปนผูที่มีทักษะการเรียนรูและมีทักษะการ
คนควาหาความรูมากกวาตัวความรู โดยจัดหองเรียนใหเปนแหลงเรียนรูของผูเรียนไดอยางไรพรมแดน 
(Studio) 6) ครูตองรวมกันเปนกลุมเพื่อเรียนรูรวมกัน อยางเปนระบบและตอเน่ือง เราเรียกวา ชุมชน
เรียนรูครูเพื่อศิษย (Professional Learning Community : PLC) 
 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของวิจารณ พานิช คือ (1) กิจกรรม PBL (Problem Base 
Learning) (2) ชุมชนเรียนรู ครูเพื ่อศิษย  (Professional Learning Community : PLC) (3) การ
จัดการเรียนรูแบบคนควาหาความรู (Inquiry based Learning) 

 2.3.16  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ สุธีระ ประเสริฐสรรพ 

 สุธีระ ประเสริฐสรรพ (2558) ไดใหความหมายของ สอนนอย เรียนรูมาก วาเปนวาทกรรม
ของการจัดการศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 คือ “Teach Less, Learn More” หมายถึง ครูตองสอน
ใหนอยลง เพื่อใหนักเรียนไดเรียนมากขึ้น ในอดีตที่นักเรียนมีขอจำกัดการเขาถึงแหลงความรู ครูเปน
บุคคลเดียวที่มีความรู นักเรียนตองรับจากครู แตปจจุบันนักเรียนสวนมากเขาแหลงขอมูลไดงาย จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศจนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจำวัน นักเรียนไมจำเปนตองพึ่งการสอนเน้ือ
ความรูจากครูอีกแลว ความรูหาไดงายจาก Google หรือดูไดจาก Youtube หากไมเขาใจสามารถดู
ชาไดทุกเวลาที่ตองการ เทคโนโลยีชวยใหเรียนรูเพิ่มขึ้นโดยเชื่อมตอไปยังขอมูลใกลเคียงกันโดยงาย 
การสอนหนาหองของครูอาจสรางการเรียน แกนักเรียนไดนอยกวาเทคโนโลยีสารสนเทศ เวนแตครู
ตองเปลี่ยนวิธีการในหองเรียน ดวยตระหนักในสิ่งน้ี โครงการเพาะพันธุปญญา ผลงานวิจัยของ สุธีระ 
ประเสริฐสรรพ นักวิจัยจาก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหัวหนาโครงการ 
จึงไดออกแบบการเรียนรูที่ลดเวลาเรียน แตเพิ่มเวลารู ของนักเรียนโดยวิธีการดังนี้คือ  
 1.  เปลี่ยนกระบวนทัศนการสอน ดวยตระหนักวา “การศึกษาตองทำใหคนคิดเปน” 
ดังนั้นครูที่เปนผูถามแทนการบอกคำตอบ จึงจะตองเอาชนะเทคโนโลยี ICT ที่ยังไมฉลาดพอในการ
ถามแบบ Interactive ใหนักเรียนไดคิด การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูในโครงการเพาะพันธุปญญา 
หมายถึงครูสอนเนื้อหานอยแตถามมาก เพื่อใหนักเรียนเรียนจากการคิดจนเปนผูรู ไดดวยตนเอง 
หนาที่ครูคือฟงคำตอบของนักเรียนพรอมคิดวิเคราะหคำตอบนั้นเพื่อถามตอนความคิดจนกระทั่ง
นักเรียนรูเอง โดยทันทีที่นักเรียนถูกกระตุนใหสงสัย ครูจะฟงเพื่อถาม โดยผานการกรองความคิดให
เปนคำถาม ที่นักเรียนตองคิดตอเพื่อตอบ ครูจะฟงคำตอบนำมาคิดวิเคราะหเพื่อออกแบบคำถามใหม
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ใหนักเรียนดึงความรูเดิมมาคิดและตอบ วงเวียนการถามตอบดำเนินไปจนกระทั่งนักเรียนรูความรูที่
เปนเปาหมายดวยตนเอง  
 2.  เรียนรูจากปฏิบัติ การเรียนรูบนฐานโครงงาน (Project-Based Learning หรือ PBL) 
ที่ทำใหรูโลกกวาง ไดทักษะศตวรรษที่ 21 และคุณธรรม จะสำเร็จไดเมื่อทำโครงงานในบริบทชีวิตจริง 
ซึ่งยอมตางจากการทำชิ้นงานเพื่อการประกวดตามที่พบเห็นเปนปกติ ตัวอยางเชน โครงงานของ
นักเรียนโรงเรียนแจหมวิทยา จ.ลำปาง ที่เลือก “การทำนา” อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่มาเปน
โครงงานฐานวิจัย การฝาฟนอุปสรรคของนักเรียนดวยกันทั้งชั้นเรียนเปนเวลาเกือบ 5 เดือน ทำให
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน ไดทักษะสังคมและทักษะชีวิตจากการเรียนแบบรวมมือ
กัน ซึ่งแสดงออกไดดวยการกลาริเริ่มกิจกรรมที่เปนประโยชนแกผูอื่น  
 3.  เรียนนอย-รูมาก (Learn Less, Know More) ปรากฏการณที่นักเรียนเรียนมากแต
กลับรูนอย โดยเฉพาะทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เกิดจากการเรียน ในพ้ืนที่จำกัดของหองเรียน ขาดการ
ปฏิบัติ ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู จึงรูแตวิชาเพื่อทำขอสอบ แตขาดปญญา ไมมีทักษะชีวิตและสังคม
“เรียนนอย-รูมาก” จึงหมายถึง นักเรียนเรียนเองจากที่ปฏิบัติ ครูมีหนาที่อำนวยความสะดวกและถาม
ใหนักเรียนเอาประสบการณ มาหาคำอธิบายทางวิชาการจนเขาใจ เกิดเปนความรูใหมแกตนเอง 
นักเรียน เปนผูสรางความรูเอง โครงการเพาะพันธปญญา สนับสนุนหองเรียนทำโครงงานโดยใชวิธี
หลักเดียว แตแตกประเด็นออกเปน 10 เรื่อง ครอบคลุมสาระวิชาในกลุมวิทยาศาสตร สังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร จากแผนการทำวิจัยแตละสัปดาหนักเรียนนำขอคนพบมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันผานการ
นำเสนอ การอภิปราย การวิพากษ ทำใหนักเรียนทั้งหองไดเรียนรูเรื่องเหลานั้นในมิติตางๆเห็นความ
เชื่อมโยง ดังนั้นวาทกรรม “เรียนนอย-รูมาก” จึงหมายถึงการลดเวลาเรียนในหองเรียน เพื่อใหเรียนรู
จากการปฏิบัตินอกหองเรียน เพราะทักษะเปนสิ่งที่เรียนรูจากผลของการปฏิบัติเทานั้น ไมสามารถ
สอนจากตาราในหองเรียนได  
 4.  สอนนอย-เรียนมาก (Teach Less, Learn More) การสอนวิชาเพาะพันธุปญญาทำ
ใหลดภาระสอนของครู แตครูไดเรียนรูมากขึ้น วาทกรรม “สอนนอย-เรียนมาก” หมายถึง ครูเรียนรู
วิชาการเปนครูสอนทักษะแหงศตวรรษที่  21จากการทำงานของนักเรียน ระหวางที ่นักเรียนทำ
โครงงานฐานวิจัย ครูตองทำตัวเปนผูกำลังเรียนวิชาทักษะการเปนครูสอนโครงงานฐานวิจัยไปดวยการ
ทำโครงงาน Theme เดียว แตครอบคลุมทุกสาระวิชา ทำใหครูและนักเรียนลดภาระงานวิชาโครงงาน 
(ที่เดิมทำแยกสาระ) ลงไดมาก นอกจากนักเรียนไดการเรียนรูครบทุกสาระ (จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกลุม) แลว ครูยังลดภาระการสอนลงดวย เพราะไดนำเวลาการทำโครงงาน ของทุก
สาระมารวมเขาดวยกัน 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของสุธีระ ประเสริฐสรรพ คือ (1) เรียนรูจากปฏิบัติ (Learning by 
Doing ) (2) การเรียนรูบนฐานโครงงาน (Project-Based Learning หรือ PBL)  

 2.3.17  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ กมลรัตน เทอรเนอร จรัสศรี เพ็ชรคง จุฬารัตน หาวหาญ และนวพร มามาก 

 กมลรัตน เทอรเนอร จรัสศรี เพ็ชรคง จุฬารัตน หาวหาญ และนวพร มามาก (2003) ได
กลาวไวในบทความวาการประยุกตใชแนวคิดการสอนนอยเรียน รูมาก ในการจัดการเรียนการสอน
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ทางการพยาบาลนั้น ปจจัยสำคัญที่จะชวยสงเสริมกระบวนการดังกลาว ตองเริ่มที่การปรับทัศนคติ
ของครูผูสอนกอน กลาวคือตองยอมรับในตัวผูเรียนกอนวาผูเรียนแตละคนมีประสบการณเดิม  ที่
สามารถตอยอดความรูใหมไดดวยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยวิธีการที่แตกตางกัน
ของผูเรียนและครูมีบทบาทสำคัญคือการจัดสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่เอื้อตอการคนหาความรูของ
นักเรียนและการตั้งคำถามที่ทาทาย ใหผูเรียนอยากที่จะคนหาความรูเพิ่มเติม เมื่อเริ่มตนดวยความ
เชื่อที่ถูกตอง สิ่งที่ตองทำตอมาคือการปรับบทบาทจากครูผูสอนเปนผูเอื้ออำนวยใหเกิดการเรียนรู 
จากการเตรียมเนื้อหาสำหรับการสอนแตละครั้งมาเปนการออกแบบกิจกรรมที่จะใหผูเรียนเปนผู
คนควาเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้นมีหลายแบบ เชน การ
จัดการเรียนการสอนแบบปญหาเปนหลัก (PBL) การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบรวมมือ 
การใช Simulation Based เปนตน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลมีการใชการ
จัดการเรียนการสอน ที่หลากหลายอยูแลว แตสิ่งสำคัญคือเมื่อจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการดังที่
กลาวมาแลวก็ตองเช่ือวาวิธีเหลานั้นจะชวยฝกฝนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดจริงตองสรางความเช่ือมั่น
ใหเกิดขึ้นทั้งในตัวผูเรียนและผูสอน กลาวคือตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ทั้งในตัวผูเรียนและ
ผูสอน โดยเชื่อในกระบวนการ เรียนรูมากกวา การจำจดเนื้อหาความรู ไมเชนนั้นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ออกแบบไปนั้นแทนที่จะเกิดประโยชน แตกลับเปนการเพิ่มภาระใหผูเรียน คือมีทั้ง
กระบวนการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปน ผูคนหาและสรางความรูดวยตัวเอง และยังมีการสอนเน้ือหาที่
ครูคิดวาผูเรียนตองเรียนเพิ่มเขาไปอีก ทั้งการเพิ่มชั่วโมงบรรยายหรือการใหผูเรียนทำรายงานในสวน
ของเนื้อหาเพิ่มเติมเขามาทั้งที่ควรเปนการเนนกระบวนการคิด วิเคราะห การคนควาหาขอสรุปเพื่อ 
ใหไดมโนทัศน (Concept) สำคัญมากกวา นอกจากนั้นบทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งของครูคือ การ
จัดหา สื่อการเรียนรูที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงหรือประสบการณจริง ที่จะกระตุนความสนใจใหผูเรียน
อยากเรียนรู การจัดบรรยากาศการเรียนรูที่ทำใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย มีความปลอดภัย มีความสุขที่
จะคนควาหาความรู สิ่งสำคัญอีกประการที่ครูตองพัฒนาเพิ่มเติมคือทักษะ การตั้งคำถามเพื่อกระตุน
การเรียนรูของผูเรียน และเทคนิคการสะทอนคิด ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 การจัดการเรียนรูตามแนว TLLM สามารถนำมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูแตละดาน 
การจัดหา สื่อการเรียนรูที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงหรือประสบการณจริง ที่จะกระตุนความสนใจใหผูเรียน
อยากเรียนรู การจัดบรรยากาศการเรียนรูที่ทำใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย มีความปลอดภัย มีความสุขที่
จะคนควาหาความรู สิ่งสำคัญอีกประการที่ครูตองพัฒนาเพิ่มเติมคือทักษะ การตั้งคำถามเพื่อกระตุน
การเรียนรูของผูเรียน และเทคนิคการสะทอนคิด ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของกมลรัตน เทอรเนอร จรัสศรี เพ็ชรคง จุฬารัตน หาวหาญ 
และนวพร มามาก คือ 1) การจัดการเรียนการสอนแบบปญหาเปนหลัก (Problem-Based Learning) 
2) การแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-directing Learning) 

 2.3.18  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ Tan (2003) 
 Tan (2003) ไดกลาวไวในบทความนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน : 
การใชปญหาเพื่อเสริมสรางพลังการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 วาการไดรับความรูเพียงอยางเดียวไม
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เพียงพอตอการเรียนรูสำหรับอนาคตเพื่อทำหนาที่ เปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู จึงจำเปนตองสงเสริมทักษะการคิดสรางสรรคและมีวิจารณญาณ รูปแบบสอนนอย เรียนรู
มาก การจัดการเรียนรูแบบ Problem Base Learning สามารถใชปญหาเปนฐานเพื่อกระตุนการ
เรียนรู นักเรียนจะเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้ง เปนการสงเสริมการคิดขั้นสูงเปนการเชื่อมโยงกับโลก
และการเรียนรูแบบสหวิทยาการ 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของ Tan คือ การจัดการเรียนรูแบบ Problem-Based Learning 
 2.3.19  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ Loon (2005) 

 Loon (2005) ไดกลาวไววา Teach Less, Learn More เปนการสอนใหนอยลงเรียนรู
เพ่ิมเติม น่ันคือผูเรียนมีความรูที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพื่อ
นำไปประยุกตใชในชีวิตจริง เพื่อสรางความชอบหรือความหลงใหลในความคิดสรางสรรคและการ
เรียนรูตลอดชีวิต  

 การพัฒนาอยางตอเนื่องของระบบการศึกษาจะตองกระตุนใหนักการศึกษา ใชวิธีสอน
นักเรียนใหนอยลง เพื่อใหนักเรียนไดมีการเรียนรูที่เพิ่มมากขึ้น และยังตองปรับหลักสูตรในการลดการ
ทองจำและใชวิธีการสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมมากขึ้น และจุดเดนของ สอนนอย เรียนรูมาก คือ ครู
สามารถจัดการออกแบบหลักสูตรและวิจัยความรูและทักษะเพื่อใหเกิดแนวคิดความรูความสามารถที่
ถูกตอง โรงเรียนจะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของนักเรียน มีความ
หลากหลายเพื่อใหนักเรียนมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกวิชา และในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ควรใหนักเรียนมีสวนรวมและมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูในหองเรียนมากยิ่งขึ้น  รวมถึงครูตองมี
ความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และวิจัยหลักสูตรระหวางครูผูสอนเพิ่มขึ้นพรอมกับเต็มใจที่จะ
ทบทวน ปรับปรุงและแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีกับเพื่อรวมวิชาชีพ 

 สอนนอย เรียนรูมาก ครูตองมีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และวิจัยหลักสูตร มี
การทบทวน ปรับปรุงและแบงปนแนวปฏิบัติที่ดีกับเพื่อรวมวิชาชีพ สามารถจัดการออกแบบหลักสูตร
และวิจัยความรูและทักษะเพื่อใหเกิดแนวคิดความรูความสามารถที่ถูกตอง  สงผลใหผูเรียนมีความรูที่
เพ่ิมมากขึ้น มีความสามารถในการสรางสรรคเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง เรียนรูตลอดชีวิต 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของ Loon คือ การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning Skills) 

 2.3.20  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ Tan (2007) 

 Tan (2007) ไดกลาวไวในเอกสารตีพิมพ การออกแบบการสอนแบบใหม : วัฒนธรรม 
ความรูและความเขาใจการประชุมวิชาการ ประเทศสิงคโปร เกี่ยวกับระบบการศึกษาแบบ Teach 
Less, Learn More วาเปนระบบการศึกษาที่กระตุนใหครูสอนนอยลงเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรู
ไดมากขึ้น สิ่งที่นักเรียนรูจริงยังคงขึ้นอยูกับสิ่งที่พวกเขาไดรับการประเมินและไมไดอยูที่การสอน  
นักเรียนควรเปนผูนำขับเคลื่อนและการสอนและการประเมินควรมีความสอดคลองและสนับสนุน
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ความเปนอิสระของนักเรียน และเปนการเตรียมนักเรียนสำหรับการทดสอบในชีวิตแทนที่จะเปนชีวิต
ในการทดสอบ 

 Teach Less, Learn More เปนระบบการศึกษาที่กระตุนใหครูสอนนอยเพื่อใหนักเรียน
สามารถเรียนรูไดมากขึ้น สิ่งที่นักเรียนรูจริงขึ้นอยูกับสิ่งที่พวกเขาไดรับการประเมิน และไมไดอยูที่การ
สอน นักเรียนเปนผูนำขับเคลื่อน และการสอน การประเมินมีความสอดคลองและสนับสนุนความเปน
อิสระของนักเรียนโดยแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-directing Learning) 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของ Tan คือ การแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-directing 
Learning) 

 2.3.21  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ Teo, Deng, Lee, & Lim-Ratnam. 

 Teo, Deng, Lee, & Lim-Ratnam (2013) กลาววา สอนนอย เรียนรูมาก เปนรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการสอนที่มีครูเปนผูถายทอดความรูนอยลง แตเกิดการ
เรียนรูไดมาก ผูเรียนจะตองเปนผูเรียนแบบมีสวนรวม ครูผูสอนตองเขาใจผูเรียนที่มีพื้นฐานการเรียนรู
และความตองการการเรียนรูที่แตกตางกัน ครูตองเตรียมผูเรียนใหมีการเรียนรู สามารถออกแบบการ
เรียนการสอนที ่เหมาะกับผู เร ียนที ่มีความหลากหลาย ประเด็นสำคัญคือหลักการของ TLLM 
ประกอบดวยสิ่งสำคัญ 3 ประการคือทำไมจึงตองสอน สอนอะไร และสอนอยางไร เมื่อนำกรอบ
แนวคิดนี้ไปสูการปฏิบัติตองทำความเขาใจวา ทำมึงตองสอนคือวัตถุประสงคของการสอน สวนที่จะ
บอกวาสอนอะไรนั้นคือเนื้อหาการสอน แตการสอนอยางไรนั้นก็คือการออกแบบการเรียนการสอน 
โดยครูตองรูดวยวากำลังจะสอนใคร ผูเรียนมีพื้นฐานอยางไร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู จะตอง
คำนึงถึงความตองการที่แตกตางกันผูเรียนดวย ดังนั้นวัตถุประสงคของการสอน เนื้อหาที่จะสอนและ
วิธีการตองถูกออกแบบใหเหมาะกับผูเรียนนั้นเอง (Customized Curriculum & Programme) ยิ่ง
ไปกวานั้นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือผูบริหารการศึกษาที่ตองมีภาวะผูนำทางการศึกษา จัดเวลา
และสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนการจัด TLLM รวมทั้งการสนับสนุนจากระดับลางขึ้น-บน และบน-ลาง 
รวมทั้งคานิยมและความเชื่อที่เชื่อมั่นวาการสอนนอยแตเรียนไดมากนั้นเปนวิธีการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิผลและสามารถประยุกตใชไดจริง ทั้งนี้การประเมินผลจะเปลี่ยนเปนการประเมินวาผูเรียนนั้น
เรียนรู มากนอยเพียงใด ไมใชประเมินวาผูเรียนไดเรียนเนื้อหาใด 
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ภาพที่ 2.8  กรอบแนวคิดของ TLLM  (Teo, Deng, Lee, & Lim-Ratnam, 2013) 
 
 จากที่กลาวมา Teach Less, Learn More เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง โดยการสอนที่มีครูเปนผูถายทอดความรูนอยลง แตเกิดการเรียนรูไดมาก ผูเรียนจะตอง
เปนผูเรียนแบบมีสวนรวม ครูผูสอนตองเขาใจผูเรียนที่มีพื้นฐานการเรียนรูและความตองการการ
เรียนรูที่แตกตางกัน ครูตองเตรียมผูเรียนใหมีการเรียนรู สามารถออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะ
กับผูเรียนที่มีความหลากหลาย 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของ Teo, Deng, Lee, & Lim-Ratnam คือ รูปแบบการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

 2.3.22  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น” ตามทัศนะของ Tan & Abbas  

 Tan & Abbas (2015) กลาววา สอนนอย เรียนรูมาก เปนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรยีน
เปนศูนยกลางโดยมีจุดมุงหมายสำหรับครูที่จะสอนไดดี โดยการให นักเรียน มีสวนรวมและเตรียม
ความพรอมสำหรับชีวิตมากกวาแคการสอนเพียงสำหรับการทดสอบ การศึกษาแบบนี้มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหคอย ๆ ลดความสำคัญกับการตรวจสอบและใหมุงเนนการศึกษาแบบองครวม ใหนักเรียนได
เลือกการศึกษาของพวกเขาเพื่อใหพวกเขาสามารถสรางรูปรางและสนุกกับการเรียนรูของพวกเขา  
และสงเสริมใหครูผูสอนนำนวัตกรรมการปฏิบัติที่มีคุณภาพเขาไปในหองเรียนและโรงเรียน 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” ตามทัศนะของตามทัศนะของ Tan & Abbas คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง  
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 2.3.23  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี ่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ “สอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น” ตามทัศนะของ Burg 

 Burg (2015) กลาววา การศึกษาฟนแลนดในความขัดแยงในศตวรรษที่ 21 และมุมมองใน
การสอนนอยและเรียนรูเพิ่มเติม ครู ในอเมริกาในระดับประถมและมัธยมสอนเฉลี่ย 26.8 ชั่วโมงตอ
สัปดาห มากกวาครูในฟนแลนดที่เฉลี่ย 20.6 ชั่วโมงตอสัปดาห และประเทศ OECD ซึ่งเฉลี่ย 19.3 
ช่ัวโมงตอสัปดาห ซึ่งหมายความ วา ครูในฟนแลนดที่ไดรับเวลาทำงานที่ในการพัฒนาอาชีพ หลักสูตร 
รวมกันวางแผน และโครงการปรับปรุงโรงเรียนตาง ๆ นี้ทำใหโรงเรียนสามารถพัฒนาอยางแทจริง ให
มีเวลาและสนับสนุนการมีสวนรวมแทจริงในการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน วิสัยทัศนของ
ฟนแลนดสำหรับการศึกษา 2015 ฟนแลนดมีวงจร K-12 หลักสูตรการแกไขกำกับโดยกระทรวง
การศึกษาและวัฒนธรรมและผูเชี่ยวชาญไดมีสวนในการ การแกไขของหลักสูตรแหงชาติฟนแลนด 
โดยวิสัยทัศนใหมสำหรับการเรียนรูเนนนักเรียนไดเปนศูนยกลาง ใหความสำคัญ“การพัฒนาความเปน
มนุษยและเปนพลเมือง เนนจุดศูนยกลางในการรวบรวม สมรรถนะสำหรับทุกสาขาวิชา เพื่อใหได
ความรู ทักษะ ทัศนคติซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศนสำหรับการเรียนรูที่มีคาต อตนเอง โลก และ
อนาคต  ซึ่งรวมถึงความสามารถทางวัฒนธรรม ในการทำงานรวมกันและการแสดงออก Teach Less, 
Learn More เนนการเรียนรูนอกหองเรียนครูเปนผูอำนวยความสะดวก เปนโคช ที่ปรึกษา เปนนัก
ออกแบบการเรียนรูตามความแตกตางและความตองการของผูเรียนอยางแทจริง 

 การศึกษาฟนแลนด ครูไดรับเวลาทำงานในการพัฒนาอาชีพ หลักสูตร รวมกันวางแผน 
และโครงการปรับปรุงโรงเรียนตาง ๆ นี ้ทำใหโรงเรียนสามารถพัฒนาอยางแทจริง มีเวลาและ
สนับสนุนการมีสวนรวมแทจริงในการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  Teach Less, Learn 
More เนนการเรียนรูนอกหองเรียนครูเปนผูอำนวยความสะดวก เปนโคช ที่ปรึกษา เปนนักออกแบบ
การเรียนรูตามความแตกตางและความตองการของผูเรียนอยางแทจริง 

 โดยสรุป แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนแบบสอนนอยเรียนรูมาก  ตาม
ทัศนะของตามทัศนะของ Burg มีดังนี้ คือ การเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 

 จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบสอนนอย เรียนรูมาก 23 
แหลง ดังกลาวขางตน ผูวิจัยขอสรุปนิยามของการจัดการเรียนรูแบบสอนนอย เรียนรูมาก หมายถึง 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดการ
ใฝรู  ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ฝกใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน เชน มีค ำถาม มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณตาง ๆ ที่ผูเรียนไปศึกษาคนความา เพื่อใหเกิดการเรียนรูกันในชั้นเรียน สวน
ผูสอนคอยอำนวยความสะดวก แนะนำ สนับสนุน และจัดกระบวนการเรียนรู และใหผูเรียนฝกปฏบัิติ 
เพื่อใหเกิดประสบการณและเขาใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งความรูจะไมไดเกิดจากการผูสอนเพียงอยางเดียว 
กระตุนใหผูเรียนตองหมั่นศึกษาหาความรูตองเพิ่มเติมอยูเสมอและตองเรียนรูตอไป 

 สำหรับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น มีขอสังเกตวา
มีทั้งที่ซ้ำกัน และไมซ้ำกัน จำนวน 13 แนวทาง โดยแนวทางการพัฒนาที่ซ้ำกันแสดงคาความถี่อยูใน
วงเล็บเรียงตามลำดับขางลาง 

(1) จัดการเรียนรู เนนที ่ผู เรียนเปนสำคัญ (Student-Centered Learning หรือ Child-
Centered Learning) (8) 
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(2) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project-Based Learning (PBL) (7) 
(3) จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning (PBL) (5) 
(4) การเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง (Self-Directing Learning) (4) 
(5) จัดการเรียนรูโดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by Constructivism Theory) (4) 
(6) การแสวงหาความรู (Inquiry Based Learning) (4) 
(7) การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design Learning) (3) 
(8) การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงขึ้นของบลูม (Higher Order of Bloom’s Taxonomy) (3) 
(9) การเรียนรูดวยการกระทำ (Learning by Doing) (3) 
(10)  สงเสริมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) (2) 
(11)  จัดการเรียนรูแบบชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning Community) (2)  
(12)  การจัดการเรียนรู Active Learning (1) 
(13)  การเรียนรูแบบ Active Participation (1) 
อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาการเรียนแบบ Active Participation และการเรียนรูแบบ Active  

Learning อยูในกลุมเดียวกับการเรียนรูดวยการปฏิบัติ  Learning by Doing ดังนั้น คาความถี่ของ
การเรียนรูดวยการปฏิบัติเทากับ 5 ซึ่งจะทำใหเหลือแนวทางการพัฒนา 11 แนวทาง ซึ่งผูวิจัยจะ
นำไปใชเปนประเด็นเพื่อศึกษารายละเอียดในแตละประเด็น ดังนี ้

(1) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (Student-Centered Learning หรือ Child-
Centered Learning) (8) 

(2) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project-Based Learning (PBL (7) 
(3) จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning (PBL) (5) 
(4) การเรียนรูดวยการกระทำ (Learning by Doing) (5) 
(5) การเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง (Self-Directing Learning) (4) 
(6) จัดการเรียนรูโดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by Constructivism Theory) (4) 
(7) การแสวงหาความรู (Inquiry Based Learning)    (4) 
(8) การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design Learning) (3 
(9) การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงขึ้นของบลูม (Higher Order of Bloom’s Taxonomy) (3) 
(10)  สงเสริมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)  (2) 
(11)  จัดการเรียนรูแบบชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning Community) (2) 
จากผลการจัดกลุมรูปแบบการเรียนรูที่สะทอนใหเห็นวาเปนการจัดการเรียนรูแบบสอน

นอยลง เรียนรูมากขึ้น 11 รูปแบบดังกลาวขางตน ผูวิจัยขอนำเสนอผลการศึกษารายละเอียดของแต
ละรูปแบบ ในประเด็นเกี่ยวกับนิยาม ความสำคัญ และแนวการพัฒนา ดังตอไปนี้ 

1.  การจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ (Student-Centered Learning) 
1.1  นิยาม จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ

สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ทั้ง 23 แหลงนั้น ผูวิจัยขอสรุปเปนนิยามของ “การจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ (Student-centered Learning) วาหมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เนนให
ผูเรียนสรางความรูและการแกปญหาดวยตนเอง โดยใหความสำคัญกับการคิดของผูเรียน เพื่อเปด
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โอกาสใหผูเรียนไดทำงานเปนกลุม ใหโอกาสนำเสนอความคิดของตนเอง รวมกันอภิปราย ตลอดจน
การฝกทักษะกระบวนการคิดและฝกใหผูเรียนคิดเปน ทำเปน รูจักคิดวิเคราะห มีเหตุ มีผล สามารถ
สรางความรูไดดวยตนเอง  

 1.2  ความสำคัญ (Importance) 
Zhang (2009) กลาววา ประโยชนสำหรับการใชวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ มีดังนี ้ 
  1.2.1  การพัฒนาทักษะการคิด  ประกอบดวย 1) การแกปญหาสอนใหผู เร ียน
พิจารณาในหลายแงมุมที่เกี่ยวกับสถานการณหรือปรากฏการณที่กำหนด 2) สิ่งนี้พัฒนาความยืดหยุน
ในการคิดและทักษะการใชเหตุผล เมื่อผูเรียนเปรียบเทียบและเปรียบเทียบความเปนไปไดหลาย  ๆ
อยาง เพื่อที่จะสรุปขอสรุปของผูเรียน 3) ผูเรียนประมวนความรูและประสบการณกอนที่ผู เรียน
พยายามแกไขปญหา ดังนั้นผูเรียนจะรวมความรูใหม ๆ เขากับความรูที่มีอยูอยางตอเนื่องดวยวิธีการ
จัดเตรียมบริบทและสราง “หองเก็บขอมูล” สวนตัวของทรัพยากรที่จะพรอมใชงานสำหรับความ
ตองการในการแกไขปญหาในอนาคต 4) ผูเรียนยังตองเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธและการคิด
เชื่อมโยงโดยเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับประสบการณชีวิตของตนเอง  5) ผูเรียนเรียนรูที่จะสนับสนุน
ขอสรุปดวยขอพิสูจนและขอโตแยงเชิงตรรกะ 6) ผูเรียนเรียนรูที่จะสังเคราะหแหลงขอมูลและแหลง
อางอิงหลายแหงเพื่อสรุปและประเมินขอสรุปเหลาน้ี 7) ผูเรียนเรียนรูที่จะตั้งคำถามทางความคิดและ
คำถามทางความรูผานกระบวนการของการเปรียบเทียบและเปรียบเทียบความคิดหลายรูปแบบและ
หลายบริบท 8) ผูเรียนไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมในการไตรตรองในตนเองเพื่อที่จะจัดการและ
เขาใจโลกได 9) ประสบการณการเขาใจอยางลึกซึ้งของผูเรียน เชน ผูเรียนคิดผานปญหาหรือกิจกรรม
การสอบถามและไดรับขอสรุปที่ทำใหผูเรียนไปไดไกลกวาการไดขอเท็จจริงอยางายและขอมูลอยาง
งายโดยการเรียนรูวาวิธีการดูความเกี่ยวของและนำไปใชกับสถานการณอื่นไดอยางไร 

  1.2.2  พัฒนาการสื่อสารและสังคม ประกอบดวย 1) ผูเรียนจะตองเรียนรูวาวิธีการที่
จะสื่อสารไดอยางชัดเจนออกจากความคิดของผูเรียนนั้นทำไดอยางไร และวิธีการทำงานรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพโดยการแบงปนภาระหนาที่ของโครงการกลุมทำไดอยางไร ผูเรียนจะตองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและตองเรียนรูที่จะ “เจรจาโตแยง” กับผูอื่นและประเมินผลงานของผูเรียนในรูปแบบที่
สังคมยอมรับได นี่เปนสิ่งจำเปนตอความสำเร็จในโลกแหงความเปนจริง เนื่องจากผูเรียนจะไดสัมผัส
กับประสบการณที่หลากหลายซึ่งผูเรียนจะตองโตแยงทามกลางความคิดของผูอื่น 2) ผูเรียนเรียนรู
วิธีการสื่อสารความคิดของผูเรียนและคนหาความคิดของผูอื่น สิ่งนี้กลายเปนกิจกรรมการประเมิน
ตนเอง โดยผูเรียนจะไดรับขอมูลเชิงลึกมากขึ้นนำไปสูการเขาใจแนวคิดที่มีอยูวาเขาใจไดอยางดี
หรือไมด ี

  1.2.3  สงเสริมการประเมิน การประเมินโดยทั่วไปนั้นอยูบนพื้นฐานของการทดสอบ
บนปากกาและกระดาษโดยผูเรียนแสดงใหเห็นหรือเขียนความรูลงบนกระดาษในรูปแบบของการ
ตอบสนองสั้น ๆ และขอสอบแบบปรนัย ซึ่งมักจะสรางแรงบันดาลใจในตนเองไดเล็ก ๆ นอย ๆ การ
ประเมินที่สรางสรรคสนับสนุนการริเริ่มของผูเรียนและการลงทุนสวนตัวตั้งแตวารสาร รายงานการ
วิจัย แบบจำลองทางกายภาพ และรสนิยมในการแสดงออก การสนับสนุนสัญชาตญาณเชิงสรางสรรค
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จะชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนในการแสดงความรูไดหลากหลายวิธี  ผูเรียนมีแนวโนมที่จะ
จดจำและถายทอดความรูใหมสูชีวิตจริงมากขึ้น 

  1.2.4  พัฒนาทักษะของผูเรียน ผูเรียนปรับใชการเรียนรูใหเขากับโลกแหงความจริง 
การไดรับทักษะการแกปญหาและความสามารถในการวิเคราะหที่สำคัญของชุดขอมูลที่กำหนด ทักษะ
เหลานี้ชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาได  ดังน้ันการ
เรียนรู ในชั ้นเรียน (เพียงอยางเดียว) จะไมสงผลใหมีการไดมาซึ ่ง “ความจริง” มันยังสงผลตอ
แหลงขอมูลของความรูสวนตัว 

  1.2.5  สงเสริมแรงจูงใจภายในเพื่อที่จะเรียนรู  ความเชื่อในการพัฒนาจัดการและ
ตรวจสอบในมุมมองของผูเรียน แทนที่จะเปน “ผิด” หรือ “ถูกตอง” ผูเรียนจะประเมินและปรับ
ความรูและความเขาใจของเขาใหม การใหความสำคัญเชนน้ีสรางความมั่นใจและความนับถือตนเองได 
ซ่ึงในทางกลับกันจะกระตุนใหผูเรียนจัดการกับปญหาและประเด็นที่ซับซอนไดมากขึ้น  
 1.3  แนวทางพัฒนา (How to develop)  

 A Pass Educational Group, LLC (2015) กลาววา 7 เทคนิคการสรางหองเรียนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ในวิธีการดั้งเดิมโดยสวนมาก ครูผูสอนมักจะยืนอยูหนาหองบรรยายในขณะที่
ผูเรียนนั่งดูอยูเฉยๆและฟง ผูเรียนทำงานเปนรายบุคคลในขณะที่การเรียนรูแบบมีสวนรวมมักจะถูก
ทำใหรูสึกหมดกำลังใจลงไป โชคดีที่การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นปรากฏใหเห็นใน
หลาย ๆ แหง เนื่องจากวิธีการสอนนี้มุ งเนนไปที่กระบวนการเรียนรู การสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางจะเปลี่ยนการมุงเนนจากผูสอนไปยังผูเรียน มันจะสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันใน
ผูเรียนและตองการใหผูเรียนตรวจสอบความคิดของตนเองได ผูเรียนจะไดรับการคาดหวังไมเพียงแคมี
สมาธิในการเรียนรูแตยังตองมีความรับผิดชอบอีกดวย แรงจูงใจของผูเรียนโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นจาก
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เชนเดียวกับ ความสำเร็จของผูเรียนและความพึงพอใจโดยรวม
จากประสบการณในโรงเรียน มีเทคนิคที่รวมผูเรียนใหเปนศูนยกลางหลายเทคนิคใหเขากับหองเรียน
และบทเรียน ดังนี้ 

  1.3.1  อนุญาตใหผูเรียนเลือกเรียนในสิ่งที่อยากเรียนรู หมายถึงการจัดหาโครงการ 
ทางเลือกของกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการอนุญาตใหผูเรียนออกแบบจัดการที่นั่งของตัวเอง 
การหาประเภทคำถามเพิ่มใหมากกวาเดิมในการประเมิน มันยังชวยใหผูเรียนมีโอกาสตัดสินใจดวย
ตนเองได ทายที่สุดสนับสนุนผูสอนใหผูเรียนหยุดทำงานสองสามนาทีเพื่อใชเวลาตามที่ผูเรียนตองการ
อยางมีเหตุผล 

  1.3.2  ใชเทคนิคการตั ้งคำถามปลายเปด การฝกฝนนี้สงเสริมตอการคิดอยางมี
วิจารณญาณและความคิดสรางสรรคและเพิ่มทักษะการแกปญหา คำถามปลายเปดสนับสนุนการ
ส่ือสารที่ชัดเจนและใหความม่ันใจกับผูเรียนวาผูเรียนมีความสำคัญ  

  1.3.3  มีสวนรวมในการเรียนการสอนที่ชัดเจน คำแนะนำที่ชัดเจนเคลื่อนออกจาก
ทักษะและทัศนคติของการสอน มันเปนวิธีการสอนที่ตรงและมีสวนรวมมากขึ้นที่ดึงผูเรียนเขาสูใจ
กลางของบทเรียน ผูเรียนมีสวนรวมอยางมีความกระตือรือรนในสิ่งที่เกิดขึ้นมากกวาการเปนผูดูและ
ผูชม 
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  1.3.4  สงเสริมการทำงานรวมกันของผูเรียนและโครงการกลุม  เมื่อผูเรียนทำงาน
รวมกันผูเรียนจะ มีการเรียนรูมากกวาเนื้อหาในบทเรียน ผูเรียนไดรับการชื่นชมจากบุคคลที่มีความ
หลากหลายในโรงเรียนและชุมชน ผูเรียนยังเรียนรูที ่จะเคารพในสิ่งที่บางครั้งอาจเปนมุมมองที่
แตกตางกันมาก และในที่สุดผูเรียนสามารถสะทอนความคิดของผูเรียนกลับไปกลับมาอีกดวย สราง
โอกาสที่ดีขึ้นในการพัฒนาความคิดใหเปนสิ่งที่ยอดเยี่ยม  

  1.3.5  สงเสริมการสะทอนกลับของผูเรียน การสะทอนกลับของผูเรียนชวยทำให
ผูเรียนทำงานชาลงเล็กนอยและถอยกลับออกมาเพื่อวิเคราะหสิ่งตาง ๆ นอกจากนี้ยังชวยใหสมองมี
เวลาในการประมวลผลถึงสิ่งที่ไดเรียนรู  การสะทอนกลับ สรางพื้นที่และเวลาสำหรับการเติบโตของ
ตัวเองและกลุม 

  1.3.6  การมอบหมายงานเฉพาะบุคคล ผูเรียนทุกคนไมไดทำงานดวยความเร็วเทากัน
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมายควรสะทอนถึงสิ่งนี้ การอนุญาตใหผูเรียนนำอุปกรณที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนรูและความตองการมากที่สุดทำใหมีโอกาสมากขึ้นที่ผูเรียนจะเขาใจเน้ือหาของเนื้อหา
ไดลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

  1.3.7  ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมและโครงการบริการการเรียนรู สิ่งนี้ชวย
ใหผูเรียนเห็นบทบาทสำคัญในโลกที่กวางขึ้น ผูเรียนไดรับโอกาสที่จะเรียนรูถึงการมีคุณคาและเรียนรู
ถึงความสามารถที่จะเติมเต็มใหกับผูอื่นวาทำไดอยางไร การเรียนรูมีความเปนธรรมชาติมากขึ้นและ
เขมงวดนอยลง ผูเรียนมีโอกาสที่จะเห็นอยางโดยตรงวาโอกาสการเรียนรูนั้นอยูรอบ ๆ ตัวเราทุก ๆ ที่
ที่เราไป 

 1.4  ทัศนะเพื่อการพฒันาการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสำคญั (Quotes for Student-
centered Learning) 
  1.4.1  Do not try to satisfy your vanity by teaching a great many things. 
Awaken people’s curiosity.  It is enough to open minds; do not overload them. Put 
there just a spark. If there is some good inflammable stuff, it will catch fire. – Anatole 
France คำแปล - จงอยาพยายามสนองความไรสาระของคุณดวยการสอนสิ่งตาง ๆ มากมาย จงปลุก
ความอยากรูของผูคน แคนี ้ก็เพียงพอที่จะเปดใจได อยาพยายามยัดเยียดมากเกินไป เพียงแคจุด
ประกายดั่งเชนกองฟางที่พรอมจะติดไฟไดดวยเพียงประกายไฟเล็กนอย – Anatole France 

 
 

ภาพที่ 2.9  การพัฒนาการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสำคัญ #1 
Source. From Quotes for Student-centered Learning, by Anatole France, 1921, 
Retrieved from https://bit.ly/2myW9zl 
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  1.4.2  Nothing that is worth knowing can be taught. – Oscar Wilde คำแปล 
– ไมมีอะไรที่คุมคาไปกวาที่รูวาสามารถสอนได - Oscar Wilde 
 

 
 

ภาพที่ 2.10  การพัฒนาการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสำคัญ #2 
Source. From Quotes for Student-centered Learning, by Oscar Wilde 1854-1900, 
Retrieved from https://bit.ly/2lVYa7P 
  1.4.3  You cannot teach a person anything; you can only help him find it 
within himself. – Galileo Galilel คำแปล - คุณไมสามารถสอนทุกอยางกับใครได แตคุณสามารถ
ชวยเขาคนหามันไดดวยตัวเอง – Galileo Galilel 
 

 
ภาพที่ 2.11  การพัฒนาการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสำคัญ #3 
Source. From Quotes for Student-centered Learning, by Galileo Galilei 1564-1642, 
Retrieved from https://bit.ly/2lVYa7P 
  1.4.4  Children have to be educated, but they have also to be left to 
educate themselves. - Ernest Dimnet คำแปล – เด็ก ๆ ตองการการเรียนแตพวกเขาตองถูก
ปลอยใหเรียนรูดวยตัวเอง - Ernest Dimnet 
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ภาพที่ 2.12  การพัฒนาการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสำคัญ #4 
Source. From Quotes for Student-centered Learning, by Ernest Dimnet 1866-1954, 
Retrieved from https://bit.ly/2lVYa7P 
  1.4.5  Learning is not the product of teaching. Learning is the product of 
the activity of teaching. - John Holt คำแปล - การเรียนรูไมใชผลผลิตของการสอน การเรียนรู
เปนผลผลิตของกิจกรรมของผูเรียน - John Holt 
 

 
 

ภาพที่ 2.13  การพัฒนาการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสำคัญ #5 
Source. From Quotes for Student-centered Learning, by John Holt 1947-2014, 
Retrieved from https://bit.ly/2VHBSVg 
 

2.  การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning (PBL)  
2.1 นิยาม จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสอน

นอยลงเรียนรูมากขึ้น ทั้ง 23 แหลงน้ัน ผูวิจัยขอสรุปเปนนิยามของ “การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐาน” (Project Base Learning) วาหมายถึง การเรียนรูที่จัดประสบการณในการปฏิบัติงานใหแก
ผูเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอยางมีระบบ  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง  
ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา  วิธีการหาความรูความจริงอยางมีเหตุผล   ไดทำการทดลอง ไดพิสูจนสิ่ง
ตาง ๆ ดวยตนเอง  รู จักการวางแผนการทำงาน  ฝกการเปนผู นำ  ผู ตาม  ตลอดจนไดพัฒนา
กระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง  และการประเมินตนเอง  โดยมีครูเปนผูกระตุนเพื่อนำความ
สนใจที่เกิดจากตัวผูเรียนมาใชในการทำกิจกรรมคนควาหาความรูดวยตัวเอง 

2.2 ความสำคัญ (Importance) 
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Fleming (2019) ไดกลาววาประโยชนหลายประการของการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐานในหองเรียน มีดังนี้ 

2.2.1 PBLชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะสำหรับการใชชีวิต 
บนพื้นฐานความรูและสังคมเทคโนโลยีขั ้นสูงแบบจำลองทั่วๆไปในโรงเรียนของการ

เรียนรูในขอเท็จจริงอยางไมสนใจและการทองจำนอกเนื้อหาไปเรื่อย ๆไมเพียงพอสำหรับการเตรียม
ผูเรียนใหอยูรอดในโลกปจจุบัน การแกปญหาที่ซับซอนสูงนั้นผูเรียนจะตองมีทักษะพื้นฐาน (การอาน 
การเขียน และคณิตศาสตร) และทักษะในศตวรรษที่ 21 (การทำงานเปนทีม การแกปญหา การ
รวบรวมการวิจัย การจัดการเวลา การสังเคราะหขอมูล การใชเครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง ) ดวยการ
รวมกันของทักษะนี้ผูเรียนจะกลายเปนหัวหนาและผูจัดการของ ทักษะศตวรรษที่  21 เหลานี้รวมถึง 
1) ความรับผิดชอบสวนตัวและสังคม 2) การวางแผน การคิดอยางมีวิจารณญาณ เหตุผล และ
ความคิดสรางสรรค 3) ทักษะการสื่อสารที่เขมแข็ง ทั้งความตองการการสื่อสารระหวางบุคคล และ
ความตองการการนำเสนอ 4) การเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตาง 5) การมองเห็นและการตัดสินใจ 6) การ
รูวา จะทำอยางไรและเมื่อไรที่จะใชเทคโนโลยีและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน 

2.2.2 การใช PBL และเทคโนโลยี นำความเกี่ยวของใหมเขามาสูการเรียนรูที่อยูใน
มือได 

ดวยการนำบริบทและเทคโนโลยีในชีวิตจริงมาใชในหลักสูตรผานวิธี PBL ผูเรียนจะ
ไดรับการสนับสนุนใหเปนคนทำงานอยางอิสระ นักคิดที่ยอดเยี่ยม และผูเรียนตลอดชีวิต ผูสอน
สามารถสื่อสารกับผูดูแลระบบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนคนอื่นๆ ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
และสื่อสารกับผูปกครอง ในขณะที่ทำลายอุปสรรคที่มองไมเห็น เชน การแยกหองเรียน ความกลัวการ
เริ่มกระบวนการที่ไมคุนเคย และขาดความมั่นใจ PBL ไมไดเปนเพียงวิธีการเรียนรู มันยังเปนวิธีการ
ทำงานรวมกันอีกดวย หากผูเรียนเรียนรูที่จะรับผิดชอบสำหรับการเรียนรูของตัวผูเรียนเอง ผูเรียนจะ
สรางพ้ืนฐานสำหรับวิธีที่ผูเรียนจะทำงานรวมกับผูอื่นในชีวิตวัยผูใหญ 

2.2.3 PBL ปรับตัวตัวเองไปสูการประเมินที่นาเช่ือถือ 
การประเมินที่นาเชื่อถือและการประเมินผลชวยใหเราสามารถบันทึกความกาวหนาและ

การพัฒนาของเด็กอยางเปนระบบ PBL สงเสริมในสิ่งตอไปนี้ 1) ชวยใหครูผูสอนมีโอกาสในการ
ประเมินหลายทาง 2) ชวยใหเด็กไดแสดงความสามารถในทำงานอยางอิสระ 3) แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถของเด็กในการใชทักษะที่ตองการ เชน การทำวิจัย 4) ชวยพัฒนาความสามารถของเด็ก
ในการทำงานกับเพื่อนรวมงาน การสรางการทำงานเปนทีมและทักษะกลุม 5) ทำใหครูผูสอนเรียนรู
เกี่ยวกับเด็กมากขึ้นเปนรายบุคคล 6) ชวยใหครูผูสอนไดสื่อสารในรูปแบบที่ดีและมีความหมาย 

2.2.4 PBL สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
Lee Shulman ประธานมูลนิธิ Carnegie เพื่อความกาวหนาของการสอนไดกลาววา

การสอนเปนกิจกรรมที่ดำเนินการอยูเบื้องหลังประตูที่ปดสนิทระหวางการยินยอมจากผูเขารวมใน
ระดับปานกลาง PBL สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพราะ 1) PBL และการใชเทคโนโลยีชวยใหผูเรียน 
ผูสอน และผูบริหารสามารถบรรลุผมไดอยางเหนือกวาการสรางโรงเรียน 2) ผูเรียนมีสวนรวมในการ
สรางฐานความรูใหมและเปนผูเรียนที่กระตือรือรนตลอดชีวิต 3) PBL สอนใหเด็ก ๆ ควบคุมการ
เรียนรูของผูเรียนซึ่งเปนกาวแรกของการเรียนรูตลอดชีวิต  
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2.2.5 PBL รองรับผูเรียนโดยรูปแบบการเรียนรูและความแตกตางอยางหลากหลาย 
เปนที่ทราบกันดีวาเด็ก ๆ มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย ผูเรียนสรางความรูบนภูมิ

หลังและประสบการณที่แตกตางกัน เปนที่ยอมรับวาเด็ก ๆ มีความสามารถที่กวางกวาที่ผูเรียนไดรับ
อนุญาตใหแสดงออกมาในหองเรียนปกติดวยการสนใจในแตขอความตามแบบทั่วไป  PBL ระบุถึง
ความแตกตางเหลานี้ เนื่องจากผูเรียนจะตองใชความทันสมัยทั้งหมดในกระบวนการคนควาและ
แกปญหา จากนั้นจึงสื่อสารวิธีแกปญหา เมื่อเด็กถูกทำใหสนใจในสิ่งที่ผูเรียนกำลังทำและสามารถที่จะ
ใชจุดแข็งของผูเรียน ผูเรียนจะประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น  

2.3 แนวการพัฒนา (How to develop) 
Wyman & Med (2017) ไดกลาวไวแลววา 8 เคล็ดลับในการสรางหนวยการเรียนรู การ

จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานที่ประสบความสำเร็จ มีดังน้ี 
การออกแบบหนวยการเรียนรูดวยโครงงานที่ประสบความสำเร็จอาจดูเหมือนเปนงานที่นา

กังวล เราตองการใหมันเปนนวัตกรรมที ่เต็มไปดวยทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่  21 และมี
ความหมายอยางมากที่ผูเรียนของเราจะจดจำอยางภูมิใจไดทุกรายละเอียดในชวงเวลาที่เหลือของป  
แตเราจะทำสิ่งเหลานี้ใหสำเร็จไดอยางไร เคล็ดลับ 8 ขอนี้จะชวยใหคุณกาวไปในทิศทางที่ถูกตอง:  

1. จัดหาการเชื่อมตอในโลกแหงความจริงที่มีความหมาย  
การมีเปาหมายในเนื้อหามีความสำคัญ แตคุณตองเชื่อมหนวยการเรียนรูที่เนนโครงงานเปน

สำคัญกับโลกที่เหนือกวาหองเรียนของคุณ สมมติวาจุดประสงคหลักของคุณ คือ ใหผูเรียนอธิบายวา
พลังงานแสงอาทิตยทำงานอยางไร เยี่ยมมาก แตผูเรียนจะเขาใจเนื้อหาในระดับที่ลึกกวาถาคุณให
จุดประสงคที่อยูบนโลกแหงความเปนจริงแกผูเรียน ถาใหผูเรียนแสดงใหเห็นถึงประโยชนของพลังงาน
แสงอาทิตยสำหรับวัยรุนใน California และหนึ่งคนในKenya จะเปนอยาไร คำถามแบบเดิมๆของ“ 
ทำไมเราตองเรียนรูสิ ่งน้ี?” ทันใดนั้นก็ไดรับคำตอบในทางที่มีความหมายอยางมากมาย ผู เรียน
สามารถชื่นชมถึงการทำงานของพลังงานแสงอาทิตยวาทำงานอยางไร ทำไมมันจึงสำคัญและทำไมมัน
ถึงชวยผูคนไดในทางที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับวาผูเรียนอาศัยอยูที่ไหนและสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของผูเรียนเปนอยางไร วางรากฐานของระบบในความเปนจริงแลวบงบอกถึงความสำคัญใน
ขณะที่กระตุนความอยากรูอยากเห็น การรับรูและการเติบโตทางอารมณ  

2. สรางใหทันเวลาสำหรับการเรียนรูจากประสบการณ 
มันงายที่จะเขียนรายการงานที่ตองทำใหเสร็จ  แตมันสำคัญที่จะตองทำใหแนใจวาเวลาถูก

สรางขึ้นสำหรับองคประกอบการเรียนรูจากประสบการณที่ซึ่งผูเรียนตองทดสอบบางสิ่งและประสบ
กับการทดลองและขอผิดพลาด บทเรียนหลายๆบทเรียนถูกเรียนรูจากความพยายามที่ลมเหลว      
มันเปนสิ่งมีคามากกับการรับรูในชวงเวลาแหงความสำเร็จ หากไมมีเวลาใหสำหรับการเรียนรู  กลาว
วา ผูเรียนตองสรางแบบจำลองเรือใบจากบทเรียนเกี่ยวกับการลอยตัว การเคลื่อนไหว และเสถียรภาพ 
- จากนั้นหนวยการเรียนรูจะกลายเปนเรื่องที่มากกวาการตรวจสอบรายการในรายการ มันดีกวามาก
สำหรับผูเรียนที่จะมีประสบการณกับอะไรที่มันเหมือนวาจะตองใชแนวคิดเพื่อสรางบางสิ่งบางอยางได
อยางมีประสิทธิภาพและแกไขตามความผิดพลาดของผูเรียน  
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3. ใหโอกาสในการสรางทีม 
เพื่อเพิ่มความสัมพันธและการเชื่อมตอในชั้นเรียน ใหผูเรียนมีโอกาสทำงานรวมกันอยาง

สรางสรรคเพื่อใหแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็นและทดสอบความคิด ผูเรียนสามารถเรียนรูจาก
กันและกันและสรางความเชื่อมั่นในฐานะผูตรวจสอบและผูสังเกตการณแทนที่จะเชื่อมั่นในตัวเองวา
เปน "ผูรอบรูบนเวที"  

4. ทบทวนการขับเคลื่อนของคำถาม 
เปนเรื่องสำคัญที่จะตองทบทวนการขับเคลื่อนของคำถามของหนวยการเรียนรูดวยโครงงาน

ของคุณ ในฐานะที่คุณวางแผนและดำเนินการในแตละขั้นตอน หากคุณขับเคลื่อนการถามคำถามของ
คุณ มันไมไดเปนแรงขับเคลื ่อนทุกอยาง คุณจะคนพบวาตนเองตองเปลี ่ยนหลักสูตรเพื ่อให มัน
สอดคลองกันอยางชัดเจน การทำใหมีการขับเคลื่อนของคำถามอยูตลอด ทำใหมั่นใจไดวาความหมาย
ที่อยูเบื้องหลังหนวยการเรียนรูจะไมสูญหายไป -ขอควรปฏิบัติของคุณประเมินจุดประสงคหลักของ
คุณอยางสมบูรณและผูเรียนยังคงไดรับการปรับใหเขากับการมุงเนนของหนวยการเรียนรู และ
ผลสัมฤทธิ์ 
 5. แยกความแตกตางผานทีม 

ตรวจสอบใหแนใจวาไดจัดกลุมผูเรียนอยางมีรูปแบบเพื่อที่จะใหแนใจถึงความสำเร็จที่คุณรูวา
ผูเรียนตองการ คุณอาจตองการแยกความแตกตางตามความสามารถทางวิชาการ ทักษะการทำงาน
รวมกัน ความสนใจเฉพาะ หรือความตองการดานอารมณทางสังคม สิ่งนี้ใหโอกาสที่ดีที่สุดกับผูเรียน
เพื่อที่จะเรียนรูถึงหนทางที่เหมาะสมสำหรับผูเรียน ในที่สุดก็ชวยใหผูเรียนรูสึกถึงความสำเร็จของ
ตัวเองและความสำเร็จทางการศึกษาภายในกลุม  

6. มุงเนนการเรียนรูที่ถูกขับเคลื่อนดวยผูเรียน 
เมื่อหนวยการเรียนรูที่เนนโครงงานของคุณกำลังดำเนินการ จำไววาผูเรียนตองใชเวลานี้เพื่อ

เรียนรูและสำรวจภายในกรอบของคุณ เชื่อมั่นวาผูเรียนมีความสามารถในการทำมันเปนอยางดี และ
มั่นใจไดวาการกาวถอยหลังออกมาเพื่อดูวาอะไรทำงานไดดีและสิ่งเล็กนอยที่ตองปรับเปลี่ยนเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการทั้งหมด หากคุณใหคำตอบหรือแสดงใหผูเรียนรูวาการทำมากเกินไปนั้นเปน
อยางไร ผูเรียนจะมองไมเห็นความสามารถในการแกปญหาของตนเอง มันจะรูสึกเหมือนวาเปน
บทเรียนที่คุณกำลังสอนผูเรียนมากกวาที่จะเปนกลุมของประสบการณในการทำงานรวมกันกับคุณใน
ฐานะที่เปนผูช้ีแนวทาง 

7. รวมการประเมินตนเอง 
การประเมินตนเองและการไตรตรองมักจะผุดออกมาจากความนึกคิดเมื่อเรามีเวลาที่สั้น      

แตจะใหขอมูลเชิงลึกที่มีคุณคาและใหความสนใจไปที่การเติบโต การขอใหผูเรียนประเมินงานและ
ประเมินการความสามารถของผูเรียนในฐานะที่เปนเพื่อนรวมทีม ผูนำ ผูสังเกตการณ และผูทำงาน
รวมกัน จะชวยสงเสริมความสามารถที่จะอธิบายไดและการพิจารณา สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นไดในกลาง
ทางและในตอนทายของหนวยการเรียนรูดวยเหตุนี้ผูเรียนมีโอกาสที่จะประยุกตใชอะไรก็ตามที่ผูเรียน
ไดตระหนักถึงในระหวางหนวยการเรียนรูและสำหรับหนวยการเรียนรูในอนาคต หากการไตรตรองได
กลายเปนกิจวัตร ผูเรียนมักจะเรียนรูที่จะรับรูถึงวิธีการปรับปรุงวาทำไดอยางไรและผูเรียนสามารถ
รับรูไดวามีความสำเร็จอยูหลายประเภทดวยกัน 
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8. ไตรตรองถึงความกาวหนาของคุณ 
แมวามันจะเปนเรื่องยากที่จะกำหนดระดับและวางแผนใหนานพอที่จะสามารถเขียนการ

ไตรตรองของคุณเองในตอนทายของหนวยการเรียนรู มันเปนสิ่งสำคัญตอความสำเร็จในอนาคต เม่ือ
คิดเกี่ยวกับบทเรียนวาบทเรียนจะเปนไปอยางไร ใหเขียนสิ่งตาง ๆ เชน อะไรที่เปนไปไดดวยดีในแต
ละขั้นตอน สิ่งอะไรก็ตามที่ทำใหคุณประหลาดใจหรือทำใหคุณพยายามโดยไมไดคาดหวัง  วิธีการ
ปรับปรุงการเวนจังหวะการดำเนินการ การมีสวนรวม และการประเมินผลนั้นทำไดอยางไร วิธีการทำ
ใหเขาใกลแนวทางในแตละขั้นตอนโดยมีวัตถุประสงคหลักและการขับเคลื่อนคำถามน้ันทำไดอยางไร 
 

2.4  ท ัศนะเพื ่อการพัฒนาการจัดการเร ียนร ู  โดยใชโครงงานเปนฐาน (Quotes 
for Project Based Learning) 

            2.4.1 You will learn more from your failures than your successes - so 
embrace those mistakes, as difficult as that sounds, and grow from them. When a 
project is successful, you're never really sure why, because so many elements come 
into play. However, when you fail, you always know why. That is how you learn and 
grow. - Lynda Resnick คำแปล - จงเรียนรูจากความลมเหลวของคุณมากกวาความสำเร็จของคุณ - 
ดังนั้นจงยอมรับความผิดพลาด มันเรื่องยากที่เราเพียงแคฟงและดูแคเพียงความสำเร็จจากคนสำเร็จ 
เมื่อโครงการประสบความสำเร็จ คุณไมเคยแนใจเลยวาทำไม ก็เพราะมีองคประกอบมากมายใน
ขั้นตอน อยางไรก็ตามเมื่อคุณลมเหลวคุณจะรูวาทำไม เพราะคุณจะรูเสนทางสูความสำเร็จ - Lynda 
Resnick 

 
 

ภาพที่ 2.14  การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน #1 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2lVaZQq  

            2.4.2 Proper teaching is recognized with ease. You can know it without fail 
because it awakens within you that sensation which tells you this is something you 
have always known. – Frank Herbert คำแปล - การสอนที่เหมาะสมจะไดรับการยอมรับโดยงาย 
คุณไมสามารถเรียนรูไดโดยไมลมเหลว เพราะความรูสึกภายในเตือนคุณเสมอวา นี่เปนสิ่งที่คุณเรียนรู
มาตลอด – Frank Herbert 
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ภาพที่ 2.15  การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน #2 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2BfE1wY 

           2.4.3 A teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a 
desire to learn is hammering on cold iron. –Horace Mann คำแปล - ครูที่พยายามสอนโดย
ไมสรางแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาแกนักเรียนที่จะเรียนรู  เปรียบเสมือนการใชคอนทุบเหล็ก
เย็นๆ - Horace Mann 
 

 
 

ภาพที่ 2.16  การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน #3 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2BfE1wY 

 

            2.4.4 Do not train children in learning by force and harshness , but direct them 
to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with 
accuracy the peculiar bent of the genius of each. – Plato คำแปล - อยาฝกเด็กใหเรียนรู
ดวยการบังคับและดวยความเกรี้ยวกราดแตจงชี้นำพวกเขาไปยังสิ่งที่ทำใหจิตใจของพวกเขาสนุก ซึ่ง
จะเปนสิ่งที่ดีกวามาก ที่ทำใหเด็กสามารถคนพบความสามารถพิเศษของตนเองได – Plato 
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ภาพที่ 2.17  การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน #4 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2lVaZQq  

 

          2.4.5 Children must be taught to think, not what to think. – Margaret Mead คำ
แปล - เด็กจะตองไดรับการสอนใหคิดเปน ไมใชอะไรที่ตองคิด - Margaret Mead 
 

 
 

ภาพที่ 2.18  การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน #5 
     แหลงที่มาของ ภาพ https://bit.ly/2lVaZQq  
 

3. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Base Learning) 
  3.1 นิยาม จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ

สอนนอยลงเรียนรูมากขึ้น ทั้ง 23 แหลงน้ัน ผูวิจัยขอสรุปเปนนิยามของ “การเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน” (Problem Base Learning : PBL) หมายถึง กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนให
ผู เรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิดปญหานั้น รวมถึงการคนควาความรูพื ้นฐานที่
เกี่ยวของกับปญหา เพื่อนำไปสูการแกปญหาตอไป โดยผูเรียนอาจไมมีความรูในเรื่องนั้น  ๆ มากอน 
แตอาจใชความรูที่ผูเรียนมีอยูเดิมหรือเคยเรียนมา มุงใหผูเรียนใฝหาความรูเพื่อแกไขปญหา ไดคิดเปน 
ทำเปน มีการตัดสินใจที่ดี และสามารถเรียนรูการทำงานเปนทีม โดยเนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง และสามารถนำทักษะจาก การเรียนมาชวยแกปญหาในชีวิต  การเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐานเปนการเรียนรูจากประสบการณ โดยเริ่มจากการไดประสบการณตรงจากโจทยปญหา ผาน
กระบวนการคิดและการสะทอนกลับ ไปสูความรูและความคิดรวบยอด อันจะนำไปใช ในสถานการณ
ใหมตอไป การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานยังเปนการตอบสนองตอแนวคิด Constructivism โดยให
ผูเรียนวิเคราะหหรือตั้งคำถามจากโจทยปญหา ผานกระบวนการคิดและสะทอนกลับ เนนปฏิสัมพันธ
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ระหวาง ผูเรียนในกลุม เนนการเรียนรูที่มีสวนรวม นำไปสูการคนควาหาคาตอบหรือสรางความรูใหม 
บนฐานความรูเดิมที่ผูเรียนมีมากอน 
 3.2 ความสำคัญ (Importance) 

      Guido (2016) ไดกลาววา ประโยชนของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีดังน้ี 

1. การพัฒนาความรูระยะยาว  
นักเรียนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูที่มีปญหาสามารถปรับปรุงความสามารถใน

การเก็บและเรียกคืนขอมูลตามการ ทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาเกี่ยวกับการสอน การทบทวน
วรรณกรรมระบุวา การขยายความรู ในชวงเวลาแหงการเรียนรู  โดยการแบงปนขอเท็จจริงและ
ความคิดผานการอภิปรายและตอบคำถาม เพิ่มการสืบคนในภายหลัง รูปแบบของการอธิบายอยาง
ละเอียดนี้ ชวยเสริมความเขาใจในเรื่องตาง ๆ การอภิปรายกลุมยอยมีประโยชนอยางยิ่งโดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักเรียนแตละคนจะไดรับโอกาสในการเขารวม แตไมคำนึงถึงขนาดของกลุมการเรียนรูโดยใช
ปญหาจะสงเสริมการเก็บความรูในระยะยาวโดยกระตุนใหนักเรียนอภิปรายและตอบคำถามเกี่ยวกับ 
แนวคิดใหมขณะที่พวกเขากำลังเรียนรูพวกเขา  

2. การใชประเภทคำสั่งที่หลากหลาย  
คุณสามารถใชกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลักเพื่อตอบสนองความตองการ

และรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลายของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแลวการจัดกลุม
นักเรียนเขาดวยกันเพื่อการเรียนรูโดยใชปญหาจะชวยใหพวกเขาแกไขปญหาในชีวิตจริงที่ตองใชวิธี
แกปญหาในชีวิตจริงโดยดึงดูดนักเรียนที่ดิ้นรนเพื่อใหเขาใจแนวคิดที่เปนนามธรรม มีสวนรวมในการ
เรียนรูกลุมยอยและกลุมใหญชวยใหนักเรียนที่ไมเกงในระหวางการทำงานเดี่ยวเขาใจเนื้อหาใหม  
พูดคุยเกี่ยวกับความคิดของพวกเขาและทาทายซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค จัดการปญหาโดยใชชวง
ของเนื้อหาที่คุณใหเชนวิดีโอบันทึกเสียงบทความขาวและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทำใหบทเรียน
ดึงดูดความสนใจในรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกัน เนื่องจากการใชสถานการณการเรียนรูแบบใช
ปญหาจะชวย ใหคุณใชวิธีการ สอนที่แตกตางกัน เหลาน้ี จึงคุมคาเปนพิเศษหากนักเรียนของคุณไมมี
การตั้งคาการเรียนรูที่คลายกัน 

3. การมีสวนรวมอยางตอเนื่อง 
การใหความทาทายในการเรียนรูแบบใชปญหาเปนปญหาสามารถ ดึงดูดนักเรียนดวยการ

หยุดพักจากบทเรียนปกติและแบบฝกหัดทั่วไป การมองเห็นโอกาสในการมีสวนรวมนั้นไมใชเรื่องยาก
เนื่องจากเด็ก ๆ รวมมือกันเพื่อแกไขปญหาในโลกแหงความจริงที่สงผลกระทบโดยตรงหรือสนใจพวก
เขาอยางมาก แมวาจะดำเนินการกับนักเรียนหลังมัธยมศึกษา แตการศึกษาที่ตีพิมพโดยสมาคมเพื่อ
การศึกษาดานการแพทย รายงานวาการเขารวมของนักเรียนเพิ่มขึ้น และทัศนคติที่ดีขึ้นตอ หลักสูตรที่
เนนการเรียนรูดวยปญหา กิจกรรมเหลานี้อาจสูญเสียการมีสวนรวมโดยธรรมชาติถาคุณทำซ้ำบอย
เกินไป แตอาจทำใหตื่นเตนในหองเรียน  

4. การพัฒนาทักษะการถายโอน  
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนปญหาจะชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะที่พวกเขาสามารถถาย

โอนไปยังสถานการณในโลกแหงความเปนจริงตาม หนังสือป 2558 ที่สรุปทฤษฎีและลักษณะของการ
เรียนการสอน บริบทที่เปนรูปธรรมและผลที่ตามมานำเสนอในกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา  
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อนุญาตใหการเรียนรูลึกซึ้งและทนทานยิ่งขึ้น ในขณะที่คุณนำเสนอบทเรียนผานสถานการณจำลองใน
ชีวิตจริงเหลานี้นักเรียนควรสามารถนำการเรียนรูมาใช  ตัวอยางเชนหากพวกเขาทำงานรวมกันเพื่อ
จัดการกับขอพิพาทภายในโรงเรียนพวกเขาอาจพัฒนาทักษะตลอดชีวิตที่เกี่ยวของกับการเจรจา
ตอรองและสื่อสารความคิดของพวกเขากับผูอื่น ตราบใดที่บริบทของปญหานำไปใชกับสถานการณ
นอกหองเรียนนักเรียนควรจะสามารถสรางทักษะที่สามารถใชอีกครั้ง  

5. การพัฒนาทักษะการทำงานเปนทีมและความสัมพันธระหวางบุคคล  
การประสบความสำเร็จในการทาทายการเรียนรูที่ใชปญหาเปนปญหานั้นขึ้นอยูกับการมี

ปฏิสัมพันธและการสื่อสารหมายความวานักเรียนควร สรางทักษะที่ถายทอดไดบนพื้นฐานของ การ
ทำงานเปนทีมและการทำงานรวมกัน แทนที่จะจดจำขอเท็จจริงพวกเขาไดรับโอกาสในการนำเสนอ
ความคิดเห็นของพวกเขาใหกับกลุมปกปองและแกไขเมื่อจำเปน ยิ่งไปกวานั้นสิ่งนี้จะชวยใหพวกเขา
เขาใจกลุมที่มีพลวัต ขึ้นอยูกับนักเรียนที่ไดรับสิ่งนี้สามารถเกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะการฟงและ
ความรับผิดชอบเมื่อทำภารกิจใหเสร็จ ทักษะและความรูดังกลาวควรใหบริการนักเรียนไดดีเมื่อพวก
เขาเขาสูระดับอุดมศึกษาและในที่สุดโลกการทำงาน  

3.3 แนวทางพัฒนา (How to develop) 
Herreid (2007) ไดกลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีแนวทางการพัฒนาที่จะใหเกิด

ความสำเร็จ ตองทำตามขั้นตอนดังน้ี  
1. ระบุปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต  

ปญหาที่มีตัวตนที่เกี่ยวของกับนักเรียน จะทำใหพวกเขาสามารถทำใหเขาใจบริบทไดงาย
และหวังวาจะนำไปใชกับความทาทายในอนาคต  ในการระบุปญหาที่เหมาะสมในโลกแหงความเปน
จริงดูที่ปญหาที่เกี่ยวของกับ โรงเรียน ชุมชน ความสนใจรวมกันของนักเรียน ตองใหแนใจวานักเรียน
เขาใจปญหาและขอมูลรอบตัว ดังนั้นไมใชทุกปญหาที่เหมาะสมสำหรับทุกระดับช้ัน  

2. กำหนดวัตถุประสงคทีค่รอบคลุมของกิจกรรม  
ขึ้นอยูกับปญหาที่จะเลือกกำหนดสิ่งที่ตองการที่จะประสบความสำเร็จโดยใชความทาทาย  

ตัวอยางเชน อาจตองการชวยนักเรียนพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับ การรวมมือ การแกปญหา หัวขอที่
จัดหลักสูตร กำลังประมวลผลเนื้อหาที่หลากหลาย ตัวอยางที่แมนยำยิ่งขึ้น และจัดลำดับความสำคัญ
ทักษะการทำงานรวมกันโดยมอบหมายงานเฉพาะใหกับคูของนักเรียนภายในแตละทีม  ในการทำ
เชนนี้นักเรียนจะพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการทำงานรวมกันอยางตอเนื่องโดยการ
ทำงานเปนคูและเปนสวนหนึ่งของกลุมเล็ก ๆ โดยการกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน จะมีเวลางายขึ้น
ในการทำตามขั้นตอนตอไป  

3. สรางและแจกจายวัสดุทีม่ีประโยชน  
เอกสารประกอบคำบรรยายและเนื้อหาอื่น ๆ ไมเพียง แตทำหนาที่เปนชุดของทรัพยากร 

แตชวยใหนักเรียนจดจอกับกิจกรรมและจุดประสงค ตัวอยางเชน ตองการใหพวกเขาพัฒนา ทักษะ
คณิตศาสตรบางอยาง ควรสรางเนื้อหาที่เนนประเด็นทางคณิตศาสตรของปญหา อาจตัดสินใจที่จะให
รายการเชน ขอมูลที่ชวยในการหาปริมาณและเพิ่มบริบทใหกับปญหา วิดีโองานนำเสนอและเนื้อหา
ภาพและเสียงอื่น ๆ รายการคำถามเบื้องตนเพื่อตรวจสอบ การจัดหาทรัพยากรหลากหลายเปนสิ่ง
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สำคัญอยางยิ่งสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและการด้ินรนของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจไม
มีทักษะการกำกับตนเองในการทำงานหากไมมีพวกเขา  

4. กำหนดเปาหมายและความคาดหวังสำหรับนักเรียน  
นอกเหนือจากเอกสารที ่กลาวมาใหคำแนะนำหรือขอควรปฏิบัติที ่ให รายละเอียด

เปาหมาย และความคาดหวัง จะชวยใหสามารถเนนจุดประสงคของการฝกการเรียนรูโดยใชปญหา 
เปนหลักเนื่องจากสามารถอธิบายสิ่งที่กำลังมองหาในแงของการทำงานรวมกันผลิตภัณฑขั้นสุดทาย
และสิ่งอื่น ๆ ควรชวยนักเรียนติดตามอยางสม่ำเสมอโดยทำหนาที่เปนขอมูลอางอิงตลอดกิจกรรม  

5. เขารวม  
แมวาการแกไขนักเรียนอยางชัดเจนอาจทำใหหมดกำลังใจ แตยังสามารถชวยพวกเขาและ

ถามคำถามเพื่อเจาะลึกเขาไปในกระบวนการคิดของพวกเขา เมื่อเห็นโอกาสพิจารณาวามันคุมคาที่จะ
เติมชองวางในความรู ใหคำแนะนำไมใชคำตอบ คำถามขอสรุปหรือตรรกะของนักเรียนเกี่ยวกับ
ประเด็นที่กำหนดชวยใหพวกเขาคิดผานจุดที่ยากลำบาก โดยการมีสวนรวมในวิธีการเหลาน้ีก็สามารถ
ใหขอมูลเชิงลึกเมื ่อนักเรียนตองการมันมากที ่สุดกระตุนใหพวกเขาวิเคราะหปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

6. ใหนักเรียนนำเสนอแนวคิดและขอคนพบ  
หากแบงพวกเขาออกเปนกลุมเล็ก ๆ กำหนดใหนักเรียนนำเสนอความคิดและผลลัพธของ

พวกเขาตอหนาช้ันเรียน จะเพิ่มองคประกอบการเรียนรูกลุมใหญใหกับบทเรียน กระตุนใหนักเรียนคน
อ่ืน ๆ ถามคำถามทำใหกลุมที่นำเสนอบรรจงและแสดงหลักฐานสำหรับความคิดของพวกเขา  
 

3.4 ทัศนะเพือ่การพัฒนาการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน Quotes for Problem Base 
Learning (PBL) 

          3.4.1 After every storm the sun will smile; for every problem there is a 
solution, and the soul's indefeasible duty is to be of good cheer. - William R. Alger คำ
แปล - ทุกๆครั้งหลังสิ้นสุดพายุ พระอาทิตยจะสองสวางเสมอ ทุกปญหามีทางออกและหนาที่สำคัญ
ของจิตวิญญาณก็คือการสรางกำลังใจที่ดี - William R. Alger 

 
 

ภาพที่ 2.19  การพัฒนาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน #1 
      แหลงทีม่าของภาพ https://bit.ly/2q9iJzQ 
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          3.4.2 We do not learn from experience …. We learn from reflecting on 
experience –John Dewey คำแปล – เราไมไดเรียนรู จากประสบการณ เราเรียนรู จากผลของ
ประสบการณ - John Dewey   
 
 

 
 

ภาพที่ 2.20  การพัฒนาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน #2 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2lUPxug 

 

           3.4.3 It is a miracle that curiosity survives formal education – Albert Einstei คำ
แปล - ปาฏิหาริยที ่ทำใหความอยากรู อยากเห็นเปนจริง คือ  การศึกษาอยางถองแท - Albert 
Einstein 
 

 
 
ภาพที่ 2.21  การพัฒนาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน #3 

      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2lUPxug 
 

3.4.4 Project-based learning increases long- term retention, improves problem-
solving and collaboration skills, and improves students' attitudes towards learning. –
Strobel คำแปล - การเรียนรูดวยโครงงานจะชวยปรับปรุงทักษะ การแกปญหาและการทำงาน
รวมกันรวมถึงทัศนคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูไดในระยะยาว -Strobel 
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ภาพที่ 2.22  การพัฒนาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน #4 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2lUPxug 

           3.4.5 Too often we give children answers to remember rather than problems 
to solve. - Roger Lewin  คำแปล - บอยครั้งที่เราบอกใหเด็กๆ จดจำมากกวาที่จะตองแกไขปญหา 
- Roger Lewin 

 
 

ภาพที่ 2.23  การพัฒนาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน #5 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2lUPxug3.4 

 

4. การเรียนรูดวยการลงมือกระทำ (Learning by Doing) 
 4.1 นิยาม จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
สอนนอยลงเรียนรูมากขึ้น ทั้ง 23 แหลงนั้น ผูวิจัยขอสรุปเปนนิยามของ “การเรียนรูดวยการลงมือ
กระทำ” (Learning by Doing) วาหมายถึง ผูเรียนไดกระทำสิ่งตางๆดวยตนเอง ผานการปฏิบัติการ
จริงคือ ผู เรียนไดฝกในสภาพสิ่งแวดลอมจริง ไดฝกคิดและลงมือทำสิ่งตาง  ๆ ดวยตนเอง ทั ้งน้ี  
การสนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามวัยและไดผลตามความคาดหวังของสังคม
นั้น การจัดประสบการณจะใหความสำคัญกับบทบาทการเรียนรูของเด็ก จึงไดมีการศึกษาแนว คิดที่
จะนำไปสูการปฏิบัติได การใชแนวคิดที่เนนใหผูเรียนเปนผูลงมือกระทำหรือการปฏิบัติในสภาพจริง 
จึงเปนที่สนใจและนำมาใช ดังที่ประเทศไทยไดกำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 
2542 เนนใหมีแนวการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งกลาวถึงการสงเสริมใหผูเรียนไดปฏบัิติ
หรือลงมือกระทำ 
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 4.2 ความสำคัญ (Importance) 
 Kruger. (2010)  ไดกลาววา การเร ียนรู ว ิธ ีการใหม ๆ ที ่จะทำใหตนเองดีข ึ ้นและ
ความสัมพันธกับผู อื ่นดีขึ ้น ตอนที่เริ ่มทำการคนหาครั้งแรกมักไดวิธีการการเรียนรู ไมเพียงพอ 
จำเปนตองอานเกี่ยวกับมันตลอดเวลาในชองทางบนอินเทอรเน็ต นิตยสารออนไลน และในหนังสือ   
มีจุดหนึ่ง จุดที่ทุกสิ่งที่ไดอานเปนเพียงรูปแบบที่แตกตางกันเพียงเล็กนอยในสิ่งเดียวกัน ติดอยูกับมัน 
รูสึกราวกับวาไมมีสิ่งที่จะอานและความคิดที่อยากจะลอง แตก็ไมไดรูสึกดีขึ้น ไมรูสึกวาเปนคนที่ดีขึ้น
หรือความสัมพันธกับผูอ่ืนน้ันดีขึ้น มีบางอยางขาดหายไป มันคือการลงมือทำ  

มันไมไดเปนอยางที่คิดจนกระทั่งไดเริ่มนำมาใชอยางจริงๆ สิ่งอะไรก็ตามที่ไดเรียนรูมาในการ
พัฒนาตนเองกับชีวิต มันเริ ่มที่จะสรางความแตกตาง บทเรียนทั้งหมด ความจริงทั ้งหมดไดรับ
ผลกระทบโดยฉับพลัน มีความแตกตางอยางมากกับเพียงแคการรู กับการทำลงมือมันจริงๆ หากการ
อานหนังสือ บทความบนอินเทอรเน็ต และบทความที่เกี่ยวกับการเลนสเก็ตน้ำแข็ง  อาจคิดวามัน
คอนขางจะงาย และมันเปน ในทางทฤษฎี แตการใสรองเทาสเก็ตและเหยียบบนน้ำแข็งเปนครั้งแรก
และเลนเปนพนันไดเลยวา จะตองน่ังบนน้ำแข็งมากกวาที่จะรอนไปมาบนน้ำแข็งอยางสงางาม มันเปน
การพูดคุยกันแบบเกา ๆ ที่ทำใหการฝกฝนนั้นสมบูรณแบบ นี่คือบางสวนของประโยชนที่มองเห็นได
ของการเรียนรูโดยการลงมือทำ  

ประโยชนของการเรียนรูดวยการลงมือกระทำ  ไดแก  
 1. ไดรับความเขาใจที่ดีขึ้นของจากการลงมือทำ  

การขี่จักรยานนั้นไมใชเรื่องยาก หากอานเกี่ยวกับเทคนิคในหนังสือหรือคูมือ เมื่อกระโดด
ขึ้นไป อยางไรก็ตาม รายละเอียดของการทำใหทรงตัวได การบังคับและการรักษาความเร็วที่เหมาะสม
นั้นกลายเปนเรื่องที่จะสามารถทำไดเอง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ไมสามารถเรียนรูไดอยางายดายโดยการ
อานและอาจเปนที่ถกเถียงกันอยูวาเปนสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรทราบ  

 2. ไดรูวาชอบกิจกรรมจริงๆหรือไม  
หนึ่งในสิ่งแรกที่ไดเรียนรูในการทำสิ่งตาง ๆ ใหมันงายขึ้นและเปนการจัดการที่มากขึ้นคือ

ระบบการทำสิ่งตาง ๆ (GTD) โดย David Allen น่ีเปนระบบที่ไดรับความนิยมอยางมากและเมื่อกำลัง
อานหนังสือและอานรีวิว มันไดรับทุกสิ่ง แตก็รูสึกตื่นเตนเกี่ยวกับที่วาสิ่งนี้กำลังจะพัฒนาวิธีที่เฝา
ติดตามทุกสิ่งในชีวิตของไดอยางไร มันไมไดเปนอยางนั้นจนกระทั่งใชระบบนี้จริง ๆ จนรูวามันไมไดทำ
มาสำหรับรูวามีแฟน ๆ ของ GTD อยูที่นั่นมากมาย แตมันมีความซับซอนเกินไปและใชเวลามาก
เกินไปในการเริ่มตนและบำรุงรักษา ไมเคยคิดวาระบบนี้ไมไดสรางมาเพราะวารักในส่ิงที่กำลังอานอยู  

 3. ไดรูวาสามารถปรับแตงอะไรไดบาง 
เพียงเพราะฉันไมชอบระบบ GTD โดยรวมของมัน แตมันไมไดหมายความวามันจะมีสวนที่

ฉันไมชอบอยูเลย ฉันสามารถเลือกและเลือกบางมุมมองของระบบที่ฉันสามารถนำเขามาใชกับชีวิต
ของฉันไดอยางราบรื่น สิ่งตาง ๆ เหมือนมีสมุดบันทึกและปากกาอยูบนมือตลอดเพื่อที่จะบันทึก
รายการของสิ่งที่ตองทำเมื่อทำ รายการกิจกรรมรายวัน รายสัปดาห และรายการที่สามารถดำเนินการ
ลำดับตอไปสำหรับงานทุก ๆ งาน สิ่งตาง ๆ สวนใหญไมไดเปนทั้งหมดหรือไมเปนอะไรเลย และโดย
การลองทำสิ่งตาง ๆ ที่ทำใหคุณดีขึ้น จะสามารถตัดสินใจไดดีกวาวาแงมุมใดที่เหมาะกับคุณและไม
เหมาะสำหรับคุณ  
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4. ไดรับความรูอยางลึกซึ้งของเนื้อหา 
เมื่อกำลังทำบางสิ่ง สามารถที่จะนำมาปรับใชกับทักษะพิเศษเฉพาะตัว พรสรรค และประสบการณ
จากกิจกรรมได ดังที่ไดกลาวไวในตัวอยางของการขี่จักรยาน มีหลายสิ่งมากมายที่ไมควรพลาดหากได
อานเกี่ยวกับการขี่จักรยาน โดยการลองทำบางสิ่งการปรับเปลี่ยนกิจกรรม และการทดลองที่เรียนรูมา
ในครั้งแรกและอะไรก็ตามที่ไมไดเรียนรู มันคือสิ่งที่เปนประสบการณครั้งแรกที่สรางความคิดและ
แนวคิดตอไป 

5. การเรียนรูโดยการสงเสริมการคิดเชิงวิพากษ 
 การคิดเชิงวิพากษเปนทักษะชีวิตที่สำคัญ การอานและการหยิบเอาคำพูดของคนอื่นมาใช

มันไมไดเพิ่มประสบการณชีวิตของเราและในความเปนจริงสิ่งที่เราอานหรือไดรับการบอกเลามานั้น 
มันไมไดอยูบนพื้นฐานความเปนจริงในบางสถานการณ การทำสิ่งตาง ๆ และการทดลองนั้นทำใหคุณ
ไดตั้งคำถามตามสภาพที่เปนอยู คนพบสิ่งใหม ๆ วิธีการใหม แตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคิดเชิงวิพากษ 
มันจะเพิ่มโอกาสใหคุณไมยึดติดกับความเชื่อที่ผิด ๆ  

 
 4.3 แนวทางพัฒนา (How to develop) 

 Barnes (2015)  ไดกลาวถึง  9 เคล็ดลับที่จะปรับปรุงวิธีการเรียนรูและความสามารถใน
การเรียนรู การถามครูและผูปกครอง แมกระทั่งผูเรียนที่มีอายุมากกวา สำหรับเคล็ดลับที่เกี่ยวกับ
วิธีการเรียนรูที่ดีที่สุดที่จะไดรับคำแนะนำอยางมากมาย บางอยางขึ้นอยูกับประสบการณสวนตัวของ
ผูเรียน อะไรที่ดีสำหรับผูเรียน บางอยางเกี่ยวกับอะไรที่ผู เรียนไดเห็นผลงานสำหรับผูเรียนและ
บางสวนก็มาจากการวิจัยในหนังสือของเขา พวกเราเรียนรูไดอยางไร ความจริงที่นาประหลาดใจ
เกี่ยวกับเมื่อไหร ที่ไหน และทำไมถึงไดเกิดขึ้น Benedict Carey ไดรวบรวมเคล็ดลับบางอยางจาก
การวิจัยทางวิทยาศาสตร จาก 9 เคล็ดลับที่อยูดานลาง 8 ขอแรกมาจากหนังสือของ Carey และเพิ่ม
ขอที่ 9 ลงไป เปนการเพิ่มความสามารถในการเรียนรูของสมอง 

1. ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู  
สถานที่ และสื่อการเรียนรู ผูเรียนหลายคนไดถูกกำหนดเวลาและสถานที่ไวอยางแนนอน

ในการศึกษา อยางไรก็ตามการวิจัยแสดงใหเห็นวาสถานที่เรียนที่แตกตางกัน ที่บานในหองตาง ๆ ที่
โรงเรียน ในหองสมุด สามารถปรับปรุงการเรียนรูได ในทำนองเดียวกันบางครั้งการเปลี่ยนเวลาใน
วันที่เรียนและสื่อการเรียนรูที่ใช แล็ปท็อป ปากกา และกระดาษ การพูดใสเครื่องบันทึกเสียง ยังชวย
เพ่ิมการเรียนรูได 
 2. นอนหลับฝนดี  

การเปลี่ยนเวลานอนมันขึ้นอยูกับวาอะไรคือสิ่งที่ตองเรียนรู หากกำลังพยายามที่จะเรียนรู
ขอเท็จจริง เชน ชื่อ สูตร และวันที่ ใหเขานอน แตหัวค่ำและนอนหลับสนิทในตอนหัวค่ำ หลังจากนั้น
ตื่นใหแตเชาและทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูมาเมื่อวันกอน การนอนหลับเปนการรวมความคิดสรางสรรค
และทักษะการเคลื่อนไหวเขาไวดวยกันอยางดีที่สุด มันจะเกิดขึ้นในตอนเชากอนการตื่นนอน ดังนั้น
เพื่อที่จะเรียนรูทักษะเหลานี้อาจพบวาเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเขานอนชากวาปกติเพียงเล็กนอยและนอน
ในเวลาไมนาน 
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3. การกำหนดเวลาเรียน  
การเรียน 1 ชั่วโมงแลวหยุดพักในคาบเรียนที่เรียนทั้งหมด 2 ชั่วโมงมันจะดีกวาเรียน  

2 ช่ัวโมงโดนไมมีการหยุดพัก จะสามารถจำไดมากกวาน้ีถาเรียนหนึ่งช่ัวโมงวันนี้หลังจากนั้นไวเรียนอีก 
1 ช่ัวโมงในวันพรุงนี้ โดยเฉพาะถานอนหลับอยางถูกตองในตอนกลางคืน 

4. การยัดเยียด สำหรับการสอบนั้นมันสามารถทำได แลวสำหรับผลลัพธของการสอบและน่ี
เปนกลยุทธสุดทายและถูกพิสูจนแลววาใชงานไดในระยะสั้น ๆ ดังนั้นอาจจะทำไดดีกวาในการสอบ   
แตจะจำไมไดในระยะยาว สมองจะสรางความทรงจำในระยะยาวหลังจากที่ลืมไปแลวเทาน้ัน  
สิ่งนี้คลายกับกลามเนื้อที่ตองออกกำลังกายเพื่อทำลายกลามเนื้อเพียงเล็กนอย  เพื่อที่จะใหกลามเน้ือ
น้ันแข็งแรงมากขึ้น 

5. ใชการทดสอบตนเอง  
เปนเทคนิคการเรียนรูที่แข็งแกรงและไดถูกพิสูจนมาแลว สามารถทดสอบตัวเองโดยการ

พยายามจดจำสิ่งตาง ๆ ที่ไดเรียนรูมา หรืออธิบายกับตัวเองหรืออธิบายใหกับคนที่พรอมจะฟง สามารถ
ใหเพื่อนมาตอบคำถามได ขอดีอยางหนึ่ง คือ สามารถรับขอเสนอแนะไดทันทีไมวาจะถูกหรือผิด 

6. จดบันทึกในชั้นเรียนและทบทวน  
การทำมากเกินไป การจดบันทึกทุกคำจะตองตรวจสอบอยางละเอียด หรือทบทวน

ขอความที่เนนสีไว สิ่งนี้จะไมชวยในการเรียนรูมากนักเปนผูที่จดบันทึกอยูตลอด ลองทำบันทึกจากจุด
ที่สำคัญของช้ันเรียนแลวจึงเขียนมันใหมโดยไมตองดูบันทึกที่จดไว มันจะทำใหจำไดมากขึ้นและมันจะ
แสดงในสิ่งที่ไมรูในทันที 

7. อยากังวลเกี่ยวกับการหยุดพักเพียงเวลาสั้น ๆ  
การผอนคลายในขณะที่กำลังศึกษาอยู การเรียนรูของนักวิทยาศาสตรรูวาการพักในระยะ

สั้นในขณะที่พยายามแกปญหาที่คิดไมออกอยูนั้น เปนหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะประสบความสำเร็จ  เม่ือ
หยุดพัก สมองจะยังคงทำงานตอไปโดยไมรูตัว ปราศจากการกำหนดความคิดลวงหนาที่มีอยู 

8. สรางชวงเวลาของการเรียนรูที่คุณจะผสมผสานความรูหรือทักษะ  
เมื่อมุงเนนไปที่การเรียนรูหนึ่งอยางในเวลานั้น มันจะเปนวิธีที่เร็วที่สุดที่ไดรับจากการ

เรียนรู แตมันสามารถกำหนดขีดจำกัดของขอบเขตของการเรียนรูได การผสมผสานพ้ืนที่ความรูในชวง
ของการเรียนรู - ตัวอยางเชน การทำงานกับคณิตศาสตร จากนั้นประวัติศาสตร จากนั้นสรางการ
นำเสนองานทางโปรแกรม PowerPoint ที่เกี่ยวกับดาราศาสตรในชวงของการเรียนรูหนึ่งเดียวจะชวย
ใหเขาใจผูเรียนทั้งหมดไดดีกวาถาหากใชชวงการเรียนสำหรับพื้นที่ความรูหนึ่งพื้นที่โดยลำพัง 

9. เพิ่มความพื้นที่จัดเก็บของสมองเพื่อที่จะเรียนรู  
เคล็ดลับแปดขอแรกโดยแทจริงแลวนั ้นเกี ่ยวกับวิธ ีการร ับผลลัพธท ี ่ด ีท ี ่ส ุดจาก 

ความสามารถในการเรียนรู ในสมองในปจจุบัน โดย ความสามารถในการเรียนรู หมายถึงโครงสราง
ทางกายภาพของสมอง รวมไปถึงโครงขายของเสนประสาททั้งหมดนั้นกำหนดวาสามารถคิดไดดีมาก
แคไหน (หนวยความจำ ความสนใจ ความเร็วในการประมวลผล และความสามารถในการเรียงลำดับ
ความคิด)  
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4.4 ทัศนะเพือ่การพัฒนาการเรียนรูดวยการลงมือกระทำ (Quotes for Learning by 
Doing)  

           4.4.1 For the things we have to learn before we can do them, we learn by 
doing them. – Aristotle  คำแปล - สิ่งที่เราควรตองเรียนรูกอนที่จะทำคือเรียนรูโดยการลงมือทำ
สิ่งนั้น –Aristotle 

 

 
ภาพที่ 2.24  การพัฒนาการเรียนรูดวยการลงมือกระทำ #1 

      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/32A1WV4 
           4.4.2 “For the things we have to learn before we can do them, we learn by 
doing them.” - Aristotle, The Nicomachean Ethics  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.25  การพัฒนาการเรียนรูดวยการลงมือกระทำ #2 
      แหลงทีม่าของภาพ https://bit.ly/2mb4Cbh 

 

           4.4.3 A lifelong learner is a lifelong winner. - Matshona Dhliwayo  คำแปล – ผูที่
เรียนเสมอคือผูชนะอยางยั่งยืน - Matshona Dhliwayo 
 

 
 

ภาพที่ 2.26  การพัฒนาการเรียนรูดวยการลงมือกระทำ #3 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2kg0l5O 
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           4.4.4 Everyone in a while you need to challenge yourself and learn new 
things. - Amit Ray  คำแปล - จงทาทายตัวเองและเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ - Amit Ray 

 
 

ภาพที่ 2.27  การพัฒนาการเรียนรูดวยการลงมือกระทำ #4 
      แหลงที่มาของ ภาพ https://bit.ly/2kKnsFX 

 

           4.4.5 It doesn't matter if you win or lose; what matters is if you learn from it 
or not. - Mohith Agadi คำแปล - ไมสำคัญวาคุณจะชนะหรือแพ สิ่งที่สำคัญคือคุณไดเ้รียนรูมัน

หรือไม” - Mohith Agadi 
 

 
 

ภาพที่ 2.28  การพัฒนาการเรียนรูดวยการลงมือกระทำ #5 
           แหลงที่มาของ ภาพ https://bit.ly/2kL3RW8 
5. การเรียนรูแบบชี้นำตนเอง (Self-Directing Learning) 

 5.1 นิยาม จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้นมาก ทั้ง 23 แหลงนั้น ผูวิจัยขอสรุปเปนนิยามของ “การเรียนรูดวยตนเอง” 
(Self-Directing Learning) วาหมายถึง กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง ตาม
ความสนใจ ความตองการ และความถนัดมีเปาหมาย รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู 
เลือกวิธีการเรียนรูจนถึงการประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง โดยจะดำเนินการดวย
ตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอื่นหรือไมก็ได 
 

5.2 ความสำคัญ (Importance) 
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Khan Academy (2018) ไดกลาววา ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง ไมวาคุณกำลัง
มองหาเพื่อที่จะเสริมการศึกษาของบุตรของคุณ คนหาวิธีใหมเพื่อที่จะแนะนำหรือทบทวนเนื้อหาหรือ
สรางวัฒนธรรมในหองเรียนของ “สามารถทำได” น่ีเปนเพียงไมกี่ประโยชนของการเรียนรูดวยตนเอง 

 เพิ่มความเปนเจาของของการเรียนรู  โดยการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองมีสวนรวม
ในการศึกษา อยางดีที ่สุด นี่หมายความวาผูเรียนมีโอกาสที่จะสงสัย ไตรตรอง และมีความคิดที่
สรางสรรค ผูเรียนควบคุมความเร็วของการเรียนรูของผูเรียนได ทำใหผูเรียนใชเวลามากขึ้นในสิ่งที่
ตองการและสิ่งที่อยากจะเรียนรู ผูเรียนสามารถใหความสนใจไปที่หัวขอที่ผูเรียนหลงใหล จากนั้นจึง
โยนตาขายขนาดใหญออกไปและสำรวจหัวขอที่ผูเรียนรูเพียงเล็กนอย 

 สนับสนุนการรับรูที่มากมาย   การจะกลายเปนผูเรียนที่ประสบความสำเร็จนั้นเกี่ยวของ
กับการทำความเขาใจวาคุณเรียนรูอยางไร สิ่งนี้อาจเปนเร่ืองยากสำหรับผูเรียนทุกวัยเนื่องจากเราตอง
เผชิญหนากับจุดออนและจุดแข็งของพวกเรา สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูดวยตนเองควรรวมถึง
การกำหนดเปาหมายและการสะทอนใหเห็นวาเราทำใหผูเรียนบรรลุเปาหมายเหลานั้นไดดีเพียงใด  
ผานกระบวนการที่กลาวมาน้ีผูเรียนจะเขาใจกลยุทธที่ทำใหผูเรียนเปนผูเรียนที่ประสบความสำเร็จได 

 พัฒนาทักษะการเตรียมพรอมดานอาชีพ  การจัดการเวลา. ความสามารถในการทำงาน
ทั้งอยางอิสระและการทำงานรวมกัน การแกปญหา. การวางแผนเชิงกลยุทธ. การตัดสินใจ นี่คือทักษะ
ทั้งหมดที่ตองการในการทำงานและสวนประกอบของการวางแผนที่ดี รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง 
เราขอใหผูเรียนของเราประยุกตใชสิ่งที่ผูเรียนเรียนรูในหองเรียนไปใชในสถานการณจริง  การเรียนรู
ดวยตนเองสามารถชวยผูเรียนพัฒนาทักษะในโลกแหงความเปนจริงที่ผูเรียนจะตองการเมื่อผูเรียน
ออกจากหองเรียนไปแลว 

 ใหการชมเชยสำหรับการเรียนรู ในที่สุด บางทีประโยชนที่ยิ่งใหญที่สุดของการเรียนรูดวย
ตนเอง คือ การไดรับความช่ืนชมในการเรียนรูมากขึ้น ทำใหผูเรียนกลายเปนผูเรียนที่เรียนรูตลอดชีวิต 
มีดาวเคราะหนอกระบบมากกวา 1,800 ดวงที่ถูกยืนยันตั้งแตสมัยมัธยมปลายและฉันก็ยังคง เรียนรู
เกี่ยวกับดาราศาสตร แมวาจะใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ฉันก็ไมไดกลายเปนนักดารา
ศาสตร แตฉันยังคงจองมองทองฟายามค่ำคืนและยังคงตกตลึงกับความงามของมัน 
 5.3 แนวทางพัฒนา (How to develop) 

Briggs (2015) ไดกลาวถึงแนวทางการพัฒนา การเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง ไวดังน้ี   
          1. ระบุเปาหมายการเรียนรูของคุณคุณไมสามารถบรรลุในสิ่งที่คุณไมไดจินตนาการไว การ
ระบุสิ่งที่คุณตองการที่จะเรียนรูเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการ 

2. ตั้งคำถามถึงความสำคัญของสิ่งตาง ๆ สรางนิสัยของการไมทำในสิ่งที่มีมูลคา และคุณจะ
เริ่มที่จะตั้งคำถามเพราะคุณสนใจคำตอบจริง ๆ 

3. คนหาความทาทายที่นาสนใจใครบอกวาความทาทายเปนที่ไมพึงพอใจตามคำนิยาม ระบุ
ปญหาที่คุณสนใจและใหรางวัลกับตัวเองโดยการแกปญหา นั่นคือสิ่งทั้งหมดของการเรียนรูที่ชาญ
ฉลาด 

4. ตรวจสอบกระบวนการเรียนรูของคุณเอง การเรียนรูจะเปนเรื่องที่สนุกมากขึ้นเมื่อคุณตั้ง
มาตรฐานของคุณเอง ไมวาคุณจะไดเกรดที่คุณตองการหรือไม ลองวัดกับความกาวหนาของคุณกับ
เปาหมายการเรียนรูสวนตัวของตัวคุณเอง 
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5. ศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนพวกเราหลายคนคิดวาเรารูรูปแบบการเรียนรูและความ
พึงพอใจของเราเอง แตพวกเราเปนอยางนั้นจริงหรือ ใชเวลาสักครูเพื่อพิจารณารูปแบบหรือสื่อที่จะ
สามารถชวยใหคุณเรียนรูไดดีที่สุด 

6. ใชกลยุทธการสรางแรงจูงใจจากเกมระบบของการใหรางวัลนั้นมีประสิทธิภาพอยางนา
มหัศจรรย เมื่อนำมาใชกับการเรียนรูดวยตนเอง ใหเหตุผลสนุก ๆ กับตัวเองเพื่อที่จะกระตุนตัวเอง
และพยายามมากขึ้น 

7. เริ่มตนการสอนดวยการนำเขาสูบทเรียนทำความรูจักกับหัวขอของคุณโดยการอานหนา 
Wiki เปนอันดับแรก เปนสิ่งสำคัญที่จะตองมีบริบทกอนที่คุณจะลงลึกไปในรายละเอียด 

8. ปลูกฝงแรงจูงใจจากภายใน แรงจูงใจภายในน้ันไมไดเกิดขึ้นกับทุกคนโดยธรรมชาติ แตมัน
สามารถเรียนรูได ชวยตัวเองใหสนุกกับการเรียนรูมากขึ้นโดยการรวบรวมขอเท็จจริงที่นาสนใจหรือ
วางแผนที่จะแบงปนความรูใหกับผูอ่ืน 

9. แบงปนการเรียนรูของคุณกับเพื่อน ๆ และผูที่ใหคำปรึกษา การรูวาคุณกำลังที่จะแบงปน
สิ่งที่คุณไดเรียนรูมากับผูอื่นสามารถสรางความแตกตางอยางมากเมื่อนำมาสูการเรียนรู  ความสนใจ
และความทรงจำทั้งสองอยางของคุณ นั้นไดรับการสงเสริมเมื่อคุณนึกภาพตัวเองวาไดถายทอดเนื้อหา
ใหมใหกับบุคคลอื่น 

10. สรางบางสิ่งบางอยางจากสิ่งที่คุณไดเรียนรูมา สรางนิสัยในการสรางบางสิ่ง - แผนผัง 
เพลง บันทึกประจำวัน ดวยสิ่งใหมที่คุณไดเรียนรูมา ไมเพียง แคจะชวยใหสิ่งที่ไดเรียนรูมานั้นตกผลึก
ในความทรงจำระยะยาวของคุณ แตมันยังจะชวยใหคุณตั้งตาคอยที่มุมานะในการเรียนรูในอนาคต 

11. สรางหลักสูตรการเรียนรูสวนตัวของคุณเอง คุณเคยดูหลักสูตรจากวิชาหนึ่งและคุณเคย
ตองการที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมหรือไม ตอนนี้คือโอกาสของคุณ เรียนรูสิ่งที่คุณตองการ ในเวลาที่คุณ
ตองการ คุณตองการมันอยางไร 

12. ใชเวลาใหเปนประโยชน พวกเราทุกคนยุง แตบางครั้งมันก็สามารถทำใหเปนประโยชนได 
ใชเวลาสามสิบนาทีที่คุณมีในชวงเวลาอาหารกลางวันหรือหลังเลิกงานที่โรงยิมเพื่อทำสิ่งหน่ึง ในหัวขอ
ที่นาสนใจ 

13. เนนความรู ไมเนนที ่เกรด มันยากที ่จะไมสนใจเกรดเมื ่อพวกมันดูเหมือนวาจะมี
ความหมายอยางมากตอผูที่จะรับเขามหาวิทยาลัย แตสิ่งสำคัญคือที่ตองจำไววาพวกมันไมไดเปนทุก
สิ่งทุกอยาง คะแนนไมไดสะทอนใหเห็นถึงความรูที่ไดเรียนมากอยางแทจริง และนั่นคือสิ่งที่พิจารณา
ไดในทายที่สุด 

14. บันทึกการเรียนรูของตัวคุณเอง มีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากมายที่จะชวยคุณทำการ
บันทึกการเรียนรูของคุณ สนุกกับผลงานการเรียนรูแบบดิจิทัล โดยเฉพาะอยางยิ่งสิบปที่ผานมาเม่ือ
คุณกลับไปสูสมุดจดบันทึกและโครงงานเกาของคุณ  

15. บอกความสำเร็จของคุณดวยวาจา เปนสิ่งหนึ่งที่จะรูวาคุณไดเรียนรูอะไรมาบาง มัน
คอนขางจะเปนอีกอยางหนึ่งที่จะทำใหมันเปนที่รูจัก การบอกกลาวความสำเร็จของคุณสามารถเปน
รางวัลที่ยอดเยี่ยม และสามารถชวยใหคุณสะทอนในสิ่งที่คุณคิดวาคุณไดเรียนรู กับสิ่งที่คุณไดเรียนรู
มาแลวจริง ๆ 



100 
 

16. สรางรายการของหัวขอ ใหชำนาญ การสรางรายการหัวขอใหชำนาญนั้นเกือบจะสนุกพอ 
ๆ กับการขีดฆาพวกมันออกไป อยาลืมทำใหเปนรูปธรรม บรรลุผลไดอยางงายไดและมากกวาปกติ 
การทำใหครอบคลุมอีกอยางหนึ่ง 

17. ฝกใชสิ่งที่คุณไดเรียนรูมา เราทุกคนตางรูถึงคุณคาของความรูที่เราสามารถใชไดจริง  
บางครั้งเราจำเปนตองใชความพยายามเพื่อที่จะใชมัน สรางโอกาสของคุณเองเพื่อที่จะใชความรูและ
คุณจะพบผลลัพธที่คุมคามาก 

18. ประมานความกาวหนาเหนือสมรรถภาพ เราไมเคยหยุดที่จะเรียนรู และนั่นเปนหนึ่งใน
หลาย ๆ เหตุผลวาทำไมการเรียนรูดวยตนเองนั้นสนุกมาก หัวขอ คำถาม และปญหาที่มากมาย 
หมายถึง โอกาสที่นับไมถวนที่จะรูสึกถูกกระตุนและรูสึกสำเร็จ 

19. ทำเปาหมายของคุณใหเปนจริง หนึ่งในสิ่งที่ทำลายความสุขสวนมากของการเรียนรูดวย
ตนเองไมไดถูกสรางขึ้นโดย ระบบ แตมันถูกสรางขึ้นดวยตัวเราเอง เปาหมายที่ไมชัดเจน มันงายที่จะ
ถูกทำใหหมดกำลังใจเมื่อเราไมบรรลุสิ่งที่เราตองการ พยายามเก็บมุมมองและสรางเปาหมายที่คุณ
สามารถบรรลุผลสำเร็จไดอยางสมเหตุสมผล 

20. สรางเครือขายของ การเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน เราเปนผูเรียนรูรวมกันโดยธรรมชาติ ใช
ประโยชนของโลกออนไลนและการส่ือสารในบุคคลที่จะสนับสนุนคุณไปตลอดเสนทางการเรียนรูและ
ชวยนำทางของคุณ  

5.4 ทศันะเพือ่การพัฒนาการเรยีนรูแบบชี้นำตนเอง (Quotes for Self-Directing 
Learning) 

           5.4.1 Formal education will make you a living; self-education will make you 
a fortune. - Jim Rohn คำแปล - การศึกษาในระบบจะทำใหคุณมีชีวิต การศึกษาดวยตนเองจะทำ
ใหคุณมีโชคลาภ - Jim Rohn 

 

 
 
ภาพที่ 2.29  การพัฒนาการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง #1 

      แหลงทีม่าของ ภาพhttps://bit.ly/2BrNIcS 
           5.4.2 Going to school is rarely a choice at all, but rather just the thing you do 
because everyone else does it.” - Brian Huskie คำแปล  – การไปโรงเร ียนแทบจะไม มี
ทางเลือกเลย แตเปนสิ่งที่คุณทำเพราะคนอื่นทำ - Brian Huskie 
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ภาพที่ 2.30  การพัฒนาการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง #2 

      แหลงทีม่าของ ภาพhttps://bit.ly/35MIy9r 
 

           5.4.3 I tend to agree with Robert Frost when he says, 'Education is the ability 
to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence.' By 
this definition, I don’t think anyone can claim that we are successfully educating this 
next generation. - Brian Huskie คำแปล – ฉันมักจะเห็นดวยกับโรเบิรตฟรอสตเมื ่อเขาพูดวา 
'การศึกษาคือความสามารถฟงโดยไมทำใหคุณเสียอารมณหรือเสียความมั่นใจในตัวเอง ' ตามคำนิยาม
นี้ฉันไมคิดวาทุกคนสามารถอางไดวาเราประสบความสำเร็จในการใหความรูแกคนรุนตอไปนี้  - Brian 
Huskie 

 
 
ภาพที่ 2.31  การพัฒนาการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง #3 

      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/31xl1Ge 
          5.4.4 My schooling not only failed to teach me what it professed to be teaching, 
but it prevented from being educated to an extent which infuriates me when I think 
of all I might have learned at home by myself. – George Bernard Shaw ค ำ แปล  – 
การศึกษาของฉันไมเพียงแตลมเหลวในการสอนใหกับฉัน แตยังจำกัดขอบเขตการเรียนรูของฉัน ฉัน
โมโหทุกครั้งที่คิด มันทำใหฉันคิดไดวา ฉันอาจเรียนรูที่บานไดดวยตัวเอง - George Bernard Shaw 
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ภาพที่ 2.32  การพัฒนาการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง #4 

      แหลงทีม่าของ ภาพhttps://bit.ly/2lVYa7P            
5.4.5 I never teach my pupils, I only provide the condition in which they can 

learn “- Albert Einstein คำแปล - ฉันไมเคยสอนนักเรียนของฉัน ฉันเพียงแตใหเงื่อนไขที่พวกเขา
สามารถเรียนรูได - Albert Einstein 

 
 
ภาพที่ 2.33  การพัฒนาการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง #5 

      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2BtV2Vr 
 
6.  การจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by Constructivism Theory) 
 6.1  นิยาม จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนแบบสอนนอย
เรียนรูมาก ทั้ง 23 แหลงนั้น ผูวิจัยขอสรุปเปนนิยามของ “การจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรคัติ
วิสต” (Learning by Constructivism theory) วาหมายถึง เปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยให
นักเรียนเปนผูเสริมสรางความรูดวยตนเอง โดยครูมีหนาที่จัดการใหนักเรียนไดปรับขยายโครงสราง
ทางปญญาของนักเรียนเองดวยการจัดสถานการณที่ทำใหเกิดภาวะไมสมดุลหรือกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางปญญา จากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอน  
 6.2  ความสำคัญ (Importance) 
              Dover (2018) ไดกลาวถึง ประโยชนของการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต ผูเรียนสามารถสำรวจหัวขอไดอยางอิสระและสรางความหมายของผูเรียนเองนั้น
เมื่อไหร อินเทอรเน็ตเปนที่ที่เต็มไปดวยสิ่งบันเทิงใจ เขาถึงไดงาย และเปนสิ่งที่นาสนใจในการคนหา 
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แตประสบการณการเรียนรูออนไลนสวนใหญนั้นเปนแบบเชิงสรางสรรคและจำกัด และเราควรรูวา
เมื่อใดเราควรจะใชอินเตอรเน็ต เพื่อพี่จะเพิ่มประสบการณการเรียนรูออนไลน  

 วิธีที่ดีที ่สุดในการใชวิธีคอนสตรัคติวิสต คอนสตรัคติวิสตเปนทฤษฎีการเรียนรู ที ่เนน
ความคิดของนักเรียนผานการสำรวจสะทอนและประเมินตนเอง วิธีการคอนตรัคติวิสตตระหนักดีวา
มักจะมีคำตอบที่ถูกตองมากกวาหนึ่งคำตอบและมุมมองจำนวนมากนั้นถูกตอง ความรูถูกสรางขึ้นโดย
ผูเรียนในขณะที่ผูเรียนปรับขอมูลใหมดวยประสบการณที่ผานมาวิเคราะหแหลงขอมูลตาง ๆ และ
ทำงานรวมกับผูอื่น 

 คอนสตรัคติวิสตเปนทฤษฎีการเรียนรูที่เนนเอเจนตของนักเรียนผานการสำรวจสะทอน
และประเมินตนเองประโยชนที ่จะไดรับจากการออกแบบทฤษฎี  1) ประสิทธิภาพ 2) สงเสริม
หนวยงานนักศึกษา 3) พัฒนาทักษะขั้นสูง เชน การคิดเชิงวิเคราะห การวิเคราะห ประเมินผล และ
การสราง  4) สงเสริมมุมมองที่หลากหลาย 5) สนับสนุนใหผูเรียนที่จะสะทอน ประเมินการทำงาน 
และระบุทักษะที่เปนสื่อกลางเพื่อที่จะใหไดตามความตองการ 6) สะทอนใหเห็นถึงการเขาถึงเนื้อหาที่
กวางใหญในโลกสมัยใหมของเรา มีหลายวิธีในการรวมผลประโยชนเหลานี้ไวในบทเรียน Smart 
Sparrow ของคุณ ขอเสนอแนะตอไปนี ้จะ ไมมีความหมาย ผลลัพธในบทเรียนที ่เปนไปในทาง
สรางสรรคอยางสมบูรณ แตพวกมันสามารถสรางกิจกรรมที่คิดไปในทางสรางสรรคในธรรมชาติมาก
ขึ้น  

 6.3  แนวทางการพัฒนา (How to develop) 
Dover (2018) ไดกลาวถึงวิธีในการจัดกิจกรรมการสอน แบบคอนสตรัคติวิสตมี 5 วิธีดังนี้ 

 1. ใหนักเรียนสรางคำนิยามของตนเอง จัดหาสื่อวัสดุที่สามารถใชเพื่อสรางคำจำกัดความ
ของผูเรียน เชน คำและรูปภาพที่แสดงความรูสึกปฏิกิริยาและแนวคิด 

 2. ใหผู เรียนเชื ่อมโยงแนวคิดของตนเอง เพื ่อชวยผู เรียนสรางแบบจำลองที่คิดและ 
กระตุนผูเรียนดวยคำถามเพื่อที่จะชวยผูเรียนคิดนอกกรอบ และกำหนดเชื่อมรายละเอียดลวงหนาวา
เปนอยางไร 

 3. ใหผูเรียนวิเคราะหปญหาโดยการบันทึกรายงาน จัดเตรียมแหลงขอมูล สถิติ และ
กราฟกที่หลากหลายจากสิ่งที่ผูเรียนสามารถเลือกเพื่อที่จะสรางรายงานที่สมบูรณแบบ  

 4. อนุญาตใหผูเรียนคนหาแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตสำหรับแหลงขอมูล ความเปน
อิสระนี้สามารถชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการวิจัยที่มันจะเปนสิ่งสำคัญตอความสำเร็จของผูเรียน
หลังจากที่ผูเรียนเรียนจบหลักสูตรไปแลว 

 5. กระตุนใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและแกปญหา และระบุทักษะหรือวิธีการที่
ตองการนำไปพัฒนาเพื่อที่จะปรับปรุง 

การรับรูเปนทักษะที่สำคัญในหองเรียนและในการทำงาน เมื่อเราใหเวลาและสถานที่แก
ผูเรียนเพื่อที่จะใหตระหนักถึงความรู และความคิดของผูเรียนเพิ่มขึ้น 

6.4 ทัศนะเพือ่การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Quotes for 
of Learning by Constructivism theory) 
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           6.4.1 If you tell somebody something, you've forever robbed them of the 
opportunity to discover it for themselves. - Curt Gabrielson คำแปล - หากคุณบอกอะไร
ใครบางคน คุณไดปลนโอกาสที่เขาจะคนพบไดดวยตัวเองตลอดไป - Curt Gabrielson 
 

 
 

ภาพที่ 2.34  การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต #1 
           แหลงที่มาของ ภาพ https://bit.ly/32z24UV 

 

            6.4.2 Are we forming children who are only capable of learning what is 
already know? คำแปล – เรากำลังสรางเด็กที่มีเพียงความสามารถเรียนรูในสิ่งที่รูอยูแลวหรือไม 

 
 
ภาพที่ 2.35  การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต #2 

      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2Ja9qGN 
           6.4.3 Radical constructivism, thus, is radical because it breaks with convention 
and develops a theory of knowledge in which knowledge does not reflect an 'objective' 
ontological reality. - Paul Watzlawick คำแปล - ทฤษฎี Radical constructivism เปนรากฐาน
ที่แตกตางจากการประชุมและพัฒนาทฤษฎีความรู ซึ่งความรูไมไดสะทอนวัตถุประสงค ความเปนจริง
ตามธรรมชาติ - Paul Watzlawick 
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ภาพที่ 2.36  การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต #3 

      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2Ja9qGN 
 

           6.4.4 Education is not preparation for life; education is life itself. – John Dewey   
คำแปล - การศึกษาไมใชการจัดเตรียมใหชีวิต การศึกษาคือชีวิตของตัวเอง – John Dewey    
 

 
 
ภาพที่ 2.37  การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต #4 

      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/31FPotP 

            6.4.5 What radical constructivism may suggest to educators is this: the art of 
teaching has little to do with the traffic of knowledge, its fundamental purpose must 
be to foster the art of learning. - Ernst von Glasersfeld คำแปล - อะไรคือทฤษฎี radical 
constructivism ที่อยากแนะนำใหนักการศึกษารูมันคือ ศิลปะการสอนที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ไหลเวียนของความรู จุดประสงคพื้นฐานของมันคือตองการสงเสริมศิลปะแหงการเรียนรู  -Ernst von 
Glasersfeld 
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ภาพที่ 2.38  การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต #5 

      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2Je9Prv 
 

 7.  การเรียนรูโดยการแสวงหาความรู (Inquiry Based Learning) 
  7.1  นิยาม  

  จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนแบบสอนนอยเรียนรู
มาก    ทั ้ง 23 แหลงนั ้น ผู วิจัยขอสรุปเปนนิยามของ “การแสวงหาความรู ” ( Inquiry based 
Learning)   วาหมายถึง การคนควาหาความรู และสามารถสรางความรูใหมเพิ่มเติมไดอาจจะมาจาก
การคิด การศึกษา การทดลอง การคนควา หรือปฏิบัติดวยตนเอง แลวนำมาวิเคราะหเพื่อใหเกิด
ความรูใหม ซึ่งสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยู โดยการศึกษาคนควานั้น ไมจำกัดวาจะมาจากแหลง
ความรูใด  อาจเปนความรูในหองเรียน ความรูตามปายสถานที่ตางๆไปจนสื่ออื่นๆ   นักเรียนสามารถ
ฝกฝนทักษะการแสวงหาความรูได โดยเริ่มจากความสนใจหรือความตองการของตนเอง แลวอาจ
ปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากบุคคลอื่นๆเชน ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผูปกครอง 
เพ่ือใหไดขอมูลที่สนใจหรือตองการ 
  7.2  ความสำคัญ (Importance) 

  Watanabe-Crockett (2019) ไดกลาวถึงขอดีที่สำคัญ 9 ประการของการเรียนรูโดย
การแสวงหาความรู การชวยใหผูเรียนบรรลุศักยภาพสูงสุดของผูเรียนผานวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน
สรางทักษะการเรียนรูทางสังคมและอารมณ ทักษะในวิทยาลัยและทักษะความพรอมที่จะทำงาน และ
เพิ่มทางแกไขปญหา สิ่งนี้เนนบทบาทของผูเรียนในกระบวนการเรียนรู การใหอิสระในการสำรวจ
คนหา ถามคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น่ันคือการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู 

  การเรียนรูโดยการสอบถามนั้นใชวิธีการที่แตกตางกันออกไป การฝกฝนทักษะผานการ
เรียนรูที่มีผูแนะนำ และการอภิปรายกลุมยอยเพื่อที่จะใชการใหเหตุผลเพื่อใหไดขอสรุปมา  มีการ
เรียนรูโดยการสอบถามมี 4 ประเภท 1) การยืนยันการสอบถาม ผูเรียนจะไดรับคำถาม คำตอบ และ
วิธีการในการเขาถึงคำตอบ ผูเรียนใชทักษะการคิดเชิงวิพากษและทักษะการตรวจสอบในการเรียนรู
วาวิธีการทำงานของวิธีเหลานี้นั้นทำไดอยางไร 2) ถกเถียงในการสอบถาม ผูเรียนจะวางคำถามเดิมที่
ผูเรียนตรวจสอบดวยวิธีการของตนเอง การนำเสนอผลลัพธเพื่อขยายความรูผานการอภิปราย 3) การ
สอบถามที่ถูกสรางขึ้นมา ผูเรียนจะไดรับคำถามปลายเปดและวิธีการตรวจสอบ ผูเรียนใชวิธีน้ีเพ่ือที่จะ
สรางขอสรุปที่ไดรับการสนับสนุนจากหลักฐาน 4) การสอบถามที่ถูกแนะนำ ผูเรียนรวมกลุมเปนกลุม
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เพื่อที่จะออกแบบวิธีการตรวจสอบและเสริมสรางทักษะการแกปญหาเพื่อใหไดขอสรุปสำหรับคำถาม
ปลายเปด 

 จากมุมมองของผูเรียน การเรียนรูโดยใชการสอบถามนั้นชวยใหสนใจไปที่คำถามหรือ
ปญหาที่เปดกวางเพื่อที่จะใชเหตุผลที่มาจากหลักฐาน การคิดอยางสรางสรรคและการแกปญหา
เพ่ือที่จะสรางขอสรุปที่ผูเรียนสามารถปองกันได 

 จากมุมมองของผูสอน รูปแบบการเรียนรูนี้มุงเนนไปที่การชวยใหผูเรียนมีความอยากรู
อยากเห็นไปสูการคิดเชิงวิพากษและความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้น ผูเรียนแนะนำผูเรียนใหใชกระบวนการ
ตรวจสอบ การกระตุนใหผูเรียนถามคำถามผานกิจกรรมการสอบถามที่ถูกสรางขึ้นมา สิ่งนี้โดยปกติ
แลวจะทำโดยการใชโครงการกลุม กรณีศึกษา โครงการงานวิจัย และแบบฝกหัดเฉพาะที่ถูกสรางขึ้น
สำหรับกลุมผูเรียนอยางเฉพาะเจาะจง 

 9. ขอดีของการเรียนรูแบบสอบถาม 
 ขอดีเล็กนอยหลายๆอยางสำหรับวิธีนี้ เปนขอดีที่ใชกันอยางแพรหลายในพื้นที่เรียนรูของ  

STEM และน่ีเปนหน่ึงส่ิงที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณที่จะตองพิจารณา 
 1. เตรียมความพรอม สมองเพื่อการเรียนรู 

การเริ ่มชั ้นเรียนดวยกิจกรรมสั้น ๆ ชวยใหผู เรียนสามารถรับขอมูลตลอดทั้งวัน จุด
ประกายความอยากรูอยากเห็นของผูเรียนผานกิจกรรมที่ทำใหผูเรียนสอบถามเกี่ยวกั บบางสิ่งใน
ตอนตนของช้ันเรียนเตรียมสมองของผูเรียนสำหรับการเรียนรูผานการกระตุนสติปญญา 

 2. ทักษะการพัฒนาสำหรับทุกพื้นที่ของการเรียนรู 
จากการเรียนรูแบบสอบถาม ผูเรียนจะสรางความเขาใจทางความคิดเชิงวิเคราะหและ

ทักษะในการสื่อสาร การใชทักษะการเรียนรูอยางตอเน่ืองนั้นไมเพียงแคชวยในหองเรียน แตยังชวยใน
การดำเนินชีวิตประจำวันอีกดวย 

 3. ความเขาใจที่ลึกซึ้ง 
 การเรียนรูโดยใชการสอบถามชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนรูมา ความ
อยากรูอยากเห็นของผูเรียนชวยใหผูเรียนมีสวนรวมและไดรับความเขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในหัวขอและ
เนื้อหา แทนที่จะทองจำอยางเดียว และจำกฎ ความคิดหรือสูตรเปนหลัก ในระหวางกระบวนการน้ี 
ผูเรียนสวนใหญเขาใจวาทำไมกฎหรือสูตรนั้นใชไดอยางไร ความคิดนั้นไดถูกพัฒนาขึ้นไดอยางไร และ
เมื่อใดที่ผูเรียนสามารถใชกฎ สูตรหรือความคิดได 
 4. สรางความเปนเจาของ 
 ผูเรียนสำรวจหัวขอที่ผู เรียนสนใจ นอกเหนือจากคนอื่น ๆ การเสริมสรางการสามารถ
ชวยเหลือตัวเองไดในการเรียนรู ผูเรียนมีสวนรวมและเรียนรูในรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับผูเรียนเอง การ
ใชคำถามปลายเปดจะสงเสริมใหผูเรียนใชวิธีการและรูปแบบการคิดของตนเองเพื่อที่จะแกไขปญหา 
การทำตัวใหเปนศูนยกลางของประสบการณ 
 5. สงเสริมการมีสวนรวม 
 วิธีการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพนี้กระตุนใหผูเรียนจดจอกับตัวเองในกระบวนการเรียนรู  
จากการสำรวจหัวขอที่แตกตางกัน ผูเรียนสรางการเชื่อมโยง การถามคำถามและเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อผูเรียนไดมาถึงขอสรุป 
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 6. ยกระดับการเรียนรู 
 การเรียนรูโดยการสอบถามนั้นทำใหเกิดความสนุกสนานและการมีสวนรวมโดยการให
ผูเรียนสำรวจหัวขอดวยตนเอง สรางกระบวนการเรียนรูของตนเอง ผูเรียนเรียนรูทักษะที่สามารถถาย
โอนไดซึ่งสงเสริมความคิดริเริ่มและการกำหนดตนเอง ผูเรียนเรียนรูวาวิธีถามคำถาม อภิปรายหัวขอ 
ทำงานรวมกันในงานที่ไดรับมอบหมาย รวมมือกันและบรรลุขอสรุปของตนเองนั้นทำไดอยางไร  การ
พัฒนานี้ถูกสังเคราะหผานการไตรตรองดวยตนเองและการวิเคราะหกิจกรรมที่ผูเรียนไดทำมา 
 7. สรางความรักในการเรียนรู 
 เมื่อผูเรียนสามารถฝกหัดไดโดยอิสระในกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนจะกลายเปน
ผูที่มีสวนรวมมากขึ้น ซึ่งมันจะชวยพัฒนาความหลงใหลในการสำรวจและหลงไหลในการเรียนรูใน
ระดับที่สูงขึ้นไป 
 8. ทำงานใหทั่วหอง 
 รูปแบบการเรียนรูนี้สามารถนำมาปรับใชไดเกือบทุกหองเรียนโดยไมคำนึงถึงทักษะสวนตัว
และระดับบุคคล เมื่อเราใชการเรียนรูโดนการสอบถามรายละเอียด ผูสอนสามารถปรับเนื้อหาให
เหมาะสมกับผูเรียน ดึงดูดความสนใจของผูเรียนที่มีปญหาในการทำความเขาใจผานบทเรียนแบบ
ดั้งเดิม แบบฝกหัดที่มีการกระตุนและแตกตางกันออกไป โดยการใชเนื้อหาและวิธีการตรวจสอบที่
แตกตางกัน แบบฝกหัดของการสอบถามถูกใชในรูปแบบตาง ๆ เชน บทวิจารณ กิจกรรม การคิด 
บทเรียนที่สมบูรณ หรือโครงงานเดี่ยว บทเรียนชวยเสริมสรางและขยายแนวคิดที่เกี่ยวของใด ๆ ที่
ผูเรียนสนใจได 
 9. จัดหาคำแนะนำที่แตกตางกันออกไป 
 ผูสอนสามารถใชการเรียนรูโดยการสอบถามเพื่อที่จะเขาถึงทั้งชั้นเรียนผานกลยุทธการ
สอนที่แตกตางกัน วิธีนี้ชวยใหผูเรียนสามารถทำงานคนเดียวหรือเปนสวนหนึ่งของกลุมยอยได เนื้อหา
สามารถถูกนำเสนอในรูปแบบที่แตกตางกัน รวมถึงขอความ วิดีโอ เสียง ที่มองเห็นไดหรือทางรางกาย 
มันใหคนพบผูเรียนพื้นที่ของผูเรียนในขณะที่การปรับใหเขากับความตองการและความพึงพอใจของ
แตละบุคคล นี่เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะดึงดูดผูเรียนใหเขาสูกระบวนการเรียนรู การชวยใหผูเรียน
เรียนรูจากประสบการณโดยตรง 
 7.3 แนวทางพัฒนา (How to develop) 
 Murray (2018) ระบุวา มี 11 วิธีที่จะสรางหองเรียนแบบเรียนรูโดยการแสวงหาความรู 

คุณจะเปลี่ยนกลับไปสู แบบด้ังเดิม คุณจะเปลี่ยนกลับไปสู แบบดั้งเดิม รูปแบบวิชาการที่ถูกยึดถือไปสู
หองเรียนแบบเรียนรูโดยการสอบถามไดอยางไร โดยการทำสิ่งตาง ๆ ทีละขั้นตอน นี่คือ 15 วิธีที่คุณ
สามารถทดลองได อาจจะมีหน่ึงสิ่งหรือมากกวานั้นสามารถจะสะทอนดวยรูปแบบการสอนของคุณ  

 1. เปลี่ยนหองเรียนใหเปนหองเรียนแบบใหม 
กอนการเรียน ควรใหผูเรียนอานเอกสารประกอบการบรรยายเพ่ือใหคุณสามารถใชเวลาใน

หองเรียนในการที่จะสามารถคนพบดวยตนเอง  
 2. ไมควรตอบคำถามของผูเรียนถานักเรียนถาม ควรฝกใหผูเรียนไดคิดหาคำตอบดวย
ตนเอง 
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 เมื่อผูเรียนมีคำถาม ครูควรแนะนำผูเรียนในการหาคำตอบ อยาใหปลาแกผูเรียน  แตให
สอนผูเรียนถึงการที่จะจับปลา เมื่อผูเรียนเขาใจวิธีการ ผูเรียนจะสามารถทำกระบวนการอยางซ้ำได  
เหมือนผูเรียนเปนหุนยนต แตสิ่งนี้บังคับใหผูสอนมีการเตรียมการที่ครอบคลุมเพื่อใหมีความพรอม
สำหรับทิศทางในการสนทนาที่หลากหลาย บทเรียนจากการสอบถามเปนกระบวนการ ไมใชเชิง
ผลิตภัณฑ วิธีที่ผูเรียนบรรลุขอสรุปมีความสำคัญเทากับขอสรุปที่ผูเรียนไดมา การคิดเชิงวิพากษนั้น
เปนสิ่งที่เกี่ยวกับ การคิดยอนกลับไปสูบทเรียนที่คุณชื่นชอบ ผูเรียนจะอยูในที่ที่คุณเรียนรูในเมือง
หลวงของทุกรัฐหรือที่คุณจะมาทำความเขาใจกับวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือไม  ใช บางทีการ
เปรียบเทียบนั้นมันไมไดผล แตคุณเขาใจจุดประสงคของฉัน เปนไปไดวา บทเรียนที่คุณชื่นชอบ
ตองการใหคุณคิด ไมไหลกลับ 

 3. เมื่อผูเรียนพูดครูตองเปนผูฟงที่ดี 
 การกระตุนในสิ่งที่คุณรูวาผูเรียนกำลังจะถาม หรือ พูดอะไร ควรอดทนฟง  พยายามที่จะ
ขาใจวาคำถามที่แทจริงคืออะไร ไมใชคำที่พวกผูเรียนพูดออกมา จนกวาคุณจะพอใจกับคำตอบหรือ
มันทำใหผูเรียนอยากจะหาคำตอบหรือไม  ใชเวลาในการเดินทางไกลเพ่ือหาวิธีการ 
 4. กระตุนใหเกิดคำถาม 
 ในช้ันเรียนน้ันเวลากำลังจะหมดและมีคำถามมากเกินไป หากคุณใชเวลาในการตอบคำถาม
ทั้งหมด คุณจะไมครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดได ไมเปนไร ใชเวลาทำใหปญหาชัดเจน สิ ่งแปลก
ประหลาดจะเริ่มเกิดขึ้น เมื่อผูเรียนเขาใจแนวคิดอยางละเอียดมากขึ้น ผูเรียนจะนำความรูนั้นไปสู
บทเรียนอื่น ๆ และสิ่งเหลานั้นจะไปเร็วกวาที่คาดไว ในตอนทายของป คุณจะไดครอบคลุมเนื้อหาใน
เชิงลึกมากขึ้น มันเจงใชม้ัย   
 5. ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 
 มีภาษิตจีนเกาแก ถึงแมวาBen Franklin จะไดรับความเชื่อถือสำหรับคำเหลานี้เปนครั้ง
คราว บอกฉันมาและฉันจะลืมมัน แสดงใหฉันและฉันอาจจำ มีสวนรวมกับฉันและฉันจะเขาใจ การ
สอบถามเปนเรื่องเกี่ยวกับการทำ ไมใชการสังเกต การกระทำไมใชการอยูเฉยๆ 
 6. การเรียนรูสามารถยืดหยุนได 
 การเรียนรูไมไดเปนเสนตรง มันเปนใยที่เติบโตมาจากคำถามที่สำคัญ เชน แผนการสอน
ของคุณอาจเปลี่ยนแปลงอยางมากขึ้นอยูกับการสอบถามของผูเรียน หากคุณสอนชั้นเรียนที่หา สาม
หอง แตละแตละหองจะแตกตางกันออกไป ไมเปนไร ความทาทายของคุณคือการติดตามในสิ่งที่คุณ
ทำในแตละชั้นเรียนและเลือกจากที่ที่คุณออกไป มันก็ดีเชนกัน มันเปนสวนหนึ่งของงานการสอนในช้ัน
เรียนโดยการสอบถาม  
 7. ตองมีการเผยแพรและแบงปนความรู  
 หองเรียนที่ใชการเรียนรูโดยการสอบถามจะแบงปนความรู  สิ่งนี้สามารถทำไดโดยการผาน
หองเรียน WIKI  บล็อก และเว็บไซต ผ ู เร ียนเขาใจวาว ิธ ีการฝงบทความและทำโครงการบน
อินเทอรเน็ตหรือเครือขายช้ันเรียนเพื่อแบงปนใหทุกคนไดอยางไร ผูเรียนยอมรับวาสวนหนึ่งของความ
รับผิดชอบของผูเรียนในฐานะที่เปนผูเรียน คือ การถามคำถามเกี่ยวกับสื่อที่ใชรวมกัน อาน และแสดง
ความคิดเห็น และใชเปนแหลงขอมูล พวกเราทุกคนจะเติบโตเมื่อเราคนในคนหน่ึงเติบโต  
 



110 
 

 8. ผลที่ไดรับจากาการเรียนรูนั้นตองอยูในแผนการสอนเสมอ 
ผูเรียนเรียนรูอะไร ผูเรียนสามารถใชไดที่ไหน คุณในฐานะที่เปนผูสอนควรตอบคำถาม

เหลานี้หลังจากประสบการณการสอนทุกๆครั้ง ผูเรียนของคุณควรทำเชนกัน สิ่งนี้จะชวยใหคุณเขาใจ
ถาสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูมาเปนสิ่งที่คุณวางแผนไวแลว หรือเปนอยางอื่น  

 9. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
ผูเรียนเรียนรูวาผูเรียนถูกทำใหมีคุณคาในประสบการณการเรียน ขอสรุปของผูเรียนมีผล

ตอการพิจารณา รูปแบบการเรียนรู ดวยวิธีนี้ผูเรียนเขาใจถึงความสำคัญของการมีสวนรวมในโครงการ 
การสะทอน และประสบการณการทำงานรวมกัน สนับสนุนสิ่งน้ียอมรับวาหองเรียนของการเรียนรูโดย
การสอบถามนั้นจะเสียงดังกวาช้ันเรียนทั่วๆไป  และนั่นเปนสิ่งที่ดี 

 10. คำถามที่ไมมีคำตอบวาใชหรือไมใช 
เปนไปไดวาผูเรียนไมมีคำตอบที่เปนรูปธรรม ผูเรียนเปนมากกวาวิธีการ และทำไมซ่ึงเปน

ส่ิงที่ตองการการตรวจสอบหลาย ๆ รูปแบบเพื่อที่จะใหตอบคำถามไดดี จากนั้นการกลายเปนผูเรียนที่
มีความสามารถที่จะใชการแกไขปญหาและทักษะการคิดเชิงวิพากษ โดยไมซ้ำกับขอสรุปของคนอ่ืน 

 11. การประเมินผลนั้นไมเนนใหผูเรียนเพียงแคจดบันทึก ควรแสดงความคิดเห็นและ
ปฏิบัติอยางสรางสรรคโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
 ครูควรถามใหนักเรียนตอบคำถามใหนอยลง ครูควรใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น
แบงปนการเรียนรู โดยการสรางแบบการประเมินตัวเอง 

 11 ความคิด ทุกๆวิธีการเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงหองเรียนของคุณจากที่นิ่งเฉยใหกลายเปน
หองเรียนที่มีชีวิตชีวา เปลี่ยนจากความนาเบ่ือไปสูการเรียนรูสนุกสนานและยอดเยี่ยมที่สุด  

7.4 ทัศนะเพื่อการพัฒนาการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู (Quotes for Inquiry 
Based Learning) 

           7.4.1 Schooling, instead of encouraging the asking of questions, too often 
discourages it. - Madeleine L’Engle คำแปล - การเรียนในโรงเรียน ควรมุงเนนใหกำลังใจจาก
การถามคำถาม บอยครั้งที่ไมกลาที่จะทำ” Madeleine L’Engle 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.39  การพัฒนาการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู #1 

     แหลงที่มาของ ภาพ https://bit.ly/2BKivlz 
           7.4.2 Children should be taught to question everything. To question everything 
they read, everything they hear. Children should be taught to question authority. – 
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George Carlin คำแปล – เด็กควรไดรับการสอนใหถามทุกสิ่ง เพื่อตั้งคำถามในทุกสิ่งที่พวกเขาอาน 
ทุกสิ่งที่พวกเขาไดยิน เด็กควรไดรับการสอนใหถามจากผูรู – George Carlin 
 

 
 

ภาพที่ 2.40  การพัฒนาการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู #2 
      แหลงที่มาของ ภาพ https://bit.ly/2Ja9qGN 

           7.4.3 The feeling of being interested can act as a kind of neurological signal, 
directing us to fruitful areas of inquiry. – B.F. Skinner คำแปล - ความรูสึกสนใจเปนสัญญาณ
ทางระบบประสาท ที่นำเราไปสูการถามหา – B.F. Skinner 
 

 
 

ภาพที่ 2.41  การพัฒนาการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู #3 
      แหลงที่มาของ ภาพ https://bit.ly/2o3Shaa 

            7.4.4 Painting is a science, and should be pursued as an inquiry into the laws 
of nature. - John Constable  คำแปล - การวาดภาพเปนวิทยาศาสตรและควรไดรับการถามตาม
กฎของธรรมชาติ - John Constable   

 
 

ภาพที่ 2.42  การพัฒนาการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู #4  
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      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/33PLnVl 
 

           7.4.5 If you do an experiment and it gives you what you did not expect, it is a 
discovery. - Martin Chalfie  คำแปล - หากคุณทำการทดสอบและมันใหสิ่งที่คุณไมคาดหวัง มัน
เปนการคนพบ - Martin Chalfie 

 
 

ภาพที่ 2.43  การพัฒนาการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู #5 
     แหลงที่มาของ ภาพ https://bit.ly/2pE7Xl8 

 

8.  การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design Learning) 
 8.1 นิยาม  

 จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง
เรียนรูมากขึ้น ทั้ง 23 แหลงนั้น ผูวิจัยขอสรุปเปนนิยามของ “การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ”  
(Backward Design) วา หมายถึง การออกแบบยอนกลับเปนกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรู 
ซึ่งประกอบดวย ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การประเมินผลการเรียนรู และการออกแบบการเรียนรู โดย
อิงหลักสูตร และอิงมาตรฐาน ซ่ึงกำหนดมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด และมีการกำหนดเปาหมายหรือ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Learning Outcomes) ซึ่งเปนผลการเรียนรูที่ทำใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่
คงทน มีการกำหนดประเด็นและการตั้งคำถามในสวนของการประเมินผลการเรียนรู  ( Learning 
Assessment) การจัดการเรียนรูของผูเรียนที่พิจารณาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนจะมีการ
กำหนดการประเมินการเรียนรูที่มีวิธีการ มีเกณฑ มีภาระงาน มีผลงาน มีสิ่งประดิษฐ และมีหลักฐาน
หรือชิ้นงานที่แสดงถึงความเขาใจตามมาตรฐานการเรียนรู จากนั้นจึงออกแบบการเรียนรู (Learning 
Design) ใหตรงตามเปาหมายหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยพิจารณาตัวชี้วัด สาระและมาตรฐาน
การเรียนรูจากหลักสูตร มีการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อใหไดหลักฐานที่เนนชิ้นงานแสดงความ
เขาใจอยางลุมลึก ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรูที่หลากหลาย หรือจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ โดยจะตองใหผูเรียนรูจักสรางความรูขึ้นเอง เพื่อใหเกิดการสรางความเขาใจและสราง
ผลงานของตนเอง ทั้งนี้จะตองจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและจัดตามความเขาใจและ
ความถนัดดวย 
 8.2  ความสำคัญ (Importance) 

 Buehl, (2000) ไดกลาววา การออกแบบแบบยอนกลับ การคิดไปขางหนาขอดีการ
ออกแบบแบบยอนกลับเปนกลยุทธที่เปลี่ยนการวางแผนของหนวยการเรียนรูสวนใหญบนสิ่งที่สำคัญ 
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และเนนความคิดหลักที่มีผลตอวิธีที่ผู เรียนมองโลกของผูเรียน ขอดีนั้นประกอบดวย 1) ผูเรียนมี
โอกาสนอยที่จะกลายเปนผูที่หมกมุนอยูกับรายละเอียดขอเท็จจริงของหนวยการเรียนรูที่ผูเรียนพลาด
จุดทั้งหมดสำหรับหัวขอการศึกษา 2) การเรียนการสอนมุงเนนไปที่ความเขาใจทั่วโลกและไมไดเนนไป
ในกิจวัตรประจำวัน บทเรียนประจำวันถูกสรางขึ้นดวยวิสัยทัศนที่ชัดเจนของสิ่งตางๆที่ไดรับ โดยรวม
จากหนวยการเรียนรูที่เปนอยู 3) การประเมินถูกออกแบบมากอนการวางแผนในบทเรียนดังนั้นการ
สอนจะชวยขับเคลื่อนผูเรียนใหเขาใจแกนแทที่จำเปนที่จะตองรู  

 8.3  แนวทางพัฒนา (How to develop) 
 Model Teaching ( 2018 ) กลาวถึง  การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับในหองเรียน การ

วางแผนสรุปสิ่งที่คิดการใชการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับเมื่อการวางแผนชวยใหคุณเปนผูที่มีความ
ตั้งใจดวยการทำกิจกรรมและการประเมินผลของคุณ การออกแบบแบบยอนกลับทำใหมั่นใจไดวาคุณ
กำหนดวัตถุประสงคสำหรับทำบางสิ่งบางอยางกอนที่จะนำไปใชในหนวยงานของคุณ การวางแผนโดย
สรุปในใจสามารถถูกใชไดเมื่อคุณกำลังวางแผนหลักสูตรหนวยการเรียนรูทั้งหมดหรือแมแตบทเรียน 
ลองใชเวลาสักครูและดูกระบวนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับและดูวิธีที่คุณสามารถเริ่มวางแผน
อยางมีประสิทธิภาพโดยการสรุปในใจในหองเรียนของคุณเองนั้นทำไดอยางไร 

 ขั้นตอนที่ 1 ระบุผลลัพธที่ตองการ 
 ขั้นตอนแรกในการออกแบบโดยการวางแผนสรุปสิ่งที่คิด คือ การระบุผลลัพธที่ตองการ 

หรือเปาหมายการเรียนรู คุณตองการใหผูเรียนที่จะไดรับ การกำหนดวัตถุประสงคของคุณกอนมัน
ชวยใหคุณมุงเนนไปที่การเรียนรูของผูเรียนมากกวากิจกรรมของผูเรียนตลอดกระบวนการวางแผน 
คุณตองถามตัวเองวา อะไรที่ผูเรียนสามารถที่จะรู อะไรที่สามารถเขาใจ และอะไรที่ไดทำในตอนทาย
ของบทเรียน หนวยการเรียนการสอน ฯลฯ จุดที่ดีที่จะเริ่มตนคือการมองดูมาตรฐานเนื้อหาที่ถูก
กำหนดไว โดยรัฐและอำเภอของคุณ มาตรฐานเหลาน้ีมักจะกวางและจำเปนตอง แยกใหเปนช้ินเล็ก ๆ 
จัดการงายขึ้น คุณจะตองเริ่มแยกออก กอนเปนอันดับแรก ครั้งหนึ่งคุณเคยทำสิ่งนี้ เริ่มคิดเกี่ยวกับ
แนวคิดที่ผิด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงไดในตัวผูเรียนของคุณอาจจะมีอยูในขณะที่เรียนรูหลักสูตร
มาตรฐานอยู คุณอาจพบวาการเพิ่มวัตถุประสงคการเรียนรูหรือสองสิ่งที่จำเปนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
แนวคิดที่ผิดเหลานี้ ในทายที่สุด มีทักษะที่จำเปนหรือพื้นฐานที่ผูเรียนตองการเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานหรือไม สิ่งเหลาน้ีอาจตองการที่จะถูกรวบรวมอยูในเปาหมายของผูเรียนเชนเดียวกัน 

 ขั้นตอนที่ 2 ระบุวัตถุประสงคของผูเรียน 
 วัตถุประสงคของการเรียนรู  ตอนนี ้คืออะไร ขั ้นตอนที่สองในการวางแผนโดยใชการ

ออกแบบแบบยอนกลับคือการสนใจไปที่การประเมินผูเรียน คุณจะรูไดอยางไรวา ถาผูเรียนบรรลุ
เปาหมายการเรียนรูทั้งหมด นั้นเปนสิ่งที่คุณตั้งไวสำหรับผูเรียนหรือไม  บอยครั้งที่ผู สอนนั้นคิด
เกี่ยวกับการประเมิน และนั่นก็คือการประเมินในตอนทาย 

 อยางไรก็ตามขั้นตอนนี้มุงเนนไปที่การประเมินระหวางทางที่ไดรับจากหนวยการเรียนรู
และการประเมินบทสรุปในตอนทาย มันเปนสิ่งที่สำคัญตอความสำเร็จของผูเรียนที่คุณระบุความ
แนวคิดที่ผิดและความเขาใจผิดกอนที่มันจะสายเกินไป วิธีเดียวที่สามารถทำใหสำเร็จไดคือการ
ประเมินอยางตอเนื่อง เมื่อเราคิดเกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานการเรียนรูของผูเรียน มันเปนสิ่งสำคัญ
ที่จะตองพิจารณาถึงวิธีการประเมินที่หลากหลาย สิ่งเหลานี้รวมถึง การตรวจสอบอยางคราว ๆ 
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สำหรับความเขาใจ สิ่งเหลานี้อาจรวมถึงการตอบดวยปากเปลา การสังเกต การเขียนอยางคราว ๆ 
การทำรายการ และการสนทนาอยางไมเปนทางการ การทดสอบยอยและการสอบแบบดั้งเดิม - ซึ่ง
อาจรวมไปถึงขอสอบที่มีตัวเลือกหลายตัว ถูกหรือผิด เติมคำในชองวางและเรียงความแบบสั้น  การ
ปฏิบัติงานและโครงงาน สิ่งเหลานี้สามารถชวยใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  การใช
ความรูถูกคนพบใหมในสถานการณจริง 

 วิธีการประเมินแตละวิธีทำใหไดมาซึ่งประเภทของของหลักฐานที่ไมเหมือนกัน เพื่อที่จะ
นำมาใชเมื่อมีการพิจารณาความเขาใจของผูเรียน คุณรูไดอยางไรวาจะใชอันไหน กอนอื่นคุณตอง
ตัดสินใจวาอะไรที่ผูเรียนตองการแสดงเพื่อพิสูจนวาเขาเขาใจเปาหมาย แลวหลักจากนั้นคุณจึงเลือก
วิธีการที่จะทำใหไดหลักฐานนั้นออกมา เปาหมายการเรียนรูบางอยางไมสามารถถูกประเมินไดดวย
แบบทดสอบแบบดั้งเดิมหรือแบบทดสอบแบบปรนัย เราตองจับคูการประเมินของเรากับเปาหมาย 
ไมใชวิธีอื่นที่ไมตรงจุด 

 ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นตอนสุดทายในการวางแผนการออกแบบแบบยอนกลับมันคือการหาวิธีที่เราจะสอนวา

จะสอนอยางไร กิจกรรมและแหลงการเรียนรูใดเหมาะสมที่สุดที่จะบรรลุเปาหมายการเรียนรูที่กำหนด
ไวในขั้นตอนแรก การมีเปาหมายที่ชัดเจนจะชวยใหคุณมุงเนนไปที่การวางแผนของคุณและวาง
แนวทางการกระทำตามวัตถุประสงคไปสู ผลลัพธที ่สนใจ งานทุกอยางที ่เราขอใหผู เรียนทำน้ัน
จำเปนตองมีจุดประสงคอยูในนั้นดวย บอยครั้งมากที่เรามีผูเรียนที่ทำกิจกรรมเพียงเพราะ ผูเรียนดู
สนุกและมีสวนรวม หรือ ผูเรียนอยูบนความสนใจและดูนารักมาก ๆ หรือฉันเคยทำมันมาเมื่อปที่แลว 
นี่ไมใชวิธี เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เราควรเลือก แตเราควรดูวาความรูและทักษะใดที่ผูเรียน
ของเราตองการเพื่อที่จะดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพในการประเมินที่เราสรางขึ้นมาในขั้นตอนที่  2 
และบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่เราไดเขียนไวในขั้นตอนที่  1 ตราบใดที่เราคำนึงถึงถึงมันในใจ เรา
จะสามารถวางแผนที่ตกผลึกเกี่ยวกับวิธีการใชกับผูเรียนของเรา 

 8.4 ทัศนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู แบบยอนกลับ (Quotes for Backward 
Design) 

           8.4.1 Knowing what must be done does away with fear. - Rosa Parks ค ำ
แปล - เมื่อเรารูวาตองทำอะไร ความกลัวก็จะหมดไป - Rosa Parks  

  

 
 
ภาพที่ 2.44  การพัฒนาการการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ #1 
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      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2nVwKQy 
 

            8.4.2 Nobody gets to live life backward. Look ahead, that is where your 
future lies. – Ann Landers คำแปล - ไมมีใครใชชีวิตแบบยอนหลัง  จงมองไปขางหนา เพราะน่ัน
คืออนาคตของคุณ – Ann Landers 
 

 
 
ภาพที่ 2.45  การพัฒนาการการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ #2 

      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2MBSfjr  
 

           8.4.3 The farther backward you can look, the farther forward you can see. - 
Winston Churchill  คำแปล - ยิ่งคุณมองยอนกลับไปไกลเทาไหร คุณก็ยิ่งมองไปขางหนาไกลขึ้น - 
Winston Churchill   
 

 
 
ภาพที่ 2.46  การพัฒนาการการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ #3 

      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2pFZEoU 
           8.4.4 If your plan is for 1 year, plant rice; If your plan is for 10 years, plant trees; 
If your plan is for 100 years, educate children. – Confucius คำแปล - หากแผนของคุณคือ 
1 ป จงปลูกขาว หากแผนของคุณคือ10 ป จงปลูกตนไม หากแผนของคุณคือ 100 ป จงใหความรูแก
เด็ก ๆ – Confucius   
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ภาพที่ 2.47  การพัฒนาการการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ #4 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/33TbTgs 
 

           8.4.5 Even when it feels like you're taking a step backward, you're usually taking 
forward. - Kimberly Jimene คำแปล - เมื่อใดก็ตามที่รูสึกวากำลังถอยหลัง จงกาวไปขางหนา - 
Kimberly Jimene 

 
 

ภาพที่ 2.48  การพัฒนาการการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ #5  
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/33TbTgs 

 

9. การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงขึ้นของบลูม (Higher Order of Bloom’S Taxonomy) 
9.1 นิยาม  
จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง 

เรียนรูมากขึ้น ทั้ง 23 แหลงนั้น ผูวิจัยขอสรุปเปนนิยามของ “การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงขอ
งบลูม” (Bloom’s Taxonomy ) วาหมายถึงการเรียนรู ทางดานความคิด ความรู การแกปญหา 
จัดเปนพฤติกรรมทางดานสมอง และสติปญญา แบงออกเปน 6 ระดับ ดังน้ี 1) ความรู (Knowledge) 
ความสามารถในการท ี ่ จะจดจำ (Memorization) และระล ึกได   ( Recall) 2) ความเข  าใจ 
(Comprehension) สามารถใหความหมาย แปล สรุป หรือเขียนเนื้อหาที่กำหนดใหมได  3) การ
นำไปใช (Application) สามารถนำวัสดุ วิธีการ ทฤษฎี แนวคิด มาใชในสถานการณที่แตกตางจากที่
ไดเรียนรูมา 4) การวิเคราะห (Analysis) สามารถแยก จำแนก องคประกอบที่สลับซับซอนออกเปน
สวน ๆ ใหเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอยตาง ๆ 5) การสังเคราะห (Synthesis) ความสามารถใน
การรวบรวม หรือนำองคประกอบหรือสวนตาง ๆ เขามารวมกัน เพื่อใหเปนภาพพจนโดยสมบูรณ  
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และ 6) การประเมินคา (Evaluation) สามารถตัดสิน ตีราคาคุณภาพของสิ่งตาง ๆ โดยมีเกณฑหรือ
มาตรฐานเปนเครื่องตัดสิน  

 9.2  ความสำคัญ (Importance) 
 LSME (2019) ไดกลาวถึง การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม คืออะไรและมัน
สามารถนำไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษไดอยางไร  การ
พัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของ บลูมเปนระบบลำดับชั้นที่จัดหมวดหมูทักษะการคิดของผูเรียน 
ต้ังแตการจำขอมูลซึ่งเปนทักษะขั้นพ้ืนฐานที่สุดที่จะประเมินผล ซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินและการระบุ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล ระบบการจัดลำดับช้ันของ Bloom เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ผูสอน
และผูเรียนสามารถที่จะสรางแผนการสอนและแบบทดสอบในการแขงขันเพื่อที่จะกระตุนการคิดเชิง
วิพากษ บทความเกี่ยวกับ ระบบการจัดลำดับชั้นของ Bloom นี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินแนวคิด
ระบบการจัดลำดับชั้นของ Bloom รวมถึงระบุถึงประโยชนและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สามารถ
นำไปใชกับการใชเครื่องมือไดอยางมีประสิทธิภาพ  

แนวคิดเรื่องระบบการจัดลำดับชั้นของ Bloom  
ระบบการจัดลำดับชั้นของ Bloom ถูกตั้งชื่อตามนักนักวิชาการทางดานจิตวิทยาการ ช่ือ 

Benjamin Bloom ผูที่ดำเนินโครงการที่มุงเนนที่จะจำแนกระดับพฤติกรรมการเรียนรูในป ค.ศ.1956 
Bloomและทีมของเขาไดทำการวิจัยปจจัยหลายๆและผลกระทำในการเรียนรูของผูเรียน สิ่งเหลาน้ี
รวมไปถึงความรูความเขาใจหรือสติปญญา พฤติกรรมตลอดจนการจำแนกทักษะทางอารมณ และ
ทักษะทางรางกายในระดับตาง ๆ (Rudnicki, 2018) การประเมินผลเพิ่มเติมของการคนพบของ
Bloomและทีมของเขา ถูกระบุและถูกจำแนกไวใน 6 ระดับของประสิทธิภาพการเรียนรู ระดับเหลาน้ี
ถูกรวบรวมในตอไปน้ี: ความรู ความเขาใจ การประยุกต การวิเคราะห การสังเคราะห และการ
ประเมินผล ความเขาใจที่ดีขึ้นของระดับเหลานี้สามารถถูกระบุไดในความสัมพันธกับการใหคำถาม
อยางงาย เชน คำถามอยางงายนี้สามารถเปน 4 คูณ 3 เทากับเทาไหร  

การประเมินที่สำคัญของระดับตาง ๆ ระบุวาในระดับความรู ผูเรียนจำเปนที่จะรูวา  คูณ 
หมายถึง การเพ่ิมจำนวนขึ้นซึ่งหมายความวาตัวเลขหลายเทาตองถูกเพิ่มเขาไป ระดับความเขาใจชวย
ใหผูเรียนสามารถแปลประโยคของคำใหเปนประโยคทางคณิตศาสตรไดซึ่งหมายถึง  4 X 3 = ? ยังมี
ความจำเปนที่จะตองอธิบายวาคำตอบนั้นไดมาอยางไร นอกจากนี้ผูเรียนจะตองสามารถนำความรูที่
ไดรับนี้ไปใชกับปญหาคำ เชน orange ตนสมสามตนสามารถออกผลได 4 ผล มีผลของสมกี่ผลที่
ออกมาพรอมกัน  ระดับการวิเคราะหระบุใหผูเรียนวาดภาพของตนสมดวยลูกศรจากตนสมแตละตน
ไปยังกลุมผลไม 4 ผล การสังเคราะหถูกระบุวาเปนความสามารถของผูเรียนในการจัดระเบียบขอมูล
ใหเปนภาพที่สามารถแสดงใหเห็นถึงวาตนสมสามตนมีผลรวมทั้งหมด 12 ผล ขอบเขตสุดทายของการ
ประเมินระดับของผูเรียนจำเปนตองประเมินขอบเขตของความเปนธรรมหากผลไม  12 ผล ไดออกผล
จากตนไม 3 ตนโดยมีตนหนึ่งตนออกผล 2 ผล ในขณะที่อีกสองตนออกผลไดในแตละตน 5 ผล การ
ประเมินผลการวิจัยของ Bloom และทีมของเขาระบุวามากกวา 95% ของคำถามในการทดสอบที่
ผูเรียนไดพบน้ันตองการใหพวกคิดเพียงแคในระกับที่ต่ำที่สุดเทานั้น ดังนั้นระบบการจัดลำดับช้ันจึงถูก
ออกแบบมาเพื่อกระตุนใหผูสอนออกแบบคำสั่งที่ใหผูเรียนคิดในรูปแบบที่คอนขางซับซอนมากขึ้น 
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 ประโยชนของระบบการจัดลำดับช้ันของ Bloom ที่มีตอผูเรียน 
 ระบบการจัดลำดับชั้นของ Bloom มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะชวยใหผูสอนระบุระดับทาง

ปญญาที่ผูเรียนในแตละคนมีความสามารถในการทำงานได (Rudnicki, 2018) มันยังคงชวยใหผูเรียน
ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อที่จะถามคำถามที่ละเอียดมากขึ้น รวมถึงสรางคำแนะนำที่มุงพัฒนาความคิด
เชิงวิพากษขณะที่ผูเรียนพยายามที่จะทำการวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินที่ผูเรียนพรอม
ในการที่จะประเมินในระดับตอไป 

 ตามที่ Alford, Herbert และ Fragenheim (2006) ผูสอนถามคำถาม 300 - 400 คำถาม
ตอวัน การทำเชนนี้เปนสิ่งจำเปนสำหรับผูสอนที่จะตองมีกลองเครื่องมืออยางมากมายเพื่อกระตุน
ผูเรียน กระตุนการสนทนา กระตุนใหมีการคิดขั้นสูง และประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของ
ผูเรียน สิ่งนี้ทำใหระบบการจัดลำดับชั้นของ Bloom เปนเครื่องมือที่ทรงพลังมากซึ่งสามารถนำไปใช
ในวิชาชีพการสอนไดอยางงายดาย การคิดทางปญญาที่สูงขึ้นนั้นมีแนวโนมที่จะทำใหมีความเขาใจใน
เนื้อหาที่เกี่ยวของอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน การแกไขปญหา การตัดสินใจ การประเมินผล และการสะทอน
กลับ  

 จากระบบการจัดลำดับชั้นของ Bloom สามารถตั้งคำถามที่ทาทายใหกับผูเรียนเพื่อที่จะ
ยืนยันความรูของผูเรียน เชน ขอเท็จจริงที่ไดรับมากจากพื้นฐานของการใหเหตุผลของคำตอบ รวมทั้ง
สงเสริมความเปนเจาของและความรูสึกมีอำนาจอยูเหนือการศึกษาของผู เรียนเนื่องจากผูเรียน
สามารถถูกกระตุนไปในทิศทางที่สนับสนุนการตัดสินใจในการตัดสินและจดจำลงไปในความคิด โดย
วิธีนั้น มันทำใหผูเรียนไตรตรองในประเด็นเฉพาะที่ผูสอนใหความสำคัญกับความคิด โดยทั่วไประบบ
การจัดลำดับชั้นของ Bloom ไมเพียงจะชวยสงเสริมและสอนผูเรียนใหตัดสินใจดวยตนเองไดใน
หองเรียนเทานั้น แตยังชวยสงเสริมทักษะการใชชีวิตอีกดวย 

 9.3  แนวทางการพัฒนา (How to develop) 
 Jshabatu (2018) ไดกลาววา การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม เพื ่อเขียน
วัตถุประสงคการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูมระบบการจัดลำดับ
ชั้นของ Bloom คือการจำแนกประเภทของวัตถุประสงคและทักษะที่แตกตางกันที่ผูสอนจัดไวให
สำหรับผู เร ียน (วัตถุประสงคของการเรียนรู ). ระบบการจัดลำดับชั ้นถูกเสนอในป  1956 โดย 
Benjamin Bloom นักศึกษาทางดานจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Chicago คำศัพทเพิ่งไดรับการปรับปรุง
เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อที่จะรวบรวมการเรียนรู 6 ระดับตอไปน้ี 6 ระดับเหลานี้สามารถถูกใชเพื่อกำหนด
วัตถุประสงคในการเรียนรู บทเรียน และการประเมินผลหลักสูตรของคุณได  

 1. การจำได การกูขอมูลคือ การการนึกออก และการเรียกความรูที่เกี่ยวของจากความ
ทรงจำในระยะยาว  

 2. ความเขาใจ การสรางความหมายจากขอการพูด การเขียน และภาพผานการตีความ 
การยกตัวอยาง การจำแนก การสรุป การอนุมาน การเปรียบเทียบ และการอธิบาย  

 3. การนำไปใช การดำเนินการหรือการใชกระบวนการสำหรับการดำเนินการหรือการ
นำไปใช  
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 4. การวิเคราะห การแบงขอมูลออกเปนสวนตาง ๆ การกำหนดวาชิ้นสวนนั้นเกี่ยวของกัน
อยางไร และเกี่ยวของกับโครงสรางหรือวัตถุประสงคโดยรวมผานการแยกแยะ การจัดระเบียบแ ละ
การอางอิงไดอยางไร  

 5. การประเมินผล การตัดสินใจที่อยูบนบรรทัดฐานและมาตรฐานผานการตรวจสอบและ
การวิเคราะห  

 6. การสรางสรรค การจัดองคประกอบเขาดวยกันเพื่อกอใหเกิดความเห็นที่ตรงกันหรือ
การนำไปใชไดทั้งหมด จัดโครงสรางองคประกอบใหมในรูปแบบหรือโครงสรางใหมผานการสราง การ
วางแผน หรือการผลิต 

 เชนเดียวกับระบบการจัดลำดับชั้นอื่น ๆ ระบบการจัดลำดับชั้นของ Bloom คือ สิ่งที่เปน
ลำดับชั้น ซึ่งมันหมายความวาการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้นไปนั้นมันขึ้นอยูกับการมีความรูและทั กษะ
เบื้องตนที่จำเปนในระดับที่ต่ำกวา คุณจะเห็นวาระบบการจัดลำดับช้ันของ Bloom น้ันมักจะถูกแสดง
เปนรูปภาพปรามิดเพื่อชวยแสดงลำดับชั้น เราไดอัปเดตปรามิดนี้ลงไปในลำดับขั้นของ "cake-style " 
เพ่ือเนนใหเห็นวาแตละระดับถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานของระดับช้ันกอนหนา  

 

 
ภาพที่ 2.49  ระบบการจัดลำดับช้ันอื่น ๆ ระบบการจัดลำดับช้ันของ Bloom 

 
 วิธีของ Bloom สามารถชวยในการออกแบบไดอยางไร 
 หลักสูตรระบบการจัดลำดับชั้นของ Bloom เปนเครื่องมืออันทรงพลังที่จะชวยพัฒนา

วัตถุประสงคของการเรียนรู เพราะวามันสามารถอธิบายกระบวนการเรียนรูได  กอนที่คุณจะสามารถ
เขาใจแนวคิด คุณตองจำมันใหไดกอน เพื่อที่จะใชแนวคิด คุณตองเขาใจแนวคิด  เพื่อที่จะประเมิน
กระบวนการ คุณจะตองวิเคราะหกระบวนการ เพื่อสรางขอสรุปที่แมนยำคุณ ตองทำการประเมินให
บรรลุลวง อยางไรก็ตาม เรามักไมไดเริ่มตนดวยทักษะในระดับที่ต่ำและกาวผานระบบการจัดลำดับช้ัน
ทั้งหมด สำหรับแนวคิดแตละแนวคิดที่คุณนำเสนอในหลักสูตรของคุณ วิธีการนั้นจะเปนสิ่งที่นาเบ่ือ 
ทั้งคุณและผูเรียนของคุณ แทนที่จะเริ่มจากการพิจารณาระดับของผูเรียนในหลักสูตรของคุณ  
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 1.  ผูเรียนของคุณหลายๆคนเปนนองใหม นี่เปนหลักสูตร รูเบื้องตนเกี่ยวกับ บทเรียน
หรือไม ถาเปนเชนนั้นวัตถุประสงคการเรียนรูจำนวนมากของคุณอาจมีเปาหมายในทักษะลำดับชั้นที่
ต่ำของ bloom เพราะผูเรียนของคุณกำลังสรางความรูพื้นฐาน อยางไรก็ตาม แมในสถานการณเชนน้ี
เราจะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคของคุณไปสูในระดับการประยุกตใชและระดับกา ร
วิเคราะห แตการกาวไปไกลเกินไปในระบบลำดับขั้นสามารถสรางความหงุดหงิดและเปาหมายที่ไม
สามารถบรรลุผลได  

 2.  ผูเรียนสวนใหญของคุณเปนนองใหมและเปนผูอาวุโสหรือไม  เปนผูเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือไม ผูเรียนของคุณมีพื้นฐานที่มั่นคงในระบบคำศัพทและกระบวนการสวนใหญที่คุณ
จะทำในหลักสูตรของคุณหรือไม ถาเปนเชนนั้นคุณไมควรมีวัตถุประสงคในระดับการจดจำและะระดับ
ความเขาใจมาก คุณอาจตองการเพียงสวนนอย สำหรับแนวคิดใหมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับหลักสูตร
ของคุณ อยางไรก็ตามผูเรียนระดับสูงเหลานี้ควรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูระดับสูงได 
การมีวัตถุประสงคระดับต่ำมากเกินไปอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเบ่ือหนายหรือไมสนใจ  

 วิธีการทำงานของ bloom กับวัตถุประสงคการเรียนรูไดอยางไร 
 โชคดีที่มีตารางคำกริยา เพื่อชวยระบุคำวาไหนเปนคำกริยาที่สามารถการกระทำเองไดที่

สอดคลองกับแตละระดับใน ระบบการจัดลำดับชั้นของ Bloom คุณอาจสังเกตเห็นวาคำกริยาเหลาน้ี
บางตัวที่อยู ในตารางมีความสัมพันธกับระดับในระบบการจัดลำดับชั้นของ Bloom หลายระดับ 
"คำกริยาหลายระดับ" เหลานี ้คือการกระทำที ่ควรจะนำไปปรับใชกับกิจกรรมที ่แตกตางกัน 
ตัวอยางเชน คุณอาจมีวัตถุประสงคที่ระบุวา “ในตอนทายของบทเรียนนี้ ผูเรียนจะสามารถอธิบาย
ความแตกตางระหวาง H2O และ OH- ได นี่จะเปนวัตถุประสงคในระดับความเขาใจ อยางไรก็ตาม
หากคุณตองการใหผูเรียนสามารถที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางเคมีของน้ำตลอด
ระยะตาง ๆ ของมัน นี่จะเปนคำกริยาในระดับการวิเคราะห  

 การเพ่ิมความสับสนน้ี คุณสามารถสรางแผนภูมิคำกริยาของ Bloom ที่มันจะแสดงรายการ
คำกริยาในระดับที่แตกตางไปจากรายการที่เราแสดงไวดานลางน้ี เพียงแคจำไววามันเปนทักษะ การ
กระทำ หรือกิจกรรมที่คุณจะสอนการใชคำกริยานั้นที่มันกำหนดระดับในระบบการจัดลำดับชั้นของ 
Bloom 
 
ตารางที่   การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม 
 

ระดับของ bloom คำกริยาที่สำคญั (คำทีส่ำคญั) 
วัตถุประสงคตัวอยางของการ

เรียนรู 
สราง ออกแบบ, กำหนด, สราง, คิดคน, สราง, 

เรียบเรียง, ทำใหเกิด, ถายทอด, 
ดัดแปลง, พัฒนา 
 

ในตอนทายของบทเรียนน้ี
ผูเรียนจะสามารถออกแบบ 
ป ญหาการบ านแบบเด ิมที่
เกี่ยวของกับหลักการอนุรักษ 
พลังงาน 
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ระดับของ bloom คำกริยาที่สำคญั (คำทีส่ำคญั) 
วัตถุประสงคตัวอยางของการ

เรียนรู 
ประเมิน เลือก, สนับสนนุ, ทำใหสมัพันธกัน, 

กำหนด, ปกปอง, ตัดสิน, เกรด, 
เปรียบเทียบ, ความแตกตาง, โตแยง, 
ปรับ, สนับสนนุ, โนมนาวใจ, เลือก, 
ประเมินผล 

ในตอนทายของบทเรียนน้ี
ผูเรียนจะสามารถระบุไดวาการ 
ใชการอนุรักษพลังงานหรือการ
ใชการอนุรักษโมเมนตัม 
อันไหนจะเหมาะสมกวาสำหรับ
การแกปญหาพลศาสตร 

วิเคราะห จำแนก, แยกออก, จัดหมวดหมู, 
วิเคราะห, แผนผัง, แสดง, วิจารณ, ลด
ความซับซอน, เช่ือมโยง 

ในตอนทายของบทเรียนน้ี
ผูเรียนจะสามารถแยก 
ความแตกตางระหวางพลังงาน
ศักยและพลังงานจลน 

นำไปใช คำนวณ, ทำนาย, นำไปใช, แกปญหา, 
แสดง, ใช, สาธิต, กำหนด, แบบจำลอง, 
ดำเนินการ, นำเสนอ 

ในตอนทายของบทเรียนน้ี
ผูเรียนจะสามารถคำนวณ 
พลังงานจลนของการเคลื่อนที่
แบบกระสุนปน 

เขาใจ พรรณนา, อธิบาย, ถอดความ, พูดซ้ำ, 
ยกตัวอยางแบบเดิม, สรุป, ความ
แตกตาง, ตีความ, สนทนา 

ในตอนทายของบทเรียนน้ี
ผูเรียนจะสามารถอธิบาย 
กฎการเคลื่อนที่ สามขอของนิว
ตันไดในคำพูดของ 
เขาหรือเธอเอง 

จำ รายการ, ทอง, เคาราง, กำหนด, ช่ือ, 
จับคู, พูด, จำได, ระบุ, แบงประเภท, 
จดจำ 

ในตอนทายของบทเรียนน้ี
ผูเรียนจะสามารถอาน 
กฎการเคลื่อนที่ สามขอของนิว
ตันได 

ต ั วอย  า งว ั ตถ ุประสงค  การ เ ร ี ยนร ู  ถ ู กด ั ดแปลงมาจาก  Nelson Baker ที่  Georgia Tech: 
nelson.baker@pe.gatech.edu  

 ระบบลำดับชั้นของ Bloom นำมาใชกับวัตถุประสงคที่มีคุณภาพไดอยางไร  
 สำหรับหลักสูตรที่จะทำใหตรงตามมาตรฐานของวัตถุประสงคที่มีคุณภาพนั้น จะตองมี

วัตถุประสงคการเรียนรูที่สามารถวัดได การใชตารางคำกริยาเชนเดียวกับตารางขางตนนั้นจะสามารถ
ชวยใหคุณหลีกเลี่ยงคำกริยาที่ไมสามารถใหความหมาย เชน เขาใจ เรียนรู ชื่นชม หรือเพลิดเพลิน 
เรื่องวัตถุประสงคที่มีคุณภาพนั้นยังคงตองการใหมีการประเมินในหลักสูตรของคุณ (กิจกรรม โครงการ 
และการสอบ) สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูของคุณ ตัวอยางเชน ถาวัตถุประสงคการเรียนรู
ของคุณมีคำกริยาอยูในระดับการประยุคใช เชน นำเสนอ เมื่อนั้นคุณจะไมสามารถพิสูจนไดวาผูเรียน
ของคุณมีความขาใจในวัตถุประสงคการเรียนรูโดยการทดสอบแบบมีหลายตัวเลือก 
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 วัตถุประสงคในระดับหลักสูตรและวัตถุประสงคในระดับบทเรียน 
 ความแตกตางที่ใหญที่สุดระหวางวัตถุประสงคในระดับหลักสูตรและวัตถุประสงคในระดับ

บทเรียน คือ เราไมไดประเมินระดับวัตถุประสงคในหลักสูตรโดยตรง วัตถุประสงคในระดับหลักสูตร
มันกวางเกินไป แตเราใช วัตถุประสงคในระดับบทเรียนหลายอยางเพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงความ
เชี่ยวชาญในวัตถุประสงคในระดับหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร ในการสรางวัตถุประสงคในระดับหลักสูตรที่
ดีเราตองถามตนเองวา ฉันตองการใหผูเรียนมีความเชี่ยวชาญในตอนทายของหลักสูตรแคไหน จากนั้น 
หลังจากที ่เราบรรลุวัตถุประสงคในระดับหลักสูตรแลว เราตองทำใหแนใจวา ผู เชี ่ยวชาญใน
วัตถุประสงคในระดับบทเรียนทั้งหมดที่มองไมเห็น ไดยืนยันวาผูเรียนมีความเชี่ยวชาญในวัตถุประสงค
ในระดับหลักสูตร กลาวไดอีกนัยหนึ่งวา ถาผูเรียนของคุณสามารถพิสูจนได  (ผานการประเมิน)        
วา ผูเรียนสามารถทำวัตถุประสงคในระดับบทเรียนแตละบทในหัวขอนั้นได หลักจากนั้น คุณในฐานะ
ผูสอนเห็นดวยวาผูเรียนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องวัตถุประสงคในระดับหลักสูตร  ระบบลำดับชั้นของ 
Bloom นำมาใชกับวัตถุประสงคในระดับหลักสูตรและวัตถุประสงคในระดับบทเรียนไดอยางไร  
วัตถุประสงคในระดับหลักสูตรนั้นเปนสิ่งที่กวาง คุณอาจมีเพียง 3-5 วัตถุประสงคในระดับหลักสูตร
เทานั้น มันเปนสิ่งที่ยากที่จะวัดไดโดยตรงเพราะวามันครอบคลุมหัวขอของหลักสูตรทั้งหมดของคุณ 
วัตถุประสงคในระดับบทเรียนเปนสิ ่งที ่เราใชเพื ่อแสดงใหเห็นวา ผู เร ียนมีความเชี ่ยวชาญใน
วัตถุประสงคในระดับหลักสูตร เราทำสิ่งน้ีโดยการสรางวัตถุประสงคในระดับบทเรียนที่มันถูกสรางไปสู
วัตถุประสงคในระดับหลักสูตร ตัวอยางเชน ผู เรียนอาจตองแสดงใหเห็นถึงความเชี ่ยวชาญใน
วัตถุประสงคในระดับบทเรียน ระดับที่ 8 เพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญในวัตถุประสงคใน
ระดับหลักสูตร ระดับที่ 1  

 เพราะวาวัตถุประสงคในระดับบทเรียนสนับสนุนวัตถุประสงคในระดับหลักสูตรโดยตรง 
ผูเรียนจำเปนจะตองสรางระบบลำดับชั้นของ Bloom เพื่อที่จะชวยใหผูเรียนของคุณบรรลุเปาหมาย
ของวัตถุประสงคในระดับหลักสูตร ใชระบบลำกับชั้นของ Bloom เพื่อใหแนใจวา คำกริยาที่คุณเลือก
มาสำหรับวัตถุประสงคในระดับบทเรียนของคุณสรางขึ้นไปถึงระดับของคำกริยาที่อยูในวัตถุประสงค
ในระดับหลักสูตร คำกริยาในระดับบทเรียนอาจต่ำกวาหรือเทากับกริยาในระดับหลักสูตร  แตไม
สามารถอยูในระดับที่สูงกวาได ตัวอยางเชน คำกริยาในระดับหลักสูตรของคุณอาจเปนคำกริยาใน
ระดับ การนำไปใช แสดง คำกริยาในระดับบทเรียนของคุณอาจมาจากในระดับของ Bloom ตาง ๆ ที่
มันเทากับหรือต่ำกวาระดับน้ี (ใช ทำความเขาใจ หรือจดจำ)  

ข้ันตอนที่จะนำไปสูการเขียนวัตถุประสงคในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
 1. ตรวจสอบใหแนใจวามีกริยาที่สามารถวัดไดหน่ึงขอในแตละวัตถุประสงค  
2. วัตถุประสงคแตละขอตองการคำกริยาหนึ่งคำ ทั้งผูเรียนสามารถเขาใจในวัตถุประสงค

และไมสามารถที่เขาใจในวัตถุประสงค หากวัตถุประสงคมีคำกริยาสองคำ (พูด กำหนดและนำไปใช) 
อะไรจะเกิดขึ้นถาผูเรียนสามารถกำหนดได แตนำไปใชไมได ผูเรียนแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญ
หรือไม  

3. ใหแนใจวาคำกริยาในวัตถุประสงคในระดับหลักสูตร คือ สิ่งที่นอยที่สุดที่อยูสูงสุดใน
ระบบจัดลำชั้นของ Bloom เนื่องจากเปนวัตถุประสงคในระดับบทเรียนสูงสุดที่สนับสนุน (เพราะเรา
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ไมสามารถตรวจสอบไดวาผูเรียนสามารถประเมิน ถาบทเรียนของเราสอนผูเรียนเพียงอยางเดียว  
(และถูกประเมิน) เพื่อที่จะกำหนด)  

4. มุงมั่นที่จะรักษาวัตถุประสงคการเรียนรูทั้งหมดของคุณที่สามารถวัดได ชัดเจนและรัดกุม  
เมื่อคุณพรอมที่จะเขียน มันจะสามารถชวยไดอยางมากที่จะเขียนรายการระดับชั้นของ  Bloom      
ตอจากคำกริยาที่คุณเลือกในวงเล็บ ตัวอยางเชน วัตถุประสงคในระดับหลักสูตร (นำไปใช) แสดงให
เห็นวาการขนสงเปนจุดเช่ือมตอที่สำคัญในหวงโซอุปทานอยางไร  

      4.1.1 (เขาใจ) อภิปรายเกี ่ยวกับภูมิทัศนระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจและ
องคกรอื่น ๆ ที่กำลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมของโลก  

      4.1.2 (นำไปใช) แสดงใหเห็นถึงลักษณะพิเศษของความตองการดานการขนสงและ
อิทธิพลของการขนสงที่มีตอบริษัทและหวงโซอุปทานในการดำเนินงานในเศรษฐกิจโลก  
เคล็ดลับนี้จะชวยใหคุณเห็นไดอยางรวดเร็ววาคุณใชคำกริยาในระดับไหน 
 

9.4 ทัศนะเพื่อการพัฒนาการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงขึ้นของบลูม (Quotes for 
Higher Order of Bloom’s Taxonomy) 

           9.4.1 Let’s put our minds together and see what life we can make for our 
children. – Sitting Bull คำแปล – จงหลอหลอมหัวใจรวมกัน และมองวา อะไรที่เราสามารถทำได
เพ่ือเด็กๆ ของเรา – Sitting Bull   

 
 

ภาพที่ 2.50  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงขึ้นของบลูม #1 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2o7tuSF 
 9.4.2 Education must be increasingly concerned about the fullest 

development of all children and youth, and it will be the responsibility of the schools 
to seek learning conditions which will enable each individual to reach the highest level 
of learning possible. - Benjamin Bloom คำแปล - การศึกษาตองใหความสนใจอยางไมหยุดยั้ง
ในการการพัฒนาของเด็กอยางเต็มที่ และเปนหนาที่ของโรงเรียนในการแสวงหาสภาพการเรียนรูซึ่งจะ
ทำใหเด็กแตละคนสามารถเรียนรูไปสูระดับที่สูงสุดได - Benjamin Bloom 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.51  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงขึ้นของบลูม #2 
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      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2ocjmrY 
9.4.3 Scientific observation then has established that education is not what the 

teacher give; education is a natural process spontaneously carried out by the human 
individual, and is acquired not by listening to words but by experiences upon the 
environment. – Moris Merteuesi คำแปล – ขอสังเกตทางวิทยาศาสตรไดพิสูจนแลววา การศึกษา
ไมใชเพียงสิ่งที่ครูให เทานั่น มันเปนกระบวนการทางธรรมชาติที่ดำเนินการโดยธรรมชาติของบุคคล
และไมไดมาจากเพียงการฟงคำพูด แตโดยประสบการณภายใตสิ่งแวดลอม – Moris Merteuesi 
 

 
 

ภาพที่ 2.52  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงขึ้นของบลูม #3  
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2XL3MRk 

 

           9.4.4 Finland's experience shows that it is possible to achieve excellence by 
focusing not on competition, but on cooperation, and not on choice, but on equity. - 
Pasi Sathberg คำแปล - ประสบการณของฟนแลนดแสดงใหเห็นวา มันเปนไปไดที่จะบรรลุความ
เปนเลิศโดยไมไดมุงเนนไปที่การแขงขัน แตเปนการรวมมือและมันไมใชทางเลือก - Pasi Sathberg 
 

 
 

ภาพที่ 2.53  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงขึ้นของบลูม #4  
      แหลงทีม่าของภาพ https://bit.ly/2XL3MRk 

           9.4.5 what any person in the world can learn,all persons can learn if – Benjamin 
Bloom  คำแปล - บุคคลใดในโลกที่สามารถเรียนรูได ทุกคนก็สามารถเรียนรูได – Benjamin Bloom 
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ภาพที่ 2.54  การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงขึ้นของบลูม #5 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2qDyP4X  

 

10.  ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) 
 10.1 นิยาม  
 จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนแบบสอนนอยลงเรียนรูมาก
ขึ้น ทั้ง 23 แหลงนั้น ผูวิจัยขอสรุปเปนนิยามของ “ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต” (Lifelong Learning 
Skills)  วาหมายถึง ความสามารถในการรูจักวิธีการใหไดมาซึ่งความรูโดยไมมีขอจำกัดในเรื่องของ
ระยะเวลาจนทำใหเกิดการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดังนั้น การที่จะเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตไดนั้น 
ผูเรียนจำเปนตองมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งประกอบไปดวย 1) ทักษะการคิด ประกอบดวย 4 
ทักษะยอย ไดแก ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการคิดเชิงวิพากษ ทักษะการคิดริเริ่มและ
สรางสรรค ทักษะการคิดคำนวณ และทักษะการคิดแกปญหา 2) ทักษะการเรียนรู ประกอบดวย 4 
ทักษะยอย ไดแก ทักษะการรูสารสนเทศ ทักษะการเรียนรูดวยการนำตนเอง ทักษะการทำงานเปนทีม
และการมีมนุษยสัมพันธและทักษะการวิจัย และ 3) ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบดวย 2 ทักษะยอย ไดแก ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการสื่อสาร 
 10.2 ความสำคัญ (Importance) 
 Watanabe-Crockett (2019) ไดใหความสำคัญของ  10 ทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิตที่มี
ประโยชนที่สุดที่ตองมีและทำไมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตที่เปนประโยชนที่เราสามารถมีไดคือ
กวางขวาง หลากหลาย และจายเพื่อพัฒนามัน บางทักษะเปลี่ยนอนาคตของเราใหดีขึ้นไดเพราะมัน
มาจากสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเรา ในระยะสั้นการเรียนรูทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตที่เปนประโยชนเหลาน้ี
ชวยใหเราทำงาน เรียนรู และมีชีวิตที่ดีขึ้นมาพูดคุยกันวาอันไหนมีประโยชนมากที่สุดสำหรับเสนทาง
ของผูเรียนที่จะเขาสูแรงงานที่ทันสมัยหลังจากเรียนจบ สิ่งที่เราไดรับไมใชรายการทั้งหมดหรืออะไรที่
ครอบคลุมดวยความหมายตางๆ อยางไรก็ตามมันเปนการสะสมของบางอยางที่มีคามาก        มี
ประโยชน และมีหน่ึงเดียว 
 ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีประโยชนมากที่สุด 
 ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตอาจเปนทักษะหลายอยาง ผูเรียนตองทำใหไดวาทำอยางไรให
เราเชื่อมตอซึ่งกันและกัน และเชื่อมตอกับโลกรอบตัวเรา ในหลาย ๆ วิธี มันยังคงเกี่ยวกับการสราง
ความสัมพันธ ดวยสิ่งนี้ในใจ มาดูทักษะที่เปนประโยชนสำหรับทุกคน  ผูเรียน ผูสอน ผูปกครองและ
คนอื่น ๆ ดังน้ี 
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1. ความสรางสรรค    ไมนาแปลกใจที่ปจจัยความคิดสรางสรรคอยูในรายการ น่ีไมใชแคการ
แสวงหาการเรียนรูที่มีคา มันยังคงสำคัญตอความสำเร็จในโรงเรียนและในที่ทำงาน ดวยเหตุน้ีความคิด
สรางสรรคอยางคลองแคลวจึงถูกนำไปใชในโรงเรียนหลายพันแหงทั่วโลก ทำไมความคิดสรางสรรคถึง
สำคัญ ตลาดโลกแขงขันกันมากกวาที่เคย ผลิตภัณฑทางนวัตกรรม เจริญเติบโตไดบนความสามารถ
ขององคกรในการออกแบบและนำเสนอในรูปแบบที ่น าพอใจ การคิดอยางสรางสรรคและ
แอปพลิเคชั่นดึงดูดความสนใจของผูบริโภคและรักษาความภักดีของลูกคา ในที่สุดความคิดสรางสรรค
เปนภาษาทั่วไปที่เราทุกคนสามารถเรียนรูที่จะสื่อสารความหลงใหลและความคิดของเราดวย 

2. การแกไขปญหา  ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตที่เปนประโยชนไปไกลมาก หนึ่งในนี้นาจะ
เปนสิ่งที่สำคัญที่สุด การแกปญหาในโลกแหงความจริงดวยกระบวนการ เชน การแกปญหาอยาง
คลองแคลว นั้นมีความสำคัญตอการอยูรอดและเจริญรุงเรืองในปจจุบันและอนาคต ทำไมการแกไข
ปญหาถึงสำคัญ: โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง เชน ลูกของเราจะ
แกปญหาในอนาคตที่เรายังนึกไมออก ผูเรียนจะเผชิญกับความทาทายที่ตองใชทักษะในการกำหนด
ปญหา ออกแบบการแกปญหาที่เหมาะสมและนำไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ทักษะการแกปญหาชวย
ใหผูเรียนจัดการกับทุกอยางตั้งแตการเขียนรายการชอปปงไปจนถึงการออกแบบและทำความฝนที่
ยิ่งใหญที่สุดของผูเรียนใหเปนจริง 

3. การคิดเชิงวิพากษ  ความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนสิ่งจำเปนสำหรับความสำเร็จใน
อนาคตในโลกที่เปลี่ยนแปลง มันเกี่ยวกับการคิดอยางอิสระรับ คิดโดยการมีความผิดชอบ และคิด
อยางมีประสิทธิผล ในความเปนจริงหนึ่งในคำจำกัดความที่ดีที่สุดของการคิดเชิงวิพากษสามารถพบได
ที่นี่ ทำไมเรื่องการคิดอยางมีวิจารณญาณถึงสำคัญ วิธีที่เราคิดเกี่ยวกับโลก คิดเกี่ยวกับตัวเรา และ
คิดถึงผูอ่ืนทำใหเกิดผลมากกวาแคประสบการณสวนตัว มันมีสวนในการกำหนดอนาคตของทุกสิ่งและ
ทุกคนและทั้งโลก นี่คือ "ผลกระทบเล็กๆ มันเปนสวนหน่ึงของปรัชญาวัฒนธรรมหลายพันปที่เตือนเรา
วาวิธีที่เราเลือกที่จะคิดและกระทำมีอิทธิพลตอโลกทั้งใบของเรา เราไมจำเปนตองจมอยูกับมัน เพียง
แครับรูมันเพราะมันเปนแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญในการคิดของเรา 

4. ภาวะผูนำ  การเขาใจความเปนผูนำเปนหน่ึงในทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีประโยชนที่
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูคน ทายที่สุดแลวคนที่เปนผูนำไมสามารถจัดการสิ่งตางๆเพียงคนเดียว
ได สิ่งที่ผูนำทำคือสรางแรงบันดาลใจ กระตุน และเสริมสรางพลังอำนาจ ผูนำที่แทจริงจะมองเห็นสิ่งที่
ดีที่สุดในตัวผูคนและสอนใหผูเรียนควบคุมศักยภาพของผูเรียนในทุกสิ่งที่ผูเรียนทำ  ทำไมความเปน
ผูนำถึงสำคัญ ผูนำโดยธรรมชาติเปนบุคคลที่อยูในหองเรียนทุกๆหองเรียนที่ทำงานทุกๆที่ ใครก็ตามที่
มีทัศนคติเปลี่ยนจาก ฉันทำได เปน เราทำได จะทำใหทุกคนดีขึ้น มันเปนอิสระและความเต็มใจของ
ผูเรียนที่จะรับผิดชอบในการทำสิ่งที่ดีเกิดขึ้น ไมใชแคทำสิ่งตางๆใหสำเร็จ นั่นเปนสาเหตุที่ทำไมผูนำ
เห็นมากกวา ทำมากกวา และเรียนรูมากกวา 

5. การสื่อสาร  ในยุคดิจิตอลการนี้สื่อสารนั้นถูกเปลี่ยนไปมากกวาการสื่อแบบเจอหนา เรา
สื่อสารโดยใชเทคโนโลยีมากขึ้นกวาเดิม สื่อกลางอะไรก็ตามที่เราเลือกมันมีทักษะที่เราสามารถได
รับมาเพื่อชวยใหเราสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำไมการสื่อสารถึงสำคัญ ในโรงเรียนเรา
ทำงานเปนกลุมเพื่อสรางวิธีแกปญหาเพื่อที่จะทาประลอง และแกปญหาที่เราเผชิญ ที่นาสนใจคือเรา
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ทำสิ่งเดียวกันในที่ทำงาน วิธีเดียวที่สามารถทำไดอยางมีประสิทธิภาพคือการสื่อสารที่ดี การมีทักษะ
ในการสื่อสารนั่นยังหมายถึงความเครียดที่นอยลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น และความสัมพันธที่ดีขึ้น 

6. ความรวมมือ  ซึ่งหมายความวาสามารถทำงานในกลุมที่มีทั้งรูปธรรมและนามธรรม     
มันรวมถึงความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร การเอาใจใส และคุณคาของการเปนผูนำ นอกจากนี้ยัง
หมายถึงความสามารถในการทำงานกับใครบางคนทั่วโลกไดอยางงายดายและมีประสิทธิภาพเหมือน
ทำงานกับคนในหองเดียวกัน นี่คือเหตุผลที่การทำงานรวมกันอยางคลองแคลวเปนหนึ่งในความ
คลองแคลวที่สำคัญที่ไดรับการสอนในหองเรียนทั่วทุกมุมโลก ทำไมการทำงานรวมกันถึงสำคัญ      
การทำงานเปนกลุมเปนจุดเดนของยุคดิจิตอล หองเรียนและธุรกิจของเรารวมการทำงานเปนทีมเปน
หลักในการปฏิบัติประจำวัน ดังนั้นความสามารถในการทำงานรวมกันจึงเปนสิ่งที่อยูอยางถาวรของ
ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีประโยชนที่สุดที่ผูเรียนทุกคนควรพัฒนา 

7. การจัดการขอมูล  ขอมูลเปนทุกสิ่งที่สำคัญบนอินเทอรเน็ต และมันจะคงอยูและเติบโต
ขึ้น อันที่จริง VCloud News มีขอมูลอยูประมาณ 2.5 ลานลานลานไบตของขอมูลที่ถูกสรางขึ้นบน
โลกออนไลนในทุกๆวัน ยิ่งไปกวาน้ันสถิตินี้จะสูงขึ้นไปอีกเมื่อเวลาผานไป มีหลายอยางที่จำเปนตองใช
ชุดทักษะในการถอดรหัสเปนเปนสวนมากและทำใหมันมีประโยชน นี่คือสิ่งที่ขอมูลสอนเราอยางลื่น
ไหล ทำไมการจัดการขอมูลถึงสำคัญ: การจัดการขอมูล หมายถึงเรามีสามารถที่จะกำหนดสิ่งที่มีคา
และควรทิ้ง สิ่งที่เปนของปลอมหรือสิ่งที่สงสัย มันสำคัญสำหรับการสรางวิธีแกปญหาและผลิตภัณฑที่
เปนของแทและมีประโยชน นอกจากนี้ยังเปนแงมุมของการวิจัยและการระบุแหลงที่มาอยางเหมาะสม 
ส่ิงตาง ๆ ที่พลเมืองยุคดิจิตอลที่ดีตองรู 

8. การปรับตัว  อยางที่เราไดกลาวไว โลกกำลังเปลี่ยนไป อยางไรก็ตามมันไมใชแคโลกที่เรา
ตองจับตามอง เราตองมีความยืดหยุนในชีวิตสวนตัวของเรา ชีวิตคือของเหลว  บางครั้งมันก็เปน
เหมือนกระแสน้ำ บางครั้งก็เปนเหมือนแมน้ำ และบางครั้งก็เปนเหมือนคลื่นยักษ เรียนรูที่จะทำให
ความคิดของคุณอยูเหนือสิ่งตางๆทำไมการปรับตัวถึงสำคัญ: เรายอมรับกับแนวโนมของทุกสิ่งที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง แนวโนมทางธุรกิจ ทางเทคโนโลยี ความบันเทิง การสื่อสาร และแนวโนมของ
ไลฟสไตลเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น สิ่งที่ทำใหมีความทาทายมากขึ้นคือแนวโนมที่สำคัญก็สามารถพบ
ไดบอยครั้งวามีแนวโนมเล็กอยูในตัวของมันเอง การปฏิบัติตามวิธีการเหลานี้หมายถึงการที่ยังคง
รับทราบขอมูลและรูวาเมื่อใดที่จะใชประโยชนเมื่อมีโอกาส สำหรับในของตัวเองมันจะมีความทาทาย
อยูเสมอไมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในทุก
รูปแบบทำใหเราเตรียมพรอมที่จะอยูรอดและประสบความสำเร็จไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 

9. ความอยากรู อยากเห็น  การเรียนรู ตลอดชีวิตนั ้นเกิดจากความอยากรู อยากเห็น 
นอกเหนือจากความเขมงวดในโรงเรียน ไมมีผูสอนหรือเพื่อที่จะกระตุนใหเราเรียนรูและขยายความคิด
ของเรา การพัฒนาความอยากรูอยากเห็นเปนหนึ่งในทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีประโยชนที่สุดที่
คุณสามารถมีได ทำไมความอยากรูอยากเห็นถึงสำคัญ กลางอยางงายๆ เมื่อปราศจากความอยากรู
อยากเห็นจะไมมีการเรียนรูเกิดขึ้น การพัฒนาความอยากรูอยากเห็นสามารถนำไปสูชวงเวลาที่ผูเรียน
พูดวา วาวฉันไมเคยคาดคิดมากอนวาจะไดมาอยูในโรงเรียน นี่เปนปฏิกิริยาที่แสดงใหเห็นวาเด็ก
สามารถตกหลุมรักการเรียนรูได สิ่งนี้เปนชวงเวลาที่ครูพยายามสรางขึ้น 
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10. การสะทอนกลับ เมื่อเราเรียนรู เราไดรับทักษะใหมๆและความรูใหมๆสำหรับการใชงาน
ที่หลากหลาย อยางไรก็ตามไมมีความรูใดที่จะดีถาเราไมพิจารณาวามันสามารถชวยเราหรือชวยผูอื่น
ไดอยางไร หากเรากำลังจะใหความสนใจกับการเรียนรูบางสิ่งที่เราตองพิจารณาขอดีกอนการเรียนรู 
ระหวางการเรียนรู และหลังจากการเรียนรูที่เกิดขึ้น มิฉะนั้นเราจะดำเนินการในการเรียนรูที่วางเปลา
โดยปริยาย ในการเรียนรูทุกประเภทการถามคำถามที่สะทอนกลับเปนสิ่งสำคัญเสมอ  

10.3 แนวทางการพัฒนา (How to develop) 
      Watanabe-Crockett (2019 ไดใหแนวคิด 6 วิธีในการสรางทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิตผูเรียนของคุณ นักศึกษาที่ยอดเยี่ยมหลายคนไดกลาวสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายเกี่ยวกับความสำคัญ
ของทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต อยางไรก็ตาม John Dewey อาจกลาวไดดีที่สุด การศึกษาไมได
เตรียมไวสำหรับชีวิต แตการศึกษาคือชีวิตในตัวของมันเอง  ผู สอนตองการใหผู เร ียนประสบ
ความสำเร็จทั้งในและนอกหองเรียน แนวคิดคือเพื่อใหแนใจวาเมื่อผูเรียนออกจากโรงเรียนแลวไม
ตองการเราอีกตอไป ในสาระสำคัญของผูเรียนของเราจะตองเปนครูและผูนำ ประเด็นคือผูเรียนไมเคย
หยุดที่จะเรียนรู นี่คือความหมายของการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต ดานลางนี้เปนวิธีการบางอยางที่คุณ
สามารถชวยใหผูเรียนบรรลุความคิดไดดังน้ี  

 1. สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง นอกโรงเรียนผูเรียนจะตองเรียนรูดวยตัวเอง การให
อิสรภาพแกผูเรียนจะชวยผูเรียนนั้นไดดีในอนาคต เมื่อผูเรียนเปนเจาของการเรียนรูของตัวเองมันจะ
ติดตัวผูเรียนไป สิ่งสำคัญคือตองแสดงใหผู เรียนเห็นถึงรางวัลของการมีความรับผิดชอบเชนกัน       
ซึ่งรวมถึงความภาคภูมิใจในตนเองที่สูงขึ้น ความภาคภูมิใจในความสำเร็จ  และความเปนอิสระที่
ผูเรียนตองการ นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการชวยเหลือผูอื่นอีกดวย  

 2. เปลี่ยนความผิดพลาดไปสูโอกาส การฝกฝนการเรียนรูจากความผิดพลาดเปนหนึ่งใน
ทักษะการเรียนรูที่ดีที่สุดที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได มีมากที่เราสามารถเรียนรูจากการทำผิดพลาด 
ผูเรียนเตือนเราวาเราเปนมนุษยและเราพยายาม ผูเรียนแสดงใหเราเห็นวิธีคิดและทำงานที่ดีขึ้นและ
ยังใหขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรูและการรับรูที่ซอนเรน ในที่สุดเรามีความรับผิดชอบในการเรียนรู
ของเราเอง และเมื่อผูเรียนเปนเจาของการเรียนรูของผูเรียนมันจะติดตัวของผูเรียนไป  การลองสิ่ง
ใหมๆ และความยืดหยุนในตัวเองชวยใหเราพัฒนาทางจิตใจและอารมณ เชนเดียวกับความผิดพลาดที่
จะเกิดขึ้นกับสิ่งนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได ผู เรียนของเรามีทั้งความแข็งแกรงและเปราะบางในเวลา
เดียวกัน ดังน้ันเราจะตองทำความผิดพลาดใหเปนโอกาส และมันไมเปนอาชญากรรม  

 3. สะสมเครื่องมือการเรียนรู ทุกคนมีเคล็ดลับที่จะชวยใหผูเรียนเรียนรู สำหรับบางคนมัน
เปนการคิดที่ซ้ำซาก คนอ่ืนๆ สรางเพลงที่กระตุนชวงเวลาเกี่ยวกับสิ่งที่ผูเรียนตองการเรียนรู ในที่สุดมี
หลายสิ่งหลายอยางที่คุณสามารถทำไดเพื่อชวยใหคุณเรียนรูไดดีขึ้น  ผูเรียนของคุณอานบล็อกหรือฟง
รายการวิทยุทางออนไลนเปนประจำหรือไม มันเปนขาวที่นาสนใจหรือไม บางทีผูเรียนเปนผูอานตัวยง  
ผูเรียนสนุกกับการโตวาทีและการอภิปรายเพื่อแบงปนความรูและแนวคิดหรือไม  พยายามใหโอกาส
ผูเรียนทำสิ่งเหลานี้เมื่อคุณทำได หากผูเรียนกระหายที่จะเรียนรูและเติบโตนั่นเปนที่เรื่องดี  

 4. ปลอยใหผูเรียนใชวิธีการนำการสอน กรวยยองประสบการณของ Edgar Dale ไดรับ
การพัฒนาในชวงป 1960 ตั้งแตนั้นมาก็มีการดัดแปลงกราฟกมากมาย ผูเรียนมีความหลากหลายใน
เนื้อหา แตผูเรียนดูเหมือนจะเห็นดวยกับสิ่งหนึ่ง : การเก็บรักษาการเรียนรูจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราสอน
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ความรูของเรากับคนอื่น ใครคือครูของคุณในชั้นเรียน ใครคือคนที่ชวยเหลือผูอื่นและชี้นำเพื่อน ๆ 
ผูเรียนเหลาน้ีสามารถถายทอดบทเรียนอันมีคาของการเรียนรู การเปนเจาของ และการแบงปนความรู
ใหผูอื่น ผูเรียนดังกลาวสามารถเปนแรงบันดาลใจใหกับหลายๆ คนได  

5. หาเวลาที่จะเลน  นักแสดงละครเวทีทุกคนจะบอกคุณวาทำไมละครถึงเรียกวาละคร 
เปนเพราะบนเวทีการเลนเปนสิ่งที่คุณทำ ในการทำเชนนี้คุณเรียนรูเกี่ยวกับตัวคุณและคนอื่น ๆ      
คุณเรียนรูการสื่อสารความเขาใจและไมเหมือนใคร ทักษะทางสังคมเมื่อคุณนำเรื่องราวที่มีชีวิตมาสอน
ผูอื่น เปนประสบการณที่สนุกทั้งคุณและผูชม ในฐานะผูสอนเราตองทำความผิดพลาดใหเปนโอกาส
เสมอ และมันไมใชความผิดพลาดที่รายแรง การเลนเปนสวนสำคัญในการเรียนรู จำเปนอยางยิ่งที่การ
เรียนรูนั้นตองสนุกและเพลิดเพลิน มิฉะนั้นผูเรียนจะตอตานมัน ผูเรียนจะเชื่อมโยงกับความรูสึกทาง
ปญญาและอารมณที่ไมพึงประสงคแทนความสุขของการคนพบและการพัฒนาสวนบุคคล เราตองทำ
ใหแนใจวาลูก ๆ ของเราไมเคยเห็นการเรียนรูเปนงานที่นาเบื่อ แตเปนการผจญภัยที่กลาหาญอยางที่
มันควรจะเปน  

6. ตั้งเปาหมายการเรียนรู เนื่องจากการเรียนรูควรมีจุดประสงค มันหมายถึงการมีจุดจบใน
ใจอยางชัดเจน จะตองมีเหตุผลที่ถูกตองและคุมคาสำหรับการเรียนรู  การมีคุณคาใด ๆ จะตองเปน
ประสบการณที ่มีความหมายและเปนประโยชนที ่เราสามารถกาวไปขางหนาดวยในชี วิตของเรา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับผูเรียนของเรา การตั้งเปาหมายเปนหนึ่งในทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตที่
เสริมสรางความปรารถนาที่จะเรียนรูทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ของขวัญของเราสำหรับผูเรียน ไมวา
ผูเรียนจะอยูจุดไหนในชีวิต เราตองทำใหแนใจวาผูเรียนเรียนรูและเติบโตตอไป เราทำสิ่งนี้โดยการทำ
ใหแนใจวาผูเรียนตองการที่จะเปน นั่นคือของขวัญที่เรามอบใหเมื่อเราปลอยผูเรียนเขาสูโลกที่กำลังรอ
คอย 

10.4 ทัศนะเพือ่การพัฒนาทกัษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Quotes for Lifelong 
Learning Skills) 

 10.4.1“The path of spiritual growth is a path of lifelong learning.”-  M. Scott 

Peck, คำแปล “เสนทางของการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณเกิดจากการเรียนรูตลอดชีวิต” - เอ็ม. 
สก็อตตเพค 

 
 

ภาพที่ 2.55  การพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต # 1 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2WVGEyY  
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            10.4.2 “What we ought to know we never be taught in the classroom.”- Lailah 
Gifty Akita คำแปล สิ่งที่เราควรรูเราไมเคยถูกสอนในหองเรียน - Lailah Gifty Akita 

 
 

ภาพที่ 2.56  การพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต # 2 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2mL7koh 

             10.4.3 Until you take a pen to write, then you will see the miracle of writing.  
Author: Lailah Gifty Akita, คำแปล จนกวาคุณจะใชปากกาเขียน คุณจะเห็นปาฏิหาริยแหงการ
เขียน - Author: Lailah Gifty Akita  

 
 

ภาพที่ 2.57  การพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต # 3 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2mL7koh 

 

            10.4.4 "Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to 
grow."—Anthony J. D'Angelo คำแปล จงพัฒนาความหลงใหลในการเรียนรู ถาคุณทำ คุณจะไมมี

วันหยุดเติบโต - Anthony J. D'Angelo 
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ภาพที่ 2.58  การพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต # 4 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/33tnjb7 

            10.4.5 “Self-education is lifelong curiosity.” ― Lailah Gifty Akita, Pearls of 
Wisdom: Great mind   คำแปล  การศึกษาดวยตนเองคือความอยากรูตลอดชีวิต” - Lailah Gifty 
Akita Pearls of Wisdom: Great mind 

 
ภาพที่ 2.59  การพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต # 5 

      แหลงที่มาของ ภาพ https://bit.ly/2mL7koh 
 

11.  ชุมชนการเรียนรูวิชาชพี (Professional Learning community) 
 11.1 นิยาม  

 จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง
เร ียนรู มากขึ ้น ทั ้ง 23 แหลงนั ้น ผู ว ิจ ัยขอสรุปเปนนิยามของ “ชุมชนการเร ียนรู ว ิชาช ีพ” 
(Professional Learning community )  วาหมายถึง การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทำ และรวม
เรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร 
ที่มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน โดยทำงานรวมกันแบบทีม เรียนรูที่ครูเปนผูนำ
รวมกัน และผูบริหารแบบดูแลสนับสนุนสูการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง    
สูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสำคัญ และความสุขของ
การทำงานรวมกันของสมาชิกในชุมชน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง กระบวนการ PLC ถือเปนการพัฒนา
บุคลากรโดยเริ่มจากลางขึ้นบน (Bottom Up) อยางแทจริง 
 11.2 ความสำคัญ (Importance) 

 Fink (2019) ไดกลาววา  ชุมชนในการเรียนรูอยางมืออาชีพจึงมีความสำคัญ  หรือ PLC 
คือ กลุมของผูสอนที่มีการพบปะกันเปนประจำ แบงปนความเชี่ยวชาญ และทำงานรวมกันเพื่อที่จะ
พัฒนาทักษะการสอนและผลการเรียนของผูเรียน บริบทนี้ใชกับโรงเรียนหรือการสอนในคณะที่ใชการ
ทำงานรวมกันเปนกลุ มเล็ก ๆ เปนรูปแบบหนึ ่งของการพัฒนาอยางมืออาชีพ Shirley Hord 
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ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเปนผูนำของโรงเรียน อาจมาพรอมกับคำอธิบายที่มีประสิทธิภาพที่สุดของ
กลยุทธ:      “สามคำที่อธิบายแนวคิดน้ี: ผูเช่ียวชาญที่มารวมตัวกันเปนกลุม - สังคม - เพื่อเรียนรู” 

3 สิ่งที่จำเปนในงาน PLC ที่สำคัญ  
อางอิงจาก Daniel Venables ผลงานประพันธของทีมผูสอนที่สนับสนุนและผลงานประพันธ

ของ PLC ที่นาเช่ือถือ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ตองทำ 3 อยางสำหรับสังคมการเรียนรูอยางมืออาชีพ  
1. แบงปนงานทั้งผูเรียนและผูสอน สิ่งน้ีสามารถรวมทุกอยางจากการดูแผนการสอนที่เสนอ

มากอน มันถูกนำไปใชงานเพื่อที่จะถกเถียงเกี่ยวกับความแตกตางวา วิธีการมอบหมายงานที่ จำเพาะ
เจาะจงจะถูกจัดระดับไดอยางไร คำพูดที่เปนไรไปได  

2. ออกแบบการประเมินในหลกัเกณฑทั่วไป PLC คือสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อผูสอน
กำลังสอนผูเรียนในมาตรฐานเดียวกัน การระบุมาตรฐานทั่วไปเหลานี้ และจากนั้นพัฒนาการประเมิน
หลักเกณฑทั่วไปน้ันจะชวยใหคุณสามารถระบุประเด็นที่ตองปรับปรุง   

3. ตรวจสอบ และตอบสนองตอขอมูล ใน PLC ที่นาเชื่อถือ ผูสอนไมตองตรวจสอบขอมูล
อยางงาย ผูเรียนใชมันเพื่อระบุจุดที่สามารถจะชวยเหลือที่เปนไปได จากนั้นออกแบบและลองใชกล
ยุทธการสอนใหมเพ่ือสนองความตองการของผูเรียน  

 ความแตกตางอะไรมันที่ทำเมื่อผูสอนถูกจัดระบบที่เกี่ยวกับสังคม  ผลลัพธคืออะไร ถาทุกๆ
ส่ิง อาจไดรับจากการจัดการแบบนี้ ความแตกตางสามารถเปนสิ่งที่ยิ่งใหญสำหรับทั้งผูสอนและสำหรบั
ผูเรียน Hord (1997) ระบุถึงผลกระทบหลายประการของสังคมในการเรียนรู  สำหรับคณะทำงาน 
ผลลัพธตอไปนี้ไดถูกสังเกต การลดความสันโดดของผูสอน เพิ่มความรับผิดชอบในภารกิจและ
เปาหมายของโรงเรียนและเพิ่มความแข็งแกรงในการทำงานเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิของภาพภารกิจ  
ความรับผิดชอบรวมกันสำหรับการพัฒนาทั้งหมดของผูเรียนและความรับผิดชอบรวมกันสำหรับ
ความสำเร็จของผูเรียน การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพที่กำหนดการสอนที่ดีและการฝกฝนในช้ันเรียนและ
สรางความรูและความเชื่อใหมๆเกี่ยวกับการสอนและผูเรียน เพิ่มความหมายและความเขาใจของ
เนื้อหาที่ผูสอนไดสอนและบทบาทหนาที่ที่ผูเรียนมีสวนชวยใหผูเรียนทุกคนใหบรรลุความคาดหวัง 
ความเปนไปไดสูงที่ผูสอนจะถูกบอกเลาไปในทางที่ดี เริ่มใหมอยางเช่ียวชาญ และเปนแรงบันดาลใจให
ผูเรียนสรางแรงบันดาลใจได ความพึงพอใจมากขึ้น ขวัญกำลังใจที่สูงขึ้น และอัตราการขาดเรียนที่
ลดลง ความกาวหนาที่สำคัญในการปรับปรุงการสอนเพื่อใหผูเรียน ทำใหสำเร็จเร็วกวาในโรงเรียน
แบบเกาๆ ความรับผิดชอบในการสรางความสำคัญ และการสรางการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และการ
สรางโอกาสที่สูงขึ้นของการดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบพื้นฐาน 

สำหรับผูเรียน ผลการเรียนประกอบดวย ลดอัตราการออกกลางคันและ การโดดเรียนที่
นอยลงอัตราการขาดเรียนที่ต่ำกวาเดิม การเรียนรูที่ถูกเพิ่มที่ถูกจัดสรรอยางยุติธรรมกวาเดิมใน
โรงเรียนระดับมัธยมขนาดเล็ก ดานวิชาการที่ยอดเยี ่ยมดีขึ ้นในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ประวัติศาสตร และการอานที่มากกวาในโรงเรียนโดยทั่วไป ชองวางของความสำเร็จเล็ก ๆ ระหวาง
ผูเรียนจากพื้นฐานชีวิตที่ตางกัน 

11.3 แนวทางพัฒนา (How to develop) 
Fink (2019) ไดกลาววา การสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพในการเรียนรูอยางมืออาชีพของ 

Meghan Everette ชวยใหเธอนั้นพัฒนาความสามารถในการเขียนของผูเรียนไดอยางมาก          เมื่อ
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โรงเรียนประถมใน Alabama เริ่มดำเนินการดวยความพยายามตลอดทั้งปเพื่อที่จะพัฒนาการสอนใน
การเขียน Everette และอาจารยระดับ 3 คนอื่น ๆ ที่ทำงานรวมกันใน PLC เพื่อวิเคราะหตัวอยาง
การเขียนของผูเรียน พวกเราจะนั่งและวัดระดับผูเรียนไปพรอมๆกัน บนพื้นฐานในหัวขอที่เราสรางขึ้น 
Everette กลาวไดกลาว 

 การประชุม PLC ผูฝกสอนการเขียนของโรงเรียนแสดงใหเห็นถึงบทเรียนในการเขียนที่
หลากหลาย ในการชุมนุมอ่ืน ๆ ผูดูแลระบบและผูสอนการศึกษาพิเศษไดแบงปนแนวทางการปฏิบัติที่
ดีที่สุดตลอดทั้งป Everette มองวาอะไรคือสิ่งที่เธอไดเรียนรูมาจากผูอื่นและมองวาอะไรคือสิ่งที่เธอ
นำไปประยุกตใชในหองเรียนของเธอ แลวดูผูเรียนของเธอบินสูงขึ้นไป ในตอนตนของป มีเพียง 24 
เปอรเซ็นตของเด็กๆของฉันเทานั้นที่ถูกพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญในการเขียน Averette ไดกลาว 
ตอนนี้ใครที่ทำงานเปนผูฝกหัดทางคณิตศาสตร K-6 ในเมือง Salt Lake  ภายในสิ้นปน้ีฉันมีเด็ก ๆ
ทั้งหมดของฉันอยูในระดับน้ัน  

 จากรายงานในป 2016 โดย Learning Sciences International PLC ที่มีประสิทธิภาพสูง
สามารถพัฒนาขวัญกำลังใจของผูสอนและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไดดีขึ้น แนนอนวา PLC ไมใชทั้งหมด
ที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูง และการรวมกลุมทั่วไปโดยผูสอนคนอื่น ๆ บนพื้นฐาน
ธรรมดาจะไมจำเปนตองพัฒนาการสอนของคุณใหดีขึ้น อะไรที่จัดตั้งสังคมแหงการเรียนรูอยางมือ
อาชีพนอกนอกจาก การพูด การประชุมการวัดระดับที่เปนกิจวัตร คือการเนนไปที่การพัฒนาและการ
เรียนรูอยางมืออาชีพ PLC กลายเปนสิ่งที่แพรหลายในดานการศึกษา แตดวยความแพรหลายนั้น
กลายเปนสิ่งที่ถูกสลายไป” Daniel Venables กลาววา กรรมการบริหารของศูนยสำหรับ PLC ที่
นาเชื่อถือและงานเขียนของทีมผูสอนที่สนับสนุน และ PLC ที่นาเชื่อถือ ดานมนุษยธรรมของการน้ำ
ผูคน ระเบียบการ และวิธีปฏิบัติ  ในหลาย ๆ ที่ มันไมมีความหมายอะไรมากไปกวากลุมผูสอนที่มี
ระยะเวลาของวางการวางแผนทั่วไป  

 ในทางกลับกัน PLC ที่มีประสิทธิภาพสูง หรือที่นาเชื่อถือ นั้นถูกสรางในขอมูล และรวมไป
ถึงการวิเคราะหอยางรอบคอบทั้งงานของผูเรียนและผูสอน สมาชิกรวมกันพัฒนาและรวมกันฝกฝนกล
ยุทธเพื่อที่จะเขาถึงผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดวยการวางแผนอยางรอบคอบ สามารถ
สราง PLC ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง ดูขั้นตอนที่จะใชการจัดตั้ง PLC เชิญเพื่อนรวมงาน
ที่รวมกลุมกันทีมที ่แข็งแกรง เปนรากฐานของ PLC ที่มีประสิทธิภาพ Venables กลาวไดกลาว      
การขึ้นอยูกับความตองการของคุณ คุณอาจตองการจัดตั้งการวัดระดับของ PLC  หรือคุณอาจพบวา 
เนื้อหาที่ถูกสนใจใน PLC สามารถเปนแนวทางที่ดีกวาที่ทำ 

 รวมถึงการผสมผสานประสบการณและความเช่ียวชาญ ผูสอนระดับ 4 ในโรงเรียนประถาม
ศึกษา Odyssey ใน Woods Cross รัฐ Utah รักการผสมผสานของบุคลิกและความสนใจใน PLC 
ปจจุบันของเธอ ทีมที่มี 4 คน ประกอบดวยผูสอน 2 คนที่มีประสบการณมากกวา 20 ปและผูสอนอีก 
2 คนมีประสบการณ  5 ปหรือนอยกวา ผูสอน 2 คนสอนในโครงการสอนภาษาฝรั่งเศสของโรงเรียน
และอีก 2 คน สอนในโรงเรียนทั่วไป  

 การคลี่คลายตามกาลเวลา คุณตองการที่จะพบกันทุกสัปดาห แมแตการประชุมสัปดาหเวน
สัปดาหหรือเดือนละครั้งก็สามารถกระตุนการเรียนการสอนของคุณได  หากคุณไมมีเวลาการเรียนรู
อยางมืออาชีพอยูในตารางงานของคุณ ใหระดมสมองหาทางเลือกบางทางแลวนำเสนอมันตอฝาย
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บริหารของคุณ "ถาคุณสามารถหาวิธีแกปญหาลวงหนาได การบริหารของคุณจะไดรับสิ่งที่มากมาย
กวาถาคุณเขารวมกลุมแลวพูดวา คุณตองการที่พบเราในบางเวลา Everette ไดกลาวไว  โดยทั่วไป
แลวการประชุม PLC ตองใชเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง เพื่อสรางความเชื่อถือ  เพราะการแบงปนงาน
ของผู เรียนในการประชุม PLC  ครั้งแรกอาจจะทำใหไมคอยดีเทาที ่ควรเพราะขาดการวางแผน      
การประชุมสองสามครั้งแรก เปนการ สรางวัฒนธรรมที่แข็งแกรงของการทำงานรวมกัน   กิจกรรมที่
ทำใหรูจักตัวเอง ผูเรียนอาจจะสนุก แตผูเรียนไมสนับสนุนการแบงปนและขอเสนอแนะที่นาเชื่อถือ 
เพื่อสรางความไววางใจใน PLC ใหลองใชความทาทายเล็ก ๆ ที่เกี่ยวของกับการทามายในสอนแทน 
Michael McClenaghan   

 การเริ่มตน PLC ที่ดีควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. สรางบรรทัดฐาน  Wright และเพื่อนรวมงานที่เปนผูสอนใจระดับชั้นที่ ไมคิดวา PLC 

ของผูเรียนตองการกฎระเบียบที่เปนทางการ ทายที่สุด ผูเรียนเปนเพื่อนที่แบงปนความสัมพันธที่ดีใน
การทำงาน แตจากการประชุมสองสามครั้งหลังสุดใชเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง สมาชิกตระหนักวาผูเรียน
ตองการแนวทางที่จะชวยใหผูเรียนสามารถดำเนินการตอได เราใชการประชุมหนึ่งเพื่อที่จะจัดทำและ
เขียนบรรทัดฐานของเรา สิ่งตางๆ เชน การที่ไมมีโทรศัพทมือถือใชในระหวางการประชุมและทำให
มั่นใจวาทุกๆสิ่งที่คุณสนับสนุนในการสนทนานั้นเปนสิ่งที่สรางสรรค Write ไดกลาวไว เอกสารที่คุณ
ไดกำหนดไวและพิจารณา พวกมันไดถูกพูดถึงในตอนเริ่มตนของการประชุม PLC อยางนอยในตอน
เริ่มตน เพ่ือเสริมสรางแนวทางที่เห็นดวยและเนื่องจากมีคนใหมเขารวม  

 2. คนหาความสนใจของคุณ (ขอมูลการชวยเหลอืของผูเรยีน)  หาก ไมไดใหความสำคัญ
กับ PLC   สิ ่งใดที่เรงดวนที่สุดที่จะเขามาแทนที่  Becky Dingsor-Forero ผู สอนในระดับชั ้นที่ 4      
ใน Ridgewood, Queens, New York ไดกลาวไว นั่นเปนวิธีการสำหรับการทำใหไขวเขว เพราะคุณ
จะพบวาตัวเองกำลังเดงไปเดงมาจาก จากปญหาพฤติกรรมในหนึ่งสัปดาหไปจนถึงผลการทดสอบที่ได
มาตรฐานอีกอันหนึ่ง Jeremy Michelbrook ผูสอนใจระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษา    
El Capitan ใน Roswell รัฐ New Mexico กลาววา PLC ของเขาใชขอมูลผูเรียนเพื่อที่จะทำใหมี
สมาธิ ในทุกๆ สองสัปดาห ผูเรียนของเรามีการทดสอบคณิตศาสตรหรือการทดสอบ ELA ดังน้ันเราจะ
ดูขอมูลและดูวาผูเรียนอยูระดับไหน หากทั้งชั้นเรียนมีปญหากับบางสิ่ง พวกเราจะพูดถึงกลยุทธใน
การเริ่มตนแนวคิดใหม หากมีกลุมเล็ก ๆ ที่มีปญหากับหัวขอ เราจะหาวิธรแกไข วิธีที่สรางกลุมเล็ก ๆ 
และการแทรกแซงเปาหมายนั้นทำไดอยางไร สรางวาระการประชุม 

 3. ติดตามอยางตอเนื่อง จดจำผูเรียนไวเสมอ หากความคิดเห็นที่แตกตางที่จะทำใหการ
สนทนาไมราบรื่น ใหลองคลี่คลายสถานการณโดยการเปลี่ยนความสนใจกลับไปที่ผู เรียนของคุณ    
การบินออกไปตามอารมณของเรานั้นไมกอใหเกิดผล เราจะไมไดภาพรวม McClenaghan ไดกลาว 
เมื่อความหงุดหงิดเกี่ยวกับการที่ผูเรียนไมสามารถสะกดคำได ทำใหสมาชิกสวนใหญของ PLC ของเขา
สรุปวาการเนนการออกเสียงเปนสิ่งที่จำเปน McClenaghan กระตุนกลุมใหลาลง “ ฉันกำลังตอ” 
หยุด นั่นไมใชสิ่งที่ฉันกำลังเห็นในหองเรียน แลวคุณเห็นอะไร” เขาพูด โดยการพูดออกไปอยาง
กวางขวางยิ่งขึ้น กลุมตระหนักวาปญหาการสะกดคำไมไดแพรกระจายอยางที่บางคนคิดเอาไวและไม
รับประกันการสอนวิชาการอานออกเสียงและสะกดคำที่เพิ่มเติม 
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4. ใหทุกความคิดไดแสดงออก ใหความสำคัญกับสิ่งที่เพื่อนรวมงานของคุณนำมาเสมอ 
Steven Peckกลาว ผู สอนการศึกษาพิเศษในโรงเร ียนมัธยมของโรงเรียน Natick Public  รัฐ 
Massachusetts  “ อยาใสอะไรลงเลย” บอยครั้งที่คุณสามารถหาขอดีในความคิดที่คุณคิดวามันไม
สมจริงและการสนทนาตอไปจะชวยใหคุณหาวิธีที่จะรวบรวมวิธีที่บาคลั่งเขาไปในการสอนของคุณ 
หากแผนการสอนหรือเทคนิคการสอนที่ถูกแนะนำนั้นไมเหมาะสมสำหรับคุณหรือชั้นเรียนของคุณ 
เพียงแคพูดวา ขอบคุณสำหรับการแบงปนนั้น และดำเนินตอไป Michelbrook กลาว ผูสอนใน
ระดับชั้นที่ 5 คนหนึ่งใน New Mexico ในที่สุดคุณจะตองตัดสินใจวาการสอนแบบใดที่จะนำไปใชใน
หองเรียนของคุณ 

5. เขาถึงทรัพยากรได 
ขึ้นอยูกับหัวขอที่คุณกำลังติดอยู คุณอาจตองการความชวยเหลือจากภายนอก ศูนยกลาง

ของ PLC ที่นาเช่ือถือไดเสนอสถาบัน Grapple ที่สอนนักศึกษาถึงวิธีการสงเสริม PCL สอนจัดการกับ
ความขัดแยง และสอนถึงการใชขอมูลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวาทำไดอยางไร  ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานอาจชวยไดอยางมากโดยเฉพาะเมื่อคุณมีความรูสึกอับจนหนทาง ครูใหญ 1 คนหรือครูใหญ
ของเราหรือใครบางคนจากแผนกการศึกษาพิเศษของเราอาจเขารวมในการประชุม  Michelbrook 
กลาว ผูเชี่ยวชาญเหลานี้แบงปนความคิดกับสมาชิก PLC เพื่อเพิ่มฐานความรูของทุกคน ดังนั้นจุดมั่ง
หมายที่ถูกใสลงไปสามารถเรงการเติบโตอยางมืออาชีพของคุณและชวยให PLC ของคุณกาวไปวิธีการ
ที่ดีกวา 

 
11.4 ทัศนะเพื ่อการพัฒนาชุมชนการเรียนรู วิชาชีพ Quotes for Professional Learning 

community 
            11.4.1 The whole art of teaching is only the art of awakening the natural 
curiosity of young minds for the purpose of satisfying it afterwards –Anatole France คำ
แปล ศิลปะการสอนเปนเพียงการกระตุนความอยากรูตามธรรมชาติของจิตใจของเด็ก เพียงเพื่อ
จุดประสงคในการทำใหเปนที่พอใจ - Anatole France  
 

 
 
ภาพที่ 2.60 การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ # 1 

      แหลงทีม่าของภาพ https://bit.ly/2XL3MRk 
11.4.2 Children are the Priority Change is the Reality Collaboration is the 

Strategy. - คำแปล เด็กมีความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงคือความจริง การรวมมือกันเปนกลยุทธ 
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ภาพที่ 2.61 การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ # 2 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/32La9FZ 

 

11.4.3 Education is what Survives when what has been learned has been 
forgotten –Bf Skinner คำแปล การศึกษาคือสิ่งที่ทำใหชีวิตคงอยู ตราบเมื่อสิ่งที่เรียนรูไมถูกลืม  - 
สกินเนอรกอน 

 

 
 
ภาพที่ 2.62 การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ # 3 

      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/31MgYpj 
 

            11.4.4 One child, one teacher, One book, One pen can change the world. - 
Malala yousafzai คำแปล เด็กหนึ่งคน ครูคนหนึ่ง หนังสือหนึ่งเลม ปากกาหนึ่งเลม สามารถเปลี่ยน
โลกได - Malala yousafzai 
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ภาพที่ 2.63 การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ # 4 

      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/31MgYpj 
 

           11.4.5 Teaching is only demonstrating that it is possible. Learning is making it 
possible for yourself.’ –Paulo Coelho คำแปล การสอนเพียงสิ่งที่แสดงใหเห็นวามันเปนไปได
เทาน้ัน แต การเรียนรูคือการทำใหมันเปนไปได –Paulo Coelho 
 

 
 

ภาพที่ 2.64  การพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ # 5 
      แหลงทีม่าของ ภาพ https://bit.ly/2BfE1wY 
 

2.4  เครื่องมือวัดความสำเร็จการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น” 

ในขั้นตอนของการวางแผนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะ
รวมกันกำหนดตัวชี้วัดเพื่อสรางเครื่องมือประเมินผลสำเร็จจากการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอน
นอยลง เรียนรูมากขึ้นในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมซึ่งในการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อสรางเครื่องมือ
ดังกลาวตองอาศัยแนวคิดเชิงทฤษฎีเปนแนวทาง ดังนั้น เพื่อใหการกำหนดตัวบงชี้มีมาตรฐานทาง
วิชาการที่ถูกทิศทางมีความตรงในเนื้อหาและโครงสราง ในหัวขอนี้ ผูวิจัยขอนำเสนอผลการศึกษา
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับขอคำถามเพื่อใชเปนแนวทางในการกำหนดตัวบงชี้และสรางเครื่องมือเพื่อ
การประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้นในโรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม 

Dorit (2005) มีประสบการณในการวิจัยและในเทคโนโลยีการสอน e-Learning ในการกำกับ
ดูแล HDR และในทางการศึกษาทางวิทยาศาสตร มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษา
ภายใตการดูแลของ Maor ในชวงหาปที ่ผานมา Maor ไดนำทีมวิจัยมุ งเนนไปที่คนหนุมสาวใน
โรงพยาบาลและไดนำการใชเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือเพื่อการเรียนรูการเชื่อมตอและเพื่อสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Maor ทำวิจัยหรือเขียนไวในหนังสือเรื่อง Research in Science Education 
ห ัวข อ An Online Questionnaire for Evaluating Students' and Teachers' Perceptions of 
Constructivist Multimedia Learning Environments มีแนวแบบสอบถามดังตอไปนี้  

1. วิธีตอบคำถามแตละขอของ 30 ประโยคคำถามที่ให โดยใหวงกลมหมายเลขที่ตรงกับ
คำตอบของคุณ ตัวอยางเชน: 
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 แทบจะ

ไมเคย 
ไมคอย

จะ 
บางครั้ง บอย เสมอ 

ในชั้นน้ี ............ถามคำถามนักเรียน 1 2 3 4 5 

• ถาคุณคิดวาคุณมักจะถามคำถามนักเรียนเสมอใหวงกลม ที่เลข 5 

• หากคุณคิดวาคุณแทบจะไมเคยถามคำถามนักเรียนเลยใหวงกลม ที่เลข 1 

• หรือคุณสามารถเลือกหมายเลข 2, 3 หรอื 4 หากหนึ่งในน้ันดูเหมือนเปนคำตอบที่ถูกตองที่สุด 

 
3. วิธีเปลี่ยนคำตอบหากตองการเปลี่ยนคำตอบ  ใหกากบาททิ้ง   แลววงกลมขอใหม 

ตัวอยางเชน: 
…………………….. ถามคำถามนักเรียน 1 2 3 4 5 

 
4. ขอมูลรายละเอียด 

กรุณากรอกขอมูลในชองดานลางนี้ โปรดมั่นใจวาคำตอบสำหรับแบบสอบถามนี้ไดรับการดูแลอยางดี 
a. ช่ือ:                                                              b. โรงเรียน: 
c. การศึกษา:                                                      d. เพศ:        ชาย/หญิง 
                                                                                      ( กรณุาวงกลมเลือก ) 

 2. ทำแบบสอบถามใหเสร็จและโปรดตอบคำถามทุกขอ 
     สวนที ่1: กระบวนการเรียนรูดวยโปรแกรมมัลติมีเดีย 

 
ตารางที่ 2.1  ความถี่ที่กิจกรรมการเรียนรูตอไปน้ีเกิดขึ้นจริงในหองเรียน การเรียนรูสภาพแวดลอม
     ของคอนสตรัคติมัลติมีเดีย โปรดเลือกความถี่ที่กิจกรรมการเรียนรูตอไปนี้เกิดขึ้นจริงใน
     หองเรียน การเรียนรูสภาพแวดลอมของคอนสตรัคติมัลติมีเดีย 
 

เรียนรูเพื่อที่จะสื่อสาร แทบจะ
ไมเคย 

ไมคอย
จะ 

บางครั้ง บอย เสมอ 

ในชัน้เรียน...      

1. ฉันไดรับโอกาสพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ 1 2 3 4 5 

2. ฉันไดพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึง
วิธีดำเนินการคนควาตรวจสอบ 

1 2 3 4 5 

3. ฉันไดขอใหนักเรียนคนอื่นอธิบายความคิด
ของพวกเขา 

1 2 3 4 5 
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เรียนรูเพื่อที่จะสื่อสาร แทบจะ
ไมเคย 

ไมคอย
จะ 

บางครั้ง บอย เสมอ 

4. นักเรียนคนอ่ืนๆขอใหฉันอธิบายความคิด
ของฉัน 

1 2 3 4 5 

5. นักเรียนคนอ่ืนๆคุยแลกเปลี่ยนความคิด
กับฉัน 

1 2 3 4 5 

เรียนรูที่จะคนควาตรวจสอบ      

ในชัน้เรยีนนี้... 1 2 3 4 5 

6. ฉันพบคำตอบของคำถามโดยการคนควา
ตรวจสอบ 

1 2 3 4 5 

7. ฉันทำการคนควาตรวจสอบเพื่อทดสอบ
ความคิดของฉันเอง 

1 2 3 4 5 

8. ฉันทำการคนควาตรวจสอบติดตามเพ่ือ
ตอบคำถามใหมๆ 

1 2 3 4 5 

9. ฉันออกแบบวิธีการคนควาตรวจสอบ
ปญหาดวยตัวเอง 

1 2 3 4 5 

10. ฉันเขาใกลปญหาจากมุมมองไดมากกวา
หนึ่ง 

1 2 3 4 5 

เรียนรูที่จะคิด      

ในชัน้เรยีนนี้... 1 2 3 4 5 

11. ฉันเขาใจถงึความคิดอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับ
วิธีการเรียนรู 

1 2 3 4 5 

12. ฉันเขาใจถงึความคิดอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ความคิดของตัวเอง 

1 2 3 4 5 

13. ฉันเขาใจถงึความคิดอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ความคิดใหม 

1 2 3 4 5 

14. ฉันเขาใจความคิดอยางลึกซึ้งวาจะเปน
ผูเรียนที่ดีขึ้นไดอยางไร 

1 2 3 4 5 

15. ฉันเขาใจความคิดอยางลึกซึ้งถึงความ
เขาใจของตัวเอง 

1 2 3 4 5 

 
DORIT MAOR AND BARRY J. FRASER 
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สวนที่สอง: โปรแกรมมัลติมีเดีย 
โปรดเลือกความถี่ของคำสั่งตอไปน้ีที่เกิดขึ้นจริงในหองเรียนของคุณ 

ความสัมพันธกัน แทบจะไม
เคย 

ไมคอย
จะ 

บางครั้ง บอย เสมอ 

การทำงานรวมกับโปรแกรมมัลติมีเดีย
พบวา... 

     

16. แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมในชีวิต
จริงที่ซับซอนเปนอยางไร 

1 2 3 4 5 

17. สามารถนำเสนอขอมูลดวยวิธีที่มี
ความหมาย 

1 2 3 4 5 

18. สามารถนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ฉัน 

1 2 3 4 5 

19. สามารถนำเสนองานที่สมจริง 1 2 3 4 5 

20. ไดขอมลูทีห่ลากหลาย 1 2 3 4 5 

ความสะดวกในการใช      

การทำงานรวมกับโปรแกรมมัลติมีเดีย 
พบวา... 

     

21. มีการออกแบบหนาจอที่นาสนใจ 1 2 3 4 5 

22. งายตอการแนะนำการใช 1 2 3 4 5 

23. สนุกกับการใชงาน 1 2 3 4 5 

การทำงานรวมกับโปรแกรมมัลติมีเดีย 
พบวา... 

  
 

   

21. มีการออกแบบหนาจอที่นาสนใจ 1 2 3 4 5 

22. งายตอการแนะนำการใช 1 2 3 4 5 

23. สนุกกับการใชงาน 1 2 3 4 5 

24. ใชงานงาย 1 2 3 4 5 

25. ใชเวลาสั้น ๆ เพื่อเรียนรูวิธีใช 1 2 3 4 5 

ความทาทาย      

การทำงานรวมกับโปรแกรมมัลติมีเดีย
พบวา... 

     

26. ชวนใหคิด 1 2 3 4 5 

27. ซับซอน แตชัดเจน 1 2 3 4 5 
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ความสัมพันธกัน แทบจะไม
เคย 

ไมคอย
จะ 

บางครั้ง บอย เสมอ 

28. ทาทายที่จะใช 1 2 3 4 5 

29. ชวยฉันสรางความคิดใหม ๆ 1 2 3 4 5 

30. ชวยฉันสรางคำถามใหม ๆ 1 2 3 4 5 

Mae  (2016)  เปนศิลปนแอฟริกัน - อเมริกันจาก Fayette County, Georgia  Nellie Mae
ความเขาใจสัญชาตญาณของความสัมพันธระหวางสีและรูปแบบ  Nellie Mae ทำวิจัยหรือเขียนไวที่ 
This questionnaire was developed by EDC, with funding from the Nellie Mae Education 
Foundation, for schools and districts to support student-centered learning (SCL) 
approaches. มีแนวแบบสอบถามดังตอไปนี้ 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหมุมมองของครูเกี ่ยวกับการดำเนินการเรียนรูที่เนน
นักเรียนเปนศูนยกลางที่โรงเรียน การเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางนั้นรวมถึงการเรียนรูที่เปน
สวนตัวมากขึ้น (คำนึงถึงความสนใจและความตองการของนักเรียน) และนักเรียนเปนเจาของ ซึ่ง
สามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา (ภายในหรือนอกโรงเรียน กอนระหวางหรือหลังการเรียนในแตละวัน) 
และสามารถวัดความคืบหนาตามความสามารถพื้นฐานของนักเรียน ไมใชแคในชั่วโมงที่พวกเขาน่ัง
เรียนในชั้น คำตอบของคุณจะชวยใหโรงเรียนหรือเขตการศึกษาของคุณเขาใจลักษณะการสอนและ
การเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียนไดดีขึ้น การอางอิงถึง“ การเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง” 
รวมถึงแบบสอบถามที่อางถึงประสบการณในโรงเรียนของคุณในทุกที่ทุกเวลาของการเรียนรู การ
เรียนรูที่เนนความเชี่ยวชาญและการเรียนรูแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งทั้งหมดหรือบางสวนนั้นอาจเปนสวน
หนึ่งของความพยายามของโรงเรียนที่มีตอนักเรียน ที่ตองจำเปนองเตรียมพรอมสำหรับวิทยาลัย 
แบบสอบถามใชเวลาดำเนินการไมเกิน 20 นาที การมีสวนรวมในแบบสอบถามเปนไปโดยสมัครใจ
การตอบกลับทั้งหมดเปนความลับและขอมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามจะถูกรายงานในภาพรวม 
 
ตารางที่ 2.2  การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาลและผลกระทบตอการเรียนการสอนและ
     การประเมนิ (สวนที ่2 จาก 5) 
 

1. ปจจุบันน้ี คุณมีสวนรวมมากนอยเพียงใดในโครงการเพื่อปรับปรุงการเรียนรูที่เนนนักเรียน
เปนศูนยกลาง (เชน การเรียนรูทุกที่ทุกเวลา การเรียนรูที่เนนความเช่ียวชาญและการเรยีนรูสวน
บุคคล) 
 ไมเกี่ยวของ มีสวนรวมต่ำ  

(การประชุมเปน
ครั้งคราว) 

มีสวนรวมปกติ 
(การประชุมปกติ) 

มีสวนรวมมาก 
(บทบาทความ

เปนผูนำในแผนก
โรงเรียนหรือเขต

ของคุณ) 
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ฉันมี     

8. คุณเช่ือวาโครงการสงผลกระทบมากนอยเพียงใด ในการปรับปรุงการเรียนรูที่เนนนักเรียน
เปนศูนยกลาง (เชนการเรียนรูทุกที่ทุกเวลา ที่เนนความเชี่ยวชาญและการเรียนรูเฉพาะบุคคล) ที่มีตอ
การเรียนการสอนของคุณ 
 ไมมีผลกระทบ มีผลกระทบ

เล็กนอย  
(การเปลี่ยนแปลง
เล็กนอยในงาน

กิจกรรมหรือวาท
กรรมในช้ันเรียน) 

มีผลกระทบ 
ปานกลาง 

 (แนวทางใหม
สำหรับงาน

กิจกรรมและวาท
กรรม 

ในช้ันเรียน) 

มีผลกระทบ 
มาก 

 (รูปแบบพื้นฐาน
ที่ฉันสอนและสิ่ง
ที่ฉันคาดหวังจาก

นักเรียน) 

พวกเขามี         

 
8.  คุณเชื ่อวามีผลกระทบมากนอยเพียงใด ในการพัฒนาการเรียนรู ที ่เนนนักเรียนเปน

ศูนยกลาง (เชนการเรียนรูทุกที่ทุกเวลา การเรียนรูที่เนนความเชี่ยวชาญและการเรียนรูเฉพาะบุคคล) 
ที่มีตอความพรอมการมีสวนรวมของนักเรียน / หรือวิทยาลัย ในปที่ผานมา? 
 
 ไมมีผลกระทบ มีผลกระทบ

เล็กนอย  
(นักเรียนบางคน) 

มีผลกระทบ 
ปานกลาง 

 (นักเรียนหลาย
คน) 

มีผลกระทบ 
มาก 

 (นักเรียน
ทั้งหมด) 

พวกเขามี       

 
10. คุณเช่ือวามีผลกระทบมากนอยเพียงใด ที่โครงการเพ่ือสงเสริมการเรยีนรูที่เนนนักเรียน

เปนศูนยกลาง (เชนการเรียนรูทุกที่ทุกเวลา ที่เนนความเชี่ยวชาญและการเรียนรูสวนบุคคล) โดยมี
อะไรเม่ือไหรที่ไหนและจากทีน่ักเรียนไดเรียนรู ในปทีผ่านมา? 
 ไมมีผลกระทบ มีผลกระทบ

เล็กนอย  
(นักเรียนบางคน) 

มีผลกระทบ 
ปานกลาง 

 (นักเรียนหลาย
คน) 

มีผลกระทบ 
มาก 

 (นักเรียน
ทั้งหมด) 

พวกเขามี       
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11. จากการทำงานของโครงการเพื่อสงเสริมการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (เชนการ
เรียนรูทุกที่ทุกเวลา การเรียนรูที่เนนความเช่ียวชาญและการเรียนรูสวนบุคคล) ตลอดปที่ผานมาคุณ
รูสึกอยางไรที่ไดเตรียมการอยางดีเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน: 
 ไมได 

เตรียมไวเลย 
เตรียมไว
เล็กนอย 

เตรียมอยาง
เพียงพอ 

เตรียมพรอม
เปนอยางดี 

ตองการความรวมมือ (นักเรยีนมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการเรียนรูในช้ันเรียน
พึ่งพาความชวยเหลือและการ
สนับสนุนจากเพ่ือนรวมช้ันเรียนเพื่อ
ทำงานมอบหมายใหเสร็จสมบูรณและ 
/ หรือรับขอเสนอแนะจากเพื่อนเพื่อ
แกไขงาน) 

     

ตองการสวนบุคคล (นักเรียนมีการ
ปอนขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ
เปาหมายของการเรียนรูในช้ันเรียนมี
เสนทางสูวิทยาลัย / ความพรอมดาน
อาชีพ มีทางเลือกเกี่ยวกับวิธีการ
แสดงถึงความสามารถและ / หรือ
ทำงานตามความตองการของพวกเขา
ในเนื้อหาหลัก) 

    

ตองการการคิดวิเคราะหหรือการ
แกปญหาทีส่ำคัญ (นักเรียนทำงานกับ
งานที่ไมมีคำตอบที่ถูกตอง ใชเนื้อหา
ที่เรียนรูกอนหนานี้กับปญหาใหมและ
บริบทใหมและ / หรือสนับสนุน
แนวคิดพรอมหลักฐาน) 

    

ตองการการควบคุมตนเองของ
นักเรียน (นักเรียนมีโอกาสแสดงให
เห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของ
ตนเอง ในขณะที่ดำเนินการและ / 
หรือปรับเปล่ียนแนวทางเมื่อเผชิญกับ
อุปสรรคในการบรรลุเปาหมายระยะ
ยาว) 

    

ตองการการเรียนรูทุกที่ทุกเวลา 
(นักเรียนมีสวนรวมในการเรยีนรูนอก
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 ไมได 

เตรียมไวเลย 
เตรียมไว
เล็กนอย 

เตรียมอยาง
เพียงพอ 

เตรียมพรอม
เปนอยางดี 

อาคาร เชนการเรียนแบบผสมผสาน 
การเรียนรูเสมือนจริงการฝกงานหรือ
การเรียนรูดานบริการ) 

12. ในหองเรียนของคุณในปที่ผานมา คุณใหคำแนะนำการสอนบอยเพียงใด:: 
 ไมเคย เปนครั้ง

คราว 
บอย ตลอดเวลา 

ตองการความรวมมือ (นักเรยีนมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานซึ่งเปนสวน
หนึ่งของการเรียนรูในช้ันเรียนพึ่งพา
ความชวยเหลือและการสนับสนุนจาก
เพื่อนรวมช้ันเรียนเพื่อทำงาน
มอบหมายใหเสร็จสมบูรณและ / หรือ
รับขอเสนอแนะจากเพื่อนเพื่อแกไข
งาน) 

      

ตองการสวนบุคคล (นักเรียนมีการปอน
ขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบเปาหมาย
ของการเรียนรูในช้ันเรียนมีเสนทางสู
วิทยาลัย / ความพรอมดานอาชีพ มี
ทางเลือกเกี่ยวกับวิธีการแสดงถึง
ความสามารถและ / หรือทำงานตาม
ความตองการของพวกเขาในเนื้อหา
หลัก) 

    

ตองการการคิดวิเคราะหหรือการ
แกปญหาทีส่ำคัญ (นักเรียนทำงานกับ
งานที่ไมมีคำตอบที่ถูกตอง ใชเนื้อหาที่
เรียนรูกอนหนาน้ีกับปญหาใหมและ
บริบทใหมและ / หรือสนับสนุนแนวคิด
พรอมหลักฐาน) 

    

ตองการการควบคุมตนเองของนักเรียน 
(นักเรียนมีโอกาสแสดงใหเหน็ถึงการ
ประเมินคุณภาพงานของตนเอง 
ในขณะที่ดำเนินการและ / หรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อเผชิญกับ
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 ไมเคย เปนครั้ง

คราว 
บอย ตลอดเวลา 

อุปสรรคในการบรรลุเปาหมายระยะ
ยาว) 
ตองการการเรียนรูทุกที่ทุกเวลา 
(นักเรียนมีสวนรวมในการเรยีนรูนอก
อาคาร เชนการเรียนแบบผสมผสาน 
การเรียนรูเสมือนจริงการฝกงานหรือ
การเรียนรูดานบริการ) 

    

13. จากวิธีการประเมินตามรายการดานลางโปรดระบุสามวิธีที่สำคัญทีสุ่ดสำหรับการ
ประเมินความสามารถของนักเรียนในช้ันเรียนของคุณ ระบุวิธีที่คุณจะจัดอันดับวาสำคัญที่สุดอันดับ
หน่ึงสองและสาม 
 สำคัญ 

อันดับที่ 1 
สำคัญ 

อันดับที่ 2 
สำคัญ 

อันดับที่ 3 
แบบทดสอบยอยหรือแบบทดสอบ    
สงผลงานและเหตุผลประกอบ    
Classroom participation    
การสอบจบหลกัสูตรหรือการสอบปลายภาคเรียน    
ขยายโครงการ (นานกวาหน่ึงสัปดาห)    
ขยายการทำงานรวมกัน (มากกวาหน่ึงสัปดาห)    
ทำการบานรายวันและเช็คอินรายวัน    
การเขียนของนักเรียน (เรียงความรายงาน ฯลฯ )    
วารสาร หนังสือ หรือโนตบุค    
การนำเสนอของนักเรียนในช้ันเรียน    
การนำเสนอของนักเรียนในงานสาธารณะหรือตอคณะ
นักเรียนครูผูดแูลระบบและ / หรือสมาชิกชุมชน 

   

การสนับสนุนโรงเรียนและวัฒนธรรมความรวมมือ (สวนที ่3 จาก 5) 
14. จากประสบการณของคุณในระหวางปการศึกษาน้ี โรงเรียนของคุณสนับสนุนสิ่งตอไปน้ี

มากนอยเพียงใด (ทำเครื่องหมายหน่ึงชองในแตละแถว) 
โรงเรียนของฉันสนับสนนุ: ไมใชเลย ในระดับ

เล็กนอย 
ในระดับ

หน่ึง 
ในระดับ 
ที่ดีเยี่ยม 

a. ทางเลือกสูเสนทางการสำเร็จการศึกษา     
b. ความพยายามในการปรับปรุงการสอนเพื่อ
ตอบสนองความตองการของนักเรียน 
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c. การมีสวนรวมของนักเรียนในการเพิ่มโอกาสในการ
เรียนรู (ELO) 

    

d. การใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพ่ือปรับการ
เรียนรูของนักเรียนขั้นสูง 

    

e. ความคาดหวังวานักเรียนทุกคนมีมาตรฐานสูง     
f. นักเรียนสามารถควบคุมและกำหนดจังหวะการเรียนรู
ดวยตนเอง 

    

g. การใชมาตรการหลายอยางในการวัดผลปฏิบัติงาน
ของนักเรียนเพื่อประเมินความเช่ียวชาญและเพื่อ
พิจารณาวา / นักเรียนกาวไปสูเนื้อหาที่ทาทายยิ่งขึ้น
หรือไม 

    

h. นักเรียนไดตั้งเปาเพ่ือบรรลุเปาหมายในระยะยาว     
i. สิทธิของนักเรียนและความเปนผูนำ     
j. การใชความเช่ียวชาญของนักเรียนที่ชัดเจนเพื่อเปน
แนวทางในการเรียนรูทั้งในตำราและนอกตำราเรียน 

    

15. จากประสบการณของคุณในระหวางปการศึกษาน้ีคุณเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับ
ขอความตอไปน้ี 

ครูสวนใหญในโรงเรียนของฉัน: ไมเห็น
ดวย 

อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

เปนกลาง 
ผสมผสาน 

เห็นดวย เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

a. มีแนวคิดคลายกันเกี่ยวกับ
วิธีการเรียนรูของนักเรียน 

      

b. คุนเคยกับเปาหมายการสอน
ของกันและกัน 

     

c. คุนเคยกับการฝกฝนใน
หองเรียนของกันและกัน 

     

d. มีวิสัยทัศนการสอนรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ 

     

e. มีแนวคิดคลายกันเก่ียวกับ
วิธีการประเมินผลงานของนักเรียน 

     

f. ขอความชวยเหลือจากคนอื่น      
g. แบงปนกลยทุธการสอนซึ่งกัน
และกัน 

     

h. เช่ือวาเราแบงปนความ
รับผิดชอบตอความสำเร็จของ
นักเรียนทุกคน 
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i. มีโอกาสสังเกตการสอนซึ่งกัน
และกัน 

     

j. ตองการการสังเกตโดยครูคนอ่ืน      
k. ทำงานรวมกันเพื่อทบทวนการ
ทำงานของนักเรียนหรือขอมูลของ
นักเรียนเพื่อแจงการเรียนการสอน 

     

l. ทำงานรวมกันเพื่อวางแผน
หลักสูตรและ / หรือการเรียนการ
สอน 

     

การเรียนการสอน (สวนที่ 4 จาก 5) 
 

16. จงประเมนิกิจกรรมตอไปน้ีวา มีความสำคัญอยางไรตอการเรียนการสอนของคุณในป
การศึกษานี้ 
 ไมสำคญั สำคัญ 

นอยที่สุด 
คอนขาง
สำคัญ 

สำคัญทีสุ่ด 

a. นำพานักเรียนในช้ันเรียนทำการกิจกรรม
ที่ตองการการใชเหตุผลที่ซับซอนในการ
แกปญหา 

      

b. เพิ่มเติมการเรียนการสอนผานการ
นำเสนอ / บรรยายอยางเปนทางการ 

    

c. อำนวยความสะดวกแกนักเรียนในการ
นำเสนอแนวคิดหรือให / รับขอเสนอแนะ 

    

d. จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกใน
กิจกรรมที่นักเรียนเปนผูนำ 

    

e. ใหคำแนะนำเชิงลึกแกนักเรียนเกี่ยวกับ
เนื้อหาหรือองคกรของงาน 

    

f. ตอบคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน
เดี่ยวหรือกลุมและ / หรือชวยใหนักเรียน
ทำงานไดอยางตอเนื่อง 

    

g. ถามคำถามปลายเปดเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมกับแนวคิดที่ยิ่งใหญ 

    

h. ใหขอเสนอแนะเปนลายลกัษณอักษร
เกี่ยวกับงานของนักเรียน 
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 ไมสำคญั สำคัญ 

นอยที่สุด 
คอนขาง
สำคัญ 

สำคัญทีสุ่ด 

I. แสดงความคิดเห็นดวยการสนทนา
เกี่ยวกับงานของนักเรียน 

    

j. ใหนักเรียนคนหาสำรวจวิธีการอื่นๆในการ
แกปญหา  

    

k. ปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงการเรียนการ
สอนตามแบบการประเมินในช้ันเรียน 

    

l. สรางแบบจำลองสำหรับนักเรียนในการ
เขาถึงวิธีแกปญหาหรืองานไดอยางไร 

    

m. ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสวน
บุคคล 

    

n. แยกความแตกตางของกิจกรรมหรือการ
เรียนการสอนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของนักเรียน 

    

o. เช่ือมโยงระหวางเนื้อหาและ / หรือ
กิจกรรมกับนักเรียนรวมถึงแนวทางแผนการ
เรียนรู 

    

 
17. จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่อธิบายขางตน กิจกรรมไหนใชเวลาสวนใหญในการสอน

(ในหองเรียน) ตลอดสัปดาห เลือกลำดับกิจกรรมทีใ่ชเวลามากสุดอันดับหน่ึง สอง และสาม 
 มากที่สุด 

อันดับ 1 
มากที่สุด 
อันดับ 2 

มากที่สุด 
อันดับ 3 

a. นำพานักเรียนในช้ันเรียนทำการกิจกรรมที่ตองการการ
ใชเหตุผลทีซ่ับซอนในการแกปญหา 

   

b. เพิ่มเติมการเรียนการสอนผานการนำเสนอ / บรรยาย
อยางเปนทางการ 

   

c. อำนวยความสะดวกแกนักเรียนในการนำเสนอแนวคิด
หรือให / รับขอเสนอแนะ 

   

d. จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่
นักเรียนเปนผูนำ 

   

e. ใหคำแนะนำเชิงลึกแกนักเรียนเกี่ยวกับเน้ือหาหรือ
องคกรของงาน 
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 มากที่สุด 

อันดับ 1 
มากที่สุด 
อันดับ 2 

มากที่สุด 
อันดับ 3 

f. ตอบคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานเดี่ยวหรือกลุม
และ / หรือชวยใหนักเรียนทำงานไดอยางตอเน่ือง 

   

g. ถามคำถามปลายเปดเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมกับ
แนวคิดที่ยิ่งใหญ 

   

h. ใหขอเสนอแนะเปนลายลกัษณอักษรเกีย่วกับงานของ
นักเรียน 

   

I. แสดงความคิดเห็นดวยการสนทนาเกี่ยวกับงานของ
นักเรียน 

   

j. ใหนักเรียนคนหาสำรวจวิธีการอื่นๆในการแกปญหา  
 

   

k. ปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงการเรียนการสอนตามแบบการ
ประเมินในช้ันเรียน 

   

l. สรางแบบจำลองสำหรับนักเรียนในการเขาถึงวิธี
แกปญหาหรืองานไดอยางไร 

   

m. ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสวนบุคคล    
n. แยกความแตกตางของกิจกรรมหรือการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียน 

   

o. เช่ือมโยงระหวางเนื้อหาและ / หรือกิจกรรมกับนักเรียน
รวมถึงแนวทางแผนการเรียนรู 

   

 
18. เมื่อคณุไดเขารวมในช้ันเรียนของคุณ บอยแคไหนที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม

ประเภทตอไปนี้ในระหวางปการศึกษาน้ี: (ทำเครื่องหมายหน่ึงชองในแตละแถว) 
 ไมเคย นานๆ ครั้ง บางครั้ง บอย ทุกวัน 

a. เขารวมการอภิปรายหรือกิจกรรมที่
นำโดยนักศึกษา 

     

b. เขารวมการอภิปรายหรือกิจกรรมที่
นำโดยครู 

     

c. เขาฟงการนำเสนอ / บรรยายของ
อาจารย 

     

d. ทำการนำเสนออยางเปนทางการใน
ช้ันเรียน 
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 ไมเคย นานๆ ครั้ง บางครั้ง บอย ทุกวัน 

e. ทำงานที่ไดรับมอบหมายรวมกันเปน
คูหรือเปนกลุมเล็ก ๆ  

     

f. ทำงานที่ไดรับมอบหมายเปนราย 
บุคคล 

     

g. อธิบายเหตุผลของพวกเขาเปนลาย
ลักษณอักษร 

     

h. ตอบคำถามในตำราเรียน / แผนงาน      

i. ทำงานเพ่ือแกปญหาในโลกแหงความ
จริงหรือทำการทดลองดวยตนเอง 

     

j. ออกแบบหรือดำเนินการคนควา
โครงการวิจัยของตนเอง 

     

k. เขียนสะทอนความคืบหนาในสิ่งที่
ดำเนินการอยู 

     

l. ทำงานรวมกับการใช Portfolio      

m. มสีวนรวมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับครูและเพื่อน 

     

n. จดบันทึก      

o. รวมแสดงความคิดเห็นในงานของ
พวกเขา 

     

 
19. เมื่อคิดถึงโอกาสในการพัฒนาอาชีพในชวงปที่ผานมา คุณเห็นดวยกับขอความตอไปนี้

มากนอยเพียงใด (ทำเครื่องหมายหน่ึงชองในแตละแถว) 
 ไมเห็น

ดวย 
อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

เปนกลาง 
ผสมผสาน 

เห็นดวย เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

a. ฉันรูสึกวาฉันมีโอกาสในการ
พัฒนาอาชีพมากมาย จากการ
เรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 
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 ไมเห็น

ดวย 
อยางยิ่ง 

ไมเห็น
ดวย 

เปนกลาง 
ผสมผสาน 

เห็นดวย เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

b. ฉันสนใจที่จะใฝหาโอกาสในการ
พัฒนาอาชีพจากการเรียนรูที่เนน
นักเรียนเปนศูนยกลาง 
 

     

c. ในโรงเรียนของฉัน ฉันไดรบัการ
สนับสนุนใหทดสอบการสอนของ
ฉัน 

     

d. ฉันพอใจกับโอกาสที่ฉันมีสำหรับ
การพัฒนาอาชีพชีพ 

     

20. เมื่อคิดถึงกิจกรรมการพฒันาดานอาชีพของคุณในปที่ผานมา  แตละขอความตอไปน้ีเปน
จริงเพียงใด? (ทำเครื่องหมายหน่ึงชองในแตละแถว) 
 ไมใชเลย ในระดับ

เล็กนอย 
ในระดับ

หน่ึง 
ในระดับ 
ที่ดีเยี่ยม 

a. ฉันมสีวนรวมในการวางแผนการพัฒนา
อาชีพของฉัน 

    

b. ฉันไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาแผนการ
พัฒนาอาชีพเปนรายบุคคล 

    

c. ฉันมีเวลาทำงานกับครูคนอื่น ๆ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของการพัฒนาดานอาชีพของฉัน 

    

d. ฉันไดรับเวลาเพื่อไตรตรองสิ่งที่ฉันไดเรียนรู
และวิธีนำไปใชกับหองเรียนของฉัน 

    

e. ฉันไดรับการสนับสนุนในการพยายามใชสิ่ง
ที่เรียนรูที่ไดเรยีนรูมา 

    

f. ฉันไดรับการพัฒนาดานอาชีพที่ฉันตองใชใน
การเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางใน
หองเรียน 

    

 
 Homi Shroffi (2019) เปนอาจารยมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮองกง ภาควิชาคณิตศาสตร

ประยุกต Homi Shroffi ไดทำวิจัย และเขียนไวที ่ไหน Ronnie Homi Shroff's research while 
affiliated with The Hong Kong Polytechnic University มีแนวแบบสอบถามดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 2.3  แบบสอบถามตามแนวของ Shroffi (2019) 

 
ระดับ 

ความซับซอน 
รหัส คำอธิบายกิจกรรม 

คว
าม

ซับ
ซอ

นต่
ำ 

A คำถาม และ คำตอบ 
นักเรียนตอบคำถามแสดงความคิดเห็นโดยสมัครใจหรือโดยการโทร A1 และ A2 แสดงถึงคำถามความรูทั่วๆไป หรือความเขาใจอยางงาย และโดยทั่วไปแลวผูสอนจะถามนักเรียนใหดำเนินการตอบ
กลับในเวลาที่กำหนดให / A1 หมายถึงนักเรียนที่ตอบคำถาม  / A2 หมายถึงนักเรียนถูกขอใหตอบในเวลา แตไมตอบ การจะติดตาม A1 และ A2 ตามเวลาที่ดำเนินการในเวลานอยกวา 1 นาที  
/ A3 แสดงคำถามท่ีมีลำดับสูงกวาซ่ึงนักเรียนจะไดรับเวลา (> 1 นาที) ในการดำเนินการแลวตอบกลับ น่ีไมรวมคำถามเชิงโวหาร 

B เขียนสรุปบนกระดาษในหน่ึงนาที / รายการที่โฟกัส / สรุปประโยค 
อธิบายงานเขียนส้ัน ๆ เพ่ือใหนักเรียนมุงเนนความสนใจไปที่คำสำคัญหรือเฉพาะแนวคิดจากบทเรียน 

C คิด / จับคู / แบงปน: 
สรุปคำตอบสั้น ๆ เปนลายลักษณอักษรในแตละคำถาม จากนั้นใหแบงปนและพูดคุยส้ัน ๆ กับเพ่ือนแลวใหแบงปนกับกลุมใหญ 

D การถายโอนขอมูลสมอง / เขียนอยางอิสระ 
การเขียนส้ัน ๆ ที่นักเรียนเขียนทุกสิ่งที่พวกเขารูเก่ียวกับหัวขอที่ไดรับการนำเสนอ 

E ภาวะขุนมัว 
ในบางชวงระหวางหรือหลังจากการนำเสนอในช้ันเรียนของนักเรียน ใหนักเรียนเขียนเพ่ือตอบสนองอยางรวดเร็ววา  "อะไรคือจุดที่นาเบื่อท่ีสุดใน... 

F การตรวจสอบความเขาใจผิด / การเขาใจผิด 
เทคนิคงายๆในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีนักเรียนรับรูวาพวกเขารูแลว 

G กิจกรรมการสมัคร 
ใหนักเรียนเขียนกิจกรรมท่ีใชหลักการและแนวคิด 1-2 ขอในสถานการณชีวิตจริง 

H คำถามที่เกิดข้ึนโดยนักเรียน 
ใหนักเรียนสรางรูปแบบคำถามสำหรับแบบทดสอบหรือออกแบบการสอบเพ่ือจับองคประกอบสำคัญของหลักสูตร 

I แบบทดสอบยอย / แบบสำรวจความรูพ้ืนฐาน 
แบบทดสอบ / แบบสำรวจที่ไมไดจัดระดับเพ่ือกำหนดความเขาใจ 

J ระบบโตตอบกับคอมพิวเตอร (ระบบตอบโตสวนบุคคล) 
นักเรียนมีสวนรวมในการบรรยายโดยการตอบคำถาม / ขอสงสัยผานทางคอมพิวเตอร / เทคโนโลยีไรสาย 

K การประเมินระหวางทางดวยตนเอง 
กิจกรรมท่ีกำหนดใหนักเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ ในการเสนอขอคำแนะนำเพ่ือการปรับปรุง 
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ตารางท่ี 2.3  (ตอ) 
 

ระดับ 
ความซับซอน 

รหัส คำอธิบายกิจกรรม 

คว
าม

ซับ
ซอ

นป
าน

กล
าง

 

L การนำเสนอ / การอภิปรายกลุมยอย 
การนำเสนอ / การอภิปรายของเน้ือหาหลักสูตร – นำโดย อาจารย กับ นักเรียน 

M สวมบทบาท / จำลองสถานการณ / เลนเกม: 
นักเรียนและ / หรือคณะที่มีบทบาทเฉพาะเพ่ือการจำลอง / เลนเกม รวมถึงการนำหลักการช้ีนำกฎเฉพาะและความสัมพันธที่มีโครงสราง 

N การจัดหมวดหมู  
นักเรียนจะไดรับการนำเสนอ 2-3 หมวดหมูท่ีสำคัญ (แนวคิดท่ีเหนือกวา) พรอมกับคำศัพทยอย, รูปภาพ, สมการหรือรายการอ่ืน ๆ ที่อยูในหมวดหมูหรือที่อ่ืน ๆ 

O การกำหนดหนวยความจำ 
นักเรียนจัดหมวดหมูแนวคิดที่แสดงตามการ มีอยู (+) / ไมมี (-) ในการกำหนดคุณสมบัติ 

P การอภิปราย 
กลุมเล็กหรือกลุมใหญเพ่ือสำรวจโครงสรางของแนวคิด ขอมูล ความเช่ือ คานิยม 

Q การสอนที่ดี 
นักเรียนสอนกันและกันในระดับพ้ืนฐานและ / หรือระดับกลางในหลักสูตรหรือในทักษะที่จำเปน 

R แผนผังแนวคิด 
วาดแผนภาพที่แสดงความสัมพันธทางจิตใจที่นักเรียนทำระหวางแนวคิด หลักที่นำเสนอ และแนวคิดอื่น ๆ ท่ีพวกเขาเรียนรู 

คว
าม

ซับ
ซอ

นส
ูง 

S กรณีอ่ืนๆ 
ในสถานการณที่ทำใหนักเรียนตองการการบูรณาการทักษะของพวกเขาในการแกปญหาที่เก่ียวของกับเน้ือหาของหลักสูตร 

T กรณีการรวมมือ: 
กิจกรรมการแกปญหาตามสถานการณโดยใชกลุมยอยเพ่ือจัดการกับคำถามเฉพาะ 

U เคล็ดลับ 
การทำงานเปนทีม: สมาชิกแตละคนจะกลายเปนผูเช่ียวชาญ 1 ใน 4 ในงานที่เลือกจากเน้ือหาหลักสูตรปจจุบัน สมาชิกแตละคนจะแบงปนเน้ือหาของพวกเขา 

V การเรียนแบบรวมมือ / การเรียนรูดวยปญหา: 
นักเรียนทำงานรวมกันเพ่ือเรียนรูองคความรูหลักสูตรและพัฒนาทักษะหลักสูตร 
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 Van Amburgh, (2019) เปนผูชวยคณบดีศาสตราจารยคลินิก / ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ – 
ภาควิชาเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดทำวิจัยเรื่อง A Tool for Measuring Active Learning 
in the Classroom  มีแนวแบบสอบถามดังตอไปนี้ 

 การแสดงรายการความถูกตอง เพื่อทดสอบความถูกตองของการสรางรายการสำหรับเครื่องมือ
สำรวจทำการวิเคราะห ทั้งปจจัยเชิงสำรวจและปจจัยเชิงยืนยัน (CFA) ที่ไดถูกดำเนินการการประเมิน
ความนาเชื่อถือของปจจัย โดยใช Cronbach's (1951) อัลฟา การวิเคราะหปจจัยเชิงสำรวจโดยใชปจจัย
แกนหลักดำเนินการเพื่อกำหนดโครงสรางปจจัย รายการทั้งหมดแสดงใหเห็นถึงการโหลดสูงซึ่งอยูในชวง. 
627 ถึง. 823 ตารางที่ 6 แสดงรายการการสรางและการโหลดปจจัยของ TEAL สำหรับตัวอยางของ
นักเรียน 61 คน โดยใชนักเรียนเปนหนวยการวิเคราะห ผลลัพธของ CFA ระบุวาไมเพียงแตเชื่อถือได แต
ยังมีผลตอปจจัยที่อยูภายใตการศึกษา 

 
ตารางที่ 2.4  Constructs, items and loading statistics 
 

คำถาม 
(Questions) 

ตีความ
(Construes) 

รายการ (Items) 
(ปจจัย)       

Factor loading 

การมีสวนรวมแบบโตตอบ (ITR) 

1 ITR1 อนุญาตใหฉันตอบกลับอยางรวดเร็วตอการกระทำ
ของฉันสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธตอบสนองอยาง
เต็มที่ 

.804 

5 ITR2 ทำใหฉันสามารถโตตอบกับคุณสมบัติตาง ๆ ได
อยางคลองแคลวในลักษณะที่ตอบสนองได 

.762 

9 ITR3 อนุญาตใหฉันมีสวนรวมตอการมีปฎิสัมพันธกับ
ผูใชงานในลักษณะที่ชวยสงเสริมการสนทนา 

.748 

13 ITR4 ชวยใหฉันโตตอบกับเพื่อนรวมงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยผานการสราง
ปฏิสัมพันธที่นาสนใจ 

.751 

17 ITR5 อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมลูโดย
การมีสวนรวมกับเนื้อหาที่นำเสนอในรูปแบบที่
หลากหลาย 

.749 
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ตารางที่ 2.4  (ตอ) 
 

คำถาม 
(Questions) 

ตีความ
(Construes) 

รายการ (Items) 
(ปจจัย)       
Factor 
loading 

ทักษะการแกปญหา (PRS) 

2 PRS1 อนุญาตใหฉันสรางแนวคิดโดยการใหขอมูลจากหลาย ๆ มุมมอง .769 

6 PRS2 ทำใหฉันสามารถแกปญหาอยางเปนระบบโดยคำนึงถึงมุมมองที่
แตกตางกัน 

.719 

10 PRS3 กระตุนใหฉันคิดอยางมีวิจารณญาณเกี่ยวกับแนวคิดที่กวางขึ้นที่
เกี่ยวกับปญหา 

.822 

14 PRS4 ใหฉันวิเคราะหมุมมองของตัวเองและบริบทที่กวางขึ้นของพวก
เขาเพื่อที่จะสรุปขอสรุป 

.669 

18 PRS5 อนุญาตใหฉันกำหนดปญหาอยางเปนระบบโดยดูจากมุมมองที่
แตกตางในความพยายามที่จะหาวิธีแกปญหาที่เปนไปได 

.696 

ความนาสนใจ 

3 INT1 อนุญาตใหฉันมีสวนรวมในการสนทนาที่กระตุนความคิดดวย
มุมมองที่ทาทายของฉัน 

.699 

7 INT2 สนับสนุนใหฉันสำรวจปญหาตาง ๆ ที่ฉันอาจไมไดพิจารณา .775 

11 INT3 ทำใหอยากรูอยากเห็นในการสำรวจตัวเลือกตาง ๆ โดยการใช
เครื่องมือการนำทางประสานติดตอกับผูใช 

.627 

15 INT4 ใหความสนใจดวยการทาทายเพื่อตรวจสอบปญหาที่ฉันอาจ
ไมไดนึกถึง 

.663 

19 INT5 สนับสนุนใหฉันพยายามอยางมากเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก
โดยพยายามทาทายใหฉันทำในสิ่งที่ฉันพบเจอ 

.823 

ขอเสนอแนะ (FEE) 

4 FEE1 อนุญาตใหฉันไดรับขอเสนอแนะทันเวลาเพื่อที่ชวยใหฉัน
ปรับปรุงประสิทธิภาพของฉัน 

.740 

8 FEE2 ทำใหฉันสามารถรับปจจัย ดังนั้นฉันจึงสามารถติดตาม
ประสิทธิภาพของตัวเองได 

.792 

12 FEE3 อนุญาตใหฉันไดรับขอเสนอแนะที่รวดเร็วเพื่อที่ฉันจะไดทราบถึง
ความกาวหนาของฉันตอการไดรับความรู 

.632 
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16 FEE4 อนุญาตใหฉันไดรับขอเสนอแนะที่รวดเร็วเพื่อที่ฉันจะได
ตระหนักถึงทักษะความเชี่ยวชาญของฉัน 

.795 

20 FEE5 ทำใหฉันไดรับคำตอบที่ทำใหเขาใจมากขึ้น .746 

 

2.5  บริบทของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแกน 

 2.5.1  ประวัติความเปนมาการกอตั้งโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 ไดเปดสอนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 แบบสหศึกษา 2 หองเรียน  โดยอาศัยสถานที่หอประชุมโรงเรียนกระนวนในปแรกที่เปดสอน มีนาย
สวาท  ภูคำแสน  เปนครูใหญและครูอีก 3 คน  นักการภารโรง 1 คน ตอมาในป 2518 ไดยายมาเรียนที่
เปนที่ตั้งโรงเรียนปจจุบันที่ดินแปลงนี้ คือ ที่ดินแปลง ขก. 1666 จำนวน 52 ไร 18 ตารางวา ซึ่งทาง
ราชการไดอนุมัติงบประมาณมากอสรางอาคารเรียนแบบ 216 ก ให 4 หองเรียน ตอมามีการสรางอาคาร
ชั่วคราวเพิ่มเติมอีก 1 หลัง 8 หองเรียน โดยโรงเรียนไดขยายแผนการเรียนเพิ่มขึ้นตลอดทั้งเพิ่มจำนวนครู 
ลูกจาง และงบประมาณการกอสรางโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ตั้งอยูที่เลขที่ 406 หมู 18 ที่ดินแปลง 
ขก. 1666 จำนวน 52 ไร 18 ตารางวา ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 40170 เปน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนนักเรียน 2,653 คน ครูและบุคลากร 
จำนวน 189 คน (ขอมูล 10 มิถุนายน 2563) มีผลงานดีเดน ดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศในการแขงขัน วงดนตรีพื้นบานวงโปงลาง รับถวยพระราชทานสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ประจำป 2557 

2. รางวัลชนะเลิศ โลรางวัลเชิดชูเกียรติเปนสถานศึกษาดีเดนทางวัฒนธรรมดานดนตรีไทย
และดนตรีพื้นบาน ประจำป 2557 2558 2559 กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

3. ไดรับรางวัลโลรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันนาฎมวยไทย ISUZU ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน พรอมทุนการศึกษา 100,000 บาท 

4. ไดรับโลเกียรติยศ รางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้ง
ที่ 64 ปการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแกน 

5. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลลัพธกิจกรรมตอยอด คายการเงินทิสโก  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไดรับโลรางวัล และเงินรางวัล 100,000 บาท ปการศึกษา 2558 

6. นักเรียนไดรับตำแหนงชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแขงขันกีฬาทางอากาศและการบิน 8th 
FAI World Paragliding Accuracy Championship (WPAC) 2015 ประเภทรมรอนชิงแชมปโลก     ที่
ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 6 – 18 ส.ค.58  

7. ไดรับรางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศ การแขงขัน OBEC Young Beach Volleyball 
2015 ชิงแชมปประเทศไทย จัดขึ้น ณ จ.พะเยา ปการศึกษา 2558 
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8. ไดรับโลเชิดชูเกียรติ ผานเกณฑการประเมินผลการดำเนินงาน “ระดับดีเดน” เปน
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำป 2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

9. นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.4-6 การ
แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปการศึกษา 2559 

10. นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันวงเครื่องสายเล็ก
ผสมขิม ม.1-ม.6 การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปการศึกษา 2559 

11. โรงเรียนไดร ับรางวัลชนะเลิศรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ป 2559 
(มัธยมศึกษาขนาดใหญ) 

12. โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ชมรม RSC ปการศึกษา 2559 
13. โรงเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับประเทศ 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2559 
14. โรงเรียนไดรับโลรางวัล ผลการดำเนินงานปองกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนในระดับดีเดน 

ปการศึกษา 2559 
15. นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมอลำกลอน โครงการสรางเครือขายครู

วรรณศิลปอีสาน ปการศึกษา 2559 
16. น ักเร ียนได ร ับรางว ัลอ ันด ับท ี ่  1 จ ังหว ัดขอนแก น อ ันดับท ี ่  29 ระด ับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ การทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 31 จัดโดยบริษัทเสริมปญญา 
17. โรงเรียนไดรับโลรางวัลสถานศึกษาที่สงเสริมการสอบธรรมศึกษา ดีเดน อันดับที่ 3 

ประจำปงบประมาณ 2559   
18. ไดรับรางวัลชนะเลิศถวยประทานจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร

ราชาทินัดดามาตุ ระดับมัธยมศึกษา การแขงขันฟุตวอลเลยชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป 2559  
19. ไดรับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาดีเดน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ดานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ประจำป 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
20. โรงเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การดำเนินโครงการ”สตารทอยางมีสติ ขับขี่

อยางมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต จังหวัดขอนแกน 
21. โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษารักษาศีล 5 โครงการสราง ความปรองดอง

สมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล 5” ป 2559 
22. นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาหวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
23. นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย งานสัปดาหวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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24. นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “โครงการอบรมพระนักเผยแพรภาค
ภาษาอังกฤษ” ประจำป 2559 (กิจกรรมการตอบปญหาธรรมะภาษาอังกฤษสำหรับพระภิกษุ สามเณร 
และนักเรียน) ป พ.ศ. 2559 

25. นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “โครงการอบรมพระนักเผยแพรภาค
ภาษาอังกฤษ” ประจำป 2559 (กิจกรรมการตอบปญหาธรรมะภาษาอังกฤษสำหรับพระภิกษุ สามเณร 
และนักเรียน) ป พ.ศ. 2559 

26. นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันฟุตบอลชาย รุนอายุไมเกิน18ป 
ชิงถวย รศ.ดร.สมเจต ภูศรี 

27. ครูไดรับคัดเลือกใหเปนพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ดีเดน ประจำปการศึกษา 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

28. นักเรียนไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน ประจำปการศึกษา 2559  
29. นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันมวยไทยสมัครเลน การแขงขันกีฬา

นักเรียนนักศึกษาแหงชาติ ยาโมเกมส ประจำป 2559 
30. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลลัพธ

กิจกรรมตอยอด คายการเงินทิสโกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับโลรางวัล และเงินรางวัล 50,000 
บาท 

31. ไดรับเกียรติบัตรระดับทอง โรงเรียนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปการศึกษา 2559 
และเปนโรงเรียน 1 ใน 10 โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกแขงขันในระดับประเทศ   

32. ไดรับรางวัล 6 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560 

33. รางวัลชนะเลิศกีฬาเซปกตะกรอ ทีมคู กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนอง
เกมส ปการศึกษา 2560  

34. รางวัลชนะเลิศถวยประทานจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ ระดับมัธยมศึกษา การแขงขันฟุตวอลเลยชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจาป 2560  

35. รางวัลชนะเลิศการแขงขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงแมน โครงการสงเสริมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแกน  

36. นางสาววิมลมาศ กางจันทา ไดรับคัดเลือกเปนเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย ประจำป 
พ.ศ. 2560 (ดีเดน) ระดับมัธยมศึกษา ของกระทรวงวัฒนธรรม  

37. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เปนสถานศึกษาศึกษาและสงเสริมโครงการเยาวชน
ตนแบบดานดนตรีไทย ประจำป 2560 ของกระทรวงวัฒนธรรม  

38. นายธนภัทร บุญกาญจนวนิชา รางวัลนักพูดดีเดนลำดับที่ 1 The Best Speaker (The 
1st Runner Up) Debate การโตสาระวาทีภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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39. ไดรับรางวัลเหรียญทองรวม อันดับที่ 2 ในการแขงขันศิลปหัตถกรรม ปการศึกษา 2560 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแกน ขอนแกน  

40. รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีพื้นบานโปงลาง ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ 
ประเพณีผูกเสี่ยว และผลงานกาชาดจังหวัดขอนแกน ประจำป 2560  

41. นายอาคม สายสังข ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(1st Runner-Up Northeastern Region) การประกวดงานเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค ในโครงการ 
“Junior Dublin Literary Awards for Thailand” ครั้งที่ 13 ภายใตหัวขอ “Moving Forward” 

42. นายฉัตรชัย ภูสมพงษ ไดรับพระราชทานโลรางวัลชนะเลิศ อันดับ 5 การประกวด
เยาวชนตนแบบเกงและดีทู (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุนที่ 8 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และ
นายธีระพงษ พาเหลี่ยม  ไดรับเข็มพระราชทานผูเขารอบ 40 คนสุดทาย จากทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

43. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษออนไลน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

44. รางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับดีเดน ระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 
45. เกียรติบัตรผานเกณฑการประเมินระดับดีมาก โครงการ”สงเสริมสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา

ความปลอดภัยในการใชรถใชถนนจังหวัดขอนแกน” ปการศึกษา 2561 
46. เกียรติบัตรหนวยงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DRTI-Team) ในระดับ

ดีเยี่ยม ปการศึกษา 2561 
47. เกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ระยะเวลารับรอง    

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 – 14 กุมภาพันธ 2563 ปการศึกษา 2561 
48. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 4 รายการ 
ไดแก การแขงขันการขับรองเพลงไทย ม.1 - ม.  การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4 - ม.6 การแขงขัน
การจัดการคายพักแรม ม.1 - ม.3 และการแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1 - ม.6 

49. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมไดรับรางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเดนประเภท
สถานศึกษา สาขาอนุรักษมรดกไทย ปการศึกษา 2561 

50. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาฟุตวอลเลย รุนอายุไมเกิน 18 ป ชาย การแขงขันกีฬา
ฟุตวอลเลย ชิงแชมปประเทศไทย ปการศึกษา 2561 

51. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาเฮดดิส รุนอายุไมเกิน 18 ป ชายการแขงขันกีฬา ธอส.
เฮดดิส ชิงแชมปประเทศไทย 2019 ปการศึกษา 2561 

52. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมไดรับรางวัลคุณภาพ แหงสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(OBECQA) ปการศึกษา 2560 
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53. นางอัญรินทร วิโย รองผูอำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ไดรับรางวัลรางวัลครู
ดีไมมีอบายมุข ประจำป 2561 และรางวัลผูทำคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน ป 2561 จังหวัดขอนแกน 

54. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดปายนิเทศภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประจำปการศึกษา 2561 จากศูนยเครือขายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียน
กัลยาณวัตรและไดรับรางวัลศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

55. นักเร ียนผานการคัดเลือกเขาร วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั ้งที ่  24 ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จำนวน 2 คน และเขารวมระหวางวันที่ 20 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562  

56. วงโปงลาง “ออนซอนอีสาน” ไดรับรางวัลชนะเลิศ พรอมถวนพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดวงดนตรีพ้ืนบานอีสานวงโปงลาง งานเทศกาล
ไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแกน 

57. นายธนูธรรม ปาปะเขา สอบไดเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสวนของสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ ประจำปการศึกษา 2561 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาที่เปนมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษา 

ผูปกครอง ชุมชน องคกร และเครือขายนานาชาติ 
 

เปาประสงค (Goals) 
1. ผู เรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู  คิดริเริ ่มสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู  มีทักษะ และ

คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย สามารถปรับตัวและพึ่งพาตนเองได 
2. ครูเปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ

เรียนรูที่หลากหลาย  เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาที่เปนมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อการ
เรียนรู โดยประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคกร และเครือขายนานาชาติ 
 
กลยุทธ (Strategy) 

1. สงเสริมการบรหิารจัดการดวยระบบคุณภาพอยางยั่งยืน  
2. สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานสากล  
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน  

 
คานยิมองคกร (Value)  :  “ใหเกียรติผูนอย เคารพผูอาวุโส”  
อัตลักษณ (Identity) :  “ดนตรียอด มารยาทเยี่ยม” 
เอกลักษณ (Uniqueness) :  “ความมสีุนทรียภาพของผูเรียน” 
วัฒนธรรมองคกร  :  “การทำงานเปน TEAM” 
 
 2.5.2  กระบวนการดำเนนิงานการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมีกระบวนการดำเนินงานโดยกำหนดโครงสรางการบริหารงานที่
ชัดเจน มีการจัดทำคูมือครูที่ระบุขอบขายภาระงานที่ชัดเจน  ครูและบุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  เนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ ติดตามอยางสม่ำเสมอ   
 วิธีการและแนวทางในการที่โรงเรียนทำการปรับปรุงผลการดำเนินการ  และกระบวนการ
เรียนรูของโรงเรียน การประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ ๆ ของโรงเรียนอยางเปนระบบ
ดังนี้  1) วางแผนการจัดทำกลยุทธสูความเปนเลิศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการเปน
องคกรแหงการเรียนรู และการทำงานรวมกันอยางมีคุณธรรม เมตตากรุณา 2) มีการจัดการองคความรู
อยางหลากหลาย เปนปจจุบันสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว 3) การดำเนินงานนิเทศภายใน ตรวจสอบ 
สรางความเขาใจในงาน ในเปาหมาย วัตถุประสงคขององคกรอยางตอเนื่อง 4) เปาหมายและวัตถุประสงค
หลักขององคกรคือผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก คือ เปนเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหนาทาง
ความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 

 โรงเร ียนขับเคลื ่อนการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ มกัน มีความรูและคุณธรรม เพื่อวางแผน
กำหนดกิจกรรม เพื่อสรางองคความรูที่หลากหลาย ผลักดันใหเกิดความรูความสามารถดานวิชาการ 
ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรมไทย สงผลใหผู เรียนมีศักยภาพเปนพลโลก ตามเปาหมายของโรงเรียน
มาตรฐานสากล เปนเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค และ
รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก ทำใหผู เรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามเปาหมายที่
สถานศึกษากำหนด มีคุณลักษณะที่พึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียนผานเกณฑที่สถานศึกษากำหนด   
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ภาพที่ 2.65  แผนภาพกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียน SKW Model 
 

นวัตกรรม SKWK MODEL ประกอบดวย 
S – Sufficient Economy   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
K – Variety of Knowledge  ความรูที่หลากหลาย 
W – World Class Standard School โรงเรียนมาตรฐานสากล 
K - Keep Learner Quality  ผูเรียนมีคุณภาพ 
 2.5.3  สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษา 

  2.5.3.1  ผลการประเมนิภายนอก 
  ผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เมื่อวันที่ 8-10 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2554 บริษัท/หางหุนสวน ที่เขาประเมินชื่อ หางหุนสวนจำกัด สหสิกขมาตร มีผลการประเมินดังนี้ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับมัธยมศึกษา สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียน ผลรวม
คะแนนประเมินสถานศึกษา  87.96 คะแนน และมีคุณภาพระดับ  ดี 
 รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกรายตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมิน  
ระดับดีมาก จำนวน 11 ตัวบงช้ี ไดแก ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ผูเรียนคิดเปนทำเปน ประสิทธิผล
ของการาจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
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สถานศึกษา พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ผลการพัฒนาให
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับพอใช 
จำนวน 1 ตัวบงช้ี ไดแก ผลสัมฤทธ์ิ 
 จุดเดน ผูเรียนมีสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียดานนาฏศิลป เปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที ่พึงประสงค มีความใฝรู ใฝเรียนและเรียนรู อยางตอเนื ่อง  คิดเปนทำเปน 
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ มี
ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เปนไปตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา มีผลการจัดการศึกษาที่เปนไปตามจุดเนน จุดเดน ที่เปนเอกลักษณของสถานศึกษา มี
ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื ่อสงเสริมบทบาทหนาที ่ของสถานศึกษาที ่บรรลุเปาหมายตาม
มาตรฐานที่กำหนด มีผลการรักษามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสูความเปนเลิศที่ไดมาตรฐาน 
 จุดที่ควรพัฒนา ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหพัฒนาสูงขึ้น 
 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 1.  มาตรฐานดานผลการจัดการศึกษา 
  1) สถานศึกษาควรมีการดำเนินโครงการดานการบำเพ็ญประโยชน โดยเปดโอกาสใหผูเรียน
ในทุกระดับชั้นไดเขารวมกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมนอกสถานศึกษา ใหเปนโครงการที่ตอเนื่อง และนำ
ผลการดำเนินกิจกรรมของผูเรียนมาสรุปผลเพื่อเปนเกียรติประวัติแกผูเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรม เพื่อเปน
แบบอยางที่ดีแกผูเรียนในสถานศึกษา 
  2) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
สถานศึกษาควรนำขอสอบ O-NETของปการศึกษาที่ผาน ๆ มา ทำการทบทวนความรูใหกับผูเรียนอยาง
เขมขนและตอเนื่องกอนสอบ O-NET จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
  3) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรทุกสวนงานใหมีความเขาใจในระบบประกัน
คุณภาพภายในอยางแทจริงและสามารถนำผลการปฏิบัติงานมาประยุกตใหสามารถสอดคลองกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษาและมีการรายงานผลจากการปฏิบัติงานจริงใหเปนระบบและตอเนื่อง 
 2.  มาตรฐานดานการบริหารจัดการศึกษา 
  1) สถานศึกษาควรมีการนำผลการวิจัยในชั ้นเรียนของครูมาบูรณาการเพื ่อจัดทำเปน
งานวิจัยดานวิชาการในระดับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม
กับสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน 
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  2) สถานศึกษาควรมีการวิจัยวิเคราะหวิจัยนโยบายและแผนเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และสามารถนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามนโยบาย
และแผนงานที่สถานศึกษากำหนดไดอยางชัดเจน 
  3) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรทุกสวนงานใหมีความเขาใจในระบบประกัน
คุณภาพภายในอยางแทจริงและสามารถนำผลการปฏิบัติงานมาประยุกตใหสามารถสอดคลองกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานสถานศึกษาและมีการรายงานผลจากการปฏิบัติงานจริงใหเปนระบบและตอเนื่อง 
 3.  มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูให
เปนไปตามตัวช้ีวัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไดออกแบบไวโดยเนนใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริง และเนนทักษะกระบวนการคิดใหบอยครั้งขึ้นในทุกกลุมสาระการเรียนรู จะสงผลให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นในภาพรวมจะไดผลดียิ่งขึ้น 
 4.  มาตรฐานดานการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรใหความรู บ ุคลากรเกี ่ยวกับการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหเปนระบบโดยนำมาตรฐานของตนสังกัดและของสถานศึกษามาใชในการปฏิบัติงานและ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของตนสังกัด 

 

  2.5.3.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาป
การศึกษา 2561 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ยอดเยี่ยม  
  จากผลการประเมิน พบวา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน อยูในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูในระดับยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับยอด
เยี่ยม  
  ทั้งนี้ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย
ที่เปนไปตามความตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียน และสภาพของชุมชนทองถิ่น โดยการจัดคาย
คุณธรรมกับนักเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตร เนน
ใหผู เรียนมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ จัดใหมีการแนะแนวเพื่อสรางเจตคติที่ดีตอ
การศึกษาตอ จัดใหมีการใหคำปรึกษาดานการรักษาสุขทางกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม การเขาไป
ศึกษากับภูมิปญญาในชุมชน สถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษา “ถนนปลอดภัยในโรงเรียน” ใหความรู
เรื ่องจราจร การใชรถอยางปลอดภัย สงเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สงเสริมการออมโดยมี
ธนาคารโรงเรียน และนำเอานวัตกรรมฮักนะโมเดล (HUGNA MODEL) เขามาใชในการดำเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนจนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูในระดับยอดเยี่ยม  พัฒนาการของ
คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ ้น ผู เรียนมีความสามารถในการอานและเขียน การสื่อสารทั้ง
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดคำนวณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดดี และมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนด  
  ดานกระบวนการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
แหง สพฐ. OBECQA ไดดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษา
ขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกำหนดเปาหมาย ปรับ
วิสัยทัศน กำหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหสอดคลอง
กับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพรอมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนด
ไว มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และปรับปรุงแกไขงานให
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษายึดรูปแบบโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สาระทองถิ่นสอดแทรกเขาไปบูรณาการในหลักสูตร มีการพัฒนาความพรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู สงเสริมการเรียนภาษาตางประเทศที่สอง ไดแก ภาษาจีน และ
ภาษาญี่ปุน ตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
โดยคำนึงถึงความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี ่ยวของตามความตองการของตลาดแรงงาน
ตลอดจนสภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกมีการรวบรวมขอมูลจากนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และนำ
ขอมูลดังกลาวมาเปนขอในการพิจารณาในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร  ดานการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจัดทำในรูปแบบที่เหมาะสมกับความตองการพัฒนาของบุคลากรและตามลักษณะ
ของงาน โดยการสำรวจความตองการและใหไปรับการพัฒนาในดานนั้นๆ แลวนำความรูมาปรับใช  และ
รายงานผลในรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง จัดใหมีการนิเทศครูโดยกลุมสาระและรายงานผล 
สนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการใหมีความกาวหนาในวิชาชีพครู การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน
โรงเรียน และภายนอกโรงเรียนรวมกับเครือขายและสหวิทยาเขต และจัดอบรมภายในสำหรับบุคลากรใน
รูปแบบการสอนที่ทันสมัย ดานการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีความสะอาด ปลอดภัย มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบดานอาคารสถานที่เพื่อตรวจความเพียงพอและซอมแซมโตะ เกาอ้ี สื่อ และ
อุปกรณตางๆใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน จัดใหมีโครงการขยะกลับบานเพื่อสรางวินัยที่ดีใหกับนักเรียน 
มีการจัดระบบเครือขาย SKWK WIFI ใหนักเรียนสามารถสืบคนขอมูลได และติดตั้งแมขายอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง (Leased Line) สามรถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  ครูจ ัดการเรียนการสอนที ่เนนผู เร ียนเปนสำคัญโดยการดำเนินงาน /กิจกรรมอยาง
หลากหลาย ไดแก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสูประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำหนวยบูรณาการ
อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สัดสวน
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คะแนนแตละหนวย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครู
จัดการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู จนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิดที่สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได  เชน 
จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปญญา
ทองถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช จัดทำเปนรายงาน ครูทุกคนทำงาน
วิจัยในช้ันเรียนปการศึกษาละ 1 เรื่อง นอกจากนี้ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธ
เชิงบวก จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย ทำใหนักเรียนรักที่จะเรียนรู และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน โดยสรางเครื่องมือวัด กำหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการ ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และ
นำผลมาพัฒนาผูเรียน ครูในสายชั้นเดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูรวมกัน 
  2.5.3.3  ผลการทดสอบปลายป 
   1) ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 
   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 56.47 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 54.42  เมื่อพิจารณารายสาระการ
เรียนรู พบวาไมมีสาระการเรียนรูใดที่สถานศึกษาควรเรงพัฒนา 
   กลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร คาเฉลี ่ยกลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 29.25 ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 30.04 เมื่อพิจารณา
รายสาระการเรียนรู  พบวา สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาควรเรงพัฒนาตามลำดับ คือ 1) บูรณาการ 2) 
จำนวนและการดำเนินการ 3) เรขาคณิต 4) การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  เนื่องจากมีผลการ
ทดสอบของสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากับ  36.23 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 36.10  เมื่อพิจารณา
รายสาระการเรียนรู  พบวา  สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาควรเรงพัฒนาตามลำดับ  คือ 1) แรงและการ
เคลื่อนที่  2) กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 3) สารและสมบัติของสาร 4) ดาราศาสตรและ
อวกาศ   เนื่องจากมีผลการทดสอบของสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 28.68 ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ คือ 29.45 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู  พบวา  สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาควรเรง
พัฒนาตามลำดับ คือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร และภาษาและวัฒนธรรม  เนื่องจากมีผลการทดสอบของสาระ
การเรียนรูมีคาเฉลี่ยต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
   เมื ่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ปการศึกษา 2559 – 2561 ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 แสดงดังภาพที่ 2.66 
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ภาพที่ 2.66  แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) ของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา  2559 – 2561 
 

   2) ผลการสอบ O-NETของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 
   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 6 มีคาเฉลี่ยเทากับ 45.98 ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 47.310 เมื่อพิจารณารายสาระการ
เรียนรู  พบวา  สาระการเรียนรูที ่สถานศึกษาควรเรงพัฒนาตามลำดับ คือ 1) มาตรฐาน ท 2.1  2) 
มาตรฐาน ท 1.1 3)  มาตรฐาน ท 1.4  4) มาตรฐาน ท 3.1  เนื่องจากมีผลการทดสอบของสาระการ
เรียนรูมีคาเฉลี่ยต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยเทากับ 27.28  ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 30.72          เมื่อ
พิจารณารายสาระการเรียนรู  พบวา  สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาควรเรงพัฒนาตามลำดับ คือ       1) 
มาตรฐาน ค 1.2  2) มาตรฐาน ค 1.4  3) มาตรฐาน ค 4.2  4) มาตรฐาน ค 1.1  5) มาตรฐาน ค 2.2  
ตามลำดับ เนื่องจากมีผลการทดสอบของสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
   กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คาเฉลี ่ยกลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยเทากับ  29.32  ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 30.51 เมื่อพิจารณา
รายสาระการเรียนรู  พบวา  สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาควรเรงพัฒนาตามลำดับ คือ  1) มาตรฐาน ว 
2.1  2) มาตรฐาน ว 3.1 3) บูรณาการ 4) มาตรฐาน ว 3.2  5) มาตรฐาน ว 5.1 6) มาตรฐาน ว 4.2 7) 
มาตรฐาน ว 1.1 และ 8) มาตรฐาน ว 1.2  เนื่องจากมีผลการทดสอบของสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยต่ำกวา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยเทากับ 35.13 ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ คือ 35.16 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู  พบวา  สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาควรเรง
พัฒนาตามลำดับ คือ  1)มาตรฐาน ส 5.2  2) มาตรฐาน ส 4.1 3) มาตรฐาน ส 2.1 4) มาตรฐาน ส 4.2  
5) มาตรฐาน ส 4.3  เนื ่องจากมีผลการทดสอบของสาระการเรียนรู มีคาเฉลี ่ยต่ำกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คาเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.76 ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ คือ 31.41  เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู  พบวา  สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาควรเรง
พัฒนาตามลำดับ คือ 1) มาตรฐาน ต 2.1  2) มาตรฐาน ต 4.1 3) มาตรฐาน ต 4.2  4) มาตรฐาน ต 3.1  
เนื่องจากมีผลการทดสอบของสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ปการศึกษา 2559 – 2561 ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 แสดงดังภาพที่ 2.67 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.67  กราฟแสดงผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) กลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

     ระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2559-2561 
 
  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน 

บริหารจัดการภายใตวิสัยทัศน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพันธกิจและเปาประสงคในการพัฒนา

49
.9

7

22
.0

3 30
.1

0 34
.3

1

24
.1

6

47
.0

1

21
.1

2 27
.4

2 33
.6

9

24
.0

4

45
.9

8

27
.2

8

29
.3

2 35
.1

3

26
.7

6

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2559

2560

2561



169 
 
ศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหเปนมืออาชีพ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาที่เปนมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยประสานความรวมมือระหวาง
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคกร และเครือขายนานาชาติ  

 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของทางโรงเรียนมีจุดแข็งคือ ผูเรียนมีสุขภาพกายหรือ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียดานนาฏศิลป เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีความใฝรูใฝ
เรียนและเรียนรูอยางตอเนื่อง  คิดเปนทำเปน สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  มีการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ มีผลการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เปนไปตาม
ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีผลการจัดการศึกษาที่
เปนไปตามจุดเนน จุดเดน ที่เปนเอกลักษณของสถานศึกษา มีผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
สงเสริมบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาที่บรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กำหนด  มีผลการรักษามาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาสูความเปนเลิศที่ไดมาตรฐาน แตก็มีจุดที่ควรพัฒนาคือ ผูเรียนควรไดรับการพัฒนา
ดานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนใหพัฒนาสูงขึ ้น และจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ยังพบวา คะแนนเฉลี่ยยังต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ดังนั้นผูสอนจำเปนจะตองมีเทคนิควิธีการสอนหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการรายงานตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2561 พบวา 
ยังมีจุดที่ควรพัฒนา คือ ดานคุณภาพของผูเรียน ยังตองเรงพัฒนาดานการนำเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี ่ยนเรียนรู อยางสมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยาง
เหมาะสม ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ควรเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนมากขึ้น ดานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหสามารถนำเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรูอยางสมเหตุสมผล 
และมีทักษะในการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ควรวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและธรรมชาติวิชา  และ
ครูควรใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใชในการพัฒนาตนเอง (ฝายแผนงาน โรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม, 2561) 

 จากการวิเคราะหบริบทของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมขางตน แสดงใหเห็นถึงความจำเปน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูบุคคล
แหงการเรียนรู และผลการประชุมคณะผูบริหารและคณะครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมพบวา มีการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ พรอมทั้งมีการรายงานสรุปผลการประเมิน
ตนเองของแตละกลุมสาระการเรียนรู แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติยังไมเปนที่
พึงพอใจ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดทำขอตกลงของคณะครู 
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(MOU) ในการพัฒนาการจัดการเรียนการรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น 
(Teach Less Learn More) ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน  เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียนตอไป  
 

2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการดำเนินการวิจัยนี้ ผู วิจัยไดคำนึงถึงการนำเอาหลักธรรมมาเปนขอคิดเตือนใจตลอด

ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแตจุดเริ่มตนของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย  โดยเชื่อวาการนำ
หลักธรรมที่มาใชจะชวยเสริมสรางใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ และ
เพื่อตอบสนองตอปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่กำหนดไววา  “ความเปนเลิศทาง
วิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” (Academic Excellence based on Buddhism) ซึ ่งมีหลักธรรม
มากมายที่สามารถจะนำมาใช แตในงานวิจัยนี้ผูวิจัยกำหนด 5 หลักธรรม คือ (1) สังคหวัตถุ 4 (2) อิทธิ
บาท 4 (3) สัปปุริสธรรม (4) ไตรสิกขา และ(5) อริยสัจ 4 ดังรายละเอียดไดกลาวถึงในตอนตน 

 นอกจากนั้น ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการวิจัยนี้ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปน
การวิจ ัยที ่อ ิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม 
(Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณที่มีอยูจริงของมนุษย การดึงศักยภาพของ
มนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและความเปนประชาธิปไตยในการกระทำ
และการสงผลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และเกิดความรูใหมจากการปฏิบัติ เปนการวิจัย
แบบลางข ึ ้นบน ที ่ท ั ้งผ ู ว ิจ ัยม ีส วนร วมในการว ิจ ัยก ับผ ู ร วมว ิจ ัยในลักษณะเปนความร วมมือ 
(Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) ในการรวมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ 
(Acting) สังเกต (Observing) และสะทอนผล (Reflecting) ในลักษณะที ่เปนวงจรแบบเกลียวสวาน 
(Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการตอเนื่องกัน ไมมีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีขอจำกัดในเรื่องเวลา 
งานวิจัยนี้กำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจรๆ ละ 1 ภาคการศึกษา)  หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภท
อื่น ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกกระทำ (Passive) เปนผูกระทำ (Active) หรือผูรวมกระทำ 
(Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา 
(By Them and for Them) กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ 
และผูไดรับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผูวิจัยก็เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเชี่ยวชาญ
หรือผูรูดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็
ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อทำความเขาใจหรือเพื่อหาความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทานั้น แต
จะตองมีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปน
การเปลี่ยนแปลงที่ยั ่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมในทุก
ขั้นตอนนั้น 
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 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คำนึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ        
2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็น
จากผูรวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ
และการเปนผู มีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู จากการกระทำ ทั ้งสำเร็จและไมสำเร็จ         
เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน การเปลี่ยนแปลง
ในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทาง
สังคมและรูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัยเปนตน 10) นำไปสูการปฏิบัติหรือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน คำนึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) รับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวม
วิจัยเขาถึงขอมูลตาง ๆ อยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจ
รวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือรวมกัน 
และขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมาย
อื่นตองไดรับการอนุญาตกอน 7) ผลการดำเนินงานจะยังคงปรากฏใหเห็นและเปดโอกาสใหผู อื ่นให
ขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจาตอรองกอนการ
จัดพิมพเผยแพร 9) ผู ว ิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ ่มแรกรวมทั้ง
ขอเสนอแนะและผลประโยชน 10) ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทำงานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวม
ตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล นอกจากนั้นยังคำนึงถึงบทบาทของผูวิจัย  10 
ประการ ดังนี้ 1) เปนครู  2) เปนผูนำ 3) เปนผูฟงที่ดี 4) เปนนักวางแผน 5) เปนนักออกแบบ 6) เปน
นักวิเคราะห 7) เปนนักสังเคราะห 8) เปนนักสังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล 10) เปนผูสงเสริม
สนับสนุนและอำนวยความสะดวก  

 นอกจากนั้น จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอย 
เรียนรูมาก” จากทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานทั้ง 23 แหลง คือ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555) 
นวรัตน ไวชมภู และสุจิตรา จรจิตร (2555)  สิรินภา สมศรี (2555) ณัฐพล บัวจันทร (2557) ธงชัย สิทธิ
กรณ (2557) สุทัศน เอกา (2558) อนุศร หงสขุนทด (2558) อารีย ปรีดีกุล  (2558)  มานัส รอดช่ืน 
(2559) พันธรบ ราชพงศา (2559) นวรัตน ไวชมภู (2559) พนมนคร มีราคา (2560) จิตรา สุขเจริญ 
(2556)  นวพร ชลารักษ (2558) วิจารณ พานิช (2555) สุธีระ ประเสริฐสรรพ (2558) กมลรัตน เทอร
เนอร จรัสศรี เพ็ชรคง จุฬารัตน หาวหาญ และนวพร  มามาก  (2003) Tan (2003)  Loon (2005)        
Tan (2007)  Teo, Deng, Lee, & Lim-Ratnam. (2013) Tan & Abbas  (2015)  และBurg (2015) ซึ่ง
มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูวิจัยมีความรอบรูและความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) ตอการนำไปรวม
เสวนากับผูรวมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน  ตามแนวคิดของธารสองสาย คือ สายวิชาการของผูวิจัย และ
สายประสบการณของรวมวิจัย เพื่อใหผูรวมวิจัยไดนำไปปรับใชหรือบูรณาการเขากับสิ่งที่พวกเขารวมกัน
คิดและกำหนดขึ้น และเพื่อใหผูตระหนักกันวาทฤษฎีกับการปฏิบัติเปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสน
ขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน และทฤษฎีหากไมนำไปปฏิบัติก็เปลาประโยชน การปฏิบัติหากไมมีทฤษฎีมา
เสริมดวย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไมไกล วนเวียนอยูแตวิธีการเดิม ๆ เปนตน นั้น พบวามีรูปแบบ
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การเรียนรูที่สะทอนใหเห็นวาเปนการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach less, Learn More) 
11 รูปแบบ เพื่อใชเปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในงานวิจัยนี้ ดังนี้คือ  

1) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ( Student-Centered Learning หรือ Child-
Centered Learning) ความสำคัญ เปน การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน Project-Based 
Learning (PBL)  

2) จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning (PBL)  
3) การเรียนรูดวยการกระทำ (Learning by Doing)  
4) การเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง (Self-Directing Learning)  
5) จัดการเรียนรูโดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by Constructivism theory) 
6) การแสวงหาความรู (Inquiry Based Learning)     
7) การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design Learning)  
8) การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงขึ้นของบลูม (Higher Order of Bloom’s Taxonomy)  
9) สงเสริมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)  
10) จัดการเรียนรูแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  

 จากการวิเคราะหบริบทของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมขางตน แสดงใหเห็นถึงความจำเปน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูบุคคล
แหงการเรียนรู และผลการประชุมคณะผูบริหารและคณะครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมพบวา  มีการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ พรอมทั้ งมีการรายงานสรุปผลการประเมิน
ตนเองของแตละกลุมสาระการเรียนรู แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติยังไมเปนที่
พึงพอใจ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดทำขอตกลงของคณะครู 
(MOU) ในการพัฒนาการจัดการเรียนการรู โดยใชการจัดการเรียนรู แบบสอนนอยลง เรียนรู มากขึ้น 
(Teach Less Learn More) ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน  เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพใการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียนตอไป  

 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยขอแสดงกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยเปนภาพประกอบ ดังภาพที่  
2.68 
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ภาพที่ 2.68  กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 



 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: 

PAR) เปนการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนยิม 
(Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณที่มีอยูจริงของมนุษย การดึงศักยภาพของ
มนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและความเปนประชาธิปไตยในการกระทำ
และการสงผลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และเกิดความรูใหมจากการปฏิบัติ    เปนการ
วิจัยแบบลางขึ ้นบน ที ่ทั ้งผู ว ิจ ัยมีสวนรวมในการวิจ ัยกับผู ร วมวิจ ัยในลักษณะเปนความรวมมือ 
(Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) ในการรวมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ 
(Acting) สังเกต (Observing) และสะทอนผล (Reflecting) ในลักษณะที ่เปนวงจรแบบเกลียวสวาน 
(Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการตอเนื่องกันไมมีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีขอจำกัดในเรื่องเวลา 
งานวิจัยนี้กำหนดดำเนินการวิจัย 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคการศึกษา) หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภท
อื่น ผูถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกกระทำ (Passive) เปนผูกระทำ (Active) หรือผูรวมกระทำ 
(Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เปนการวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา 
(By Them and for Them) กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ 
และผูไดรับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผูวิจัยก็เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเชี่ยวชาญ
หรือผูรูดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็
ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อทำความเขาใจหรือเพื่อหาความรูในปรากฏการณตาง ๆ ที่ เปนอยูเทานั้น แต
จะตองมีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปน
การเปลี่ยนแปลงที่ยั ่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำจากบทบาทการมีสวนรวมใน  ทุก
ขั้นตอนนั้น 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คำนึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 2) 
ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็นจากผู
รวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการ
เปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรูจากการกระทำ ทั้งสำเร็จและไมสำเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ   ทางสังคมและ
รูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัยเปนตน 10) นำไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่
ยั่งยืน คำนึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) รับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวมวิจัยเขาถึง
ขอมูลตาง ๆ อยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจรวมกัน 4) 
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ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือรวมกัน และ
ขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อจุดมุงหมายอื่น
ตองไดรับการอนุญาตกอน 7) ผลการดำเนินงานจะยังคงปรากฏใหเห็นและเปดโอกาสใหผู อื ่นให
ขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจาตอรองกอนการ
จัดพิมพเผยแพร 9) ผู ว ิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต เริ ่มแรกรวมทั้ง
ขอเสนอแนะและผลประโยชน 10) ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทำงานแตผูที่ไมประสงคมีสวนรวม
ตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล นอกจากนั้นยังคำนึงถึงบทบาทของผูวิจัย  10 ประการ 
ดังนี้ 1) เปนครู  2) เปนผูนำ 3) เปนผูฟงที่ดี 4) เปนนักวางแผน 5) เปนนักออกแบบ 6) เปนนักวิเคราะห 
7) เปนนักสังเคราะห 8) เปนนักสังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล 10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวก  

 จากหลักการและแนวคิดที่สำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดังกลาวขางตน 
ผนวกกับผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” : 
กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม” จากทัศนะของนักวิชาการ 11 แหลง ดังกลาวในบทที่ 2 ผูวิจัย
กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 

3.1  พื้นที่ดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรื่อง ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรู

มากขึ้น” : กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม” เปนการวิจัยที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงตาม
คุณลักษณะ 2 ประการ ดังนี้  

 1) เปนโรงเรียนที่ตองเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
ตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากยังไมสามารถบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียนคือผูเรียนเปน
บุคคลแหงการเรียนรู  คิดริเริ ่มสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ และคุณลักษณะของผูเรียน          
ในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย สามารถปรับตัวและพึ่งพาตนเองได จึงมีความประสงคเขา
รวมการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น สำหรับผูบริหารและครูดวยการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จากการวิเคราะหบริบทของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมขางตน แสดงใหเห็น
ถึงความจำเปนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสูบุคคลแหงการเรียนรู และผลการประชุมคณะผูบริหารและคณะครูโรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคมพบวา มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ พรอมทั้งมีการรายงาน
สรุปผลการประเมินตนเองของแตละกลุมสาระการเรียนรู  แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติยังไมเปนที่พึงพอใจ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดทำ
ขอตกลงของคณะครู (MOU) ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอน
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นอยลง เรียนรูมากขึ้น กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแกน  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียนตอไป  

2) เปนโรงเรียนที่ผูวิจัยทำงานอยู จึงมีความสะดวกและความเปนไปไดตอการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอน รวมทั้งการเก็บขอมูลในการสังเกต การสัมภาษณ และการบันทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรม  ที่
ดำเนินการ สามารถเขาไปปฏิบัติงานภาคสนามไดตลอดระยะเวลาที่จะทำการวิจัย 
 

3.2  ผูรวมวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้เปนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอน

นอยลง เรียนรูมากขึ้น” (Teach Less, Learn More)  ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัดสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ผู ว ิจัยจึงไดกำหนดผู ร วมวิจัย (Research Participants)       
ดวยความสมัครใจตามจรรยาบรรณที่วา “ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต
เริ่มแรก รวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” และคำนึงถึงหลักการ “ผูที่ไม
ประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล” ผูรวมวิจัย ไดแก ครู จำนวน 20 
คน และมีกลุมเปาหมายในการพัฒนา เปนครู จำนวน  180 คน นักเรียน จำนวน 2,653 คน    
  

3.3  ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีลักษณะเปนการ

ดำเนินงานของวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที ่ไมมีสิ ้นสุดของการวางแผน (Planning) การ
ปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการสะทอนผล (Reflecting) แตเนื่องจากในการวิจัยนี้  มี
ขอจำกัดในเรื่องระยะเวลาตามหลักสูตร ผูวิจัยไดกำหนดวงจรในการวิจัยครั้งนี้มี 2 วงจร  วงจรละ 1 ภาค
การศึกษา ในปการศึกษา 2563  โดยมีแนวการดำเนินการในแตละวงจรและแตละขั้นตอน ดังนี้ 

 วงจรที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) ในวงจรที่ 1 ประกอบดวย 4 กิจกรรมดังนี้  

 1) การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอผูรวมวิจัยให
รับรูและเขาใจ ผูวิจัยเปนผูดำเนินการชี้แจงเคาโครงการวิจัยตอผูรวมวิจัยใหรับรูและเขาใจ เพื่อให  การ
ตัดสินใจเขารวมวิจัยเปนไปดวยความสมัครใจและเต็มใจ ตามจรรยาบรรณที่วา “ผูวิจัยตองแสดงใหทราบ
ถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรก รวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชนใหแกผูรวมวิจัยทราบ” 
และคำนึงถึงหลักการ “ผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล” ทั้งนี้ 
รวมทั้งชี้แจงถึงลักษณะ หลักการ บทบาท จรรยาบรรณ และประโยชนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมใหผู รวมวิจัยไดรับรู และเขาใจเพื่อใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2) การเสริมพลังความรูเบื้องตนสำหรับการวิจัย เปนเทคนิคที่จะใชในขั้นตอนตาง ๆ ของ 
การวิจัย เชน เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการ
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สังเกตและการบันทึกขอมูล  เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสรางเครื่องมือ
เพื่อใชในการวิจัย เปนตน 
 3) การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานวิจัยที่ผูวิจัย
กำหนดในบทที่ 3 เปนแนวทางในการดำเนินการวิจัยรวมกันทั้ง 10 ขั้นตอน   
 4) การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือ
ปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from 
Practice) ที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย ผูรวมวิจัย และสถานศึกษา และองคความรูจากการปฏิบัติ (Knowledge 
Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 

 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 1 ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 1) การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย ใหผูรวมวิจัยรวมกัน

ระดมสมองโดยอาศัยความรูและประสบการณพื้นฐานที่มีและเคยทำกันมาเพื่อหาคำตอบวา “จากความรู
และประสบการณของผูรวมวิจัย หากตองการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น    
ใหเกิดขึ้นในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  มีแนวทางในการพัฒนาอยางไร?” เพื่อใหเปนไปตามหลักการ
ที่วา “ผูรวมวิจัยถือเปนสายธารประสบการณ ที่มีความรูและประสบการณที่สะสมมา ไมไดเปนแกวที่วาง
เปลา แตมีศักยภาพมีภูมิความรูในตนเอง” โดยใหนำเสนอผลการระดมสมองเปนสวนหนึ่งของรายงานการ
วิจัยดวย 

 2) การนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย เปนแนวการพัฒนาที่ผูวิจัยไดศึกษา รวบรวม 
และเรียบเรียงเปนวรรณกรรมที่เกี ่ยวของกับการวิจัยในบทที่ 2 โดยมีประเด็นทำนองเดียวกัน คือ        
“ในทางทฤษฎีที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควา พบวา การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น 
ใหเกิดขึ้นในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีแนวทางในการพัฒนาอยางไร?” ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตาม
หลักการที่วา “ผูวิจัยถือเปนสายธารวิชาการ ที่มีความรูและความไวเชิงทฤษฎีในเรื ่องที ่จะพัฒนา”       
โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ ผูวิจัยมุงสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยวา ทฤษฎีกับการปฏิบัติเปนสิ่งที่
ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน ใหเกิดความตระหนักวาทฤษฎีจะชวยยนระยะ
ทางการลองถูกลองผิดใหสั้นลงได และสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยไดเขาใจและตระหนักถึงความสัมพันธเชิง
บวกตอกันระหวางการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ วาหากทำให
เกิดขึ้นได ก็จะทำใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 ในขั้นตอนนี้ นอกจากการนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยไดศึกษา รวบรวม และเรียบเรียง
เปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยในบทที่ 2 แกผูรวมวิจัยดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยอาจดำเนิน
กิจกรรมอื่น เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจใหกับผูรวมวิจัยในเรื่องที่จะพัฒนาไดอีกดวย เชน การเชิญวิทยากร
มาบรรยายใหความรูความเขาใจหรือสาธิตการปฏิบัติเพิ่มเติม การนำผูรวมวิจัยไปศึกษาสถานศึกษาหรือ
หนวยงานอ่ืนที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในเรื่องที่จะพัฒนา เปนตน 
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 3) การระดมสมองเพื ่อการบรรจบกันของสายธารประสบการณและสายวิชาการ 
(ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี) เพื่อใหมีการบูรณาการระหวางแนวการพัฒนา
ที่ผูรวมวิจัยรวมกันกำหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมขอ 1 กับแนวการพัฒนาที่ผูวิจัยนำเสนอจาก
แนวคิด       เชิงทฤษฎีในกิจกรรมขอ 2 ตามหลักการที่วา “การปฏิบัติหากไมมีทฤษฎีมาเสริมดวยก็
เสมือนคนตาบอด ไปไหนไดไมไกล จะวนเวียนอยูแตวิธีการเดิม ๆ” แลวกำหนดเปนแนวการพัฒนา ซึ่งจะ
จำแนกได 2 กรณีหลักๆ ดังนี้ คือ 

3.1) ผลจากการระดมสมองจากประสบการณของผูรวมวิจัย และการนำเสนอแนวการพัฒนา
เชิงทฤษฎีของผูวิจัย กำหนดเปนชุดของกิจกรรมที่จะกระทำเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง
เพื่อเรียนรูมากขึ้นในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมีอะไรบาง (WHAT)  

3.2) ชุดของกิจกรรมที่จะกระทำนั้น มีหลักการ แนวคิด ขั้นตอน หรือวิธีที่จะนำไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางไร (HOW) 
  4. การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรอง
หรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning 
from Practice) ที ่ เก ิดข ึ ้นก ับผู ว ิจ ัย ผ ู ร วมวิจ ัย และหนวยงาน และองคความรู จากการปฏิบั ติ 
(Knowledge Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
 

 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1  โดยผูวิจัยยังคงมีบทบาทการเปนผูมีสวนรวม 
เปนผูสงเสริมสนับสนุน และเปนผูอำนวยความสะดวก ใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ โดยมุงให
บรรลุผลในโครงการที่กำหนดไวจากขั้นตอนที่ 2 ตามหลักการ “มุงการเปลี่ยนแปลง และมุงใหเกิดการ
กระทำเพื่อบรรลุผล” พยายามไมใหความชวยเหลือใด ๆ ที่ไดอยางงาย ๆ หรือสำเร็จรูปเกินไป คอยให
กำลังใจและกระตุนใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง พิจารณาถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ ทางการบริหาร คือ 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ ในการนำแผนสูการปฏิบัติ เชน การจัดทีมงาน การแบงงาน การ
มอบอำนาจหนาที่ การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกำหนดเครือขายการติดตอสื่อสาร ทั้งใน
แนวต้ังและแนวนอน การจัดระบบการติดตามผล เปนตน ประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ  

1)  การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา แบบประเมินนี้ อาจมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) หรือแบบสัมภาษณ (Interview) หรือแบบสังเกต
พฤติกรรม (Behavior Observation) หรือแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที ่สุด    
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด หรือแบบอื่นที่เหมาะสมกับความคาดหวัง เปนความคาดหวั งในเชิง
คุณภาพ และ/หรือ เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลทั้งกอนการปฏิบัติ (Before Acting) ใน
วงจรที่  1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting)  ในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2  

 ซึ่งการประเมินผลกอนการปฏิบัติ (Before Acting) นั้นมีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึงสภาพ
ปจจุบัน (Current Condition) ของประเด็นที่เปนความคาดหวัง สวนการประเมินผลหลังการปฏิบัติทั้ง
สองระยะมีจุดมุงหมายเพื่อดูความกาวหนาจากการพัฒนา โดยเปรียบเทียบดูระดับการเปลี่ยนแปลง 
(Degree of Change)  
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2) การประเมินเพื่อใหสภาพปจจุบัน (Current Condition) กอนการปฏิบัติ โดยใชแบบ
ประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา กอนการปฏิบัติ (Before Acting) ในวงจรที่ 1 มี
จุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current Condition) เพื่อนำไปใชเปนฐานขอมูลเริ่มตนในการ
เปรียบเทียบใหเห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) หลังการพัฒนา ไม
กำหนดเกณฑเพดานความสำเร็จ ตามแนวคิดที่วา การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ตองทำตอเนื่องใน
ลักษณะแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ไมใชเหตุการณที่คิดวาสำเร็จแลวสิ้นสุด ตามคำกลาวที่วา 
Change is a Process, Not an Event แตก็เชื่อวาเมื่อมีการพัฒนาก็จะมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น 
(Higher Degree of Change) จากเดิม และยิ่งมีการพัฒนาก็ยิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามคำกลาวของ  
Winston Churchill ที่วา “To Improve is to Change, to be Perfect is to Change Often” 

3) การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันลงมือ
ปฏิบัติตามแผน ประกอบดวยแนวทางที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนด 

4)  การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือ
ปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from 
Practice) ที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย ผูรวมวิจัย และหนวยงาน และองคความรูจากการปฏิบัติ  (Knowledge 
Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 

 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 1 เปนการสังเกตเกี่ยวกับความกาวหนา 

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติ 
ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ  

1) การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผลและประเมินผล มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกัน
กำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุม  การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการดำเนินงานตามที ่คาดหวังและไมคาดหวัง จุดเดน 
จุดบกพรอง และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข ผลการเรียนรู และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ 

2) ผลการปฏิบัติตามแผน ประกอบดวย ผลการดำเนินงานตามแนวทางที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัย
รวมกันกำหนด 
 

 ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 1 เปนนำเอาเทคนิคการถอดบทเรียน 
เพื่อทบทวนหรือสรุปประสบการณการทำงานในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้ง
ภายในภายนอก ซึ่งทำใหเกิดผลอยางที่เปนอยู ทั้งที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และไมคาดหวัง เนนการ
ระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง สังเคราะห จับประเด็นกระบวนการทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ 
เปนการสืบคนความรูจากการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการสกัดความรูและประสบการณจากผูรวมวิจัย พรอม
ทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู และความรูใหม ๆ ที่เกิดขึ้น



180 
 
ระหวางการปฏิบัติงานทั้งที่บรรลุผลและไมบรรลุผล เพื่อเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายตอไปในวงจรที่ 2 

 กอนการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจะดำเนินการประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวัง
จากการพัฒนา โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้น เปนการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของวงจรที่ 
1 แลวนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะทอนผลดวย  

 ในการถอดบทเรียนเพื่อการสะทอนผลเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เนื่องจาก การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการพัฒนาเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผูวิจัยใชกรอบ
แนวคิดการวิเคราะหพลังข ับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & Ornstein, 
2000) มาใช โดยการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยู
เดิมวาเปนอยางไร ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณไวคืออะไร  พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่นำมาใชเพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคืออะไร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด เหตุปจจัยจากภายใน
และจากภายนอกอะไรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีขอสังเกตอะไรบางเกี่ยวกับประเด็นที่
บรรลุผลตามความคาดหวัง และขอสังเกตเกี่ยวกับที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง และในการดำเนินงาน
เพื ่อกอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงนั ้น ไดเกิดสิ ่งตอตานการเปลี ่ยนแปลง (Resistances to Change) 
อะไรบาง แลวจากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางที่เปนขอเสนอแนะเพื่อเพ่ิม 
(Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นใหหมดไป
หรือลดนอยลง ทั้งนี้ เพื่อผลตอการวางแผนเพ่ือพัฒนาในรอบที่ 2 ตอไป ซึ่งอาจเปนการปรับปรุงพลังขับที่
ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหมที่มีประสิทธิภาพกวามาใชแทน หรือทั้งกรณี
ปรับพลังขับเดิมและเพ่ิงพลังขับใหม  

 ดังนั้น การถอดบทเรียนเพื่อการสะทอนผลในวงจรที่ 1 มีประเด็นตาง ๆ เพื่อพิจารณารวมกัน
ระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย ดังนี้ 

1) สภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยูเดิมที่ระบุไดเปนอยางไร 
2) ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดไวคืออะไร   
3) พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใชเพื ่อกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงคืออะไร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด เหตุปจจัยจากภายใน
และจากภายนอกอะไรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีขอสังเกตอะไรบางเกี่ยวกับประเด็นที่
บรรลุผลตามความคาดหวัง และขอสังเกตเกี่ยวกับที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง  

4) ในการดำเนินงานเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดเกิดสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง 
(Resistances to Change) อะไรบาง  

5) จากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางที่เปนขอเสนอแนะเพื่อเพ่ิม 
(Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นใหหมดไป
หรือลดนอยลง เพื่อผลตอการเปนขอเสนอแนะในการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบที่ 2 ตอไป ซึ่งอาจเปน
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ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพลังขับที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหมที่มี
ประสิทธิภาพกวามาใชแทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิมพลังขับใหม 

6) ตัวบุคคล กลุม และหนวยงาน แตละระดับเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติงานอะไรบาง 
7) จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 กอใหเกิดความรูใหมหรือไม คืออะไร 
 

 วงจรที่ 2 
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 2 ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ  

1. การทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนขอมูลที่เปนผลจากการสังเกตและ
การถอดบทเรียนในแตละขั้นตอนที่ผานมา พรอมทั้งนำเสนอเปรียบเทียบความกาวหนาในการพัฒนาตาม
ผลการประเมินทั้งกอนและหลังการปฏิบัติตามแผนในวงจรที่ 1  เพื่อชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนาตามตัวชี้วัดในแบบประเมินผลสำเร็จจากการพัฒนาที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมพัฒนาขึ้น รวมทั้ง
นำเสนอใหเห็นถึงสิ่งที่บรรลุความคาดหวังและไมคาดหวัง เพื่อการวางแผนดำเนินการในวงจรที่สองนี้
ตอไป  

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  มีวัตถุประสงคเพื่อนำทางเลือกที่ผูวิจัยและผู
รวมวิจัยไดรวมกันประเมิน นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการใหม 

3. การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือ
ปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from 
Practice) ที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย ผูรวมวิจัย และหนวยงาน และองคความรูจากการปฏิบัติ  (Knowledge 
Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 

 
 ขั ้นตอนที ่ 7 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที ่ 2 เพื ่อแกปญหากันใหม ประกอบดวย 3 

กิจกรรม คือ 
1) การกำหนดแนวปฏิบัติรวมกัน มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันวางแนวปฏิบัติเพื่อใหแผนปฏิบัติ

การใหมบรรลุผลตามจุดมุงหมาย  
2) การนำแผนปฏิบัติสูการปฏิบัติ มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ผูวิจัย

และผูรวมวิจัยรวมกันกำหนด 
3) การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือ

ปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from 
Practice) ที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย ผูรวมวิจัย และหนวยงาน และองคความรูจากการปฏิบัติ  (Knowledge 
Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 2 เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ เปนการ
สังเกตเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ในแตละขั้นตอน ประกอบดวยการดำเนินงาน 2 กิจกรรม คือ  

1) การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล วัตถุประสงคเพื่อรวมกันกำหนดรูปแบบ
และวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุม  การตรวจสอบและการบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการดำเนินงานที ่คาดหวังและไมคาดหวัง จุดเดน จุดบกพรอง และ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข ผลการเรียนรู และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 

2) ผลการปฏิบัติตามแผน ประกอบดวยผลการดำเนินงานตามแนวทางที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัย
รวมกันกำหนด 

 
 ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 2 เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ นำเอา

เทคนิคการถอดบทเรียนมาใช เพื่อทบทวน หรือสรุปประสบการณการทำงานในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหเห็นถึง
รายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งทำใหเกิดผลอยางที่เปนอยู ทั้งที่บรรลุผลตามความ
คาดหวังและไมคาดหวัง เนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง สังเคราะห จับประเด็นกระบวนการทำงาน
เชิงบทเรียนหรือประสบการณ เปนการสืบคนความรูจากการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการสกัดความรูและ
ประสบการณจากผูรวมวิจัย พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนและผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู และ
ความรูใหมที่เกิดขึ้นทั้งที่บรรลุผลและไมบรรลุผล เพื่อเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติง านให
บรรลุเปาหมายตอไป 

 เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ กอนการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจะดำเนินการประเมินการ
บรรลุผลตามความคาดหวังจากการพัฒนา โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้น เปนการประเมินหลังการปฏิบัติ 
(After Acting) ของวงจรที่ 2 แลวนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะทอนผลดวย  

 ในการถอดบทเรียนเพื่อการสะทอนผลเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2” ผูวิจัยใชกรอบ
แนวคิดการวิเคราะหพลังข ับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & Ornstein, 
2000) มาใช โดยการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยู
เดิมวาเปนอยางไร ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดไวคืออะไร  พลังขับให
เกิดการเปลี ่ยนแปลง (Forces for Change) ที ่นำมาใชเพื ่อกอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงคืออะไร ได
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด เหตุปจจัยจากภายในและจากภายนอกอะไรที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีขอสังเกตอะไรบางเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง 
และขอสังเกตเกี ่ยวกับที ่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง และในการดำเนินงานเพื ่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ไดเกิดสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบาง แลวจาก สิ่ง
ตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางที่เปนขอเสนอแนะเพื่อเพิ่ม (Increase) พลังขับใหมี
ประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นใหหมดไปหรือลดนอยลง ทั้งนี้ เพื่อ
ผลตอการวางแผนเพื ่อพัฒนาในรอบที ่ 2 ตอไป ซึ ่งอาจเปนการปรับปรุงพลังขับที ่ใชอยู เดิมใหมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหมที่มีประสิทธิภาพกวามาใชแทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับ
เดิมและเพ่ิงพลังขับใหม  

 ดังนั้น การถอดบทเรียนเพื่อการสะทอนผลในวงจรที่ 2 มีประเด็นตาง ๆ เพื่อพิจารณารวมกัน
ระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย ดังนี้ 

1) สภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยูเดิมที่ระบุไดเปนอยางไร 
2) ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดไวคืออะไร   
3) พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใชเพื ่อกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงคืออะไร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด เหตุปจจัยจากภายใน
และจากภายนอกอะไรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีขอสังเกตอะไรบางเกี่ยวกับประเด็นที่
บรรลุผลตามความคาดหวัง และขอสังเกตเกี่ยวกับที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง  

4) ในการดำเนินงานเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดเกิดสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง 
(Resistances to Change) อะไรบาง  

5) จากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางที่เปนขอเสนอแนะเพื่อเพ่ิม 
(Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นใหหมดไป
หรือลดนอยลง เพื่อผลตอการใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในโอกาสตอไป ซึ่งอาจเปนขอเสนอแนะให
ปรับปรุงพลังขับที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหมที่มีประสิทธิภาพกวามาใช
แทน หรือทั้งกรณีปรับปรุงพลังขับเดิมและเพ่ิมพลังขับใหม 

6) ตัวบุคคล กลุม และหนวยงาน แตละระดับเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติงานอะไรบาง 
7) จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2 กอใหเกิดความรูใหมหรือไม คืออะไร 
 

 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เปนการนำเอา
ผลการสังเกตผล การสัมภาษณ การตรวจสอบ การบันทึก การประเมินผล และการถอดบทเรียนที่กำหนด  
ในแตละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะทอนผลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนารวมกันระหวาง
ผูวิจัยและผูรวมวิจัย เพื่อสรุปเปนผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยที่กำหนดไว ดังนี้ คือ 

1)   การเปลี ่ยนแปลงจากการปฏิบ ัต ิ (Change from practice) ประกอบดวย การ
เปลี ่ยนแปลงที ่คาดหวัง (Expected Change) และการเปลี ่ยนแปลงที ่ไม คาดหวัง  (Unexpected 
Change) กรณีการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังเปนการแสดงผลการประเมินผลการบรรลุคามคาดหวังจากการ
พัฒนา ทั้งกอนการปฏิบัติ (Before Acting) ในวงจรที่  1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting)  ในวงจรที่ 
1 และวงจรที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบดูระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change)  

2) การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ประกอบดวย การเรียนรูที่เกิดขึ้น
ระดับบุคคล การเรียนรูที่เกิดขึ้นระดับกลุม และการเรียนรูที่เกิดขึ้นระดับหนวยงาน  

3) องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) เปนความรู
ใหมที่แสดงเปนโมเดลความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Cause and Effect Model) วา ในการพัฒนานั้นมี
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ปจจัยผลักดัน (Force for Change) ใดที่สำคัญที่ผู วิจัยเชื่อวาสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่
คาดหวังและไมคาดหวัง และในการพัฒนานั้นมีสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)    
ที่สำคัญอะไรบาง ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) 
นั้นอยางไร ทั้งนี้ความรูใหมที่แสดงเปนโมเดลความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Cause and Effect Model) 
ดังกลาว ถือเปนความรูใหมเฉพาะบริบทตามทัศนะของ Coghlan & Brannick (2007) และ James, 
Milenkiewcz, & Bucknam (2008) ที ่กลาววา  “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีขอจำกัดในการนำไป
เผยแพรหรืออางอิง แตสามารถนำเอาประเด็นขอคิดหรือเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นเปนขอเสนอแนะ
สำหรับการนำไปใชในสถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือที่กำลังมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะเดียวกันได”  

 การดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 10 ผูวิจัยขอสรุปใหเห็นถึงขั้นตอน กิจกรรม 
และระยะเวลาในการดำเนินงาน วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ดังตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 3.1  แสดงขั้นตอน กิจกรรม และเวลาดำเนินการวิจัย ในวงจรที ่1 
  

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ป พ.ศ. 2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรยีมการ ประกอบดวย (1) การชี้แจงแนวคิด
และแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอผูรวมวิจัย
ใหรับรูและเขาใจ (2) การเสรมิพลังความรูเบื้องตนสำหรับการ
วิจัย   (3) การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (4) การถอดบทเรียน 

     

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ประกอบดวย (1) การระดมสมองเพ่ือ
การดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย (2) การนำเสนอ
เนื้อหาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจยั (3) การระดมสมองเพื่อการบรรจบ
กันของธารสายประสบการณและสายวิชาการ (4) การถอด
บทเรียน 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ป พ.ศ. 2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ประกอบดวย (1) การจัดทำแบบ
ประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา (2) การ
ประเมินเพ่ือใหสภาพปจจุบัน (Current Condition) (3) การนำ
โครงการ   ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ (4) การถอด
บทเรียน 

     

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ประกอบดวย (1) การกำหนดรูปแบบ
และวิธีการในการสังเกตผลและประเมินผล (2) ผลการปฏิบัติตาม
แผน 

     

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล ประกอบดวย (1) สภาพปจจุบัน 
(Current Condition) หรือสภาพเดิมที่เปนอยูเดิมที่ระบุไดเปน
อยางไร (2) ความคาดหวังที่จะไดรับ (Desired Condition)        
ที่กำหนดไวคืออะไร (3) พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces 
for Change) ที่นำมาใชเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคอือะไร   
(4) ในการดำเนินงานเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดเกิดสิ่ง
ตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบาง  
(5) จากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานัน้ มีแนวทางอะไรบางที่
เปนขอเสนอแนะเพ่ือเพิ่ม (Increase) พลังขบัใหมีประสิทธภิาพ 
และลดลง (Reduce) (6) ตัวบุคคล กลุม และหนวยงาน แตละ
ระดับเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติงานอะไรบาง (7) จากการ
ปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 กอใหเกิดความรูใหมหรือไม คืออะไร 
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ตารางที่ 3.2  แสดงขั้นตอน กิจกรรม และเวลาดำเนินการวิจัย ในวงจรที ่2 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ป พ.ศ. 2563-2564 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
วงจรที่ 2 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม ประกอบดวย (1) การทบทวนผลการ
พัฒนา (2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใหม (3) การถอดบทเรียน 

     

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม ประกอบดวย (1) การกำหนดแนวปฏิบัติ
รวมกันใหม (2) การนำแผนลงสูการปฏิบัติใหม (3) การถอดบทเรยีน 

     

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม ประกอบดวย (1) การกำหนดรูปแบบ
และวิธีการสังเกตผล (ประเมินผล) (2) ผลการปฏิบัติตามแผน 

     

ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม ประกอบดวย (1) สภาพปจจบุัน 
(Current Condition) หรือสภาพเดิมทีเ่ปนอยูเดิมทีร่ะบุไดเปน
อยางไร (2) ความคาดหวังที่จะไดรับ (Desired Condition)      ที่
กำหนดไวคืออะไร (3) พลงัขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for 
Change) ที่นำมาใชเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร (4) ในการ
ดำเนินงานเพื่อกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดเกิดสิง่ตอตานการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบาง (5) จากสิง่ตอตาน
การเปลี่ยนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางที่เปนขอเสนอแนะเพื่อ
เพิ่ม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลดลง (Reduce) (6) 
ตัวบุคคล กลุม และหนวยงาน แตละระดับเกิดการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานอะไรบาง (7) จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2 กอใหเกิด
ความรูใหมหรือไม คืออะไร 

     

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรที ่1 และ
วงจรที่ 2 เปนการนำเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการ
ถอดบทเรยีนทีก่ำหนดในแตละขั้นตอน รวมทัง้ผลจากการสะทอนผล
ในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนารวมกันระหวางผูวจิัยและผู
รวมวิจยั เพื่อสรปุเปนผลการวิจยัตามวัตถุประสงคการวิจัยที่กำหนดไว 
คือ (1) การเปลีย่นแปลงจากการปฏิบัติ (Change from Practice) 
(2) การเรยีนรูจากการปฏิบัติ  (Learning from Practice)  (3) องค
ความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice)  
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3.4  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนดเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007) 

ซึ ่งจำแนกเปน 4 กลุ ม ดังนี ้ 1) แบบสังเกต (Observation) 2) แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 
Interview) และแบบส ัมภาษณกล ุ ม  (Focus Group Interview) 3)  แบบตรวจสอบหร ือบ ันทึก 
(Examining /Record) เชน บันทึกอนุทิน (Journal) แผนที่ (Maps) เครื่องมือบันทึกเสียงและบันทึกภาพ 
(Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field Notes) และ 4) 
แบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา  
 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีบทบาทหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเริ่มจากการปฏิบัติ

ภาคสนามในโรงเรียนที่เปนพื้นที่ปฏิบัติการวิจัยที่กำหนด ในปการศึกษา 2563 ในชวงระหวางวันที่ 1 
กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 แบงออกเปน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร โดยแบงเวลา
ในการปฏิบัติงานเปนตาราง กำหนดวันและเดือน เพื่อใหเห็นสภาพขอเท็จจริงทั้งในสวนที่เห็นชัดและแฝง
เรนจากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทั้ง 10 ขั้นตอน โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย
ดังกลาวในหัวขอที่ 3.4 
 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดรับจากเครื่องมือที่เลือกใชในการวิจัย ที่ไดจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้ง 10 ขั้นตอน 

จะนำมาวิเคราะหรวมกันเปนระยะ ๆ โดยประยุกตใชแนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ (2526) มีดังนี้ (1) 
จัดทำขอมูลใหเปนหมวดหมูตาง ๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการวิจัย เปนหลักในการแบง
ปรากฏการณและหาความถี่ของปรากฏการณที่เกิดขึ้น  (2) การกระทำ (Acts) คือ การใชชีวิตประจำวัน 
การกระทำหรือพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคลากรที่ใชในการวิจัย (3) กิจกรรม (Activities) คือ การกระทำ 
หรือพฤติกรรมที่เปนกระบวนการที่มีขั ้นตอนและมีลักษณะตอเนื่อง (4) ความหมาย (Meaning) คือ
คำอธิบายของบุคคลเกี่ยวกับการกระทำหรือกิจกรรมเพื่อทราบโลกทัศน ความเชื่อ ทัศนคติของชุมชน (5) 
ความสัมพันธ (Relationship) คือความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชนที ่ เก ี ่ยวของ จะไดทราบ
ความสัมพันธ ความขัดแยง ความเกี่ยวของกับบุคลากร (6) การมีสวนรวมในกิจกรรม (Participation) คือ
การปรับตัวบุคคล การใหความรวมมือ และยอมเปนสวนของโครงสรางกิจกรรมบริการ พรอมจะเปนพวก
เดียวกัน จะทราบความขัดแยงและความราบรื่นไดชัดเจน (7) สภาพสังคม (Setting) คือภาพทุกแงทุกมุม
ที่สามารถบันทึกจากภาคสนามเกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีสวนรวม 
(8) จัดแบงขอมูลจากการบันทึกภาคสนามของการวิจัยในสวนที่เปนขอความแบบพรรณนาเหตุการณ
เกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (9) การวิเคราะหขอมูล ทำให
เปนสภาพปจจุบันจากขอความพรรณนาเหตุการณเกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยนำรายงานการวิเคราะหขอมูลของวัตถุประสงคของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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แบบมีสวนรวมที่วิเคราะหแลว ไปใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับทราบชวยยืนยันตรวจแกไขผลการวิเคราะห 
และใหคำแนะนำเพื่อปรับปรุงรายงานใหถูกตองสมบูรณมากขึ้น การตรวจสอบขอมูลจะใชบุคลากรหลาย
คนในเหตุการณของกิจกรรม สวนการวิเคราะหขอมูลที่เปนเชิงปริมาณ ผูวิจัย   ก็ใชคาสถิติพื้นฐานคือ คา
รอยละ และคาเฉลี่ย เพื่อใหเปนขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น 

 กรณีที ่เปนคาสถิติที ่ใชประกอบการรายงานผลการดำเนินงานวิจ ัย ใชสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซึ่งเปนสถิติที่ใชอธิบายคุณลักษณะตาง ๆ ของสิ่งที่ตองการศึกษาในกลุมใดกลุม
หนึ่ง วิธีการทางสถิติที่อยูในประเภทนี้ เชน การจัดกระทำกับขอมูลโดยนำเสนอในรูปของตารางหรือ
รูปภาพ การแปลงคะแนนใหอยูในรูปแบบอื่น ๆ เชน เปอรเซ็นตไทล คะแนนมาตรฐาน การคำนวณหา
คาเฉลี่ยหรือการกระจายของขอมูล เชน มัชฌิมเลขคณิต มัธยฐาน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย เปนตน  
ไมใชสถิติอางอิง (Inferential Statistics) ซึ่งเปนสถิติที่ใชอธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่ตองการศึกษาใน
กลุมใดกลุมหนึ่ง แลวสามารถอางอิงไปยังกลุมอื่น ๆ ได โดยกลุมที่นำมาศึกษาจะตองเปนตัวแทนที่ดี  ของ
ประชากร ตัวแทนที่ดีของประชากรไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยาง และตัวแทนที่ดีของประชากรจะเรียกวา 
"กลุมตัวอยาง" ทั้งนี้เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการวิจัยเฉพาะบริบทตามทัศนะของ 
Coghlan & Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz, & Bucknam (2008) ที่กลาววา“ผลการวิจัย
เชิงปฏิบัติการมีขอจำกัดในการนำไปเผยแพรหรืออางอิง แตสามารถนำเอาประเด็นขอคิดหรือเหตุการณ
สำคัญที่เกิดขึ้นเปนขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชในสถานการณอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือที่กำลัง
มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได”  
 

3.7  การเขียนรายงานการวิจัย 
 เขียนและนำเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ (Critical Approach) แสดง

หลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสารหรืออื่น ๆ ถึงสิ่งที่ไดรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ รวมกัน
สังเกตผล และรวมกันสะทอนผลวา ไดผลเปนอยางไร ทั้งที่บรรลุผลและไมบรรลุผลตามที่คาดหวัง เกิด
ประสบการณการเรียนรูอะไรบางทั้งในระดับบุคคล กลุม และหนวยงาน และเกิดความรูใหมอะไรขึ้นมา
บางจากการปฏิบัติ มีขอเสนอแนะอะไรและอยางไร สำหรับบุคคลอื่น หรือหนวยงานอื่น ที่ตองการจะ
พัฒนาหรือแกไขปญหานั้น ๆ ดังนั้นการนำเสนอผลงานวิจัยมีลักษณะเปนการพรรณนาหรือบรรยายเชิง
วิพากษ (Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน โดยในชวงแรกของแตละ
ขั้นตอน จะนำเสนอเหตุการณที่เกิดขึ้นในลักษณะการเลาเรื่อง (Story Telling) ตามความเปนจริงและ
เปนกลาง (Factual and Neutral Manner) การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริงประสบการณการเรียนรู
จากการปฏิบัติและองคความรูจากการปฏิบัติจริง 
 



 

บทที่ 4 
ผลการดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” : กรณีของโรงเรียน    
ศรีกระนวนวิทยาคม” ซึ่งดำเนินการวิจัยในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 
2 ของปการศึกษา 2563  ผูวิจัยจะนำเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ (Critical 
Approach) แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสารหรืออื่น ๆ ถึงสิ่งที่ไดรวมกันคิด 
รวมกันปฏิบัติ รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลวา ไดผลเปนอยางไร ทั้งที่บรรลุผลและไมบรรลผุล
ตามที่คาดหวัง เกิดประสบการณการเรียนรูอะไรบางทั้งในระดับบุคคล กลุม และหนวยงาน และเกิด
ความรู ใหมอะไรขึ ้นมาบางจากการปฏิบัติ มีขอเสนอแนะอะไรและอยางไร สำหรับบุคคลอื่น หรือ
หนวยงานอื่น ที่ตองการจะพัฒนาหรือแกไขปญหานั้น ๆ ดังนั้นการนำเสนอผลงานวิจัยมีลักษณะเปนการ
พรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ (Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน โดย
ในชวงแรกของแตละขั้นตอน จะนำเสนอเหตุการณที่เกิดขึ้นในลักษณะการเลาเรื่อง (Story Telling) ตาม
ความเปนจริงและเปนกลาง (Factual and Neutral Manner) การเปลี ่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริง
ประสบการณการเรียนรูจากการปฏิบัติและองคความรูจากการปฏิบัติจริง ดังตอไปนี้ตามลำดับ 
 

4.1  ผลการวิจัยในภาคสนามวงจรท่ี 1 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอผู
รวมวิจัยใหรับรูและเขาใจ ผูวิจัยเปนผูดำเนินการชี้แจงเคาโครงการวิจัยตอผูรวมวิจัยใหรับรูและเขาใจ 
เพื่อใหการตัดสินใจเขารวมวิจัยเปนไปดวยความสมัครใจและเต็มใจ ตามจรรยาบรรณที่วา “ผูวิจัยตอง
แสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแตเริ่มแรก รวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน ใหแกผู
รวมวิจัยทราบ” และคำนึงถึงหลักการ “ผูที่ไมประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิ
สวนบุคคล” ทั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงถึงลักษณะ หลักการ บทบาท จรรยาบรรณ และประโยชนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหผูรวมวิจัยไดรับรูและเขาใจเพื่อใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผลดำเนินการวิจัยดังนี้ 

1.1) การแจงเพื่อเตรียมความพรอมเบื้องตนใหกับผูรวมวิจัย โดยไดดำเนินการในวัน
จันทรที่ 22 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปนวาระการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2563 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)    ณ 
หองภูคำแสน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ในเวลา 10.00 น. ซึ่งผูวิจัยไดนำเสนอหัวขอการวิจัยเรื่อง 
“ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” : กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม”       
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ใหที ่ประชุมรับทราบ และไดแจกเอกสารประกอบประกอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : 
ระเบียบวิธีที่ใชในการวิจัย ของ รศ.ดร. วิโรจน สารัตนะ โดยเนนไปที่ครูผูสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อเปนการทำความเขาใจในเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งในที่ประชุมก็รับทราบตามที่ผูวิจัยได
นำเสนอเบื้องตนซึ่งทางผูวิจัยก็ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับทาทีของคณะครูที่เขารวมวิจัย บางคนยังไมเขาใจ 
บางคนยังมีความรูสึกกังวลวาเขาจะไดรับงานเพิ่มอีกหรือไม  ผูวิจัยจึงเปดประเด็นใหทุกคนที่อยูในหองนี้
ไดสอบถาม    

“งานชิ้นนี้เปนงานที่คุณครูจะตองทำเพิ่มเติมใชไหมครับ เพราะเกรงวา
ปกติแลวคุณครูแตละทานก็จะมีภาระงานเยอะอยูแลวครับ แลวเราจะมีเวลาพอ
หรือเปลาครับ” (ผูรวมวิจัย, นายธันยวัตร แกวสุข, 22 มิถุนายน 2563) 

“จริงๆแลว คำวาสอนนอย เรียนรูมาก ถาเราลองมาแปลความหมาย 
หรือลองทำความเขาใจดีดีแลว สอนใหนอยลง เรียนรูใหมากขึ้น (Teach Less, 
Learn More) คือ การสอนโดยใชการบรรยายนอยลง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวางผูเรียนกับอาจารยผูสอนและผูเรียนกับผูเรียน เพื่อเปนการนำความรู
และประสบการณไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ซึ่งเปนการสอนที่กอใหเกิดความ
ความเขาใจอยางยั่งยืน  พวกเราไมตองกลัว มันไมใชภาระงานใหมแตมันคืองานเดิม
ของเราที่นำมาพัฒนา” (ผูวิจัย, นายสุรเชษฐ รูปต่ำ, 22 มิถุนายน 2563) 

“นับไดวาเปนการทำวิจัยที่จะกอใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนของเรามาก 
ซึ่งจะทำใหโรงเรียนของพวกเรากาวไปอีกขั้นหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน
รวมกันทั้งโรงเรียน ทำอยางไรจึงจะเปนการสอนนอยลง แตผูเรียนไดเรียนรูมากขึ้น 
ผมคิดวานาจะเปนการดีมากในการรวมกันคิดรวมกันพูดคุยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเราใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” (นายกังวาล ปญญานิรมิตร  รอง
ผูอำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม, 22 มิถุนายน 2563) 

หลังจากที่ผูวิจัยคลายความกังวลใจใหกับคณะครูแลว บรรยากาศดูมีชีวิตชีวาขึ้น ครูไมนั่งกมหนา 
เพราะกลัวจะไดงานกลับอีกตอไป ตางรวมกันแลกเปลี่ยนสนทนากันดวยเสียงหัวเราะ  ผูวิจัยเองก็คลาย
กังวลไปดวยเพราะถาหากยังไมมีความเขาใจที่ตรงกัน ก็จะทำงานนั้นใหสำเร็จไปไดยาก ดังภาพที่ 4.1 
 

   
 



191 
 

  
 

ภาพที่ 4.1  การชี้แจงงานวิจัยในที่ประชุมเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอน 
 

1.2) การสรางความเขาใจในงานและสรางความสัมพันธรวมกัน  
 หลังจากที่ไดแจงเพื่อเตรียมความพรอมเบื้องตนใหกับคณะผูบริหารและครูไดรับทราบแลว 

ในเดือนมิถุนายนที่ผานมานั้น ตอมาผูวิจัยไดพูดคุยกับทานรองผูอำนวยการกังวาล ปญญานิรมิตร และ
นายไพรินทร  พลเยี่ยม หัวหนาฝายวิชาการ เพื่อที่จะขอนัดแนะคณะครูซึ่งเปนผูรวมวิจัยในการสรางความ
เขาใจในงานวิจัย และจะขอความรวมมือการมีสวนรวมในการทำวิจัยรวมกันในครั้งนี้ดวย โดยจัดขึ้นใน
วันที ่ 30 มิถ ุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองภูคำแสน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ (1) สรางความเขาใจเบื้องตนในการทำวิจัยรวมกัน (2) สรางความสัมพันธอันดีงาม
ระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย  

 จากนั้นเวลา 09.30 น. ผูวิจัยไดนำเสนองานวิจัย “ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น” : กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม” ตั้งแตหัวขอวิจัยจนถึงวิธีการดำเนินการวิจัย
ใหแกผูรวมวิจัยไดรับทราบอยางละเอียด โดยใชโปรแกรม Power point นำเสนอไปตามลำดับ เพื่อใหผู
ร วมวิจัยไดเขาใจขอบเขตของงานวิจัย มีความเขาใจเบื ้องตนในการทำวิจัยรวมกัน รวมทั ้งสราง
ความสัมพันธอันดีงามระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2  ผูวิจัยไดนำเสนอขอบเขตของงานวิจัยใหกับผูรวมวิจัยใหทราบในรายละเอียด 
  ผูวิจัยไดพูดถึงความสำคัญและความเปนมาของงานวิจัยวามีความเปนมาอยางไร ในการทำวิจัย

ในเรื่องนี้ โดยกลาวถึงปญหาดานการศึกษาของไทยในภาพรวมตามทัศนะของนักการศึกษาหลาย ๆ ทาน 
โดยปญหาการมุงผลิตผูเรียนไปสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานเปนหลัก สอนใหทองจำมากกวา
สอนใหคิดเปน ทำไดแตทองจำหนังสือ ไมไดสรางองคความรูใหม ไมไดตอบสนองความตองการของสั งคม 
ผูเรียนมีความรูต่ำกวามาตรฐานอยางตอเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูในเกณฑต่ำ และสอดคลองกับ
ผลการรายงานตนเองของสถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ปการศึกษา 2562 ในดาน
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนที่ยังตองดำเนินการพัฒนาโดยเฉพาะการเนนใหผู เรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
โดยใชวิธีการที่หลากหลาย นอกจากนั้นผู วิจัยยังไดนำเสนอ แนวคิด “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ ้น” 
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(Teach Less, Learn More: TLLM) จากทัศนะของนักวิชาการ 23 แหลง ใหผูรวมวิจัยไดรับทราบ และ
แสดงความคิดเห็นรวมกัน เพื่อใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจที่จะมารวมทำงานวิจัยรวมกัน
ของผูรวมวิจัย เมื่อไดกลาวถึงปญหาความเปนมาและความสำคัญของงานวิจัย ก็ไดนำเสนอเกี่ยวกับคำถาม
งานวิจัยตอไปวา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ในโรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ในขั้นตอนตาง ๆ ของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม และกอใหเกิดการเรียนรูและความรูใหม
อะไร ซึ่งคำถามนี้ผูวิจัยไดขยายใหผูรวมวิจัยไดรับทราบถึงแนวทางการที่จะไดคำตอบที่ดีและสมบูรณ ถา
เรารวมมือกันทำวิจัยในครั้งนี้  

“จากครั้งที่แลวที่ ผอ.ไดนำเสนอองคความรู แนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและไดผูรวมวิจัยที่สมัครใจเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ ใน
วันนี้จะเปนการประชุมเพื่อรวมกันพูดคุยถึงปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและเสนอแนะ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียน คุณครูแตละทานพบ
เจอปญหาอะไรบางและแกปญหาอยางไร” (ผูวิจัย, นายสุรเชษฐ รูปต่ำ, 30 มิถุนายน 
2563) 

 “ สำหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร นักเรียนเรียนไปแลว เนื้อหาจำได ณ 
ขณะ อยูในหอง แตเมื่อผานเวลา จะนำความรูมาสอบ ไมสามารถจำได ตองเกิดการ
ทบทวนกอน เมื่อทบทวนกอนสอบนอย ทำใหทำขอสอบ ทำคะแนนไดนอย เปนปญหา
ที่เจอมาหลายรุน ตอนเรียนในหองทำได แตเมื่อทำคะแนนสอบไมสามารถทำได ”       
(ผูรวมวิจัย, นางจารุพร รุทเทวิน, 30 มิถุนายน 2563) 

“เรื่องนี้เปนปญหาของผลสัมฤทธิ์ ตอนเรียนในหองเขาใจหมดแตพอตอน
ทำขอสอบ ทำไมได เปนปญหาเรื่องขาดความจำ ” (ผูวิจัย, นายสุรเชษฐ รูปต่ำ,            
30 มิถุนายน 2563) 

 “ขอเพิ่มเติม บางครั้งบางคราวการเรียนในแตละวิชา จะมีความแตกตาง
ทางดานเนื้อหา ทฤษฎีที่ใชในการสอนก็มีความแตกตางกัน แตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
นักเรียน จะใสใจในการเรียน ในสวนของวิชาสังคม เมื่อสอนแลวทายคาบตอบคำถาม
นักเรียนสามารถตอบได แตเมื่อเวลาออกขอสอบนักเรียนก็ทำไมได แตก็จะนำนักเรียน
เขามาย้ำมาทบทวนเพิ่มอีก กอนที่จะสอบ”  (ผูรวมวิจัย, นายธันยวัตร แกวสุข, 30 
มิถุนายน 2563) 

“ปญหาที่กลาวมาคือเปนปญหาโดยรวมสวนใหญ คณิตศาสตรเองก็เกิด
ปญหา ตอนที่สอนนักเรียนก็เขาใจจริง ๆ แตวาเมื่อสอบกลางภาคปลายภาคนักเรียนก็
สอบตกทุกครั้ง นี่คือปญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ ทางคณิตศาสตรคิดวาปญหาที่เกิดขึ้นเกิด
จากนักเรียนไมมีทักษะ คำวาทักษะที่เกิดขึ ้นนั่นหมายถึงนักเรียนตองกลับไปทำ    
ทำซ้ำ ๆ เดิม ๆ จนเกิดเปนองคความรู ปญหาในหองเรียนบางทีแคจะใหนักเรียนสนใจ
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ในการเรียนก็ยากแลว เมื ่อเรียนจบไปแลวตองการใหนักเรียนทบทวน ก็หาวิธีให
นักเรียนทบทวนก็ยาก เมื ่อสอบถามวาเรียนจบเรียบรอยแลวนักเรียนกลับไปทำ
การบานหรือฝกเพิ่มไหมนักเรียนก็ไมไดฝกเพิ่ม ในหลาย ๆ ครั้งนักเรียนหลายคนก็จะ
ลอกเพื่อนลอกเฉลย ถาจะใหเกิดทักษะก็ทำใหยาก คิดวาเปนปจจัยภายนอกที่ทำให
เกิดขึ้นดวย ในเวลาวางสวนใหญนักเรียนไมไดใชเวลานำมาใชทบทวน เมื่อมีเทคโนโลยี
มีโทรศัพทเขามา ทำใหดึงความสนใจไปหมด และอีกหนึ่งปญหาสำคัญตอนนี้ นักเรียน
ในชวงเปดเทอมแรกจะหัวใส สามารถตอบคำถามไดหมด เมื่อผานไป 2-3 เดือน      ไม
สามารถแกไขปญหางาย ๆ ได เมื่อความรูกอนหนานี้ย่ำแย พอเรียนผานไปไมมีการ
ทบทวน ทำใหจำไมได ปญหาที่พบเจอคืองานเยอะ การบานเยอะ เมื่องานเยอะทำให
ลอกการบาน แคใชเวลาในการลอกก็ทำงานยังไมเสร็จแลว จึงทำใหไมมีเวลาทบทวน 
เมื่อถึงชวงทายเทอมทำใหนักเรียนเกิดความเหนื่อยลา ในชวงระยะเวลาตอนที่กำลัง
เรียน ก็ทำใหกังวลถึงวิชาอื่น นักเรียนบอกวานักเรียนการบานเยอะ และคิดวามี
เทคโนโลยีเขามาดวย ทำใหมีเวลานอยลง การแกปญหาตอนนี้คือทำ เพียงแคให
นักเรียนมีเจตคติที่ดี ทำใหนักเรียนมีความสนใจในหองเรียนมากที่สุด แตเมื่อออกนอก
หองเรียนก็ถือเปนการที ่เกินการควบคุมไดและยังแกไขปญหาในสวนนี ้ไมได”            
(ผูรวมวิจัย, นางสาวปยะนุช วินทะไชย, 30 มิถุนายน 2563) 

“ครูปยะนุชมองนักเรียนเปนผาขาวในครั้งแรก ตื่นเชามาสมองปลอดโปรง 
เมื่อพบเจอเหตุการณตางๆทำใหนักเรียนเริ่มเบลอ และเบลอในตอนบาย หรือเพราะมี
เรื่องเขามาในสมองมาก เมื่อตองเรียนครบหลักสูตร 8 วิชา ทำใหสมองรับความรูเขามา
เยอะ ก็มีเบลอเปนเรื่องธรรมดา วิธีแกของครูปยนุช ก็เลยสรางเจตคติที่ดีในหองเรียน 
แตสรางแควิชาเดียวไมไดตองสรางดวยกัน” (ผูวิจัย, นายสุรเชษฐ รูปต่ำ, 30 มิถุนายน 
2563) 

“ในสวนของภาษาไทยสิ่งที่นาเบื่อที่สุดคือวรรณคดี และหลักภาษา หลัก
ภาษานักเรียนจะไมเขาใจแตถาอธิบายวามันเปนสูตรที่ตายตัว นักเรียนจะสามารถทำ
ได สวนวรรณคดีจะเปนสวนที่นาเบื่อถาคุณครูเปดหนังสือแลวสอน อานตามหนังสือ
อยางเดียวก็จะมีปญหาเกิดขึ้น คือนักเรียนจะเบื่อและไมอยากที่จะเรียน เมื่อสอนเสร็จ
ใหนักเรียนทำใบงาน นักเรียนจะบนวา สอนสอนเสร็จแลวใหสรุปแลวใหทำใบงานสง 
จึงลองปรับวิธีการสอนดู โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนหองตน
ตองการสมาธิในการเรียนตองการหองเรียนเงียบ ๆ นักเรียนหองทายตองการเลนเกม
เรียนเหมือนใหไดเลน มีการคิดกลวิธีใหนักเรียนจับแผนปาย เพื่อจะแลกกับการไมทำ
การบาน เมื่อเปดดูนักเรียนก็จะตื่นเตน ตองการใหนักเรียนไดเลนเหมือนไมไดเลน 
นักเรียนจะมีความเครียดนอยลง จะมีความสุขกับการทำการบาน มีการใชกลยุทธบอก
นักเรียนวาถานักเรียนตั้งใจเรียนจะลดการบานให แตความจริงแลวก็ใหนักเรียนทำ
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การบานเทาเดิม เทาเพื่อนหองอื่น แตพูดเสริมแรงใหนักเรียนรูสึกวานอยลง ก็ถือเปน
การใหเทคนิคเสริมแรงนักเรียน” (ผูรวมวิจัย, นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง,            30 
มิถุนายน 2563) 

“เสริมแรงทางบวกและลบ วิธ ีแกปญหาของครูนฤมล คือการใหงาน           
มีเทคนิคในการหลอกลอ” (ผูวิจัย, นายสุรเชษฐ รูปต่ำ, 30 มิถุนายน 2563) 

“เปนเพื่อนกับนักเรียนใน facebook และนักเรียนมีการบนวาการบานเยอะ
ผานทางหนาเฟซ นักเรียนจะบนวา การบานวิชา 0.5 หนวยกิต มีปริมาณมากกวาวิชา 
3 หนวยกิต ในสวนรายวิชาภาษาญี่ปุ นแผนการเรียนภาษาญี่ปุ นจะพยายามไมให
การบานมาก เพราะมีโอกาสที่จะไมไดรับงานจากนักเรียน จึงจะสั่งงานและทบทวน
ภายในคาบเรียน เพื่อใหการบานนักเรียนนักเรียนมักจะลอกกันไมวาการบานจะงาย
หรือยาก ครูบางทานอาจจะแกไขปญหาดวยการสั่งงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหนักเรียนลด
การลอกกัน แตนั่นคือการเพิ่มภาระใหนักเรียนทำใหนักเรียนไมมีเวลาทำอยางอื่นได
เลย” (ผูรวมวิจัย, นางสาวจิรัชญา สีสุพัฒน, 30 มิถุนายน 2563) 

“วิธีแกปญหา ครูจิรัชญาไดมาจากนักเรียนวา การบานวิชา 0.5 หนวยกิต   มี
มากกวาวิชา 3 หนวยกิต มีครูบางคนใหงานเยอะขึ้นเพื่อใหนักเรียนลอกนอยลง อยาก
ใหวิชาการฟงไว มีคนตั้งคำถามวาการบานจำเปนตองมีไหม เปนปญหาจริงหรือไม” 
(ผูวิจัย, นายสุรเชษฐ รูปต่ำ, 30 มิถุนายน 2563) 

“ทำไมวิชา 0.5 จึงใหการบานเยอะกวาวิชาที่มีจำนวนหนวยกิตเยอะ ๆ      
ในรายวิชากลุมงานคอมพิวเตอรเปนทักษะในการปฏิบัติ เวลาฝกปฏิบัติจำเปนตองใช
เวลามากกวา 1 คาบ จึงตองใหนักเรียนทำงานมากอนลวงหนา ถาไมมากอนถาทำใน
คาบจะทำไมเสร็จ ใน 1 คาบจะตองมีการตรวจ ทำใหไมมีเวลาสอนแลว” (ผูรวมวิจัย, 
นายจักรพงษ อามาตยสมบัติ, 30 มิถุนายน 2563) 

“เรามีเทคนิคอื่นไหมก็ใหเยอะแหละ เพื่อจะไดมีเวลามาตรวจ เรามีเทคนิค
อื่นไหมที่ทำใหเด็กทำอยางมีความสุขแลวเราตรวจกลางอากาศ เรามีเทคนิคอื่นไหมที่
ทำใหนักเรียนมีความสุขในการทำงาน แลวเราก็ประเมินไดโดยเปดโอกาส ใหเรารูวา
นักเรียนเขาสามารถทำได นี ่คือสิ ่งที ่เราตองคุยเพื่อถอดบทเรียนรวมกัน ถาไมสั่ง
การบานจะใหนักเรียนทำอะไร ในกรอบวิชาของเราเปนแบบไหน ตองการใหเราคุยกัน
แลวนำไปขยายผลกับครูทุกคนในโรงเรียน เราจะเปลี่ยนบทบาทครู หาเวลามานั่งคุย
กัน รวมกันแกปญหา เราจะใช การใหความรูการใหโอกาส การใหการมีสวนรวมคิด
รวมทำรวมแกปญหา (ผูวิจัย, นายสุรเชษฐ รูปต่ำ, 30 มิถุนายน 2563) 

“เนนใหนักเรียนรูสึกชอบกอน เมื่อนักเรียนชอบ นักเรียนจะอยากเรียนรูใน
ชั่วโมงแรกเราจะพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู และพูดคุยกันกอนนักเรียนสวนใหญ
ไมไดชอบเนื้อหาที่อัดแนนเกินไป โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรมีเนื้อหาคอนขางเยอะ   
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จะเรียนรูวิทยาศาสตรอยางไรใหนักเรียนรูสึกวาการเรียนมันคอนขางสนุกเราตอ ง
ออกแบบการเรียนที่เราสอนใหเหมาะกับนักเรียน การสอนพันธุศาสตร จะไมอิงใน
หนังสือเรียนมากเกินไปแตจะหยิบยก สิ่งที ่เปนเรื ่องจริงใกลตัวนักเรียน เริ ่มจาก
ครอบครัวของนักเรียน โดยการสอนจะไมเปนไปตามในหนังสือเรียนแตจะใหมัน
สอดคลองกันกับวัตถุประสงคของหนังสือเรียน สามารถวัดผลจากแบบทดสอบและ
แบบฝกหัดที่นักเรียนทำ เราจะเปนตองใชเวลาในการออกแบบรูปแบบในการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น ตองสอบถามขอคิดเห็นจากนักเรียนเปนหลัก จะมีการเรียนเพ่ือนักเรียน
เปนหลัก เมื่อถามนักเรียนสะทอนเกี่ยวกับการเรียนนักเรียนไมตองการเรียนหลาย ๆ 
เรื่องในคาบเดียว ในภาคเรียนนี้ จะแบงพันธุศาสตรในเนื้อหาที่สำคัญ มีทฤษฎีของ
พันธุกรรม แบงเปนพารทๆไป ไมใชวามีเวลาแลวจะอัดวิชาในสวนอื่นเพิ่มเขาไป เราจะ
ไมเอาใสเพิ่มเขาไปอีก 1 ชั่วโมงหรือ 2 ชั่วโมงที่ทำก็จะออกแบบเพื่อใหเพียงพอตอ
เนื้อหาที่เราจะสอน จะไมยึดติดเกี่ยวกับเรื่องเวลา วาจะตองสอนไดเยอะ บางครั้งใช
เวลาอธิบายเพียงแค 30 นาที และสุมนักเรียนออกมาตอบ นักเรียนก็เขาใจจนสามารถ
ปฏิบัติหนาชั้นเรียนไดและนักเรียนก็มีความสุขเพราะเปนขอตกลงของเราวาเราจะไม
อัดแนนเนื้อหามากเกินไปนักเรียนก็จะเรียนรูไดอยางเต็มที่ (ผูรวมวิจัย, นางปยพร      
ศิริปรีชาพันธุ, 30 มิถุนายน 2563) 

“เราตองมีการนำเขาสูบทเรียน มีการถามขาวคราว ถามสารทุกขสุกดิบ มัน
คือการทักทาย เราตองเนนความใกลตัวเปนสาระของการเรียน ใหนักเรียนรูสึกสบายใจ 
ใหเขาไปหาในสวนของที่มันงาย เจอครูอัตราจางที่เกงภาษาอังกฤษ นักเรียนจะไปรอ
เรียนในวิชาที ่แกสอน เมื ่อสอบถามหัวหนากลุ มสาระการเรียนรู  ก็พบวาประสบ
ความสำเร็จที่นักเรียนมานั่งรอเรียน ในชั่วโมงตอไปตองการใหคณะของเราไดถามได
พูด จะไดชวยกันแกปญหาเพื่อนักเรียนของเรา ในสถานการณตอนนี้เราก็สอนนักเรียน
แบบออนไลนและ ออนไซต ออนแอรและออนไลน ปจจุบันการสอนของคุณครูไมวาจะ
เปนประถมหรือมัธยม จะมีทั้งการบรรยายและการใหนักเรียนไดเรียนเอง ใหนักเรียน
ไดคนควาหาความรูเราจะตองคอนสตรัค knowledge ใหนักเรียนสรางองคความรู
ตามที่นักเรียนเขาใจ ใหไปศึกษาไปลองทดลองใช ไมใชใหครูเปนคนอธิบาย ครูนฤมล
ใหนักเรียนถายทอดองคความรู ใหนักเรียนถายทอดจากตัวผูเรียน ครูจะตองเปลี่ยน
จากผูสอน เปนโคช coach บางคนอาจจะไมเกงแตสามารถสอนเกงจนมีคนประสบ
ความสำเร็จ ผอ. จบเอกภาษาไทย แตสามารถสอนวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษได 
ตอนสอนวิทยาศาสตร ชั้น ม.2 สอนวิชาเพศศึกษา ถามนักเรียนวาผูหญิงมีกี่รู ผอ. 
ไมไดตอบแตใหนักเรียนไปศึกษาเอง ตอนสอนวิชาจักสาน แตผอ. ทำไมเปน แตเอา
ผลงานมาใหดู ตอนนี้จะใหการบานคุณครูโดยการให คุณครูตอบแบบบันทึกการจัดการ
เรียนการสอน สอนนอยลงใหนักเรียนมากขึ้น ใหปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน (ผูวิจัย, 
นายสุรเชษฐ รูปต่ำ, 30 มิถุนายน 2563) 
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“งานครั้งนี้ทาน ผอ. ไดนำเอางานวิจัยสูการปฏิบัติเพื่อแกปญหาของการ
จัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียน ดิฉันคิดวาเปนเรื่องที่ดีที่จะทำใหการ
แกปญหาไดถูกทางและไมเคยเห็นวาการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หรือ PAR ผูมี
สวนรวมหรือผูรวมวิจัยไดมีสวนรวมปฏิบัติ แลวไดผลตอบรับตามวัตถุประสงค แลวเกิด
องคความรูใหมในหนวยงานตางๆ ดิฉันเองก็เคยทำงานวิจัยในโรงเรียนเชนเดียวกัน แต
เปนการวิจัยแบบ Mix Method หรือ R&D ซึ่งผูรวมวิจัยเปนนักเรียน แต PAR ในครั้ง
นี้เปนพูดคุยและหาแนวทางแกปญหารวมกันระหวางผูบริหาร คณะครูและลงสูการ
ปฏิบัติในหองเรียน และนาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพอีกดวย (ผูรวมวิจัย , 
นางสาวรจเรข เหลาลาภะ, 30 มิถุนายน 2563) 
ผูวิจัยไดอธิบายตอถึงวัตถุประสงคของการทำวิจัยนี้วามีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรู มากขึ้น ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ในขั้นตอนตาง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีการ
ประเมินผลจากการพัฒนา 3 ประการ ดังนี ้ 1) ผลการเปลี ่ยนแปลง (Change) ตามที ่คาดหวังและ          
ไมคาดหวัง 2) ผลการเรียนรู (Learning) ในระดับตัวบุคคล กลุมบุคคล และหนวยงาน 3) องคความรูที่
ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) จากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของการ
พัฒนาในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ในการวิจัยนี้     
มีขอจำกัดในเรื่องระยะเวลาตามหลักสูตร ผูวิจัยไดกำหนดวงจรในการดำเนินงาน 2 วงจร วงจรละ 1 ภาค
การศึกษา ภายในปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 สถานที่ที่
ใชในการทำวิจัยในครั้งนี้คือ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
นี้เปนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” (Teach Less, Learn More) ใน
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ผูวิจัยจึงไดกำหนด
ผูรวมวิจัย (Research Participants) เปนบุคลากรเฉพาะภายในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  คือ ครูที่
สมัครใจ จำนวน 20 คน (ดูรายชื่อสรุปในภาคผนวก) โดยมีกลุมเปาหมายในการพัฒนาคือ ครูในโรงเรียน
ทั้งหมด จำนวน 180 คน และมีนักเรียนในปการศึกษา 2563 ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 จำนวน 
2,653 คน  

หลังจากคุณครูไดถามในประเด็นการเขารวมในงานวิจัยนี้แลว ตอมาผูวิจัยยังไดนำเสนอการวิจัย
ที่ประกอบไปดวยหลักธรรมตาง ๆ ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยในครั้งนี้จะไดนำไปใช โดยหลักธรรมคำสอนใน
พระพุทธศาสนาที่ผูวิจัยนำมาเปนขอคิดเตือนใจตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแตจุดเริ่มตน
ของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย  โดยเชื่อวาการนำหลักธรรมที่มาใชจะชวยเสริมสรางใหการดำเนินงาน
วิจัยเปนไปอยางมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จ และเพื่อตอบสนองตอปรัชญาของโรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม กำหนดไว  
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นับวาเปนความรูใหมในเรื่องการทำวิจัยของเราที่มีการเอาหลักธรรมมารวมในการทำงานวิจัย
ดวย จึงทำใหในหองเกิดขอคำถามมากมาย ตอมาผูวิจัยไดอธิบายถึงผลจากการวิจัยดังนี้คือ 1) จะทำใหได
องคความรูใหมจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice)  2) แนวคิดการวิจัยโดยใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” 
สามารถจะนำแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยดังกลาวไปใชในการพัฒนาเรื่องอื่น ๆ ของหนวยงานได เชน การ
พัฒนาทักษะครูหรือทักษะนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรู ใน
สถานศึกษา นอกจากนี้ผูวิจัยไดอธิบายถึงประโยชนในการนำไปใชวา 1) ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ตามที่คาดหวังและไมคาดหวังในทางบวก รวมทั้งกอใหเกิดการเรียนรูหลายประการ 2) งานวิจัยนี้ ยังได
กอใหเกิดองคความรูใหมเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลใหการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น”
ประสบผลสำเร็จ แตก็เปนความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของโรงเรียนศรีกระนวน   
วิทยาคม เปนความรู ใหมเฉพาะบริบท 3) งานวิจัยนี ้ ไดกอใหเกิดองคความรู ใหมจากการปฏิบัติ 
(Knowledge Gained from Practice) ที่หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน 
เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติที่มีคุณคาตอสังคมมากมาย  

นอกจากนี้ผู วิจัยไดอธิบายถึงการศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ในโรงเรียน   
ศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ซึ่งผู วิจัยไดเรียงลำดับการ
นำเสนอออกเปน 6 ตอน ดังนี้คือ 1) หลักธรรมเพื่อคุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย 2) การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม: ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการวิจัย  3) แนวคิดเชิงทฤษฎีการเรียนการสอนแบบ
สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น 4) ทัศนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น 5) เครื่องมือประเมินความสำเร็จการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น      
6) บริบทของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน และ         
7) กรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใหงานวิจัยออกมาสำเร็จ  

เมื่อไดตอบขอคำถามหลายประเด็นที่ผูรวมวิจัยไดถามมา เพื่อความกระจางมากกวาเดิม ผูวิจัย
ไดกลาวถึงบทที ่ 3 โดยไดนำเสนอการวิจ ัยครั ้งนี ้ว า เปนการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research: PAR) เปนการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ (Critical Social 
Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหมนิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณที่มี
อยูจริงของมนุษย การดึงศักยภาพของมนุษยออกมาใชใหเต็มที่ การใหความสำคัญกับการมีสวนรวมและ
ความเปนประชาธิปไตยในการกระทำและการสงผลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู และเกิด
ความรูใหมจากการปฏิบัติ เปนการวิจัยแบบลางขึ้นบน ที่ทั้งผูวิจัยมีสวนรวมในการวิจัยกับผูรวมวิจัยใน
ลักษณะเปนความรวมมือ (Collaboration) ที ่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) ในการรวมกัน
วางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะทอนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เปน
วงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่มีการดำเนินการตอเนื่องกันไมมีสิ้นสุด  
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ตอมาไดอธิบายถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     
มีลักษณะเปนการดำเนินงานของวงจรแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่ไมมีสิ้นสุดของการวางแผน   
โดยผูวิจัยไดกำหนดวงจรในการวิจัยครั้งนี้มี 2 วงจร วงจรละ 1 ภาคการศึกษา ในปการศึกษา 2563 โดยมี
แนวการดำเนินการในแตละวงจรและแตละขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ซึ่งกำลังดำเนินการ
อยูในขณะนี้ ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต  

การนำเสนอยังไมจบทุกขั้นตอน เนื่องจากมีการสงสัยหลายประเด็น บางประเด็นที่ผู วิจัยไดพูด
ถึง ถือวาเปนเรื ่องใหมในโรงเรียนเปนอยางมาก เพราะผูรวมวิจัยไมเคยมีการทำวิจัยแบบนี้มากอน 
สวนมากผูรวมวิจัยเคยทำในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองมากกวา ตอมาผูวิจัยไดนำเสนอในขั้นตอนที่ 5   
การสะทอนผล ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม 
ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม จากการปฏิบัติขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรที่ 
1 และวงจรที่ 2 เปนการนำเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการถอดบทเรียนที่กำหนดในแตละ
ขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะทอนผลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนารวมกันระหวางผูวิจัยและ
ผูรวมวิจัย เพื่อสรุปเปนผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยที่กำหนดไว ทั้งหมดเปนขั้นตอนที่เราจะ
รวมมือกันในงานวิจัยนี้ 

บรรยากาศโดยรวมในชวงการนำเสนองานวิจัยมาถึงตอนนี้ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตอีกวา ผูรวมวิจัย
มีความตั้งใจฟงมาก อยางที่กลาวมามียกมือถามบาง ในครั้งแรก ๆ ที่ไดยินการทำวิจัยแบบ PAR นี้ ทุกคน
จะคอนขางงงและยังไมคอยเขาใจในเรื่องวิจัยนี้สักเทาไหร แตหลังจากที่ผูวิจัยไดนำเสนอขั้นตอนของการ
ทำวิจัยในการทำงานแตละขั้นตอนจะใชเวลาพอสมควร และจะตองมีการทำความรวมมือกันบอยมาก     
ก็รูสึกวาไดรับการตอบรับในการรับฟงการนำเสนออยางดี  ตอมาผูวิจัยไดนำเสนอการกำหนดเครื่องมือ
เพื่อใชในการวิจัยตามกรอบแนวคิด ซึ่งจำแนกเปน 4 กลุม ดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation)            2) 
แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และแบบสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview)     3) 
แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining /Record) เชน บันทึกอนุทิน (Journal) แผนที่ (Maps) เครื่องมือ
บันทึกเส ียงและบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ ่งของ (Artifacts) บ ันทึก
ภาคสนาม (Field Notes)  4) ประเมินผลสำเร็จจากการพัฒนา (กอน - หลัง การพัฒนาโดยอิงกับเกณฑ
ทำกำหนด) ประกอบดวย (1) แบบประเมินผลสำเร็จโดยภาพรวม (2) แบบประเมินผลสำเร็จของแตละ
โครงการที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนด ผูวิจัยและผูรวมวิจัยตางมีบทบาทหนาที่ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยแบงเวลาในการปฏิบัติงานเปนตาราง กำหนดวันและเดือน   

นอกจากนี้ยังไดนำเสนอการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากเครื่องมือที่เลือกใชในการวิจัย ที่ไดจาก
การจัดกิจกรรมตาง ๆ มีดังนี้ (1) จัดทำขอมูลใหเปนหมวดหมูตาง ๆ (2) การกระทำ (Acts) (3) กิจกรรม 
(Activities) (4) ความหมาย (Meaning) (5) ความสัมพันธ (Relationship) (6) การมีสวนรวมในกิจกรรม 
(Participation) (7) สภาพสังคม (Setting) (8) จัดแบงขอมูลจากการบันทึกภาคสนามของการวิจัยในสวน
ที่เปนขอความแบบพรรณนาเหตุการณเกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอน (9) การวิเคราะหขอมูล การเขียน
รายงานการวิจัยเขียนและนำเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ (Critical Approach) 
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แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งขอมูล สถิติ ภาพถาย เอกสารหรืออื่น ๆ ถึงสิ่งที่ไดรวมกันคิด รวมกันปฏิบัติ 
รวมกันสังเกตผล และรวมกันสะทอนผลวา ไดผลเปนอยางไร ทั้งที่สำเร็จและไมสำเร็จ เกิดประสบการณ
การเรียนรูอะไรบางทั้งในระดับบุคคล กลุม และหนวยงาน และเกิดความรูใหมอะไรขึ้นมาบางจากการ
ปฏิบัติ 

ในเวลา 11.30 น. หลังจากการชี้แจงงานวิจัยใหผูรวมวิจัยไดเขาใจและสอบถามเพื่อความชัดเจน
ในการสมัครใจเขารวมวิจัยแลว ปรากฏวามีผูเขารวมวิจัยดวยการสมัครใจเพื่อการพัฒนารวมกัน จำนวน 
20 คน ดังมีรายนามตอไปนี้ 1) นางสาวพิกุล  ทองภู 2) นางจารุพร รุทเทวิน 3) นายเศวตสิทธ์ิ มูลสาระ 
4) นางอภิรดีศักด์ิ คันธภิญโญ 5) นางปยะพร ศิริปรีชาพันธุ 6) นางสาววิริพร อามาตรยสมบัติ 7) นางสาว
มัลลิกา ลาภ 8) นายพิทยา แหลมคม 9) นางสาวปยะนุช วินทะไชย 10) นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร 11) 
นางสาวชลิดา ชาติมนตรี 12) นางประมวญจิตต  พันธุเสือทอง 13) นางสาวนิตยา หอมทอง 14) นางสาว
นฤมล พิพัธนบรรจง 15) นายสุริยา นามไพร 16) นายกฤตนนเดชา โชติชวง 17) นางสาววิรงรอง ทอง
เทพ 18) นายธันยวัตร แกวสุข 19) นางณีระนุช อาจศรี  20) นางสาวรจเรข เหลาลาภะ 

กิจกรรมที่ 2 การเสริมพลังความรูเบื้องตนสำหรับการวิจัย เปนเทคนิคที่จะใชในขั้นตอนตางๆ 
ของการวิจัย เชน เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิค
การสังเกตและการบันทึกขอมูล เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน  และเทคนิคการสราง
เครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย เปนตน โดยไดดำเนินการในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลดำเนินการ
วิจัย ดังนี้ 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังจากผานรอบเชามาผูวิจัยและผูรวมวิจัยหลังจากไดตัดสินใจรวม
วิจัยแลว ก็เริ่มการเสริมพลังความรูเบื้องตนสำหรับการวิจัยรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อทำความ
เขาใจในเทคนิคที ่จะใชในเรื ่อง “เทคนิคการวางแผนปฏิบัติการและการนำแผนสู การปฏิบัติที ่มี
ประสิทธิผล” เริ่มตนผูวิจัยไดกลาวนำวา  

“ผูวิจัยตองขอกลาวขอบพระคุณเปนอยางมากกับผูรวมวิจัยทุกคนทุกทาน 
การที่พวกเราทั้งหมดนี้มีโอกาสรวมงานกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู “สอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น” ในโรงเรียนของพวกเรานับวาเปนนิมิตหมายที่ดีเปนอยางมาก พวกเรา
เองในฐานะที่เราเปนครูผู สอน ถือวาพวกเรามีการเพิ ่มทักษะในการพัฒนาตน เอง
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการพัฒนาในศาสตรของการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน
ใหทันตอยุคสมัยในทศวรรษที่ 21 ตรงนี้ที่เปนหัวใจหลักของความเปนครูในโรงเรียนของ
เราที่กาวไปขางหนาดวยกัน วันนี้พวกเรามาถอดบทเรียน โดยการสะทอนปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจะมีหัวขอหลักๆที่จะตองสะทอนผล  
ดังนี้ 1) สภาพปญหา 2) แนวทางแกไข  3) โครงการกิจกรรมที่จะแกไข” (ผู ว ิจัย,       
นายสุรเชษฐ รูปต่ำ, 1 กรกฎาคม 2563) 

ตอมาผูวิจัยไดพูดถึงกระบวนการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนวา ควรมีความพรอมอะไรบาง หลังจากเตรียมความพรอมของพวกเราเสร็จแลว พวกเราก็
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จะไดเอาความรูศักยภาพไปใชไดเลย การฝกปฏิบัติในชวงบายนี้มีอะไรบาง  1) หลังจากที่พวกเรารวม
เสวนากันในบายวันนี้แลวควรจะตองสรุปสาระสำคัญของเทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
และนำแผนสูการปฏิบัติได 2) สามารถสังเกตและบันทึกขอมูลได สามารถวิเคราะหเพื่อตีความและสรุปผล
จากการสังเกตได และ 3) สามารถใชเทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อสรุปผลการสังเกตได 

สำหรับเรื่อง “เทคนิคการวางแผนและการนำแผนลงสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล” ตามที่
ผูวิจัยไดแจกเอกสารใหแตละคนศึกษาเนื้อหาในเอกสารตามที่กำหนด เพื่อใหสรุปสาระสำคัญในประเด็น
ตอไปนี ้คือ 1) การทำแผนปฏิบัติการมีความสำคัญตอการปฏิบัติงานอยางไร เพราะเหตุใด 2) สรุปใหไดวา
ขั้นตอนการทำแผนปฏิบัติการ มีขั้นตอนที่สำคัญอะไรบาง แตละขั้นตอนตองดำเนินการอยางไร และ
เพื่อใหไดอะไร 3) การเสนอโครงการ กิจกรรม ที่เสนอในแผนปฏิบัติการ ควรดำเนินการอยางไร ผูรวมวิจัย
ไดศึกษาเอกสารในเนื้อหาที่กระชับโดยอานแบบสรุปสาระสำคัญของตนเองใหไดกอน แลวจะใชเวลาใน
การอภิปรายกลุมเพื่อที่จะสรุป 3 ประเด็นนี้อีก โดยรวมแลวประมาณครึ่งชั่วโมง และในขณะที่ผูรวมวิจัย
ทำการศึกษาเอกสาร ผู วิจัยไดตั ้งขอสังเกตถึงพฤติกรรมของแตละทาน นับวามีการตั้งใจมาในการ
กระตือรือรนในการศึกษาเอกสาร ถามีประเด็นปญหาอะไรก็มีการเรียกเพื่อไถถามในการทำความเขาใจใน
ประเด็นตาง ๆ โดยไดแบงกลุมออกเปน 4 กลุม 

ผลจากการรวมเสวนาศึกษาปฏิบัติในขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
เกิดการเรียนรูวาการวางแผนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน จากแผนที่นำไปปฏิบัติ เสร็จแลวก็เอาผลจาก
การสังเกตมาสะทอนผลเปนวงจรไปเรื่อย ๆ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมกันวางแผน รวมกันคิด รวมกันทำ 
รวมกันสังเกต และรวมกันสะทอนผล เปนกระบวนการที่ดีและเปนขอเดนที่เนนการมีสวนรวมเพื่อนำไปสู
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เปนชวงของการเสวนารวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัย ในชวงนี้เปน
การคุยกันในเรื่อง “เทคนิคการสังเกตและการบันทึกขอมูลจากการสังเกต” ผูวิจัยไดแจกแบบฟอรมการ
สังเกตและการบันทึกรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดเอารูปแบบในหองประชุมเปนการทดลอง
จริง แลวใหทุกคนบันทึกผลการสังเกตหองประชุมอยางละเอียด เรียงตามลำดับ เมื่อทุกคนบันทึกเสร็จ
แลว ผูวิจัยไดใหแตละคนนำเสนอการที่ตัวเองไดจดบันทึกอานสิ่งที่ไดบันทึกไว แตละคนจดรายละเอียดไม
ซ้ำกัน และผูวิจัยไดใหความรูเรื่องการบันทึกผลและการสังเกตไปพรอม ๆ กันจนครบ ซึ่งสรุปไดวาปจจัยที่
สงผลตอการสังเกตและบันทึกขอมูลจากการสังเกตมี 4 ปจจัยคือ 1) ประสบการณ มีประสบการณมาก
นอยแคไหนในการสังเกต ถามีประสบการณมาก ก็มีทักษะในการสังเกตมาก และบันทึกขอมูลไดมาก    2) 
วัตถุประสงคในการสังเกต เหตุการณเดียวกัน ปรากฏการณเดียวกัน ภาพเดียวกัน ถาเรามีวัตถุประสงคใน
การศึกษาแตกตางกันขอมูลในการสังเกตยอมแตกตางกัน 3) เครื่องมือที่ใชในการบันทึกขอมูล ตองทราบ
วัตถุประสงคในการสังเกตเพื่อที่จะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการบันทึกผลการสังเกต 4) การวางแผน 
กอนที่จะไปทำอะไรก็ตามจะตองมีการเตรียมการ ตองมีการวางแผนกอนที่จะไปสังเกต  

ตอจากนั ้นผู ว ิจัยและผู ร วมวิจัยไดรวมกันบันทึกความรู สึกหรืออารมณหรือความคิดใน
แบบฟอรม เดิมในชอง “การตีความ/สรุปความ” อีกครั้งหนึ่ง แลวผูวิจัยรวมกันอานใหแกกันและกันฟง 
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โดยผูวิจัยไดอธิบายประกอบไปดวย โดยกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอการตีความ/สรุปความที่ไดจากการ
สังเกตมี 3 ประการคือ 1) ประสบการณ 2) ตองมีหลักการและกรอบแนวคิดทฤษฎี 3) การรวบรวมขอมูล
ตองครบถวนมากพอและเหมาะสมตรงกับสิ่งที่ตองการจะศึกษา 

กิจกรรมในชวงนี้สะทอนใหเกิดการเรียนรูสามารถใชเปนรูปแบบในการจัดการชั้นเรียนได 
กลาวคือ ไมไดมีการบรรยายเนื้อหา แตพากันรวมทำกิจกรรมเสวนา แลวกิจกรรมนั้นก็เปนการเรียนรูจาก
การใชคำถามของผูวิจัยและผูรวมวิจัย ใหเวลาแกกันและกันในการตอบคำถาม ทำใหผูวิจัยและผูรวมวิจัย
ไดรับการพัฒนา  และมีการวิเคราะหที่ดี นอกจากนั้นยังไดทำงานเปนกลุม การทำงานเปนกลุมไดฝกการมี
สวนรวม ความรับผิดชอบ การทำงานเปนทีม การอภิปราย กิจกรรมในชวงนี้ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดความรู
ที่หลากหลายมากมายในระยะเวลาอันสั้น 

ตอมาเวลา 13.00 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  เสวนากันตอในเรื่อง “เทคนิคการระดม
สมองและการถอดบทเรียน” ผูวิจัยไดกลาวนำเสนอวา “การถอดบทเรียน คือ การที่พวกเราแตละคนไป
ทำอะไรมา ศึกษาเรื่องอะไรมาบาง เปนอยางไร ประสบความสำเร็จตามเปาหมายไดเนื่องมาจากอะไรบาง 
ตามแนวคิดทฤษฎีอะไรมาตีความกันในการเสวนาในที่นี้ อยางเชนสมมุติวา เราจะใหนักศึกษาเกิดความรู
ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งเราพยายามใชรูปแบบการเรียนรูของวิชาที่เราสอนกัน ก็จะทำใหนักศึกษา
วิเคราะหไดตองมีปจจัยอะไรบางจากที่ไดลงมือทำแลวคนพบ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกวา Lesson 
Learned คือ บทเรียน หรือ สิ่งที่ไดจากการเรียนรู”  

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดศึกษาสื่อการเรียนรูในหัวขอตอไปนี้คือ การถอดบทเรียน (Lesson 
Learned) เทคนิคการถอดบทเรียน 4 เทคนิค ไดแก เทคนิคการทบทวนระหวางปฏิบัติ (After Action 
Review Technique: AAR) เทคนิคการทบทวนหลังปฏิบัติ (Retrospective Technique) เทคนิคการ
ประเมินประสิทธิผลการทำงาน (Performance Measurement: PM) เทคนิคแผนที่ผลลัพธ (Outcome 
Mapping: OM) โดยทุกคนศึกษาดวยตนเองกอนใหเขากลุมอภิปรายกันเพื่อที่จะไดสรุปองคความรูที่ได
เรียนรูจากการดูสื่อเทคโนโลยีในเรื่องที่กำหนดไว แลวใหแตละกลุมสรุปเสร็จเรียบรอยใหนำเสนอทีละ
หัวขอเรียงตามลำดับ เมื่อทุกคนทำความเขาใจกระบวนการถอดบทเรียนแลว ลำดับตอไปก็ใหแตละกลุม
มอบหมายหนาที่สมาชิกในกลุมวาใครมีหนาที่อะไรใหสมมุติวาใครจะเปนผูนำอภิปราย และใครจะเปน
เลขานุการ กำหนดวัตถุประสงค และใหถอดบทเรียนจากการสังเกตและสรุปออกมาใหไดตามประเด็นของ
แตละกลุม  ในบรรยากาศเปนแบบสบาย ๆ ไมมีการเครียดในการนำเสนองาน   

หลังจากนั้นผูวิจัยและผูรวมวิจัยทั้ง 4 กลุมนำเสนอเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและใหจับ
ประเด็นใหไดวาแตละหัวขอเชื่อมโยงกับลักษณะของการเขียนรายงานอยางไร จากผลการนำเสนอของทั้ง 
4 กลุ ม เมื ่อฟงจบแลวก็นำเสนอใหแตละกลุ มสังเกตได แตเนื ้อหาที ่นำเสนอ ไมมีสาระสำคัญของ
วัตถุประสงคที่แตละกลุมต้ังเอาไว จึงตกลงกันใหเวลาอีกครึ่งช่ัวโมง ในการปรับปรุงงานของแตละกลุมใหม
ใหตรงตามวัตถุประสงค แลวสื่อสารโดยวาจาใหเพื่อนสมาชิกในกลุมใหเขาใจวาเหตุการณเชื่อมโยง
สอดคลองกันหรือไม แลวนึกภาพเหตุการณตามที่เราสังเกตวามีความสอดคลองกันอยางไร 
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สรุปไดวาหัวใจของการถอดบทเรียน คือ การสรุปผลจากการสังเกตในชั้นเรียนวาเราควรจะ
บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกอนโดยการเรียงลำดับเหตุการณตาง ๆ ในหองเรียนอยางละเอียด อยาพึงดวน
วิตกวิจารณ อะไรที่เกิดขึ้นจดบันทึกและอัดเสียง หรือแมแตเปนการถายวิดีโอเอาไวกอน เพื่อเอามาใชใน
การวิเคราะห สรุปอะไรไดบางในประเด็นที่เราสนใจจะศึกษาและตองการพัฒนา ในสวนที่ไมเกี่ยวกับ
ประเด็นก็ตัดออก เหตุการณเรื่องราวเดียวกันแตศึกษาคนละประเด็นก็สรุปคนละประเด็น ใหเปนไปตาม
มาตรฐานของการจัดการความรูที่ไดมาในการถอดบทเรียนแตละครั้ง ดังภาพที่ 4.3 

 

  
 

  
 
ภาพที่ 4.3  ภาพประกอบการเสริมพลังความรูเบื้องตนสำหรับการวิจัยของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อทำ 

ความเขาใจในเทคนิคที่จะใชในการวิจัย  
 

กิจกรรมที่ 3 การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแผนการดำเนินงาน
วิจัยที่ผูวิจัยกำหนดในบทที่ 3 เปนแนวทางในการดำเนินการวิจัยรวมกันทั้ง 10 ขั้นตอน มีการดำเนินงาน
และผลการดำเนินงานดังนี้ 
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 การสัมมนาเพื่อใหความรูการจัดทำปฏิทินการดำเนินการ เปนการ
รวมสรุปผลการสัมมนา การพัฒนาฐานความรูของผูรวมวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน     
และเชื่อมโยงสูการนำความรูที่ไดรับไปพัฒนางานผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดรวมกันกำหนดปฏิทิน การ
ดำเนินงาน โดยกำหนดระยะเวลาใหสอดคลองกับขั้นตอนการดำเนินการวิจัย โดยดำเนินการวิจัยวงจรที่ 
1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
และวงจรที่ 2 ดำเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางท่ี 4.1  ปฏิทินขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา และผลที่คาดหวัง 
 

ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลท่ีคาดหวัง 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบดวย  
(1) การช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมตอผูรวมวิจัยใหรับรูและเขาใจ  
 
 
 
 
 
 
(2) การเสริมพลังความรูเบื้องตนสำหรับการวิจัย  
 
 
 
 
 
(3) การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน  
 
 
(4) การถอดบทเรียน 

 
เดือนมิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงันี ้
1) วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 การแจงเพ่ือเตรียมความพรอมเบื้องตนใหกับผู
รวมวิจัย  
2) วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 การสรางความเขาใจในงานและสราง
ความสัมพันธรวมกัน ประชุมชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติ  
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอผูรวมวิจัย และยืนยันเจตจำนง 
การสมัครใจเขาเปนผูรวมวิจัย 
 
3) วันท่ี 1 – 3  กรกฎาคม 2563 ผูวิจัย และผูรวมวิจัย เรียนรูรวมกัน
เกี่ยวกับเทคนิคที่สำคัญ ที่จะนำมาใชในการวิจัย ไดแก เทคนิคการวางแผน
เชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ, เทคนิคการ
สังเกตและบันทึกขอมูล และเทคนิคการระดมสมองและถอดบทเรียน และ
เทคนิคการสรางเคร่ืองมือเพ่ือใชในการวิจัย 
  
4) วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 จัดทำปฏิทินระยะเวลาการดำเนินการวิจัย โดย
กำหนดระยะเวลาและการดำเนินงานตามข้ันตอนการวิจัย 10 ขั้นตอน  
5) วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 สรุปผลและถอดบทเรียน ที่ไดจากการ
ดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 

 
 
1) ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ซ่ึงเปนพ้ืนที่วิจัย
มีความเขาใจกระบวนการดำเนินการวิจัย และเห็นชอบใหดำเนินการ
วิจัยในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และไดผูรวมวิจัยท่ีสมัครใจและ
เต็มใจเขารวม จำนวน 20 คน  
 
 
 
2) ผูรวมวิจัยความรูและเขาใจเทคนิคท่ีสำคัญ ท่ีจะนำมาใชในการวิจัย 
ไดแก เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติท่ี
มีประสิทธิภาพ, เทคนิคการสังเกตและบันทึกขอมูล และเทคนิคการ
ระดมสมองและถอดบทเรียน  และเทคนิคการระดมสมองและถอด
บทเรียน และเทคนิคการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัย 
3) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนดปฏิทินและศึกษาข้ันตอนการ
ดำเนินการวิจัย และรับทราบระยะเวลาการดำเนินการวิจัยรวมกัน 
4) ไดผลการถอดบทเรียนดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ในประเด็นผล
การดำเนินงาน ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค ขอสังเกต ขอคิดเห็น 
หรือขอเสนอแนะ และการเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้นในข้ันตอนน้ี 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลท่ีคาดหวัง 
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ประกอบดวย  
(1) การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณของ 
ผูรวมวิจัย  
 
 
 
 
(2) การนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย  
 
 
 
 
 
(3) การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของสายธารประสบการณและ
สายธารวิชาการ 
 
 
 
 
 
(4) การถอดบทเรียน 

 
16 กรกฎาคม 2563 
1) คณะผูวิจัยรวมกันศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา สรุปประเด็นท่ีควรไดรับการ
พัฒนาของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยใช
การระดมสมอง 
2) ดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย 
 
17 กรกฎาคม 2563 
นำเสนอเน้ือหาความรู และพัฒนาความรูเชิงทฤษฎีของผูรวมวิจัย โดยในทาง
ทฤษฎีท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควา พบวา การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอน
นอยลง เรียนรูมากข้ึนใหเกิดขึ้นในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีแนวทางใน
การพัฒนาอยางไร? 
 
25 กรกฎาคม 2563 
1) ผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมกันวิเคราะหและอภิปราย สภาพปญหา  
ผลที่คาดหวัง ประสบการณผูรวมวิจัย แนวคิดเชิงทฤษฎี และทางเลือก 
ท่ีคัดสรร  
2) การระดมสมองเพ่ือออกแบบวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอน
นอยลง เรียนรูมากข้ึนใหเกิดขึ้นในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  
 
26 กรกฎาคม 2563 
ถอดบทเรียนท่ีไดจากการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 

 
 
1) ทราบสภาพปจจุบัน ปญหา ประเด็นที่ควรพัฒนา ของการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยใชการระดมสมอง 
2) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันใชประสบการณในการรวมกันวิเคราะห 
วิธีแกปญหา   
 
ผูรวมวิจัยมีความรูเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ
สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้นและเขาใจการนำทฤษฎีไปใช 
 
 
 
 
1) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความเขาใจทฤษฎีและสามารถผนวกองค
ความรูทางทฤษฎีและประสบการณ เพ่ือนำสูการพัฒนาได 
 
2) ไดวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้นให
เกิดข้ึนในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
 
 
ไดขอมูลการถอดบทเรียนจากการวิจัยขั้นตอนที่ 2 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลท่ีคาดหวัง 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ประกอบดวย  
(1) การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา 
(2) การประเมินเพ่ือใหสภาพปจจุบัน (Current Condition) 
(3) การนำโครงการท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ 
 
(4) การถอดบทเรียน 

สิงหาคม-ตุลาคม 2563 
1) นำข้ันตอน วิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมาก
ข้ึนมาจัดทำเคร่ืองมือ ตัวบงช้ี และเกณฑประเมินความสำเร็จ 
2) ประเมินผลกอนการปฏิบัติ 
3) ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมาก
ข้ึน และบันทึกผลทุกขั้นตอน 
4) สรุปและถอดบทเรียน 

1) ไดเคร่ืองมือ ตัวบงช้ี และเกณฑประเมินความสำเร็จ 
 
2) ไดผลการประเมินกอนปฏิบัติ เปรียบเทียบกอนหลัง 
3) ไดผลการปฏิบัติตามแผนทุกขั้นตอน 
 
4) ไดผลการดำเนินการข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติ ขอดี ที่ควรสงเสริม 
และขอดอยที่ควรตองปรับปรุงในครั้งตอไป 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ประกอบดวย  
(1) การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผลและประเมินผล  
(2) ผลการปฏิบัติตามแผน 

สิงหาคม-ตุลาคม 2563 
1) ประเมินผลหลังการปฏิบัติ 
2) กำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล 
3) ประเมิน/สังเกตผล 
4) การปฏิบัติตามแผนในแตละโครงการ 

 
1) ไดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล  
2) ไดผลการประเมิน/ผลการสังเกต 

ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล ประกอบดวย 
(1) สภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพเดิมที่เปนอยูเดิม
ที่ระบุไดเปนอยางไร (2) ความคาดหวังท่ีจะไดรับ (Desired 
Condition) ที่กำหนดไวคืออะไร (3) พลังขับใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
(Forces for Change) ที่นำมาใชเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ
อะไร (4) ในการดำเนินงานเพ่ือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงน้ัน ไดเกิด
สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบาง (5) 
จากส่ิงตอตานการเปล่ียนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางท่ีเปน
ขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และ
ลดลง (Reduce)  
(6) ตัวบุคคล กลุม และหนวยงาน แตละระดับเกิดการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานอะไรบาง (7) จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 กอใหเกิด
ความรูใหมหรือไม คืออะไร 

 
สิงหาคม-ตุลาคม 2563 
สะทอนผลการวิจัยวงจรที่ 1 

 
ไดผลการวิจัยวงจรที่ 1 เพ่ือนำสูการพัฒนาและปรับปรุง 
ในวงจรที่ 2 

 



207 
 
ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 

 
ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลท่ีคาดหวัง 

วงจรท่ี 2 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม ประกอบดวย  
(1) การทบทวนผลการพัฒนา  
(2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใหม  
(3) การถอดบทเรียน 

 
พฤศจิกายน 2563 
1) นำผลที่ไดจากการวิจัยวงจรท่ี 1 มาพิจารณาส่ิงที่ตองปรับปรุงและจัดทำ
แผนปฏิบัติงานใหม  
2) สรุปผลและถอดบทเรียน  

 
 
1) ไดแผนการปฏิบัติการใหม 
2) ไดผลการดำเนินการข้ันตอนที่ 6 การวางแผนใหมขอดีที่ควร
สงเสริม และขอดอยที่ควรตองปรับปรุงในครั้งตอไป 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม ประกอบดวย  
(1) กำหนดแนวปฏิบัติรวมกันใหม  
(2) การนำแผนลงสูการปฏิบัติใหม  
(3) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติใหม 

 
ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564 
1) ลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการใหม และบันทึกผลทุกข้ันตอน 
2) สรุปผลและถอดบทเรียน 

 
1) ไดผลการปฏิบัติตามแผนใหม 
2) ไดผลการดำเนินการข้ันตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม 
ขอดีที่ควรสงเสริม และขอดอยที่ควรตองปรับปรุงในคร้ังตอไป 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม ประกอบดวย  
(1) การกำหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล (ประเมินผล)  
(2) ผลการดำเนินงานในแตละโครงการ 

 
มีนาคม 2564 
1) ประเมินผลหลังการปฏิบัติวงจรที ่2 
2) ประเมิน/สังเกตผลการปฏิบัติตามแผนในวงจรท่ี 2 

 
 
1) ไดผลการประเมิน/ผลการสังเกต วงจรที่ 2 
 

ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผลใหม ประกอบดวย  
1) สภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพเดิมที่เปนอยูเดิม
ที่ระบุไดเปนอยางไร (2) ความคาดหวังท่ีจะไดรับ (Desired 
Condition) ที่กำหนดไวคืออะไร (3) พลังขับใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
(Forces for Change) ที่นำมาใชเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ
อะไร (4) ในการดำเนินงานเพ่ือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงน้ัน ไดเกิด
สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบาง (5) 
จากส่ิงตอตานการเปล่ียนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางท่ีเปน
ขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และ
ลดลง (Reduce)  
(6) ตัวบุคคล กลุม และหนวยงาน แตละระดับเกิดการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานอะไรบาง (7) จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 กอใหเกิด
ความรูใหมหรือไม คืออะไร 

 
มีนาคม 2564 
สะทอนผลการวิจัย วงจรที่ 2 

 
 
ไดผลการวิจัยวงจรที่ 2 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

ขั้นตอน การดำเนินการและระยะเวลา ผลท่ีคาดหวัง 
ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรท่ี 1 และ
วงจรท่ี 2 เปนการนำเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการ
ถอดบทเรียนท่ีกำหนดในแตละขั้นตอน รวมท้ังผลจากการสะทอนผล
ในข้ันตอนท่ี 5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนารวมกันระหวางผูวิจัยและผู
รวมวิจัย เพ่ือสรุปเปนผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยที่กำหนด
ไว คือ (1) การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ (Change from 
Practice) (2) การเรียนรูจากการปฏิบัติ  (Learning from Practice)  
(3) องคความรูท่ีไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from 
Practice) 

 
มีนาคม 2564 
สรุปผลการวิจัยวงจรท่ี 1 และวงจรท่ี 2 

 
 
ไดรายงานสรุปผลการวิจัย 
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 กิจกรรมที่ 4 การถอดบทเรียนในขั้นตอนการเตรียมการ มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผล
การดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การ
เรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย ผูรวมวิจัย และหนวยงาน และองค
ความรูจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ โดยมีผลดำเนินการ
วิจัยดังนี้ 
 4.1 ผลการดำเนนิงาน 

4.1.1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอผูรวมวิจัย
ใหรับรูและเขาใจ ผลการดำเนินงานสรุปไดวา หลังจากที่ผูวิจัยไดนำเสนอเคาโครงการวิจัยและทำความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูบริหารและบุคลากรโรงเรียน ศรีกระนว
นวิทยาคม ซึ่งเปนพื้นที่วิจัย ทุกคนมีความเขาใจและเห็นชอบใหดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ และหลังจากการ
ประชุมครั้งนี้ ทำใหไดผูรวมวิจัย ซึ่งไดมาดวยความสมัครใจและเต็มใจเปนผูรวมวิจัย จำนวน 20 คน 
เปนไปตามที่คาดหวังเพราะไดผูรวมวิจัยไมนอยกวากำหนดไว รวมทั้งไดจัดกิจกรรมเสริมพลังความรูไมวา
จะเปนเรื่อง เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการ
สังเกตและการบันทึกขอมูล  เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสรางเครื่องมือ
เพื่อใชในการวิจัย ใหผูรวมวิจัยฟงแลว มีการรับรูและเขาใจในเทคนิคที่จะใชในการวิจัยรวมกันการเสริม
พลังความรูใหกับผูรวมวิจัย และการจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดนำผลจากการ
สังเกต บันทึกการประชุม และเอกสารหลักฐานตาง ๆ มานำเสนอเพื่อใหผูรวมวิจัยได อภิปรายรวมกัน
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองที่ทุกคนรับรูรวมกัน 
  4.1.2 การเสริมพลังความรูเบื้องตนสำหรับการวิจัยของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อทำความ
เขาใจในเทคนิคที่จะใชในการวิจัย ผลการดำเนินงานสรุปไดวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความรูและเขาใจ
เทคนิคที่สำคัญ ที่จะนำมาใชในการวิจัย ไดแก เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการสังเกตและบันทึกขอมูล เทคนิคการถอดบทเรียน และเทคนิคการสราง
เครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย 
  4.1.3 การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันศึกษาขั้นตอนการวิจัย 
10 ขั้นตอน และรวมกันกำหนดวิธีการดำเนินการ ระยะเวลา และผลที่คาดหวังสำหรับแตละขั้นตอน แลว
ทำการสรุป ปฏิทินการดำเนินการวิจัย โดยดำเนินการวิจัยวงจรที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และวงจรที่ 2 ดำเนินการในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564  
  4.1.4 การถอดบทเรียน หลังจากไดจัดทำปฏิทินการดำเนินงานวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันถอดบทเรียน การเรียนรูที่ไดจากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ในประเด็น 1) ผลการ
ดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรู
และความรูใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
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 4.2 ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค  
    4.2.1 การเสริมพลังความรูเบื้องตนสำหรับการวิจัยรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อทำ
ความเขาใจในเทคนิคที่จะใชในการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนเรื่ องใหมสำหรับ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผูรวมวิจัย จะคุนเคยกับการประชุมหรือการสัมมนา โดยนั่งฟ ง ไมแสดง
ความคิดเห็น หรือมีสวนรวม รอเพียงรับทราบมติหรือขอตกลงเพื่อนำไปปฏิบัติ และบรรยากาศในการ
สัมมนาชวงแรกคอนขางตึงเครียด 
   4.2.2 การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ผูรวมวิจัยยังไมเขาใจเกี่ยวกับวิธีการพัฒนางาน หรือ
วิธีการดำเนินงานในแตละขั้นตอน 
 4.3 ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ  
  4.3.1 การนำเสนอเนื้อหาเชิงวิชาการ จะตองมีเอกสารประกอบและมีตัวอยางประกอบเพ่ือ
ความรวดเร็วและสรางความเขาใจ และการแบงกลุมนั้นตองคละกันไปเนื่องจากองคความรูที่แตกตางกัน
ออกไปแตละสาขาวิชาดังจะเห็นไดจากปรากฏการณที่ผูรวมวิจัยแตละคนมีแนวคิดที่ผสมผสานกันไป 
สงผลทำใหเกิดความรูใหมวาผูเขารวมวิจัยเปนผูมีอายุที่หางกันบาง วัยกลางคนบาง แตการไดอานเอกสาร
กอนก็ทำใหมีความเปนกันเอง ถึงแมจะไมคอยเขาใจเนื้อหาแตก็มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดวย
ทำใหมีพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยไดพอสมควร 
  4.3.2 การทำงานแบบรวมมือกันชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรูและผลสำเร็จของ
งานไดดีกวาการทำงานแบบตางคนตางทำอยางที่เคยเปนมา ดังจะเห็นไดจากการสอบถาม การออก
ความเห็นตาง ๆ ในแงมุมที่หลากหลาย มองเห็นความสำคัญของการรวมกันพัฒนางานโดยการมีสวนรวม
ในการพัฒนางาน สงผลทำใหเกิดความรูใหมวาหากผูรวมวิจัยรูจักกันมากอนแมเพียงเล็กนอยในทางที่ดีจะ
ทำใหมีความสัมพันธที่ดี สามารถทำงานตาง ๆ ไดเร็วขึ้นไมตองใชเวลานานในการสรางความสัมพันธนาน
เกินไปและไมทำใหเกอเขินตอกัน 
  4.3.3 การทำงานจะราบรื่นไดนั้นผูวิจัยกับผูรวมวิจัยจะตองมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความ
เปนกันเองและตองชวยกันในการวางแผน แสดงความคิดเห็นตาง ๆ ในทัศนะที่ตนศึกษามา และมีการ
พูดคุยกันปรึกษากันใหบอยมากขึ้น บงบอกถึงความสัมพันธอันดีระหวางกันและไดเปนอยางดี และในเวลา
ที่มีปญหาที่ไมลงตัวในการนำเสนอก็ชวยกันแกไขไดในทันทวงที สงผลทำใหเกิดความรูใหมวาหากผูวิจัย
แสดงความเปนกันเองกับผูรวมวิจัยมาก ๆ สงผลตอพฤติกรรมผูรวมวิจัยที่มีความกลาแสดงความคิดเห็น
มากขึ้น งานวิจัยก็จะทำใหมีหลากหลายแนวคิด 
  4.3.4 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ควรมีการทบทวนกรอบแนวคิดในการวิจัย กอนให
ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยระดมสมองจัดทำแผนการดำเนินงานเพราะจะทำใหไดแผนดำเนินงานที่ดีและเร็วขึ้น 
และมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพกิจกรรมไดทัน ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณที่การที่ผูรวมวิจัยทำหลาย 
ๆ รอบ สงผลใหเกิดความรูใหมวาการปลอยใหผูรวมวิจัยคิดแผนกันเองกอน จึงทำใหตางคนตางคิดซึ่ง
แนนอนทำใหไดหลากหลายแนวคิด สุดทายมีครูที่เคยจัดทำแผนมาบางแลวเลยทำใหสามารถกำหนด
แผนการดำเนินงานไดดีพอควร 
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 4.4 การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น 
  4.4.1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  จากการ
ดำเนินงานในกิจกรรมนี้ ผูวิจัยไดเรียนรูบริบทของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมจากครูผูสอน ผูวิจัยและผู
รวมวิจัย ไดรับความรูและประสบการณในการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ดังจะเห็นไดจากการมีสวนรวมของผูรวมวิจัย ในการจัด
กิจกรรมทั้งการชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติ การสัมมนา และการจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 
  4.4.2 การเสริมพลังความรูเบื้องตนสำหรับการวิจัยรวมกันของผูวิจัยและผูรวมวิจัยเพื่อทำ
ความเขาใจในเทคนิคที่จะใชในการวิจัย ทำใหผูวิจัยไดเรียนรูความสนใจและลักษณะการสนทนาของผูรวม
วิจัยแตละคน ดังจะเห็นไดจาก ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น และมีความ
เปนกันเอง ทำใหผูรวมวิจัยกลาที่จะแสดงความคิดเห็น และบอกความตองการของตนเอง 
  4.4.3 การจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ในการกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานในแตละ
ขั้นตอนนั้น เกิดจากแนวคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงมติกันเพื่อใหไดขั้นตอนการดำเนินงานที่
ทุกคนจะสามารถปฏิบัติรวมกันได ไมใชความคิดของผูวิจัยเพียงคนเดียว เพื่อใหเกิดผลสำเร็จผูวิจัยต อง
สรางความเปนกันเอง และเปดโอกาสใหผูรวมวิจัยไดเปดใจ กลาที่จะแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวม
โดยใชเทคนิคการระดมสมอง  
  4.4.4 การถอดบทเรียน ทำใหผู วิจัยและผูรวมวิจัยไดทบทวนการปฏิบัติที่ผานมาวาได
ดำเนินการมาถูกตองหรือไม มีสิ่งใดที่ยังตองปรับปรุง หรือมีสิ่งใดที่ปฏิบัติไดดีแลว เปนกิจกรรมที่ตองนอม
นำใหผูรวมวิจัยยอนกลับไปพิจารณาตนเอง จากจุดเริ่มตนกอนการดำเนินการขั้นตอนที่ 1 วาผูวิจัยและผู
รวมวิจัยไดอะไรจากการดำเนินงานที่ผานมา ซึ่งผูรวมวิจัยสามารถตอบไดวา ไดความรูและไดฝกทักษะ
พื้นฐานสำหรับการวิจัย ไดรวมแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ ปญหากับคณะ ไดรับฟงความคิดเห็นที่
แตกตางจากผูวิจัย และผูรวมวิจัยทานอื่น ๆ  
 

 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 1  
ในขั้นตอนการวางแผน มีการดำเนินกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม คือ 1) การระดมสมองเพ่ือการ

ดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย 2) การนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย 3) การบรรจบ
กันของสายธารประสบการณและสายธารวิชาการ 4) การถอดบทเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อสรุปผลการทำ
กิจกรรมรวมกันของขั้นตอนที่ 2  โดยทั้ง 4 กิจกรรม มีการดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม 2563 ปรากฏผล
การดำเนินงานดังตอไปนี้ตามลำดับ 
 กิจกรรมที่ 1 การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย ใหผูรวม
วิจัยรวมกันระดมสมองโดยอาศัยความรูและประสบการณพื้นฐานที่มีและเคยทำกันมาเพื่อหาคำตอบวา    
“จากความรูและประสบการณของผูรวมวิจัย หากตองการพัฒนาการสอนนอย เรียนรูมาก ใหเกิดขึ้นใน
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีแนวทางในการพัฒนาอยางไร?” เพื่อใหเปนไปตามหลักการที่วา “ผูรวม
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วิจัยถือเปนสายธารประสบการณ ที ่มีความรูและประสบการณที่สะสมมา ไมไดเปนแกวที่วางเปลา        
แตมีศักยภาพมีภูมิความรูในตนเอง”  

การระดมสมอง มีการจัดประชุมกันในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ 
หองสมุด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เปดโอกาสใหผูรวมวิจัยแตละคนแสดง
ทัศนะของตนเอง พรอมทั้งเปดใจในเรื่องที่ตนเองตองการนำเสนออยางเต็มที่ ผูรวมวิจัยรวมกันระดม
สมองโดยอาศัยความรูและประสบการณพื้นฐานที่มีและเคยทำกันมา โดยแตละคนไดแสดงสิ่งที่คาดหวังที่
จะแกปญหาในกิจกรรมการเรียนการสอนของแตละคน หลังจากที่เราไดวิเคราะหสภาพปญหาแนว
ทางแกไข  และโครงการกิจกรรมที่ เปนปญหาสำหรับผูเรียนแลว มาถึงตอนนี้ ผูรวมวิจัยชวยกันวิเคราะห
เจาะลึกประเด็นลงไปในหองเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนของแตละคนวามีแนวทางและวิธีการ
อยางไร  ซึ ่งก็สามารถสรุปเจาะลึกไปถึงประเด็นของแตละคนวาจะทำอะไรบางในหองเรียน โดยมี
บรรยากาศการระดมสมอง ดังภาพที่ 4.4  
 

    
 

   
 

ภาพที่ 4.4  ภาพประกอบการระดมสมองเพ่ือการดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย 

จากการระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย ผูรวมวิจัยแตละกลุม
ไดนำเสนอสภาพปญหา แนวทางแกไข และโครงการกิจกรรมที่นำมาแกปญหา ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  การนำเสนอสภาพปญหา แนวทางแกไขปญหา และโครงการกิจกรรมที่นำมาแกไขปญหาของผูรวมวิจัย 
 

สมาชิกกลุม สภาพปญหา แนวทางแกไขปญหา โครงการกิจกรรมท่ีนำมาแกไขปญหา 

กลุมท่ี 1 กลุมสุดสวย  
สมาชิก 
1.นางจารุพร รุทเทวิน 
2.นางสาวปวินชญา นาจันทัด 
3.นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร 
4.นางสาวชลิดา ชาติมนตรี 

 

1) ความรูเดิม นักเรียนบอกวาจำสิ่งท่ีเคยเรียนมา
ไมไดเลย ความรูเดิมของนักเรียนนอยไมมั่นใจวา
ไมมีหรือลืม จึงยากที่จะจัดกิจกรรมตอไปได  

2) ความคงทน นักเรียนจะเรียนไดเขาใจไดใน
หองเรียน แตเมื่อออกไปจากหองเรียนก็ลืมทันที 
จึงไดเรียกไดวาความคงทนของความรูมีนอย  

3) นักเรียนขาดความใฝรูใฝเรียน เมื่อใหงานเมื่อให
การบานไปจะมีนักเรียนเพียง 10% ท่ีทำการบาน
ดวยตนเอง แตนักเรียนท่ีเหลือรอลอกเพ่ือน หรือ
ลอกเฉลย  หลายคนรอลอกอยางเดียวเพ่ือใหได
คะแนน  

4) เทคนิคการสอน ในขณะท่ีมีเทคนิคการเรียนรู
มากมาย อาจจะนำมาใชไดอยางไมเต็มท่ี หรือถา
ไมไดเขารับการอบรม ก็จะไมรูเทคนิคใหมๆท่ีเกิด
ขึ้นมา  

5) หองปฏิบัติการไมเพียงพอ ขาดแรงจูงใจเปาหมาย 
มีนักเรียนสายวิทยคณิตจำนวนมากท่ีไมทราบ
เปาหมายของตนเอง ไมทราบวาตนเองตองการ
เรียนอะไรชอบอะไร แตก็เลือกท่ีจะเรียนสายวิทย
คณิต เมื่อไมรูวาจะเรียนไปเพื่อ   อะไร ทำใหมีผล
ตอการเรียนในแตละวัน  

1) ดานความรูเดิม จะมีการจัดกิจกรรมโดย
การสอนเสริม คลายๆการจัดติวตาม
ความสนใจของนักเรียน ม.3 และ ม.6 
ใหมีคาสงเสริมวิชาการ สอนเสริมให มี
คุณครู หรือวิทยากรจากขางนอกมีการ
ใหนักเรียนทำแบบฝกบอยๆเพ่ือให
นักเรียนทำซ้ำจนเกิดความชำนาญ  

2) ใหผูเรียนคนพบไดดวยตัวเอง โดยให
นักเรียนคนหาเปาหมายของชีวิต    ให
นักเรียนไดเรียนรูและสรางองคความรู
ไดดวยตนเอง นักเรียนจึงจะเห็นคุณคา
ในการเรียนรูดวยตนเอง รวมไปถึงการ
สรางทักษะชีวิต ถานักเรียนจบ ม. 6 ก็
ตองใชความรูในการหารายไดเพ่ือดูแล
เลี้ยงดูผูปกครอง  

3) ปรับหลักสูตรในการจัดการเรียนการ
สอนใหหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนได
ทักษะที่หลากหลาย ในชวงยุคท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง ในแผนการเรียน 

1) การพัฒนาเทคนิคการสอนใหกับคุณครู เพ่ือให
นักเรียนไดรับความรูจากเทคนิคการสอนได
อยางคงทน   จะทำอยางไรใหนักเรียนไดรับ
ความรูท่ีคงทนมากขึ้นเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
คอนสตรัคติวิสต หรือกิจกรรมท่ีนักเรียนไดลง
มือปฏิบัติ ถานักเรียนไดปฏิบัติเองจะทำให
นักเรียนจดจำและนำไปใชตอได ดูการสราง
บทเรียนออนไลนเพ่ือใหนักเรียนไดทบทวน
ความรูเองกอนที่จะเรียนรูในหองเรียน ให
นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย เพ่ือจะได
มีเปาหมายในการเรียนรูและนำไปเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำวันของตนเองได        

2) การพัฒนาเทคนิคการสอนใหกับคุณครู เพ่ือให
นักเรียนไดรับความรูจากเทคนิคการสอนได
อยางคงทนทำอยางไรใหนักเรียนไดรับความรู
ที่คงทนมากขึ้นเปนกิจกรรมที่เก่ียวกับคอน
สตรัคติวิสต หรือกิจกรรมที่นักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติดูการสรางบทเรียนออนไลนเพ่ือให
นักเรียนไดทบทวนความรูเองกอนท่ีจะเรียนรู
ในหองเรียน 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

สมาชิกกลุม สภาพปญหา แนวทางแกไขปญหา โครงการกิจกรรมที่นำมาแกไขปญหา 

 

 หองเรียนหมอพยาบาล ก็ไดเปนหองเรียนท่ี
จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความ
สนใจของนักเรียน  
4) ควรมีการจัดอบรมพัฒนาครูผูสอน อยาง
ตอเนื่อง จะสงผลตอคุณครูผูสอนในดานการ
พัฒนาตนเอง  
5)  สวนเพิ่มหองปฏิบัติการใหเพียงพอ      
มีหองปฏิบัติการท่ีปลอดภัย 
 

3)   การพัฒนาครูในดานการจัดการเรียนการ
สอน การนิเทศติดตามอยางตอเนื่องและ
จริงจัง การทำ PLC อยางจริงจัง เมื่อทำ PLC 
รวมกับครูท่ีสอนในระดับช้ันเดียวกันปญหา
เดียวกันจะทำใหแกปญหาไดดีขึ้นเน่ืองจากจะ
มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน คุยเก่ียวกับ
เร่ืองเน้ือหาการเรียนท่ีสอดคลองกัน      
4)   หลักสูตร มีการประเมินทุกปแตยังไม
คอยมีการปรับแผน ถามีการปรับแผนการ
เรียนรูนาจะตรงกับความสนใจของนักเรียน 
นักเรียนจะเรียนอยางมีความหมายรูวาเรียน
อะไรเพ่ืออะไร นำไปใชอะไรตอไดบาง
ทรัพยากร ในรายวิชาวิทยาศาสตรถานักเรียน
ไดลงมือปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

สมาชิกกลุม สภาพปญหา แนวทางแกไขปญหา โครงการกิจกรรมที่นำมาแกไขปญหา 

กลุมท่ี 2 Nightmare and 
beautiful World 
สมาชิก 
1.นายเศวตสิทธ์ิ มูลสาระ 
2.นายวรวุฒิ  บอคำ 
3.นางปยะพร  ศิริปรีชาพันธุ 
4.นางสาวยุวภา  ยนสำอาง 
5.นายสุระ  นอยสิม 
6.นางประมวญจิตต พันธุเสือทอง 
 

     1)  คุณครู สอน หันหลังเขากระดาน อธิบายแค
เน้ือหาไมไดเตรียมหรือออกจากการเรียนรูมากอน 
นักเรียนจะไดเพียงแคทักษะการฟง ซ่ึงในความเปนจริง
แลวนักเรียนควรจะได สุจิปุริ พูดคิดและลงมือปฏิบัติ 
ครูอาจจะตองหาส่ือการสอนเพ่ิม ใหนักเรียนไดมีสวน
รวมในช้ันเรียน   
    2) ครูจะตองเขาใจวานักเรียนในชั้นเรียน 1
หองเรียน มีความแตกตางกัน ถาจะมีนักเรียนท่ีมีความ
ถนัดท่ีแตกตางกันออกไปมีท้ังชอบและไมชอบใน
รายวิชาน้ันๆ เราจึงจำเปนท่ีจะตองแบงแยกความ
แตกตางของนักเรียนเพ่ือ ตอบสนองใหตรงจุดถูกตอง 

     1) มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ใน
พ้ืนความจริงใจ หาวิธีการ เทคนิคใหมๆ โดย
การใชคำถามเพ่ือกระตุนใหเด็กไดคิดมากข้ึน 
กระบวนการคิดใหนักเรียนคิดเปนแกปญหา
เปน ทำเปน 
     2) ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา 
หาปญหาที่เกิดขึ้นแลวทำการวิจัยการแก ให
เปนวัฏจักรคอยๆแกปญหาไปเร่ือย ๆ  
 

1) ครูใชเทคนิคการสอนแบบดั้งเดิม 
2) นักเรียนมีพฤติกรรมไมสนใจการเรียน 
3) โครงการอบรมครูโดยใหเทคนิคการสอน

ท่ีหลากหลาย สงเสริมใหครูไดผลิตสื่อ
เพ่ือกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจ ถา
ครูมีสื่อและเทคนิคท่ีหลากหลายนักเรียน
ก็จะสนใจมากขึ้น  

4) ใชวิจัยเพ่ือใหมีผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งขึ้น  
5) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจะชวยเหลือ

นักเรียนที่ขาดเรียนได   
 

กลุมท่ี 3 The Angles 
สมาชิก 
1.นางสาววิรงรอง    ทองเทพ 
2.นางสาวนิตยา หอมทอง 
3.นางสาวมัลลิกา เปรมลาภ 
4.นางสาวอรทัย ไพรสวาง 
 

ดานครู 
1) คุณครู สอน ไมตรงเอก  
2) ครูขาดเทคนิคในการสอน  
3) ครูไมถนัดหัวขอท่ีจะสอน  
4) ภาระงานเยอะเกินไป 

 

แนวทางการแกปญหา ดังน้ี 
1) มีการบรรจุครูใหตรงเอก  
2) มีการจัดกิจกรรมการอบรมใหกับครู 

มีวง PLC ในการแลกเปลี่ยนปญหา
ซ่ึงกันและกัน 

3) ควรมีเจาหนาท่ีเฉพาะดานมาทำงาน
ในโรงเรียนแทนคุณครู 

 

โครงการ/กิจกรรม 
1) อบรมครูโดยใหเทคนิคการสอนท่ี

หลากหลาย สงเสริมใหครูไดผลิตสื่อเพ่ือ
กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจ ถาครูมี
สื่อและเทคนิคที่หลากหลายนักเรียนก็จะ
สนใจมากขึ้น  

2) ใชวิจัยเพ่ือใหมีผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งขึ้น  
3) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจะชวยเหลือ

นักเรียนที่ขาดเรียนได   
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

สมาชิกกลุม สภาพปญหา แนวทางแกไขปญหา โครงการกิจกรรมที่นำมาแกไขปญหา 

 ดานนักเรียน 
1) นักเรียนไมรูเปาหมายของตนเองวาจะเรียนไปทำ

อะไรเลื่อนลอย  
2) นักเรียนไมมีสมาธิในการเรียน การบานเยอะ ทำ

ไมทันจึงทำใหนักเรียนขี้เกียจและไมอยากเขา
เรียน  

3) นักเรียนมีภาระงานและปญหาครอบครัวมากทำ
ใหไมมีสมาธิและกำลังใจในการเรียน 

ดานสื่อการเรียนการสอน 
4) สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอตอการใชงาน  

4) สรางกิจกรรมการเรียนการสอนใหนา
เรียน โดยการสรางแรงบันดาลใจ
กระตุนผูเรียน 

5) ครูตองเด็ดขาดในเร่ืองระเบียบวินัย
กับนักเรียน 

6) จัดหาสื่องบประมาณใหเพียงพอตอ
ความตองการ 

 

กลุมท่ี 4 สวยสุดซอย 
สมาชิก 
1.นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง 
2.นายธันยวัตร  แกวสุข 
3.นางสาววิริพร อามาตยสมบัติ 
4.นางสาวพิกุล ทองภู 
5.นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ 

1) สภาพโควิดทำใหโรงเรียนเปดเรียนชา  นักเรียน
เรียนไมทัน 

2) เด็กมีพฤติกรรมติดโทรศัพท  ติดเกม 
3) การอานของนักเรียนมีการอานหนังสือนอยลง

เน่ืองจากติดสื่อ 

1) ตองมีการสรางบทเรียนออนไลน  เชน 
Zoom เกมออนไลน  ส่ือมัลติมีเดียล 
เปนตน  เพ่ือกระตุนความสนในของ
นักเรียน 

2)  มีการจัดกิจกรรมการอบรมใหกับครู  
มีวง PLC ในการแลกเปลี่ยนปญหาซ่ึง
กันและกัน 

3)  สรางกิจกรรมการเรียนการสอนใหนา
เรียน โดยการสรางแรงบันดาลใจ
กระตุนผูเรียน 

4)  จัดหาสื่องบประมาณใหเพียงพอตอ
ความตองการ 

1) พัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียน
การสอน  โดยใชสื่อการเรียนการสอน 
เทคนิคตางๆ 

2)  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช

กิจกรรม Teach  less learn more   
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จากผลการระดมสมองของ 4 กลุม ในตารางที่ 4.2  ดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3  สภาพปญหา แนวทางเพ่ือแกปญหา และทางเลือกเพ่ือแกปญหา 
 

สภาพปญหา แนวทางเพ่ือการแกปญหา ทางเลือกเพื่อปฏิบัติการแกปญหา 

1) ความรูเดิม นักเรียนบอกวาจำสิ่งที่เคยเรียนมาไมไดเลย 
ความรูเดิมของนักเรียนนอยไมมั่นใจวาไมมีหรือลืม จึงยาก
ท่ีจะจัดกิจกรรมตอไปได  

2) ความคงทน นักเรียนจะเรียนไดเขาใจไดในหองเรียน แต
เมื่อออกไปจากหองเรียนก็ลืมทันที จึงไดเรียกไดวาความ
คงทนของความรูมีนอย  

3) ความรูเดิม นักเรียนบอกวาจำสิ่งที่เคยเรียนมาไมไดเลย 
ความรูเดิมของนักเรียนนอยไมมั่นใจวาไมมีหรือลืม จึงยาก
ท่ีจะจัดกิจกรรมตอไปได  

4) ความคงทน นักเรียนจะเรียนไดเขาใจไดในหองเรียน แต
เมื่อออกไปจากหองเรียนก็ลืมทันที จึงไดเรียกไดวาความ
คงทนของความรูมีนอย  

5) นักเรียนขาดความใฝรูใฝเรียน เมื่อใหงานเมื่อใหการบานไป
จะมีนักเรียนเพียง 10% ท่ีทำการบานดวยตนเอง แต
นักเรียนท่ีเหลือรอลอกเพ่ือน หรือลอกเฉลย  หลายคนรอ
ลอกอยางเดียวเพ่ือใหไดคะแนน         

 

1) ดานความรูเดิม จะมีการจัดกิจกรรมโดยการสอนเสริม 
คลาย ๆ การจัดติวตามความสนใจของนักเรียน ม.3 
และนักเรียน ม.6 ก็ใหมีคาบสงเสริมวิชาการ สอนเสริม
ให มีคุณครู หรือวิทยากรจากขางนอกมีการใหนักเรียน
ทำแบบฝกบอย ๆ เพ่ือใหนักเรียนทำซ้ำจนเกิดความ
ชำนาญ 

2) ดานความรูเดิม จะมีการจัดกิจกรรมโดยการสอนเสริม 
คลายๆการจัดติวตามความสนใจของนักเรียน ของ
นักเรียน ม.3 และนักเรียน ม.6 ก็ใหมีคาสงเสริมวิชาการ 
สอนเสริมให มีคุณครู หรือวิทยากรจากขางนอกมีการ
ใหนักเรียนทำแบบฝกบอยๆเพื่อใหนักเรียนทำซ้ำจนเกิด
ความชำนาญ  
  

1) การพัฒนาเทคนิคการสอนใหกับคุณครู เพื่อให
นักเรียนไดรับความรูจากเทคนิคการสอนไดอยาง
คงทน จะทำอยางไรใหนักเรียนไดรับความรูท่ี
คงทนมากข้ึนเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับคอนสตรัคติ
วิสต หรือกิจกรรมท่ีนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ 

2) ถานักเรียนไดปฏิบัติเองจะทำใหนักเรียนจดจำและ
นำไปใชตอได ดูการสรางบทเรียนออนไลนเพ่ือให
นักเรียนไดทบทวนความรูเองกอนท่ีจะเรียนรูใน
หองเรียน ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย 
เพ่ือจะไดมีเปาหมายในการเรียนรูและนำไป
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได     

3) การพัฒนาครูในดานการจัดการเรียนการสอน การ
นิเทศติดตามอยางตอเน่ืองและจริงจัง การทำ 
PLC อยางจริงจัง เมื่อทำ PLC รวมกับครูที่สอนใน
ระดับชั้นเดียวกันปญหาเดียวกัน จะทำให
แกปญหาไดดีขึ้นเน่ืองจากจะมีการแลกเปลี่ยน
เทคนิค 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 

 
สภาพปญหา แนวทางเพื่อการแกปญหา ทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแกปญหา 

6) เทคนิคการสอน อาจจะนำมาใชไดอยางไมเต็มท่ี หรือ
ถาไมไดเขารับการอบรม ก็จะไมรูเทคนิคใหมๆท่ีเกิด
ขึ้นมา  

7) หองปฏิบัติการไมเพียงพอ  
8) ขาดแรงจูงใจเปาหมาย                        
9) คุณครูสอนหันหลังเขากระดาน อธิบายแคเน้ือหาไมได

เตรียมหรือออกจากการเรียนรูมากอน 
10) ครูจะตองเขาใจวานักเรียนในชั้นเรียน 1หองเรียน      

มีความแตกตางกัน 
11) นักเรียนไมมีสมาธิในการเรียน 
12) นักเรียนมีปญหาทางครอบครัว 
13) สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ 
14) นักเรียนมีพฤติกรรมติดโทรศัพท 

 

3) ใหผูเรียนคนพบไดดวยตัวเอง โดยใหนักเรียนคนหาเปาหมาย
ของชีวิต ใหนักเรียนไดเรียนรูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
นักเรียนจึงจะเห็นคุณคาในการเรียนรูดวยตนเอง รวมไปถึงการ
สรางทักษะชีวิต ถานักเรียนจบ ม 6 ก็ตองใชความรูในการหา
รายไดเพ่ือ ดูแลเลี้ยงดูผูปกครอง  

4) ปรับหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนใหหลากหลาย เพ่ือให
ผูเรียนไดทักษะท่ีหลากหลาย ในชวงยุคท่ีมีการเปล่ียนแปล 

5) ควรมีการจัดอบรมพัฒนาครูผูสอนอยางตอเน่ือง จะสงผลตอ
คุณครูผูสอนในดานการพัฒนาตนเอง  

6) เพ่ิมหองปฏิบัติการใหเพียงพอ มีหองปฏิบัติการท่ีปลอดภัย 
7) มีเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
8) ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา 
9) มีการบรรจุครูใหตรงเอก  
10) มีการจัดกิจกรรมการอบรมใหกับครู มีวง PLC ในการ

แลกเปลี่ยนปญหาซ่ึงกันและกัน 
11) ควรมีเจาหนาท่ีเฉพาะดานมาทำงานในโรงเรียนแทนคุณครู 
12) สรางกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาเรียน โดยการสรางแรง

บันดาลใจกระตุนผูเรียน 
13) มีการจัดกิจกรรมการอบรมใหกับครู มีวง PLC 

4) ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียน 
5) ใหนักเรียนไดลงมือ ปฏิบัติจริง นักเรียนจะเกิด

ความเขาใจและนำไปใชตอในอนาคตได  
6) อบรมครูโดยใหเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
7) ใชวิจัยเพ่ือใหมีผลสัมฤทธ์ิมากย่ิงขึ้น  
8) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจะชวยเหลือ

นักเรียนท่ีขาดเรียนได  
9) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม 

Teach  less learn more  
10) พัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน 
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 กิจกรรมที่ 2 การนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย เปนแนวการพัฒนาที่ผูวิจัยไดศึกษา 
รวบรวม และเรียบเรียงเปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยในบทที่ 2 เปนเนื้อหาที่ใหคำตอบในเชิง
ทฤษฎีตอคำถามในทำนองเดียวกันวา “ในทางทฤษฎีที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควา พบวา การพัฒนาการจัดการ
เรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ใหเกิดขึ้นในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีแนวทางในการพัฒนา
อยางไร?” ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการที่วา “ผูวิจัยถือเปนสายธารวิชาการ ที่มีความรูและความไวเชิง
ทฤษฎีในเรื่องที่จะพัฒนา” โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ ผูวิจัยมุงสรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผู รวมวิจัยวา 
ทฤษฎีกับการปฏิบัติเปนสิ่งที่ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน ใหเกิดความตระหนักวา
ทฤษฎีจะชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิดใหสั้นลงได และสรางแนวคิดใหผู รวมวิจัยไดเขาใจและ
ตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกตอกันระหวางการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี 
และนักปฏิบัติ วาหากทำใหเกิดขึ้นได ก็จะทำใหการดำเนินงานวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ ่งขึ ้น โดยไดดำเนินการในวันที ่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ หองสมาคมครูและผูปกครอง 
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ภาพบรรยากาศดังภาพที่ 4.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5  การนำเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย 
 

“กอนอื่นผมขอเกริ่นนำกับผูรวมวิจัยกอนวา ในฐานะที่ผมเปนผูวิจัยมุงสราง
ทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูรวมวิจัยทุกคนใหเขาใจรวมกันวา ทฤษฎีกับการปฏิบัติเปนสิ่งที่
ไปดวยกันได ไมไดเปนเสนขนานที่ไมมีวันบรรจบกัน ใหเกิดความตระหนักวาทฤษฎีจะ
ชวยยนระยะทางการลองถูกลองผิดใหสั้นลงได และสรางแนวคิดใหผูรวมวิจัยไดเขาใจ
และตระหนักถึงความสัมพันธเชิงบวกตอกันระหวางการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือ
นักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ วาหากทำใหเกิดขึ้นได ก็จะทำใหการดำเนินงานวิจัย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น” (ผูวิจัย , นายสุรเชษฐ รูปต่ำ, 17 
กรกฎาคม 2563) 
 จากนั้นผูวิจัยไดนำเสนอแนวคิดในบทที่ 2 และยังไดแจกเอกสารประกอบในบทที่ 2 ใหผูรวม

วิจัย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรวมวิจัยไดรับรูและเขาใจถึงแนวทางการแกปญหาในเชิงทฤษฎี และเพื่อ



220 
 
ชวยใหผูรวมวิจัยตัดสินใจและมองภาพไดชัดเจนมากขึ้นโดยยึดหลักการ “...ใหโอกาสแกชุมชนที่จะเสนอ
แนวทางการแกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือ
ประสบการณความรับรูของชุมชนเขาสูวงสนทนาดวย ในระยะแรก ๆ ใหเสนอแบบงาย ๆ แตจะไมสรุปวา
แบบนั้นแบบนี้เทานั้น ที่จะชวยแกปญหาใหชุมชน จะปลอยใหชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกตาง ๆ ดวย
ตนเองและยังไมกลาวถึงกิจกรรมการสอนนอย เรียนรูมาก ใหมากกวานั้น จนกวาจะมีการถามไถเพิ่มเติม 
ซึ่งนักพัฒนาจะตองคอยใหขอมูลอยูเปนระยะ ๆ เมื่อเสนอขอมูลเปรียบเทียบใหอยางเต็มที่แลว ก็ปลอยให
ชุมชนเปนผูตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่เห็นวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง...”  

 ผูวิจัยไดนำเสนอแนวคิดและทฤษฎี พรอมทั้งแนวทางในการพัฒนาที่ไดรีวิวเอาไว โดยมีขั้นตอน
การพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” (Teach Less, Learn More)  มีดังนี้ ทฤษฎีการ
เรียนรู ที ่สนับสนุนแนวคิด “สอนนอยลง เรียนรู มากขึ้น” (Teach Less, Learn More) ไดแก “สอน
นอยลง เรียนรูมากขึ้น”  (Teach Less , Learn More: TLLM) หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดการใฝรู ศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเอง ฝกใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน เชน มีคำถาม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณตาง ๆ ที่ผูเรียนไป
ศึกษาคนความา เพื ่อใหเกิดการเรียนรู กันในชั้นเรียน สวนผู สอนคอยอำนวยความสะดวก แนะนำ 
สนับสนุน และจัดกระบวนการเรียนรู และใหผูเรียนฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประสบการณและเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งความรูจะไมไดเกิดจากผูสอนเพียงอยางเดียว กระตุนใหผูเรียนตองหมั่นศึกษาหาความรูตอง
เพิ่มเติมอยูเสมอและตองเรียนรูตอไป มีเทคนิคและแนวคิดดังนี้ 

 1) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (Student Centered Learning) หมายถึง    
การจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูและการแกปญหาดวยตนเอง โดยใหความสำคัญกับ
การคิดของผูเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดทำงานเปนกลุม ใหโอกาสนำเสนอความคิดของตนเอง 
รวมกันอภิปราย ตลอดจนการฝกทักษะกระบวนการคิดและฝกใหผูเรียนคิดเปน ทำเปน รูจักคิดวิเคราะห 
มีเหตุ มีผล สามารถสรางความรูไดดวยตนเอง  

 2) การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) หมายถึง การ
เรียนรูที่จัดประสบการณในการปฏิบัติงานใหแกผูเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอยางมีระบบ  เพ่ือ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง  ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา  วิธีการหาความรูความจริงอยางมี
เหตุผล ไดทำการทดลอง  ไดพิสูจนสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง  รูจักการวางแผนการทำงาน  ฝกการเปนผูนำ  ผู
ตาม  ตลอดจนไดพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง  และการประเมินตนเอง  โดยมีครูเปนผู
กระตุนเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวผูเรียนมาใชในการทำกิจกรรมคนควาหาความรูดวยตัวเอง 

 3) การจัดการเร ียนรู โดยใชป ญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิดปญหา
นั้น รวมถึงการคนควาความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับปญหา เพื่อนำไปสูการแกปญหาตอไป โดยผูเรียนอาจ
ไมมีความรูในเรื่องนั้นๆ มากอน แตอาจใชความรูที่ผูเรียนมีอยูเดิมหรือเคยเรียนมา มุงใหผูเรียนใฝหา
ความรูเพื่อแกไขปญหา ไดคิดเปน ทำเปน มีการตัดสินใจที่ดี และสามารถเรียนรูการทำงานเปนทีม  
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 โดยเนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถนำทักษะจาก การเรียนมาชวย
แกปญหาในชีวิตการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูจากประสบการณ โดยเริ่มจากการได
ประสบการณตรงจากโจทยปญหา ผานกระบวนการคิดและการสะทอนกลับ ไปสูความรูและความคิดรวบ
ยอด อันจะนำไปใชในสถานการณใหมตอไป การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานยังเปนการตอบสนองตอ
แนวคิด Constructivism โดยใหผูเรียนวิเคราะหหรือตั้งคำถามจากโจทยปญหา ผานกระบวนการคิดและ
สะทอนกลับ เนนปฏิสัมพันธระหวาง ผูเรียนในกลุม เนนการเรียนรูที่มีสวนรวม นำไปสูการคนควาหาคา
ตอบหรือสรางความรูใหม บนฐานความรูเดิมที่ผูเรียนมีมากอน 

 4) การจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ (Learning by Doing) หมายถึง ผูเรียนไดกระทำสิ่ง
ตางๆดวยตนเอง ผานการปฏิบัติการจริงคือ ผูเรียนไดฝกในสภาพสิ่งแวดลอมจริง ไดฝกคิดและลงมือทำสิ่ง
ตาง ๆ ดวยตนเอง ทั้งนี้ การสนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามวัยและไดผลตามความ
คาดหวังของสังคมนั้น การจัดประสบการณจะใหความสำคัญกับบทบาทการเรียนรูของเด็ก จึงไดมี
การศึกษาแนวคิดที่จะนำไปสูการปฏิบัติได การใชแนวคิดที่เนนใหผูเรียนเปนผูลงมือกระทำหรือการปฏิบัติ
ในสภาพจริง จึงเปนที่สนใจและนำมาใช ดังที่ประเทศไทยไดกำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 เนนใหมีแนวการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งกลาวถึงการสงเสริมใหผูเรียน
ไดปฏิบัติหรือลงมือกระทำ 

 5) การจัดการเรียนรูแบบชี้นำตนเอง (Self-Directing Learning) หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูที่ผู เรียนริเริ่มการเรียนรูดวยตนเอง ตามความสนใจ ความตองการ และความถนัดมีเปาหมาย     
รูจักแสวงหาแหลงทรัพยากรของการเรียนรู เลือกวิธีการเรียนรูจนถึงการประเมินความกาวหนาของการ
เรียนรูของตนเอง โดยจะดำเนินการดวยตนเองหรือรวมมือชวยเหลือกับผูอ่ืนหรือไมก็ได 

 6) การจัดการเรียนรู โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by Constructivism 
Theory) หมายถึง เปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใหนักเรียนเปนผูเสริมสรางความรูดวยตนเอง โดย
ครูมีหนาที่จัดการใหนักเรียนไดปรับขยายโครงสรางทางปญญาของนักเรียนเอง ดวยการจัดสถานการณที่
ทำใหเกิดภาวะไมสมดุลหรือกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา จากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับ
ความรูความเขาใจเดิมที่มีมากอน  

 7) การจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู ( Inquiry Based Learning) หมายถึง การ
คนควาหาความรู และสามารถสรางความรูใหมเพิ่มเติมไดอาจจะมาจากการคิด การศึกษา การทดลอง 
การคนควา หรือปฏิบัติดวยตนเอง แลวนำมาวิเคราะหเพื่อใหเกิดความรูใหม ซึ่งสัมพันธกับความรูเดิมที่มี
อยู โดยการศึกษาคนควานั้น ไมจำกัดวาจะมาจากแหลงความรูใด อาจเปนความรูในหองเรียน ความรูตาม
ปายสถานที่ตางๆไปจนสื่ออื่น ๆ นักเรียนสามารถฝกฝนทักษะการแสวงหาความรูได โดยเริ่มจากความ
สนใจหรือความตองการของตนเอง แลวอาจปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากบุคคลอื่น ๆ เชน ครูประจำ
ช้ัน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผูปกครอง เพื่อใหไดขอมูลที่สนใจหรือตองการ 

 8) การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design Learning) หมายถึง การออกแบบ
ยอนกลับเปนกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
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 การประเมินผลการเรียนรู และการออกแบบการเรียนรู โดยอิงหลักสูตร และอิงมาตรฐาน ซึ่ง
กำหนดมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และมีการกำหนดเปาหมายหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง ( Learning 
Outcomes) ซึ่งเปนผลการเรียนรูที่ทำใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่คงทน มีการกำหนดประเด็นและการต้ัง
คำถามในสวนของการประเมินผลการเรียนรู (Learning Assessment) การจัดการเรียนรูของผูเรียนที่
พิจารณาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนจะมีการกำหนดการประเมินการเรียนรูที่มีวิธีการ มีเกณฑ 
มีภาระงาน มีผลงาน มีสิ่งประดิษฐ และมีหลักฐานหรือชิ้นงานที่แสดงถึงความเขาใจตามมาตรฐานการ
เรียนรู จากนั้นจึงออกแบบการเรียนรู ( Learning Design ) ใหตรงตามเปาหมายหรือผลการเรียนรูที่
คาดหวัง โดยพิจารณาตัวชี้วัด สาระและมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตร มีการจัดประสบการณการ
เรียนรูเพื่อใหไดหลักฐานที่เนนชิ้นงานแสดงความเขาใจอยางลุมลึก ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมหรือออกแบบ
การเรียนรูที่หลากหลาย หรือจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยจะตองใหผูเรียนรูจักสรางความรูขึ้นเอง 
เพื่อใหเกิดการสรางความเขาใจและสรางผลงานของตนเอง ทั้งนี้จะตองจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางและจัดตามความเขาใจและความถนัดดวย 

 9)  ก า รพ ัฒนาท ั กษ ะก า รค ิ ด ร ะ ด ั บ ส ู ง ข อ งบลู ม  ( Higher Order of Bloom’s 
taxonomy) หมายถึงการเรียนรูทางดานความคิด ความรูการแกปญหา จัดเปนพฤติกรรมทางดานสมอง 
และสติปญญา แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 1) ความรู (Knowledge) ความสามารถในการที่จะจดจำ 
(Memorization) และระลึกได  (Recall) 2 ) ความเขาใจ (Comprehension) สามารถใหความหมาย 
แปล สรุป หรือเขียนเนื้อหาที่กำหนดใหมได 3) การนำไปใช (Application) สามารถนำวัสดุ วิธีการ ทฤษฎี 
แนวคิด มาใชในสถานการณที ่แตกตางจากที่ไดเรียนรู มา 4) การวิเคราะห (Analysis) สามารถแยก 
จำแนก องคประกอบที ่สลับซับซอนออกเปนสวน ๆ ใหเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอยตาง ๆ           
5) การสังเคราะห (Synthesis) ความสามารถในการรวบรวม หรือนำองคประกอบหรือสวนตาง ๆ เขามา
รวมกัน เพื่อใหเปนภาพพจนโดยสมบูรณ และ 6) การประเมินคา (Evaluation) สามารถตัดสิน ตีราคา
คุณภาพของสิ่งตาง ๆ โดยมีเกณฑหรือมาตรฐานเปนเครื่องตัดสิน  

 10) ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) หมายถึง ความสามารถใน
การรูจักวิธีการใหไดมาซึ่งความรูโดยไมมีขอจำกัดในเรื่องของระยะเวลาจนทำใหเกิดการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง ดังนั้น การที่จะเปนผูเรียนรูตลอดชีวิตไดนั้น ผูเรียนจำเปนตองมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
ซึ่งประกอบไปดวย 1) ทักษะการคิด ประกอบดวย 4 ทักษะยอย ไดแก ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
และการคิดเชิงวิพากษ ทักษะการคิดริเริ ่มและสรางสรรค ทักษะการคิดคำนวณ และทักษะการคิด
แกปญหา 2) ทักษะการเรียนรู ประกอบดวย 4 ทักษะยอย ไดแก ทักษะการรูสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู
ดวยการนำตนเอง ทักษะการทำงานเปนทีมและการมีมนุษยสัมพันธและทักษะการวิจัย และ         3) 
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย 2 ทักษะยอย ไดแก ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการสื่อสาร 

 11) ชุมชนการเรียนรู ว ิชาชีพ (Professional Learning Community) หมายถึง การ
รวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทำ และรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐาน
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วัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน โดยทำงาน
รวมกันแบบทีม เรียนรูที่ครูเปนผูนำรวมกัน และผูบริหารแบบดูแลสนับสนุนสูการเรียนรูและพัฒนา
วิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง  สูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความสำเร็จหรือประสิทธิผลของ
ผูเรียนเปนสำคัญ และความสุขของการทำงานรวมกันของสมาชิกในชุมชน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
กระบวนการ PLC ถือเปนการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากลางขึ้นบน (Bottom Up) อยางแทจริง 
 กิจกรรมที่ 3 การระดมสมองเพื่อบรรจบกันของสายธารประสบการณและสายธารวิชาการ 
(ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี) เพ่ือใหมีการบูรณาการระหวางแนวการพัฒนา
ที่ผูรวมวิจัยรวมกันกำหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมแรก กับแนวการพัฒนาที่ผูวิจัยนำเสนอจาก
แนวคิดเชิงทฤษฎีในกิจกรรมที่สอง ตามหลักการที่วา “การปฏิบัติหากไมมีทฤษฎีมาเสริมดวย ก็เสมือน
คนตาบอด ไปไหนไดไมไกล จะวนเวียนอยูแตวิธีการเดิม ๆ …” แลวกำหนดเปนแนวทางการพัฒนาแลว
กำหนดเปนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่มีองคประกอบตามผลการดำเนินงานลำดับ โดยผูวิจัยนัด
หมายผูรวมวิจัยเพื่อทำประชุมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองสมาคมครู
และผูปกครอง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ปรากฏผลที่กำหนดเปนแนวทางพัฒนาตามรูปแบบสอน
นอยลง เรียนรูมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้  
 3.1 สภาพที่เคยเปนมาของเรื่องที่จะพัฒนา 
  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมีกระบวนการดำเนินงานโดยกำหนดโครงสรางการบริหารงาน
ที่ชัดเจน มีการจัดทำคูมือครูที่ระบุขอบขายภาระงานที่ชัดเจน  ครูและบุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  เนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ ติดตามอยางสม่ำเสมอ  
วิธีการและแนวทางในการที่โรงเรียนทำการปรับปรุงผลการดำเนินการ  และกระบวนการเรียนรูของ
โรงเรียน การประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ ๆ ของโรงเรียนอยางเปนระบบดังนี้  1) วาง
แผนการจัดทำกลยุทธสูความเปนเลิศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการเปนองคกรแหง
การเรียนรู และการทำงานรวมกันอยางมีคุณธรรม เมตตากรุณา 2) มีการจัดการองคความรู อยาง
หลากหลาย เปนปจจุบันสามารถสืบคนไดอยางรวดเร็ว 3) การดำเนินงานนิเทศภายใน ตรวจสอบ สราง
ความเขาใจในงาน ในเปาหมาย วัตถุประสงคขององคกรอยางตอเนื่อง 4) เปาหมายและวัตถุประสงคหลัก
ขององคกรคือผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก คือ เปนเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหนาทางความ
ความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 
  โรงเรียนขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวย
วงจรคุณภาพ เดมมิ่ง (PDCA)  ครอบคลุมทุกกลุมบริหารงาน กำหนดใหมีการประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินงานอยางเปนระบบ ภายใตกรอบความรู คูคุณธรรม เพื่อใหนักเรียนมีศักยภาพเปนพลโลกเปน 
SKWK Model  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมีผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถานศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม        จาก   
สมศ. เมื่อวันที่ 8-10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษัท/หางหุนสวน ที่เขาประเมินชื่อ หางหุนสวนจำกัด 
สหสิกขมาตร มีผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับมัธยมศึกษา 
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สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียน ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  87.96 คะแนน และมีคุณภาพระดับ  
ดี  รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกรายตัวบงช้ี ตัวบงช้ีที่มีผลการประเมินระดับดีมาก  
จำนวน  11 ตัวบงช้ี ไดแก ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ผูเรียนคิดเปนทำเปน ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนที ่เนนผู เรียนเปนสำคัญ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ผลการพัฒนาให
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื ่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน      
และพัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตัวบงชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับ
พอใช จำนวน 1 ตัวบงช้ี ไดแก ผลสัมฤทธ์ิ  
 3.2 สภาพปจจุบันของเรื่องที่จะพัฒนา 
 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ถึงแมจะผานการประเมินจาก สมศ. 
เมื่อวันที่ 8-10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษัท/หางหุนสวน ที่เขาประเมินชื่อ หางหุนสวนจำกัด สหสิก
ขมาตร มีผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับมัธยมศึกษา สมควร
รับรองมาตรฐานการศึกษา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ประเภทโรงเรียน ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 87.96 คะแนน แตก็ยังมีจุดที่ควรพัฒนา ผูเรียน
ควรไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหพัฒนาสูงขึ้น ซึ่งจากการที่กลุมผูวิจัยและผูรวมวิจัย 
จำนวน 20 คน ไดรวมกันวิเคราะหแลวก็ยังมีจุดออนในการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนที่จะตอง
นำมาแกไขเพื่อที่จะพัฒนาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น ดังนี้ 

จุดออนที่ตองไดรับการพัฒนาในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
1. ความรูเดิม นักเรียนบอกจำสิ่งที่เคยเรียนมาไมไดเลย ความรูเดิมของนักเรียนนอยไม

มั่นใจวาไมมีหรือลืม จึงยากที่จะจัดกิจกรรมตอไปได  
2. ความคงทน นักเรียนจะเรียนไดเขาใจไดในหองเรียน แตเมื่อออกไปจากหองเรียนก็ลืม

ทันที จึงไดเรียกไดวาความคงทนของความรูมีนอย  
3. นักเรียนขาดความใฝรูใฝเรียน เมื่อใหงานเมื่อใหการบานไปจะมีนักเรียนเพียง 10% ที่

ทำการบานดวยตนเอง แตนักเรียนที่เหลือรอลอกเพื่อน หรือลอกเฉลย หลายคนรอลอกอยางเดียวเพื่อให
ไดคะแนน 

4. ครูใชเทคนิคการสอนแบบเดิมๆ ไมนำเทคนิคใหมๆมาใชหรืออาจจะนำมาใชไดอยางไม
เต็มที่ ไมไดเขารับการอบรม ก็จะไมรูเทคนิคใหมๆที่เกิดขึ้นมา  
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แนวทางการพัฒนาเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
1.  การพัฒนาเทคนิคการสอนใหกับคุณครู เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูจากเทคนิคการ

สอนไดอยางคงทน จะทำอยางไรใหนักเรียนไดรับความรูที่คงทนมากขึ้นเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับคอนสตรัค
ติวิสต หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม Teach less learn more 

2.  ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหามีการจัดกิจกรรมการอบรมใหกับครู มีวง PLC    
ในการแลกเปลี่ยนปญหาซึ่งกันและกันใหนักเรียนไดลงมือ ปฏิบัติจริง นักเรียนจะเกิดความเขาใจและ
นำไปใชตอในอนาคตได  
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     3.3 สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกท่ีหลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรรเพื่อแกปญหาหรือเพื่อพัฒนาแนวทางเพ่ือการพัฒนา  
 
ตารางท่ี 4.4  สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกท่ีหลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรรเพ่ือแกปญหาหรือเพ่ือพัฒนาแนวทางเพ่ือการพัฒนา  

สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกท่ีหลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
ดานผูเรียน 
ผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูที่แตกตาง
กัน ผูเรียนมีพฤติกรรมติดโทรศัพท ติด
เกม สมาธิสั้น อีกทั้งผูเรียนขาดความใฝ
รู ใฝเรียน และขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
ขาดทักษะการเรียนรูเพื่อหาคำตอบดวย
ตนเอง 

 
ผูเรียนใฝรูใฝเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ใน
การเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนอยางมีความสุขและ
สนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอน 

 
ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. ครูผูสอนใชเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย ทำให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
2. ใชกระบวนการวิจัยเปนฐานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนรูของผูเรียน  
แนวคิดเชิงทฤษฎี 
1. ตองใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม 
Teach  less learn more เปนหัวใจสำคัญของการจัดการ
เรียนรู 
2. สถานศึกษา และบุคลากรครูตองรวมมือกันในการ
วางแผน ออกแบบ พัฒนา บริหาร และปรับปรุงเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองกับความตองการ
ของผูเรียน 

1. การใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม Teach  
less learn more ตามแนวคิดเชิงทฤษฎี 11 แนวคิด  ดังนี้ 
       1) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (Student 
Centered Learning)  
      2) การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project - 
Based Learning)  
      4) การจัดการเรียนรู ดวยการลงมือทำ (Learning by 
Doing)  
      5) การจัดการเรียนรู แบบชี้นำตนเอง (Self-Directing 
Learning)  
       6) การจัดการเรียนรู โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติว ิสต 
(Learning by Constructivism Theory)  
       7) การจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู (Inquiry 
Based Learning)  
      8) การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design 
Learning)   
      9) การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม (Higher 
Order of Bloom’s taxonomy)  
      10) ทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิต (Lifelong Learning 
Skills)  
      11) ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning 
Community 

 
ตารางท่ี 4.4  (ตอ) 
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สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
ดานครูผูสอน 
ครูใชเทคนิคการสอนแบบเดิม ๆ ไม
นำเทคนิคใหมๆมาใชหรืออาจจะ
นำมาใชไดอยางไมเต็มที่ ไมไดเขารับ
การอบรม ก็จะไมรูเทคนิคใหมๆที่เกิด
ขึ้นมา  

 
1. ครูผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองให
นอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองมากขึ ้น การจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือ
พัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีความรูที่เพิ่มมาก
ขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการ
สรางสรรคเพื ่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
มุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ที่ดีขึ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใช
ชีว ิตของผู เรียน เปนการเปลี ่ยนจากการจัด
การศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาใน
เชิงคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพใน
การเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
 
2.ครูจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัด
เร ียนการสอนโดยใช ก ิจกรรม Teach  less 
learn moreเปนหัวใจสำคัญ เพื่อใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู จริงที่คงทนและ
สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได  

 
ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1.พัฒนาเทคนิคการสอนใหกับคุณครู เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
จากเทคนิคการสอนไดอยางคงทน  เนนกิจกรรมที่เกี ่ยวกับคอน
สตรัคติวิสต หรือกิจกรรมที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
2. พัฒนาครูในดานการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามอยาง
ตอเนื่องและจริงจัง การทำ PLC อยางจริงจัง เมื่อทำ PLC รวมกับ
ครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกันปญหาเดียวกัน จะทำใหแกปญหาไดดี
ขึ้นเน่ืองจากจะมีการแลกเปล่ียนเทคนิค 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม Teach  less learn 
more 
 แนวคิดเชิงทฤษฎี 
1) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (Student Centered 
Learning)  
2) การจัดการเร ียนรู โดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Base 
Learning)  
4) การจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ (Learning by Doing)  
5) การจัดการเรียนรูแบบชี้นำตนเอง (Self-Directing Learning)  
6) การจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by 
Constructivism Theory)  
7) การจัดการเรียนรู โดยการแสวงหาความรู   ( Inquiry Based 
Learning)  
8) การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design Learning)   

 
1. การใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม 
Teach  less learn more ตามแนวค ิดเช ิงทฤษฎ ี 11 
แนวคิด  ดังน้ี 
       1) การจัดการเร ียนร ู ท ี ่ เน นผู  เร ียนเป นสำคัญ 
(Student Centered Learning)  
      2) การจ ัดการเร ียนร ู  โดยใช  โครงงานเป นฐาน 
(Project Base Learning)  
      4) การจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ (Learning by 
Doing)  
      5) การจัดการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง (Self-Directing 
Learning)  
       6) การจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
(Learning by Constructivism Theory)  
       7) การจ ัดการเร ียนร ู  โดยการแสวงหาความรู  
(Inquiry Based Learning)  
      8) การจัดการเร ียนรู แบบยอนกลับ (Backward 
Design Learning)   
      9) การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม (Higher 
Order of Bloom’s taxonomy)  
      10) ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning 
Skills)  
      11 )  ช ุ มชนการเร ียนร ู  ว ิ ชาช ีพ  ( Professional 
Learning Community 
 

 
ตารางท่ี 4.4  (ตอ) 
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สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกท่ีหลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
  9) การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม (Higher Order of 

Bloom’s taxonomy)  
10) ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)  
1 1 )  ช ุ ม ช นก า ร เ ร ี ย น ร ู  ว ิ ช า ช ี พ  ( Professional Learning 
Community 

 

ดานส่ือและแหลงเรียนรู 
สื่อและแหลงเรียนรูไมเพียงพอตอ
ความตองการของผูเรียน เชน 
หองปฏิบัติการ ส่ือและทรัพยากรใน
การเรียนออนไลนไมเพียงพอ 
เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่
ทำใหสถานศึกษาตองปดทำการเรียน
การสอนและปรับการสอนเปนแบบ 
Online 

 
โรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูเพียงพอตอ
ความตองการของผู  เร ียน ครูผ ู สอนมี
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่
ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณ
ของการจัดการเรียนการสอนในชวงท่ี
โรงเรียนปด 

 
ทางเลือกจากประสบการณผูรวมวิจัย 
1. จัดการอบรมเทคนิควิธีการสอนโดยใชเทคโนโลยีและสื่อออนไลน
ใหกับครูผูสอน  
2. พัฒนาครูในดานการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามอยาง
ตอเน่ืองและจริงจัง การทำ PLC อยางจริงจัง เม่ือทำ PLC รวมกับ
ครูท่ีสอนในระดับช้ันเดียวกันปญหาเดียวกัน จะทำใหแกปญหาไดดี
ขึ้นเน่ืองจากจะมีการแลกเปลี่ยนเทคนิค 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม Teach  less 
learn more 
 แนวคิดเชิงทฤษฎ ี
1) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (Student Centered 
Learning)  
2) การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Base 
Learning)  
4) การจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ (Learning by Doing)  
5) การจัดการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง (Self-Directing Learning)  
6) การจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by 
Constructivism Theory)  

 
1) การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ (Student Centered 
Learning)  
2) การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Base 
Learning)  
4) การจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ (Learning by Doing)  
5) การจัดการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง (Self-Directing Learning)  
6) การจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by 
Constructivism Theory)  
7) การจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู (Inquiry Based 
Learning)  
8) การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design 
Learning)   
9) การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม (Higher Order of 
Bloom’s taxonomy)  
10) ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)  
11) ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning 
Community 

 
ตารางท่ี 4.4  (ตอ) 
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สภาพปญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลาย ทางเลือกท่ีคัดสรร 
  7) การจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู (Inquiry 

Based Learning)  
8) การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design 
Learning)   
9) การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม (Higher 
Order of Bloom’s taxonomy)  
10) ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning 
Skills)  
11) ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning 
Community 
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 จากตารางที่  4.4  แสดงถึงแนวคิดเชิงระบบของขอเสนอทางเลือกที่หลากหลาย (Various 
Alternative Offerings) ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนดในขั้นตอนของการบูรณาการสายธาร
วิชาการของผูวิจัยกับสายธารประสบการณของผูรวมวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหกับครู ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ซึ่งสวนใหญเปนขอเสนอทางเลือกในเชิงวิชาการหรือ
ทฤษฎี (Academic or theoretical Alternative Offerings)  ที ่ได จากการศึกษาวรรณกรรมที่
เกี่ยวของของผูวิจัย เสริมดวยขอเสนอจากประสบการณของผูรวมวิจัย (The Offerings based on 
the Experiences of the Participants) ซึ่งผูวิจัยนำผลการระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของสาย
ธารประสบการณและสายธารวิชาการ ไปวิเคราะหและออกแบบวิธีการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การพัฒนาการสอนนอยเรียนรูมาก ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ที่สอดคลองกับแนวคิดของผูวิจัย
และผูรวมวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมเพื่อพิจารณาวิธีการพัฒนา ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 
2563 

 วันที่  17  กรกฎาคม พ.ศ. 2563  การประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาและ
ถอดบทเรียนที่ไดจากการศึกษาวิจัยในขั้นตอนที่ 2 จัดประชุม เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม โรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม ในสวนของการกำหนดแนวทางการพัฒนา ผูวิจัยไดนำผลการระดมสมอง เพื่อ
การบรรจบกันของธารสายประสบการณและธารสายวิชาการ ไปวิเคราะหและออกแบบเพื่อนำเสนอ
แกผูรวมวิจัย เปนขอเสนอทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อใหผูรวมวิจัยไดเลือกนำเอาทางเลือกที่แตละคน
เห็นวาเหมาะสม เปนไปได เปนประโยชน และสอดคลองกับบริบทของเนื้อหาวิชาที่สอน กับตัว
นักเรียน กับระยะเวลา กับสถานที่ หรือกับระดับชั้นเรียน อยางทบทวนไปมาในขอเสนอทางเลือกที่
หลากหลายเหลานี้ เพื่อเพิ่มโอกาสเลือกทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น อยางสม่ำเสมอ และอยาง
ตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ (Acting) ประมาณ 3 เดือน คือ เดือนสิงหาคม 2563 ถึง
เดือนตุลาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อใหการนำขอเสนอทางเลือกเหลานี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดตกลง กำหนดแนวทางการพัฒนาดวย 5 แนวคิด 6 กลยุทธ 
และ โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. แนวคิดหลักการสำคญั เปนหลักสำคญัในการทำงานเปนทีมเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
 1.1 การรับรู ป ญหา (Problem Awareness) เปนขั ้นตอนแรกในการทำงานรวมกัน 
กลาวคือผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตองตระหนักถึงปญหาและตองการแกไขปญหา  
 1.2 การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (Data Gathering and Analysis) ผูวิจัยและ ผู
รวมวิจัยรวมกันกำหนดแนวทางในการรวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพื่อที่จะไดขอเท็จจริงมาทำการ
วิเคราะหและประมวลผล เพื่อกำหนดทางเลือกในการแกปญหา และเลือกแนวทางปฏิบัติ 
 1.3 การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยระดมความคิดเห็น 
โดยนำขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปญหามากำหนดเปนวัตถุประสงคในการแกปญหาและแผนการ
จัดการเรียนรู 
 1.4 การดำเนินงาน (Action Implementation) ผูรวมวิจัยรวมมือกันในการนำแผนการ
จัดการเรียนรูสูหองเรียน 
 1.5 การประเมินผลลัพธจากการดำเนินงาน (Evaluation of Results) ผูวิจัยและผูรวม
วิจัยติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา หรือพัฒนาการดำเนินงานให
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บรรลุเปาหมาย มุงพัฒนาและสงเสริมการพัฒนาตนเองของครู คือ ครูที่ใฝหาความรู ชอบเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ เสมอ พัฒนาตนเองศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลามีการประเมินตนเองตลอดเวลาเปนผูนำดาน
วิชาการมีการติดตามขอมูลขาวสาร และยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ 
  

 2. กลยุทธเพื ่อการพัฒนา (Strategies for Development) เพื ่อเปนกรอบใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 
 การที่จะพัฒนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมใหจะประสบความสำเร็จไดนั้นตองประกอบ
ไปดวยหลายสวน ทั้งทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงระบบการบริหารองคกรที่ยอดเยี่ยม 
ซ่ึงทางโรงเรียนมีกลยุทธ ที่จะทำใหการพัฒนาองคกรประสบความสำเร็จไดเปนอยางดีน้ัน มีดังนี้ 

 2.1. สรางความเขาใจในเปาหมายที่ชัดเจน รวมถึงวิสัยทศันการทำงาน ที่แทรกซึมเขาไป
เปนวัฒนธรรมขององคกร และพนักงานใชในการทำงานรวมกัน 

 2.2 มีเปาหมายในการทำงานที่ชัดเจน โดยผูวิจัยกับผูรวมวิจัยตองรูจักเปาหมาย หรือดัชนี
ชี้วัดผลงาน และความคาดหวังของงานวิจัยจากการทำงานของเรา ซึ่งตองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
ถึง ความคาดหวังของการวิจัยมีอะไรบาง ไมวาจะเปนผลลัพธทั่วไป คุณภาพงาน ปริมาณงาน และ 
พฤติกรรมที่ตองการใหผูรวมวิจัยปฏิบัติ 
 2.3. วางแผนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด ควรจะสละเวลามาวางแผนงาน
วาในสัปดาหที่จะถึงนั้น เรามีกิจกรรมที่จะตองทำอะไรบาง และจะทำวันไหน ตองบริหารเวลาใหดี 
เพ่ือใชเปนกำหนดการปฏิบัติงานทั้งสัปดาห วิธีการนี้ เปนวิธีที่งาย แตมีประสิทธิภาพ  

 2.4 เสริมสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ อดทน และเพียรพยายาม 
โดยผูวิจัยจะตองมีการสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับผูรวมวิจัย และตองเขาใจภาระหนาที่
ของผูรวมวิจัยแตละบุคคล  

 2.5 กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ ผูวิจัยตองมีการ
กระตุนสอบถามผูรวมวิจัยเปนระยะ ๆ เพื่อเปนการใสใจ ไมไดปลอยปะละเลยใหผูวิจัยทำกันเอง 

 2.6  สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผล และนำสูการพัฒนาใหดี
ยิ่งขึ้น การจะประสบความสำเร็จสวนใหญจะตองมีการประเมินผลการทำงานเสมอ และรูจักนำผลการ
ประเมินมาปรับใชใหเกิดประโยชน การประเมินผลจะทำใหเรารูวาสิ่งที่เรากำลังทำอยูนั้นประสบ
ความสำเร็จหรือไม มากนอยเพียงไร มีสิ่งไหนที่เปนจุดบกพรอง มีสิ่ง ใดที่ควรปรับปรุงหรือมีสิ่งใดน
ยอดเยี่ยมอยูแลว มีสิ่งไหนที่ควรจะเพิ่มเติมเขาไปอีก ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่ทำนั้นเปน
อยางไร เปนตน  
            3. แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) โดยใชโมเดลปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” : กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม”   

ในทางปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนทั้งการทำวิจัย การบริหาร       
การพัฒนา และการทำงานเพื่อการแกปญหาในเวลาเดียวกัน โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะรวมกัน
วิเคราะหสภาพการณที่ตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงกำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพที่
พึงประสงค มีการกำหนดวัตถุประสงคและวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนั้น แลวนำแผนไปสูการ
ปฏิบัติ ในชวงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุง แกไขเปนระยะ ๆ และเมื ่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดย
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ภาพรวม แลวมี ขอมูลยอนกลับ จากลักษณะดังกลาว จึงมีความคลายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหาร/การพัฒนา/การทำงานแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอนคือ    

(1)  การวางแผนรวม (Shared Planning) 
(2) การนำแผนสูการปฏิบัติรวม (Shared Implementing)   
(3) การติดตามผลรวม (Shared Observing) 
(4) การมีขอมูลยอนกลับรวม (Shared Reflecting) เพื ่อเขาสู วงจรการดำเนินงานใน

ขั้นตอนตาง ๆ อีก ดังนี ้
 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนรวม (Shared Planning) คือ การวางแผนหานวัตกรรมในการ
พัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” (Teach Less, Learn More) ของโรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม ของผูรวมวิจัยแตละคน 
 สภาพที่คาดหวัง  
             1) ผูรวมวิจัยรวมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น” มีการเขียนแผนการสอนจัดทำเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให 
เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
             วิธ ีดำเนินการ ครูผู ร วมวิจ ัยทุกคนและผู ว ิจ ัยรวมกันเสวนาแลกเปลี ่ยนเรียนรู ถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น” และรวมกันวางแผนการและรายละเอียดสำคัญดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในภาคเรียนที่ 1 -2 ของปการศึกษา 2563 
 2) ครูผูรวมวิจยั จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ลำดับการสอน และจัดหาเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน ใหเพียงพอตอกลุมเปาหมาย  
             3) ในกรณีที่ตองใชงบประมาณ ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือจากผูอำนวยการสถานศึกษา
ตามความเหมาะสม  
 
  ขั้นตอนที่ 2 การนำแผนสูการปฏิบัติรวม (Shared Implementing)   
  สภาพที่คาดหวัง  
  1) ผูรวมวิจัย นำแผนการสอนตามนวัตกรรมของแตละบุคคลเขาสูการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองเรียน 
  2) ครูผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีความรูที่เพิ่มมาก
ขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง มุงเนน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของ
ผู เรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
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 วิธีดำเนินการ  
              1) ผู รวมวิจัยนำเครื ่องมือแบบประเมินพัฒนาการผู เรียนประเมินผูเรียนกอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
              2) ผูรวมวิจัย นำแผนวัตกรรมเขาสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 
  
 ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลรวม (Shared Observing) 
 สภาพที่คาดหวัง  
 1) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามนวัตกรรมของแตละบุคคลมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัดเรียนการสอน
โดยใชกิจกรรม Teach  less learn moreเปนหัวใจสำคัญ เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการ
เรียนรูจริงที่คงทนและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
 2) ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นและใฝรูใฝเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ใน

การเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนอยางมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอน   
 3) ครูมุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเปนการเตรียมความ
พรอมในการใชชีวิตของผู เรียน เปนการเปลี ่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
 4)  โรงเรียนมีสื ่อและแหลงเรียนรู เพียงพอตอความตองการของผู เรียน ครูผู สอน  มี
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการเรียนการ
สอนในชวงที่โรงเรียนปด 
 วิธีดำเนินการ  
 จัดวางแผนและวางระบบการการนิเทศการสอน โดยผูบริหาร(ผูวิจัย)รวมกับคณะกรรมการ
เขา นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
 ขั้นตอนที่ 4 การมีขอมูลยอนกลับรวม (Shared Reflecting) ประเมินและเนนคุณภาพ
และพัฒนาการจัดนวัตกรรมอยางตอเน่ือง 
 สภาพที่คาดหวัง  
 มีระบบการทำงานดานการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยเรียนรูมากกับการทำงาน โดยใช
วงจรคุณภาพ PDCA 
 วิธีดำเนินการ  
 1) พัฒนาขั้นตอนการทำงาน โดยนำวงจร PDCA มาใช  
 2) กำหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
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ภาพที่ 4.6  โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น”  
 
 ผูวิจัยไดนำเสนอ โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง 
เรียนรู มากขึ ้น” ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม” เพื ่อเขาสู วงจรการดำเนินงานในขั ้นตอน           
ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผนรวม 2) การนำแผนสูการปฏิบัติรวม       
3) การติดตามผลรวม  4)การมีขอมูลยอนกลับรวม  ซึ ่งเปนวิธีการพัฒนาที ่ไดจากการรวมเอ า
ประสบการณของผูรวมวิจัย และแนวคิดเชิงทฤษฎี ผูวิจัย และผูรวมวิจัย เห็นชอบในวิธีการพัฒนา
“สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” ตามที่ไดนำเสนอ และทุกคนมีความพรอมสำหรับการดำเนินการวิจัยใน
ขั้นตอนตอไป ภาพรวมของการขับเคลื่อนแนวคิด กลยุทธ และวิธีการพัฒนาการจัดการเรี ยนรูแบบ
สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สามารถแสดงถึงรายละเอียดและ
ความสัมพันธ ไดดังภาพที่ 4.7 
 

ข้ันตอนท่ี 1 

การวางแผนรวม 
(Shared Planning)

ข้ันตอนท่ี 2

การนําแผนสูการปฏิบัติ
รวม (Shared 

Implementing)

ข้ันตอนท่ี 3

การติดตามผลรวม

(Shared Observing)

ข้ันตอนท่ี 4

การมีขอมูลยอนกลับ
รวม (Shared 
Reflecting)
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ภาพท่ี 4.7  โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพ่ือปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากข้ึน” : กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม”   
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         กิจกรรมที่ 4 การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) 
ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย ผูรวมวิจัย และหนวยงาน และองคความรูจาก
การปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี 
 4.1  ผลการดำเนินงาน 
  4.1.1  การระดมสมองเพื ่อดึงศักยภาพจากประสบการณของผู ร วมวิจัย  ผลการ
ดำเนินงานพบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และระดมสมองเพื่อ
เสนอวิธีแกไขปญหาจากพื้นฐานประสบการณของผูรวมวิจัยไดครบถวนตามประเด็นปญหาและสภาพ
ที่ควรไดรับการพัฒนา 
  4.1.2  การนำเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย ผลการดำเนินงานพบวา ผูวิจัยและผู
รวมวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการและนักการศึกษา และหนวยงานราชการ จนเกิดความ
เขาใจแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดศึกษา 
  4.1.3  การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของสายธารประสบการณและสายธารวิชาการ 
ผลการดำเนินงาน พบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีความเขาใจการตกผลึกของสายธารประสบการณ 
และการนำแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใชในการพัฒนางาน 
  4.1.4  การถอดบทเรียน หลังจากไดดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 การวางแผนเรียบรอยแลว 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันถอดบทเรียน การเรียนรูที่ไดจากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ในประเด็น 1) ผล
การดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ และ 4) 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย ผูรวมวิจัย และหนวยงาน 
และองคความรูจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี 
 4.2  ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 
  4.2.1  การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย พบขอบกพรอง 
คือ ผูรวมวิจัยยังไมเขาใจการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย เชน 
เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล  
  4.2.2  การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย พบขอบกพรอง คือ เนื่องจากการ
วิเคราะหแนวคิดเชิงทฤษฎีมีจำนวนมากถึง 10 แหลงที่มา ทำใหเกิดความเหนื่อยลา และสับสน เพราะ
ในบางคร้ัง ก็มีความซ้ำซอนของแนวคิดในบางประเด็น 
  4.2.3  การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของสายธารประสบการณและธารสายวิชาการ 
พบขอบกพรองคือ ผูรวมวิจัยไมเขาใจวิธีการนำแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใชผนวกกับธารสายประสบการณ 
  4.2.4  การถอดบทเรียนผูรวมวิจัยยังไมเขาใจวิธีการถอดบทเรียนในแตละประเด็น 
 4.3  ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 
  4.3.1  การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัย มีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการอธิบายหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เทคนิคการ
วางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำแผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึก
ขอมูล เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัย 
และยกตัวอยางการวิเคราะหใหผูรวมวิจัยเขาใจกอนเพ่ือปองกันความสับสน 



237 
 
  4.3.2  การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ คือ ใน
การพิจารณาแนวคิดเชิงทฤษฎี ควรมีการวิเคราะหเบื้องตน และสรุปเปนขอความที่กระชับ เพื่อไมให
เกิดความสับสนในการตีความ และงายตอการวิเคราะหความเหมือน หรือความแตกตางของแตละ
แนวคิด 
  4.3.3  การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของสายธารประสบการณและสายธารวิชาการ 
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ คือ ผูวิจัยไดนำเสนอวิธีการนำแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใชผนวกกับธารสาย
ประสบการณ โดยพิจารณาแนวคิดที่สอดคลองกัน ทีละประเด็น 
  4.3.4  การถอดบทเรียน จากปญหาที่ผูรวมวิจัยยังไมเขาใจวิธีการถอดบทเรียนในแตละ
ประเด็น ผูวิจัยไดนำพาผูรวมวิจัย คอยๆพิจารณาประเด็นที่ตองการถอดบทเรียน ทีละประเด็น
ตามลำดับของกิจกรรมที่ไดทำ 
 4.4  การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย ผูรวม
วิจัย และหนวยงาน และองคความรูจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice)     
ที่เกิดขึ้น 
  4.4.1  การระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัยมีการเรียนรูและ
ความรูใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผูรวมวิจัยไดเรียนรูเทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการนำ
แผนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึกขอมูล เทคนิคการระดมสมองและ
การถอดบทเรียน และเทคนิคการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัย เพื่อนำผลไปใชในการพัฒนา และผู
รวมวิจัยไดฝกทักษะการระดมสมองและไดตระหนักถึงศักยภาพจากประสบการณของผูรวมวิจัยเอง 
  4.4.2  การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย มีการเรียนรูและความรูที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนน้ี คือ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดคนหาวิธีที่จะทำความเขาใจแนวคิดเชิงทฤษฎี ผูวิจัยจึงใชวิธีสรุป
ความแตละแนวคิดสั้นๆ โดยวิเคราะหประเด็นที่สอดคลองกัน เชน แนวคิดของนักวิชาการคนแรก 
สอดคลองกับสภาพปญหาดานใดและขอใดบาง และทำการวิเคราะหความสอดคลองทีละแนวคิด 
  4.4.3  การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณและธารสายวิชาการ 
มีการเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผูรวมวิจัยมีความรูและเขาใจวิธีการนำแนวคิด
เชิงทฤษฎีมาผนวกกับประสบการณเพื่อใหไดวิธีการในการแกไขปญหา หรือไดหลักในการตรวจสอบ
ทิศทางการแกไขปญหา และผูรวมวิจัยตระหนักถึงคุณคาของการศึกษาวิจัยที่ตองใชทักษะดานการคิด
วิเคราะห สังเกต ประมวลผลอยางแยบยล 
  4.4.4  การถอดบทเรียน ทำใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดทบทวนการปฏิบัติที่ผานมาวาได
ดำเนินการมาถูกตองหรือไม มีสิ่งใดที่ยังตองปรับปรุง หรือมีสิ่งใดที่ปฏิบัติไดดีแลว เปนกิจกรรม ที่ตอง
นอมนำใหผูรวมวิจัยยอนกลับไปพิจารณาตนเอง จากจุดเริ่มตนกอนการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 วา
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดอะไรจากการดำเนินงานที่ผานมา ซึ่งผูรวมวิจัยสามารถตอบไดวา ไดใชทักษะ
การระดมสมอง ทักษะการวิเคราะหขอมูล ทักษะการสรุปความ ในการคิดวิเคราะห ระดมสมอง 
เพื่อใหแผนและวิธีการพัฒนายกระดับการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อนำสูขั้นตอนการ
ปฏิบัติตอไป 
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ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1  โดยผูวิจัยยังคงมีบทบาทการเปนผูมีสวน
รวม เปนผูสงเสริมสนับสนุน และเปนผูอำนวยความสะดวก ใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ     
โดยมุงใหบรรลุผลในโครงการที่กำหนดไวจากขั้นตอนที่ 2 ตามหลักการ “มุงการเปลี่ยนแปลง และ
มุงใหเกิดการกระทำเพื่อบรรลุผล” พยายามไมใหความชวยเหลือใด ๆ ที่ไดอยางงาย ๆ หรือสำเร็จรูป
เกินไป คอยใหกำลังใจและกระตุนใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง พิจารณาถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ 
ทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ ในการนำแผนสูการปฏิบัติ เชน การจัด
ทีมงาน การแบงงาน การมอบอำนาจหนาที่ การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การกำหนด
เครือขายการติดตอสื ่อสาร ทั ้งในแนวตั ้งและแนวนอน การจัดระบบการติดตามผล เปนตน 
ประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ  
 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา แบบ
ประเมินนี้อาจมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) หรือแบบสัมภาษณ (Interview) 
หร ือแบบสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation) หร ือแบบประมาณคา (Rating Scale)          
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด หรือแบบอื่นที่เหมาะสมกับความคาดหวัง 
เปนความคาดหวังในเชิงคุณภาพ และ/หรือ เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลทั้งกอนการ
ปฏิบัติ (Before Acting) ในวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting)  ในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 
2 ซึ่งการประเมินผลกอนการปฏิบัติ (Before Acting) นั้นมีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบัน 
(Current Condition) ของประเด็นที่เปนความคาดหวัง สวนการประเมินผลหลังการปฏิบัติทั้งสอง
ระยะมีจุดมุงหมายเพื่อดูความกาวหนาจากการพัฒนา โดยเปรียบเทียบดูระดับการเปลี่ยนแปลง 
(Degree of Change)  

ในการจัดทำแบบประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดศึกษา
สภาพที่คาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach 
Less, Learn More ของครูผูสอน โดยพิจารณาจากแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบ "สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น" ตามทรรศนะของ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555) นวรัตน 
ไวชมภู และสุจิตรา จรจิตร (2555) สิรินภา สมศรี (2555) ณัฐพล บัวจันทร  (2557) ธงชัย สิทธิกรณ  
(2557) สุทัศน เอกา (2558) อนุศร หงสขุนทด  (2558) อารีย ปรีดีกุล  (2558) มานัส รอดชื่น (2559) 
พันธรบ ราชพงศา (2559) นวรัตน ไวชมภู (2559) พนมนคร มีราคา (2560) จิตรา สุขเจริญ (2556) 
นวพร ชลารักษ (2558) วิจารณ พานิช (2555) สุธีระ ประเสริฐสรรพ (2558) กมลรัตน เทอรเนอร 
จรัสศรี เพ็ชรคง จุฬารัตน หาวหาญ และนวพร มามาก (2003) Tan (2003) Loon (2005) Tan 
(2007) Teo, Deng, Lee, & Lim-Ratnam. (2013) Tan & Abbas (2015) และ Burg (2015) และ
แนวการสรางแบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn More  
แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลของครู และแบบประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่
ไดรับผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach less, Learn More ของครู จากผลงานวิจัยของ 
Dorit  ( 2005) Mae (2016) Shroffi (2019) Amburgh (2019) ที่ไดทบทวนและศึกษาไวในบทที่ 2 
และไดรวมกันพิจารณารูปแบบของการประเมินที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการและสามารถวัด
ประเมินผลไดตามสภาพที่คาดหวัง โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ 



239 
 
 การประชุมกลุมผูรวมวิจัย เพื่อรวมพิจารณาสิ่งที่ตองประเมินและวิธีการที่ใชในการ
ประเมิน โดยผูวิจัยไดนำแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับผลจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Teach less, Learn More มาใหผูรวมวิจัยพิจารณาสภาพที่คาดหวังและ
รวมกันวิเคราะหสิ่งที่ตองการทำการวัดประเมินผลใหสอดคลองและตอบโจทยสภาพที่คาดหวังที่
กำหนดไว ทำการประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ หองสมาคมครูและผูปกครอง โรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม เวลา 09.00-15.00 น. โดยมีภาพบรรยากาศการประชุม ดังภาพที่ 4.8 และตัวอยาง
บทสนทนาการวิเคราะหสิ่งที่ตองวัดผลประเมินผล ดังน้ี 
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ภาพที่ 4.8  ภาพบรรยากาศการจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา 
 

“การดำเนินงานที่ผานมามีความกาวหนาอยากมากครับ เราไดแผนปฏิบัติการ
โครงการคร ู 1 คนตอ 1 นวัตกรรม หร ือ  1 Teacher  for 1 Innovation 
Project ซึ่งโครงการนี้เปนโครงการที่คุณครูจะไดออกแบบการจัดการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูมากขึ้น และครูจะเปนเพียง Coach ที่ชวยอำนวยความ
สะดวกใหกับผูเรียน ดังนั้น หลังจากที่พวกเราจะไดนวัตกรรมของแตละวิชาแลว 
เราจะตองมาชวยกันกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค และมาชวยกันพิจารณา
วามีคนลักษณะใดบางที่เราคาดหวังอยากใหเกิดกับผูเรียนของเรา ในการที่จะ
สงเสริมผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเองไดมากขึ้น กอนอื่นอันดับแรกเรามาชวยกัน
วิเคราะหกอนวาสภาพที่คาดหวังของพวกเรามีอะไรกันบาง”  
(ผูวิจัย, นายสุรเชษฐ รูปต่ำ, วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 

 
 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันพิจารณาสภาพที่คาดหวังทีละขอและสิ่งที่ตองการทำเพื่อวดัผล

ประเมินผลเพื่อทราบสภาพที่คาดหวัง ดังตัวอยางบทสนทนาการวิเคราะหประเด็นสำคัญของสภาพที่
คาดหวัง ดังนี้ 

“ผอ. อยากใหคุณครูผูรวมวิจัยทุกทานไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูวาในการ
สอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้นน้ัน ควรจะมีคุณลักษณะที่เกิดขึ้นเชนไรบาง 
ใหรวมกันวิเคราะหและพูดคุยรวมกันครับ” (ผูวิจัย, นายสุรเชษฐ รูปต่ำ, วันที่ 3 
สิงหาคม 2563) 



241 
 

“สำหรับตัวกระผมเองคิดวาคุณลักษณะที่อยากใหเกิดขึ้นนาจะเกี่ยวกับ
การที่นักเรียนไดพูดคุยกับเพื่อนในชั้นเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดกับ
คนอื ่น อีกทั ้งนักเร ียนสามารถที ่จะหาคำตอบดวยตนเอง” (ผู ร วมวิจ ัย ,         
นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระ, วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 

“การที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและคิดในการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
นาจะทำใหผูเรียนสามารถทำกิจกรรมอยางมีความสุขและเห็นดวยกับการที่ให
นักเรียนไดพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในชั้นเรียนจะทำใหนักเรียนได
แลกเปลี่ยนความคิดกันและสามารถเรียนรูกับเพื่อนในชั้นเรียนได” (ผูรวมวิจัย, 
นางอภิรดี ศักด์ิคันธภิญโญ, วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 

“ดิฉันคิดวาปฏิสัมพันธกับเพื ่อนในหองเรียนก็มีสวนสำคัญที่จะทำให
นักเรียนไดรับความชวยเหลือหรือการสนับสนุนจากเพื่อนรวมชั้นเพื่อใหงานที่
ไดรับมอบหมายเสร็จสมบูรณ อีกทั้งเปนการทำใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันอีก
ดวย เปนการฝกใหผูเรียนไดรูวาเมื่อใดจะเปนผูนำ และเมื่อใดจะเปนผูตามที่ดี” 
(ผูรวมวิจัย, นางวิริพร อามาตยสมบัติ, วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 

“สำหรับตัวกระผมคิดวาการพัฒนาศักยภาพในการคิดหรือการแกปญหาก็
นาจะเปนอีกลักษณะหนึ่งที่นาจะเกิดในการที่นักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 
เพราะนักเรียนมีโอกาสที่จะไดคนควาหาความรูดวยตนเองและเปนการจัด
กระบวนการเรียนรูของตนเองอีกดวย” (ผูรวมวิจัย, นายพิทยา แหลมคม, วันที่ 
3 สิงหาคม 2563) 

“การมีวินัยและความรับผิดชอบรวมกันในการทำงานเปนกลุมจะทำให
ผูเรียนรูจักการแบงหนาที่กันและเปนการพัฒนากระบวนการกลุมที่ดีอีกอยาง
หน่ึงดวยคะ” (ผูรวมวิจัย, นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร, วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 

“แตละทานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูมา เปนคุณลักษณะที่ดีมากเลยนะครับ 
เพราะนอกจากผูเรียนจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในชั้นเรียนแลว ยังเปน
การใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไดศึกษาหาความรูรวมกันกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน สิ่งที่นาจะเกิดขึ้นมากที่สุดคือ ทำใหผูเรียนไดทราบวิธีการเรียนของ
ตนเองวาควรจะเรียนอยางไรถึงจะประสบความสำเร็จ ผอ. มองวาเปนแนวคิดที่
ดีมากเลยครับ มีคุณครูทานใดจะเสนอแนะอีกไหมครับ” (ผูวิจัย, นายสุรเชษฐ 
รูปต่ำ, วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ) 

“ดิฉันอยากเสนอแนะกระบวนการการพัฒนาการคิดของผูเรียนอีกนิดนึง
คะ เนื่องจากกระบวนการคิดเปนกระบวนการที่ซับซอน ถาเราฝกผูเรียนให
สามารถคิดเปน สามารถแกปญหาได ก็จะทำใหผูเรียนประสบความสำเร็จใน
การเรียนไดดีขึ้นคะ” (ผูรวมวิจัย, นางปยะพร ศิริปรีชาพันธุ, วันที่ 3 สิงหาคม 
2563) 

“ดิฉันขออนุญาตสรุปประเด็นที่ตรงกับสภาพปญหาและสภาพที่คาดหวังที่
เราไดดำเนินการมากอนหนานี้หนอยนะคะ สภาพปญหาที่สำคัญเกี่ยวกับเทคนิค
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การสอนของครูซึ ่งครูใชการสอนแบบเดิม ๆ สภาพที่คาดหวังคือ ครูจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ Teach Less 
Learn More  เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูที่คงทน และ
สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได” (ผูรวมวิจัย, นางสาวรจเรข เหลาลาภะ, 
วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 

“ขอบคุณทานดอกเตอรรจเรข มาครับ ที่ไดชวยสรุปแนวทางให  และจาก
การนำเสนอการจัดกิจกรรม 11 แบบ  ที่ ผอ. ไดนำเสนอไปกอนหนานั้นแลวก็
สามารถนำมาใชในการจัดกิจกรรมในหองเรียนไดครับ” (ผูวิจัย , นายสุรเชษฐ 
รูปต่ำ, วันที่ 3 สิงหาคม 2563) 
 

 ผู วิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันพิจารณาสภาพที่คาดหวังและสิ่งที่ตองการทำการ  วัดผล
ประเมินผลทีละขอจนครบถวนและไดรวมกันศึกษาแนวทางการสรางเครื ่องมือในการวัดผล
ประเมินผลจัดการวิจัยที่ผูวิจัยไดนำเสนอไวในบทที่ 2  และนำเสนอแกผูรวมวิจัยในการประชุมวันน้ี
ผลการประชุมสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.5  สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง การวัดประเมินผลและเครือ่งมือที่ใช  
สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง การวัดประเมินผล เครื่องมือ

ที่ใช 
ดานผูเรียน 
ผูเรียนมีพฤติกรรมการ
เรียนรูที่แตกตางกัน ผูเรียน
มีพฤติกรรมติดโทรศัพท ติด
เกม สมาธิสั้น อีกท้ังผูเรียน
ขาดความใฝรูใฝเรียน และ
ขาดแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิ ขาด
ทักษะการเรียนรูเพื่อหา
คำตอบดวยตนเอง 

 
ผูเรียนใฝรูใฝเรียน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ในการเรียนรูไดดวยตนเอง เรียน
อยางมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูของครูผูสอน 
 

 
ประเมินผลคุณลักษณะท่ี
เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับ
ผลจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Teach less, 
Learn More ของครู 

 

 
แบบ
ประเมิน 

 

ดานครูผูสอน 
ครูใชเทคนิคการสอน
แบบเดิม ๆ ไมนำเทคนิค
ใหม ๆ มาใชหรืออาจจะ
นำมาใชไดอยางไมเต็มที่ 
ไมไดเขารับการอบรม ก็จะ
ไมรูเทคนิคใหมๆที่เกิด
ข้ึนมา  

 
1. ครูผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเอง
ใหนอยลง และสงเสริมใหผ ู  เร ียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น พัฒนาใหผูเรียนเปน
น ักค ิด ม ีความร ู  เก ี ่ยวก ับนวัตกรรมและ
ความสามารถในการสรางสรรคเพื ่อนำไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง มุงเนนประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการ
เตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน 
เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 

 
- ประเมินระดับการปฏิบัติ
ของครูตามแนวคิดของ 
Teach Less, learn More  
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 

 
แบบ

ประเมิน 

ตารางที่ 4.5  (ตอ)  
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สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง การวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช  
สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู
และเกิดทักษะการคิดข้ันสูง 
2.ครูจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัด
เรียนการสอนโดยใชกิจกรรม Teach  less 
learn moreเปนหัวใจสำคัญ เพื่อใหผูเรียนได
ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูจริงที่คงทน
และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
3) ครูมุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนที่ดีขึ้นและเปนการเตรียมความพรอม
ในการใชชีวิตของผูเรียน เปนการเปลี่ยนจาก
การจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู การจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหผู เรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการ
คิดขั้นสูง 
4) โรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูเพียงพอตอ
ความต องการของผ ู  เ ร ียน คร ูผ ู  สอนมี
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับ
รายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการ
เรียนการสอนในชวงที่โรงเรียนปด 

  

 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหการวัดและประเมินผลสภาพที่คาดหวังสรุปไดวา 

เครื่องมือสำหรับวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู แบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ประกอบดวย
แบบประเมิน  3 ฉบับ ดังนี้ 

1.  แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn More   
2.  แบบสอบถามเก่ียวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
3.  แบบประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับผลจากการจัดการเรียนการสอน

แบบ Teach less, Learn More ของคร ู
โดยแบบประเมินทั้ง 3 ฉบับ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มาก

ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด เครื่องมือมีลักษณะ ดังตารางที่ 4.6 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More 
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คำชี้แจง  ขอความดานลางนี้เปนขอความที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนของครูโรงเรียนตามแนวคิดของ 

Teach Less, Learn More กรุณาตรวจสอบกลองขอความแตละคำสั่งที่สอดคลองกันกับ
การตอบสนองที่เกี่ยวกับวิธีการประเมินความถี่ของการปฏิบัติของครูจากเกณฑดังตอไปนี้ 

  5 หมายถึง มรีะดับการปฏิบัติสม่ำเสมอ 4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติบอยครั้ง  
   3 หมายถึง มรีะดับการปฏิบัติบางครั้ง 2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง  
           1 หมายถึง ไมเคยปฏิบัติ  
 
ตารางที่ 4.6  แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More    
                

ขอ ประเดน็ในการประเมิน 
ระดับปฏิบัตขิองครู 

5 4 3 2 1 

1 ครูมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (Student 
Centered Learning) 

     

2 ครูการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based 
Learning)  

     

3 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem 
Based Learning)  

     

4 ครูการจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ (Learning by Doing)       
5 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง (Self-Directing 

Learning)  
     

6 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
(Learning by Constructivism Theory)   

     

7 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู (Inquiry 
Based Learning)  

     

8 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design 
Learning)   

     

9 ครูมีการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม (Higher 
Order of Bloom’s taxonomy) 

     

10 ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning Skills)  

     

11 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional 
Learning Community)   

     

 
2.  แบบสอบถามเก่ียวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
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    (แบบสอบถามน้ีสำหรับครูในโรงเรียน ที่สนใจจะเรียนรูเกี่ยวกับครูและการมีสวนรวมของพวกเขาใน
หองเรียน) 
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย   แตละรายการ ทำเครื่องหมายเพียงหน่ึงรายการเทานั้น 

 
ตารางที่ 4.7  แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 

ขอ ประเด็นในการประเมิน 
ระดับปฏิบัตขิองครู 

5 4 3 2 1 
1 ครูมีองคความรูในเน้ือหาโดยละเอียด      
2 ครูกระตือรือรนที่จะอานหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน      
3 ครูใชเวลาพอสมควรในการชี้แจงขอสงสัยของเด็ก ๆ      
4 ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ      
5 ครูมีการวางแผนอยางดีวาจะสอนอะไรกอนเขาหองเรียน      
6 ครูพรอมใหนักเรียนถามคำถามและพรอมใหคำปรึกษา      
7 ครูรักษาภาพลักษณที่ดีในหมูเพื่อนรวมงานและกับนักเรียน      
8 ครูมีความสัมพนัธที่ดีกับนักเรียนและผูปกครอง      
9 ครูคอยกระตุนและพยายามเปนพิเศษในการพัฒนานักเรียน      
10 ครูจัดลำดับความสำคัญของสิง่ตางๆและทำส่ิงที่สำคัญที่สดุ      
11 ครูมีความมั่นใจและสบายใจในการนำเสนอ      
12 ครูมีความสามารถในการสื่อสารไดดี      
13 ครูยึดถือและปฏิบัติตามคำม่ันสัญญาตลอดเวลา      
14 ครูใหความสนใจอยางใสใจในขณะที่นักเรียนโตตอบ      
15 ครูใหเวลาและใชเวลาในการชื่นชมนักเรียน      
16 ครูมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปฏิบัติงานไดทุกอยาง      
17 ครูสามารถเผชิญกับสถานการณทุกรูปแบบในช้ันเรียน      
18 ครูแสดงความกระตือรือรนในงานที่ทำ      
19 ครูสามารถควบคุมช้ันเรียนของตนไดดี      
20 ครูมีความคิดสรางสรรคและมีความเปนผูนำ      
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3.  แบบประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ 
“สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” Teach Less, Learn More ของครู 
คำชี้แจง  ขอความดานลางน้ีการประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับผลจากการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย 
  ตามความคิดเห็นของนักเรียน ตามเกณฑตอไปน้ี 

   5 หมายถึง คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนระดับมาก 
   3 หมายถึง คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนระดับนอย 
   1 หมายถึง คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนระดับนอยที่สุด 
                        

ตารางที่ 4.8  แบบประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับผลจากการจัดการเรียนการสอน  
     แบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” Teach Less, Learn More ของครู  
 

ขอ 
คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” 

ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 ผูเรียนไดรับโอกาสในการพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ      

2 ผูเรียนไดพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึงวิธีดำเนินการคนควา
ตรวจสอบ 

     

3 ผูเรียนไดรวมคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอ่ืนๆ      

4 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกันกับเพื่อนในช้ันเรียน      

5 ผูเรียนไดคนควารวบรวมขอมูลดวยตนเอง      

6 ผูเรียนไดคนหาคำตอบดวยตนเอง      

7 ผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอสงสัยในช้ันเรียน      

8 ผูเรียนลงมือปฏิบัติและคิดในการปฏิบัติกิจกรรม      

9 ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยความสามารถอยางมีความสุข      

10 ผูเรียนเขาใจความคิดอยางลึกซึ้งวาจะเปนผูเรียนที่ดีขึ้นไดอยางไร      

11 ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานซึ่งเปนสวนหน่ึงของการ
เรียนรูในช้ันเรียนไดรับความชวยเหลือและการสนับสนุนจาก
เพ่ือนรวมช้ันเรียนเพื่อทำงานมอบหมายใหเสร็จสมบูรณและ / 
หรือรับขอเสนอแนะจากเพื่อนเพื่อแกไขงาน 

     

12 ผูเรียนมีโอกาสแสดงใหเห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของ
ตนเอง ในขณะที่ดำเนินการและ / หรือปรบัเปลี่ยนแนวทางเมื่อ
เผชิญกับอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายระยะยาว 
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 
 

ขอ 
คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” 

ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

13 ผูเรียนมีการพฒันาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การ
แกปญหา และการนำความรูไปประยุกตใช 

     

14 ผูเรียนไดสรางองคความรูและจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง      

15 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งในดานการสรางองค
ความรู การสรางปฏิสัมพันธรวมกัน 

     

16 ผูเรียนเรียนรูความรับผิดชอบรวมกันมีวินัยในการทำงาน และ
แบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

     

17 ครูจัดกิจกรรมที่เปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียนอาน 
พูด ฟง คิด 

     

18 ผูเรียนมีการพฒันาทักษะกระบวนการคิดไปสูระดับที่สูงขึ้น      

19 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด      

20 มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู และผูเรียนกับผูเรียน      

 
 กิจกรรมที่ 2 การประเมินเพื่อใหสภาพปจจุบนั (Current Condition) กอนการปฏิบัติ 
โดยใชแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา กอนการปฏิบัติ (Before Acting) ใน
วงจรที่  1 มีจุดมุ งหมายเพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current Condition) เพื่อนำไปใชเปน
ฐานขอมูลเริ่มตนในการเปรียบเทียบใหเห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of 
Change) หลังการพัฒนา ไมกำหนดเกณฑเพดานความสำเร็จ ตามแนวคิดที่วา การเปลี่ยนแปลงเปน
กระบวนการที่ตองทำตอเนื่องในลักษณะแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ไมใชเหตุการณที่คิดวา
สำเร็จแลวสิ้นสุด ตามคำกลาวที่วา Change is a Process, Not an Event แตก็เชื่อวาเมื่อมีการ
พัฒนาก็จะมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) จากเดิม และยิ่งมีการ
พัฒนาก็ยิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามคำกลาวของ Winston Churchill ที่วา “To Improve is to 
Change, to be Perfect is to Change Often” การประเมินสภาพปจจุบัน มีการดำเนินการ
ดังตอไปน้ี 

 2.1 กลุมผูใหขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการประเมินสภาพปจจุบันกอนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.1 การศึกษาสภาพปจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach 
Less, learn More และการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กลุมผูใหขอมูล
ไดแก ผูบริหารและครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จำนวน 60 คน (ไมรวมผูวิจัย) ผูวิจัยจำนวน 1 
คน และผูรวมวิจัย จำนวน 20 คน รวมจำนวน 81 คน ทำการประเมินระหวางวันที่ 3-7 สิงหาคม 
2563  
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  2.1.2 การศึกษาสภาพปจจุบันของคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน กอนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู กลุมผูใหขอมูล ไดแก นักเรียน จำนวน 603 
คน ซึ่งเปนนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายของผูรวมวิจัย ทำการประเมินระหวางวันที่ 3-7 สิงหาคม 
2563 
  ผลการประเมินสภาพปจจุบันกอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach less, Learn 
More โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ปรากฏผลดังตารางที่ 4.9 สภาพปจจุบันของระดับการปฏิบัติ
ของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More 
 
ตารางที่ 4.9  สภาพปจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More 
 

ขอ ประเด็นในการประเมิน  S.D. 

1 ครูมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (Student Centered 
Learning) 

3.09 0.32 

2 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based 
Learning)  

2.38 0.66 

3 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based 
Learning)  

3.06 0.24 

4 ครูมีการจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ (Learning by Doing)  3.40 0.66 
5 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง (Self-Directing Learning)  3.15 0.39 
6 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by 

Constructivism Theory)  
3.22 0.47 

7 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู (Inquiry Based 
Learning)  

2.43 0.81 

8 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design 
Learning)   

2.36 0.55 

9 ครูมีการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม (Higher Order of 
Bloom’s taxonomy) 

2.38 0.70 

10 ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning 
Skills)  

3.31 0.68 

11 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning 
Community)  

3.20 0.60 

รวม 2.91 0.55 

 
 จากตารางที ่ 4.9 พบวา สภาพปจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ 
Teach Less, Learn More มีคาเฉลี่ย 2.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ระดับการปฏิบัติของครู
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มากที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ครูมีการจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ (Learning by Doing) มีคาเฉลี่ย 
3.40 สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 รองลงมา คือ ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning Skills) มีคาเฉลี่ย 3.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 ครูมีการจัดการเรียนรู
โดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติว ิสต (Learning by Constructivism Theory) มีค าเฉลี ่ย 3.22 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ระดับการปฏิบัติของครูที่นอยที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ครูมีการจัดการเรียนรู
แบบยอนกลับ (Backward Design Learning)  มีคาเฉลี ่ย 2.36 สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.55      
ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) มีคาเฉลี่ย 2.38 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เทากับ ครูมีการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม (Higher Order of 
Bloom’s Taxonomy) มีคาเฉลี่ย 2.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และครูมีการจัดการเรียนรู
โดยการแสวงหาความรู (Inquiry Based Learning) มีคาเฉลี่ย 2.43 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81 
 
ตารางที่ 4.10  สภาพปจจุบันของการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 

ขอ ประเด็นในการประเมิน  S.D. 

1 ครูมีองคความรูในเนื้อหาโดยละเอียด 3.04 0.19 

2 ครูกระตอืรือรนที่จะอานหนงัสือที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 3.06 0.33 

3 ครูใชเวลาพอสมควรในการช้ีแจงขอสงสัยของเด็ก ๆ 2.96 0.56 

4 ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 3.05 0.27 

5 ครูมีการวางแผนอยางดวีาจะสอนอะไรกอนเขาหองเรียน 2.75 0.96 

6 ครูพรอมใหนักเรียนถามคำถามและพรอมใหคำปรึกษา 3.07 0.38 

7 ครูรักษาภาพลกัษณที่ดใีนหมูเพื่อนรวมงานและกับนักเรยีน 3.16 0.56 

8 ครูมีความสัมพันธที่ดกีับนักเรยีนและผูปกครอง 2.83 0.61 

9 ครูคอยกระตุนและพยายามเปนพิเศษในการพฒันานักเรยีน 3.06 0.76 

10 ครูจัดลำดับความสำคัญของสิ่งตางๆและทำส่ิงที่สำคัญที่สุด 2.23 0.58 

11 ครูมีความมั่นใจและสบายใจในการนำเสนอ 2.83 0.61 

12 ครูมีความสามารถในการสื่อสารไดดี 2.80 0.56 

13 ครูยึดถอืและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดเวลา 2.83 0.61 

14 ครูใหความสนใจอยางใสใจในขณะที่นักเรียนโตตอบ 3.00 0.47 

15 ครูใหเวลาและใชเวลาในการชืน่ชมนักเรียน 3.07 0.38 
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ตารางที่ 4.10  (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นในการประเมิน  S.D. 

16 ครูมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปฏิบัตงิานไดทุกอยาง 2.95 0.52 

17 ครูสามารถเผชญิกับสถานการณทุกรูปแบบในช้ันเรียน 2.26 0.65 

18 ครูแสดงความกระตือรอืรนในงานที่ทำ 2.52 0.69 

19 ครูสามารถควบคุมชั้นเรียนของตนไดดี 3.04 0.78 

20 ครูมีความคิดสรางสรรคและมีความเปนผูนำ 3.15 0.63 

รวม 2.88 0.55 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบวา สภาพปจจุบันของการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอนของครู  มีคาเฉลี่ย 2.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูมากที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ครูรักษาภาพลักษณที่ดีในหมูเพื่อนรวมงานและกับ
นักเรียน มีคาเฉลี่ย 3.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ครูมีความคิดสรางสรรคและมีความเปนผูนำ 
มีคาเฉลี่ย 3.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 และ ครูพรอมใหนักเรียนถามคำถามและพรอมให
คำปรึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ ครูใหเวลาและใชเวลาในการชื่นชมนักเรียน คือ 3.07 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.38  การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่นอยที่สุด 3 ลำดับ ไดแก 
ครูจัดลำดับความสำคัญของสิ่งตางๆและทำสิ่งที่สำคัญที่สุด มีคาเฉลี่ย 2.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.58 ครูสามารถเผชิญกับสถานการณทุกรูปแบบในช้ันเรียน มีคาเฉลี่ย 2.26 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.65 และครูแสดงความกระตือรือรนในงานที่ทำ มีคาเฉล่ีย 2.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 
 
ตารางที่ 4.11  สภาพปจจุบันของคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน กอนการจัดการเรียนการสอน

แบบ Teach Less, Learn More ของครู 
 

ขอ 
คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบสอนนอย เรียนรูมาก 
 S.D. 

1 ผูเรียนไดรับโอกาสในการพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ 2.95 0.79 
2 ผูเรียนไดพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึงวิธีดำเนินการคนควาตรวจสอบ 2.86 0.74 

3 ผูเรียนไดรวมคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอ่ืนๆ 2.94 0.79 
4 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกันกับเพื่อนในช้ันเรียน 2.95 0.80 
5 ผูเรียนไดคนควารวบรวมขอมูลดวยตนเอง 2.91 0.72 
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ตารางที่ 4.11  (ตอ) 
 

ขอ 
คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบสอนนอย เรียนรูมาก 
 S.D. 

6 ผูเรียนไดคนหาคำตอบดวยตนเอง 2.86 0.75 
7 ผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอสงสัยในช้ันเรียน 2.96 0.78 
8 ผูเรียนลงมือปฏิบัติและคิดในการปฏิบัติกิจกรรม 3.02 0.87 
9 ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยความสามารถอยางมีความสุข 2.97 0.78 
10 ผูเรียนเขาใจความคิดอยางลึกซึ้งวาจะเปนผูเรียนที่ดีขึ้นไดอยางไร 3.00 0.84 

11 ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานซึ่งเปนสวนหน่ึงของการเรียนรูใน
ช้ันเรียนไดรับความชวยเหลือและการสนับสนุนจากเพ่ือนรวมช้ันเรียน
เพ่ือทำงานมอบหมายใหเสรจ็สมบูรณและ / หรือรับขอเสนอแนะจาก
เพ่ือนเพ่ือแกไขงาน 

2.93 0.77 

12 ผูเรียนมีโอกาสแสดงใหเห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของตนเอง 
ในขณะที่ดำเนินการและ / หรือปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อเผชิญกับ
อุปสรรคในการบรรลุเปาหมายระยะยาว 

2.87 0.79 

13 ผูเรียนมีการพฒันาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา และ
การนำความรูไปประยุกตใช 

2.85 0.73 

14 ผูเรียนไดสรางองคความรูและจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 2.82 0.71 

15 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งในดานการสรางองคความรู 
การสรางปฏิสัมพันธรวมกัน 

2.86 0.75 

16 ผูเรียนเรียนรูความรับผิดชอบรวมกันมีวินัยในการทำงาน และแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ 

2.92 0.73 

17 ครูจัดกิจกรรมที่เปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียนอาน พูด ฟง 
คิด 

2.94 0.78 

18 ผูเรียนมีการพฒันาทักษะกระบวนการคิดไปสูระดับที่สูงขึ้น 2.90 0.70 

19 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด 2.94 0.78 

20 มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู และผูเรียนกับผูเรียน 2.95 0.81 

รวม 2.92 0.77 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบวา สภาพปจจุบันของคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน กอนการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู มีค าเฉลี ่ย 2.92 สวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.77 คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน กอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, 
Learn More ของครูมากที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ผูเรียนลงมือปฏิบัติและคิดในการปฏิบัติกิจกรรม มี
คาเฉลี่ย 3.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ผูเรียนเขาใจความคิดอยางลึกซึ้งวาจะเปนผูเรียนที่ดีขึ้น
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ไดอยางไร มีคาเฉลี่ย 3.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 และผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม
ขอสงสัยในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ย 2.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ระดับการปฏิบัติของครูที่นอย
ที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ผูเรียนไดสรางองคความรูและจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 2.82 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ผูเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา 
และการนำความรูไปประยุกตใช มีคาเฉลี่ย 2.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และผูเรียนไดพูดคุย
กับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึงวิธีดำเนินการคนควาตรวจสอบ ผูเรียนไดคนหาคำตอบดวยตนเอง และ
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งในดานการสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธรวมกัน      
มีคาเฉลี่ย 2.86 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 0.75 และ 0.75 ตามลำดับ  
 
 กิจกรรมที่ 3 การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ มีวัตถุประสงค
เพ่ือรวมกันลงมือปฏิบัติตามแผน ประกอบดวยแนวทางที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนด 
 3.1  การวางแผนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 ประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา 
สถานที่ และผูรับผิดชอบ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 
น. ณ หองสมาคมครูและผูปกครอง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีวัตถุประสงคเพื ่อประเมิน
ประเด็นปญหาที่ตองการพัฒนาการจัดทำโครงการ กำหนดแนวทางขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม
ของโครงการ การดำเนินกิจกรรมนี้คือผลที่ไดจะทำใหรับทราบปญหาที่ตองการพัฒนาคื อ ตองการ
พัฒนาการสอนสำหรับครู ในดานทักษะการสอน (Teaching Skill) การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ
สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less Learn More) เพื่อใหครูใชทักษะใหม ๆ ในการทำหนาที่
การสอนสำหรับครูยุคใหม  ที่เนนบทบาทการทำหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitator) และ
การเปนผูชี้แนะ (Coaching) ครูมีทักษะการสอนที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองผูเรียนใน
ศตวรรษที่ทักษะการนำเทคโนโลยีมาใช ในศตวรรษที่ 21 ครูมีการจัดการเรียนรู ครูมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องรูจักการทำงานเปนทีมมากขึ้นและเมื่อครูในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมไดรับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ให ครูมี
ความรู ความสามารถและมี ประสิทธิภาพมากขึ้นตามที่คาดหวัง ครูสามารถจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนให มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายดวยเหตุผลตางๆพรอม
อภิปรายและเสวนาหาเหตุผลหลากหลายความคิดเห็นทั้งหมดมาสนับสนุนโครงการและกิจกรรม
ดังกลาว เพื่อใหดำเนินการแกไขไดรับการพัฒนา จากนั้นที่ประชุมก็รวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม โดยผูรวมวิจัยได เสนอช่ือโครงการ กิจกรรม ผลที่คาดวาจะไดรับ และนำเสนอในที่ประชุม
เพื่อรวมกันระดมความคิด ปรับแกใหตรงตามสภาพที่คาดหวัง  ซึ่งในการประชุมเปนไปดวยความ
เรียบรอย  ไดรับความรวมมือในการเสนอแนะกิจกรรมและรวมกันวางแผนในแตละขั้นตอน  ผูวิจัย
พบวาผูรวมวิจัยทุกทานมีพื้นฐานในการเขียนแผนปฏิบัติการเปนอยางดีและมีความรูความเขาใจใน
รูปแบบการเขียนโครงการในระดับหนึ่ง จึงไดมาซึ่งโครงการที่พรอมจะนำสูการปฏิบัติ มีขั้นตอนการ
ดำเนินวิจัยมีรายละเอียดการปฏิบัติการการดำเนินในการปฏิบัติการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น วงจร
ที่ 1 ดังตารางที่ 4.12  
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ตารางที่ 4.12  รายละเอียดการปฏิบัติการการดำเนินในการปฏิบัติการ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น”    
                  วงจรที่ 1 
 
 

โมเดล 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 
พ.ศ. 
2564 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น”  
   ขั้นตอนที ่1 การวางแผนรวม (Shared Planning)         

   ขั้นตอนที ่2 การนำแผนสูการปฏิบัติรวม (Shared Acting / 
Implementing)   

     

   ขั้นตอนที ่3 การติดตามผลรวม (Shared 
Observing/Monitoring/Evaluating)   

     

   ขั้นตอนที ่4 การมีขอมูลยอนกลับรวม (Shared 
Reflecting/Feedback) 

     

 
โครงการ  1 Teacher for 1 Innovation Project (โครงการครู 1 คน 1 นวัตกรรม) 
หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน   มุง
ที่จะพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาใหตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ
สอนนอยลง เรียนรู มากขึ ้น (Teach Less, Learn More) มุ งเนนใหครูสามารถนำหลักการ ไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได แตที่ผานมาครูและนักเรียนไดเรียนรูในทางทฤษฎีซึ่งยังขาด
ความรูความสามารถที่จำเปนในการปฏิบัติอยางจริงจัง 

  การพัฒนาการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรู มากขึ้น จะทำใหเกิดการเรียนรู 
(Learning) ขึ้นที่หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน เปนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติที่มีคุณคาและความหมาย ที่สามารถจะนำไปเปนขอคิดเตือนใจตอการเปลี่ยนแปลงการ
พัฒนาบุคลากรจากแนวคิดเกาหรือแนวปฏิบัติเกา ไปสูแนวคิดใหมหรือแนวปฏิบัติใหม ดวยการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) 

  ดังนั้นผูวิจัยและผูรวมวิจัยจึงไดรวมกันเสนอกิจกรรมซึ่งประกอบไปดวย 10 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (1) ช้ีแจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมตอ
ผูรวมวิจัยใหรับรูและเขาใจ (2) การเสริมพลังความรูเบื้องตนสำหรับการวิจัย (3) จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงาน (4) การถอดบทเรียน ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (1) การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพ
จากประสบการณของผูรวมวิจัย (2) การนำเสนอเน้ือหาเชิงทฤษฎีแกผูรวมวิจัย (3) การบรรจบกันของ
ธารสองสาย (4) การถอดบทเรียน ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (1) การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุ
ความคาดหวังจากการพัฒนา (2) การประเมินเพื่อใหสภาพปจจุบัน (Current Condition) (3) การนำ
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โครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ (4) การถอดบทเรียน ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (1) 
การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผลและประเมินผล (2) ผลการปฏิบัติตามแผนในแตละ
โครงการ ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (1) การปฏิบัติตามแผนที่บรรลุผลสำเร็จ (2) การปฏิบัติตาม
แผนที่ไมบรรลุผลสำเร็จขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม (1) การทบทวนผลการพัฒนา (2) การจัดทำ
แผนปฏิบัติการใหม (3) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการวางแผน ใหมขั้นตอนที่ 
7 การปฏิบัติใหม (1) กำหนดแนวปฏิบัติรวมกันใหม (2) การนำแผนลงสูการปฏิบัติใหม (3) สรุปผล
การสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติใหมขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม (1) การกำหนด
รูปแบบและวิธีการสังเกตผล (ประเมินผล) (2) ผลการดำเนินงานในแตละโครงการขั้นตอนที่ 9 การ
สะทอนผลใหม (1) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ (2) การเรียนรู (Learning) จากการ
ปฏิบัติ (3) ความรูใหม (New Knowledge) จากการปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการ
ดำเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เปนการนำเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการถอด
บทเรียนที่กำหนดในแตละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะทอนผลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 มา
สัมมนารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย เพื่อสรุปเปนผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยที่
กำหนดไว 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพื ่อพัฒนาครูใหมีความรู และทักษะที่จำเปนในการจัดการเรียนการสอนแบบสอน
นอยลง เรียนรูมากขึ้นโดยปฏิบัติงานจริงในแตละรายวิชาที่สอน 
 2. เพื่อใหครูไดมีการเรียนรูดานประสบการณจริงในการพัฒนาความรูและทักษะการสอนที่
มีประสิทธิภาพ 

 

เปาหมาย  
       เปาหมายเชิงปริมาณ  

  ครผููรวมวิจัย จำนวน 20 คน  
       เปาหมายเชิงคุณภาพ  
 ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมไดทักษะการสอน  การจัดการเรียนรู เชิงรุก การนำ
กระบวนการ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมีพัฒนาการทางดานวิชาการที่สูงขึ้น ทำใหผูปกครอง ครู ผูเรียนมี
ความพึงพอใจตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูของโรงเรียน  
 

ขั้นตอนและวธิีดำเนนิการ 
 ปการศึกษา 2563 เดือน กรกฎาคม 2563-มีนาคม 2564  
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ วางแผนการดำเนินงาน (P) 
   -  ศึกษาปญหาของโรงเรียนในสวนที่เกี่ยวของกับโครงการฯ 
   -  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปที่ผานมา 
   -  ศึกษา วิเคราะห บริบทและสภาพความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการฯ 
   -  รวมวางแผนการจัดทำโครงการฯ 



255 
 
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนนิการ นำแผนลงสูการปฏิบัติ (D) 
   - จัดทำแผนนวัตกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน“สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น”ใน
แตละบุคคล  
  -  นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน“สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น”ที่วางไวไปดำเนินการกับ
นักเรียนในกลุมเปาหมาย 
ขั้นตอนที่ 3 นิเทศติดตามผล (C) 
    - นิเทศติดตามการดำเนินงาน และใหคำแนะนำ 
    - รวมอภิปรายประเด็นสำคัญ การพัฒนาโครงการ 
   - ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” 
   - นำเสนอผลงานนวัตกรรม“สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น”ของแตละรายบุคคล 
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลและประเมินผล (A) 
   -  สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมยอย 
   -  รวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะหตอไป 
   -  จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรมยอย เสนอฝายบริหาร 
 
งบประมาณ  
 งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 50,000 บาท 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

1.   นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผูอำนวยการโรงเรียน 
2. นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช รองผูอำนวยการ ฝายวิชาการ 
3. นางสาวพิกุล ทองภู ครูผูรวมวิจัย 
4. นางจารุพร รุทเทวิน ครูผูรวมวิจัย 

5. นายเศวตสิทธ์ิ มูลสาระ ครูผูรวมวิจัย 

6. นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ ครูผูรวมวิจัย 

7. นางปยะพร ศิริปรีชาพันธุ ครูผูรวมวิจัย 

8. นางสาววิริพร อามาตรยสมบัติ ครูผูรวมวิจัย 

9. นางสาวมัลลิกา เปรมลาภ ครูผูรวมวิจัย 

10. นายพิทยา แหลมคม ครูผูรวมวิจัย 

11. นางสาวปยะนุช วินทะไชย ครูผูรวมวิจัย 

12. นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร  ครูผูรวมวิจัย 

13. นางสาวชลิดา ชาติมนตรี ครูผูรวมวิจัย 

14. นางประมวญจิตต พันธุเสือทอง ครูผูรวมวิจยั 

15. นางสาวนิตยา หอมทอง ครูผูรวมวิจัย 

16. นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง  ครูผูรวมวิจัย 

17. นายสุริยา นามไพร ครูผูรวมวิจัย 
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18. นายกฤตนน เดชาโชติชวง ครูผูรวมวิจัย 

19. นางสาววิรงรอง ทองเทพ ครูผูรวมวิจัย 

20. นายธันยวัตร แกวสุข ครูผูรวมวิจัย 

21. นางณีระนุช อาจศรี ครูผูรวมวิจัย 

22. นางสาวรจเรข เหลาลาภะ ครูผูรวมวิจัย 
 
ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

ผลจากการดำเนินโครงการจะเปนประโยชน ดังนี้ 
 1. ครูมีความรูและทักษะที่จำเปนในการใชในรายวิชาที่สอนไดจริง  

 2. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมไดมีการเรียนรูดานประสบการณจริงในการพัฒนาความรู
และทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3. ไดองคความรูจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) แมจะเปนความรู
ใหมในบริบทเฉพาะของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขอนแกน เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู จากการ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรู มากขึ ้น ทำใหเกิดการเรียนรู  (Learning) ที่
หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน เปนการเรียนรูที่เปนขอมูลสารสนเทศ
ที่สามารถจะนำไปใชเปนแนวทางการวิจัยประเภทอื่นอยางตอเน่ือง 
 
วิธีการประเมินกิจกรรม 

ใชแบบบันทึกการสังเกต แบบสัมภาษณ และแบบประเมินกิจกรรมโดยมีการประเมินผล
จากการพัฒนา 3 ประการ ดังน้ี 

1. ผลการเปลีย่นแปลง (Change) ตามที่คาดหวังและไมคาดหวัง 
            2. ผลการเรียนรู (Learning) ในระดับตัวบุคคล กลุมบุคคล และหนวยงาน 
           3. องคความรูจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ในบริบทเฉพาะของ
การพัฒนาในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน  

3.  การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติ 
     ดำเนินการในชวงระหวางวันที่ 11 สิงหาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค

เพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ที่กำหนดไวในขั้นตอนที่ 2 
โดยมีการนำโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไวตามแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดการ
ดำเนินงานแตละโครงการของแตละทีมงานโครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 
          ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนรวม (Shared Planning)  คือการวางแผนหาหัวขอนวัตกรรม
ของผูรวมวิจัยแตละคน 
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 สภาพที่คาดหวัง  
 ผู รวมวิจัยรวมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น” มีการเขียนแผนการสอนจัดทำเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
            วิธีดำเนินการ   
            1) ครูผูรวมวิจัยทุกคนและผูวิจัยรวมกันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น และรวมกันวางแผนการและรายละเอียดสำคัญดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1-2 ของปการศึกษา 2563 
 2) ครูผูรวมวิจยั จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ลำดับการสอน และจัดหาเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน ใหเพียงพอตอกลุมเปาหมาย  
             3) ในกรณีที่ตองใชงบประมาณ ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือจากผูอำนวยการสถานศึกษา
ตามความเหมาะสม  
 ผูรับผิดชอบ  
 1) ผูบริหารโรงเรียน กำกับดูแลความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
“สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
 2) ผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมจัดทำแผนการสอน ลำดับการสอน และจัดหาเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเพียงพอตอกลุมเปาหมาย 
 การปฏิบัติ 
 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและหาหัวขอ
นวัตกรรมของแตละคน  เพื่อเตรียมการดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเดือนกันยายน - 
ตุลาคม 2563  
 ผลจากการระดมสมองจากประสบการณของผูรวมวิจัย และการนำเสนอแนวการพัฒนา
เชิงทฤษฎีของผูวิจัย กำหนดเปนชุดของกิจกรรมที่จะกระทำเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอน
นอยลงเพื ่อเร ียนรู มากขึ ้น ในโรงเร ียนศรีกระนวนวิทยาคม คือ โครงการ 1 Teacher for 1 
Innovation Project (โครงการครู 1 คน ตอ 1 นวัตกรรม) โดยครูผูรวมวิจัยแตละทานไดกำหนดช่ือ
นวัตกรรม ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.13  ช่ือนวัตกรรมของผูรวมวิจัยในโครงการ 1 Teacher for 1 Innovation Project 

(โครงการครู 1 คน 1 นวัตกรรม) 
ที่ ผูรวมวิจัย ชื่อนวัตกรรม 
1 นางสาวพิกุล  ทองภู การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย         

ท31102 เร่ือง นิราศนรินทรคำโคลง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยนวัตกรรม “HUGNA MODEL 

2 นางจารุพร  รุทเทวิน
  

STEAM TO STAR เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการแกปญหาและความพึงพอใจของนักเรียนวิชาโลก
ดาราศาสตรและอวกาศพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
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ตารางที่ 4.13  (ตอ) 
 

ที่ ผูรวมวิจัย ชื่อนวัตกรรม 
3 นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระ

  
ผลของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนิค
จิ๊กซอที่มีตอทกัษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 (The effect of cooperative 
learning using jigsaw technique on reading skill for 
Matthayomsuksa 6) 

4 นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติุ 
(Role Play) และการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning) 

5 นางปยะพร ศิริปรีชาพันธุ การจัดการเรียนการสอน เรื่องสารรอบตัว ม.1 โดยใชชุม
ชุมเปนฐาน ผานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

6 นางสาววิริพร  อามาตยสมบัติ S.K.N.S. MODEL เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความในโลก
จินตนาการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

7 นางสาวมัลลิกา  เปรมลาภ การพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 โดยใชเทคนิคการสอนแบบ Math League 

8 นายพิทยา แหลมคม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่องแคลคูลัสเบ้ืองตน โดยใช IC 
MODEL 

9 นางสาวปยะนุช  วินทะไชย การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร เรื่องเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสนของสิ่งของที่
แตกตางกันทั้งหมด สำหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยใช  CP MODEL 

10 นางสาวนครราช  เทียนเพ็ชร
  

การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูวิชาชีววิทยา เรื่องการถอดรหัส (Transcription) และ
การแปลรหัส (translation) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
4/1 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) 

11 นางสาวชลิดา  ชาติมนตรี การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบ LIDA MODEL รายวิชาอาเซียนศึกษา 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

12 นางประมวญจิตต พันธุเสือทอง การพัฒนาชุดคำศัพทมหัศจรรย (Magic Vocabulary) 
วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 ตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
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ตารางที่ 4.13  (ตอ) 
 

ที่ ผูรวมวิจัย ชื่อนวัตกรรม 
13 นางสาวนิตยา หอมทอง การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1/12 โดยใชแนวคิด NID Model และ
ทฤษฎีการสอนแบบ CLT 

14 นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 5G Model เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะหหลักการสรางคำสมาส วิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

15 นายสุริยา นามไพร การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง 
พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยปฏิรูปประเทศ ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 

16 นายกฤตนน เดชาโชติชวง การจัดกิจกรรมการเรียนรู วชิาชีววิทยา เรื่อง DNA ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบจำลองเปนฐาน 

17 นางสาววิรงรอง ทองเทพ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา 
โดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับ “TONG MODEL” สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

18 นายธันยวัตร แกวสุข การปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ทวปี
อเมริกาเหนือ กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

19 นางณีระนุช อาจศรี การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เร่ืองระบบนิเวศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการสอนแบบ 
Predict observe explain (POE) 

20 นางสาวรจเรข เหลาลาภะ รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
ขั้นตอนที่ 2 การนำแผนสูการปฏิบัติรวม (Shared Acting / Implementing) 
 สภาพที่คาดหวัง  
 1) ผูรวมวิจัย นำแผนการจัดการเรียนรูตามนวัตกรรมของแตละบุคคลเขาสูการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในหองเรียน 
 2) ครูผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีความรูที่ เพิ่มมาก
ขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง มุงเนน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของ
ผู เรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิ งคุณภาพ 
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สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
  
 วิธีดำเนินการ  
 1) ผูรวมวิจัยนำเครื่องมือ คือ แบบประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับผล
จากการจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรู มากขึ ้น” Teach Less, Learn More ของครู 
ประเมินพัฒนาการผูเรียนประเมินผูเรียนกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
             2) ผูรวมวิจัย นำแผนวัตกรรมเขาสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 
            ผูรับผิดชอบ  
 1) ผูบริหารโรงเรียน กำกับดูแลความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
สอนนอย เรียนรูมากขึ้น ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    
 2) ผู วิจัย ผู ร วมวิจัย ทำการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู  ลำดับการสอน และจัดหา
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเพียงพอตอกลุมเปาหมาย 
 การปฏิบัติ 
 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563 ผูรวมวิจัยนำเครื่องมือแบบประเมิน
พัฒนาการผูเรียนประเมินผูเรียนกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนำแผนวัตกรรมเขาสูการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน  ดังตอไปน้ี 
 
1. นางสาวพกิุล ทองภู  
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท31102 เรื่อง นิราศนรินทร

คำโคลง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยนวัตกรรม “HUGNA MODEL 
ความเปนมาและความสำคัญ 
 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ
และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย  เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อ
สราง ความเขาใจและความสัมพันธอันดีตอกัน  ทำใหสามารถประกอบธุระ  การงาน  และดำรงชีวิต
รวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  ประสบการณ   
จากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู  กระบวนการวิเคราะห  วิจารณ  และสรางสรรค 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  ตลอดจนนำไปใช  
ในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
ดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ำคา  ควรแกการเรียนรู อนุรักษและสืบสานให
คงอยู คูชาติตลอดไป  ดังนั้นโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ใชหลักสูตรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
และเปน โรงเรียนมาตรฐานสากล ที่กำหนดวิชาภาษาไทยเปนวิชาพ้ืนฐานของนักเรียน  
 จากผลสรุปการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนในปการศึกษา 2562 ที่ผานมา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 มีผลการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1  เฉลี่ย  3.19  คาเฉลี่ยรอยละ  
79.84  ระดับคุณภาพ  ดี  ซึ่งเปนระดับคุณภาพที่ต่ำกวาเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ต้ังไว  ตองไดรับการพัฒนาใหสูงขึ้นเปนคาเฉลี่ย  3.5  ระดับ ดีมาก และไมต่ำกวารอยละ  80    
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 นอกจากนี้โรงเรียนมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบโอเน็ต
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6  เปนโครงการที่กลุมบริหารวิชาการรวมกับ  5 กลุมสาระ
การเรียนรู  จาการวิเคราะหสภาพปญหาและการวิเคราะหคะแนนทดสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
ปการศึกษา  2561 พบวา  การอานพิจารณาวรรณกรรมและวรรณคดี  นักเรียนทำคะแนนสอบได
ต่ำสุด  ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการจะตองปรับปรุงและพัฒนาการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตร  
ซ่ึงเริ่มตนจากระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 -6 
 จากปญหาดังกลาวทำใหครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มีแนวคิดที่จะปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม  โดยไดศึกษาสภาพปญหาทุกดาน รวมถึงพฤติกรรมของนักเรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 จากรายงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงพบวาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  อำเภอ
กระนวน  จังหวัดขอนแกน  เปนโรงเรียนที่ตั้งอยู ในเขตรอยตอของ  4 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแกน  
อุดรธานี  กาฬสินธุ และจังหวัดมหาสารคาม  ดังนั้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนนักเรียน
ที่จบจากสถาบันการศึกษาตอนตน  มีความแตกตางทั้งดานภูมิลำเนา  ครอบครัว  ความรูพื้นฐาน  
วิธีการคิด  ความรับผิดชอบ  ยอมมีความแตกตางกัน  จึงสงผลตอพฤติกรรมการเรียนที่ตางคนตางคิด  
ตางคนตางทำกิจกรรม  ทำใหผลสัมฤทธิ์ต่ำกวาเปาหมายที่ตั้งไว  และสงผลตอความรูพื้นฐานการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5-6  ที่จะตองทดสอบโอเน็ตของนักเรียนก็จะไมมีการพัฒนา ซึ่งจะมี
ผลตอการสอบเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษาอีกดวย  ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนใหม  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อตองการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ตอง
ปรับตัวเขากับเพื่อนในชั้นเรียนได  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  สามารถทำงานรวมกับผูอื่น  รวมคิด
สรางสรรคผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงสนใจศึกษาแนวคิดกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือและใชนวัตกรรมของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ศรีกระนวนวิทยาคม มา
ประยุกตใชในนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 นวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท 31102  ของนักเรียนช้ัน 
ม.4  ดวย “HUGNA MODEL” นี้  ไดจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ท 31102 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  ใชประกอบแผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 2 โดยใชกระบวนการการเรียนรูแบบ
รวมมือ  (co-op-co-op)  มุงเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสทำงานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ มีการแกปญหา
รวมกัน เพื่อเปาหมายเดียวกัน  สมาชิกทุกคนตองตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมที่จะ
สรางสรรคผลงานของกลุม จนประสบผลสำเร็จ  สามารถนำเสนอผลงานไดอยางถูกตองเหมาะสม  
ดังนั้นทุกคนตองรวมมือกัน  มีการอภิปราย  พูดคุย  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยสมาชิกในกลุม
ทำงานตามแนวคิด HUGNA  เพื่อใหมีผลงานที่ทุกคนประสบผลสำเร็จรวมกัน 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือสรางเครื่องมือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ท 31102 ช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 4 
 2.  เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูแบบรวมมือเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 3.  เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท 31102  เรื่อง  นิราศนรนิทร 
คำโคลงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 4   
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กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
 ดำเนินงานโดยการรวมมือกันแบบ PLC (Professional Learning Community) เพื่อ
พัฒนาผูเรียนเปนสำคัญ   มีการนำวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่งใชในการดำเนินงานไดแก  
   1.  การวางแผนปฏิบัติงาน (Plan) มีการประชุมวางแผนงาน การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ศึกษาหลักสูตร แผนการสอนและแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของ โครงการสงเสริมการเรียนรูวิชาภาษาไทยและโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2.  การดำเนินงานตามแผน (Do) 
    2.1  การดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
   - การจัดทำแผนการสอนที ่ เน นผ ู  เร ียนเปนสำคัญ มีการจ ัดกิจกรรมโดยใช
กระบวนการการเรียนรูแบบรวมมือ (co-op-co-op) มุงเนนใหไดมีโอกาสทำงานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ 
   -  ครูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนฐานที่หลากหลาย มีการสมมุติการ
เดินทางดวยเครื่องบินโดยสาร เพื่อใหนักเรยีนไมเกิดความเบื่อหนาย  
  -  ครูเนนกิจกรรมการสรางสรรคผลงานกลุมโดยใหทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบ  
ปรึกษาหารือกัน 
   - เปดโอกาสใหนักเรียนรวมกันนำเสนอผลงานกลุม 
   -  มีการวัดผลประเมินผลอยางหลากหลาย  มีการนำขอสอบโอเน็ตเกามาสอดแทรก
ในการวัดและประเมินผล เพ่ือใหนักเรียนคุนเคยกับคำถามและรูวิธีการคิด วิเคราะหหาคำตอบ 
   - ครูชื่นชมผลงานและเผยแพรผลงานนักเรียน 
 2.2  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละฐานที่ลวนเปนกิจกรรมที่จัดตามความสนใจนักเรียน  
ไมเครงเครียด แตพัฒนาทักษะการคิดดานภาษาไทย 
 2.3   มีการสืบคนวรรณคดีเพื่อนำเสนอ  และอื่น ๆ ซึ่งสวนมากเปนกิจกรรมที่สงเสริมการ
ทำงานกลุม ไมเครงเครียด นักเรียนทำกิจกรรมดวยความสนุกสนาน  ควบคูกับการศึกษาคนควาหา
ความรู 
 2.4  ใชหองปฏิบัติภาษาไทย ซึ่งเปนหองปรับอากาศและสามารถเก็บเสียงได มีสื่ออุปกรณ
ที่เอ้ือตอการเรียนการสอนแบบเปนฐานที่แตละกลุมสามารถปรึกษาหารือกันไดอยางสะดวก 
 3. การตรวจสอบ (Check) 
 มีการนิเทศติดตาม สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานอยางเปนระบบ มีการจัดกิจกรรมและ
บันทึกผลหลังการสอน บันทึกเหตุการณในหองเรียน  เปนการกำกับดูแลติดตามการเรียนการสอนของ
ครูโดยมีการนิเทศการสอน โดยครูในกลุมสาระการเรียนรูและหัวหนากลุมฯ นิเทศแผนการจัดการ
เรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนฝายวิชาการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนของ
ครูผูสอนทุกคน มีการบันทึกผลและสะทอนผล นอกจากนี้ฝายวิชาการไดจัดใหนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นตอการสอนของครู 
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 4.  การรายงาน (Action) 
 มีการพัฒนา มีการสรุปผล ประเมินผล ตลอดจนรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตอกลุมงานวิชาการ และผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนำผลมาพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
 การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน นวัตกรรม HUGNA เปนการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่มีลักษณะ ดังนี้  

H (Humanity) ใสใจ พึ่งได คือ จัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหเปนคน เกง คนดี มีความสุข
ในการเรียนและมีความไววางใจและเปนที่พึ่งกันได   ทั้งในเรื่องการเรียนและความประพฤติ   

U (Unbiased person) ไรอคติ คือ สงเสริมนักเรียนใหมีความหนักแนนเปดใจกับเพื่อนใน
กลุม ยินดีชวยกันโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง   

G (Gentleman) มีวิจารณญาณ สานสัมพันธ คือ สงเสริมนักเรียนใหมีรูคิด พิจารณามี
มนุษยสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบ ใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น   
มีน้ำใจ สุภาพออนโยน หากกระทำผิดพลาดจะช้ีแนะดัวยความระมัดระวัง   

N (Nobleness) ปนน้ำใจ ไมหวังผล คือ ครูสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย อดทน มีเหตุผล 
เสียสละ เพื่อการสรางสรรคผลงาน  

A (Admiration) ความดีลน มวลชนศรัทธา คือ ครูสงเสริมใหนักเรียนรูจักยอมรับในความ
เปนตัวตนของเพื่อน มีความภาคภูมิใจตนเอง ชื่นชม ยินดีกับความสำเร็จในดานตางๆ ของตนเองและ
ผูอื่น 
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช 
       ใชกระบวนการการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) และแนวคิดระบบดูนักเรียน  
กระบวนการจดัการเรียนรู  
 ชั่วโมงที่ 1  

ทดสอบกอนเรียน 
ขั้นนำเขาสูบทเรียน (5 นาที) 

 ครูนำเสนอคำวา “นิราศ” ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวาคำดังกลาวนาจะมี
ความหมายวาอยางไร โดยมีตัวเลือกและคำใบใหนักเรียนไดคิดตาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นิราศที่นักเรียนเคยเรียนมา  

ขั้นสอน (40 นาที)  
  1. ครูนำเสนอขอบเขตของเน้ือหาที่จะเรียนในเรื่องนิราศนรินทรคำโคลงผานสื่อ 
PowerPoint  
  2. นักเรียนเรยีนรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเรื่อง โคลงนิราศนรินทร เกี่ยวกับลักษณะของนิราศ 
โดยครูเนนการตั้งคำถามใหนักเรียนอยากคนหาคำตอบ  
 3. นักเรียนทำกิจกรรม “การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู” 
 4. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน โดยคละกลุมเกง กลาง ออนตามคะแนนการทดสอบ
กอนเรียน ใหนักเรียนเลือกประธาน เลขา 
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 5. ครูอธิบายกติกาการทำกิจกรรมใหนักเรียนเขาใจกอน โดยการทำกิจกรรมนักเรียนแตละ
กลุมจะเปนนักเดินทาง 
  5.1 ฐานที่นักเรียนจะเดินทางไปมีทั้งหมด 9 ฐาน ตามแผนผังที่ครูนำเสนอบนกระดาน 
  

 
 

ภาพที่ 4.9  แผนผังกิจกรรม “การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู” (พิกุล ทองภู, 2564) 
 
  5.2 ในการเดินทางแตละฐานนักเรียนจะตองเช็คอินสถานที่นั้นๆ ผานการทำใบความรู
เรื่องนิราศนรินทรคำโคลงที่ครูแจกให โดยสมาชิกในกลุมจะตองชวยกันอานและชวยกันหาคำตอบให
เสร็จสมบูรณ 
  5.3 การเปลี่ยนฐานของนักเรียนแตละกลุมจะตองเปลี่ยนไปตามแผนที่ทีค่รูกำหนดให
เทาน้ัน โดยแตละกลุมจะเวียนไปจนไดศึกษาเน้ือหาครบ 
  5.4 เมื่อนักเรียนเช็คอินทุกฐานจนครบและไดขอมูลความรูที่ครบถวนแลวถือวาเสร็จสิ้น
ภารกิจ  
  5.5 การเช็คอนิในแตละฐานครูใหเวลาฐานละ 4 นาที เม่ือมีสัญญาณดังขึ้น ใหนักเรียน
ทุกกลุมเวียนฐานทันที หากนกัเรียนเวียนชาจะทำใหเสียเวลาในการเช็คอินฐานตอไปและภารกิจอาจ
ไมสำเร็จ 
 ขั้นสรุป (10 นาที) 
 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปความรูโดยยึดตามฐานการเรียนรูที่นักเรียนไดเดินทาง
ไปศึกษา โดยครูถามคำถามกระตุนและทบทวนความรู เชน ผูแตง ลกัษณะของนิราศ คำประพันธ 
เพ่ือเปนพื้นฐานเช่ือโยงสูการถอดคำประพันธและวิเคราะหคุณคาในคาบตอไป  
 ชั่วโมงที่ 2 

  ขั้นนำเขาสูบทเรียน (5 นาที) 
 ครูทบทวนความรูจากการทำกิจกรรมนักเดนิทางในครั้งที่แลว วาในแตละประเด็นมี

อะไรบาง นักเรียนยังจำไดอยูหรือไม พรอมทั้งสรุปความรูอยางรวดเร็วอีกครั้ง เพื่อใหนักเรียนเห็น
ภาพชัดเจนและเนนในประเด็นสำคัญที่นักเรยีนควรรู  
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 ขั้นสอน (40 นาที) 
 1. ครูนำเสนอบทประพันธนิราศนรินทรคำโคลง 1 บท 
 2. นักเรียนอานออกเสียงบทประพันธพรอมกันทั้งหอง 
 3. ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของบทประพันธ และคำศัพทยากที่

ปรากฏในบทประพันธใหนักเรียนคาดเดาวาหมายวาอยางไร  
 4. ครูถอดคำประพันธใหนักเรียนเรียนรูตาม ทั้งการแปลศัพท การเรียบเรียงความหมาย 
 5. ครูนำเสนอความรูเรื่องการวิเคราะหคุณคาของบทประพันธ โดยยกตัวอยางในดานตางๆ

ใหนักเรียนเห็นภาพรวม  
 6. นักเรียนแบงกลุมกลุมละ 3-4 คน  โดยใชกลุมเดิม  
 7. ตัวแทนแตละกลุมออกมาจับสลากบทประพันธ รวมทั้งคุณคาในดานกลวิธีการแตง  
 8. นักเรียนทำใบกิจกรรมกลุม ถอดคำประพันธนิราศนรินทรคำโคลง  
 9. ครูสุมถามนกัเรียนแตละกลุมจากการทำใบกิจกรรม และสรุปการวิเคราะหคุณคาของ

เรื่องนิราศนรินทรคำโคลง พรอมสรุปขอคิดที่ไดจากเรื่องในการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  
 ขั้นสรุป (10 นาที) 
 นักเรียนทำแบบทดสอบทายบทเรียนเรื่อง นิราศนรินทรคำโคลง    
 6. สื่อและแหลงการเรียนรู 

 6.1  สื่อ PowerPoint เรื่อง นิราศนรินทรคำโคลง  
 6.2  หนังสือเรยีนภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรม 
 6.3  ใบงานกลุม เรื่อง นิราศนรินทรคำโคลง 
 6.4  ใบงาน เร่ือง วิเคราะหคุณคานิราศนรินทรคำโคลง 

 

  
 

  
 

ภาพที่ 4.10  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูพิกุล ทองภู 
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2.  นางจารุพร รุทเทวนิ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : STEAM TO STAR เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหาและ

ความพึงพอใจของนักเรียนวิชาโลกดาราศาสตรและอวกาศพื้นฐาน                ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความเปนมาและความสำคัญ 
 STEAM EDUCATION เปนแนวคิด ในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการ 5 สาขาวิชา ไดแก 
วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร(Engineering) ศิลปะ (Arts) 
และคณิตศาสตร (Mathematics) มาจัดการเรียนรู เพื ่อใหผู เรียนเกิดทักษะการวิเคราะห การ
แกปญหา ทักษะทางคณิตศาสตรความสามารถในการออกแบบ คิดสรางสรรคผลงาน สื่อสารและ
ทำงานรวมกับผูอื ่น ทักษะความเปนผูนำ หรือทีม จากการลงมือกระทำ มีคุณภาพที่เปนไปตาม
หลักสูตรและสามารถดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมตามยุคศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยจึงนำแนวคิดการเรียน
การสอนแบบ STEAM มาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาโลกดาราศาสตรและอวกาศพื ้นฐาน         
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในรูปแบบ นวัตกรรม STEAM TO STAR เพื่อสรางสรรคนักเรียนใหเปน “ดาว” 
ที่มีคุณลักษณะดังกลาวมา  
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรม STEAM TO STAR ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   
2. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนวิชาโลกดารา

ศาสตรและอวกาศพ้ืนฐาน หนวยการเรียนรู กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกใหผานเกณฑ รอย
ละ 70   

3. เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรยีนวิชา โลกดารา
ศาสตรและอวกาศพ้ืนฐาน หนวยการเรียนรู กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกผานเกณฑรอยละ 
70   

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนวิชาโลกดาราศาสตรและ
อวกาศพื้นฐาน หนวยการเรียนรู กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก  
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
 1. การสรางและหาประสิทธิภาพ ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญและทดสอบหาประสิทธิภาพ
กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางและนำไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  
 2. ศึกษาผลการนำไปใช นำนวัตกรรมไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6/2 ปการศึกษา  2563 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และทดสอบผล ประเมินผลการใช ดวยวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 3. ประเมินผล ดาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแกปญหา และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการใชนวัตกรรม STEAM TO STAR ในการจัดการเรียนการสอนวิชา โลกดารา
ศาสตรและอวกาศพ้ืนฐาน  
รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 
 STEAM = สตีมศึกษา (STEAM EDUCATION) เปนแนวทางการจัดการเรียนรู  โดยการ 
บูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) 
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ศิลปะ (Arts) และ คณิตศาสตร (Mathematics) เขาดวยกัน โดยมุงเนนใหผูเรียนเกิดองคความรูและ
สามารถนำองคความรูที่ได ไปพัฒนาจนเกิดทักษะในการแกปญหาและสรางสรรคสิ่งใหมๆ ในการ
ดำเนินชีวิต โดยประกอบดวยการสอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังภาพที่ 4.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.11  โมเดล STEAM TO STAR (จารุพร รุทเทวิน, 2564) 

 
STAR   หมายถึง คุณลักษณะความเปน “ดาว” ในตัวผูเรียนที่เกิดขึ้น ไดแก  
  S = Solve the problem หมายถึง ทักษะการแกปญหา ความสามารถในการแกปญหา
ไดของนักเรียน 

 T = Critical Thinking คิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการจําแนกแจกแจง
องคประกอบตางๆของสิ่งใด สิ่งหนึ่ง และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลาน้ัน 
เพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น  

 Creative Thinking คิดสรางสรรค หมายถงึ มีความคิดทีแ่ปลกใหม ไมซ้ำกับใคร และ
แตกตางจากความคิดธรรมดา  

 A = Attitude ทัศนคติ เจตคติที่ดี หมายถงึ สภาพความรูสึกทางดานจิตใจที่เกิดจาก
ประสบการณและการเรียนรูของบุคคลอันเปนผลทำใหเกดิมีทาทีหรือมคีวามคิดในทิศทางที่ดี  

 R = Relationship ความสมัพันธกับบุคคลอื่น หมายถึง การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นใน
การรวมกัน  
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แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพฒันานวัตกรรม 
 STEAM EDUCATION คืออะไร แนวความคิดของ STEAM EDUCATION เกิดจากการ
พัฒนาแนวทางการจัดการเร ียนรู  STEM EDUCATION ที ่ม ุ งเนนการจัดการเรียนรู โดยวิธีการ       
บูรณาการในวิชาวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร (Engineering) 
และคณิตศาสตร (Mathematics) เขาดวยกัน โดย Yakman กลาววาการจัดการเรียนรู  STEAM 
EDUCATION มุงเนนกระบวนการนำความรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริงหรือ พัฒนากระบวนการ
ผลิตขึ้นใหมที่สามารถนำมาใช ประโยชนในชีวิตและการทำงานไดดีการจัดการเรียนรูแนว STEAM 
EDUCATION ทำใหผูเรียน เกิดความรู ความเขาใจ ผานขั้นตอนและกระบวนการการปฏิบัติจริงควบคู
ไปกับการ พัฒนาทักษะทางการคิดการตั้งคำถาม การสำรวจ การแกไขและตรวจสอบปญหา รวมไป
ถึงการใชขอมูลในการวิเคราะหและ สังเคราะหในการจัดการเรียนรู ไมเนนการทองจำทฤษฎีหรือกฎ
ตาง ๆ การจัดการเรียนรูจะนำไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูที่ไดทั้งความสนุกสนาน และ
เนื้อหาสาระไปพรอมกับการนำความรูที่ไดไปประยุกตใชไดจริงตามลักษณะของการเรียนรายบุคคล 
โดยที่ครูผูสอนตองเนนการบูรณาการกิจกรรมใหผนวกเขากับเนื้อหารายวิชาเดิมที่มีอยู เพื่อใหผูเรียน
เกิดความคิดสรางสรรคสรางผลงาน และนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบปญหาของการเรียนรู จัดการเรียนรู
ใหผู เรียนเกิดการประยุกตใชวิชา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี คณิตศาสตร และ วิศวกรรมศาสตร      
ผานกระบวนการออกแบบ สรางสรรคผลงานใหผูเรียนเกิดการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูโดยใชศิลปะและ
การออกแบบเขามามีสวนในการผสมผสานผลักดันใหเกิดนวัตกรรม โดยทักษะที่ผูเรียนควรไดรับใน
การจัดการเรียนรู แบบ STEAM EDUCATION (Yakman, 2008) ประกอบดวย 9 ทักษะสำคัญ 
ประกอบดวย 
 1. ทักษะการวเิคราะห การพัฒนาแผนงาน หรือตารางเวลา วิจัย การวิเคราะหขอมูล และ 
สรุปผลการวิจยั  
 2. ทักษะการแกปญหา การทำความเขาใจ ระบบที่ซับซอน แผนผังหรือกระบวนการที่ระบุ 
ความสัมพันธของสาเหตุ ผลกระทบ และเสนอ แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง  
 3. ทักษะทางคณิตศาสตรสำหรับการคำนวณ การวัด การวิเคราะหขอมูล  
 4. ทักษะการใสใจรายละเอียดเพื่อทำตาม คำแนะนำการบันทึกขอมูลและการสรุปผลอยาง 
ถูกตอง  
 5. ทักษะทางเทคนิคหรือความสามารถทางเทคนิคในการเลือกซอฟตแวรและอุปกรณ ที่
เหมาะสมเพื่อแกไขปญหา  
 6. ทักษะการสื่อสารและการทำงานรวมกันกับผูอื่นในดานการสื่อสารทางความคิด และ
ความรู  
 7. ทักษะการใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหา สามารถออกแบบผลิตภัณฑและเสนอ 
แนวคิดใหมๆ  และมีการสื่อสารที่มีประสิทธภิาพ  
 8. ทักษะความเปนผูนำเพ่ือนำโครงการ หรือทีม  
 9. ทักษะขององคกรในการรวบรวม แยกแยะ และบริหารจัดการขอมูลไดอยางถูกตอง 
และทันเวลา 
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ขั้นตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 
 นวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน STEAM TO STAR เปนการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนโดยนำหลักการสอน STEAM มาใชในการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย ขั้นตอนการ
สอน 7 ขั้นตอน ดังนี้  
 1) ขั้นตั้งคำถาม (Ask) ในขั้นตอนนี้จะเปนขั้นการตั้งคำถาม ครูจะเริ่มทบทวนและสราง 
ความรูใหแกนักเรียน โดยการตั้งคำถามใหกระตุนความคิด ใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น 

2) ขั ้นสำรวจและคนหา (Explore) เปนขั ้นตอนที ่นักเรียนรวบรวมขอมูล สำรวจและ 
พิจารณาความรูหรือแนวคิดเพื่อใชในการแกปญหา โดยจะแบงกลุมแตละกลุมนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ 
5-6 คน นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาวิธีการแกปญหา โดยสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆหรือถามผูที่มี
ความรูเกี่ยวกับวัสดุที่นักเรียนจะนำมาประดิษฐชิ้นงานหรือเรียนรูศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ตอง
ใชในการออกแบบช้ินงาน เพื่อใชในการแกปญหาดังกลาว 
 3) ขั้นวางแผน (Plan) หลังจากที่นักเรียนแตละกลุมรวมกันสืบคนขอมูลแลวนักเรียนตอง 
รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ไดสืบคนมา ออกแบบวางแผนการจัดทำชิ้นงานใหไดขอมูลเนื้อสาระที่
ครบถวน ถูกตอง โดยนำหลักการทางคณิตศาสตร และเทคโนโลยีมาใชรวมดวย เชน ในการออกแบบ
โครงสรางโลกนักเรียนตองออกแบบรูปแบบโครงสรางโลกที่เหมาะสมจะเปนแบบรูปจำลองโลก หรือ
เปนแบบชิ้นขนมเคก แลวแตที่กลุมพอใจ และตองคำนวณระยะความลึกออกมาจากระยะทางจริงตาม
สัดสวนของรูปภาพที่จะผลิตเปนตน  
 4) ขั้นสรางสรรคชิ้นงาน (Create) ในขั้นตอนนี้เปนขั้นการสรางสรรคผลผลิต เปนขั้นที่ 
นักเรียนแตละกลุมดำเนินการสรางสรรคประดิษฐชิ้นงานตามที่กลุมของตนไดวางแผนไวพรอมทั้ง
ตกแตงใหมีความสวยงาม 

5) ขั้นทดสอบ (Test) หรือตรวจสอบ (Check) ในขั้นตอนนี้เปนขั้นการทดสอบชิ้นงานที่
นักเรียนไดสรางสรรคขึ้นวาใชงานไดจริงหรือไม หรือเปนขั้นที่ควรตรวจสอบผลงานวาถูกตองขอมูล
ครบถวนเหมาะสมในการนำไปใชหรือไม   

6) ขั้นปรับปรุง (Improve) ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนการปรับปรุงชิ้นงานที่ไดประดิษฐขึ้น 
หลัง จากที่นักเรียนไดทดสอบ และตรวจสอบเรียบรอยแลว หากชิ้นงานของกลุมใดเกิดปญหาก็
สามารถ แกไขปรับปรุงและนำไปทดสอบและตรวจอีกครั้ง 
 7) ขั้นการนำเสนอ (Result) เปนขั้นตอนที่มีการนำเสนอผลงานของกลุม  โดยครูจะเปด
โอกาสใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมอื่นๆ เสนอความคิดและประมวลผลความรู ที่
นักเรียนไดเรียน 
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ภาพที่ 4.12  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูจารุพร รุทเทวิน 
 
3.  นายเศวตสิทธิ์ มลูสาระ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอที่มีตอทักษะ

การอานภาษาอังกฤษของนักเร ียนชั ้นม ัธยมศึกษาปท ี ่  6 (The effect of 
cooperative learning using jigsaw technique on reading skill for 
Matthayomsuksa 6) 

ความเปนมาและความสำคญั  
จากการวิเคราะหรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  หน่ึงใน

ปญหาคือขาดความสามารถในการสื่อสารดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ซึง่สาเหตุหน่ึงที่
ทำใหเกิดปญหาดังกลาวมาจากการขาดเทคนิคการสอนที่จะชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะการอานเพื่อ
ความเขาใจ  เพื่อใหนักเรียนไดรับการฝกฝนทักษะอยางเพียงพอ  
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วัตถุประสงค  

1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80   

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ กอนและหลังการการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเทคนิคจิ ๊กซอว 
(Jigsaw)  
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  
     1)  ศึกษารายละเอียดหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (สาระภาษาอังกฤษ) 
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และหนังสือทีเ่กี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน 
     2)  ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการสอนแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) 
เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู และดำเนินการทดลองจัดการเรียนรูตามแผน 
     3)  แกไขและปรับปรุงขอบกพรองแผนการจัดการเรียนรู  แลวนำไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.13  แนวคิดในการสอนแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) 
ที่มา : https://images.app.goo.gl/pCmg11MLbgvtaesv5 
 
ขั้นตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 
        1) ครูแบงเนื้อหาที่จะเรียนออกเปนหัวขอยอย ๆ ใหเทากับจำนวนสมาชิกกลุม 
        2) จัดกลุมผูเรียนโดยใหมีความสามารถคละกัน เรียกวา “กลุมบาน” (Home Groups) แลว
มอบหมายใหสมาชิกแตละคนศึกษาหัวขอที่แตกตางกัน 
        3) ผูเรียนที่ไดรับหัวขอเดียวกันจากแตละกลุมมาน่ังดวยกัน เพื่อทำงาน และศึกษารวมกันใน
หัวขอดังกลาว เรียกวา “กลุมผูเช่ียวชาญ” (Expert Groups)  
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        4) สมาชิกแตละคนออกจากกลุมผูเช่ียวชาญกลับไปกลุมเดิมของตนผลัดกันอธิบายเพื่อ
ถายทอดความรูที่ตนศึกษาใหเพื่อนฟงจนครบทุกหัวขอ 
 

  
 

  
 
ภาพที่ 4.14  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูเศวตสิทธิ์ มูลสาระ 
 
4.  นางอภิรด ีศักดิ์คันธภิญโญ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

3 โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role Play) และการเรียนรูแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning) 

ความเปนมาและความสำคัญ 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนเรื่องสำคัญมากสำหรับนักเรียนที่เรียนในสถานศึกษา 

นักเรียนตองฝกพูดสนทนาเปนกิจวัตร มิฉะนั้นจะลืมหากไมไดใช ดังนั้นตองรูทักษะการสนทนาตาม
สถานการณตาง ๆ ใหเปนธรรมชาติ ตลอดจนการใชคำศัพทภาษาอังกฤษใหถูกตามสถานการณของ
เจาของเปนหลักวัฒนธรรมประเพณี ผูเรียนภาษาอังกฤษจำเปนตองวัฒนธรรมทางภาษาดวย ผูเรียน
จำตองเรียนรูการใชคำศัพทใหถูกตามสถานการณ ดังนั้นผูวิจัยไดแนะคำที่ควรใชตามสถานการณที่
ถูกตอง และผูเรียนประยุกตใชใหถูกในกิจวัตรประจำวัน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาการเรียนรูคำศัพทในการสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

      3. เพื่อใหนักเรยีนมีความม่ันใจและกลาแสดงออกในดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
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กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

1. ศึกษาหลกัสูตรวิชาภาษาอังกฤษและเน้ือหา ทฤษฎีการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมุต ิ
(Role play) และการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Leaning) 

2. ออกแบบบทสนทนาสถานการณที่ใชในชีวิตประจำวัน 
3. ออกแบบแบบทดสอบการสื่อสารจากบทสนทนาที่กำหนดใหตามสถานการณ 
4. นำเครื่องมือใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
5. นำไปทดลองสอนในกลุมยอย 
6. ปรับปรุงแกไข 
7. นำไปใชกับกลุมเปาหมาย 

ขั้นตอนในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 
1.  ศึกษาตัวช้ีวัดรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 รหัสวิชา อ23102 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และรวบรวมขอมูล สถานการณที่ใชในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
3. เรียบเรียงขอมูล 
4. ทดลองใชสือ่โดยนำไปใชในการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
5. ปรับปรุงแกไข 
6.  เขียนรายงานและเผยแพร 

รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 
 

 
 
ภาพที่ 4.15  DD Model (อภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ, 2564) 
 

แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพฒันานวัตกรรม 
1.  วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมุติ หมายถึง วิธีสอนที่ผูสอนสรางสถานการณและบทบาท

สมมุติขึ้นจากความเปนจริง มาใหผูเรียนไดแสดงออกตามที่ผู เรียนคิดวาจะเปน ผูสอนจะใชการ
แสดงออกทั้งทางดานความรู ความคิด และพฤติกรรมของผูแสดงมาเปนพื้นฐานในการใหความรูและ
สรางความเขาใจแกผูเรียน อันจะทำใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาสาระของบทเรียนอยางลึกซึ้ง และรูจักปรับ
หรือเปลี่ยนพฤติกรรม และการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
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2.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ สงเสริมใหนักเรียนทำงานรวมกันโดยในกลุมประกอบดวย
สมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุม
ประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่วางไว  

  
 

  
 
ภาพที่ 4.16  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ 
 
5.  นางปยะพร ศิริปรชีาพันธุ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การจัดการเรียนการสอน เร่ืองสารรอบตัว ม.1 โดยใชชุมชุมเปนฐาน ผานระบบ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน 

ความเปนมาและความสำคัญ  
 การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่21 เพื่อสงเสริมทักษะที่จำเปนสำหรับผูเรียนควรสอดคลอง

กับการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกทั ้งดานเศรษฐกิจ สังคม การ เมือง สิ ่งแวดลอม และ
เทคโนโลยี   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ไดกลาววาการพัฒนาศักยภาพของคนถือเปน
หัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อความกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเนนการพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะ ทัศนคติ คานิยม และบุคลิกภาพสวนบุคคล เพื่อสามารถเผชิญกับอนาคตดวยแนวคิดทางบวก 
ที่มีทั้งความสำเร็จและความสุข (วิโรจน สารรัตนะ, 2556) โดยทักษะเหลานี้สามารถแบงออกไดเปน 4 
กลุม คือ 1) วิถีทางของการคิด (Ways of Thinking) ไดแก คิดสรางสรรค คิดวิจารณญาณ การ
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แกปญหาการเรียนรู และตัดสินใจ 2) ว ิถ ีทางของการทำงาน (Ways of Working) ไดแก การ
ติดตอสื่อสาร และการรวมมือ 3) เคร่ืองมือสำหรับการทำงาน (Tools for Working) ไดแก เทคโนโลยี
สารสนเทศและความรูดานขอมูล และ 4) ทักษะสำหรับดำรงชีวิตในโลกปจจุบัน (Ways of Living in 
the World) ไดแก ความเปนพลเมือง ชีวิตและอาชีพ และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม อัน
ประกอบดวย Knowledge - ความรู, Skills - ทักษะ, Attitudes - ทัศนคติ, Values and Ethics - 
คานิยมและจริยธรรม ใชอักษรยอวา KSAVE (The assessment and teaching of 21st century 
skills project, 2012) 

การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานยังอยูภายใตทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณ
(Experiential Learning Theory) โดยDavid Kolb กำหนดไว  4ข ั ้นตอน (Bedri and Dowling, 
2017) ไดแก 1) การสรางประสบการณการเรียนรู  (Concrete Experience : CE) Kolb 2) การ
สะทอนการเรียนรู /ทบทวนการเรียนรู  (Reflective Observation : RO) 3) การสรุปองคความรู 
(Abstract Conceptualization : AC) และ 4) การประยุกตใชความรู (Active Experimentation : 
AE)  
 รายวิชาวิทยาศาสตร 2 (ว 21102) เรื่อง สารและสมบัติของสาร มีเนื้อหาเรื่องราวของสาร
ตางๆที่อยูรอบตัวที่เกี่ยวของกับการดำรงชีวิตทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหผูเรียนสามารถนำ
ความรู พื ้นฐานเกี ่ยวกับสารรอบตัวที ่มองเห็นและไดสัมผัสอยู ในชีวิตประจำวัน โดยใชทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อทำความเขาใจลักษณะ ขอบเขต วงจำกัด และผลกระทบของการ
ปนเปอนของสารในสิ่งแวดลอม และมีวัตถุประสงครายวิชาเพื่อใหนักเรียนมีความรัก ความสนใจใน
การรวมกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรตามความ
เหมาะสมของวัย 
 ในขณะเดียวกันขาพเจา ยังไดเปนหนึ่งในคณะผูวิจัยในโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนของอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 
รวมกับคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตการสนับสนุนทุน
วิจัยจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำป 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงคของโครงการวิจัย เพื่อ
ศึกษาความตองการของประชาชนในการจัดทำนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ของอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน  
 ดังนั้นเพื่อใหเกิดการบูรณาการวิจัยเขาสูบทเรียนในหองเรียน ผูสอนไดออกแบบการเรียน
การสอนภายใตกระบวนทัศนใหม คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community 
Based Learning: CBL) โดยเนนการลงมือปฏิบัติและมีการจัดการความรูทั้งในเชิงแนวคิด เนื้อหา 
กระบวนการ และผลลัพธที่เกิดขึ้น เปดโอกาสใหผูเรียนเขาไปปฏิสัมพันธและปฏิบัติการจริงรวมกับ
ชุมชน โดยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูปรากฏการณแทนการเรียนรูจากตำราแตเพียงอยางเดียว ทั้งน้ี 
รายวิชา ว 21102 ไดมีการสอดแทรกเนื้อหารวมกับการวิจัย โดยกำหนดใหผูเรียนมีบทบาทเปนใน
ฐานะยุวอาสารักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประจำอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน มีการ
ใหความรูความเขาใจและทัศนคติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากชุมชนของตนเองใน 11 ประเด็น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู 
อาทิ การพาผูเรียนเขารวมกิจกรรม “แฮกหมาน นาผญา” ซึ่งเปนกิจกรรมรวมปลูกปอเทืองในแปลง
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นาแหงภูมิปญญา เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคากับการสรางโลกสี  และการเขารวมประชุมปฏิบัติการเพื่อ
สรางยุวอาสารักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจำอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน เพื่อให
ผู เรียนเกิดความรู ความเขาใจในการเรียนรูชุมชนเปนฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การรูทันเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการทำความเขาใจกับระบบการจัดการ
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล อมอย  า งย ั ่ งย ืน  อำ เภอกระนวน จ ั งหว ัดขอนแกน 
(www.innonar.info) เพื่อใหผูเรียนสามารถนำขอมูลจากใบงานที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชนมา
เขาสูระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณ  
วัตถุประสงค  

1) เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน วิชา
วิทยาศาสตร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง  สารรอบตัว โดยใชการเรียนรูชุมชุมเปนฐาน ผานระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 กอนเรียนและหลัง
เรียน ของนักเรียน วิชา วิทยาศาสตร 2 เรื่อง  สารรอบตัว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ใชการ
เรียนรูชุมชุมเปนฐาน ผานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแกน 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  
 ขั้นที่1 วิเคราะหปญหาการเรียนรู คณะผูวิจัยมีความสนใจศึกษาพัฒนานวัตกรรม เพื่อให
เกิดการมีสวนรวมในการแกไขปญหาจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อสงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
ผูเรียน 
 ขั้นที่ 2 การศึกษาและเลือกนวัตกรรมเพื่อแกปญหาการเรียนรู คณะผูวิจัยไดนำ“เว็บ
แอปพลิเคชัน (Web Application)” ซึ่งเชื่อมตอฐานขอมูลในประเด็นที่เกี่ยวของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มาใชเพื่อแกปญหาการเรียนรู  
 ขั้นที่ 3 การออกแบบนวัตกรรมคณะผูวิจัยไดออกแบบ ปรับแตง ใหมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนเรื ่องสารรอบตัว และสิ่งแวดลอม และแสดงผลแตสวนที ่จำเปน เพื ่อเปนการลด
ทรัพยากรในการประมวลผล  นอกจากนี้ผูใชงานยังสามารถใชงานผาน Internet (อินเทอรเน็ต )และ 
Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็วต่ำสามารถตอบสนองตามเง่ือนไขและความตองการของผูใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  
 ขั้นที่ 4 การสรางนวัตกรรม คณะผูวิจัยไดสราง “เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)” 
ในนาม INNONAR เพื่อนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐานในครั้งนี้ 
 ขั้นที่ 5 การตรวจคุณภาพของนวัตกรรมโดยผูเชี่ยวชาญ คณะผูวิจัยไดขอความ
อนุเคราะหผูเช่ียวชาญใน 3 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของนวัตกรรม  ดานความตรงของเน้ือหา 
(content validity) และดานความสอดคลองกับปญหาการเรียนรู 
 ขั้นที่ 6 การตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยการทดลองใช 
 คณะผูวิจัยไดนำนวัตกรรมการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมบางประเภท เมื่อผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวจะตองนำไปทดลองใชกับนักเรียนที่เปนคนละกลุมกับกลุมที่ศึกษาวิจัย 
แลวตรวจสอบประสิทธิภาพตาม “เกณฑประสิทธิภาพ” 80/80 
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 ขั้นที ่ 7 การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม  ผู ว ิจัยไดจัดทำรายงานผลการพัฒนา
นวัตกรรมอยางครอบคลุมประกอบดวยสวนสำคัญ คือ ชื่อเรื่อง ความเปนมาและความสำคัญของ
ปญหา วัตถุประสงคการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพทเฉพาะ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีดำเนินการวิจัย ซึ่งประกอบดวยประชากร กลุมตัวอยางเครื่องมือ
และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย/ผลการพัฒนานวัตกรรม   สรุป 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังรูปแบบรูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.17  นวัตกรรมการเรียนรู เรื่อง สารรอบตัว ม.1/2 โดยใชชุมชุมเปนฐาน ผานระบบการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 
                 (ปยพร ศิริปรีชาพันธุ, 2564) 
 



278 
 

 

 
ภาพที่ 4.18  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูปยพร ศิรปิรีชาพันธุ 
 
6.  นางสาววริิพร อามาตยสมบัติ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : S.K.N.S. MODEL เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความในโลกจินตนาการ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
ความเปนมาและความสำคัญ 

ภาษาเปนเครื่องมือสื่อสารที่มีความสำคัญในการติดตอสื่อสาร ในการดำรงชีวิตประจำวัน 
และภาษายังเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม ความเปนอยู ภาษาไทยนับเปนภาษาหน่ึงที่มีเอกลักษณ ของ
ตัวเองซึ่งแสดงถึง ความเปนไทย เปนมรดกของชาติ ดังนั้น ภาษาไทยจึงมีความสำคัญมากและใน
ปจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอนนั้นตองคำนึงถึงตัวนักเรียนเปนสำคัญ โดยผูสอน
ตองมีวิธีการสอนที่ถูกตอง รูหลักและมีวิธีการใชภาษา ตลอดจนถึงการใชถอยคำตางๆ ดังนั้น กิจกรรม
การเรียนการสอนของผูสอนจำเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับเปลี่ยนใหทันสมัยขึ้น เพื่อใหทันกับเหตุการณ
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองมุงเนน ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองมากที่สุด ใหนักเรียนรูจักคิดเปน ทำเปน แกปญหา  เปนไมใหนักเรียนเรียนแบบทองจำ
เหมือนสมัยกอน แตยังมุงเนนกระบวนการทางการเรียนใหครบ ทุกทักษะ  การเรียนรูทั้ง 4 ทักษะคือ 
การอาน การฟง การพูด และการเขียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดเขียนไวดังนี้ กระบวนการคิด คือ การฟง การพูด การอาน และการ
เขียน เปนกระบวนการคิด คนที่จะคิดไดดีตองเปนผูฟง ผูพูด ผูอาน และผูเขียนที่ดี บุคคลที่จะคิดไดดี
จะตอง มีความรูและ ประสบการณพื้นฐานในการคิด บุคคลจะมีความสามารถในการรวบรวมขอมูล 
ขอเท็จจริง วิเคราะหสังเคราะห และประเมินคา จะตองมีความรูและประสบการณพื้นฐานที่นำมา 
ชวยในการคิดทั้งสิ้น การสอนใหคิดควรใหผูเรียนรูจักคัดเลือกขอมูล ถายทอด รวบรวม และจำขอมูล
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ตางๆ สมองของมนุษยจะเปนผูบริโภคขอมูลขาวสาร และสามารถแปลความขอมูลขาวสาร และ
สามารถ นำมาใชอางอิง การเปนผูฟง ผูพูด ผูอาน และผูเขียนที่ดี จะตองสอนใหเปนผูบริโภค ขอมู ล
ขาวสารที่ดี และเปนนักคิดที่ดีดวย กระบวนการสอนภาษาจึงตองสอนใหผูเรียนเปนผูรับรูขอมูล
ขาวสารและ มีทักษะ การคิด นำขอมูลขาวสารที่ไดจากการฟงและการอานนำมาสูการฝก ทักษะการ
คิด นำการฟง การพูด การอาน และการเขียน มาสอนในรูปแบบบูรณาการทักษะ ตัวอยาง เชน การ
เขียนเปนกระบวนการคิดในการวิเคราะห การแยกแยะ การสังเคราะห การประเมินคา การสรางสรรค 
ผูเขียน  จะนำความรูและประสบการณสูการคิดและแสดงออกตามความคิดของ ตนเสมอ ตองเปน
ผ ู  อ  านและ ผ ู ฟ  ง เพ ื ่ อร ับร ู  ข  าวสารท ี ่ จะนำมาว ิ เคราะห และสามารถแสดงทรรศนะได
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 62) 

การเรียนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 รายวิชาภาษาไทย 6 ท33102 ไดมีการกำหนด 
มาตรฐานการเรียนรู สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐานการเรียนรู ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูล สารสนเทศ 
และรายงานการศึกษา คนควาอยาง มีประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัด ท 2.1 ม.2/3 การเขียน เรียงความ ผูสอน
จึงไดจัดการสอนใหนักเรียนไดรูจัก เขาใจและสามารถเขียนเรียงความไดนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6 สวนใหญยังเขียนเรียงความไดไมดีและบางสวนยังวางโครงเรื ่อง เขียนเรียงความไมเปน ไมมี
ความคิดสรางสรรค ขาดทักษะการคิดวิเคราะห เรียงความที่เขียนขาดความ นาสนใจ ไมสามารถจูงใจ
ผูอานได ขาดความรู และความคิดในเรื่องที่เขียน การใชถอยคำสำนวนไมถูก และไมสามารถเขียน
สรุปความไดโดยสาเหตุนั้น อาจจะมาจากนักเรียนไมชอบเขียนเรียงความ นักเรียนไดรับการฝกฝน
นอย การเขียนมีความซับซอนตองอาศัยทั้งความรูและความคิดสรางสรรค และที่สำคัญครูมุงสอนให
นักเรียนเขียนเรียงความใหเปนในขณะที่ฝกเพียง 1– 2 ครั้ง ซึ่งทำใหนักเรียนเกิดความรูสึกทอแทเบ่ือ
หนาย และไมชอบเขียนเรียงความ ดังนั้นครูผูสอนจึงไดคิดคนรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน 
เรื ่อง การเขียนเรียงความในโลกจินตนาการ โดยใช “S.K.N.S. MODEL เพื ่อพัฒนาการเขียน
เรียงความ” เปนการนำทักษะการคิด วิเคราะหดานการเขียนเรียงความ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน  โดยนำขาวสารความรูและ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันมาบูรณาการในการสอนและ เปนสื่อในการใหนักเรียนอาน ซึ่งในการ
เรียนนักเรียนจะไดฝกการเขียนเรียงความไปพรอมกับ การไดเรียนรูเรื่องราวขาวสารในปจจุบันอีกดวย  
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อสรางเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเรียงความในโลก
จินตนาการ  

2.  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความในโลกจินตนาการ  
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยใหสูงขึน้ 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการเขียนเรียงความ โดยใช “S.K.N.S. MODEL 

เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความในโลกของจินตนาการ” ตามหลักการจัดการคุณภาพกระบวนการ 
PDCA เปนตัวขับเคลื่อน ดังน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan)  
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 1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรคในการเขียนเรียงความของนักเรียน  
 1.2 วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของไดจากการศึกษาคนควา และศึกษาแนวทางการนำมา ปรับ
ใชกับการเขียนเรียงความในโลกจินตนาการ  
 1.3 สรางนวัตกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนเรียงความในโลก
จินตนาการ โดยใช “S.K.N.S. MODEL เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความในโลกจินตนาการ”  

2. ขั้นดำเนินการ (Do) เปนการนำนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง การเขียน
เรียงความในโลกจินตนาการ โดยใช “S.K.N.S. MODEL เพ่ือพัฒนาการเขียนเรียงความในโลก
จินตนาการ” โดยมีกลยุทธใน การดำเนินงาน ดังนี้  
 2.1  S : Syllabus = ครผููสอนไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางเพื่อนำมาวิเคราะหขอมูล ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง ครบถวน ตามหลักสตูร  
 2.2  K : Knowledge transfer = นำนวัตกรรมที่คิดคนมาใชในการถายทอดความรู  
เรื่อง การเขียนเรียงความ สูนักเรียน โดยนำหลักวิชาและความรูเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชทั้งในขั้น 
การวางแผนและปฏิบัติ  
 2.3  N : Native = ดำเนินการตามกิจกรรมที่สรางขึ้นโดยดึงศักยภาพพ้ืนฐานของ นักเรียน
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
           2.4  S : Successfully = การสะทอนผลของการทำงานดวยความสำเร็จ  

3.  ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน (Check) นำผลงานนักเรียนมาตรวจสอบ 
ประเมินและใหคำแนะนำในการปรับแกพัฒนา ซึ่งใชขาวสารเปนฐานในการศึกษาอยางหลากหลาย 

4.  ขั้นสรุปและรายงาน (Action) ศึกษาปญหาอุปสรรค นำผลการประเมนิมาวิเคราะห
รวมกัน เพ่ือที่จะไดนำไปเปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาผลงานใหดียิ่งขึ้นตอไป  
รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 
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ภาพที่ 4.19  S.K.N.S. MODEL เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความในโลกจินตนาการ 
    (วิริพร อามาตยสมบัติ, 2564) 
 
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพฒันานวัตกรรม 
ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมอื (Theory of Co-operative or Collaborative Learning) 
         ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ คือ การเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มีความสามารถ
ตางกันประมาณ 3-6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม นักการศึกษาคนสำคัญที่เผยแพร
แนวคิดของการเรียนรูแบบรวมมือนี้คือ สลาวิน, เดวิท  จอหนสัน, และโรเจอร จอหนสัน กลาววา
ความสัมพันธระหวางผูเรียนเปนมิติที่มักจะถูกละเลยหรือมองขามไปทั้ง ๆ มีผลวิจัยชี้ชัดเจนวา 
ความรูสึกของตนเองตอผูเรียน ตอโรงเรียนครูและเพื่อนรวมชั้นมีผลตอการเรียนรูมาก จอหนสันและ
จอหนสันกลาววาปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนมี 3 ลักษณะคือ 

1. ลักษณะแขงขันกันในการเรียนรู 
2. ลักษณะตางคนตางเรียน 
3. ลักษณะรวมมือกันหรือชวยกันในการเรียนรู 
องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ 
การเรียนรูจะเปนแบบรวมมือไดตองมีองคประกอบที่สำคัญครบ 5 ประการดังนี้ 
1. การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน คือแตละคนในกลุมตองรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนและ

ในขณะเดียวกันก็ชวยเหลือสมาชิกคนอื่นๆดวย เพื่อประโยชนสวนรวม 
2. การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด การที่สมาชิกในกลุมมกีารพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปน

ปจจัยที่สงเสรมิใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันและกันในทางที่จะชวยใหกลุมบรรลุเปาหมาย 
3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน กลุมจำเปนตองมีระบบการตรวจสอบ

งานทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม เพื่อสงเสริมใหทกุคนไดทำหนาที่ของตัวเองอยางเต็มที่ 
4. การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทำงานกลุมยอย การเรียนรูแบบ

รวมมือจะประสบความสำเร็จได ตองอาศัยทักษะที่สำคญัๆ หลายประการซึ่งครูควรสอนและฝกใหแก
ผูเรียนเพื่อชวยใหดำเนินงานไปได 

5. การวิเคราะหกระบวนการกลุม การเรียนรูแบบรวมมือจะตองมีการวิเคราะหกระบวนการ
ทำงานของกลุมเพื่อชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูและปรับปรงุการทำงานใหดีขึ้น 
ขั้นตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 

1)  ครูนำสื่อ power point เรื่องการเขียนเรียงความเปดใหนักเรียนดู ติดแถบขอความที่
เกี่ยวกับ การเขียนทั้งที่ถูกตองและไมถูกตองใหนักเรียนอาน แลวใหนักเรียนชวยกันบอกวาขอความ
ใดบางที่เกี่ยวกับการเขียนเรียงความ 

2) นักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนเรียงความ จากใบความรู เรื่องการเขียนเรียงความในโลก
จินตนาการ  

3) นักเรียนชวยกันบอกหลักการ และ สวนประกอบของเรียงความแลวรวมกันสนทนาวา
หลักการและสวนประกอบของเรียงความมีความสำคัญอยางไร 

4) แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม ใหแตละกลุมศึกษาเรื่อง การเขียนเรียงความ ดังนี้ 
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    กลุมที ่1 ศึกษาการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกสาธารณะ 
      กลุมที ่2 ศึกษาการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกอุดมคติ 
     กลุมที ่3 ศึกษาการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกจินตนาการ 
5) นักเรียนแตละกลุมสลับกนัอธิบายเร่ืองการเขียนเรียงความเรื่องที่ศึกษาจนครบทกุหัวขอ 
6) ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของเรียงความในแตละหัวขอ เพื่อตรวจสอบความ

เขาใจ 
7) นักเรียนทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเขียนเรียงความ แลวชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 
8) ครูนำตัวอยางการเขียนเรียงความประเภทตาง ๆ มาใหนักเรียนอาน แลวใหนักเรียน

ชวยกันบอกวา เปนเรียงความเก่ียวกับเรื่องในโลกสาธารณะ โลกอุดมคติ และโลกจินตนาการ แลว
ชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 

9) นักเรียนแตละกลุมชวยกันเสนอหัวขอการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องในโลกสาธารณะ  
โลกอุดมคติและโลกจินตนาการอยางละ 1 หัวขอ โดยใชขาวสารเปนฐานในการศึกษาอยาง
หลากหลาย 

10) ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนรูวา เรียงความเกี่ยวกับเรื่องโลกสาธารณะมีความมุงหมาย
เพ่ือจรรโลงสังคมใหคงสภาพที่ดีหรือดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับเง่ือนไขคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

11) นักเรียนชวยกันเลือกหัวขอที่นาสนใจในแตละชนิด มาวางโครงเรื่องแลวเรียงเรียงเปน
เรียงความ 

12) นักเรียนรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นวา การเขียนเรียงความในลักษณะใด เปน
ประโยชนตอสังคมสวนรวมมากที่สุดเพราะเหตุใด 

13) นักเรียนทำใบงาน เรื่อง การเขียนเรียงความ แลวชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 
 14) นักเรียนชวยกันสรุปเรื่อง การเขียนเรียงความ แลวบันทึกลงในสมุด 
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ภาพที่ 4.20  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูวิริพร อามาตยสมบัติ 
 
7.  นางสาวมัลลิกา เปรมลาภ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิค

การสอนแบบ Math League 
ความเปนมาและความสำคัญ 
 ในสังคมปจจุบัน วิชาคณิตศาสตร มีบทบาทสำคัญตอยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาการในดาน
ตาง ๆ กำลังเจริญกาวหนา และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพราะคณิตศาสตร เปนเครื่องมือนำไปสู
การคิดคนและสรางสรรคทาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเปนพื้นฐาน
สำหรับการวิจัยทุกประเภท นอกจากนี้ คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนใหสามารถคิด
อยางมีระบบ มีเหตุผล และสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ แตคงปฏิเสธไมไดวาในขณะน้ี 
ประเทศไทยกำลังประสบปญหา เด็กนักเรียนเบื่อหนายไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งทำใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษา อยูในระดับที่ต่ำกวาเกณฑ
มาตรฐาน ผูวิจัยเองในฐานะที่รับผิดชอบการสอนวิชาคณิตศาสตร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
จังหวัดขอนแกน ก็ประสบกับปญหาดังกลาวเชนกัน ซึ่งเปนความจริงที่หลีกเลี่ยงไมได วาในประเทศ
ไทยของเรายังมีความแตกตาง ในดานคุณภาพของการจัดการศึกษา และคุณภาพของนักเรียนในแตละ
โรงเรียน โดยถาเปนโรงเรียนขนาดเล็ก หรือเปนโรงเรียนที่อยูรอบนอกของตัวเมือง มักจะมีนักเรียนที่
เหลือจากการคัดเลือก จากโรงเรียนขนาดใหญในตัวเมือง ทำใหแตละหองเรียนมีนักเรียนที่มีความ
พรอมทางฐานะ และสติปญญาในการเรียนรูคอนขางนอย แตคงจะปฏิเสธการจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียนที่ดอยคุณภาพเหลานี้ไมได เพราะคำวา “ครู” มีคุณคาและความสำคัญยิ่งกวาคำวาอาชีพครู 
ทำใหเราตองพยายามหาวิธีพัฒนานักเรียน ใหมีความสามารถในการเรียนรู เต็มตามศักยภาพที่แตละ
คนมีอยู 
 ทำใหผู ว ิจัยคิดหาวิธีการแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรที่รับผิดชอบ โดยเริ่มจากการสำรวจและศึกษาถึงสาเหตุของปญหาดังกลาว เพื่อหาแนว
ทางแกไข และพัฒนาการเรียนวิชาคณิตศาสตรตอไป ซึ่งจากการใชแบบสำรวจ แบบสอบถาม และ
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบ พบวาสาเหตุที ่ทำใหนักเรียนของโรงเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ต่ำกวามาตรฐาน เบื่อหนาย ไมสนใจเรียน มาจากสาเหตุ 3 
ดาน ไดแก 
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           1) ดานครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร พบวาโดยสวนใหญครูที่สอนวิชาคณิตศาสตรมักใชการสอน
แบบบรรยาย กิจกรรมไมหลากหลาย นอกจากน้ีมักใหแบบฝกหัดแกนักเรียนครั้งละมาก ๆ  
           2) ดานเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร และกระบวนการวัด/ประเมินผล จะพบวาโดยธรรมชาติ วิชา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเนื้อหาคอนขางมาก และเปนนามธรรม จะเห็นไดชัดในชวงชั้นที่ 4 (ม.4 –     
ม.6) ตองใชจินตนาการ และความต้ังใจในการเรียนมากเปนพิเศษ  
           3) ดานตัวนักเรียน ซึ่งอยูในชวงวัยรุน ตองการความทาทาย การแขงขัน ชิงรางวัล ชอบ
ทำงานรวมกันกับเพื่อนเปนกลุม นอกจากนี้นักเรียนสวนใหญ ตองการใหมีกิจกรรมระหวางการเรียน 
เพ่ือผอนคลายและเลนเกมสนุกๆ มากกวาน่ังฟงเพียงอยางเดียว 
           จากสาเหตุที่กลาวจะเห็นไดวา ในสวนเนื้อหาวิชาเราคงจะไปแกไขอะไรไมไดเพราะเปน
ธรรมชาติวิชา แตในดานครูผูสอน หรือดานนักเรียน เราสามารถหาแนวทางที่ดีที่สุดในการนำมาใช
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ซึ ่งจากการวิเคราะหถึงความตองการของนักเรียนให
สอดคลองกับสภาพของบริบทของปญหาที่เปนอยูจะเห็นวา การเรียนรูที่เกิดจากความสนใจ ตั้งใจ 
การคิดวิเคราะห ดวยตัวนักเรียนเอง ภายใตกิจกรรมหรือเกมการแขงขัน เปนกลุ มที ่ทาทาย
ความสามารถและสนุกสนาน นาจะทำใหนักเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น ซึ่งก็จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ 
และเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ควรจะสูงกวาที่ครูเปนผูยื่นความรูใหเพียงฝายเดียว ซึ่งทั้งหมดนี้ได
กลายเปนที่มาของการคิดคนและพัฒนาเทคนิคการสอนที่สอดคลอง กับสภาพปญหา และพัฒนาการ
เรียนรูคณิตศาสตรที่ผูวิจัยจึงใช “เทคนิคการสอนแบบ Math League” ควบคูกับการวิจัยในช้ัน
เรียนเพ่ือดูผลที่ไดจากการใชวิธีการดังกลาว  
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการสอนแบบ Math League  
2. เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร สูงขึ้น 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
วงจร PDCA ไดแก Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) Act (ดำเนินการให

เหมาะสม)  
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ภาพที่ 4.21  วงจร PDCA  ที่มา : http://59130545v1.blogspot.com/2016/10/pdca.html 
 

    Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอยางรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ
กำหนดหัวขอที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ การแกปญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน อาจประกอบดวย การกำหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการดำเนินงาน 
Plan การจัดอันดับความสำคัญของ เปาหมาย กำหนดการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาการ
ดำเนินงาน กำหนดผูรับผิดชอบหรือผูดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช การเขียนแผน
ดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของลักษณะ การดำเนินงาน การวางแผนยังชวยใหเรา
สามารถคาดการณสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และชวยลดความสูญเสียตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได 

Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดำเนินการตามแผน อาจประกอบดวย การมีโครงสราง
รองรับ การดำเนินการ (เชน คณะกรรมการหรือหนวยงานของคณะ) มีวิธีการ ดำเนินการ (เชน มีการ
ประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดงความจำนงขอรับนักศึกษาไปยัง
ทบวงมหาวิทยาลัย) และมีผลของการดำเนินการ (เชน รายช่ือนักศึกษาที่รับในแตละป) 

Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบดวย      
การประเมินโครงสรางที ่รองรับ การดำเนินการ การประเมินขั ้นตอนการดำเนินงาน และการ
ประเมินผลของ การดำเนินงานตามแผนที่ไดตั้งไว โดยในการประเมินดังกลาวสามารถ ทำไดเอง โดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการดำเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเปนลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม
จำเปนตองตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไมจำเปนตองคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน 
ที่ยุงยากซับซอน 

Act (ปรับปรุงแกไข) หมายถึง การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบดวย การ
นำผลการ ประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสราง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือ
พัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะหรูปแบบ การดำเนินการใหมที่ เหมาะสม สำหรับ
การดำเนินการ ในปตอไป 
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รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 
 

 
 
ภาพที่ 4.22  Math League Model (มัลลิกา เปรมลาภ, 2564) 
 

รูปแบบการใชเทคนิคการสอนแบบ Math League ประกอบกับการเรียนการสอนน้ัน      
เปนเทคนิคที่สอดแทรกอยูในสวนของกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู นั่นหมายความวา 
จะไมกระทบตอแผนการจัดการเรียนรูโดยรวมซึ่งครูผูสอนสามารถใชสื่อการสอนและสอนเน้ือหาสาระ
ไดตามที่คาดหวังในหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งเทคนิคการสอนแบบ  Math League นั้น ช่ือ Math 
หมายถึง คณิตศาสตร สวนคำวา League ก็คือ League การแขงขันที่มีการจัดอันดับตารางคลาย ๆ 
การแขงขัน League ทางฟุตบอล ที่พบเห็นอยูทั่วไป เพียงแต Math League เปน League แขงขัน
ทางการศึกษาเทานั้นเอง ซึ่งในการจัดทีมก็จะประกอบดวยนักเรียน ทีมละ 4 – 6 คน โดยใชแบบสอบ
กอนเรียนในการจัดทีมตามอัตราสวนของนักเรียนกลุมเกง 1สวน : กลุมปานกลาง 2 สวน : กลุมออน 
1 สวน และใหแตละทีมเลือกกัปตันทีม 1 คน พรอมทั้งหาโคชประจำทีม ซึ่งจะเปนครู ในรายวิชาที่
เรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนถามีงานหรือกิจกรรมใดนอกเหนือจากการแขงขันที่ทำเปนกลุมก็จะ
ใหนักเรียนทำงานตามทีมที่จัดไวนี้เพื่อฝกใหนักเรียน ชวยเหลือในการทำงานเปนทีม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ซึ่งจะมีกัปตันทีมเปนผูกำกับ และวางแผนในการดำเนินงานตาง ๆ ในทีม โดยในชั่วโมง
แรกของการเรียน ครูจะแจงใหแตละทีมทราบถึงรางวัล(สิ่งกระตุน)หรือสิ่งที่นักเรียนจะไดรับหลังจาก
การแขงขัน Math League จบในแตละภาคเรียน ตรงนี้เองที่จะทำใหนักเรียนทั้งเกงและออน กลาที่
จะแสดงออก รวมกิจกรรม ทำใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตัวนักเรียนไดโดยไมตอง
กังวลใจอะไรทั้งสิ้น 
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพัฒนานวัตกรรม 

ทฤษฎีการเรียนรู แบบรวมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning)    
ทิศนา แขมมณี ไดรวบรวมทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือไวดังนี้  
 Johnson and Johnson (1994:31-32) กลาวไว ว า ปฏิส ัมพันธระหวางผ ู  เร ียนมี 3 
ลักษณะคือ 

MATH
คณิตศาสตร์

LEAGUE

ทีม

MATH 
LEAGUE
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1. ลักษณะแขงขันกัน ในการศึกษาเรียนรู ผูเรียนแตละคนจะพยายามเรียนใหไดดีกวาคนอื่น 
เพ่ือใหไดคะแนนดี ไดรับการยกยองหรือไดรับการตอบแทนในลักษณะตาง ๆ 

2. ลักษณะตางคนตางเรียน คือ แตละคนตางก็รับผิดชอบดูแลตนเองใหเกิดการเรียนรู ไมยุง
เกี่ยวกับผูอื่น 

3. ลักษณะรวมมือกันหรือชวยกันในการเรียนรู คือ แตละคนตางก็รับผิดชอบในการเรียนรู
ของตน และในขณะเดียวกันก็ตองชวยใหสมาชิกคนอื่นเรียนรูดวย 

การเรียนรูเปนกลุมยอยโดยสมาชิกกลุมที่มีความสามารถแตกตางกันประมาณ 3 – 6 คน  
ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม  โดยผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันในลักษณะแขงขันกัน  
ตางคนตางเรียนและรวมมือกันหรือชวยกันในการเรียนรู  การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้จะ
เนนใหผูเรียนชวยกันในการเรียนรู โดยมีกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีการพึ่งพาอาศัยกันในการเรียนรู  มีการ
ปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด  มีการสัมพันธกัน  มีการทำงานรวมกันเปนกลุม  มีการวิเคราะห
กระบวนการของกลุม  และมีการแบงหนาที่รับผิดชอบงานรวมกัน สวนการประเมินผลการเรียนรูควร
มีการประเมินทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ โดยวิธีการที่ หลากหลายและควรใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการประเมิน  และครูควรจัดใหผูเรียนมีเวลาในการวิเคราะหการทำงานกลุมและพฤติกรรมของ
สมาชิกกลุม  เพื่อใหกลุมมีโอกาสที่จะปรับปรุงสวนบกพรองของกลุมเดียว 
ขั้นตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 

การใชเทคนิคการสอนแบบ Math League นั ้น ในวิชาคณิตศาสตร หลังจากครูผู สอน       
ไดดำเนินการสอนตามเนื้อหาสาระในแตละเรื่องแลว จำเปนตองใหนักเรียนฝกทำแบบฝกหัดเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจ ถาเปนนักเรียนที่มีความพรอม ต้ังใจ และใฝในการเรียนรูแลวก็คงไมเปนปญหา 
แตอยางที่กลาวไวตอนตนวา นักเรียนในโรงเรียนสวนใหญ จะมีประเภทที่ไมชอบคณิตศาสตร ไมสนใจ
เรียนมากกวาครึ่งหองเรียน ซึ่งในขั้นตอนน้ีปกติโดยทั่วไป ครูคณิตศาสตรสวนใหญ ก็จะใหใบงาน หรือ
แบบฝกหัด แตละคนปฏิบัติคอนขางมาก แตสำหรับการใชเทคนิคการสอนแบบ Math League น้ันจะ
มีบทบาทในจุดนี้ นั่นคือ เมื่อถึงขึ้นฝกทำ โจทย หรือ แบบฝกหัดทางคณิตศาสตร จะใหนักเรียนแตละ
ทีม ทบทวนสาระ ที่ไดเรียนรูมาในตนชั่วโมง เพื่อเตรียมตัวแขงขันประมาณ 5 นาที หลังจากนั้น ครู
กำหนดกลุมโดยแบงกลุมคละความสามารถ (แบบเจาะจง) กลุมละ 5 - 6 คน ครูมีเกมสแขงขันโดยให
ตอบคำถามโจทยคณิตศาสตรจากโปรมแกรม Power Point นักเรียนกลุมที่ชนะ จะมีโอกาสเปดแผน
ปายจากโปรมแกรม power point โดยมีคะแนนที่แตกตางกัน ตามจำนวนขอที่ตอบถูก แลวรวม
คะแนนของกลุม สะสมจนครบภาคการศึกษา  
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ภาพที่ 4.23  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูมัลลิกา เปรมลาภ 

 
8.  นายพทิยา แหลมคม 
ชื่อนวัตกรรม: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่อง

แคลคลูัสเบ้ืองตน โดยใช IC MODEL 
ความเปนมาและความสำคัญ 

แคลคูลัสเปนคณิตศาสตรสาขาหนึ่งที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ และได
นำมาใชมากขึ้นในทางธุรกิจ ชีววิทยา แพทยศาสตร เกษตรศาสตร และรัฐศาสตร ซึ่งแคลคูลัสเปน
เครื่องมือที่สำคัญและมีประโยชนตอการแกปญหา อีกทั้งยังเปนรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษา
คณิตศาสตรขั้นสูงเกือบทุกวิชา (ธิดาสิริ ภัทรากาญจน , กองกัญจน ภัทรากาญจน และธนกาญจน   
ภัทรากาญจน. 2549. หนา 128) ซึ่งมีความสอดคลองกับอำพลธรรมเจริญ (2547, คำนำ) ที่กลาววา 
แคลคูลัสเปนวิชาคณิตศาสตรที่แพรหลายวิชาหนึ่งเนื่องจากมีการนำไประยุกตใชมากในเกื อบทุก
สาขาวิชา ทั้งในดานวิทยาศาสตรและดานสังคมศาสตร ดังน้ันจะเห็นไดวาแคลคูลัสมีความสำคัญอยาง
ยิ่งสำหรับวิทยาศาสตร และศาสตรอื่นแทบทุกแขนง 

การเรียนคณิตศาสตร เรื ่อง แคลคูลัสเบื้องตนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เปนการแนะนำใหนักเรียนไดเรียนรูภาพรวม
ของวิชาแคลคูลัส ซึ ่งเปนการเรียนรู และทฤษฎีบทพื ้นฐานของการศึกษาแคลคูลัสในระดับสูง         
โดยเนื้อหาประกอบดวยลิมิตของฟงกชัน ความตอเนื่องของฟงกชัน ความชันของเสนโคง อนุพันธของ
ฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตโดยใชสูตร อนุพันธของฟงกชันประกอบ อนุพันธอันดับสูง 
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การประยุกตของอนุพันธ ปฏิยานุพันธ ปริพันธไมจำกัดเขต ปริพันธจำกัดเขต และพื้นที่ที่ปดลอมดวย
เสนโคง ซึ่งจะเห็นไดวาเนื้อหาดังกลาวเปนความรูพื้นฐานที่มีความสำคัญตอการเรียนคณิตศาสตร
ระดับสูงอีกทั้งยังเปนความรูพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร และวิชาอื่นๆ ในระดับมหาวิทยาลัย 
เชน วิชาฟสิกส และวิชาเคมี เปนตน ดังน้ันผูเรียนจึงควรใหความสำคัญตอการเรียน และผูสอนควรให
ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค 

การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในปจจุบัน ครูตองเปลี่ยนบทบาทจากผูใหความรู        
ผูอบรมสั่งสอนมาเปนผูอำนวยความสะดวก หรือผูสนับสนุนใหกำลังใจนักเรียนไดสรางองคความรูขึ้น
ดวยตนเองโดยใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนที่เรียกวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ การจัดการเรียนรูแบบCIPPA เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ผนวกกับ
การสอนแบบอุปนัย (Induction Method) ที่ใหนักเรียนไดสรางองคความรูจากรายละเอียดยอย      
สูการสรุปทฤษฎี 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง แคลคลูัสเบื้องตน  
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห การทำงานเปนกลุม และการสื่อสาร 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  
1. ขั้นเตรียมการ/วางแผน (Plan) ทำการศึกษาเอกสารแนวคิด/หลักการเพื่อตัดสินใจในการ

เลือกนวัตกรรมในการแกปญหา วางแผนการสรางนวัตกรรม 
2. ขั้นปฏิบัติ (Do) ดำเนินการสรางนวัตกรรมตามขั้นตอน  
3.  ขั้นตรวจสอบ (Check) พิสูจนวา นวัตกรรมที่สรางขึ้นนั้น นำไปใชไดผลตามที่ตองการ

หรือไม ไดแก การหาคารอยละของนักเรียน  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลังการ
ใชนวัตกรรม 

4.  ขั้นการปรับปรุงแกไข (Action)   นำผลที่ไดจากการใชนวัตกรรมมาปรับปรุงแกไขใหมี
คุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปใชในหองเรียนมากขึ้น 
รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 
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ภาพที่ 4.24  IC MODEL (พิทยา แหลมคม , 2564) 

 
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพฒันานวัตกรรม 
 การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” น้ีสามารถใชวิธีการและกระบวนการ
ที่หลากหลาย ซึ่งอาจจัดเปนแบบแผนไดหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่ผูเขียนไดนำเสนอไวและไดมีการ
นำไปทดลองใชแลวไดผลดี ประกอบดวยขั้นตอนการดำเนินการ 7 ขั้นตอน ขั้นตอนตั้งแตขั้นที่ 1-6 
เปนกระบวนการของการสรางความรู (construction of knowledge) ซึ่งครูสามารถจัดกิจกรรมให
ผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ( interaction) และฝกฝนทักษะกระบวนการตางๆ 
(process learning) อยางตอเนื ่อง เนื่องจากขั้นตอนแตละขั ้นตอนชวยใหผู เรียนไดทำกิจกรรม
หลากหลายที่มีลักษณะใหผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหวทางกาย ทางสติปญญา ทางอารมณ และทาง
สังคม อยางเหมาะสม  ที่คุณสมบัติตามหลักการ CIPP  สวนขั้นตอนที่ 7 เปนขั้นตอนที่ชวยใหผูเรียน
นำความรูไปใช (application) จึงทำใหเปนรูปแบบน้ีมีคุณสมบัติครบตามหลักCIPPA 
 การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย (Induction Method) เปนการสอนจากตัวอยางไปสูการสรุป
เปนกฎเกณฑหรือหลักทั่วไป หรือกลาวไดวา การสอนแบบอุปมานเปนการสอนจากรายละเอียด
ปลีกยอยไปหากฎเกณฑ การสอนแบบน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนรูจักคนหาขอเท็จจริง และหลักการ
ตางๆ จากการสังเกตตัวอยางที่สัมพันธกันอยางเพียงพอ 
ขั้นตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 
 ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม 

  1. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบวา เมื่อเรียนจบแผนการเรียนรูนี้แลว
นักเรียนจะสามารถหาปฏิยานุพันธของฟงกชันที่กำหนดใหได 

2. ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับการหาอนุพันธของฟงกชัน โดยใชการถาม – ตอบ 
 ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม 

1. แบงนักเรียนออกเปน 8 กลุม  
2. ครูแจกใบความรู ใหนักเรยีนแตละกลุมศึกษาเน้ือหาปฏิยานุพันธ 
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมโดยการยกตัวอยาง และใหนักเรียนสอบถามในสวนที่สงสัย 

 ขั้นที่ 3 การศกึษาทำความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู
เดิม 

1. ครูแจกแบบฝกทักษะ ใหนกัเรียนแตละกลุมนำไปศึกษา 
2. นักเรียนศึกษาใบความรู และทำแบบฝกทักษะ ใหเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

 ขั้นที่ 4 การแลกเปล่ียนความรูความเขาใจกับกลุม 
นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปฏิยานุพันธ และหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมใหถาม

ครู พรอมทั้งรวมกันตรวจสอบและแกไขแบบฝกทักษะ  
 ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู 

ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายสรุปความรู โดยครูใชคำถามเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดลำดับ
ความคิดอยางตอเนื่อง 
 ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ และ/หรอืการแสดงผลงาน 
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ครูจับสลากหมายเลขกลุมใหสงตัวแทนออกมาเฉลยแบบฝกทักษะ ถากลุมใดเฉลยไมถูกให
นักเรียนทั้งหองรวมกันแสดงความคิดเห็นและแกไขใหถูกตอง 
 ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู 

ใหนักเรียนทำแบบฝกทักษะเปนการบาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.25  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูพิทยา แหลมคม 
 
9.  นางสาวปยะนุช วนิทะไชย 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเรียง

สับเปลี่ยนเชิงเสนของสิ่งของที่แตกตางกันทั้งหมด สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใช  CP MODEL 

ความเปนมาและความสำคญั 
คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอชีวิตประจำวันของมนุษยและยังเปน

พื้นฐานสำคัญของวิทยาการดานอื่น ๆ และยังเห็นอีกวาคณิตศาสตรเปนเครื่องมือสำหรับการ
แสดงออกซึ่งทางความคิดเปนระบบระเบียบในวิธีการวิเคราะหปญหาและการหาเหตุผล อยางไรก็ตาม
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรที่ผานมายังมีปญหาไมประสบความสำเร็จตามที่มุงหวัง  จะ
ไดเห็นจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-net)  พบวาความรูความสามารถในวิชา
คณิตศาสตรยังอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง  ผูสอนจึงมีความสนใจรูปแบบ การสอน CIPPA ของ ทิศนา
แขมมณี (2552; 103) ที่ไดมีการพัฒนารูปแบบการสอนมามากกวา 30 ป ผนวกกับการสอนโดยใช
ปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนสรางความรู
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ใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริง  เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห
และคิดแกปญหา เพราะเนื่องจากในเรื่องที่ผูสอนทำการสอนมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเปน
อยางมากซึ่งใชในบางขั้นตอนรวมกัน 
วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสนของสิ่งของที่แตกตาง
กันทั้งหมด 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

กระบวนการการสรางและพัฒนานวัตกรรม 5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารแนวคิดหลกัการ   
ผูสอนสำรวจวาในทางวิชาการมีพัฒนาเรื่องนี้ไววาอยางไร มีใครที่เคยประสบปญหาการ

พัฒนาการเรียนรูหรือการบริหารสถานศึกษาเชนเดียวกันนี้มากอน และคนที่หาปญหาเชนเดียวกนันี้มี
แนวทางในการแกไขปญหานี้ในหองเรียนของตนเองอยางไร เพื่อใหไดแนวคิดและแนวทางที่จะนำมา
แกปญหาของตนเองตอไป นำความรูที ่ไดมาการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการแสวงหาแนวคิดและ
หลักการ  การศึกษาเอกสารงานวิจัยและประสบการของผูเกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกและการวางแผนสรางนวัตกรรม 
โดยพิจารณาเลือกจากลักษณะของนวัตกรรมการเรียนรูที่ดี  เปนนวัตกรรมการเรียนรูที่ตรง

กับความตองการและความจำเปนมีความหนาเชื่อถือและเปนไปไดสูงที่จะสามารถแกปญหา และ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนนวัตกรรมที่มีแนวคิดหรือหลักการทางวิชาการรองรับจนนาเชื่อถือ   
สามารถนำไปใชในหองเรียนไดจริง ใชไดงาย สะดวกตอการใชและการพัฒนานวัตกรรม  มีผลการ
พิสูจนเชิงประจักษวาไดใชในสถานการณจริงแลวสามารถแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูไดอยางนาพอใจ 

 
ขั้นตอนที่ 3 สรางและพัฒนานวัตกรรม 
จากแผนการสรางนวัตกรรม ผู สอนศึกษาถึงรายละเอียดของนวัตกรรมที ่จะสรางและ

ดำเนินการตามขั้นตอน เชน การสรางนวัตกรรมที่เปนชุดการเรียนรู อาจดำเนินการสรางตามขั้นตอน
ตอไปนี ้ เชน วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู   กำหนดและออกแบบชุดการเรียนรู ดวยตนเอง  
ออกแบบสื่อเสริม 
ลงมือทำ  ตรวจสอบคุณภาพครั้งแรกโดยผูเช่ียวชาญ  ทดลองใชระยะสั้นเพื่อปรับปรุงเน้ือหาสาระ 
นำไปใชเพื่อแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ 4  การหาประสิทธิภาพของนวตักรรม    
      ผูสอนใหผูเช่ียวชาญ และใชคารอยละ 

ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงนวัตกรรม 
หลังจากที่หาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่สรางขั้น ไมวาจะโดยวิธีการใดก็ตามควรนำความ

คิดเห็นหรือขอเสนอแนะเลานั้นมาปรับปรุงนวัตกรรมใหมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปใชในหองเรียน
ไดมากขึ้น โดยเฉพาะคาหาประสิทธิภาพโดยการใหผูเชี่ยวชาญชวยตรวจและการบรรยายคุณภาพ
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กอนการทดลองใชและหลังการทดลองใชกับผู เรียนกลุมเล็กจะทำใหไดขอมูลที ่ชัดเจนและเปน
รายละเอียดที่จะปรับปรุงนวัตกรรมไดงายขึ้นรูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพัฒนานวัตกรรม 

ทฤษฎีหรือหลกัการแนวคิดของรูปแบบ 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง : โมเดลซิปปา (Cippa Model) หรือ

รูปแบบการประสานหาแนวคิด  ไดพัฒนาขึ้นโดย ทิศนา  แขมมณี   รองศาสตราจารยประจำคณะครุ
ศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งไดพัฒนารูปแบบจากประสบการณในการสอนมากวา  30  ป 
และพบวาแนวคิดจำนวนหนึ่งสามารถใชไดผลดีตลอดมา  จึงไดนำแนวคิดเหลานั้นมาประสานกันเกิด
เปนแบบแผนขึ้น แนวคิดดังกลาวไดแก  แนวคิดการสรางความรู แนวคิดกระบวนการกลุมและการ
เรียนรูแบบรวมมือ แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรู แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู   
แนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนความรู  เมื่อนำแนวคิดดังกลาวมาจัดการเรียนการสอนพบวาสามารถ
พัฒนาผูเรียนไดครบทุกดาน  ไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ สติปญญาและสังคม  โดยหลักการ
ของโมเดลซิปปา ไดยึดหลักการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญในตัวหลักการคือการชวยให
ผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู  ชวยใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรูใหมากที่สุด  มีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรูจากกันและกัน  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู  
ความคิดเห็นและประสบการณ  ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตาง ๆ รวมกับการผลิตผลงานซึ่งมี
ความคิดสรางสรรคที่หลากหลายและสามารถนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน ใหนักเรียนเปนผูสราง
องคความรูดวยตนเองตามแนวคิด  Constructivism  (ทิศนา  แขมมณี, 2542 )  แนวคิดทั้ง 5 เปน
ที่มาของแนวคิด "CIPPA" ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด โดยการให
ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง จากแนวคิดขางตน สรุปเปนหลักซิปปา (CIPPA) ไดดังน้ี  C มา
จากคำวา Construction of knowledge  หลักการสรางความรู หมายถึง การใหผูเรียนสรางความรู
ตามแนวคิดของ Constructivism ซึ ่งเชื ่อวาการเรียนรู เปนประสบการณเฉพาะตนในการสราง
ความหมายของสิ่งที่เรียนรูดวยตนเอง กลาวคือ กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรเปนกิจกรรมที่ชวยให
ผูเรียนมีโอกาสสรางความรูไดดวยตนเอง ทำใหผูเรียนมีความเขาใจและเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย
ตอตนเอง ซึ่งการที่ผูเรียนมีโอกาสไดสรางความรูดวยตนเองนี้เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวม
ทางสติปญญา  I มาจากคำวา Interaction  หลักการปฏิสัมพันธ หมายถึง การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
กับผู อื ่นหรือสิ ่งแวดลอมรอบตัว ซึ ่งตามทฤษฎี Constructivism และ Cooperative Learning     
เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคมที่บุคคลจะตองอาศัยและพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิด
การเรียนรูที่เปนประโยชนตอการอยูรวมกัน กลาวคือ กิจกรรมการเรียนรูที่ดีจะตองเปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล และแหลงความรูที่หลากหลาย ซึ่ งเปนการชวยใหผูเรียนมี
สวนรวมทางสังคม P มาจากคำวา Process Learning  หลักการเรียนรู กระบวนการ หมายถึง       
การเรียนรูกระบวนการตางๆ เพราะทักษะกระบวนการเปนเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู  ซึ ่งมี
ความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวาสาระ (Content) ของการเรียนรู กลาวคือ กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควร
เปดโอกาสใหผู เร ียนไดเร ียนรู กระบวนการตางๆ เชน กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน 
กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม ฯลฯ ซึ่งเปนทักษะที่จำเปนตอ
การดำรงชีวิต และเปนสิ่งที่ผูเรียนจำเปนตองใชตลอดชีวิต รวมทั้งเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวม



294 
 
ทางดานสติปญญาอีกทางหนึ่ง  P มาจากคำวา Physical participation / Involvement   หลักการ
มีสวนรวมทางรางกาย หมายถึง การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกาย โดยการทำกิจกรรมใน
ลักษณะตาง ๆ ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางกาย กลาวคือ การเรียนรูตองอาศัยการเรียนรู
การเคลื่อนไหวทางกายจะชวยใหประสาทการรับรู "active" และรับรูไดดีดังนั้นในการสอนจึงจาเปน
ตองมีกิจกรรมใหผูเรียนตองเคลื่อนไหวที่หลากหลาย และเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเรียน 
เพื ่อชวยใหผู เรียนมีความพรอมในการรับรู และเรียนรู   A มาจากคำวา Application  หลักการ
ประยุกตใชความรู หมายถึง การนาความรูไปประยุกตใช กลาวคือ การนำความรูไปใชในชีวิตจริงหรือ
การปฏิบัติจริง จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน ทำใหเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมขึ้นเรื่อ ย ๆ 
และเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งขึ้น กิจกรรมการเรียนรูที่มีแตเพียงการสอนเน้ือหาสาระใหผูเรียนเขาใจ โดย
ขาดกิจกรรมการนำความรูไปประยุกตใช จะทำใหผูเรียนขาดการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติ ซึ่งจะทำใหการเรียนรูไมเกิดประโยชนเทาที่ควร การจัด กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถนา
ความรูไปประยุกตใชนี้ เทากับเปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูในดานใดดาน
หนึ่งหรือหลาย ๆ ดานแลวแตลักษณะของสาระและกิจกรรมที่จัดนอกจากนี้ การนำความรูไปใชเปน
ประโยชนในการดำรงชีวิต เปนเปาหมายสำคัญของการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน 

รูปแบบนี้มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องที่เรียนอยางแทจริงโดยการให
ผู เรียนสรางความรูดวยตนเองโดยอาศัยความรวมมือจากกลุม นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาทักษะ
กระบวนการตางๆ จำนวนมาก อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุม การปฏิสัมพันธสังคม และ
กระบวนการแสวงหาความรู เปนตนขั้นตอนการสอน/ขั้นตอนการใชนวัตกรรม โดยการเรียนการสอน
รูปแบบนี้นักเรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน สนุก โดยมีครูเปนผูช้ีแนะคอยดูแลควบคุมใน
บางสถานการณ แตในการเรียนมักจะประสบปญหาอีกเรื่องคือนักเรียนมักจะถามวาเรียนแลวเอาไปใช
ในชีวิตประจำวันไดอยางไร ครูจึงไดศึกษาขอมูลแลวจึงผนวกการสอนแบบการจัดการเรียนรูแบบใช
ป ญหาเป นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING) การจ ัดการเร ียนร ู แบบใช ป ญหาเป นฐาน 
(Problem-Based Learning) เปนกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ซึ่งในการจัดทำ
คูมือจัดการเรียนรู แบบใชปญหาเปนฐานครั้งนี ้ ขอนำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน 
จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู ลักษณะของปญหาในการจัดการเรียนรู การเตรียมตัวของครูกอน
การจัดการเรียนรู ขั้นตอนการจัดการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู และบทบาทของครูในการ
จัดการเรียนรู   แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐานเปนจัดการเรียนรูที่เนนในสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู โดยสิ่งที่อยากเรียนรูดังกลาวจะตองเร่ิม
มาจากปญหาที่เด็กสนใจหรือพบในชีวิตประจำวันที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับบทเรียน  อาจเปนปญหาของ
ตนเองหรือปญหาของกลุม ซึ่งครูจะตองมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรูตามความสนใจของ
เด็กตามความเหมาะสม จากนั้นครูและเด็กรวมกันคิดกิจกรรมการเรียนรูเกี ่ยวกับปญหานั้น โดย
ปญหาที่จะนำมาใชในการจัดการเรียนรูบางครั้งอาจเปนปญหาของสังคมที่ครูเปนผูกระตุนใหเด็กคิด
จากสถานการณ ขาว เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น จะเนนที่กระบวนการเรียนรูของเด็ก เด็กตองเรียนรู
จากการเรียน (learning to learn) เนนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในกลุม การปฏิบัติและการเรียนรู
รวมกัน (Collaborative Learning) นำไปสูการคนควาหาคำตอบหรือสรางความรูใหมบนฐานความรู
เดิมที่ผูเรียนมีมากอนหนานี้ จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรูปแบบกิจกรรม
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การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานมีจุดมุงหมายเพื่อฝกทักษะการคิดแกปญหาอยางมีเหตุผลและ
เปนระบบใหแกนักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิดแกปญหา  การคิด
สรางสรรค คิดวิจารณญาณ การสืบคนและรวบรวมขอมูล กระบวนการกลุม การบันทึกและการ
อภิปราย 

 

  
 

  
 
ภาพที่ 4.26  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูปยะนุช วินทะไชย 
 
10.  นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาชีววิทยา เรื่อง

การถอดรหัส(transcription) และการแปลรหัส (translation) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4/1 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) 

ความเปนมาและความสำคัญ 
ปจจุบันมีการนำเสนอขอมูลในรูปแบบหนังสือ ผานจอคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต หรือ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส พกพาอื ่นๆ ซึ ่งอาจเปนขอความ เสีย ง ภาพนิ ่ง ภาพเคลื ่อนไหวตางๆ              
ทั้งวีดิทัศนและแอนิเมชันโดยเรียกวา e-book (electronics book) หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส การ
พัฒนา e-book เพื่อใหผูอานมีปฏิสัมพันธดวยการตอบโตกับ สิ่งตาง ๆ ที่มีอยูใน e-book ได จึงเปน
การสื่อสารสองทาง โดยกระตุนใหผูอานมีความสนใจในการเขาถึงขอมูลได อยาง รวดเร็วและอิสระ 
ในทุกสถานที่ และทุกเวลา ทั้งยังสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยได และสามารถสั่งพิมพเอกสาร ที่
ตองการดวยเครื่องพิมพไดดวย  
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วัตถุประสงค 

1. เพื ่อสรางสื ่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (E-book) สงเสริมการเรียนรู เรื ่องการถอดรหัส 
(transcription) และการแปลรหัส (translation)  

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา รหัสวิชา ว30242 เรื่องการถอดรหัส 
(transcription) และการแปลรหัส (translation) 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (E-book) สงเสริมการ
เรียนรู เรื่องการถอดรหัส (transcription) และการแปลรหัส (translation) 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้  ครผููสอนในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
สงเสริมเรื่องการถอดรหัส (transcription) และการแปลรหัส (translation) มีรายละเอียดดังน้ี   
          1. ศึกษาสภาพปจจุบันและวิเคราะหปญหาดำเนินการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนรูและผลการเรียนรูวิชาชีววิทยา 2 รหสัวิชา ว30242 

2. ศึกษาทฤษฎีหลักการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สงเสริมการเรียนรูเรื่องการ
ถอดรหัส (transcription) และการแปลรหสั (translation)            

3. ดำเนินการสรางสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบ ADDIE 
        4. การนำไปทดลองใชและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) กับนักเรยีน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่4/1 จำนวน 44 คน เร่ืองการถอดรหัส (transcription) และการแปลรหสั  
         5. นำขอบกพรองตางๆจึงไดดำเนินการปรับปรุงแกไข  และนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-
book) สงเสรมิเรื่องการถอดรหัส (transcription) และการแปลรหสั (translation) ไปใชกับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่4/2 จำนวน 43 คน  
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รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                  
                                                  
 
 
 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.27  นวัตกรรม ACPE Model (นครราช เทียนเพ็ชร, 2564) 
 
 
 

ผานเกณฑ 
ไมผานเกณฑ 

ไดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ที่สมบูรณ 

ประเมินผลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 

ศึกษาทฤษฏีหลักการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 

สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 

ปรับปรุงแกไข 

การคิดสรางสรรค  

(Creative Thinking) 
ปฏิบัติสัมพันธทางบวก (Positive 

Interaction) 

ความรูฝงแนน ความเขาใจที่คงทน  

(Enduring Understanding) 

ศึกษาสภาพปจจุบันและวิเคราะหปญหา 

การวิเคราะห (Analysis) 
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แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพฒันานวัตกรรม 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) เปนทฤษฎีที่วาดวยการสรางความรูของ
ผูเรียน โดยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เชื่อวา การเรียนรูหรือการสรางความรู เปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในของผู เรียน โดยที่ผู เรียนเปนผูสรางความรู  โดยการนำประสบการณหรือสิ่งที ่พบเห็นใน
สิ่งแวดลอมหรือสารสนเทศใหมที่ไดรับมาเชื่อมโยงกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิมมาสรางเปนความ
เขาใจของตนเอง หรือ เรียกวา โครงสรางทางปญญา (Cognitive structure) หรือที่เรียกวา สกีมา 
(Schema) ซึ่งนั ่นคือ ความรู นั่นเอง ซึ่งอาจมิใชเปนเพียงการจดจำสารสนเทศมาเทานั้น แตจะ
ประกอบดวย โดยที่แตละบุคคลนำประสบการณเดิม หรือความรูความเขาใจเดิมที่ตนเองมีมากอน    
มาสรางเปนความรูความเขาใจที่มีความหมายของตนเองเกี่ยวกับสิ่งนั ้นๆ ซึ่งแตบุคคลอาจสราง
ความหมายที่แตกตางกัน เพราะมีประสบการณ หรือ ความรูความเขาใจเดิมที่แตกตางกัน 
ขั้นตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 
 ใชกระบวนการจัดการเรียนรู (ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะความรู 5Es)  

1. ขั้นสรางความสนใจ (engagement phase)  
2. ขั้นสำรวจและคนหา (exploration phase) 
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (explanation phase) 
4. ขั้นประเมินผล (evaluation phase) 
5. ขั้นขยายความรู (elaboration phase) 
 

  
 

  
 
ภาพที่ 4.28  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูนครราช เทียนเพ็ชร 
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11. นางสาวชลิดา ชาติมนตรี  
ชื่อเรื่องนวัตกรรม   การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ LIDA 

MODEL รายวชิาอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
ความเปนมาและความสำคัญ 

ปจจุบันภายใตนโยบายของรัฐบาลไดมีกำหนดวิสัยทัศนเชิงนโยบาย ประเทศไทย 4.0      
เพื ่อปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพ สำหรับ
การศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 เปนการสรางคนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเนนทักษะในการคิด
วิเคราะหเปนหลัก เตรียมความพรอมใหกับประชาชน ตั ้งแตวัยเด็กจนใหเปนคนรักที ่จะเรียน           
มีคุณธรรม และสามารถอยูรวมกับผู อื ่นในสังคมได มีความรู  นั ่นก็คือการสรางคนใหมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเนนทักษะในการคิดวิเคราะหเปนหลัก  ซึ่งการศึกษาถือวาเปนรากฐานของการ
พัฒนาประเทศ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนสิ่งที่สำคัญในการชวยพัฒนาคนอันเปนทรัพยากร  
ที่ทรงคุณคาของสังคมใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได
อยางเปนสุขที่ทุกประเทศใหความสำคัญเปนอยางมาก และมีการปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตามยุคสมัย กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบในดานนี้โดยตรง ไดมีการ
ประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศ เพื่อเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา        
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งตอมาไดมีการแกไขปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยจัดทำขึ้นสำหรับทองถิ่นและสถานศึกษาไดนำไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จำเปนสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้งรัฐบาลไดมีนโยบาย
ในเรื่องคานิยม 12 ประการ  ใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยปลูกฝงตั้งแตในวัยเยาวใหเด็ก
และเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องน้ีอยางแทจริง (ไพฑูรย สินลารัตน, 2557) 

จากการสำรวจของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบวา ทักษะความสามารถ
ดานการคิดวิเคราะหของเด็กไทยยังอยูในระดับที่ต่ำ ปจจุบันครูสอนแบบบอกความรูใหเด็กเขาเนื้อหา
ตามหนังสือ ไมสามารถทำใหเด็กมีทักษะการคิดวิเคราะหได ซึ่งการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห 
เปนหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาไมวาจะปฏิรูปในยุคสมัยใด โดยเฉพาะการพัฒนาผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ประเทศ ตาง ๆ จะเนนเรื่องการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะการเรียนรู ทักษะ
อาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะไอซีที และการสื่อสาร เปนอยางมาก แตเด็กไทยในปจจุบั นยังขาดทักษะ
เหลานี้ จากงานวิจัยของ โกวิท วงศสุวรวัฒน ไดพิจารณาจากรายงานความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก พ.ศ. 2555-2556 (The Global Competitiveness Report 2012-2013)  
ไดจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในกลุมอาเซียน อยูในกลุมสุดทายอันดับที่ 8 เปนกลุม
ที่มีคะแนนต่ำที่สุด และมองวาการศึกษาไทยอาจตองยอมใหเด็กคิดเอง ทำเองบางและกระตุนความ
อยากรู อยากเรียนรวมทั้งสอนใหอานหนังสือเปนดวยไมใชแตใชพาวเวอรพอยท (PowerPoint) และ
อานจากตำราใหเด็กจดไปทองจำเทาน้ัน (โกวิท วงศสุวรวัฒน, 2556)   
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาเปนกลุมสาระการเรียนรู ที่มีการจัดรายวิชา ซึ่งลักษณะของ
เนื้อหาแตละสาระนั้นมีจำนวนมาก กวางขวางและครอบคลุมวิชาตาง ๆ มากมาย มีการแบงเนื้อหา 
ความรู ไวเปน 5 สาระ ไดแก สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร สาระที่ 4 ประวัติศาสตร สาระที่ 5 
ภูมิศาสตร และมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษา เนื่องจากเนื้อหาสาระที่
เยอะ ในแตละโรงเรียนจึงไดมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมไดมีการแบงเปนรายวิชา ได 2 วิชา ไดแก 
รายวิชาสังคมศึกษา สอนเนื้อหาในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระที่  2 หนาที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร และรายวิชา
ประวัติศาสตร นอกจากน้ีไดมีการจัดสอนวิชาเพิ่มเติมในรายวิชาอาเซียนศึกษา วิชากฎหมายนารู เปน
ตน 

เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา ในเรื่องอาเซียนนั้นเปนวิชาใหมและ
มีเนื้อหา ที่ตองใชการทักษะการคิดวิเคราะหมากกวาการจำอยางเดียว จึงเปนเรื่องยากสำหรับ
นักเรียน ประกอบกับนักเรียนมักเบื่อหนาย ไมสนใจหรือตั้งใจเรียน ผูสอนจึงควรมีการจัดการเรียนรูที่
หลากหลายใชนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน การจัดการเรียนรู
แบบ LIDA MODEL จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใชในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู สราง
กิจกรรมการเรียนรูที่เปนขั้นตอน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นการอภิปรายและขั้นการนำ
ความรูไปใช  

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ จึงเล็งเห็นความสำคญัที่
จะพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ LIDA MODEL รายวิชา
อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
ผูเรียนจากการทบทวนความรูเดิมที่เกี่ยวของกับความรูใหม ฝกปฏิบัติดวยตนเองอยางตอเนื่อง แกไข
คำตอบใหถูกตองสงผลใหผูเรียนไดเรียนรู ปฏิบัติจนเขาใจเปนอยางดีสงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิที่เพิ่มขึ้น 
วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ LIDA MODEL 
รายวิชาอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใหมีคะแนนผานเกณฑรอยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารแนวคิดหลกัการ 

จากการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะหรายละเอียด และสาเหตุของปญหาที่
ตองการแกไข โดยไดมีการศึกษาเอกสารงานวิจัยและประสบการของผูเกี่ยวของ และแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการแสวงหาแนวคิดและหลักการ 

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกและการวางแผนสรางนวัตกรรม 
ผูวิจัยไดดำเนินการเลือกและวางแผนการสรางนวัตกรรม ดังน้ี 
2.1  กำหนดจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการพัฒนา 
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2.2 เลือกนวัตกรรมเพื่อนำมาใชกับการออกแบบจัดทำแผนการจัดการเรียนรู โดยพิจารณา
วาเปนนวัตกรรมการเรียนรูทีต่รงกับความตองการ  มีความหนาเช่ือถือ เปนไปไดสูงที่จะสามารถ
แกปญหา และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน สามารถนำไปใชในหองเรียนไดจริง ใชไดงาย สะดวกตอ
การใชและการพัฒนานวัตกรรม  

2.3 เลือกวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษา ในหนวยการเรียนรูที่ 3 ประชาคมอาเซียน  
ข้ันตอนที่ 3 สรางและพัฒนานวัตกรรม 
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนานวัตกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 ดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ LIDA MODEL 

หนวยการเรียนรูที่ 3 ประชาคมอาเซียน เรื่องที่ 1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสรางสื่อการเรียนรู
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชน อาชีพเสรีอาเซียน AEC Blueprint เปนตน โดยใชโปรแกรม 
Microsoft Power Point, บัตรคำ, คลิปวิดิโอจาก YouTube 

3.2 ตรวจสอบคุณภาพคร้ังแรกโดยผูเชี่ยวชาญ 
3.3 ทดลองใชระยะสั้นเพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระ 
3.4   นำไปใชเพื่อแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู 
ข้ันตอนที่ 4  การหาประสิทธิภาพของนวตักรรม 
ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนที่พิสูจนวานวัตกรรมที่สรางขั้นน้ันเมื่อนำไปใชจะไดผลตามที่ตองการ

หรือไม สามารถแกปญหาในช้ันเรียนหรือพัฒนาผูเรียนไดจริงหรือไมการประสิทธิภาพของนวัตกรรมมี
หลายวิธี เชน 

4.1   การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 
4.2  การบรรยายคุณภาพ 
4.3   การคำนวณคารอยละของผูเรียน 
4.4 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
4.5 การประเมินสื่อมัลติมีเดีย 
ปรับปรุงนวัตกรรม 
หลังจากที่หาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่สรางขั้น และแกไข จากน้ันนำไปใชกับการเรียนการสอน 

รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.29  LIDA MODEL (ชลิดา ชาติมนตรี, 2564) 

Input 
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อภิปราย) 
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แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพฒันานวัตกรรม 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ LIDA 
MODEL รายวิชาอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี จากเอกสารตำราตางๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอดังน้ี 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พุทธศักราช 2559 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

2. การจัดการเรียนรูแบบ LIDA MODEL 
3.   ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

การจัดการเรียนรูแบบ LIDA MODEL 
ขั้นที่ 1 ข้ันนำ  
1.  ครแูจงจุดประสงคการเรียนรู และความสำคัญของการเรียนรู 
2.  กระตุนความอยากเรียนรูโดยการต้ังคำถามหรือบทบาทสมมติ 
3.  ทบทวนความรูเดิม หรือทกัษะเดิมที่เรียนไปแลว 
ขั้นที่ 2 ข้ันสอน  
1.  ใหเทคนิควธิีสอนแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม 
2.  ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนอยางทั่วถึง 
3.  อธิบายคำตอบ จุดที่ทำผดิ  
ขั้นที่ 3 ข้ันการอภิปราย 
นักเรียนจะนำเสนอผลงานของกลุมเพื่อเรียนรูและแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับครูและเพือ่นๆ 

กลุมอื่น 
ขั้นที่ 4 ข้ันการนำความรูไปใช 
นักเรียนนำความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชใหเหมาะสมและเกิดประโยชนตอ

ชีวิตประจำวัน โดยครูผูสอนจะตองกระตุนใหผูเรียนสามารถนำความรูไปสรางความรูใหม  
ขั้นตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 

1.  ดำเนินการสอน ผูวิจัยไดดำเนินการสอนดวยตนเอง โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่สราง
ขึ้น จำนวน 3 แผน ใชเวลา 6 ช่ัวโมง 

2.  หลังสิ ้นส ุดการสอนจะมีการประเมินผลการจัดกิจกรรรมการเรียนรู  รวมทั ้งทำ
แบบทดสอบยอยเพื่อใหไดขอมูลมาสะทอนผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูในครั้ง
ตอไป 

3.  ระยะเวลาในการทดลองเริ่มปฏิบัติการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
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ภาพที่ 4.30  กิจกรรมการเรียนการสอนของครูชลิดา ชาติมนตรี 
 
12. นางประมวญจิตต พันธุเสือทอง 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การพัฒนาชุดคำศัพทมหัศจรรย (Magic Vocabulary) วิชาภาษาอังกฤษ ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1  ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ความเปนมาและความสำคัญ 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ดีจะตองมีพื้นฐานความรูในดานคำศัพทและความหมายของ
คำศัพท เพื่อจะนำคำศัพทนั้นๆไปตอยอดในการเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับอื่นๆอีกตอไป ครูผูสอน
จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรูคำศัพท จึงไดคิดคนและหาวิธีเพื่อชวยใหนักเรียนไดเกิดการ
เรียนรูและเขาใจความหมายของคำศัพทมากขึ้น โดยการสรางชุดคำศัพทมหัศจรรยเขามาชวย 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูคำและความหมายของคำศัพท 
2. เพื่อใหนักเรียนไดฝกการเรียนรูจากภาพที่เห็น 
3. เพื่อชวยใหนักเรียนจำคำศัพทไดมากขึ้น 
4. เพื่อเสริมสรางจินตนาการในการเรียนรูคำศัพท 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
การสอนแบบนามธรรมอาจจะทำใหนักเรยีนนึกภาพไมออกและอาจจะไมสงเสริมในการ

เรียนรู ครูจึงคดิและพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา ดังนี้ 
1. ใชบัตรคำช้ินเล็ก ๆ เพ่ือกระตุนการเรียนรูของนักเรียน 
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2. พัฒนาบัตรคำช้ินเล็ก ๆ ใหมขีนาดใหญขึ้น หลากหลาย และนาสนใจ 
3. นำชุดคำศัพทขนาดใหญไปสอนนักเรียนและใหนักเรียนจบัคูสลับกันพูด 

รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 
นวัตกรรมเปนชุดคำศัพทมหัศจรรยที่ประกอบไปดวยคำศัพท 4 ชุด ความมหัศจรรย คอื  

1. มีขนาดใหญ  (Big)  
2. สวยงาม  (Beautiful) 
3. นาสนใจ (Interesting)  
4. เสริมสรางจินตนาการ (Imagination)   

 ชุดคำศัพท 4 ชุดประกอบดวย  
1. คำนาม  (Nouns) 
2. คำกริยา  (Verbs) 
3. กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine)    
4. บานของฉัน (My home) 

 

 
ภาพที่ 4.31  Magic Vocabulary Model (ประมวญจิตต พันธุเสือทอง, 2564) 
 
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพฒันานวัตกรรม 

ใชแนวคิด / ทฤษฎี การพัฒนาการทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพงานใหมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองของเดมม่ิง ( Deming Cycle) ดังนี้ 

1. วางแผน (Plan) 
2. ปฏิบัติตามแผน (Do) 
3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 
4. ปรับปรุงแกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง (Act) 
ขั้นตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 
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1. สอนบนกระดานอยางเดียว 
2. ทดสอบสอนโดยใชบัตรคำขนาดเล็ก 
3. คิดคนชุดคำศัพทมหัศจรรยขึ้น 4 ชุด 
4. สอนโดยใชชุดคำศัพทมหัศจรรย 
5. ทดสอบโดยการพูด 
6. ประเมินผลโดยการสังเกตและใหออกเสียงคำศัพทตามภาพที่ปรากฏ 

 

  
 

  
 
ภาพที่ 4.32  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูประมวญจติต พันธุเสือทอง 
 
13.  นางสาวนิตยา หอมทอง 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การพัฒนาทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/12 

โดยใชแนวคิด NID Model และทฤษฎีการสอนแบบ CLT 
ความเปนมาและความสำคัญ 
  เปาหมายสำคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคือการนำภาษาไปใชในการสื่อสาร แตใน
ปจจุบันพบวานักเรียนไมสามารถนำภาษาที่ไดเรียนไปใชในการสื่อสารไดดีเทาที่ควรเนื ่องจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่อาจเนนการสอนแบบทองจำและการเรียนการสอนที่
เนนการทำแบบทดสอบ ซึ่งทำใหผูเรียนไมสามารถนำเอาความรูทางภาษามาใชในการสื่อสาร  ไมเกิด
ความรู และความจำที่คงทน (Long-Term Memory) รวมไปถึงการมีทัศนคติที ่ไมดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใชแนวคิด NID Model และทฤษฎีการ
สอนแบบ CLT จึงเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถนำเอาความรู
ดานคำศัพทและไวยากรณจากบทเรียนนั้นๆไปใชตอยอดในการฝกการสื่อสารผานกิจกรรมการเรียน
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การสอนที่มีขั้นตอนอยางชัดเจน และเปนกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อตอบสนองพหุปญญา ( Multiple 
Intelligences) ทุกดานเพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อใหนักเรียนสามารถนำภาษา
ไปใชในการสื่อสาร เกิดความรูความจำระยะยาว และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/12 โดยใช
แนวคิด NID Model และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามทฤษฎี CLT 
(Communicative Language Teaching) 
  2. เพื่อหาประสิทธิภาพของการใชนวัตกรรม NID Model และทฤษฎีการสอนแบบ CLT 
เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/12 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 75/75 
  3. เพื่อศึกษาความคงทนของการเรียนรูโดยใชนวัตกรรม NID Model และการสอนโดยใช
ทฤษฎี CLT       
  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช NID 
Model และทฤษฎี CLT 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
 1.  กำหนดแนวคิด NID Model และศึกษาทฤษฎีการสอนแบบ CLT 
  2.  จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนสอนตามแนวคิดและทฤษฎีที่กำหนดและนำไปใช
สอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/12 
  3.  ศึกษาผลการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจของผูเรียน คาความ
คงทนของการเรียนรูและการจำ รวมไปถึงหาประสิทธิภาพของการใชนวัตกรรม NID Model และ
ทฤษฎีการสอนแบบ CLT เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1/12 ทีม่ีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  
 4.  สรุปผลและปรับปรุงแกไขนวัตกรรม 
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพฒันานวัตกรรม 
  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรม “NID Model” โดยมีแนวคิดดังนี้ 
 N = Nature เปนการสอนที่เปนธรรมชาติ โดยศึกษาจากธรรมชาติของผูเรียนคือเปนการ
สอนที่มีขั้นตอนชัดเจนจากงายไปยาก  มีการแบงเนื้อหาในแตละบทเปน 3 Texts ไดแก Text1 คือ
การสอนคำศัพทจากบทความ Text 2 คือการสอนไวยากรณจากบทความ และ Text 3 คือ บทความ 
โดยการสอนเปนลำดับที่ชัดเจนจะทำใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น  
 I = Intelligence (Multiple Intelligences) ความฉลาด คือมีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ตอบสนองพหุปญญา (Multiple Intelligences) ซึง่ตอบสนองความถนัดและ
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนไดเปนอยางดี 
  D = Developing English Communication Skills by Using CLT 
(Communicative Language Teaching) เปนการพฒันาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช
ทฤษฎี CLT โดยแบงกิจกรรมเปน 3 ขั้นตอน ไดแก  
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   1. Mechanical Practice: เปนกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความรูดานคำศัพท
เมื่อสอน Text 1 (Vocabulary) เนนกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว แขงขัน ทาทาย สนุกสนาน 
   2. Meaningful Practice: เปนกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความรูความเขาใจ
หลังสอน Text 2 (ไวยากรณ)  
  3. Communicative Practice: เปนกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อใหผูเรียนไดนำคำศัพทและ
โครงสรางไวยากรณจาก Text1 และ Text 2 มาใชในการสื่อสารผานกิจกรรมตางๆเชน การนำเสนอ 
การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย เปนตน โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบกลุม (Cooperative 
Learning) ขั้นตอนการสอน/ขั้นตอนการใชนวัตกรรม 
 

  
 
ภาพที่ 4.33  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูนิตยา หอมทอง 
 
14.  นางสาวนฤมล พิพธันบรรจง 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 5G Model เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

วิเคราะหหลักการสรางคำสมาส วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
ความเปนมาและความสำคัญ 
 จากการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนรูในรายวิชาภาษาไทยที่ผานมา พบวานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีความเขาใจสาระการเรียนรูหลักการใชภาษาไทยอยูในเกณฑคอนขางต่ำ  
เนื่องจากนักเรียนมีความสับสนระหวางประสมและคาสมาส ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสำคัญในสวนน้ี
จึงสนใจศึกษาหารูปแบบการจัดการเรียนรูที ่เหมาะสม เพื ่อพัฒนาใหนักเรี ยนสามารถวิเคราะห
หลักการสรางคำสมาสได 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือพัฒนาความสามารถการวิเคราะหหลักการสรางคำสมาส 

2.  เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 5G Model 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

1.  Plan (ขั้นวางแผน) 
2.  Act (ขั้นลงมือปฏิบัติ) 
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3.  Observe (ขั้นสังเกตผล) 
4.  Reflect (ขั้นสะทอนผล) 

แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพฒันานวัตกรรม 
1. แนวคิดการจัดการเร ียนรู ท ี ่ เนนผู เร ียนเปนสำคัญ ( Learner-centered, Student-

centered หรือ Child-centered) จึงเปนการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนมายึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
โดยมีหลักการวา “กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเนนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู และ
พัฒนาความรูไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนใหมีการฝกและ
ปฏิบัติในสภาพจริงของการทำงานมีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตาง ๆ โดยไม
เนนไปที่การทองจำเพียงเนื้อหา” 

สรุปลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
1. Active Learning เปนกิจกรรมที่ผู เรียนเปนผู กระทำหรือปฏิบัติดวยตนเองดวยความ

กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทำโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใชประสาท
สัมผัสตาง ๆ ทำใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ผูสอนทำหนาที่เตรียมการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู จัดสื่อสิ่งเราเสริมแรงใหคำปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน 

2. Construct เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดคนพบสาระสำคัญหรือองคการความรูใหมดวยตนเอง 
อันเกิดจากการไดศึกษาคนควาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำใหผูเรียน
สามารถนำสิ่งที่เรียนรูไปใชไดจริงในชีวิตประจำวัน รวมทั้งทำใหผูเรียนรักการอาน รักการศึกษา
คนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสำคัญของการเรียนรู ซึ่งนำไปสูการเปนบุคคลแหง
การเรียนรู (Learning Man) ที่พึงประสงค 

3. Resource เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งบุคคล 
และเครื่องมือทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปน
มนุษย (เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตาง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการที่วา “การเรยีนรู
เกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลาและทุกสถานการณ)” 

4. Thinking เปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ เชน 
คิดคลองคิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกวาง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอยางมี
เหตุผล เปนตน การฝกใหผู เรียนไดคิดอยูเสมอในลักษณะตาง ๆ จะทาใหผูเรียนเปนคนคิดเปน 
แกปญหาเปน คิดอยางรอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ในการคิด มี ความคิดสรางสรรค มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหที่จะเลือกรับและปฏิเสธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นออกไดอยางชัดเจนและมีเหตุผลอันเปนประโยชนตอการ
ดำรงชีวิตประจาวัน 

5. Happiness เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเรียนอยางมีความสุข ซึ่งเปนความสุขที่เกิดจาก         1) 
ผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนชอบหรือสนใจ ทำใหเกิดแรงจูงใจในการใฝรู ทาทาย อยากคนควา    อยาก
แสดงความสามารถและใหใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ 2) การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวาง
ผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน มีกิจกรรมรวมดวยชวยกัน ทำใหผูเรียนรูสึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน 
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6. Participation เปนกิจกรรมที่เนนการใหผูเรียนมีสวนรวม ตั้งแตการวางแผนกำหนดงาน
วางเปาหมายรวมกัน และมีโอกาสเลือกทางานหรือศึกษาคนควาในเรื ่องที ่ตรงกับความถนัด
ความสามารถความสนใจ ของตนเอง ทำใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน มองเห็นคุณคาของสิ่ง
ที่เรียนแลสามารถประยุกตความรูนำไปใชประโยชนในชีวิตจริง 

7. Individualization เปนกิจกรรมที่ผูสอนใหความสำคัญแกผูเรียนในความเปนเอกัตบุคคล 
ผูสอนตองยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน มุงใหผูเรยีน
ไดพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพมากกวาเปรียบเทียบแขงขันระหวางกันโดยมีความเชื่อมั่นผูเรียนทุก
คนมีความสามารถในการเรียนรูได และมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน 

8. Good Habit เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เชน ความรับผิดชอบ 
ความเมตตา กรุณา ความมีน้ำใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะ
นิสัยในการทำงานอยางเปนกระบวนการการทำงานรวมกับผูอื่น การยอมรับผูอื่น และ การเห็นคุณคา
ของงาน เปนตน 

9. Self-Evaluation เปนกิจกรรมที่เนนการประเมินตนเอง เดิมผูสอนเปนผูประเมินฝายเดียว 
แตการเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเองอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง จะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง
ไดชัดเจนขึ้นรูจุดเดนจุดดอยและพรอมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การประเมิน
ในสวนนี้เปนการประเมินตามสภาพจริงและอาจใชแฟมสะสมผลงานชวย 

1. ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Theory of Cooperative Learning) ทิศนา แขมมณี 
(2547:90) กลาวไววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือ การเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มี
ความสามารถแตกตางกัน ประมาณ 3–6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุมในการจัดการ
เรียนการสอนโดยทั่วไปเรามักจะไมใหความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผู เรียน 
สวนใหญเรามักจะมุ งไปที ่ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผู เร ียน หรือระหวางผู เร ียนกับบทเรียน 
ความสัมพันธระหวางผูเรียนเปนมิติที่มักจะถูกละเลยหรือมองขามไป ทั้ง ๆ ที่มีผลการวิจัยชี้ชัดเจนวา 
ความรูสึกของผูเรียนตอตนเอง ตอโรงเรียน ครูและเพื่อนรวมช้ัน มีผลตอการเรียนรูมาก ปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนมี 3 ลักษณะ คือ 

1) ลักษณะแขงขันกันในการศึกษาเรียนรู ผูเรียนแตละคนจะพยายามเรียนใหไดดีกวาคนอื่น 
เพ่ือใหไดคะแนนดี ไดรับการยกยอง หรือไดรับการตอบแทนในลักษณะตาง ๆ 

2) ลักษณะตางคนตางเรียน คือ แตละคนตางก็รีบผิดชอบดูแลตนเองใหเกิดการเรียนรู 
ไมยุงเกี่ยวกับผูอื่น และ 

3) ลักษณะรวมมือกันหรือชวยกันในการเรียนรู คือ แตละคนตางก็รับผิดชอบในการเรียนรู 
ของตน และในขณะเดียวกันก็ตองชวยใหสมาชิกคนอื่นเรียนรูดวย 
ขั้นตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 

1) Guide ครูคอืผูชี้แนะและนาเขาสูบทเรียนเรื่องคาสมาส 
2) Gang นักเรยีนรวมกลุมศึกษาใบงานเร่ืองคาสมาส 
3) Guru นักเรยีนคือผูเชี่ยวชาญอภิปรายขยายความรูจากเรื่องที่ศึกษาภายในกลุมของตนเอง 
4) Game นักเรียนแตละกลุมเลนเกมแขงขนัเปดแผนปายทายคาสมาส 
5) Gist ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและสาระสำคัญของหลักการสรางคาสมาส 
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ภาพที่ 4.34  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูนฤมล พิพทัธนบรรจง 
 
15.  นายสุริยา นามไพร 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบรวมมอื เรื่อง พัฒนาการ

ประวัติศาสตรไทยสมัยปฏิรูปประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่มาและความสำคญั 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่นักเรยีน
ทุกคนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตองเรียน เพราะ กลุมสาระการเรียนนี้วาดวยการอยู
รวมกันบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ซึ่งแตกตาง
กันอยางหลากหลาย การปรับตนเองกับบริบทสภาพสิ่งแวดลอม ทำใหเปนพลเมืองที่รับผิดชอบ มี
ความสามารถทางสังคม มีความรู ทักษะ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม  โดยใหนักเรียนเกิดความ
เจริญงอกงามในดานความรู  ดานทักษะกระบวนการ ดานเจตคติ คานิยม และดานการจัดการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ก : 1) ซึ่งสอดคลองกับการจัดการศึกษายุคไรพรมแดน ที่มิใชเปนเพียง
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การเรียนหนังสือเทานั้น หากแตตองเรียนรูเพื่อการอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุขดี (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2551 : 13-17) 
              เมื่อพิจารณาสภาพความเปนจริงในปจจุบัน เปนผลจากความกดดันทางสังคมและการ
บังคับทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการเรงรัดพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทำใหครอบครัวซึ่งเปน
สถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญเปนอันดับแรก ไมมีเวลารับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยาง
สมบูรณ โอกาสในการปลูกฝงหรือถายทอดลักษณะทางสังคมใหแกบุตร โดยเฉพาะการถายทอดทาง
สิทธิหนาที่ของความเปนพลเมืองและประวัติศาสตรใหกับเยาวชน แตมีการวิพากษวิจารณในวงจร
การศึกษาเสมอวา การสอนหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตรในสถานศึกษานั้นลมเหลว เพราะสอน
กันเฉพาะความรู แตนักเรียนไมไดเกิดความซาบซึ้งพอและไมสามารถนำไปปฏิบัติใหบังเกิดประโยชน
ตอตนเองและสังคมได  

ปญหาในดานการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรนั้น เกิดจากครูสวนใหญขาดความรู
ความเขาใจที่สมบูรณชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหา ในเรื่องที่สอนมักยึดแบบเรียนเปนหลักมากกวาตัว
นักเรียนและใชวิธีการใหนักเรียนไปศึกษาคนควาดวยตนเองมากเกินไป นำไปสูการสรางทัศนคติที่ไมดี
ตอการเรียนรูประวัติศาสตร ทำใหนักเรียนรูสึกเบื่อหนายตอการเรียนรูที่กวางขวางและลึกซึ้ง (บันเทิง 
คลายจินดา. 2555: 5) และครูผูสอนสวนใหญจัดกิจกรรมการสอนในหองเรียนธรรมดา แบบไมนำ
เทคนิคการสอนใหม ๆ มาปรับใชในการจัดกิจกรรมการสอนประวัติศาสตร และขาดความรูความ
เขาใจในการวัดผลประเมินผล ทำใหนักเรียนขาดทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เกิดความแตกแยก
ทางความคิด   
  จากการศึกษาการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชา
ประวัติศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ของผูศึกษา พบวา ปญหาการเรียนการสอนคือ เกิดจากครู
สวนใหญขาดความรูความเขาใจที่สมบูรณชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหา  ในเรื่องที่สอนมักยึดแบบเรียนเปน
หลักมากกวาตัวนักเรียน สงผลใหนักเรียนเบื่อหนายการเรียน ทำใหการเรียนการสอนไมบรรลุ
จุดประสงคที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยา
คม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ปการศึกษา 2562 พบวา จุดออนของการ
จัดการเรียนรูคือ การจัดกระบวนการเรียนรูของครูผูสอน แมวา จะไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูป  แตในปฏิบัติจริงลักษณะการเรียนการสอนของครูยังไมเปนไปตามแนว
ปฏิรูปการเรียนรู  สงผลใหในวิชาประวัติศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม          มีคาเฉลี่ยในป 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 43.69 (โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม. 
งานทะเบียนวัดผล, 2562) ซ่ึงยังไมถึงคาเฉลี่ยระดับประเทศที่รอยละ 50   
              สภาพปญหาดังกลาวครูเปนบุคคลที่สำคัญที่สุดในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ให
เหมาะสมกับ ความสามารถของนักเรียนโดยการหาแนวทางแกไขการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อให
สอดคลองตาม เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ. 2544 : 3) วิธีการอยางหนึ่งที ่จะสามารถแกปญหาไดก็คือ       
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ 
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โดยใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม แตละกลุมประกอบไปดวยสมาชิกที่มีความแตกตางกัน ทำให
แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสำเร็จของกลุม มีการจัดกิจกรรม ใหผูเรียน
ไดปฏิสัมพันธกัน โดยมีการสงเสริมใหมีการถายทอดแลกเปลี่ยนความรู วัฒนธรรม อารมณ และสังคม
รวมกัน ทำใหมีการแลกเปลี่ยนความรูความคิด มีการชวยเหลือกัน เปนการปลูกฝงคุณธรรมที่ ดีงาม 
(วิเศษ ชิณวงศ. 2544 : 40) 

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการหนึ่งที่จะนำมาใชใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยแตละคนมี
สวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสำเร็จของกลุม ทั้งโดยการแบงปนทรัพยากรการเรียนรู
รวมทั้งการเปนกำลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่เรียนออนกวาสมาชิกในกลุมไม
เพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเทานั้น หากแตยังรับผิดชอบตอการเรียนรู ของเพื่อนสมาชิกทุก
คนในกลุ มความสำเร็จของบุคคลคือความสำเร็จของกลุ ม (วัฒนาพร  ระงับทุกข . 2542 : 34) 
นอกจากนี้การจัดการเรียนแบบรวมมือรวมใจมีหลายวิธี แตละวิธีจะมีโครงสรางที่แตกตางกัน และมี
ความเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชาที่แตกตางกันไป มีนักการศึกษาไดศึกษาและไดผลตรงกันวาการ
เรียนแบบรวมมือ สามารถนำมาใชสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยาง
ไดผล เพราะจะทำใหผูเรียนชอบ ที่จะทำงานเปนกลุมแบบรวมมือมากกวาทำงานเดี่ยว และยังทำ
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนตามปกติ ยังชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน     
ชวยพฒันาทักษะทางสังคม และความมีเหตุผลใหกับนักเรียน (กรมวิชาการ. 2546 : 10-12) 

ผูศึกษาไดพยายามศึกษาและหาแนวทางในการแกไขปญหานี้  โดยไดใหความสนใจและมี
แนวคิดวาการสอนรายวิชาประวัติศาสตร ที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ โดยใชรูปแบบการสอนที่มุงเนนให
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสูง มีสวนชวยเหลือนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยต่ำจะเปน
ทางออกที่ดี ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบวิธีสอนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งมีแนวทางที่ดี
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การมีปฏิสัมพันธในกลุม รูจักการ
แกปญหา มีการกำหนดเปาหมาย มีกระบวนการคิดแบบหลากหลายในการพัฒนาคุณภาพงาน และ
รูจักรับผิดชอบรวมกัน  ผูศึกษาไดนำแนวคิดนี้มาพัฒนารูปแบบการสอนวิชาประวัติศาสตร เรื่อง 
พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ ฝกใหนักเรียนไดทำงานดวยความสนใจลงมือปฏิบัติจริง วางแผนในการแกปญหาและ
คนพบการแกปญหาการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู สาระประวัติศาสตร เรื ่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรไทยสมัยประชาธิปไตย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยใชรูปแบบรวมมือตามเกณฑ 80/80  
 2. เพื ่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบรวมมือ  
สาระประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยประชาธิปไตย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3    
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบรวมมือ สาระประวัติศาสตร  เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทย
สมัยประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    
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 4. เพื่อศึกษาความคงทนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชรูปแบบรวมมือ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยประชาธิปไตย  
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

ผูศึกษาไดดำเนินการโดยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนโดยใชวงจร PDCA 4 ขั้นตอน เพ่ือ
พัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) ผูศึกษาดำเนินการ ดังน้ี 
1. ผูศึกษาสำรวจวิเคราะหปญหาสำคัญที่ปรากฏในการจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร 

โดยเฉพาะประเด็นที่ตองการปรับปรุงแกไขของผูเกี่ยวของ ไดแก ครูผูสอน และนักเรียน พบวาครูไมมี
ความรูมากพอในการสอน ไมตอบสนองตอความตองการของผูเรียน นักเรียนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 

2. ผูศึกษาจึงไดศึกษาหลักสูตร คูมือ แบบเรียน และเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 ข : 1-2556) การจัดการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 ก : 1-175)  ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสอน
วิชาประวัติศาสตร รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางผานกิจกรรมแบบรวมมือ และศึกษาวิธีการวัดและ
ประเมินผล หลักเกณฑการสรางแบบทดสอบ เทคนิคการสรางและวิเคราะหขอสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบจากเอกสารตำราการวัดผลการศึกษาของสมนึก ภัททิยธนี (2558 : 30-179) และหนังสือ
วิจัยเบื้องตนของบุญชม ศรีสะอาด (2558 : 50-63)  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ 

ขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Do) ผูศึกษาลงมือปฏิบัติตามแผนงานและวธิีการที่กำหนดไว ดังน้ี 
1. สรางเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย 

1.1  แผนการจัดการเรียนรูวิชาประวัติศาสตร เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชรูปแบบรวมมือ จำนวน 6 แผน สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเวลา
จัดการเรียนรู รวม 12 ช่ัวโมง ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรือ่ง การเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร ใช
เทคนิค STAD เวลา 2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรือ่ง การปกครองภายใตการรัฐประหาร ใชเทคนิค 
STAD เวลา 2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรือ่ง การเมืองการปกครองภายใตการเรียกรองความ
เปนประชาธิปไตย ใชเทคนิค TGT เวลา 2 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรือ่ง สถานภาพทางเศรษฐกิจของไทยหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง ใชเทคนิค JIGSAW เวลา 1 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรือ่ง พัฒนาการทางสังคมภายหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ใชเทคนิค JIGSAW เวลา 1 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรือ่ง ความสัมพันธระหวางประเทศของไทยสมัย
ประชาธิปไตย    ใชเทคนิค TAI เวลา 1 ช่ัวโมง 
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1.2  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศกึษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ 

2. ลงมือปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขั้นตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยกำหนดปฏิบัติการไว  1 วงจรการปฏิบัติการ คือ วงจรปฏิบัติที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 
1 – 6  จำนวน 12 ช่ัวโมง รวมทั้งวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยประชาธิปไตยเพ่ือศึกษา
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และวัดความคงทน หลังจากผานไปแลว 2 สัปดาห 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ผูศึกษาลงมือตรวจสอบหลังจากการปฏิบัติตามแผน โดยได
จากการวัดและประเมินผลการสอน ดังตอไปน้ี 

1. หาประสิทธภิาพของแผนการเรียนรูสาระประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรไทยสมัยประชาธิปไตย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชรูปแบบรวมมือตามเกณฑ 80/80 

2. หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบรวมมือ                       
สาระประวัติศาสตร เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัยประชาธิปไตย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3     

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบรวมมือ สาระประวัติศาสตร  เร่ือง พัฒนาการทางประวัติศาสตร
ไทยสมัยประชาธิปไตย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

4. ศึกษาความคงทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มตีอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชรูปแบบรวมมือ เรื่อง พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยปฏิรูปประเทศ 

ขั้นที่ 4 การปรบัปรุง (Action) จากกระบวนการ 3 ขั้นตอนที่ผาน พบวา มีนักเรียนบางสวน
ไมผานเกณฑการประเมิน ผูศกึษาลงมือปรับปรุงกระบวนการ โดยผานการวิเคราะห เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในวงจรถัดไป ดังตอไปนี้ 

1. นำขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ มาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา เพื่อนำ
ขอเสนอแนะไปใชในการพัฒนาการเรียนรูในวงจรปฏิบัติตอไปใหมีคุณภาพ 

2. นำขอมูลที่ไดมาวางแผนการจัดการเรียนรูมาประปรุงและวางแผนการจัดการเรียนรู 
เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรยีนรูมีปะสิทธภิาพและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให
เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว  
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ภาพที่ 4.35  นวัตกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (สุริยา นามไพร, 2564) 
 
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชพัฒนานวัตกรรม 

ผูศึกษานำกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) มาใชพัฒนานวัตกรรม 
ซึ่งเปนวิธีการที่นำมาใชในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสำคัญ โดยแตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสำเร็จของกลุม ทั้งโดยการ
แบงปนทรัพยากรการเรียนรูรวมทั้งการเปนกำลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่
เรียนออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเทานั้น หากแตยังรับผิดชอบตอ
การเรียนรู ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุมความสำเร็จของบุคคลคือความสำเร็จของกลุม (วัฒนาพร  
ระงับทุกข. 2542 : 34) นอกจากนี้การจัดการเรียนแบบรวมมือรวมใจมีหลายวิธี แตละวิธีจะมี
โครงสรางที่แตกตางกัน และมีความเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชาที่แตกตางกันไป มีนักการศึกษา
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ไดศึกษาและไดผลตรงกันวาการเรียนแบบรวมมือ สามารถนำมาใชสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอยางไดผล เพราะจะทำใหผูเรียนชอบ ที่จะทำงานเปนกลุมแบบรวมมือ
มากกวาทำงานเดี่ยว และยังทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนตามปกติ ยังชวยให
ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน ชวยพัฒนาทักษะทางสังคม และความมีเหตุผลใหกับนักเรียน ชวยให
ผูเรียนเรียนอยางมีความสุข และรักที่จะทำงานรวมกับผูอื่น  การเรียนแบบ รวมมือทำใหสมาชิกมี
ความรูสึกมั่นคง เกิดความรวมมือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เรียนออนสามารถขอความชวยเหลือจาก
ผูเรียนที่เรียนเกงกวาได  นักเรียนที่เรียนเกงจะพยายามอธิบายใหนักเรียนที่เรียนออนกวาเขา ใจอยาง
ที่ตนเขาใจ การใหนักเรียนอธิบายกันเองทำใหเกิดความเขาใจไดดีกวาการเรียนรูจากครู เพราะภาษาที่
นักเรียนใชพูดจาสื่อสารกันนั้นสื่อความเขาใจไดดี และเหมาะสม เนื่องจากวัยของนักเรียนใกลเคียงกัน
มากกวาวัยของนักเรียนกับครู (กรมวิชาการ. 2546 : 10-12) 
ขัน้ตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 
 ผูศึกษาไดดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ดวยแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูศึกษาสราง
ขึ้น จำนวน 30 ขอ ใชเวลา 50 นาที เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานของนักเรียน 
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรูไปทีละแผน พรอมเก็บ
คะแนนระหวางเรียนไวจนครบทุกแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู 
 3. ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ดวยแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูศึกษาสราง
ขึ้น จำนวน 30 ขอ ใชเวลา 50 นาที เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานของนักเรียน 
 4. หลังสิ้นสุดการเรียน 2 สัปดาห ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทดสอบอีก
ครั้งเพื่อวัดความคงทนของการเรียนรูของนักเรียน 

  

  
 
ภาพที่ 4.36  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูสุริยา นามไพร 
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16.  นายกฤตนน เดชาโชติชวง 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การจัดกิจกรรมการเรยีนรู วิชาชีววิทยา เรื่อง DNA ของนักเรียน                 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบจำลองเปนฐาน 
ความเปนมาและความสำคัญ  

แบบจำลองความคิดของผูเรียน สามารถแสดงออกของแบบจำลองที่อธิบายหรือสรางความ
เขาใจให ผูเรียน (Gilbert & Boulter, 2000) การแสดงออกของแบบจำลองออกมาทางขอความที่
เปนตัวอักษร แผนภูมิ ภาพสามมิติ ภาษาหรือการสื่อสารทางคำพูดและกริยาทาทาง มีการเชื่อมโยง
ขอมูลที่ไดกับ หลักการหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร (Gilbert, 2005) การเรียนรูจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ เหมาะสมสงผลการพัฒนาแบบจำลองของผูเรียน (Decker et al., 2016) เน่ืองจากมีการ
พัฒนาของ หนวยความจำที่สามารถพัฒนาการเรียนรู และปฏิสัมพันธกับธรรมชาติของผู เรียน 
(Schlichting et al., 2016) สงผลทำใหสามารถเรียนรูไดจากปรากฏการณทางธรรมชาติและการ
ประยุกตความรูจาก ความสัมพันธของสิ่งตางๆที่อยูรอบตัวลวนแตเปนการสรางองครูทั้งสิ้น 
วัตถุประสงค  

1) เพื่อศึกษาแบบจำลองความคิด เรื่อง DNA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู โดยใชแบบจำลองเปนฐาน  

2) เพื ่อเปรียบแบบจำลองความคิดกอนและหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช 
แบบจำลองเปนฐาน กระบวนการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชแบบจำลองเปนฐาน 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

การพัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจำลองเปนฐาน 
 

 
 
ภาพที่ 4.37  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจำลองเปนฐาน (กฤตนน เดชาโชติชวง, 2564) 
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รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 

 
ภาพที่ 4.38   นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจำลองเปนฐาน  
  (กฤตนน เดชาโชติชวง, 2564) 
 

 แนวคิด/ทฤษฎีที ่ใชในการพัฒนานวัตกรรม แบบจำลองความคิด (Mental Model) 
หมายถึง รูปแบบการทำความเขาใจของผูเรียนที่เกิดการ รับเขามูล การรับรู การประมวลผล และการ
จัดการขอมูลอยางเปนระบบของสมอง เพื่อเขาใจ อธิบาย หรือทำนายปรากฏการณตางๆ หลอมรวม
กับประสบการณที่ผานมาแตละบุคคล และมีการแสดงออกของ รูปแบบความเขาใจไดหลายรูปแบบ 
อาทิเชน การสื ่อสารดวยคำพูด การเขียนตัวอักษร การวาดภาพ และ การสรางรูปราง การวัด
แบบจำลองความคิดของผูเรียนโดยใชเกณฑการจัดกลุมและใหคะแนนแบบจำลอง ความคิดออกเปน 
4 ร ูปแบบ (Chi & Roscoe, 2002) ด ังน ี ้  1) แบบจำลองความค ิดที ่ถ ูกต อง (Correct mental 
models: CM) 2) แบบจำลองความคิดที่ถูกตองบางสวน (Partial correct mental models: PM) 
3) แบบจำลองความคิดที่ถูกตองบางสวนและไมถูกตองบางสวน (Partial correct with flawed 
mental models: FM & PM) 4) แบบจำลองความคิดที่ไมถูกตอง (Flawed mental models: FM) 
ขั้นตอนการสอน/ขั้นตอนการใชนวัตกรรม  

ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจำลองเปนฐาน ของ Buckley et al. (2004) 
มี 4 ขั้นตอน ดังน้ี  

1) ขั้นการสรางแบบจำลอง (Model Formation)  
2) ขั้นการแสดงออกแบบจำลองความคิด ของผูเรียน (Learner’s Mental Model)  
3) ขั้นการนำแบบจำลองไปใช (Model Using)  
4) ขั้นการประเมินแบบจำลอง (Model Evaluation) 
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ภาพที่ 4.39  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูกฤตนน เดชาโชติชวง 
 
17.  นางสาววิรงรอง ทองเทพ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา โดยใชปญหาเปนฐาน 

รวมกับ “TONG MODEL” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6            
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

ความเปนมาและความสำคัญ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

มีจุดมุงหมาย พัฒนาผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับกระบวนการ มีทักษะ
สำคัญในการคนควาและสรางองค ความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการ
แกปญหาที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุก ขั้นตอน มีการทำกิจกรรมดวยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม และมุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะหนึ่งที่
สำคัญ คือ ความสามารถในการคิด (Ministry of Education, 2009) ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบใช
ปญหาเปนฐานเปนจัดการเรียนรูที่เนนในสิ่งที่ผูเรียนอยากเรียนรู โดยสิ่งที่อยากเรียนรูดังกลาวจะตอง
เริ่มจากปญหาที่ผูเรียนสนใจหรือพบในชีวิตประจำวันที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับบทเรียน  โดยปญหาที่จะ
นำมาใชในการจัดการเรียนรู บางครั ้งอาจเปนปญหาของสังคมที่ครูเปนผู กระตุ นใหเด็กคิดจาก
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น จะเนนที่กระบวนการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนตองเรียนรูจากการเรียน 
(learning to learn) เนนปฏิสัมพันธระหวางผู เร ียนในกลุ ม การปฏิบัติและการเรียนรู ร วมกัน 
(Collaborative Learning) นำไปสูการคนควาหาคำตอบหรือสรางความรูใหมบนฐานความรูเดิมที่
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ผูเรียนมีมากอนหนานี้  การพัฒนาการจัดการศึกษายังประสบปญหาเนื่องจากครูสวนมากยังใชวิธีการ
สอนที่ให นักเรียนทองจำ ซึ่งเปนวิธีแบบเกา (การเรียนรูในวิถีเดิม) ที่ครูคุนเคย และคิดวาเปนวิธีการที่
มีประสิทธิภาพ การสอนแบบเกาทำใหนักเรียน ไมสามารถแกปญหาเมื่อพบสถานการณอื่นๆ ได (The 
Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, 2004, p. 5) 

 

 
 
ภาพที่ 4.40  การเรียนรูในวิถีเดิม และการเรียนรูในวิถีใหม  
    ที่มา : http://www.ires.or.th/?p=801 

 
จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะนำเอารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช

ปญหาเปนฐาน รวมกับ “T O N G  MODEL” มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูของตัวผูสอนเอง
โดยสอดแทรกใหนักเร ียนได เกิดความคิดในกระบวนการจัดการเรียนรู  ซ ึ ่งทำใหนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดแกปญหา สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 ไดดียิ่งขึ้น และสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ เจตคติที่ดีตอวิชา
ชีววิทยามากขึ้น 

วัตถุประสงค 
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา โดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับ “T O 

N G MODEL” เพื่อสงเสริมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน  
ศรีกระนวนวิทยาคม 

2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพกอนเรียน และหลังเรียนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ชีววิทยาโดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับ “T O N G MODEL” เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา
โดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับ “T O N G MODEL” เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
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กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

1 เริ่มจากการศึกษาสถานการณปญหาในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มาวิเคราะหเพื่อ
วางแนวทางการสังเคราะหรูปแบบนวัตกรรม และนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
มาดำเนินงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ่ง 

2. มีการประชุมระหวางคณะฝายบริหารโรงเรียนกับครูผูสอน เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ดวยการดำเนินงานอยางเปนระบบโดยมุงเนนความเปนผูนำ ความ
รับผิดชอบการมีสวนรวมของผูเรียนเปนสำคัญ บูรณการแบบองครวมดวยกิจกรรมที่หลากหลาย        
มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธอยางทั่วถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอยางเต็ม
ศักยภาพผนวกเขากับนวัตกรรม “T O N G  MODEL” ซึ่งมีรูปแบบ และวิธีการดำเนินงานซึ่ง
ประกอบดวย  

T = Thinking (การกระตุนใหผูเรียนคิด)          
O = Co-Operation (การเรียนรูแบบมีสวนรวม)  
N = New Knowledge (สรางองคความรูใหม)                  
G = Goal (เปาหมาย/ บรรลุวัตถุประสงค) ซึ่งเปนนวัตกรรมการเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู

อยางมีคุณภาพและทั่วถึงโดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินงานดวยวงจร
คุณภาพ (PDCA) ของเดมมิ่ง มีรายละเอียดการดำเนินงานดังน้ี 

 

 
 

ภาพที่ 4.41  วงจร PDCA  ที่มา http://59130545v1.blogspot.com/2016/10/pdca.html 
 
ขั ้นแรก ขั้นการวางแผน (Plan - P) เปนการศึกษาปญหา และกรณีศึกษาที่เกิดขึ ้นใน

หองเรียน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 การกำหนดวัตถุประสงค 
เปาหมายการแกปญหา  และการวางแผนการแกปญหาในการดำเนินการ แลวกำหนดทางเลือกในการ
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนินการตอไป 
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ขั้นที่สอง ขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติ (Do - D) เพื่อดำเนินการแกไขปญหาหรือการนำ
วิธีการแกปญหาไปปฏิบัติ ตามขั้นการวางแผนดังน้ี 

- อบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในการออกแบบสรางนวัตกรรมสื่อการ
สอน 

- ออกแบบสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนในรายวิชาชีววิทยา ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6  โดยมีเน้ือหาบทเรียน ใบความรู  ใบงาน วีดีโอ และแบบทดสอบเพื่อวัดและ
ประเมินผลผูเรยีน  

- นำนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนเพื่อเก็บขอมูลไวพัฒนาใหตอบโจทยของ
ผูเรียน   มากที่สุด 

- พัฒนารูปแบบนวัตกรรมใหสมบูรณ และนำไปใชกับนักเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบปญหาเปนฐาน  

ข้ันทีส่าม เปนการตรวจสอบ (Check - C) มีการประเมินผลที่ไดรับจากการปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหทราบวา การปฏิบัติในขั้นที่สองนั้นสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค ที่ได
กำหนดไวหรือไม  

ข้ันสุดทาย เปนการดำเนนิงานใหเหมาะสม (Act - A) เปนขั้นการพิจารณาผลที่ไดจากการ 
ตรวจสอบวา ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนทีว่างไวหรือไม ทั้งนี้เพื่อคนหาแนวทาง หรือวิธีการที่จะ
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป  แตถาผลที่ไดนั้นไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่ไดวางไว  จะตองมีการนำ
ขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาวิเคราะห และพิจารณาวาควรจะดำเนินการอยางไรตอไป  
รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.42  นวัตกรรม “T O N G  MODEL” (ขุมทรัพยแหงปญญา) (วิรงรอง ทองเทพ, 2564) 
 

T = Thinking (การกระตุนใหผูเรียนคิด) 
O = Co-Operation (การเรยีนรูแบบมีสวนราม) 
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N = New Knowledge (สรางองคความรูใหม) 
G = Goal (เปาหมาย/ บรรลวุัตถุประสงค) 

แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพฒันานวัตกรรม/กรอบแนวคิดการวิจัย  
ผูวิจัยไดนำแนวคิดของทฤษฎีของเพียเจต และทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมเปนพื้นฐานในการ

พัฒนารูปแบบ อีกทั้งนำรูปแบบ 7E และรูปแบบของกาเย มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูเพื่อทำ
ใหนักเรียนมีความสามารถใน การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดแกปญหา สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ดังภาพที่ 4.43 

ภาพที่ 4.43  กรอบแนวคิดในการวิจัย นวัตกรรม “T O N G  MODEL” (ขุมทรัพยแหงปญญา) 
    (วิรงรอง ทองเทพ, 2564) 
 

ขั้นตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 
ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน  
ขั้นที่ 2 การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู ผูวิจัยดำเนินการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู

ชีววิทยา เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา  โดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับ “T O 
N G  MODEL” เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้  
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1. นำผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูทั้งการ
พัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูที่สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนรู การคิด
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และ คิดแกปญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มากำหนดองคประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดแกปญหา      
มีดังนี้  

1.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ตามแนวคิดของการจัดระบบโดยการ
กำหนดจุดมุงหมายของ รูปแบบการจัดการเรียนรู ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีที่เกี ่ยวของ การศึ กษา
สภาพการณและปญหาที่เกี่ยวของ การกำหนด องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู การจัด
กลุมองคประกอบ การจัดความสัมพันธขององคประกอบ การปรับปรุง รูปแบบการจัดการเรียนรู และ
การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู  
 1.2 ทฤษฎีการเรียนรูที่สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนรู  
  1.2.1 ทฤษฎีการพัฒนาการทางสติปญญาเพียเจตม ีการพัฒนาไปตามวัยตางๆ 
ตามลำดับขั้น และนักเรียนแตละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปญญาที่แตกตางกัน ควรเนนใหนักเรียน 
ใชศักยภาพใหมากที่สุด (Lall & Lall as cited in Khemmani, 2002, pp. 64-65)  
  1.2.2 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เปนแนวคิดในการสรางองคความรู ที่เนนกระบวนการคิด
ดวย ตนเองเปนสำคัญ ผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนเพื่อใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองใหผูเรียนเกิด
ทักษะแกปญหาและ การตัดสินใจที่เหมาะสมเพื่อใหผู เรียนไดฝกคิดวิเคราะห วิจารณ แกปญหาอยาง
มีเหตุผล  
 1.3 การคิดระดับสูงประกอบดวยการคิดวิเคราะหการคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิด
แกปญหา  
  1.3.1 การคิดวิเคราะหแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก การวิเคราะหความสำคัญหรือเนื้อหา
ของ สิ่งตางๆ (Analysis of Element) การวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationship) และ
การวิเคราะหเชิงหลักการ (Analysis of Organizational Principals) (Bloom, et al., 1972, pp. 
144-148) 
  1.3.2 การคิดอยางมีวิจารณญาณ แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ความสามารถในการ
นิยามปญหา การเลือกขอมูลที่เกี่ยวของกับการหาคำตอบของปญหา การกำหนดและเลือกสมมติฐาน
จากขอความและสถานการณให ตรงกับปญหา การรวบรวมขอมูลเพื่อสรุปผลของการแกปญหา การ
พิจารณาไตรตรองผลของการพิสูจนขอมูล เพื่อแกปญหาและการตัดสินใจ โดยระบุเหตุผลไดอยาง
เหมาะสม  
  1.3.3 การคิดแกปญหาประกอบดวย การระบุปญหา การกำหนดขอบเขตหรือระบุ
สาเหตุของ ปญหา การเสนอวิธีการแกปญหา การประเมินและศึกษาผลของการแกปญหา  

1.4 การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ชีววิทยา โดยใชปญหาเปนฐาน สรุปไดวาในการพัฒนาการคิดนั้นควรใหผูเรียนมีประสบการณตรงใน
การฝกการคิดจากกิจกรรมที่จัดขึ้น บรรยากาศในการทำกิจกรรมตางๆ นั้น ควรใหผูเรียนมีโอกาสทำ
กิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง  
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2. ดำเนินการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ชีววิทยา โดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับ “T O N G  MODEL” เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  

3. นำรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบพรอม
กับรับ คำแนะนำ แลวนำมาปรับปรุงเปนรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนชีววิทยา โดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับ “T O N G  MODEL” เพื ่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

 
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู มีรูปแบบ ดังนี้  
1. นำเอกสารรูปแบบการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา

โดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับ “T O N G  MODEL” เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองและความเปนไปไดของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู  

2. ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูชีววิทยารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนชีววิทยา โดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับ “T O N G  MODEL” เพื ่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู         
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ขั้นที่ 4  การแกไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู นำผลการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญมา
พิจารณาแกไข ปรับปรุง ตามคำแนะนำของผูเช่ียวชาญ ทำใหไดรูปแบบการจัดการเรียนรูฉบับ
สมบูรณ ที่มีคาความเหมาะสม พรอมจะนำไปทดลองใชจริงตอไป 
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ภาพที่ 4.44  กิจกรรมการเรียนการสอนของครูวิรงรอง ทองเทพ 
 
18.  นายธันยวัตร  แกวสุข 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ      

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ความเปนมาและความสำคัญ 

ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการสื่อสาร เปนปจจัยสำคัญที่
ทำใหโลกไรพรมแดนและทำใหพลเมืองโลกมีการติดตอสัมพันธกันไดอยางรวดเร็วขึ้นนำไปสู การ
ผสมผสานความคิด คานิยม ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูระหวางมนุษยชาติ หรือเรียกวา กระแส
โลกาภิวัตน ที่นำโลกเขาสูยุคแหงการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองระหวางประเทศ 
ซึ่งมีผลตอทุกชาติทุกภาษา เปนเหตุใหประเทศไทยจำเปนตองพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงนี้ โดย
มุงพัฒนาคนและคุณภาพของคน  

จากการวัดและประเมินผล ไดมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 พบวาในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร 
เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ เปนหนวยการเรียนรูที่มีผลการประเมินอยูในเกณฑต่ำ และจากประสบการณ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระที่ 5 ภูมิศาสตร หนวยการเรียนรูเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2563 พบวานักเรียนขาดความรู ความเขาใจในเรื่องทวีปอเมริกา
เหนือเปนอยางมาก คิดวาเปนเรื ่องไกลตัว ขาดการแสดงความคิดเห็นขณะครูถาม ครูตองมีการ
เรียกชื่อเปนรายบุคคลจึงจะไดผล ตองใชเวลานานมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ทดสอบรายจุดประสงคก็มีคะแนนต่ำกวาเกณฑ   ขาดความกระตือรือรน ในการเรียน และขาด
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ทวีปอเริกาเหนือ กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแกน 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย
กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแกน 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  

ขั้นตอนที่ 1 ข้ันวางแผน (Plan) ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. สำรวจสภาพปญหาการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง ปญหา

ในระบบเศรษฐกิจ 
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  ผลการเรียนรู เพื่อนำหลักการ
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และแนวคิดมาใชในการพัฒนาผลการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง ทวีปอเมริกา
เหนือ  ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
  3. ศึกษาและสรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล  ซึ่งประกอบดวย 
       3.1 เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติการ  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบกลุมรวมมือ  STAD    
       3.2 เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช  ในการเก ็บรวบรวมข อม ูลจากการปฏ ิบ ัต ิการ ได แก   
แบบบันทึกเหตุการณขณะทำการสอนของครู   แบบทดสอบยอยทายวงจร   และแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง ปญหาในระบบเศรษฐกิจ 

4. ใหความรูผูวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ  STAD   ทำ
ความเขาเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ  และบทบาทของผูชวยวิจัยในการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ข้ันปฏิบัติการ (Act) ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
เปนการนำแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื ่อง ปญหาในระบบเศรษฐกิจ โดยนำไปใช สอนนักเรียนที ่เปน
กลุมเปาหมาย  ซึ่งในการวิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้จะมีลักษณะเปนขั้นบันไดเวียน (Spiral)  กระทำซ้ำ
ตามวงจรจนกวาไดผลการปฏิบัติการตามจุดมุงหมายโดยในการวิจัยครั้งนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 ข้ันสังเกตการณ (Observe) ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  ในขั ้นตอนนี ้ไดดำเนินการโดยการสังเกตการณเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นในระหวาง
ปฏิบัติการสอนโดยสังเกตกระบวนการในการปฏิบัติ (The Action  Process)  และผลของการปฏิบัติ 
(The  Effects  of  Action) โดยใชเทคนิคการรวบรวมขอมูล   ดังนี้ 
  1. บันทึกเหตุการณในขณะที่กำลังดำเนินกิจกรรมการเรียนรู โดยสังเกตพฤติกรรมการ
สอนของครูและการเรียนรูของนักเรียนตั้งแตเริ่มสอนจนกระทั่งจบช่ัวโมง   
  2. แบบทดสอบยอย ทำแบบทดสอบยอยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละวงจร
ปฏิบัติ 
  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect) ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  เปนขั้นตอนในการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ  ปญหาหรือสิ่งที่เปนขอจำกัด 
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติการโดยใชขอมูลจากการสังเกต การวิเคราะห  อภิปราย ประเมินรวมกับ
คณะทำงาน  คือ ผูวิจัย เพื่อนำขอมูลที่ไดไปสูการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการวางแผนการปฏิบัติใน
วงจรปฏิบัติการตอไป 
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รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.45  วงจรปฏิบัติการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา   

ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ (ธันยวัตร แกวสุข, 2564)  
 
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพฒันานวัตกรรม 
 การวิจัยปฏิบัติการ (action research) เปนการวิจัยเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาหรือเพื่อจะ
นำผลการวิจัยไปใชในการทำงานและปรับปรุงงานที่ตนเองปฏิบัติอยูใหดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เชน การวิจัยหาเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ (บุญมี พันธุไทย 2542 : 7) 

 การวิจัยปฏิบัติการ  เปนการวิจัยที่ทำโดยครูในชั้นเรียน  โดยมีจุดประสงคเพื่อแกปญหาที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียน  มีการดำเนินการที่มีแผนชัดเจนกระทำอยางรวดเร็ว  สามารถนำผลมาใชไดทันที
ในระหวางการทำวิจัย จะมีการสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตางๆ ซึ่งผลที่ได นั้นจะนำมา
ปรับปรุงการเรียนรู  โดยมีจุดเนนที่เปนประโยชนตอตัวนักเรียนมากที่สุด  กระบวนการทำวิจัยในช้ัน
เรียนจะมีการทำอยางตอเนื่องจนกวาจะไดผลตามเปาหมายที่ตองการ (สำนักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ 2544 : 6) 

การวิจัยปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการวงจรแบบบันไดเวียนเพื่อหาวิธีแกปญหาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพของงานที่ปฏิบัติอยู รวมทั้งเพื่อความเขาใจถึงสภาพและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน (เสนอ ภิรมจิตรผอง 2545 : 10) 

การวิจัยปฏิบัติการ หมายถึง การวิจัยที่ทำโดยครูผูสอนในหองเรียนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในหองเรียน และนำผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนรู เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน เปนการ
วิจัยที่ตองทำอยางรวดเร็ว นำผลไปใชทันทีและสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ เปนการ
วิจัยที่ตองทำอยางรวดเร็ว นำผลไปใชทันทีและสะทอนขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาง ๆ ของตนเอง
และกลุมผูรวมงาน มีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางที่ไดปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู (สุวิมล วองวาณิช 2545 : 5) 
 การวิจัยปฏิบัติการ  เปนขั้นตอนกระบวนการวิจัยตามแนวคิดเชิงปฏิรูป มีจุดเนนที่การ
ตรวจสอบและพินิจพิเคราะหความรูหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนอยู เพื่อการริเริ่มความรูหรือแนวทาง
ปฏิบัติที ่เหมาะสมกวา โดยผู ว ิจ ัยตองเปนอิสระ  (emancipatory) จากความรู  กฎเกณฑและ
พันธนาการทางความคิดเดิม (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล 2548: 6) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 

สะทอนผลกลับ ปฏิบัติการ 
ภูมิประเทศอเมริกา

เหนอื 
 สังเกตการณ 

สะทอนผลกลับ ปฏิบัติการ 

 
ภูมิอากาศอเมริกา 

เหนอื 
 

สังเกตการณ 

    แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
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 การว ิจ ัยปฏ ิบ ัต ิการ เป นกระบวนการว ิจ ัยตามแนวค ิดเช ิงปฏ ิร ูป ม ีจ ุดเน นที่  
การตรวจสอบและพินิจพิเคราะหความรูหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนอยู  เพื่อการริเริ ่มความรู หรือ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกวา โดยผูวิจัยตองเปนอิสระ (Emancipatory) จากความรู กฎเกณฑและ
พันธนาการทางความคิดเดิม (บำรุง อมรอาจหาญ 2548 : 6) 

การวิจัยปฏิบัติการ เปนการศึกษารวบรวมหรือแสวงหาขอเท็จจริง โดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปอันจะนำไปสูการแกปญหาที่เผชิญอยูทั้งในประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานนั้น บรรลุจุดประสงค หรือแกไขปญหาที่ประสบอยูไดสำเร็จ วิธีการน้ี
สามารถนำไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในสาขาตาง ๆ เชน การศึกษา สังคมวิทยา (ธีรวุฒิ เอกะ
กุล 2548 : 4) 

การวิจ ัยปฏิบัติการ  หมายถึง  การศึกษาคนควาอยางมีระบบถึงการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานเองเพื่อใหเขาใจดีขึ้นหรือแกปญหาเกี่ยวกับงานที่ทำอยู มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งได
จากการรวบรวม การรวมมือการสะทอนตนเอง และการใชวิจารณญาณประกอบภายใตกรอบ
จรรยาบรรณที่ยอมรับกัน (กิตติพร ปญญาภิญโญผล 2549 : 15) 

 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การวิจัยปฏิบัติการ คือ ขั้นตอนกระบวนการที่จะศึกษา
คนควาของครูผูสอนในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานในชั้นเรียน เพื่อแสวงหาวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานจริงและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
ลักษณะของบันไดเวียนซึ่งขอมูลที่รวบรวมไดจะใชวิจารณญาณประกอบภายใตกรอบจรรยาบรรณที่
ยอมรับกัน 
ขั้นตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 
  1. ดำเนินการสอน ผูวิจัยไดดำเนินการสอนดวยตนเอง โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่
สรางขึ้น จำนวน 2 แผน ใชเวลา 8 ช่ัวโมง 
  2. หลังสิ้นสุดการสอนในแตละวงจรปฏิบัติการจะมีการประเมินผลการจัดกิจกรรรมการ
เรียนรู รวมทั้งทำแบบทดสอบยอยหลังวงจรปฏิบัติการเพื่อใหไดขอมูลมาสะทอนผลการปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูในวงจรปฏิบัติการตอไป 
  3. เมื่อสอนครบทั้ง 2 ของวงจรปฏิบัติการแลวใหนักเรียนทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ปญหาในระบบเศรษฐกิจเพ่ือประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  4. ระยะเวลาในการทดลองเริ่มปฏิบัติการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 
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ภาพที่ 4.46  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูธันยวัตร แกวสุข 
19.  นางณีระนุช อาจศรี 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียน              

ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการสอนแบบ Predict observe explain 
(POE) 

ความเปนมาและความสำคัญ 
การจัดกระบวนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญสามารถจัดไดหลายรูปแบบ โดยมีรูปแบบ

หนึ่งที่ไดรับความสนใจและงายตอการนำไปปฏิบัติ  คือการจัดการเรียนการสอนแบบ  Predict 
observe explain หรือ POE โดยเนนที่การทาทายผูเรียนเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการที่
จะเกิดขึ้น เพราะการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบบรรยายอยางเดียวทำใหผูเรียนอยูสถานะ
พยาน นั่นคือแคผานมาเห็นเหตุการณ ดังนั้น ความเขาใจและทัศนคติก็อาจแตกตางไปจากผูอยูใน
เหตุการณอยางแทจริง ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกรูปแบบการสอนแบบ POE เพื่อใชเปนนวัตกรรมใน
กระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียน 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบ POE 
 2. เพื่อสงเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ตามแนวทางการจัดการเรียนรู ศตวรรษที่ 21 
อยางมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  
 1. ขั้นเตรียมการ/วางแผน (Plan) ศึกษาเอกสารแนวคิด/หลักการ เรื่องที่สนใจ เพื่อเลือก
นวตักรรมในการแกปญหาการเรียนการสอน วางแผนการสรางนวัตกรรม 
 2. ขั้นปฏิบัติ (Do) ดำเนินการสรางนวัตกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการสอนแบบ POE 
 3. ขั้นตรวจสอบ (Check) ดำเนินการทดสอบรูปแบบการสอนPOE  ที่นำไปใชไดผลตามที่
ตองการหรือไม ไดแก การหาคารอยละของนักเรียน  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-
หลัง การใชนวัตกรรม 
 4. ขั้นการปรับปรุงแกไข (Action) การสะทอนผลการสอนหลังจากสิ้นสุดการสอนในแตละ
ขั้นตอนเพื่อปรับปรุงการสอนในครั้งตอไป 
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รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 

ภาพที่ 4.47  กระบวนการสอนแบบ Predict Observe Explain (POE) 
 
ขั้นตอนการสอน/ขั้นตอนการใชนวัตกรรม 
        1. ขั้นทำนาย (Predict) เปนขั้นที่ใหนักเรียนทำนายเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ หรือทำนาย
ผลการทดลองที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยที่นักเรียนตองใหเหตุผลเกี่ยวกับคำทำนายของนักเรียนดวย 
         2. ขั้นสังเกต (Observing) เปนขั้นที่นักเรียนตองลงมือทำการทดลอง หรือพิสูจน หาคำตอบ
เกี่ยวกับสิ่งที่ทำนายไว โดยการทดลอง หรือพิสูจน นักเรียนเปนผูออกแบบการทดลองหรือวางแนว
ทางการพิสูจนตามความตองการของนักเรียน 

3. ขั ้นอธิบาย (Explain) เปนขั ้นที ่นักเรียนตองลงมือทำการทดลอง หรือพิสูจน สิ ่งที่
นักเรียนทำนายไววาเปนจริงหรือไม ซึ่งอาจจะมีการขัดแยงกับสิ่งที่นักเรียนทำนายไว จึงทำใหนักเรียน
ตองพยายามหาเหตุผลมาอธิบายถึงสาเหตุของเหตุการณที่เกิดขึ้น ถาไมสามารถหาได ก็อาจจะมีการ
แลกเปลี ่ยนความรู กับกลุ มอื ่น แลวคนควาหาทฤษฎีที ่เกี ่ยวของมาอธิบายจนสามารถอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดและมีความนาเชื่อถือมากที่สุด 
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ภาพที่ 4.48  กิจกรรมการเรยีนการสอนของครูณีระนุช อาจศรี 
 
20.  นางสาวรจเรข เหลาลาภะ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อสงเสริม

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียน               
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

ความเปนมาและความสำคัญ 
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหโรงเรียนตองปรับเปลี่ยน

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางตอเนื่อง ผูพัฒนาใน
ฐานะครูผูสอนจึงไดพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยการนำเทคโนโลยีตางๆมาใชในการ
สงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจใหกับนักเรียน ซึ่งการเรียนแบบ
ผสมผสานนี้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนและเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา รูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานนี้จะทำใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่องทั้งการเรียนในหองเรียนปกติและการเรียนแบบ
ออนไลน 
วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่สงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
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กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อสงเสริมความสามารถดานการ
อานภาษาอังกฤษเพื ่อความเขาใจของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ดำเนินการพัฒนาดวย
กระบวนการวงจคุณภาพเดมมิ่ง ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ขัน้วางแผน (Plan) 
มีการวางแผนการดำเนินการสรางนวัตกรรม ดังน้ี 
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร

สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อกำหนดโครงสรางรายวิชา มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด 

1.2 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยี และการเรียนแบบผสมผสาน 

1.3 วิเคราะหสภาพปจจุบันของนักเรียนกลุมเปาหมาย เพ่ือออกแบบการจัดการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน (หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

1.4 ออกแบบนวัตกรรม รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

ขั้นตอนที่ 2 ขัน้การดำเนนิงาน (Do) 
ผูพัฒนานำนวัตกรรม รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อสงเสริม 

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน คิด วิเคราะห ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

ขั้นตอนที่ 3 ขัน้การนเิทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (Check) 
ผูพัฒนาในฐานะครูผู สอน ไดรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจากทานรอง

ผูอำนวยการ ทานผูอำนวยการ และครูที่ไดรับมอบหมายจากกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
เพื ่อประเมินผลการจัดการเรียนรู ตามรูปแบบ พรอมทั ้งใหคำแนะนำอันเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป 

ขั้นที่ 4 ข้ันการรายงานผลการดำเนนิงาน (Action) 
ผูพัฒนานำผลที่ไดจากการจัดการเรียนรูและคำแนะนำจากการนิเทศกำกับติดตามจากผูที่

เกี่ยวของ รายงานสรุปผลการใชนวัตกรรม และทบทวนคุณภาพโดยการนำผลการพัฒนา ปญหาและ
ขอเสนอแนะมาใชเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมใน
ครั้งตอไปอยางเปนระบบ 
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รูปแบบนวัตกรรม/โมเดล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.49   รูปแบบนวัตกรรม Blended Learning (รจเรข เหลาลาภะ, 2564)  
 
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใชในการพฒันานวัตกรรม 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสตูรสถานศึกษา กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
3. การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
4. การสอนการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ (Reading Comprehension) 
5. การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (Google Classroom, Line, Zoom, 

Loom, Youtube, Kahoot!) 
ขั้นตอนการสอน/ขัน้ตอนการใชนวัตกรรม 

รูปแบบการเรียนอานภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 
1) ขั้นเตรียมความพรอม (Warm Up) 
2) ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) 
3) ขั้นระหวางอาน (While-reading) 
4) ขั้นหลังการอาน (Post-reading) 
5) ขั้นสรุปบทเรียน (Wrap up) 
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ภาพที่ 4.50  กิจกรรมการเรียนการสอนของครูรจเรข เหลาลาภะ 
 
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลรวม (Shared Observing)     

1) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมแลกเปล่ียนเรียนรูถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามนวัตกรรมของแตละบุคคลมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัดเรียนการสอนโดย
ใชกิจกรรม Teach  less learn moreเปนหัวใจสำคัญ เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการ
เรียนรูจริงที่คงทนและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

2) ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นและใฝรูใฝเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ใน

การเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนอยางมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอน   
3) ครูมุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการเตรียมความพรอมใน

การใชชีวิตของผูเรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิง
คุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

4) โรงเร ียนมีส ื ่อและแหลงเร ียนรู  เพ ียงพอตอความตองการของผู  เร ียน ครูผ ู สอนมี
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการเรียนการ
สอนในชวงที่โรงเรียนปด 
 วิธีดำเนินการ จัดวางแผนและวางระบบการการนิเทศการสอน โดยผูบริหาร (ผู วิจัย)
รวมกับคณะกรรมการเขา นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน  
 ผูรับผิดชอบ  
 ผูวิจัยหรือผูบริหารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
วางแผนการนิเทศการสอนของผูรวมวิจัย 
 การปฏิบัติ 
 วันที่ 26-30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผูวิจัยไดทำนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมการ
เรียนการสอน ของผูรวมวิจัย    



336 
 
 ขั้นตอนที่ 4 การมีขอมูลยอนกลับรวม (Shared Reflecting) ประเมินและเนนคุณภาพ
และพัฒนาการจัดนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 
 สภาพที่คาดหวัง มีระบบการทำงานดานการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยเรียนรูมากกับการ
ทำงาน โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 
 วิธีดำเนินการ 1) พัฒนาขั้นตอนการทำงาน โดยนำวงจร PDCA มาใช 2) กำหนดใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
 ผูรับผิดชอบ  
 1. ผูวิจัยหรือผูบริหารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วางระบบการทำงานดานการจัดการ
เรียนรูแบบสอนนอยเรียนรูมากกับการทำงาน โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 
 การปฏิบัติ 
 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผูวิจัยไดทำประเมินและเนนคุณภาพและพัฒนาการจัด
นวัตกรรมอยางตอเนื ่องโดยการพัฒนาขั้นตอนการทำงาน โดยนำวงจร PDCA มาใช และมีการ 
กำหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 
 

กิจกรรมที ่ 4 การถอดบทเรียน มีจุดมุ งหมายเพื ่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน            
2) ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย ผูรวมวิจัย และหนวยงาน และองคความรูจาก
การปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี 
 4.1 ผลการดำเนินงาน 
   4.1.1 การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ผูวิจยัและผู
รวมวิจัยไดศึกษาสภาพที่คาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับจากการจัดการเรียนการสอน
แบบ Teach Less, Learn More ของครูผู สอน โดยพิจารณาจากแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี ่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ "สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น" ตามทรรศนะของนักวิชาการทั้ง 23 ทาน 
และแนวการสรางแบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn More 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันวิเคราะหการวัดและประเมินผลสภาพที่คาดหวังสรุปไดวา เครื่องมือ
สำหรับวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู แบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ประกอบดวยแบบ
ประเมิน  3 ฉบับ คือ 1) แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn 
More 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ 3) แบบ
ประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach 
less, Learn More ของครู โดยแบบประเมินทั้ง 3 ฉบับ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
   4.1.2 การประเมินเพื่อใหสภาพปจจุบัน (Current Condition) ผูวิจัยไดศึกษาสภาพ
ปจจุบัน โดยศึกษาจากการใชแบบประเมินทั้ง 3 ฉบับในขอ 4.1.1 มีรายละเอียดดังนี้  
 1) สภาพปจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn More 
มีคาเฉลี่ย 2.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ระดับการปฏิบัติของครูมากที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ครูการ
จัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ (Learning by Doing) มีคาเฉลี่ย 3.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 
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รองลงมา คือ ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) มีคาเฉลี่ย 3.31 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by 
Constructivism Theory) มีคาเฉลี่ย 3.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ระดับการปฏิบัติของครูที่
นอยที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ครูมีการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design Learning)  มี
คาเฉลี่ย 2.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ครูการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project 
Based Learning) มีคาเฉลี่ย 2.38 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 เทากับ ครูมีการพัฒนาทักษะการคิด
ระดับสูงของบลูม (Higher Order of Bloom’s taxonomy) มีคาเฉลี่ย 2.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.70 และครูมีการจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู ( Inquiry Based Learning) มีคาเฉลี่ย 2.43 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 
  2) สภาพปจจุบันของการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  มี
คาเฉลี่ย 2.88 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
มากที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ครูรักษาภาพลักษณที่ดีในหมูเพื่อนรวมงานและกับนักเรียน มีคาเฉลี่ย 3.16 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ครูมีความคิดสรางสรรคและมีความเปนผูนำ มีคาเฉลี่ย 3.15 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  และ ครูพรอมใหนักเรียนถามคำถามและพรอมใหคำปรึกษา มีคาเฉลี่ย
เทากับ ครูใหเวลาและใชเวลาในการชื่นชมนักเรียน คือ 3.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38  การ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที ่นอยที ่สุด 3 ลำดับ ไดแก ครูจัดลำดับ
ความสำคัญของสิ่งตาง ๆ และทำสิ่งที่สำคัญที่สุด มีคาเฉลี่ย 2.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ครู
สามารถเผชิญกับสถานการณทุกรูปแบบในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ย 2.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 
และครูแสดงความกระตือรือรนในงานที่ทำ มีคาเฉลี่ย 2.52 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 
  3) สภาพปจจุบันของคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน กอนการจัดการเรียนการสอน
แบบ Teach less, Learn More ของครู มีคาเฉลี่ย 2.92 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 คุณลักษณะที่
เกิดขึ้นกับนักเรียน กอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach less, Learn More ของครูมากที่สุด 3 
ลำดับ ไดแก ผูเรียนลงมือปฏิบัติและคิดในการปฏิบัติกิจกรรม มีคาเฉลี่ย 3.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.87 ผูเรียนเขาใจความคิดอยางลึกซึ้งวาจะเปนผูเรียนที่ดีขึ้นไดอยางไร มีคาเฉลี่ย 3.00 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.84 และผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอสงสัยในชั้นเรียน      มีคาเฉลี่ย 2.96 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ระดับการปฏิบัติของครูที่นอยที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ผูเรียนไดสรางองค
ความรูและจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 2.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ผูเรียนมี
การพัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา และการนำความรูไปประยุกตใช มีคาเฉลีย่ 
2.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และผูเรียนไดพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึงวิธีดำเนินการคนควา
ตรวจสอบ ผูเรียนไดคนหาคำตอบดวยตนเอง และผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งในดานการ
สรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธรวมกัน มีคาเฉลี่ย 2.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 0.75 และ 
0.75 ตามลำดับ 
  4.1.3 การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
รวมกันจัดทำ โครงการ 1 Teacher for 1 Innovation Project (โครงการครู 1 คน ตอ 1 นวัตกรรม) 
ขึ ้นเพื ่อนำมาใชเปนหลักในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรู มากขึ้น 
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(Teach Less, Learn More) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยมีทั้งหมด 20 นวัตกรรมจากผูรวม
วิจัย และไดนำนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นลงสูช้ันเรียนจำนวน 20 หองเรียน  
  4.1.4 การถอดบทเรียน หลังจากไดดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติรอยแลว ผูวิจัย
และผูรวมวิจัยไดรวมกันถอดบทเรียน การเรียนรูที่ไดจากการวิจัยขั้นตอนที่ 3 ในประเด็น 1) ผลการ
ดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ และ 4) 
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย ผูรวมวิจัย และหนวยงาน 
และองคความรูจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี 
 4.2 ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 
  4.2.1 การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ยังพบปญหาใน
การจัดกลุมคุณลักษณะของผูเรียนที่คาดหวังใหเกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) จึงใชเวลาพอสมควร และมีการถกเถียงกันในประเด็น
ตางๆอยางกวางขวาง ทำใหจับประเด็นในการสนทนาไดคอนขางยาก 
  4.2.2 การประเมินเพื่อใหสภาพปจจุบัน (Current Condition) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
รวมกันนำเครื่องมือที่ได เก็บขอมูลกับครูและนักเรียนในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เพื่อใหทราบถึง
สภาพปจจุบันกอนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, 
Learn More) ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห แตดวยกิจกรรมของทางโรงเรียนที่หลากหลายอาจจะทำ
ใหลาชาในบางหอง  
  4.2.3 การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ หลังจากที่ผูวิจัยและผู
รวมวิจัยไดประชุมวางแผนการนำแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติในชั้นเรียนแลว ผูรวมวิจัยบางทานยังไม
พรอมในการเก็บขอมูลวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจากการสรางเครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรูของ
ตนเองในแตละขั้นยังไมเรียบรอย ผูวิจัยจึงขยายเวลาเพิ่มเพ่ือใหผูรวมวิจัยไดมีเวลาในการจัดเตรียมสื่อ
และเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางเต็มที่ 
  4.2.4 การถอดบทเรียน การถอดบทเรียนของการปฏิบัต ิของผู ร วมวิจ ัยใชเวลา
คอนขางมาก เนื่องจากมีผูรวมวิจัยจำนวน 20 คน และเนื้อหาของการจัดการเรียนรูของผูรวมวิจัย
คอนขางหลากหลาย และเปนอุปสรรคตอการถอดบทเรียนอยางมาก  
 4.3 ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 
  4.3.1 การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ในการจัดทำ
แบบประเมินนั้น ผูวิจัยควรจัดทำเอกสารที่ชัดเจนใหผูรวมวิจัยไดรวมกันพิจารณาถึงคุณลักษณะที่
คาดหวัง เพื่อความรวดเร็วในการจัดทำเครื่องมือและตรงตามความคาดหวังในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less Learn More) 
  4.3.2 การประเมินเพื่อใหสภาพปจจุบัน (Current Condition) การประเมินเพื่อใหเห็น
สภาพปจจุบันในครั้งนี้เปนการประเมินจากแบบประเมินที่ผูรวมวิจัยและผูวิจัยสรางขึ้น ควรมีการ
ประเมินจากการสัมภาษณผูบริหาร ครู ผูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เพื่อให
ไดขอมูลที่ตรงกับสภาพจริงมากที่สุด 
  4.3.3 การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ ในการลงสูการปฏิบัติใน
สถานการณจริงนั้น มีปจจัยแทรกซอนหลายอยาง เชน เวลาในการทำกิจกรรม เนื่องจากโรงเรียนมี
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วันหยุดหรือกิจกรรมอื่นๆเขามาแทรก และสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำใหผูรวมวิจัยตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เปนการสอนแบบ
ผสมผสาน ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณของโรงเรียนในแตละชวง ทำใหการเรียนการสอนอาจขาดความ
ตอเน่ือง  
  4.3.4 การถอดบทเรียน จากปญหาของการใชเวลาในการถอดบทเรียน เนื่องจากความ
หลากหลายของนวัตกรรมของผูรวมวิจัย ผูวิจัยไดนำพาผูรวมวิจัย คอยๆพิจารณาประเด็นที่ตองการ
ถอดบทเรียน ทีละประเด็นตามลำดับของกิจกรรมที่ไดทำ และจัดกลุมรูปแบบการจัดการเรียนรูเขา
ดวยกัน ทำใหการถอดบทเรียนเปนไปอยางราบรื่น 
 4.4 การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย ผูรวม
วิจัย และหนวยงาน และองคความรูจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ที่
เกิดขึ้น 
  4.4.1 การจัดทำแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ทำใหผูวิจัย
และผูรวมวิจัยไดนำความรูจากขั้นตอนของการวางแผนเพื่อเสริมพลังความรูเบื้องตนสำหรับการวิจัย 
ในการจัดทำเครื่องมือเพื ่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนมาใช และไดเรียนรูกระบวนการและ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือรวมกัน 
  4.4.2 การประเมินเพื ่อใหสภาพปจจุบัน (Current Condition) การประเมินสภาพ
ปจจุบันทำใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดมองเห็นปญหาหรือสภาพของการจัดการเรียนการสอนของครู
รวมกัน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามสภาพปจจุบัน  
  4.4.3 การนำโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
เรียนรูรวมกันในการวางแผนเพื่อนำเทคนิควิธีการสอนตางๆ มาใชในการแกไขปญหาของผูเรียน จาก
การที่ผูวิจัยไดผูรวมวิจัยไดรวมกันประเมินสภาพปจจุบัน และมุงไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลที่ตรง
ตามความคาดหวัง 
  4.4.4 การถอดบทเรียน ทำใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดทบทวนการปฏิบัติที่ผานมา วาได
ดำเนินการมาถูกตองหรือไม มีสิ่งใดที่ยังตองปรับปรุง หรือมีสิ่งใดที่ปฏิบัติไดดีแลว เปนกิจกรรมที่ตอง
นอมนำใหผูรวมวิจัยยอนกลับไปพิจารณาตนเอง จากจุดเริ่มตนกอนการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 วา
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดอะไรจากการดำเนินงานที่ผานมา ซึ่งผูรวมวิจัยสามารถตอบได เพื่อนำสูขั้นตอน
การปฏิบัติตอไป 
 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 1 เปนการสังเกตเกี่ยวกับความกาวหนา 
และผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในแตละขั้นตอน โดยดำเนินการในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ  
 กิจกรรมที ่ 1 การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผลและประเมินผล  มี
วัตถุประสงคเพื่อรวมกันกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณ
กลุม การตรวจสอบและการบันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการดำเนินงานที่คาดหวังและ
ไมคาดหวัง จุดเดน จุดบกพรอง และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข ผลการเรียนรู และความรู
ใหมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยประชุมรวมกัน เพื่อระดมสมองและหามติเก่ี ยวกับ
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การสังเกตผลการวิจัยวงจรที่ 1 โดยทำการประชุมในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 วาระการประชุม 
ประกอบดวย 1) ตรวจสอบความคืบหนาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) หารือและสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการในการสังเกตผลการปฏิบัติวงจรที่ 1 3) สรุปขอมูลสำหรับถอด
บทเรียนขั้นตอนการปฏิบัติ 4) เตรียมการสำหรับการนิเทศการจัดการเรียนรูวงจรที่ 1 บรรยากาศของ
การประชุมดังแสดงในภาพที่ 4.51 รายละเอียดการประชุมสรุปไดดังน้ี  
 

   
 
ภาพที่ 4.51  บรรยากาศของการประชุมวางแผนกำหนดรูปแบบและวิธีการในสังเกตผล 
 
 ผูวิจัยกลาวเปดการประชุมและเปดประเด็นแรกของการประชุม คือ การตรวจสอบความ
คืบหนาของการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less Learn 
More) ของผูรวมวิจัยแตละทาน  
 

   “สวัสดีครับ คุณครูผูรวมวิจัยทุกทาน กระผมยินดีเปนอยางยิ่งที่คณะครูทุก
ทานไดมุงมั่นตั้งใจ และมีความพยายามในการสรางเครื่องมือ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูแบบสอนนอยลงเรียนรูมากขึ้นของลูก ๆ ในโรงเรียนของเรา วันนี้กระผมจะ
ขออนุญาตติดตามความคืบหนาของแตละทานวาไดดำเนินการไปอยางไรบางแลว     
มีปญหาอุปสรรคอยางไร วันนี้เราจะไดรวมกันแกปญหานาน ๆ และในวันนี้กระผม
ไดเชิญทานรองสุพรรษาเขารวมประชุมดวย เพื่อจัดตารางการนิเทศ โดยตัวกระผม
เองและทานรองอีกทั้ง 3 ทาน จะรวมกันนิเทศในชั้นเรียนของครูผูรวมวิจัยทุกทาน 
วันนี้จะใหคุณครูแตละทานไดรายงานความคืบหนาของตนเองนะครับ” (ผูวิจัย,         
นายสุรเชษฐ รูปต่ำ, 8 กันยายน 2563) 
    
  “ดิฉ ันขออนุญาตเร ิ ่มก อนคะ ฉ ันทำเร ื ่อง Steam to Star เพ ื ่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการแกปญหาและความพึงพอใจของนักเรียนวิชาโลก
ดาราศาสตรและอวกาศพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คะ โดยตอนนี้ไดดำเนินการ
สรางเครื ่องมือเรียบรอยแลวคะ และกำลังอยู ในชวงเก็บขอมูล” (ผู ร วมวิจัย ,        
นางจารุพร รุทเทวิน, 8 กันยายน 2563) 
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“ในสวนของอภิรดีนะคะไดดำเนินการในการพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ Role 
Play  และการเร ียนร ู แบบรวมมือ  Cooperative Learning  ซ ึ ่งตอนนี ้ได จัด
กิจกรรมไปบางแลวคะ แตชวงนี้เปนชวงการติวของนักเรียนชั้น ม.3  ทำใหการเก็บ
ขอมูลอาจจะยังไมครบถวนสมบูรณคะ นักเรียนใหความรวมมือในการเรียนดีมาก
คะ” (ผูรวมวิจัย, นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ, 8 กันยายน 2563) 

“กระผมนายพิทยาไดจัดทำการจัดการเรียนรูแบบ IC model  ซึ่งเปนการ
จัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ตอนนี้ อยูในขั้น
การดำเนินการจัดทำเครื่องมือครับ” (ผูรวมวิจัย, นายพิทยา แหลมคม, 8 กันยายน 
2563) 

“สำหรับผมจะเหมือนกับครูวิทยาครับ ผมสุริยา นามไพร ทำเรื ่องการ
พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง พัฒนาการประวัติศาสตร
ไทยสมัยปฏิรูปประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ตอนนี้กำลังดำเนินการในการจัดทำ
เครื่องมือครับ” (ผูรวมวิจัย, นายสุริยา นามไพร, 8 กันยายน 2563) 

“ดิฉันนางณีรนุช อาจศรี ทำเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาดวย
กระบวนการสอนแบบ Predict observe explain (POE) ตอนนี้กำลังดำเนินการใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคะ มีขอมูลบางสวนที ่ยังไมเรียบรอยคะ” (ผู ร วมวิจัย ,        
นางณีรนุช อาจศรี, 8 กันยายน 2563) 

“ดิฉันนางสาวรจเรข เหลาลาภะ ทำการศึกษาเรื่องรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน เพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ในวิชานี ้นะคะมี 2 คาบตอสัปดาห ทำใหยังเก็บ
รวบรวมขอมูลไดไมครบ และกำลังดำเนินการสรางสื่อการเรียนการสอนในบางสวน
คะยินดี” (ผูรวมวิจัย, นางสาวรจเรข เหลาลาภะ, 8 กันยายน 2563) 

“ปยะพร  ศิริปรีชาพันธุ ทำเรื่องการจัดการเรียนการสอน เรื่องสารรอบตัว
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชชุมชนเปนฐาน ผานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน    ซึ่งเปนโครงการ
รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการลงพื้นที่จริง ซึ่งตอนนี้ไดดำเนินการไปบางสวน
แลวคะ แลวจะมีกิจกรรมที่นักเรียนจะไดรวมกันปลูกปา และทำกิจกรรมนอก
สถานที่อีกคะ” (ผูรวมวิจัย, นางปยพร ศิริปรีชาพันธุ, 8 กันยายน 2563) 
“กระผมตองขอขอบคุณคุณครูผูรวมวิจัยทุกทานเปนอยางยิ่งครับ จากนี้ใหคุณครูได
ดำเนินการในการเตรียมความพรอมในการสรางเครื่องมือของตนเองใหเรียบรอย 
และผอ. พรอมดวยคณะผูบริหาร และคุณครูที่ไดรับมอบหมายจากกลุมสาระการ
เรียนรูจะดำเนินการในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเรา
จะใชแบบประเมินที่เราไดรวมกันจัดทำขึ้น เพื่อดูการจัดการสอนของครู และการ
เรียนรูของผูเรียน วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง ผอ. มอบหมายใหรองสุพรรษา



342 
 

ไดจัดทำตารางการนิเทศ และขอขอบคุณคุณครูทุกทานครับ” (ผูวิจัย , นายสุรเชษฐ 
รูปต่ำ, 8 กันยายน 2563) 

 
 คณะผูวิจัยไดประชุมรวมกัน จนไดขอสรุปตามตองการ คือ 1) ตรวจสอบความคืบหนาของ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของผูรวมวิจัย 2) หารือและสรุปประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบ และ
วิธีการในการสังเกตผลการปฏิบัติวงจรที่ 1 3) สรุปขอมูลสำหรับถอดบทเรียนขั้นตอนการปฏิบัติ      
4) เตรียมการสำหรับการนิเทศการจัดการเรียนรูวงจรที่ 1 ใชเวลาในการประชุม ประมาณ 2 ชั่วโมง 
ผลการประชุมสามารถสรุปไดดังในตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.14  โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการ

สังเกตผลวงจรที่ 1 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง 
ความคบืหนาของ 

การปฏิบัติ 
บทสรปุวิธ ี
การสังเกต 

โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอยลงเรียนรูมากขึน้ 
ขั้นตอนที่ 1 การ
วางแผนรวม (Shared 
Planning)   คือการ
วางแผนหาหัวขอ
นวัตกรรมของผูรวมวิจัย
แตละคน 
 

 ผูรวมวิจัย มีนวัตกรรม
ในการพัฒนาดานการ
สอนนอยเรียนรูมากขึ้น 
มีการเขียนแผนการสอน
จัดทำเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการ
สอนให เพียงพอสำหรับ
การจัดการเรียนการสอน 
 

ผลสำเร็จ: 1. มีการ
ดำเนินการคิดหานวัตกรรม
ที่เหมาะกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของแตละ
ช้ันเรียน 
2. มีการวิเคราะหหลักสูตร 
มาตรฐานการจัดการศึกษา 
เพื่อแผนการจัดการเรียน
การสอนตามนวัตกรรมใน
รายวิชาตางๆครบถวนและ 

จากความคืบหนา
ของการปฏิบัติ ที่
ประชุมมีมติใหใช
แบบประเมิน
คุณภาพแบบ
ประเมินผล
คุณลักษณะที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียน ที่
ไดรับผลจากการ
จัดการเรียนการ  

 
ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง 
ความคบืหนาของ 

การปฏิบัต ิ
บทสรปุวิธ ี
การสังเกต 

โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอยลงเรียนรูมากขึน้ 
  ผานการพิจารณารวมกัน 

ระหวางสถานศึกษาและ
ครูผูสอน และนำแผนการ
จัดการเรียนการสอนไปใช

การสอนแบบ 
Teach Less, 
Learn More ของ
ครู 
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง 
ความคบืหนาของ 

การปฏิบัต ิ
บทสรปุวิธ ี
การสังเกต 

ใน ภาคเรียนที ่2 ปก
การศึกษา 2563 

ทำการประเมินใน
วันที่ 4-8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 
 
จากความคืบหนา
ของการปฏิบัติ ที่
ประชุมมีมติใหใช
แบบประเมิน
คุณภาพแบบ
ประเมินผล
คุณลักษณะที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียน ที่
ไดรับผลจากการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ Teach 
Less, Learn 
More ของคร ู
ทำการประเมินใน
วันที่ 4-8 มกราคม 
พ.ศ. 2564 
 

ขั้นตอนที่ 2 การนำแผน
สูการปฏิบัติรวม 
(Shared 
Implementing)   
 

1.ผูรวมวิจัย นำแผนการ
สอนตามนวัตกรรมของ
แตละบุคคลเขาสูการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนในหองเรียน  
2. ครูผูสอนลดบทบาท
ในการสอนของตนเองให
นอยลง และสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองมากขึ้น การ
จัดการศึกษาเปนไปเพื่อ
พัฒนาใหผูเรียนเปนนัก
คิด มีความรูที่เพ่ิมมาก
ขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรม
และความสามารถใน
การสรางสรรคเพื่อนำไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง 
มุงเนนประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ที่ดีขึ้นและเปนการ
เตรียมความพรอมใน
การใชชีวิตของผูเรียน 
เปนการเปลี่ยนจากการ
จัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสูการจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพ 
สงเสริมใหผูเรยีนมี
ประสิทธิภาพในการ
เรียนรูและเกิดทักษะ
การคิดขั้นสูง 

1.มีจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู 
2. นำแผนการจัดการเรียนรู
ตามนวัตกรรมลงสูการ
จัดการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนตามรายวิชาของผูรวม
วิจัยแตละคน ใชใน ภาค
เรียนที่ 2 ปกการศึกษา 
2563 
3. ครูผูสอนลดบทบาทใน
การสอนของตนเองให
นอยลง  ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเองมาก
ขึ้น การจัดการศึกษาเปนไป
เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนัก
คิด มีความรูที่เพ่ิมมากขึ้น
เกี่ยวกับนวัตกรรมและ
ความสามารถในการ
สรางสรรค นำไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง 
มุงเนนประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง 
ความคบืหนาของ 

การปฏิบัต ิ
บทสรปุวิธ ี
การสังเกต 

 
ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม
ผลรวม (Shared 
Observing)   

ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึง
สภาพจริงของการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามนวัตกรรมของ
แตละบุคคล และรับการ
นิเทศการจัดการเรียนรู
จากผูวิจัยและ
คณะกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

1) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึง
สภาพจริงของการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
ตามนวัตกรรมของแตละ
บุคคลมีการจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัด
เรียนการสอนโดยใช
กิจกรรม Teach Less 
Learn moreเปนหัวใจ
สำคัญ เพื่อใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติจริง เกิดการ
เรียนรูจริงที่คงทนและ
สามารถนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันได 
2) ผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองมากขึ้นและใฝรู
ใฝเรียน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ในการเรียนรูได
ดวยตนเอง เรียนอยางมี
ความสุขและสนุกกับ
กิจกรรมการจดัการเรียนรู
ของครูผูสอน   
3) ครูมุงเนนประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน
ที่ดีขึ้นและเปนการเตรียม
ความพรอมในการใชชีวิต
ของผูเรียน เปนการเปลี่ยน
จากการจัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสูการจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพ 
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพทีค่าดหวัง 
ความคบืหนาของ 

การปฏิบัต ิ
บทสรปุวิธ ี
การสังเกต 

สงเสริมใหผูเรยีนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรู
และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
4) โรงเรียนมสีือ่และแหลง
เรียนรูเพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียน 
ครูผูสอนมคีวามสามารถใน
การผลิตสื่อการสอนที่ตรง
กับรายวิชาและทันตอ
สถานการณของการจัดการ
เรียนการสอนในชวงที่
โรงเรียนปด 

ขั้นตอนที่ 4 การมี
ขอมูลยอนกลบัรวม 
(Shared Reflecting) 
ประเมินและเนน
คุณภาพและพัฒนาการ
จัดนวัตกรรมอยาง
ตอเน่ือง 

มีระบบการทำงานดาน
การจัดการเรียนรู แบบ
สอนนอยเรียนรูมากกับ
การทำงาน โดยใชวงจร
คุณภาพ PDCA 
 

ผูวิจัยไดทำประเมินและเนน
คุณภาพและพัฒนาการจัด
นวัตกรรมอยางตอเน่ืองโดย
การพัฒนาขั้นตอนการ
ทำงาน โดยนำวงจร PDCA 
มาใช และมีการ กำหนดให
มีการตรวจสอบคุณภาพการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

  
 สำหรับการเตรียมการสำหรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวงจรที่ 1 คณะผูบริหาร
และคณะครูที ่ไดรับมอบหมายจะดำเนินการนิเทศติดตามครูผู รวมวิจัย ในระหวางวันที่ 21-25 
กันยายน พ.ศ. 2563 และทำการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการประเมิน 3 สวน คือ 1) การ
ประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More 2) การประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ 3) การประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับ
ผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู ตารางการนิเทศครูผูรวม
วิจัย ดังตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15  ปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผูรวมวิจัย  
 

ที่ ครูผูรับการนิเทศ วัน/เดือน/ป 
ชั้น/
หอง 

คาบที่ หอง ครูผูนิเทศ 

1 ครูชลิดา ชาติมนตรี 21 ก.ย.63 5/10 3 527 1) รองสุพรรษา  ธรรมสโรช 
2) ครูสุวลักษณ  เรืองวิเศษ 
3) ครูภัสดา  วงษชารี 

2 ครูธันยวัตร แกวสุข 21 ก.ย.63 3/1 5 133 1) รองสุพรรษา  ธรรมสโรช 
2) ครูสุวลักษณ  เรืองวิเศษ 
3) ครูภัสดา  วงษชารี 

3 ครูพิกุล ทองภู 22 ก.ย.63 4/12 0 322 1) รองอวตาร  บริบูรณวัฒน  
2) ครูมุกดา  เสนาฤทธ์ิ                
3) ครูจริยาภรณ  ตามบุญ 

4 ครูปยะพร ศิริปรีชาพันธุ 22 ก.ย.63 1/8 1 137 1) รองสุพรรษา  ธรรมสโรช  
2) ครูมีชัย  ศรีโนนยาง 
3) ครูนครราช  เทียนเพ็ชร 

5 ครูณีระนุช อาจศรี 22 ก.ย.63 6/3 3 534 1) รองชนิดา  คุมศรีไวย                
2) ครูนิตกรณ ศรีพิมพสอ 
3) ครูวริษา อธิสุมงคล 

6 ครูมัลลิกา เปรมลาภ 22 ก.ย.63 6/2 5 535 1) รองสุพรรษา  ธรรมสโรช  
2) ครูบัญชา คำธานี                
3) ครูณัฐวุฒิ เคนทรภักดิ์ 

7 ครูสุริยา นามไพร 23 ก.ย.63 3/1 3 131 1) รองสุพรรษา  ธรรมสโรช 
2) ครูสุวลักษณ  เรืองวิเศษ 
3) ครูภัสดา  วงษชารี 

8 ครูนครราช เทียนเพ็ชร 23 ก.ย.63 4/1 7 321 1) รองชนิดา  คุมศรีไวย                     
2) ครูนิตกรณ  ศรีพิมพสอ  
3) ครูละมุล  สายสุดตา 

9 ครูนิตยา หอมทอง 24 ก.ย.63 4/10 3 436 1) รองสุพรรษา ธรรมสโรช  
2) ครูอนุวรรณ  สิมลี              
3) ครูสาวิตรี  ทัดพินิจ       
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ตารางที่ 4.15  (ตอ) 
 

ที่ ครูผูรับการนิเทศ วัน/เดือน/ป 
ชั้น/
หอง 

คาบที่ หอง ครูผูนิเทศ 

10 ครูรจเรข เหลาลาภะ 24 ก.ย.63 4/12 0 538 1) รองอวตาร  บริบูรณวัฒน    
2) ครูสุพิน ภูพานเพ็ชร                
3) ครูนิตยา สิงหสุธรรม 

11 ครูประมวญจิตต พันธุเสือ
ทอง 

24 ก.ย.63 1/1 1 122 1) รองชนิดา  คุมศรีไวย           
2) ครูอนุวรรณ  สิมลี 
3) ครูสุพิน  ภูพานเพ็ชร 

12 ครูวิริพร อามาตยสมบัติ 24 ก.ย.63 6/4 2 533 1) รองสุพรรษา  ธรรมสโรช    
2) ครูพิกุล  ทองภู             
3) ครูทัศวรรณ  พิมาลา 

13 ครูอภิรดี  ศักดิ์คันธภิญโญ 24 ก.ย.63 3/1 3 133 1) รองชนิดา  คุมศรีไวย               
2) ครูสุพิน ภูพานเพ็ชร                
3) ครูนิตยา สิงหสุธรรม 

14 ครูนฤมล พิพัธนบรรจง 24 ก.ย.63 5/12 4 528 1) รองชนิดา  คุมศรีไวย         
2) ครูมุกดา  เสนาฤทธ์ิ              
3) ครูพิกุล  ทองภู 

15 ครูพิทยา แหลมคม 24 ก.ย.63 6/4 1 533 1) รองสุพรรษา  ธรรมสโรช 
2) ครูปยะนุช  วินทะไชย              
3) ครูรุงฤดี ศิริบุรี 

16 ครูวิรงรอง ทองเทพ 24 ก.ย.63 6/1 2 511 1) รองอวตาร บริบูรณวัฒน 
2) ครูจารุพร  รุทเทวิน                
3) ครูคุณานนท  พิณพงษ 

17 ครูจารุพร รุทเทวิน 25 ก.ย.63 6/2 3 518 1) รองสุพรรษา  ธรรมสโรช              
2) ครูนิตกรณ  ศรีพิมพสอ  
3) ครูนิภาภรณ  ทำไธสง              

18 ครูปยะนุช วินทะไชย 25 ก.ย.63 5/7 4 524 1) รองสุพรรษา  ธรรมสโรช              
2) ผูชวยไพรินทร  พลเยี่ยม  
3) ครูสัญญาลักษณ คำธานี 

19 นายกฤตนนท เดชาโชติชวง 25 ก.ย.63 4/8 3 438 1) รองอวตาร  บริบูรณวัฒน              
2) ครูนครราช  เทียนเพ็ชร  
3) ครูละมุล สายสุดตา 
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ตารางที่ 4.15  (ตอ) 
 

ที่ ครูผูรับการนิเทศ วัน/เดือน/ป 
ชั้น/
หอง 

คาบที่ หอง ครูผูนิเทศ 

20 ครูเศวตสิทธ์ิ มูลสาระ 25 ก.ย.63 6/10 4 546 1) รองอวตาร  บริบูรณวัฒน  
2) ครูอนุวรรณ  สิมลี 
3) ครูนิตยา สิงหสุธรรม 

 
 

   
 

     
 

      
ภาพที่ 4.52  บรรยากาศการนิเทศการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน วงจรที่ 1 
 
     กิจกรรมที่ 2 ผลการปฏิบัติตามแผน 
    การสังเกตผลการปฏิบัติ ผู ว ิจ ัยและผู ร วมวิจัย ไดแบงหนาที ่เพื ่อใหสามารถ
ประเมินผลไดอยางครบถวนในระยะเวลาที่กำหนด โดยผูรวมวิจัย จำนวน 20 คน ไดรับการนิเทศจาก
คณะผูบริหารและคณะครูที่ไดรับมอบหมายจะดำเนินการนิเทศติดตามครูผูรวมวิจัย ในระหวางวันที่ 
21-25 กันยายน พ.ศ. 2563 และทำการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการประเมิน 3 สวน คือ 1) การ
ประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More 2) การประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ 3) การประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับ
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ผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู หลังจากนั้น จะไดนำผลการ
ประเมินและการตรวจสอบทั้งสองสวน มาทำการวิเคราะหขอมูล และนำเสนอขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

1.1 ผลการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น Teach Less, Learn More  
ผูรวมวิจัยทั้ง 20 คน ไดดำเนินการปฏิบัติการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน มีผลการ

จัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ดังนี้ 
1. นางสาวพกิุล  ทองภู 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท31102 เรื่อง นิราศนรินทร

คำโคลง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยนวัตกรรม “HUGNA MODEL” 
ผลทีเ่กิดกับนกัเรียน 
 1.  นักเรียนเรยีนรูอยางมีความสุข  กระตือรือรนในการทำกิจกรรม  ปรกึษาหารือกับ
สมาชิกในกลุม แสดงความคดิเห็นอยางมีเหตุผล ตลอดจนสรางสรรคผลงานไดอยางมีคุณภาพ  
 2. นักเรียนทำงานอยางเปนระบบ  
 3. นักเรียนปรบัตัวเขากับเพ่ือนไดดี  มีความการนำเสนอผลงานอยางมั่นใจ 
 4.  ผลการทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น 
 
2. นางจารุพร รุทเทวิน 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : STEAM TO STAR เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการแกปญหาและ

ความพึงพอใจของนักเรียนวิชาโลกดาราศาสตรและอวกาศพื้นฐาน               
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

ผลการใชนวัตกรรม (ผลตอนักเรียน ครู ผูบริหาร สถานศึกษา ชุมชน) 
1. ผลการพัฒนานวัตกรรม STEAM TO STAR ใหมีประสิทธิภาพ  

 นวัตกรรมการเรียนการสอน STEAM TO STAR ไดสรางและตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู เชี ่ยวชาญ ปรับปรุง แกไข และนำไปหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมไดเทากับ  มีคาเทากับ   
48.27/81.80  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด คือ 80/80   

2.  ผลการพัฒนานักเรียน 
    2.1  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ตารางที่ 4.16  แสดงคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช 
นวัตกรรม STEAM TO STAR  (N = 39)  

 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนนเฉลี่ย  
(X) 

รอยละคะแนน
เฉลี่ย 

39 40 35 19 28.64 71.60 
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 จากตารางที่ 4.16 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 28.64 คิด
เปนรอยละ 71.60 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั ้งไว  คือรอยละ 70 ขึ้นไป โดยมีคะแนนสูงสุด เทากับ 35 
คะแนน และมีคะแนนต่ำสุด เทากับ 19 คะแนน   

2.2  ผลการพัฒนาทักษะการแกปญหา 
 
ตารางที่ 4.17  แสดงคะแนนจากการวัดทักษะการแกปญหาของนักเรียนที่เรียนโดยใชนวัตกรรม 

STEAM TO STAR (N = 39) 
 

จำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนนเฉลี่ย 
(X) 

รอยละคะแนน
เฉลี่ย 

39 40 36 27 31.30 78.27 

 จากตารางที่ 4.17 พบวา นักเรียนมีทักษะการแกปญหา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 31.30 คิดเปน
รอยละ 78.27 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  คือรอยละ 70 ขึ้นไป โดยมีคะแนนสูงสุด เทากับ 36 คะแนน 
และมีคะแนนต่ำสุด เทากับ 27 คะแนน   

2.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจ  
พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X = 4.11) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ย สูงสุด ไดแก ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู (X = 4.15) รองลงมา ไดแก ดานประโยชนที่ไดรับจาก การจัดการเรียนรู  
(X =4.11) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก ดานบรรยากาศในการเรียนรู (X = 4.07)  

ดังนั้น สรุปไดวา การสรางและพัฒนานวัตกรรม STEAM TO STAR สามารถพัฒนานักเรียน
ทั้งดานความรู ทักษะการคิดการแกปญหา คุณลักษณะอันพึงประสงค ทำใหนักเรียนเกิดการคิดอยาง
เปนระบบ ออกแบบสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม สามารถใชทักษะทางดานคณิตศาสตรได
อยางคลองแคลว มีการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีสุนทรียภาพ มีสติ สมาธิ ในการเรียนที่ใช
ศิลปะในการกลอมเกลาจิตใจ ครูไดพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนและครูมี
คุณภาพสงผลใหสถานศึกษามีคุณภาพ ผลงานและความสามารถของนักเรียนและกระบวนการฝก
ลำดับการคิดวิเคราะห สรางสรรคสามารถนำไปตอยอดในการเรียนขั ้นสูงหรือในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันตอไป ยอมเปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติตอไป  

 
3. นายเศวตสทิธิ์ มูลสาระ   
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอวที่มีตอทักษะ

การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (The effect of 
cooperative learning using jigsaw technique on reading skill for 
Matthayomsuksa 6) 
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ผลตอนักเรียน 
  1.  ประสทิธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใชเทคนิคจ๊ิกซอว (Jigsaw) เทากับ 
86.05/ 84.88 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80   
  2.  ผลสมัฤทธิท์างการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนหลังการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษกอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3.  นักเรียนมคีวามพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคจิ๊กซอว (Jigsaw)     
ในภาพรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด 
  ผลตอครู ผูบรหิาร สถานศึกษา ชุมชน 
  ครู ผูบริหาร สถานศึกษา ชุมชน (ผูปกครอง) มีความพึงพอใจที่ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนสูงขึ ้นและพอใจที่นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทำ
กิจกรรมและมีความสำคัญในกลุม 
 
4. นางอภิรดี ศักด์ิคันธภิญโญ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role Play) และการเรียนรูแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning)  

ผลการใชนวัตกรรม (ผลตอนักเรียน ครู ผูบริหาร สถานศึกษา ชุมชน) 
 ผลตอนักเรียน นักเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหาแตละสถานการณอยางแทจริง      
สามารถสรางบทสนทนาตามสถานการณตางๆไดอยางมั่นใจ  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
 ผลตอครู ครูผูสอนมีความภูมิใจในผลสัมฤทธิ์และความมัน่ใจในการกลาแสดงออกของ
นักเรียน และสามารถนำไปเผยแพรตอในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อนำไปฝกฝนทดลองใช
ในระดับช้ันอื่นได 
 ผลตอผูบรหิาร มีครใูนโรงเรียนเปนครูนักพัฒนาสามารถคดิคนนวัตกรรมในการพัฒนา
นักเรียนใหมีศกัยภาพได 
 
5. นางปยะพร ศิริปรีชาพันธุ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การจัดการเรียนการสอน เรื่องสารรอบตัว ม.1 โดยใชชุมชุมเปนฐาน ผานระบบ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน 

ผลการใชนวัตกรรม 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 วิชา วิทยาศาสตร 2 เรื่อง  สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบชุมชนเปนฐาน ผานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ผูศึกษานำเสนอผลการศึกษาตามลำดับ  
ดังนี ้
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 1. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน วิชา
วิทยาศาสตร 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน วิชา วิทยาศาสตร 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนแบบ
ชุมชนเปนฐาน ผานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน หลังเรียนสูงกวาเรียน 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน วิชา วิทยาศาสตร 2 ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ที่ไดรับการสอนแบบชุมชนเปนฐาน ผานระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
         ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  วิชา 
วิทยาศาสตร 2  เรื่อง สารและสมบัติของสาร ที่ไดรับการสอนแบบชุมชนเปนฐาน แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่  4.18  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนของ
     นักเรียน วิชา วิทยาศาสตร 2 เรื่อง สารรอบตัว ที่ไดรับการสอนแบบชุมชนเปนฐาน 
     ผานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

การทดสอบ 
จำนวน
นักเรียน 

 S.D. 

กอนเรียน 36 20.33 3.28 
หลังเรียน 36 32.90 1.60 

  

  3. การเปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในศตวรรษที่ 21  ของ
นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร 2 เรื่อง สารรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เรื่อง สารรอบตัว  ที่ไดรับการ
สอนแบบชุมชนเปนฐาน ผานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 กอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร 2 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  เร่ือง สารรอบตัว ที่ไดรับการสอนแบบชุมชน
เปนฐาน แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 4.19  แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21 กอนเรียน 
       และหลังเรียนของนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เรื่อง สารรอบตัว ที่
      ไดรับการสอนแบบชุมชนเปนฐาน 
  

การทดสอบ 
จำนวน
นักเรียน 

 S.D. 

กอนเรียน 36 19.70 2.17 
หลังเรียน 36 33.43 1.85 
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6. นางสาววิริพร อามาตยสมบัติ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : S.K.N.S. MODEL เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความในโลกจินตนาการ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
ผลการใชนวัตกรรม (ผลตอนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ชุมชน) 

จากการนำผลงานไปใชทำใหเกิดผลดังน้ี  
1. ความสำเร็จในการใชนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช “S.K.N.S. MODEL เพือ่ 

พัฒนาการเขียนเรียงความในโลกจินตนาการ” เกิดจากความรวมมือ ของทุกฝาย คือ ผูบริหาร ครู 
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน  

2. นักเรียนมีผลงานการเขียนเรียงความในโลกจินตนาการที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจใน 
ผลงานของตนเอง 

3. การทำงานที่เปนระบบและความทุมเทเอาใจใสของคณะครู ผูปกครอง นักเรียนเปน ปจจัย 
สำคัญทีท่ำใหการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว คือ ผลสมัฤทธิ์ทางเรียนเรื่อง
การเขียนเรียงความในโลกจนิตนาการเพิ่มขึ้นอยางนาพอใจ 
 
7. นางสาวมลัลิกา เปรมลาภ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชเทคนิค

การสอนแบบ Math League 
ผลการใชนวัตกรรม (ผลตอนักเรียน ครู ผูบริหาร สถานศึกษา ชุมชน) 
 หลังจากทดลองใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอนดังกลาวไดพบสิ่งที่นาสนใจ และจะเปน
สิ่งที่นำไปสูการแกปญหา และพัฒนานักเรียนไดอยางแทจริง โดยมีผลการวิจัยเปนเครื่องยืนยัน ซึ่ง
จากผลการวิจัยกลาวพบวา เทคนิคการสอนแบบ Math League ไดชวยทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นตามศักยภาพของนักเรียน นอกจากนี้ จากการสังเกตและใชแบบประเมินนั้น 
ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวา นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรทั้งนักเรียน
หญิงและนักเรียนชาย จากนักเรียนที่เคยโดดเรียนวิชาคณิตศาสตรกลับรีบมาเขาเรี ยนกอนเพื่อน ๆ 
นักเรียนหลายคนเบื่อหนายวิชาคณิตศาสตร ไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู หรือไมกลาแสดงออก 
ก็พัฒนาขึ้น 
 
8. นายพิทยา แหลมคม 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 6 เร่ือง

แคลคลูัสเบ้ืองตน โดยใช IC MODEL 
ผลการใชนวัตกรรม  

1. นักเรียนมากกวารอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด ที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง แคลคลูัสเบ้ืองตน อยูในระดับ 4 (คะแนนมากกวารอยละ 80) 

2. นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห การทำงานเปนกลุม และการสื่อสาร 
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9. นางสาวปยะนุช   วินทะไชย 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเรียง

สับเปลี่ยนเชิงเสนของสิ่งของที่แตกตางกันทั้งหมด สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใช  CP MODEL 

ผลการใชนวัตกรรม (ผลตอนักเรียน ครู ผูบริหาร สถานศึกษา ชุมชน) 
นักเรียน   ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วขึ้น  สรางบรรยากาศการเรียนรูสนุกสนาน  ชวยให

นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน ชวยใหนักเรียนไมเบื่อในการเรียน นักเรียนประสบความสำเร็จจาก
การเรียนมากขึ้น ชวยใหการเรียนเนื้อหางายขึ้น  ชวยกระตุน และเราความสนใจใหกับนักเรียนมาก
ขึ้น ชวยทำเรื่องยากใหเปนงาย ชวยทำเรื่องที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม  

ครู  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ชวยลดเวลาในการสอน  เปนเครื่องชวยรนเวลาการ
สอนใหสั้นลง 

ผูบริหาร  สนับสนุนการเรียนการสอน มีบุคลากรที่มีคุณภาพทันสมัย และประสิทธิภาพใน
การสอนอยางดี 

สถานศึกษา  เนนการเรียนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 
เปนตัวชี้วัดถึงคุณภาพของครูไดเปนอยางดี เปนเครื่องยืนยันถึงการพัฒนาตนเองของครู  มีความ
ทันสมัยเปนที่ยอมรับ เทาทันโลกเทาทันสังคม การยอมรับจากชุมชุน 

ชุมชน  เกิดเครือขายความรู ชุมชนยอมรับประสิทธิภาพจากการจัดการเรียนรูของโรงเรียน
และไดบุคคลากรที่จบออกไปมีคุณภาพชวยพัฒนาชุมชนใหดีขึ้น 
 
10. นางสาวนครราช เทียนเพ็ชร  
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาชีววิทยา เรื่อง

การถอดรหัส(transcription) และการแปลรหัส (translation) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4/1 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) 

ผลการใชนวัตกรรม (ผลตอนักเรียน ครู ผูบริหาร สถานศึกษา ชุมชน) 
1. ผลการใชนวัตกรรมตอนักเรียน  หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สงเสริมการเรียนรูเรื่อง

การถอดรหัส (Transcription) และการแปลรหัส (Translation) โดยสอนกระบวนการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ (5E)  นักเรียนมีปฏิสัมพันธกันระหวางนักเรียนเอง และยังเปนรูปแบบของการชวยเหลือกัน 
ฝกใหผู เรียนคิดวิเคราะห ลงมือปฏิบัติและสรุปเปนความรูฝงแนน ซึ่งเปนองคความรูที ่เกิดจาก
ประสบการณของตนเอง  

2. ผลการใชนวัตกรรมตอครู หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สงเสริมการเรียนรูเรื่องการ
ถอดรหัส (Transcription) และการแปลรหัส (Translation) โดยสอนกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
(5E)  มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใชประกอบการจัดการเรียนรูชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. ผลการใชนวัตกรรมตอผู บริหารสถานศึกษา  ไดสอบสนองนโยบายของผู บร ิหาร
สถานศึกษาสอนนอย ๆ แตไดการเรียนรูมากๆ ในการฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห ลงมือปฏิบัติ   
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4. ผลการใชนวัตกรรมตอชุมชน  นักเรียนสามารถนำความรูสูการปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนจะตอง
เชื่อมโยงความรูเกี่ยวกับการถอดรหัสและการแปลรหัสไปใชอธิบายและแกปญหาในชีวิตประจำวัน  
รวมทั้งนักเรียนมีจิตสาธารณะนำความรูไปชวยสอนเพื่อน ๆ ภายในกลุม   
 
11. นางสาวชลิดา ชาติมนตรี 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม : การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ LIDA 

MODEL รายวชิาอาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
ผลการใชนวัตกรรม (ผลตอนักเรียน ครู ผูบริหาร  สถานศึกษา ชุมชน)  
ตอนักเรียน  
 
ตารางที่ 4.20  คะแนนผลการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ LIDA     
       MODEL 
 

จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

รอยละ 

นักเรียนที ่
ผานเกณฑ 

นักเรียนที ่
ไมผานเกณฑ 

จำนวน 
(คน) 

รอยละ 
จำนวน 
(คน) 

รอยละ 

37 30 22.97 76.58 29 78.38 8 21.62 
 
จากตารางที่ 4.20 พบวา นักเรียนมีคะแนนทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหเฉลี่ย 

22.97 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 76.58 และมีนักเรียนที่ผานเกณฑจำนวน 29 คน 
จากนักเรียนทั้งหมด 37 คน คิดเปนรอยละ 78.38 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 
 

ตอครูและตอผูบริหาร 
1.ไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  
2.ผูบริหารสามารถนำผลจากการวิจัย/นวัตกรรม ที่ครูผูสอนไดจัดทำและดำเนินการไปขยาย

ผลตอไป 
 

12. นางประมวญจิตต พันธุเสือทอง 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม :  การพัฒนาชุดคำศัพทมหัศจรรย (Magic Vocabulary) วิชาภาษาอังกฤษ ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ผลการใชนวัตกรรม (ผลตอนักเรียน ครู ผูบริหาร สถานศึกษา ชุมชน) 

1.  นักเรียนสนุกกับการเรียนรูคำศัพท 
2.  นักเรียนจำคำศัพทไดดีกวาเดิมจากภาพที่ปรากฏเห็น 
3.  นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นตามจินตนาการ 
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13.  นางสาวนิตยา หอมทอง 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม :  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/12 

โดยใชแนวคิด NID Model และทฤษฎีการสอนแบบ CLT  
ผลการใชนวัตกรรม (ผลตอนักเรียน ครู ผูบริหาร สถานศึกษา ชุมชน) 
 1. ผลการใชนวัตกรรมตอผูเรียน 
   หลังจากการใชนวัตกรรม NID Model และทฤษฎีการสอนแบบ CLT เพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/12 พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจใน
เรื่องคำศัพท ไวยากรณ และมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น คาความคงทนของการจำเมื่อผานไปแลว  2 
สัปดาหเทากับรอยละ 92.30 นักเรียนมีความพึงพอใจและมีทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 
และผลการใชนวัตกรรม NID Model และทฤษฎีการสอนแบบ CLT เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 81.21/80.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งเปนผลมา
จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนขึ ้นตอนจากงายไปยาก จากการสอนคำศัพท  
โครงสรางไวยากรณ และบทความ ทำใหผูเรียนสามารถนำเอาคำศัพทและไวยากรณไปใชตอยอดใน
การสื่อสารไดดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการใชกิจกรรมที่หลายหลายซึ่งตอบสนองตอความตองการสวนบุคคล
ของผูเรียนจึงทำใหผูเรียนมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น 
 2. ผลการใชนวัตกรรมตอครแูละผูบริหารสถานศึกษา 
   ผลการใชนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษของนักเร ียนช้ัน
ม ัธยมศ ึกษาป ท ี ่  1/12 โดยใช แนวค ิด NID Model และทฤษฎ ีการสอนแบบ CLT  (The 
Development of English Communication Skills of Mathayom Suksa 1 / 1 2  Students by 
Using NID Model and CLT Theory) ตอครูและผูบริหารสถานศึกษาคือสามารถนำแนวคิดและ
ทฤษฎีการสอนดังกลาวมาปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังสามารถนำมา
กำหนดเปนนโยบายหรือกำหนดเปนทฤษฎีที่ใชในหลักสูตรของสถานศึกษาได 
 3. ผลการใชนวัตกรรมตอชุมชน 
   ผลการใชนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษของนักเร ียนช้ัน
ม ัธยมศ ึกษาป ท ี ่  1/12 โดยใช แนวค ิด NID Model และทฤษฎ ีการสอนแบบ CLT  (The 
Development of English Communication Skills of Mathayom Suksa 1 / 1 2  Students by 
Using NID Model and CLT Theory) ต อช ุมชนค ือช ุมชนและส ังคมได ล ูกหลานที ่ม ีความรู
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในดีของตนเอง
และชุมชนตอไปได 
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14. นางสาวนฤมล  พิพัธนบรรจง 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม :  การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 5G Model เพื่อพัฒนาความสามารถการ

วิเคราะหหลักการสรางคำสมาส 
ผลการใชนวัตกรรม (ผลตอนักเรียน ครู ผูบริหาร สถานศึกษา ชุมชน) 

1.  นักเรียนสามารถวิเคราะหหลักการสรางคาสมาสไดดีขึ้น 
2.  ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 5G Model สามารถพัฒนาผูเรียนไดจริงและมีคา

คะแนนที่สูงขึน้ 
 
15. นายสุริยา นามไพร 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม :  การพัฒนาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง พัฒนาการ

ประวัติศาสตรไทยสมัยปฏิรูปประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ผลการใชนวัตกรรม 

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ หนวย พัฒนาการทางประวัติศาสตร
ไทยสมัยประชาธิปไตย กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สรุปผล 
ไดดังน้ี 

1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ หนวย พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัย
ปฏิรูปประเทศกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ 
80.63/83.70 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ หนวย พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรไทยสมัยประชาธิปไตย ลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 เทากับ 0.66 หรือคิดเปนรอยละ 66 

3.  นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร
ไทยสมัยประชาธิปไตย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนหนวย พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยปฏิรูป
ประเทศโดยใชแบบรวมมือ มีความคงทนในการเรียนรู 
 
16. นายกฤตนน เดชาโชติชวง 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม :  การจัดกิจกรรมการเรยีนรู วิชาชีววิทยา เรื่อง DNA ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 4 โดยใชแบบจำลองเปนฐาน 
ผลการใชนวัตกรรม (ผลตอนักเรียน ครู ผูบริหาร สถานศึกษา) 
 
 
 
 
 
 



358 
 
ตารางที่ 4.21  ผลของการใชแบบจำลองความคิด 
 

 
 

1.  นักเรียนมคีวามเขาใจในเน้ือหาวิชาและมีการพัฒนาแบบจำลองความคิดดีขึ้นรอยละ 48 
2.  ครมีูนวัตกรรมที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรูทีม่ีประสิทธิภาพ 
3.  สถานศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นขึ้น 

 
17. นางสาววิรงรอง ทองเทพ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม :  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา โดยใชปญหาเปนฐาน 

รวมกับ “TONG MODEL” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม 

ผลการใชนวัตกรรม  
1.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับ   

“T O N G  MODEL” เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรักติวิซึม ครูผูสอนมีบทบาทสำคัญในการจัดประสบการณ ขั้นตอนในการเรียน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยนำเอาความรูใหมและความรูเดิมมาผสมผสานเพื่อใหเกิดการเรียนรู 
สามารถสรางความรูใหมไดดวยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรียนแบบรวมมือกับสมาชิกในกลุม
สรางสรรคผลงาน สามารถนำเสนอได มีการวัดและประเมินผลดวยรูปแบบที่หลากหลาย ทำใหผูเรียน
มีการเรียนรูอยางมีความหมายและมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการเปรียบเทียบ
ทักษะการแกปญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ (การระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 



359 
 
18. นายธันยวัตร แกวสุข 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม :  การปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ กลุม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ผลการใชนวัตกรรม  
ผลกับนักเรียน  
 1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาทางดานภูมิศาสตรเพิ่มมากขึ้น จากการใช
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ปญหาในระบบเศรษฐกิจ กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดพัฒนาตนเองดานความรู ความเขาใจ เรื่อง ทวีปอเมริกา
เหนือกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนการทำงานเปนทีมใหมีมากขึ้น 
ผลตอครู 

1. การพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ปญหาในระบบเศรษฐกิจ กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยา
คม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  จากการใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 
ไดแผนการจัดการเรียนรู จำนวน  2  แผน 2 วงจรปฏิบัติการ เรื่อง ปญหาในระบบเศรษฐกิจ ที่ผาน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แลวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอดีและ
ขอบกพรองโดยการสังเกตของครูผูสอน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัตกิาร 
ผลปรากฏวา กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมไดดีขึ้น 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยกระบวนการ
เรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ปญหาในระบบเศรษฐกิจ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน  ในการวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยไดตั ้งเกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ 
นักเรียนไมต่ำกวารอยละ  80  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มีคะแนนการทดสอบผานเกณฑไมต่ำกวา 
รอยละ 80 ของคะแนนเต็ม เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการผู วิจัยไดประเมินผลการปฏิบัติการ โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฏวา มีนักเรียนรอยละ  90  ของจำนวนนักเรียน
ทั้งหมดที่มีคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ  รอยละ  80  ของคะแนนเต็ม  
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบ
กอนเรียน 

3. ไดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ผลตอผูบริหาร 

1. ผู บริหารมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของครูผู สอน เพื ่อเปน
ประโยชนตอนักเรียนในระดับน้ันๆ 
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2. ผูบริหารสามารถนำผลจากการวิจัย/นวัตกรรม ที่ครูผูสอนไดดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาในโรงเรียนเครือขายได 
 
19. นางณีระนุช อาจศรี 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม :  การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาดวยกระบวนการสอนแบบ Predict 

observe explain (POE) 
ผลการใชนวัตกรรม  

จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Predict observe explain หรือ POE          ใน
รายวิชาชีววิทยา พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเกิดกระบวนการเรียนรู มีทักษะ
การคิดเชิงวิเคราะห สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวที่สัมพันธกันในระบบการคิด และจุดสิ้นสุดของการคิด 
มีสามารถในการใหเหตุผลอยางถูกตอง ตลอดจนมีความรูความเขาใจในการพิจารณาไตรตรอง
แกปญหาที่แมนยำมีความละเอียดในการจำแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอมูลเรื่องราวเหตุการณตาง ๆ
อยางดีเยี่ยม 
 
20. นางสาวรจเรข เหลาลาภะ 
ชื่อเรื่องนวัตกรรม :  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อสงเสริม

ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 

ผลการใชนวัตกรรม (ผลตอนักเรียน ครู ผูบริหาร สถานศึกษา ชุมชน) 
ผลตอนักเรียน นักเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง ถึงแมวาโรงเรียนจะปดเนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนและสอบถาม
ครูผูสอนไดตลอดเวลา ลดชองวางในการสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอน 

ผลตอครู ทำใหครูผูสอนมคีวามตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลง และพรอมรบัมือในทุกสถานการณ 
และพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอในการนำสื่อเทคโนโลยมีาใชในการจัดการเรียนรู ซึ่งไมใชแคในช้ัน
เรียนปกติ และสามารถปรับใชไดในทุกสถานการณ 

ผลตอผูบริหารและสถานศึกษา ทำใหผูบริหารและสถานศึกษาไดทราบถึงปญหาของการ
อำนวยความสะดวกดานสื่อ และแหลงเรียนรู พรอมทั้งจัดหาและใหบริการการศึกษาแบบออนไลน
ใหแกนักเรียน 

ผลตอชุมชน เปนการสรางความม่ันใจใหแกชุมชนในการจัดการเรียนรูแบบออนไลน นักเรียน
สามารถเรียนไดอยางตอเนื่องตามหลักสูตร 
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 2.2 ผลการประเมินวงจรที่ 1  
   2.2.1 กลุมผูใหขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการสังเกตผลการปฏิบัติ การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ผลการประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn More 
และการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู วงจรที่ 1 กลุมผูใหขอมูลไดแก ผูบริหาร
และครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จำนวน 60 คน (ไมรวมผูวิจัย) ผูวิจัยจำนวน 1 คน และผูรวม
วิจัย จำนวน 20 คน รวมจำนวน 81 คน ทำการประเมินระหวางวันที่ 21 – 25 กันยายน พ.ศ. 2563 

 2) ผลการประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Teach less, Learn More ของครู วงจรที่ 1 กลุมผูใหขอมูล ไดแก นักเรียน จำนวน 603 คน ซึ่ง
เปนนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายของผูรวมวิจัย ทำการประเมินระหวางวันที่ 21 – 25 กันยายน พ.ศ. 
2563 

 2.2.2 ผลการประเมินวงจรที่ 1 

  การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการสังเกตผลการปฏิบัติ การจัดการเรียนรูแบบสอน
นอยลง เรียนรูมากขึ้นทายวงจรที่ 1 มีผลการประเมินในวงจรที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน
กอนปฏิบัติวงจรที่ 1 สามารถสรุปได ดังตารางที่ 4.22 – 4.24 
 
ตารางที่ 4.22  เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn More  

กอนปฏิบัติวงจรที่ 1 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 
 

ขอ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 1 

 S.D.  S.D. 

1 ครูมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
(Student Centered Learning) 

3.09 0.32 4.52 0.67 

2 ครูการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 
(Project Base Learning)  

2.38 0.66 4.33 0.63 

3 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
(Problem Base Learning)  

3.06 0.24 4.16 0.80 

4 ครูการจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ 
(Learning by Doing)  

3.40 0.66 4.77 0.43 

5 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบชี้นำตนเอง (Self-
Directing Learning)  

3.15 0.39 4.31 0.74 

6 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต (Learning by Constructivism 
Theory)  

3.22 0.47 4.36 0.68 

7 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู 
(Inquiry Based Learning)  

2.43 0.81 4.43 0.85 
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ตารางที่ 4.22  (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 1 

 S.D.  S.D. 

8 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ 
(Backward Design Learning)   

2.36 0.55 4.79 0.41 

9 ครูมีการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม 
(Higher Order of Bloom’s taxonomy) 

2.38 0.70 4.65 0.50 

10 ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning Skills)  

3.31 0.68 4.57 0.55 

11 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ 
(Professional Learning Community)  

3.20 0.60 4.64 0.51 

รวม 2.91 0.55 4.50 0.61 

 
 จากตารางที่ 4.22 พบวา ระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn 
More หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกวากอนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ย 4.50 และ 2.91 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.61 และ 0.55 ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กอนปฏิบัติ

วงจรที่ 1 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1  
 

ขอ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 1 

 S.D.  S.D. 

1 ครูมีองคความรูในเนื้อหาโดยละเอียด 3.04 0.19 4.69 0.46 

2 
ครูกระตือรือรนที่จะอานหนังสือท่ีเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 

3.06 0.33 4.58 0.52 

3 
ครูใชเวลาพอสมควรในการชี้แจงขอสงสัยของ
เด็ก ๆ 

2.96 0.56 4.63 0.51 

4 ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 3.05 0.27 4.64 0.48 

5 
ครูมีการวางแผนอยางดีวาจะสอนอะไรกอนเขา
หองเรียน 

2.75 0.96 4.70 0.46 

6 
ครูพรอมใหนักเรียนถามคำถามและพรอมให
คำปรึกษา 

3.07 0.38 4.60 0.66 
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ตารางที่ 4.23  (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 1 

 S.D.  S.D. 

7 
ครูรักษาภาพลักษณท่ีดีในหมูเพื่อนรวมงานและ
กับนักเรียน 

3.16 0.56 4.64 0.48 

8 ครูมีความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและผูปกครอง 2.83 0.61 4.72 0.45 

9 
ครูคอยกระตุนและพยายามเปนพิเศษในการ
พัฒนานักเรียน 

3.06 0.76 4.72 0.45 

10 
ครูจัดลำดับความสำคัญของส่ิงตางๆและทำสิ่งท่ี
สำคัญท่ีสุด 

2.23 0.58 4.38 0.85 

11 ครูมีความมั่นใจและสบายใจในการนำเสนอ 2.83 0.61 4.62 0.77 

12 ครูมีความสามารถในการสื่อสารไดดี 2.80 0.56 4.53 0.84 

13 ครูยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดเวลา 2.83 0.61 4.73 0.45 

14 
ครูใหความสนใจอยางใสใจในขณะที่นักเรียน
โตตอบ 

3.00 0.47 4.44 0.84 

15 ครูใหเวลาและใชเวลาในการชื่นชมนักเรียน 3.07 0.38 4.64 0.66 

16 
ครูมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปฏิบัติงาน
ไดทุกอยาง 

2.95 0.52 4.84 0.37 

17 
ครูสามารถเผชิญกับสถานการณทุกรูปแบบในชั้น
เรียน 

2.26 0.65 4.78 0.42 

18 ครูแสดงความกระตือรือรนในงานที่ทำ 2.52 0.69 4.64 0.66 

19 ครูสามารถควบคมุชั้นเรียนของตนไดดี 3.04 0.78 4.73 0.45 

20 ครูมีความคิดสรางสรรคและมีความเปนผูนำ 3.15 0.63 4.58 0.65 

รวม 2.88 0.55 4.64 0.57 

 
 จากตารางที่ 4.23 พบวา การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู หลัง
ปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกวากอนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ย 4.64 และ 2.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.57 และ 0.55 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.24  เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Teach Less, Learn More ของครู กอนปฏิบัติวงจรที่ 1 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 
 

ขอ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบสอนนอย เรียนรูมาก 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 1 

 S.D.  S.D. 

1 ผูเรียนไดรับโอกาสในการพูดคุยกับนักเรียน
คนอื่น ๆ 

2.95 0.79 4.40 0.80 

2 ผูเรียนไดพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึง
วิธีดำเนินการคนควาตรวจสอบ 

2.86 0.74 4.36 0.81 

3 ผูเรียนไดรวมคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับคน
อื่นๆ 

2.94 0.79 4.39 0.81 

4 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกันกับ
เพื่อนในชั้นเรียน 

2.95 0.80 4.51 0.77 

5 ผูเรียนไดคนควารวบรวมขอมูลดวยตนเอง 2.91 0.72 4.38 0.81 

6 ผูเรียนไดคนหาคำตอบดวยตนเอง 2.86 0.75 4.29 0.85 

7 ผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอสงสัย
ในชั้นเรียน 

2.96 0.78 4.14 0.98 

8 ผูเรียนลงมือปฏิบัติและคิดในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

3.02 0.87 4.36 0.85 

9 ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยความสามารถ
อยางมีความสุข 

2.97 0.78 4.35 0.85 

10 ผูเรียนเขาใจความคิดอยางลึกซ้ึงวาจะเปน
ผูเรียนที่ดีขึ้นไดอยางไร 

3.00 0.84 
4.28 0.83 

11 ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการเรียนรูในชั้นเรียนไดรับความ
ชวยเหลือและการสนับสนุนจากเพื่อนรวมชั้น
เรียนเพื่อทำงานมอบหมายใหเสร็จสมบูรณ
และ / หรือรับขอเสนอแนะจากเพื่อนเพื่อ
แกไขงาน 

2.93 0.77 4.47 0.73 

12 ผูเรียนมีโอกาสแสดงใหเห็นถึงการประเมิน
คุณภาพงานของตนเอง ในขณะท่ีดำเนินการ
และ / หรือปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อเผชิญกับ
อุปสรรคในการบรรลุเปาหมายระยะยาว 

2.87 0.79 4.34 0.80 

13 ผูเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก 
การคิด การแกปญหา และการนำความรูไป
ประยุกตใช 

2.85 0.73 4.31 0.79 

14 ผูเรียนไดสรางองคความรูและจัดกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง 

2.82 0.71 4.33 0.83 
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ตารางที่ 4.24  (ตอ) 
 

ขอ 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบสอนนอย เรียนรูมาก 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 1 

 S.D.  S.D. 

15 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งใน
ดานการสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธ
รวมกัน 

2.86 0.75 4.35 0.82 

16 ผูเรียนเรียนรูความรับผิดชอบรวมกันมีวินัยใน
การทำงาน และแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.92 0.73 4.52 0.74 

17 ครูจัดกิจกรรมที่เปนกระบวนการสราง
สถานการณใหผูเรียนอาน พูด ฟง คิด 

2.94 0.78 
4.36 0.84 

18 ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู
ระดับท่ีสูงขึ้น 

2.90 0.70 
4.33 0.82 

19 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนรูสูงสุด 

2.94 0.78 
4.39 0.81 

20 มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู และผูเรียน
กับผูเรียน 

2.95 0.81 
4.40 0.85 

รวม 2.92 0.77 4.36 0.82 

 
 จากตารางที่ 4.24 พบวา คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกวากอนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดย
มีคาเฉลี่ย 4.36 และ 2.92 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 และ 0.77 ตามลำดับ 
 จากตารางที่ 4.22 , 4.23 และ 4.24  สรุปไดวา สภาพปจจุบันกอนการจัดการเรียนการ
สอนแบบ สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยา
คม สภาพปจจุบันของระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More สภาพ
ปจจุบันของการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และสภาพปจจุบันของ
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน กอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More 
ของครู หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกวากอนปฏิบัติวงจรที่ 1 ดังภาพที่ 4.53 
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ภาพที่ 4.53  เปรียบเทียบผลการประเมินระดับปฏิบัติของครู ผลการประเมินการสอนของครูและ

คุณลักษณะของผูเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น กอนปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 1 

 
    ขั้นตอนที่ 5 การสะทอนผล (Reflecting) 
  การนำเอาเทคนิคการถอดบทเรียน เพื่อทบทวนหรือสรุปประสบการณการทำงานใน
แงมุมตาง ๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งทำใหเกิดผลอยางที่เปนอยู
ทั้งที่บรรลุผลและไมบรรลุผล เนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง สังเคราะห จับประเด็นกระบวนการ
ทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ เปนการสืบคนความรูจากการปฏิบัติงาน โดยใชวิธีการสกัด
ความรูและประสบการณจากผูรวมวิจัย พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน การเรียนรู และความรูใหม ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานทั้งที่บรรลุผลและไมบรรลุผล
เพื่อเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและสามารถเผยแพรศึกษา
เรียนรูได ดำเนินการในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนการสะทอนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนวา
บรรลุผลและไมบรรลุผล  
  โดยกอนการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวัง
จากการพัฒนา โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้น เปนการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของ
วงจรที่ 1 แลวนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะทอนผลในครั้งนี้ดวย ในการถอด
บทเรียนเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมเปนการพัฒนาเพื่อกอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลง (Change) ผู วิจัยใชกรอบแนวคิดการ
ว ิ เคราะห พล ังข ับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & Ornstein, 2000)     
มาใช โดยการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยูเดิม
วาเปนอยางไร ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณไวคืออะไร  พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่นำมาใชเพื่อกอใหเกิด
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การเปลี่ยนแปลงคืออะไร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด เหตุปจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีขอสังเกตอะไรบางเกี่ยวกับ
ประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และขอสังเกตเกี่ยวกับที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง และใน
การดำเนินงานเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดเกิดสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistances to 
Change) อะไรบาง แลวจากสิ ่งตอตานการเปลี ่ยนแปลงเหลานั ้น มีแนวทางอะไรบางที ่เปน
ขอเสนอแนะเพื ่อเพิ ่ม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ ่งตอตานการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้นใหหมดไปหรือลดนอยลง ทั้งนี้ เพื่อผลตอการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบที่ 2 
ตอไป ซึ่งอาจเปนการปรับปรุงพลังขับที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหมที่
มีประสิทธิภาพกวามาใชแทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่มพลังขับใหม  ดังปรากฏผลการ
ถอดบทเรียนเพื่อการสะทอนผลไปสูการปฏิบัติในวงจรที่ 2 ดังนี้   

5.1 สภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยูเดิมที่ระบุไดเปนอยางไร  
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลสภาพปจจุบันกอนปฏิบัติการความ

รวมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น กรณีของโรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม  โดยภาพรวมพบวา สภาพปจจุบัน  มีรายละเอียดดังน้ี  

5.1.1 ดานครูครูใชเทคนิคการสอนแบบเดิม ๆ ไมนำเทคนิคใหมๆมาใชหรืออาจจะ
นำมาใชไดอยางไมเต็มที่ ไมไดเขารับการอบรม ก็จะไมรูเทคนิคใหมๆที่เกิดขึ้นมา  สภาพปจจุบันของ
ระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn More มีคาเฉลี่ย 2.91 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 ระดับการปฏิบัติของครูมากที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ครูการจัดการเรียนรูดวยการลงมือ
ทำ (Learning by Doing) มีคาเฉลี ่ย 3.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 รองลงมา คือ ครูมีการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) มีคาเฉลี ่ย 3.31 สวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by Constructivism 
Theory) มีคาเฉลี่ย 3.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ระดับการปฏิบัติของครูที่นอยที่สุด 3 ลำดับ 
ไดแก ครูมีการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design Learning)  มีคาเฉลี่ย 2.36 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ครูการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) มี
คาเฉลี่ย 2.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เทากับ ครูมีการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม 
(Higher Order of Bloom’s taxonomy) มีคาเฉลี่ย 2.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และครูมี
การจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู (Inquiry Based Learning) มีคาเฉลี่ย 2.43 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.81 
 5.1.2  สภาพปจจุบันของการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  มี
คาเฉลี่ย 2.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
มากที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ครูรักษาภาพลักษณที่ดีในหมูเพื่อนรวมงานและกับนักเรียน    มีคาเฉลี่ย 
3.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ครูมีความคิดสรางสรรคและมีความเปนผูนำ มีคาเฉลี่ย 3.15 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  และ ครูพรอมใหนักเรียนถามคำถามและพรอมใหคำปรึกษา มีคาเฉลี่ย
เทากับ ครูใหเวลาและใชเวลาในการชื่นชมนักเรียน คือ 3.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38  การ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที ่น อยที ่ส ุด 3 ลำดับ ไดแก ครูจัดลำดับ
ความสำคัญของสิ่งตางๆและทำสิ่งที่สำคัญที่สุด มีคาเฉลี่ย 2.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ครู
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สามารถเผชิญกับสถานการณทุกรูปแบบในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ย 2.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 
และครูแสดงความกระตือรือรนในงานที่ทำ มีคาเฉลี่ย 2.52 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 

5.1.3 ดานนักเรียนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในสภาพปจจุบัน พบวา  สภาพ
ปจจุบันของคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน กอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach less, Learn 
More ของครู มีคาเฉลี่ย 2.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน กอน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Teach less, Learn More ของครูมากที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ผูเรียนลง
มือปฏิบัติและคิดในการปฏิบัติกิจกรรม มีคาเฉลี่ย 3.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ผูเรียนเขาใจ
ความคิดอยางลึกซึ้งวาจะเปนผูเรียนที่ดีขึ้นไดอยางไร มีคาเฉลี่ย 3.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 
และผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอสงสัยในช้ันเรียน มีคาเฉลี่ย 2.96 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.78 ระดับการปฏิบัติของครูที่นอยที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ผูเรียนไดสรางองคความรูและจัดกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 2.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ผูเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทาง
สมอง ไดแก การคิด การแกปญหา และการนำความรูไปประยุกตใช  มีคาเฉลี่ย 2.85 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73 และผูเรียนไดพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึงวิธีดำเนินการคนควาตรวจสอบ ผูเรียนได
คนหาคำตอบดวยตนเอง และผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งในดานการสรางองคความรู 
การสรางปฏิสัมพันธรวมกัน มีคาเฉลี่ย 2.86 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 0.75 และ 0.75 ตามลำดับ 

5.2 ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดไวคืออะไร   
เมื่อพิจารณาสภาพที่คาดหวังจากปฏิบัติการความรวมมือการการจัดการเรียนการสอน

แบบ สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ทั้ง
ดานครูและผูเรียน  มีรายละเอียดดังน้ี  

5.2.1 ดานครู คือการใชโครงการ 1 Teacher for 1 Innovation Project (ครู 1 คน 1 
นวัตกรรม) และโมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น มีสภาพที่คาดหวัง  ดังนี้ 

   5.2.1.1 ตองการใหผู สอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนัก
คิด มีความรูที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพื่อนำไปประยุกตใช
ในชีวิตจริง มุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการเตรียมความพรอมใน
การใชชีวิตของผูเรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิง
คุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

   5.2.1.2 ครูไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามนวัตกรรมของแตละบุคคลมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัดเรียนการสอน
โดยใชกิจกรรม Teach  less learn moreเปนหัวใจสำคัญ เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการ
เรียนรูจริงที่คงทนและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
                 5.2.1.3 ครูมุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการ
เตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู
การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิด
ขั้นสูง 
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                   5.2.1.4 โรงเรียนมีสื ่อและแหลงเรียนรู เพียงพอตอความตองการของผูเร ียน 
ครูผูสอนมีความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการ
จัดการเรียนการสอนในชวงที่โรงเรียนปด 

5.2.2 ดานผูเรียน คือเมื่อนักเรียนไดรับการพัฒนาดานการสอนนอยเรียนรูมากขึ้น จาก
ครูโดยใชโครงการ 1 Teacher for 1 Innovation Project (ครู 1 คน 1 นวัตกรรม) และโมเดล
ปฏิบัติการ 4 ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น มีสภาพ
ที่คาดหวัง  ดังนี้ 

   5.2.2.1 ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นและใฝรูใฝ เรียน มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ในการเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนอยางมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู

ของครูผูสอน  
5.3 พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใชเพื่อกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงคืออะไร  
พลังขับที่นำมาใชเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 3 กลยุทธ การที่จะพัฒนา

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมใหจะประสบความสำเร็จไดนั ้นตองประกอบไปดวยหลายสวน ทั้ง
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงระบบการบริหารองคกรที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทางโรงเรียนมีกล
ยุทธ ที่จะทำใหการพัฒนาองคกรประสบความสำเร็จไดเปนอยางดีนั้นมีดังนี้   1) สรางความเขาใจใน
เปาหมายที่ชัดเจน รวมถึงวิสัยทัศนการทำงาน ที่แทรกซึมเขาไปเปนวัฒนธรรมขององคกร และ
พนักงานใชในการทำงานรวมกัน  2) มีเปาหมายในการทำงานที่ชัดเจน โดยผูวิจัยกับผูรวมวิจัยตอง
รูจักเปาหมาย หรือดัชนีชี้วัดผลงาน และความคาดหวังของงานวิจัยจากการทำงานของเรา ซึ่งตองมี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึง ความคาดหวังของการวิจัยมีอะไรบาง ไมวาจะเปนผลลัพธ ทั่วไป   
คุณภาพงาน ปริมาณงาน และ พฤติกรรมที่ ตองการใหผูรวมวิจัยปฏิบัติ  3) วางแผนการปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติตามอยางเครงครัด   ควรจะสละเวลามาวางแผนงานวาในสัปดาหที่จะถึงนั้น เรามีกิจกรรม
ที่จะตองทำอะไรบาง และจะทำวันไหน  ตองบริหารเวลาใหดี   เพื่อใชเปนกำหนดการปฏิบัติงานทั้ง
สัปดาห วิธีการนี้ เปนวิธีที่งาย แตมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยความ
รอบคอบ อดทน และเพียรพยายาม โดยผูวิจัยจะตองมีการสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับผู
รวมวิจัย และตองเขาใจภาระหนาที่ของผูรวมวิจัยแตละบุคคล  5) กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวย
ความใสใจ ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ  ผูวิจัยตองมีการกระตุนสอบถามผูรวมวิจัยเปนระยะ ๆ เพื่อ
เปนการใสใจ ไมไดปลอยปะละเลยใหผูวิจัยทำกันเอง 6)  สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประเมินผล และนำสูการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น การจะประสบความสำเร็จสวนใหญจะตองมีการประเมินผล
การทำงานเสมอ และรูจักนำผลการประเมินมาปรับใชใหเกิดประโยชน การประเมินผลจะทำใหเรารู
วาสิ่งที่เรากำลังทำอยูนั้นประสบความสำเร็จหรือไม มากนอยเพียงไร มีสิ่ง ใดที่เปนจุดบกพรอง มีสิ่ง
ไหนที่ควรปรับปรุง หรือมีสิ่งใดยอดเยี่ยมอยูแลว มีสิ่งใดที่ควรจะเพิ่มเติมเขาไปอีก ตลอดจนศักยภาพ
ของบุคลากรที่ทำน้ันเปนอยางไร เปนตน  

แนวคิด คือ 1) การรับรู ปญหา (Problem Awareness) เปนขั ้นตอนแรกในการทำงาน
รวมกัน กลาวคือผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตองตระหนักถึงปญหาและตองการแกไขปญหา 2) การ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (Data Gathering and Analysis) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกัน
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กำหนดแนวทางในการรวบรวบ และวิเคราะหขอมูล เพื่อที่จะไดขอเท็จจริงมาทำการวิเคราะหและ
ประมวลผล เพื ่อกำหนดทางเลือกในการแกปญหา และเลือกแนวทางปฏิบัติ  3) การวางแผน
ปฏิบัติการ (Action Planning) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยระดมความคิดเห็น โดยนำขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหปญหามากำหนดเปนวัตถุประสงคในการแกปญหาและแผนการจัดการเรียนรู 4) การ
ดำเนินงาน (Action Implementation) ผู รวมวิจัยรวมมือกันในการนำแผนการจัดการเรียนรู สู
หองเรียน 5) การประเมินผลลัพธจากการดำเนินงาน (Evaluation of Results) ผูวิจัยและผูรวมวิจัย
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา หรือพัฒนาการดำเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย มุงพัฒนาและสงเสริมการพัฒนาตนเองของครู คือ ครูที่ใฝหาความรู ชอบเรียนรูสิ่งใหม  ๆ 
เสมอ พัฒนาตนเองศึกษาหาความรูอยู ตลอดเวลามีการประเมินตนเองตลอดเวลาเปนผู นำดาน
วิชาการมีการติดตามขอมูลขาวสาร และยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ 
 ผลการใชพลังขับ และแนวคิดขางตนกอนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาแบบมีสวนรวม 
“สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” : กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม” ในทิศทางที่ดีขึ้น สังเกตได
จากผลการประเมินการปฏิบัติวงจรที่ 1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ 
Teach Less, learn More หลังปฏิบัติวงจรที่ 1  มีผลการประเมินโดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.50  สวนผล
การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 มีผลการประเมิน
โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.64 และผลการประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน หลังการจัดการเรียน
การสอนแบบ Teach less, Learn More ของครู ในวงจรที่ 1 มีผลการประเมินโดยรวมมีคาเฉลี่ย 
4.36  ซึ่งเปนระดับที่สูงขึ้นจากผลการประเมินสภาพปจจุบันกอนพัฒนา สาเหตุที่เปนเชนนี้ เกิดจาก
ปจจัยภายใน คือ การรวมกันรับรูปญหา รวมกันวางแผนการพัฒนาทุกขั้นตอน การลงมือปฏิบัติจริง  
โดยการนำเอานวัตกรรม การสอนนอยเรียนรูมากลงไปใช  ซ่ึงเปนกิจกรรมใหมกระตุนการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน  ทำใหเกิดความนาสนในในการที่จะเรียน ไมนาเบ่ือ  โดยทุกครั้งที่มีกิจกรรมในการ
พัฒนา คณะผูวิจัยจะเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง และศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมในประเด็นที่ไดรับมอบหมาย 
จากผลสำเร็จของการปฏิบัติงานในวงจรที ่ 1 แสดงถึ งสมรรถภาพของการทำงานเปนทีมของ
คณะผูวิจัย ที่สามารถดำเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ไดสำเร็จลุลวง โดยมีผลการประเมินปฏิบัติการ      
มีผลการประเมินสูงกวาหลังการพัฒนา ในระยะที่ 1 สรุปไดวา ระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิด
ของ Teach Less, Learn More หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกวากอนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ย 
4.50 และ 2.96 ตามลำดับ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู หลังปฏิบัติวงจร
ที่ 1 สูงกวากอนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ย 4.64 และ 2.88 ตามลำดับ และคุณลักษณะที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู หลัง
ปฏิบัติวงจรที่ 1 สูงกวากอนปฏิบัติวงจรที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ย 4.36 และ 2.92 ตามลำดับ  
 ปจจัยภายในที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ไดแก ความพรอมของบุคลากร ดานอาคาร         
มีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และผูบริหารใหความอนุเคราะหและรวมมือ
ในการผลักดันการพัฒนาตามกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม การประชุมกันอยางตอเนื่องเมื่อมี
ปญหา การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทำใหการปฏิบัติงานดานตาง ๆ สำเร็จลุลวงตามเปาหมาย
เปนอยางดี  
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 ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ไดแก ความรวมมือจากการสนับสนุนในดาน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมของผูบริหารโรงเรียน และความรวมมือของผูปกครองและชุมชน       
ซ่ึงสงผลใหเกิดผลสำเร็จ  
 ขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง เปนงานที่เกิดความรวมแรงรวมใจ
จากครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผูบริหารที่ใหความสำคัญในการจัดทำโครงการแตละ
ขั้นตอนในการทำงาน  ดังน้ันการพิจารณาอนุมัติในการทำกิจกรรมและการสนับสนุนจึงมีความรวดเร็ว 
และตรงประเด็นที่ตองการแกไขปญหา การสรางความตระหนักถึงปญหา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อสงเสริมใหครูแตละคนมีนวัตกรรมเปนของแตละบุคคล สงเสริมใหมีการจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัดเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม Teach Less, Learn moreเปนหัวใจสำคัญ 
เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูจริงที่คงทนและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได   
มุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิต
ของผูเรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง   และนอกจากนั้นสิ่งที่
โรงเรียนมีผลพลอยไดคือโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูเพียงพอตอความตองการของผูเรียน ครูผูสอน
มีความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการเรียน
การสอนในชวงที่โรงเรียนปด  สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นและใฝรู ใฝเรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ในการเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนอยางมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูของครูผูสอน   
5.4 ในการดำเนินงานเพื ่อกอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงนั ้น ไดเกิดสิ ่งตอตานการ

เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบาง  
การดำเนินงานเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดเกิดสิ่งที่ตอตานการเปลี่ยนแปลงที่

เห็นไดชัด คือ บางคนคิดวาเปนการเพิ่มภาระงานจากเดิมจึงมีการตอตานในชวงแรกๆ  ครูยังไมทำ
ความเขาใจวา การจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ไมใชการที่ปลอยใหนักเรียนไดเรียนรู
เองทุกขั้นตอน แตเปนการที่ผูเรียนไดเรียนรูโดยมีครูคอยเปนโคชใหคำแนะนำ และไดเรียนรูวิธีการ
เรียน ขณะเดียวกัน การเรียนรูก็คือการตองฝกคิด เกี่ยวของกับการคิด ไมไดเกี่ยวของกับการจำ สิ่งที่
เกิดขึ้น ตองเปนเรื่องของทักษะการคิด ซึ่งระบบความคิดที่ดี จะชวยใหเราสามารถจดจำและเขาใจได
อยางลึกซึ้งได  

5.5 จากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางที่เปนขอเสนอแนะเพื่อ
เพิ ่ม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง
เหลานั้นใหหมดไปหรือลดนอยลง  

เพื่อผลตอการเปนขอเสนอแนะในการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบที่ 2 ตอไป ซึ่งอาจเปน
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพลังขับที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหมที่
มีประสิทธิภาพกวามาใชแทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่มพลังขับใหมโดยในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้นในวงจรที่ 2 ควรเพิ่มการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู
ใหครูผูรวมวิจัยใหมากขึ้น  
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 5.6 ตัวบุคคล กลุม และหนวยงาน แตละระดับเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
อะไรบาง 

 ผูวิจัย ไดแก ผูวิจัยเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการทำงานเปนทีม การใหความรวมมือกับทีม 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือการแกไขปญหาอยางเปนระบบ การมีขอมูลที่ชัดเจนในเรื่องที่จะพาทีม
ทำงานรวมกัน และไดนำหลักธรรมของไตรสิกขา 4 มาใชในการนำทีม ซึ่งประกอบดวย ศีล สมาธิ 
ปญญา มีประโยชนตอการใชเปนขอคิดเตือนใจตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสบ
ความสำเร็จไดคือ  การทำงานที่ตองอาศัยกันและกันโดยเฉพาะในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมดวยแลว การใชหลักไตรสิกขานี้จึงมีความจำเปนอยางมากที่ตองนำมาใชเปนหลักของใจใน
การทำงานรวมกัน 1) ศีล คือ การมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัยไรการเบียดเบียน และมีการดำเนินที่เกื้อกูล     
2) การมีสมาธิ คือ ดานจิต ดานคุณธรรม มีเมตตา กรุณา ความมีไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เอื ้อเฟ อเผื ่อแผ ความสุภาพออนโยน ความเคารพ ความซื ่อสัตย  ในดานความสามารถของจิต          
มีความเขมแข็งมั่งคง ความเพียรพยายาม ความกลาหาญ ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ 
ความมุงมั่นแนวแน ความมีสติ สมาธิ  จึงทำใหมีความมีปติอิ่มใจ ความมีปราโมทยราเริงเบิกบานใจ 
ความสดชื่อผองใส ความรูสึกพอใจ 3) การมีปญญา คือ ดานการรูความจริง เริ่มตั้งแตความเชื่อที่มี
เหตุผล มีความเห็นที่เขาใจแนวทางของความเปนจริง การรูจักคิดพิจารณา การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง 
ทดลอง ตรวจสอบ ความรูเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล การเขาถึงความจริง การนำความรูมาใชแกไข
ปญหา  

ผูรวมวิจัย ไดแก เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการทำงานเปนทีม การมีสวนรวมและการให
ความรวมมือกับทีม เรียนรูกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สามารถเพิ่มทักษะใหกับ
ตนเองในหลาย ๆ ครั้งในชวงฝกทำและทดสอบจริง และไดรับความรูพื้นฐานเพื่อนำมาใชในการวิ จัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พรอมทั้งทีมไดเรียนรูหลักการใสใจดูแลกันในเรื่องตาง ๆ ไดนำเอา
หลักธรรมมาใชในการทำงานอยางดีคือหลักอริยสัจ 4 ซึ่งประกอบดวย ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค        
มีประโยชนตอการใชเปนขอคิดเตือนใจตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสบ
ความสำเร็จไดอยางมาก เน่ืองจากในระหวางการดำเนินการวิจัย ผูวิจัยกับผูรวมวิจัย ประสบกับปญหา
ตางมากมาย จึงนำมาเปนขอคิด วิธีมอง วิธีแกปญหาไดทุกกรณี เชน เมื่อเกิดปญหาอะไรขึ้นมา ก็จะ
ไดพิจารณาดวยวิธีคิดแบบอริยสัจวา 1) นี่ทุกข คืออะไร 2) สมุทัย มาจากสาเหตุใด 3) นิโรธทางออก
คืออยางไร 4) มรรค จะลงมือแกปญหาตองทำอยางไร ที่มองปญหาตาง ๆ ดวยวิธีคิดแบบอริยสัจ ก็จะ
แกปญหาตาง ๆ ดวยสติปญญาสามัญของมนุษยธรรมดา ๆ 
 โรงเรียนไดรับการพัฒนาและแกไขปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม
นวัตกรรมของแตละบุคคลมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัด เรียนการสอนโดยใช
กิจกรรมการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn more) เปนหัวใจสำคัญ เพื่อใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูจริงที่คงทนและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได  มุงเนน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของ
ผู เรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
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             ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นและใฝรู ใฝเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค      
ในการเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนอยางมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอน
ผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

5.7 จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 กอใหเกิดความรูใหมหรือไม คืออะไร 
 ความรูใหมที่เกิดขึ้น ไดแก จากการที่ผู วิจัยและผูรวมวิจั ยไดรวมมือกันพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” : กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม”   
นั้น ทำใหครูไดถายทอดความรูโดยใชเทคนิคของครูยุคใหม ในการเปน Facilitator และ Coach โดย
แบงผูเรียนเปนกลุมใหทำกิจกรรมรวมกัน อภิปราย นำเสนอ ครูคอยเสริมเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งเพื่อให
ผูเรียนคิดตอไปไดอีก ผูเรียนไดความรูและชื่นชอบในบทเรียนนั้นมากยิ่งขึ้น ครูสอนแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลาง มีสวนรวมในการเรียนรูไดนำเสนอความคิดเห็นของตนเองมากขึ้น ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางครูและผูเรียนเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรูอยางมีความสุข  ซึ่งจะแตกตางจากการสอน
แบบเดิม ๆ ครูเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง ทำใหมีผลกระทบทั้งตอครูเองคือครูจะเหนื่อยที่จะตอง
ถายทอดอยูเพียงผูเดียว สวนผูเรียนก็จะเบื่อ เพราะเปนผูรับการถายทอดไมมีสิทธิ์อธิบายหรือถาม    
ทำใหเกิดความนาเบ่ือหนายและไมอยากเรียนสงผลกระทบตอผลการเรียนที่แยลง 

นอกจากนี้ จากการทำงานกันเปนกลุมใหญผานการการพูดคุยแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ทำใหเกิดการมีสวนมากกวาเดิม มีวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานอยางมีระบบมากขึ้น ผูวิจัยและผูรวม
วิจัย ไดเกิดการเรียนรูและความเขาใจรวมกันวา งานวิจัยแบบน้ีมีประโยชนมากแกทุกคน เพราะไดฝก
ทักษะใหตนเอง และเปนประโยชนแกองคกรที่ทำงาน ไดเรียนรูประสบการณในการทำงานของกัน
และกัน การชวยเหลือกันและกันอยางมีความสุข  

 
4.2  ผลการวจิัยในภาคสนามวงจรที่ 2 

ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 2 ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ  
 กิจกรรมที่ 1 การทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนขอมูลที่เปนผลจากการ
สังเกตและการถอดบทเรียนในแตละขั้นตอนที่ผานมา พรอมทั้งนำเสนอเปรียบเทียบความกาวหนาใน
การพัฒนาตามผลการประเมินทั้งกอนและหลังการปฏิบัติตามแผน เพื่อชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของการพัฒนา รวมทั้งนำเสนอใหเห็นถึงสิ่งที่บรรลุความคาดหวังและสิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง 
เพ่ือการวางแผนดำเนินการในวงจรที่สองตอไป  
 โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันดำเนินการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ หองสมาคม
ครูและผู ปกครอง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ในขั ้นตอนการวางแผนมีการดำเนินกิจกรรม
ตอเนื่องกันภายในวันเดียว คือ 1) การกำหนดแนวทางแกไขปญหา โดยมีการศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปจจุบันของการพัฒนาการพัฒนาการเรียนรู การสอนนอย เรียนรูมากขึ้น เพื่อระบุปญหาสาเหตุของ
ปญหาทางเลือกเพื่อการแกปญหาในการปฏิบัติงานรวมกัน และมีการประเมินและเลือกทางเลือกเพื่อ
การปฏิบัติใหมกันอีกรอบ 2) การจัดทำแผนปฏิบัติการใหม กรอบแนวคิดใหมเพื่อเปนแนวทางในการ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา และ 3) การสะทอนผลการดำเนินงานของขั้นตอนที่ 6 เพื่อรวมกัน
ถอดบทเรียนที่ไดจากการดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนน้ี รายละเอียดมีดังตอไปน้ี 

1) การกำหนดแนวทางแกไขปญหา โดยมีการนำขอมูลที่ไดจากการสะทอนผลในขั้นตอนที่ 5 
มารวมพิจารณาซึ่งสรุปเปนภาพรวมดังตารางที่ 4.25 
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ตารางท่ี 4.25  สรุปการกำหนดแนวทางแกไขปญหาในวงจรปฏิบัติที่ 2 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ หมายเหตุ 
 4 ข้ันตอนการปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนหาหัวขอ
นวัตกรรมของผูรวมวิจัยแตละคน 
 

สภาพที่คาดหวัง                 
      ผูรวมวิจัยรวมกันวางแผนและมี
นวัตกรรมในการพัฒนาดานการสอนนอย
เรียนรูมากข้ึน มีการเขียนแผนการสอนจัดทำ
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
ครูผูรวมวิจัยรวมกันออกแบบความคิดและสรางเน้ือหาของ  
สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ของ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และการวางแผน กำหนด
วัตถุประสงคการเรียนรูได  และทำใหเกิดการทำงานรวมกันใน
เชิงปฏิบัติรวมกันเปนอยางดี  
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง: - ไมมี 

1) ท่ีประชุมรับรองวา สำเร็จ
ตาม เปาหมายหรือสภาพท่ี
คาดหวังทุกขั้นตอนแตอยากให 
เพ่ิมขั้นตอนท่ี 2 ขอใหจัดอบรม
ใหมในคร้ังตอไป     2) อยากให
นำนวัตกรรมท่ีเคยใชในวงจรท่ี 1 
ไปทำซ้ำอีกคร้ังในวงจรท่ี 2 
เพ่ือใหมีเวลาในการพัฒนา
นวัตกรรม 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การนำแผนสูการปฏบิัติรวม 
(Shared Implementing)   
 

สภาพที่คาดหวัง       
1.ผูรวมวิจัย นำแผนการสอนตามนวัตกรรม
ของแตละบุคคลเขาสูการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในหองเรียน 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
การดำเนินการจัดทำแผน จัดการเรียนการสอน โดยใชเทคนิค
การสอนนอยเรียนรูมากข้ึน รวมกันระหวางสถานศึกษา กับผู
รวมวิจัย โดยมีกระบวนการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการ
จัดการศึกษา  จัดทำรางแผนการจัดการสอน  

 2. ครูผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเอง
ใหนอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษา
เปนไปเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด  

มีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนและผานการพิจารณา
รวมกัน ระหวางสถานศึกษาและผูรวมวิจัย และนำแผนการ
สอนไปใชในการพัฒนาผูเรียนในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 
2563  

 

 
 
 
ตารางท่ี 4.25  (ตอ) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ หมายเหตุ 
 มีความรูท่ีเพ่ิมมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและ

ความสามารถในการสรางสรรคเพ่ือนำไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง มุงเนนประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีดีข้ึนและเปนการ
เตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน 
เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู
และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง:  เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn 
More) เปนนวัตกรรมใหม ครูผูรวมวิจัยหลายคนยังไมคอย
เขาใจในกระบวนการ 

 

ขั้นตอนท่ี 3  
การติดตามผลรวม (Shared 
Observing) 

สภาพท่ีคาดหวัง 1) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงสภาพจริงของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตามนวัตกรรมของ
แตละบุคคลมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสำคัญจัดเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม 
Teach  less learn more 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  มีการนำการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามนวัตกรรมของแตละบุคคล โดยการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสำคัญจัดเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม Teach  
less learn more มีความแตกตางจากเดิมมากนักเรียนให
ความสนใจและสนุกกับการเรียนรู มีความสุขในการเรียนรูมาก
ขึ้นและมีสื่อการเรียนการสอนใหมๆมาใชในการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.25  (ตอ) 
 



376 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ หมายเหตุ 
 เปนหัวใจสำคัญ เพื ่อใหผู เร ียนไดลงมือ

ปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูจริงที่คงทนและ
สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
2) ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น
และใฝ ร ู  ใฝ  เร ียน ม ีค ุณล ักษณะอันพึง
ประสงค ในการเรียนรูไดดวยตนเอง เรียน
อยางมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูของครูผูสอน   
3) ครูมุ งเนนประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเปนการเตรียม
ความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน เปน
การเปลี ่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
สงเสริมใหผู เรียนมีประสิทธิภาพในการ
เรียนรูและเกิดทักษะการคิดข้ันสูง 
4) โรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูเพียงพอ
ตอความตองการของผูเรียน ครูผูสอนมี
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนท่ีตรง
กับรายวิชาและทันตอสถานการณของการ
จัดการเรียนการสอนในชวงท่ีโรงเรียนปด 

สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง: เน่ืองจากมีเวลานอยการ
นำนวัตกรรมของแตละบุคคลไปใชในการจัดการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสำคัญจัดเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม 
Teach Less, Learn More น้ันบางสาระการเรียนรูยัง
เรียนรูไมทัน จึงทำใหมีการรีบเรงเพื่อใหทันตามเวลา ผล
ออกมาจึงยังไมคอยเต็มท่ีเทาท่ีควร 

 

 
 
ตารางท่ี 4.25  (ตอ) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ หมายเหตุ 
ขั้นตอนท่ี 4 การมีขอมูลยอนกลับรวม 
(Shared Reflecting) ประเมินและเนน
คุณภาพและพัฒนาการจัดนวัตกรรม
อยางตอเน่ือง 
 

สภาพที่คาดหวัง มีระบบการทำงานดานการ
จัดการเรียนรูแบบสอนนอยเรียนรูมากกับการ
ทำงาน โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 
 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  มีการมีขอมูลยอนกลับรวม 
ประเมินและเนนคุณภาพและพัฒนาการจัดนวัตกรรมอยาง
ตอเน่ือง โดยใชกระบวนการ PDCA มีการทดลองใชและมีการ
ตรวจสอบผลการทดลองใช 
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง: - ไมมี 
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 ผลการทบทวนการพัฒนาปฏิบัติการพัฒนาการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, 
Learn More) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วงจรที่ 1 สรุปสิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวังในแตละ
ขั้นตอนไดดังนี้ ขั้นตอนที่ 2 การนำแผนสูการปฏิบัติรวม ผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีความคาดหวังที่จะนำ
แผนการสอนไปใชตามนวัตกรรมของแตละบุคคลเขาสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 
และครูผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีความรูที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพ่ือนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง มุงเนนประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน เปนการ
เปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
 ผลการพัฒนาวงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนหาหัวขอนวัตกรรมของผูรวมวิจัยแตละ
คน  สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือครูผูรวมวิจัยรวมกันออกแบบความคิดและสรางเนื้อหาของ  สอน
นอยลง เรียนรู มากขึ ้น (Teach Less, Learn More) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และการ
วางแผน กำหนดวัตถุประสงคการเรียนรูได และทำใหเกิดการทำงานรวมกันในเชิงปฏิบัติรวมกันเปน
อยางดี 
 ผลการพัฒนาวงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 การนำแผนสูการปฏิบัติรวม สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง:  
การดำเนินการจัดทำแผน จัดการเรียนการสอน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมาก
ขึ้น รวมกันระหวางสถานศึกษากับผูรวมวิจัย โดยมีกระบวนการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการจัด
การศึกษา  จัดทำรางแผนการจัดการสอน มีการดำเนินการจัดทำแผน จัดการเรียนการสอน โดยใช
เทคนิคการสอนนอยเรียนรูมากขึ้น รวมกันระหวางสถานศึกษา กับผูรวมวิจัย โดยมีกระบวนการ
วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการจัดการศึกษา จัดทำรางแผนการจัดการเรียนรู มีรายละเอียดของ
รายวิชาครบถวนและผานการพิจารณารวมกันระหวางสถานศึกษาและผูรวมวิจัย และนำแผนการ
จัดการเรียนรูไปใชในการพัฒนาผูเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563  แตยังไมสำเร็จเนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบสอนนอยลง เรียนรู มากขึ ้น ( Teach Less, Learn More) เปน
นวัตกรรมใหม ครูผูรวมวิจัยหลายคนยังไมคอยเขาใจในกระบวนการ แนวทางการดำเนินการพัฒนา
ตอในวงจรที่ 2 คือการจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนนอยเรียนรูมากขึ้นใหกับครูผูรวมวิจัยในครั้ง
ตอไปชำนาญมากกวาเดิม 
 ผลการพัฒนาวงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลรวม สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง  มีการนำ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนวัตกรรมของแตละบุคคล โดยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สำคัญจัดเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม Teach Less, Learn More มีความแตกตางจากเดิมมาก
นักเรียนใหความสนใจและสนุกกับการเรียนรู มีความสุขในการเรียนรูมากขึ้นและมีสื่อการเรียนการ
สอนใหมๆมาใชในการจัดกิจกรรม แตยังไมสำเร็จเนื่องจากมีเวลานอยการนำนวัตกรรมของแตละ
บุคคลไปใชในการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัด เรียนการสอนโดยใชกิจกรรม Teach  
Less, Learn More นั้น บางสาระการเรียนรูยังเรียนรูไมทัน จึงทำใหมีการรีบเรงเพื่อใหทันตามเวลา  
ผลออกมาจึงยังไมคอยเต็มที่เทาที่ควร แนวทางในการพัฒนาตอของขั้นตอนที่ 3 คือ นำนวัตกรรมที่
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เคยใชในวงจรที่ 1 ไปทำซ้ำอีกครั้งในวงจรที่ 2 เพื่อใหมีเวลาในการพัฒนานวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 ผลการพัฒนาวงจรที่ 1 ขั้นตอนที่ 4 การมีขอมูลยอนกลับรวม  ประเมินและเนนคุณภาพ
และพัฒนาการจัดนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ประสบผลสำเร็จคือมีการมีขอมูลยอนกลับรวม ประเมิน
และเนนคุณภาพและพัฒนาการจัดนวัตกรรมอยางตอเนื่อง โดยใชกระบวนการ PDCA มีการทดลอง
ใชและมีการตรวจสอบผลการทดลองใช 

กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อนำทางเลือกที่
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันประเมิน นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการใหม  
 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดประชุมรวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการใหม เพื่อตองการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยใชโครงการ             

1 Teacher for 1 Innovation Project (โครงการครู 1 คน 1 นวัตกรรม) 4 ขั้นตอน
ในการพัฒนากิจกรรมเหมือนเดิม เพื่อแกปญหาและบรรลุสภาพที่คาดหวังตามที่รวมกันวิเคราะห
อยางดีแลว ซึ่งผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนดขึ้น การทำงานตามแตละระดับ การกำหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติกิจกรรมของแตละระดับ ไดรับทราบปญหาที่ตองการพัฒนาใหมคือตองการพัฒนาการ
อบรม การจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) และการนำ
นวัตกรรมที่เคยใชในวงจรที่ 1 ไปทำซ้ำอีกครั้งในวงจรที่ 2 เพื่อใหมีเวลาในการพัฒนานวัตกรรมใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายดวยเหตุผลตาง ๆ นานาเพื่อ
คนหาทางเลือกที่ลงตัว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดนำผลการระดมสมอง วิเคราะหและออกแบบเพื่อ
นำเสนอแกผู ร วมวิจัย โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาเปน 5 แนวคิด 6 กลยุทธ และ 1 โมเดล
ปฏิบัติการ ดังนี้ 
 2.1) แนวค ิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพ ื ่อเป นท ิศทางการ
ดำเนินงานที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี้ 1) การรับรูปญหา 
(Problem Awareness) เปนขั้นตอนแรกในการทำงานรวมกัน กลาวคือผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตอง
ตระหนักถึงปญหาและตองการแกไขปญหา  2) การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (Data 
Gathering and Analysis) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนดแนวทางในการรวบรวบ และวิเคราะห
ขอมูล เพื ่อที ่จะไดขอเท็จจริงมาทำการวิเคราะหและประมวลผล เพื ่อกำหนดทางเลือกในการ
แกปญหา และเลือกแนวทางปฏิบัติ 3) การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning) ผูวิจัยและผูรวม
วิจัยระดมความคิดเห็น โดยนำขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปญหามากำหนดเปนวัตถุประสงคในการ
แกปญหาและแผนการจัดการเรียนรู  4) การดำเนินงาน (Action Implementation) ผู ร วมวิจัย
รวมมือกันในการนำแผนการจัดการเรียนรูสูหองเรียน 5) การประเมินผลลัพธจากการดำเนินงาน 
(Evaluation of Results) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหา หรือพัฒนาการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย มุงพัฒนาและสงเสริมการพัฒนาตนเอง
ของครู คือ ครูที่ใฝหาความรู ชอบเรียนรูส่ิงใหม ๆ เสมอ พัฒนาตนเองศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลามี
การประเมินตนเองตลอดเวลาเปนผูนำดานวิชาการมีการติดตามขอมูลขาวสาร และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ 
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 2.2) กลยุทธเพื ่อการพัฒนา (Strategies for Development) เพื ่อเปนกรอบใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือ ดังน้ี 1) สรางความเขาใจใน
เปาหมายที ่ช ัดเจน รวมถึงวิสัยทัศนการทำงาน ที ่แทรกซึมเขาไปเปนวัฒนธรรมขององคกร           
และพนักงานใชในการทำงานรวมกัน 2) มีเปาหมายในการทำงานที่ชัดเจน โดยผูวิจัยกับผูรวมวิจัยตอง
รูจักเปาหมาย หรือดัชนีชี้วัดผลงาน และความคาดหวังของงานวิจัยจากการทำงานของเรา ซึ่งตองมี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึง ความคาดหวังของการวิจัยมีอะไรบาง ไมวาจะเปนผลลัพธทั่วไป คุณภาพ
งาน ปริมาณงาน และ พฤติกรรมที่ ตองการใหผูรวมวิจัยปฏิบัติ 3) วางแผนการปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด ควรจะสละเวลามาวางแผนงานวาในสัปดาหที่จะถึงนั้น เรามีกิจกรรมที่จะตองทำ
อะไรบาง และจะทำวันไหน  ตองบริหารเวลาใหดี เพื่อใชเปนกำหนดการปฏิบัติงานทั้งสัปดาห วิธีการ
นี้ เปนวิธีที่งาย แตมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ 
อดทน และเพียรพยายาม โดยผูวิจัยจะตองมีการสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับผูรวมวิจัย 
และตองเขาใจภาระหนาที่ของผูรวมวิจัยแตละบุคคล 5) กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ 
ต้ังใจ และมีความรับผิดชอบ  ผูวิจัยตองมีการกระตุนสอบถามผูรวมวิจัยเปนระยะ ๆ เพื่อเปนการใสใจ 
ไมไดปลอยปะละเลยใหผูวิจัยทำกันเอง 6) สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผล 
และนำสูการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น การจะประสบความสำเร็จสวนใหญจะตองมีการประเมินผลการทำงาน
เสมอ และรูจักนำผลการประเมินมาปรับใชใหเกิดประโยชน การประเมินผลจะทำใหเรารู วาสิ่งที่เรา
กำลังทำอยูนั้นประสบความสำเร็จหรือไม มากนอยเพียงไร มีสิ่งไหนที่เปนจุดบกพรอง มีสิ่ง ใดที่ควร
ปรับปรุง หรือมีสิ่งใดยอดเยี่ยมอยูแลว มีสิ่งใดที่ควรจะเพิ่มเติมเขาไปอีก ตลอดจนศักยภาพของ
บุคลากรที่ทำน้ันเปนอยางไร เปนตน  
 2.3) แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
“สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น”: กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม”   
   ในทางปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนทั้งการทำวิจัย การบริหาร 
การพัฒนา และการทำงานเพื่อการแกปญหาในเวลาเดียวกัน โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะรวมกัน
วิเคราะหสภาพการณที่ตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงกำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพที่
พึงประสงค มีการกำหนดวัตถุประสงคและวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนั้น แลวนำแผนไปสูการ
ปฏิบัติ ในชวงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุง แกไขเปนระยะ ๆ และเมื ่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดย
ภาพรวมแลวมีขอมูลยอนกลับ จากลักษณะดังกลาว จึงมีความคลายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหาร/การพัฒนา/การทำงานแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนที่สำคัญ 4  ขั้นตอน คือ    
 (1)  การวางแผนรวม (Shared Planning) 
 (2) การนำแผนสูการปฏิบัติรวม (Shared Implementing) 
 (3) การติดตามผลรวม (Shared Observing) 
 (4) การมีขอมลูยอนกลับรวม (Shared Reflecting) เพื่อเขาสูวงจรการดำเนินงานใน
ขั้นตอนตาง ๆ อีก  
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ตารางที่ 4.26  รายละเอียดการดำเนินการปฏิบัติการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น วงจรที่ 2 
 

โมเดล 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

โมเดลปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน เพื่อการพัฒนาการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn 
More) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
   ขั้นตอนที ่1 การวางแผนรวม (Shared Planning)         

   ขั้นตอนที ่2 การนำแผนสูการปฏิบัติรวม (Shared 
Implementing) 

     

   ขั้นตอนที ่3 การติดตามผลรวม (Shared Observing)      

   ขั้นตอนที ่4 การมีขอมูลยอนกลับรวม (Shared Reflecting)      

 
 จากนั้นผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดกำหนดทุกระดับโมเดลเพื่อการปฏิบัติ แลวระบุกลยุทธและ
แนวคิดทำนำมาใชเปนแนวทางการปฏิบัติ แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development)         
ใน  การจัดการเรียนกานสอนแบสอนนอย เรียนรู มากขึ้น  โดยใชขั ้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี           
1) ขั้นการวางแผนรวม 2) ขั้นนำแผนสูการปฏิบัติรวม 3) การติดตามผลรวม 4) การมีขอมูลยอนกลับ
รวม ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาที่ไดจากการรวมเอาประสบการณของผูรวมวิจัย และแนวคิดเชิงทฤษฎี 
ผูวิจัย และผูรวมวิจัย เห็นชอบในวิธีการพัฒนาการตามที่ไดนำเสนอ และทุกคนมีความพรอมสำหรับ
การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนตอไป ภาพรวมของการขับเคลื่อนแนวคิด กลยุทธ และวิธีการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ปฏิบัติการแบบมีส วนรวม “สอนนอยลง เรียนรู มากขึ ้น” : กรณีของโรงเร ียน             
ศรีกระนวนวิทยาคม”  สามารถแสดงถึงรายละเอียดและความสัมพันธ ไดดังในภาพที่ 4.54 
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ภาพที่ 4.54  ภาพรวมของการขับเคลื ่อนแนวคิด กลยุทธ และวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู

ปฏิบัต ิการแบบมีส วนรวม “สอนนอยลง เร ียนรู มากขึ ้น” : กรณีของโรงเร ียน             
ศรีกระนวนวิทยาคม” 

 ผลจากการจัดกิจกรรมในขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหมนี้ทำใหผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการ
เรียนรูรวมกันบวกกับประสบการณในการนำสภาพปญหาที่ยังไมบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวังจาก
การปฏิบัติในวงจรที่ 1 เพื่อนำมากำหนดเปน สภาพที่คาดหวัง จากการแกปญหา กำหนดแนวทางการ
พัฒนา เปน 5 แนวคิด 6 กลยุทธ และ ขั้นตอนในการปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาในวงจรที่ 2 ตอไปใหมีความ
สมบูรณ และไดกรอบแนวคิดใหมดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
 กิจกรรมที่ 3 การถอดบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน 2) 
ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย ผูรวมวิจัย และหนวยงาน และองคความรูจาก
การปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
 3.1 ผลการดำเนินงาน 
          3.1.1 การระดมสมองเพื่อพัฒนาในวงจรที่ 2 จากประสบการณของผูวิจัยและผูรวมวิจยั 
ผลการดำเนินงานพบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และระดมสมอง
หาแนวทางในการแกไขปญหารวมกันจากประสบการณการทำงานรวมกันในวงจรที่ 1 ที่ผานมาของ
ตนเองในประเด็นตาง ๆ ที่ยังไมบรรลุและบรรลุไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาหลากหลายประเด็น
ดวยกัน   
  3.1.2 การนำเสนอแนวทางใหมรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย ผลการดำเนินงาน
พบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดศึกษาแนวทางรวมกันใหมในวงจรที่ 2 นี้เพื่อหาจุดที่จะตองพัฒนา
รวมกันอีกรอบในขั้นตอนที่ยังไมบรรลุใหบรรลุตามเปาหมาย  



383 
 
  3.1.3 การระดมสมองเพื่อการทำงานรวมกันในวงจรที่ 2  ผลการดำเนินงาน พบวา 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีความเขาใจตรงกันในการพัฒนาตามรูปแบบที่ไดรวมกันระดมความคิดและจาก
ประสบการณในวงจรที่ 1 ไดเปนอยางดีเพื่อปรับปรุงทิศทางการทำงาน  
  3.1.4 การถอดบทเรียน หลังจากไดดำเนินการในขั ้นตอนที่ 6 การวางแผน ใหม
เรียบรอยแลว ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมกันถอดบทเรียน การเรียนรู ที่ไดจากการวิจัยขั้นตอนที่ 1    
ในประเด็น 1) ผลการดำเนินงาน 2) ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
 3.2 ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 
  3.2.1 การระดมสมองเพื่อพัฒนาในวงจรที่ 2 จากประสบการณของผูวิจัยและผูรวมวิจยั 
พบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยการมีเสนอความคิดเห็นในแนวทางที่หลากหลาย รวมประเด็นกันยากและ
ภาระงานของแตละคนมีเยอะเกินไปจึงทำใหไมมีสมาธิ เลยทำใหเกิดอุปสรรคในการทำงานรวมกัน
บางในบางครั้ง จึงทำใหแตละคนมองปญหาที่เกิดขึ้นไมตรงกันก็มีในบางครั้ง  
  3.2.2 การนำเสนอแนวคิดใหมรวมกัน พบวาการนำเสนอแนวคิดใหมรวมกันในวงจรที่ 
2 นี้ทำใหมีกำลังใจในบางสวนที่ทำสำเร็จ  แตก็ตองมีเวลาในการพัฒนานวัตกรรมใหมากขึ้น    
  3.2.3 การระดมสมองเพื่อการทำงานในรอบใหมนี้ พบวา ผูวิจัยและผู รวมวิจัยยังขาด  
การรวมมือในการเสนอแนวคิดยังไมสมบูรณเทาที่ควรและวิธีการนำแนวคิดเชิงทฤษฎีมาใชผนวกกับ
สายธารประสบการณนั้นมีนอยเกินไป และสุดทายก็ยังไมกลาแสดงความคิดเห็น 
  3.2.4 การถอดบทเรียน ผูรวมวิจัยมีความเขาใจวิธีการถอดบทเรียนในแตละประเด็นยัง
นอยเกินไปไมสมบูรณมากนัก 
 3.3 ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 
  3.3.1 การนำเสนอแนวคิดใหมของผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
คือ การนำเสนอแนวคิดจำเปนตองมีการวิเคราะหวางแผนที่ ดี และมีความรอบคอบมากกวาน้ี 
เนื่องจากเรื่องสื่อการสอนน้ีมีความละเอียดมาก  
  3.3.2 การระดมสมองเพื่อการทำงานในรอบใหมนี้ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ คือ 
ทัศนะที่มีองคความรูของตนสำคัญมาก บางครั้งก็เอาแนวคิดตนมามากเกินไปเลยทำใหงานออกมาชา
มากกวาปกติ กากลั่นกรองจากหลาย ๆ คนเปนบรรทัดฐานแกกันและกันจึงมีความสำคัญมากในวงจร
ใหมนี้ ควรพิจารณาแนวคิดที่สอดคลองกัน ทีละประเด็นจึงจะกอเกิดงานในรอบใหมนี้ออกมาได
สมบูรณได 
  3.3.3 การถอดบทเรียน มีขอสังเกตวาผูรวมวิจัยมีความเขาใจในการถอดบทเรียนยังไม
ชัดเจนพอ เน่ืองจากอาจเปนดวยความไมเคยชินในการทำงานน้ี  
 3.4 การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น 
  3.4.1 การทบทวนผลการพัฒนาวงจรที่ 1 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดเรียนรูการวิเคราะห 
สภาพที่คาดหวัง เช่ือมโยงรวมกับสิ่งที่บรรลุความคาดหวัง และสิ่งที่ยังไมบรรลุความคาดหวัง 
  3.4.2 การระดมสมองเพื่อการทำงานในวงจรใหมนี้ ของผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีการ
เรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี คือ ในการทำงานรวมกันนั้น แนนอนวาดานของความ
คิดเห็นนั้นไมวาจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามถูกหรือผิด สุดทายก็เปนการใหผู อื ่นคิดตอยอด
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แนวความคิดของกันและกัน เพราะจะทำใหเกิดองคความรูมากมายแกผูรวมงาน ดูอยางการทำงานใน
วงจรใหมนี ้เห็นไดวา มีการพัฒนามากในเรื่องการเขารวมกันประชุมปรึกษา และในดานบุคลิกที่
เปลี่ยนไปในการทำงานของผูรวมวิจัยเปนตน   
  3.4.3 การนำเสนอแนวคิดใหมของผูวิจัยและผูรวมวิจัย มีการเรียนรูและความรูใหมที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผูรวมวิจัยไดมีการเสนอแนวคิดใหมในการรวมกันประชุมในเชิงทฤษฎีที่
สามารถทำงานรวมกันไดในรอบใหมนี้ไดอยางลงตัว และสังเกตไดวามีผูรวมวิจัยบางทานสามารถ
เสนอแนวคิดไดเร็วมาก อาจเนื่องมาจากการลงมือทำงานรวมกันเลยทำใหเห็นจุดที่จะแกไขไดงาย  
  3.4.4 การถอดบทเรียน ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันทบทวนการปฏิบัติในงานรวมกัน
อยางดี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทำงานรวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดอยาง
สมบูรณมากกวาเดิม 
 

  
 
ภาพที่ 4.55  การระดมสมองในขั้นตอนที่ 6 
 
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 2 เพื่อแกปญหากันใหม ประกอบดวย 3 
กิจกรรม คือ 1) การกำหนดแนวปฏิบัติรวมกันใหม 2) การนำแผนลงสูการปฏิบัติใหม และ 3) การ
ถอดบทเรียน รายละเอียด ดังนี้ 
            กิจกรรมที่ 1 การกำหนดแนวปฏิบัติรวมกัน ไดกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 15.00 – 16.30 ณ หองสมาคมครูและผูปกครอง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ในขั้นตอนน้ี
มุงหวังใหมีการระบุวิธีการดำเนินการปฏิบัติโครงการกิจกรรมตามขั้นที่ 6 การวางแผนใหมเพื่อใหการ
ปฏิบัติบรรลุจุดมุงหมายของขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม โดยวิธีการระดมสมอง เสวนา แสดงความ
คิดเห็น สงเสริมกำลังใจใหกันและกัน เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติรวมกันดังนี้ (1) จัดประชุมอยางไมเปน
ทางการสรางพลังแรงจูงใจเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดการเรียนรูในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแกผู
รวมวิจัย (2) สรางขอตกลงรวมกันแนวทางปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และ (3) นำแผนปฏิบัติการใหเห็น
ผลที่เกิดขึ้นใหมที่ชัดเจนตรงกัน  
 กิจกรรมนี้เริ ่มตนโดยผูวิจัยไดเชิญคณะครูผู รวมวิจัย ตลอดทั้งคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รวมกันประชุม เพื่อที่จะกระตุนคณะผูรวมวิจัย โดยเชิญทุกทานแสดง
ความคิดเห็นและความรูสึกเพื่อรวมฟงความคิดเห็นของทุกทาน โดยผูวิจัยไดกลาวถึงวัตถุประสงคของ
การเชิญเขารวมประชุมในครั้งน้ีแลวเสริมกระตุน 
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 “ความสำเร็จของวงจรที่ 1 เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดของครูผูรวมวิจัยแลวลงมือ
ทำดวยความกระตือรือรนในทุกวิถีทางเพื่อผลักดัน โครงการใหเปนผลสำเร็จสำคัญมาก ตอนเริ่มทำ
วิจัยคณะครูผูรวมวิจัยก็มีความกังวลวา ผูวิจัยจะนำภาระงานมาเพ่ิมใหอีก  เพราะแคงานในหนาที่การ 
ภาระงานสอน ภาระงานอื่น ๆ อีกมากมาย แตเมื่อเราไดประชุมวางแผนอธิบายและรวมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู ในสิ่งที่แตละคนไดนำนวัตกรรมการสอนใหม ๆ ไปสอนในชั้นเรียน ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในช้ันเรียนเยอะมาก ผูเรียนชอบและสนุกกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม เพราะผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริง ไมเหมือนการใชกระบวนการสอนแบบเดิม ซึ่งครูจะเปนจุดสำคัญมากกวา และอีก
ประเด็นที่สำคัญคือ เราไดมีวงแลกเปลี่ยนเรียนรู หาแนวทางแกปญหาการจัดการเรียนรวมกัน 
 ผลจากการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผน พบวาสาเหตุที่ทำใหการดำเนินงานใน
ขั้นตอนนี้ประสบผลสำเร็จเปนเพราะในการดำเนินการในแตละกิจกรรมนั้น ผูวิจัยและผูรวมวิจัยได
รวมกันลงมือปฏิบัติงานภายใตกิจกรรมที่รวมกันกำหนดขึ้น โดยอาศัยของหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม กรอบแนวคิดหลัก เสริมดวยแนวคิดนักวิชาการทั้งในและตางประเทศตามระบุไว 
รวมทั้งไดใชหลักการ “สอนนอย เรียนรูมาก”สำหรับครูซึ่งเปนตัวสอดแทรกเสริมในกระบวนการวิจัย
ทำงานทุกขั้นตอน จึงสงผลใหการลงมือปฏิบัติในแตละกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดคาดหวังไว 
อีกทั้งขอมูลที่จากการลงมือปฏิบัติในแตละกิจกรรมยอยลวนเปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ เพราะได
จากหลายแหลง ทั้งที่เปนเอกสาร จากคำบอกเลาของบุคคลที่มีความรู ความชำนาญในดานนั้น  ๆ 
โดยเฉพาะ จึงไดมาซึ่งแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ที่คาดวาจะสามารถนำไปใชในการแกปญหา
และพัฒนาทักษะการเรียนการสอนสำหรับครู ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนในโรงเรียนไดอยางแทจริง  
 ซึ่งถือเปนกระบวนการที่เริ่มตนขึ้นต้ังแตเราเริ่มทำวิจัย รวมกันคิด รวมกันทำ และกำลัง
ดำเนินไปอยางตอเนื่องไดมุมมองที่กวางขึ้นไดขอสรุปในสิ่งนั้นรวมกันนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติที่ดีขึ้นที่เราทุกคนมีสวนรวมและกำลังจะดำเนินการในวงจรที่ 2 ตอไป ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ได
อยูใกลชิดกัน ไดพูดคุยกันตลอดการดำเนินการในวงจรที่ 1 ทุกคนมีความรู สึกวาอบอุนที ่ไดอยู
รวมกัน” 
 จากนั้นผูวิจัยไดสรางแรงบันดาลใจในลักษณะขอความรวมมือซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดแรง
ศรัทธาขับเคลื่อนกิจกรรมน้ัน ๆ รวมกันตอไป 
 กิจกรรมที่ 2 การนำแผนลงสูการปฏิบัติ ในวงจรที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันลงมือ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ไดจากการจัดทำรวมกัน ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการปฏิบัติการความรวมมือในการนำกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบสอน
นอยลง เรียนรู มากขึ้น (Teach Less, Learn More) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ในทาง
ปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนทั้งการทำวิจัย การบริหาร การพัฒนา และการ
ทำงานเพื่อการแกปญหาในเวลาเดียวกัน โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะรวมกันวิเคราะหสภาพการณที่
ตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงกำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพที่พึงประสงค มีการ
กำหนดวัตถุประสงคและวิธีการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนั้น แลวนำแผนไปสูการปฏิบัติ ในชวงการ
ปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง แกไขเปน
ระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แลวมี ขอมูล
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ยอนกลับ จากลักษณะดังกลาว จึงมีความคลายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร/การพัฒนา/การ
ทำงานแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอนคือ 
  (1) การวางแผนรวม (Shared Planning) 
  (2) การนำแผนสูการปฏิบัติรวม (Shared Implementing) 
  (3) การติดตามผลรวม (Shared Observing) 
  (4) การมีขอมูลยอนกลับรวม (Shared Reflecting) เพื่อเขาสูวงจรการดำเนินงานใน
ขั้นตอนตาง ๆ อีก ในวงจรที่ 2 ดังน้ี  
  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนรวม (Shared Planning)  คือการวางแผนหากิจกรรมในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู แบบ “สอนนอยลง เรียนรู มากขึ ้น” (Teach Less, Learn More) ของ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ของผูรวมวิจัยแตละคน 
  สภาพที่คาดหวัง  
                 ผู ร วมวิจัยรวมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู แบบ      
“สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” ในวงจรที่ 2 มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู จัดทำเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนตอในวงจรที่ 2 
               วิธีดำเนินการ   
  1) ครูผูรวมวิจัยทุกคนและผูวิจัยรวมกันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงกระบวนการจัดการ
เรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” (Teach Less, Learn More) ของโรงเรียนศรีกระนวน  
วิทยาคม และรวมกันวางแผนการและรายละเอียดสำคัญดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
ในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2563 ในวงจรที่ 2  
  2) ครูผูรวมวิจยั จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ลำดับการสอน และจัดหาเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเพียงพอตอกลุมเปาหมาย  
               3) ในกรณีที ่ต องใชงบประมาณ ขอรับการสนับสนุนเครื ่องมือจากผู อำนวยก าร
สถานศึกษาตามความเหมาะสม  
  ผูรับผิดชอบ  
  1) ผูบริหารโรงเรียน กำกับดูแลความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
  2) ผูวิจัย ผูรวมวิจัย ทำการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ลำดับการสอน และจัดหา
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเพียงพอตอกลุมเปาหมาย 
  การปฏิบัติ 
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผูวิจัยและผูรวมวิจัย รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมของแต
ละคน  เพื่อเตรียมการดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหวาง 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 
2564 
  ผลจากการระดมสมองจากประสบการณของผูรวมวิจัย และการนำเสนอแนวการพัฒนา
เชิงทฤษฎีของผูวิจัย กำหนดเปนชุดของกิจกรรมที่จะกระทำเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอน
นอยลงเพื ่อเร ียนรู มากขึ ้น ในโรงเร ียนศรีกระนวนวิทยาคม คือ โครงการ 1 Teacher for 1 
Innovation Project (โครงการครู 1 คน ตอ 1 นวัตกรรม) โดยครูผูรวมวิจัยแตละทานไดนำนวัตกรรม
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เดิมในวงจรที่ 1 ดำเนินตอในวงจรที่ 2 เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง และผูเรียนไดรับประสิทธิภาพในการ
เรียนที่สูงขึ้น ดังนี้ 
 
ตารางที ่ 4.27  ชื ่อนวัตกรรมของผู ร วมวิจัยในโครงการ 1 Teacher for 1 Innovation Project 

(โครงการครู 1 คน 1 นวัตกรรม) ในวงจรที่ 2  
 

ที่ ผูรวมวิจัย ชื่อนวัตกรรม 
1 นางสาวพิกุล ทองภู การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย         

ท31102 เร่ือง นิราศนรินทรคำโคลง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยนวัตกรรม “HUGNA MODEL 

2 นางจารุพร รุทเทวิน  STEAM TO STAR เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการแกปญหาและความพึงพอใจของนักเรียนวิชาโลก
ดาราศาสตรและอวกาศพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

3 นายเศวตสิทธิ์  มูลสาระ ผลของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนิค
จิ๊กซอที่มีตอทกัษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 (The effect of cooperative 
learning using jigsaw technique on reading skill for 
Matthayomsuksa 6) 

4 นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติุ 
(Role Play) และการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning) 

5 นางปยะพร ศิริปรีชาพันธุ การจัดการเรียนการสอน เรื่องสารรอบตัว ม.1 โดยใชชุม
ชุมเปนฐาน ผานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

6 นางสาววิริพร  อามาตยสมบัติ S.K.N.S. MODEL เพื่อพัฒนาการเขียนเรียงความในโลก
จินตนาการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

7 นางสาวมัลลิกา เปรมลาภ การพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 6 โดยใชเทคนิคการสอนแบบ Math League 

8 นายพิทยา แหลมคม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร             
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่องแคลคูลสัเบื้องตน โดยใช              
IC MODEL 

9 นางสาวปยะนุช วินทะไชย การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร เรื่องเรียงสับเปลี่ยนเชิงเสนของสิ่งของที่
แตกตางกันทั้งหมด สำหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดยใช  CP MODEL 
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ตารางที่ 4.27 (ตอ)  
 

ที่ ผูรวมวิจัย ชื่อนวัตกรรม 
10 นางสาวนครราช  เทียนเพ็ชร

  
การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูวิชาชีววิทยา เร่ืองการถอดรหัส(transcription) และ
การแปลรหัส (translation) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 4/1 โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) 

11 นางสาวชลิดา  ชาติมนตรี การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบ LIDA MODEL รายวิชาอาเซียนศึกษา 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

12 นางประมวญจิตต พันธุเสือทอง การพัฒนาชุดคำศัพทมหัศจรรย (Magic Vocabulary) 
วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1  ตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

13 นางสาวนิตยา หอมทอง การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1/12 โดยใชแนวคิด NID Model และ
ทฤษฎีการสอนแบบ CLT 

14 นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 5G Model เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะหหลักการสรางคำสมาส วิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

15 นายสุริยา นามไพร  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง 
พัฒนาการประวัติศาสตรไทยสมัยปฏิรูปประเทศ ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 

16 นายกฤตนน เดชาโชติชวง การจัดกิจกรรมการเรียนรู วชิาชีววิทยา เรื่อง DNA ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบจำลองเปนฐาน 

17 นางสาววิรงรอง ทองเทพ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา 
โดยใชปญหาเปนฐาน รวมกับ “TONG MODEL” สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

18 นายธันยวัตร แกวสุข การปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง ทวปี
อเมริกาเหนือ กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

19 นางณีระนุช อาจศรี การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เร่ืองระบบนิเวศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ดวยกระบวนการสอนแบบ 
Predict observe explain (POE) 

20 นางสาวรจเรข เหลาลาภะ รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
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 ขั้นตอนที่ 2 การนำแผนสูการปฏิบัติรวม (Shared Implementing) 
 สภาพที่คาดหวัง  
       1. ผูรวมวิจัย นำแผนการจัดการเรียนรูตามนวัตกรรมของแตละบุคคลเขาสูการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนไปใชในวงจรที่ 2  
       2. ครูผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีความรูที่เพิ่มมาก
ขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง มุงเนน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของ
ผู เรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
   
   วิธีดำเนินการ  
               1) ผูรวมวิจัยเตรียมเครื่องมือเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวงจรที่ 2 
               2) ผูรวมวิจัย นำแผนวัตกรรมเขาสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 
             ผูรับผิดชอบ  
 1. ผูบริหารโรงเรียน กำกับดูแลความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
สอนนอย เรียนรูมากขึ้น ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    
 2. ผู วิจัย ผู ร วมวิจัย ทำการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู  ลำดับการสอน และจัดหา
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเพียงพอตอกลุมเปาหมาย 
 การปฏิบัติ 
 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ผูรวมวิจัยนำเครื่องมือ ไดแก 1) แบบ
ประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ 3) แบบประเมินผลคุณลักษณะ
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู 
และผูรวมวิจัยนำแผนการจัดการเรียนรูเขาสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนในวงจรที่ 2 
 ผลการปฏิบัติ หลังจากที่ครูผูรวมวิจัยนำนวัตกรรมกลับไปใชกับนักเรียนในแตละกลุมสาระ
วิชา ทางผูวิจัยก็ไดมีการออกนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนและมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
กิจกรรมกันเปน  ดังภาพที่ 4.56 
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ภาพที่ 4.56  การออกนิเทศติดตามครูผูรวมวิจัย ในวงจรที่ 2 
 
 กิจกรรมที่ 3 การถอดบทเรียน จุดมุงหมายเพื่อใหทราบถึง 1) ผลการดำเนินงาน          2) 
ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 3) ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4) การเรียนรูและความรู
ใหมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี 
      3.1 ผลการดำเนินงาน 
      3.1.1 การกำหนดแนวปฏิบัติรวมกัน ไดกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 15.00 – 16.30 ณ หองสมาคมครูและผูปกครอง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ในขั้นตอนน้ี
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยยังเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความ
สะดวกใหผู รวมวิจัยไดมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดขึ้นใหมนั ้น ในขั้นตอนนี้ มีการ
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ดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การกำหนดแนวทางปฏิบัติรวมเพื่อรวมกันวางแผนแนวปฏิบัติใหการ
ดำเนินกิจกรรมบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว และ 2) การนำแผนลงสูการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ใหดีขึ้นและสรุปวิธีการปฏิบัติ
สำหรับวงจรที่ 2 
      3.1.2 การนำแนวทางที่กำหนดในแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ มีวัตถุประสงคเพื่อ
รวมกันลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ไดจากการจัดทำรวมกัน ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการปฏิบัติการความรวมมือในการนำกิจกรรมการจัดการเรียนรู
แบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
ในทางปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนทั้งการทำวิจัย การบริหาร การพัฒนา และ
การทำงานเพื่อการแกปญหาในเวลาเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมดังนี้ วงจรที่ 2 
ดังตอไปน้ี  
   1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการของการพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประกอบดวยขั ้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอน มีผลการ
ดำเนินงานดังน้ี 
    (1)  การวางแผนรวม (Shared Planning) ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดดำเนินการ
วางแผนรวมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 
     (2)  การนำแผนสู การปฏิบ ัต ิร วม (Shared Implementing) ผ ู ร วมว ิจัย
ดำเนินการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ผูรวมวิจัยนำ
เครื่องมือ ไดแก 1) แบบประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn More 
2) แบบสอบถามเกี ่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ 3) แบบ
ประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach 
less, Learn More ของครูและผูรวมวิจัยนำแผนการจัดการเรียนรูเขาสูการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในหองเรียนในวงจรที่ 2 
    (3) การติดตามผลรวม (Shared Observing)  ผ ู ว ิจ ัยและคณะครูท ี ่ ได รับ
มอบหมายทำการนิเทศติดตามการดำเนินการในวงจรที่ 2 และทำการใหคำแนะนำครูผูรวมวิจัยในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
      (4)  การมีขอมูลยอนกลับรวม (Shared Reflecting) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกัน
สะทอนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูในวงจรที่ 2 เพื่อหาขอสรุปและสิ่งที่พัฒนาจากวงจรที่ 1 
 3.2 ขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรค 

    ป ญหาอุปสรรคในการจัดการเร ียนร ู ในภาคเร ียนที ่  2 ปการศึกษา 2563 คือ 
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหโรงเรียนตองปดและจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน ทำใหครูผูรวมวิจัยตองปรับการจัดการเรียนรูใหเหมาะกับสถานการณ และใชการ
นิเทศแบบออนไลนแทนการนิเทศในช้ันเรียน รวมถึงการประชุมออนไลนผานระบบ Zoom 
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 3.3 ขอสังเกต ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 

    3.3.1 ในการกำหนดแนวปฏิบัติรวมกันใหม ผูวิจัยสังเกตเห็นความตั้งใจของครูผูรวม
วิจัยในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 เนื่องจาก
จำกัดดวยเวลา ทำใหบางกิจกรรมไมสามารถจัดไดเต็มที่ จึงไดรวมกันกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อ ใหการ
จัดการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณภาพ 
  3.3.2 ในการนำแผนลงสูการปฏิบัติใหม ครูผูรวมวิจัยไดจัดเตรียมเครื่องมือ และสื่อการ
จัดการเรียนรูอยางเต็มที่ มีการดำเนินการโดยมีการประสานความรวมมือระหวางครูผูรวมวิจัยและ
ผูวิจัย ทำใหบรรยากาศการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดความสุข สนุกสนานในการ
เรียน 
 
 3.4 การเรียนรูและความรูใหมที่เกิดข้ึน 
  ในการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ในขั้นตอนที่ 7 มีการเรียนรูและความรูใหมที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
  (1)  การวางแผนรวม (Shared Planning) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดมีการเรียนรูจากการ
วางแผนรวมกัน การพูดคุยกันทำใหทราบปญหารวมกันและไดรวมกันแกไขปญหานั้น ดังพลังขับที่
ผูวิจัยนำมาใช คือ 1) สรางความเขาใจในเปาหมายที่ชัดเจน 2) มีเปาหมายในการทำงานที่ชัดเจน     
3) วางแผนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 4) เสริมสรางสนับสนุนการปฏิบัติงานดวย
ความรอบคอบ อดทน พยายาม 5) กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ ตั้งใจ และมีความ
รับผิดชอบ และ 6) สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผล และนำไปสูการพัฒนาให
ดียิ่งขึ้น 
  (2)  การนำแผนสูการปฏิบัติรวม (Shared Implementing) ผู รวมวิจัยดำเนินการ
จัดการเรียนรูในช้ันเรียนระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 และสิ่งที่เกิดการเรียนรู
คือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง ในการนำนวัตกรรมการเรียนรูลงสูการปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน การทำงานเปนระบบ ทำใหการจัดการเรียนรูเปนไปไดอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ถึงแมจะมีสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทำใหตองปดสถานศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนหรือแบบผสมผสาน 
  (3)  การติดตามผลรวม (Shared Observing)  ผูวิจัยไดเรียนรูเกี่ยวกับการนิเทศติดตาม
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทำปฏิทินการนิเทศติดตามอยางชัดเจน รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ เชน การสอนแบบออนไลนหรือแบบผสมผสาน เปนตน  
  (4)  การมีขอมูลยอนกลับรวม (Shared Reflecting) การสะทอนผลการนิเทศติดตาม
ของผูวิจัยและคณะครูที่ไดรับมอบหมาย ทำใหผูรวมวิจัยไดรับขอมูลยอนกลับเพื่อปรับและพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหดีขึ้น 
 
 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 2 เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ เปนการ
สังเกตเกี่ยวกับความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานในแตละขั้นตอน ประกอบดวยการดำเนินงาน 2 กิจกรรม คือ  
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 กิจกรรมที่ 1 การกำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกัน
กำหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุม  การตรวจสอบและ
การบันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการดำเนินงานที่คาดหวังและไมคาดหวัง จุดเดน 
จุดบกพรอง และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข ผลการเรียนรู และความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ  

ในขั้นตอนนี้ผู วิจัยยังเนนบทบาทการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูสงเสริมสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกใหมีการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Effects)) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การโดยมีการดำเนินการ คือ การสังเกตและสรุปผลการสังเกตกิจกรรม ตามที่ไดรับมอบหมายพรอม
ทั้งมีการบันทึกผลการสังเกตจัดทำสรุปผลรวมกันซึ่งมีระยะเวลาการสังเกตระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 
2563 - 26 กุมภาพันธ 2564 มีการนำเสนอผลการสังเกตตอที่ประชุมและใหผูรวมวิจัยทุกคนได
รวมกันสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโดยดำเนินการในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และ 
รวมประชุมการสะทอนผลการดำเนินงานเพื่อรวมกันสะทอนผลการดำเนินการขั้นตอนการสังเกตโดย
ดำเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ผูวิจัยและผูรวมวิจัยประชุมรวมกัน เพื่อระดมสมองและหามติ
เกี่ยวกับการสังเกตผลการวิจัยวงจรที่ 2 รายละเอียดการประชุมสรุปไดดังตารางที่ 4.28 
 
ตารางที่ 4.28  การดำเนินงานขั้นตอนการสังเกตใหมรอบที่ 2 
 

วันเดือนป กิจกรรม วัตถุประสงค สภาพทีค่าดหวัง หลักการที่ยึดถือ 

1 ธันวาคม 
2563 - 26 
กุมภาพันธ 
2564 

การสังเกตและ
สรุปผลการ
สังเกต 

สังเกตและมี
บันทึกผลการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามขั้นตอน 

ผลการบันทึกการ
สังเกตการดำเนิน
กิจกรรมของ
กิจกรรมทั้ง 5 
ขั้นตอน 

“การบันทึกผลการ
ดำเนินงานจากการ
ปฏิบัติจริง” และยึด 
10 หลักการวจิัย10 
จรรยาบรรณและ 10 
บทบาทของผูวิจัย 

1 มีนาคม 
2564 

การนำเสนอ
และการ
สรุปผล 

ผูวิจัยและผูรวม
วิจัยรวมกัน
สรุปผลการ
สังเกตกิจกรรม 

สรุปผลการสังเกต
การดำเนิน
กิจกรรมทีผู่รวม
วิจัยไดใหความ
เห็นชอบ 

หลักการ“ รับฟง
ขอคิดเห็นจากผูรวม
วิจัย” จรรยาบรรณ“   
มีการปรึกษาหารือกัน
และขอเสนอแนะไดรับ
การเห็นชอบจากทุก
ฝายและ 10 หลักการ
วิจัย 10 จรรยาบรรณ
และ 10 บทบาทของ
ผูวิจัย 
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วันเดือนป กิจกรรม วัตถุประสงค สภาพทีค่าดหวัง หลักการที่ยึดถือ 

8 มีนาคม 
2564 

การสะทอนผล
การดำเนินงาน 

รวมกันสะทอน
ผลการ
ดำเนินการ
ขั้นตอนการ
สังเกต 

การรวมกันทำ
กิจกรรมถอด
บทเรียนจากการ
ดำเนินงานขั้นตอน
การสังเกต 

รับฟงขอคิดเห็นจากผู
รวมวิจัยทุกคนและมี
การปรึกษาหารือกัน
ขอเสนอแนะได
เห็นชอบจากทุกฝาย 

 
การนำเสนอและการสรุปผลการสังเกตของผูรวมวิจัยและใหผูรวมวิจัยไดรวมกันแสดงความ

คิดเห็นและสรุปผลการดำเนินการรวมกันอีกครั้งหนึ่งโดยมีการจัดประชุม ในวันจันทรที่ 1 มีนาคม 
2564 เวลา 09.00 น. ณ หองภูคำแสน  โดยกอนที่จะมีการอภิปรายผลการสรุปผลการดำเนินงานนั้น
ผูวิจัยไดนำเสนอเครื่องมือในวงจรที่ 1 ที่ไดทำการประเมินมา ในการดำเนินกิจกรรมโดยใหผูรวมวิจัย
ทุกคนไดไดดูรวมกันและทำการประเมินไปดวย ไดนำเสนอกิจกรรมทุกขั้นตอน ในสภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหนาของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 2 
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ตารางท่ี 4.29  ขั้นตอนการปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง และความคืบหนาของการปฏิบัติในวงจรท่ี 2 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ หมายเหตุ 
 4 ข้ันตอนการปฏิบัติการ เพ่ือการพัฒนาการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More)   
ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผนรวม (Shared 
Planning) การวางแผนนวัตกรรมของผู
รวมวิจัยแตละคน 

 

สภาพท่ีคาดหวัง                 
      ผูรวมวิจัยรวมกันวางแผนและมีนวัตกรรมในการพัฒนา
ดานการสอนนอยเรียนรูมากขึ้น มีการเขียนแผนการสอน
จัดทำเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให 
เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 

 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
ครูผูรวมวิจัยรวมกันออกแบบความคิดและสรางเน้ือหา
ของ  สอนนอยลง เรียนรูมากข้ึน (Teach Less, Learn 
More) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และการ
วางแผน กำหนดวัตถุประสงคการเรียนรูได  และทำให
เกิดการทำงานรวมกันในเชิงปฏิบัติรวมกันเปนอยางดี  
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง: - ไมมี 

1. ท่ีประชุมรับรองวา 
สำเร็จตามเปาหมายหรือ
สภาพที่คาดหวังในทุก
ระดับ 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การนำแผนสูการปฏบิัติรวม 
(Shared Implementing)   
 

สภาพท่ีคาดหวัง       
1.ผูรวมวิจัย นำแผนการสอนตามนวัตกรรมของแตละบุคคล
เขาสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน2. 
ครูผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการ
ศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีความรูท่ีเพิ่ม
มากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรค
เพ่ือนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง มุงเนน 
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีดีข้ึนและเปนการ
เตรียมความพรอมในการใชชีวิตขอ  

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
การดำเนินการจัดทำแผน จัดการเรียนการสอน โดยใช
เทคนิคการสอนนอยเรียนรูมากขึ้น รวมกันระหวาง
สถานศึกษา กับผูรวมวิจัย โดยมีกระบวนการวิเคราะห
หลักสูตร มาตรฐานการจัดการศึกษา  จัดทำราง
แผนการจัดการสอน มีรายละเอียดของรายวิชา
ครบถวนและผานการพิจารณารวมกัน ระหวาง
สถานศึกษาและผูรวมวิจัย  
และนำแผนการสอนไปใชในการพัฒนาผูเรียนในภาค
เรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2563 

 
 
 
ตารางท่ี 4.29  (ตอ) 
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ข้ันตอนการปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ หมายเหตุ 
ขั้นตอนท่ี 3  
การติดตามผลรวม (Shared 
Observing) 

สภาพท่ีคาดหวัง 1) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามนวัตกรรมของแตละบุคคลมีการจัดการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสำคัญจัดเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม Teach  
less learn more 
เปนหัวใจสำคัญ เพื่อใหผู เรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการ
เรียนรูจริงท่ีคงทนและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
2) ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นและใฝรูใฝเรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ในการเรียนรูไดดวยตนเอง เรียน
อยางมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูของ
ครูผูสอน   
3) ครูมุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีข้ึน
และเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน เปน
การเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัด
การศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพใน
การเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
4) โรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูเพียงพอตอความตองการ
ของผูเรียน ครูผูสอนมีความสามารถในการผลิตสื่อการสอนท่ี
ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการเรียน
การสอนในชวงที่โรงเรียนปด 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  
การดำเนินการจัดทำแผน จัดการเรียนการสอน โดยใช
เทคนิคการสอนนอยเรียนรูมากขึ้น รวมกันระหวาง
สถานศึกษา กับผูรวมวิจัย โดยมีกระบวนการวิเคราะห
หลักสูตร มาตรฐานการจัดการศึกษา  จัดทำราง
แผนการจัดการสอน  
มีรายละเอียดของรายวิชาครบถวนและผานการ
พิจารณารวมกัน ระหวางสถานศกึษาและผูรวมวิจัย 
และนำแผนการสอนไปใชในการพัฒนาผูเรียนในภาค
เรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2563 
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง:  ไมมี 
 

 

 
 
ตารางท่ี 4.29  (ตอ) 



397 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติการ สภาพท่ีคาดหวัง ความคืบหนาของการปฏิบัติ หมายเหตุ 
ขั้นตอนท่ี 4 การมีขอมูลยอนกลับรวม 
(Shared Reflecting) ประเมินและเนน
คุณภาพและพัฒนาการจัดนวัตกรรม
อยางตอเน่ือง 
 

สภาพที่คาดหวัง มีระบบการทำงานดานการจัดการเรียนรู
แบบสอนนอยเรียนรูมากกับการทำงาน โดยใชวงจรคุณภาพ 
PDCA 
 

สิ่งท่ีบรรลุความคาดหวัง:  มีการมีขอมูลยอนกลับรวม 
ประเมินและเนนคุณภาพและพัฒนาการจัดนวัตกรรม
อยางตอเนื่อง โดยใชกระบวนการ PDCA มีการทดลอง
ใชและมีการตรวจสอบผลการทดลองใช 
สิ่งท่ียังไมบรรลุความคาดหวัง: - ไมมี 
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 กิจกรรมที่ 2 ผลการปฏิบัติตามแผน 
  การสังเกตผลการปฏิบัติ ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดแบงหนาที่เพื่อใหสามารถประเมินผล
ไดอยางครบถวนในระยะเวลาที่กำหนด โดยผูรวมวิจัย จำนวน 20 คน ไดรับการนิเทศจากคณะ
ผูบริหารและคณะครูที่ไดรับมอบหมายจะดำเนินการนิเทศติดตามครูผูรวมวิจัย ในระหวางวันที่ 21-
25 กันยายน พ.ศ. 2563 และทำการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการประเมิน 3 สวน คือ 1) การ
ประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More  2) การประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ 3) การประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับ
ผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู หลังจากนั้น จะไดนำผล
การประเมินและการตรวจสอบทั้งสองสวน มาทำการวิเคราะหขอมูล และนำเสนอขอมูล ซึ ่งมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.1 ผลการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น Teach less, Learn More  
ผูรวมวิจัยทั้ง 20 คน ไดดำเนินการปฏิบัติการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน มีผลการจัดการเรียนรูแบบ
สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.30  ผลการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากข้ึน วงจรปฏิบัติท่ี 2 
 

ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 
1 นางสาวพิกุล ทองภู 

การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภาษาไทย  ท31102 เร่ือง นิราศ
นรินทรคำโคลง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ดวยนวัตกรรม 
“HUGNA MODEL 

1. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
กระตือรือรนในการทำกิจกรรม 
ปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุม แสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ตลอดจน
สรางสรรคผลงานไดอยางมีคุณภาพ  
2. นักเรียนทำงานอยางเปนระบบ  
3. นักเรียนปรับตัวเขากับเพ่ือนไดดี มี
ความการนำเสนอผลงานอยางม่ันใจ 
4. ผลการทดสอบหลังเรียนสูงข้ึน 

ครูมีรูปแบบการสอน/นวัตกรรมท่ี
สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารสามารถนำผลจากการ
วิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอนได
ดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอน เกิดเครือขายความรู 
ชุมชนยอมรับประสิทธิภาพจาก
การจัดการเรียนรูของโรงเรียน 
และไดบุคคลากรท่ีจบออกไปมี
คุณภาพชวยพัฒนาชุมชนใหดี
ข้ึน 

2 นางจารุพร รุทเทวิน 
STEAM TO STAR เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการ
แกปญหาและความพึงพอใจของ
นักเรียนวิชาโลกดาราศาสตรและ
อวกาศพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 28.64 คิดเปน
รอยละ 71.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว  
คือรอยละ 70 ขึ้นไป โดยมีคะแนน
สูงสุด เทากับ 35 คะแนน และมี
คะแนนต่ำสุด เทากับ 19 คะแนน   
2. ผลการพัฒนาทักษะการแกปญหา
นักเรียนมีทักษะการแกปญหา โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 31.30 คิดเปนรอยละ 
78.27 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว   

ครูมีนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนำไปเผยแพรตอในกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  เพ่ือนำไปทดลองใชใน
ระดับช้ันอื่นได 

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
2. ผูบริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอน
ไดดำเนินการในการจัดการ
เรียนการสอน นำไปขยายผล 
เพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษา
ในโรงเรียนเครือขายได 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอน และไดบุคคลากรท่ีจบ
ออกไปท่ีมีคุณภาพ ชวยพัฒนา
ชุมชนใหดีขึ้น 
 

 



400 
 

ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 
  คือรอยละ 70 ขึ้นไป โดยมีคะแนน

สูงสุด เทากับ 36 คะแนน และมี
คะแนนต่ำสุด เทากับ 27 คะแนน  
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ  
พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก   ( =4.11) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ย สูงสุด 
ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

( =4.15) รองลงมา ไดแก ดาน
ประโยชนท่ีไดรับจาก การจัดการ

เรียนรู  ( =4.11) และดานท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก ดานบรรยากาศ

ในการเรียนรู ( =4.07) ดังน้ัน สรุป
ไดวา การสรางและพัฒนานวัตกรรม 
STEAM TO STAR สามารถพัฒนา
นักเรียนท้ังดานความรู ทักษะการคิด
การแกปญหา คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ทำใหนักเรียนเกิดการคิด
อยางเปนระบบ ออกแบบสรางสรรค
ผลงานไดอยางเหมาะสม สามารถใช
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

ทักษะทางดานคณิตศาสตรไดอยาง
คลองแคลว มีการแลกเปลี่ยน
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีสุนทรียภาพ มี
สติ สมาธิ ในการเรียนท่ีใชศิลปะใน
การกลอมเกลาจิตใจ ครูไดพัฒนา
ตนเองในการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนและครูมีคุณภาพสงผลให
สถานศึกษามีคุณภาพ ผลงานและ
ความสามารถของนักเรียนและ
กระบวนการฝกลำดับการคิดวิเคราะห 
สรางสรรคสามารถนำไปตอยอดใน
การเรียนข้ันสูงหรือในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันตอไป ยอมเปนบุคคลท่ี
มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ
ตอไป 

3 นายเศวตสิทธ์ิ  มูลสาระ 
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิคจิ๊กซอที่มีตอ
ทักษะการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (The 
effect of cooperative learning 
using jigsaw technique on 

1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชเทคนิคจิ๊กซอ 
(Jigsaw) เทากับ 86.05/ 84.88 สูง
กวาเกณฑท่ีต้ังไว คือ 80/80   
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของ
นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู

1. ครูผูสอนมีความภูมิใจในผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจของนักเรียนสูงขึ้นและพอใจท่ี
นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการทำ
กิจกรรมและมีความสำคัญในกลุม 
2. ครูมีนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารสามารถนำผลจากการ
วิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอนได
ดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

1. เปนการสรางความม่ันใจ
ใหแกชุมชนในการจัดการเรียน
การสอน เกิดเครือขายความรู 
ชุมชนยอมรับประสิทธิภาพจาก
การจัดการเรียนรูของโรงเรียน 
และไดบุคคลากรท่ีจบออกไปมี
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

reading skill for Matthayomsuksa 
6) 

โดยใชเทคนิคจิ๊กซอ (Jigsaw) สูงกวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษ
กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เทคนิคจ๊ิกซอ (Jigsaw) อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคจิ๊กซอ 
(Jigsaw)  ในภาพรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด 

และสามารถนำไปเผยแพรตอในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
เพ่ือนำไปทดลองใชในระดับชั้นอื่นได 

คุณภาพชวยพัฒนาชุมชนใหดี
ข้ึน 
2.(ผูปกครอง) มีความพึงพอใจท่ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ของนักเรียนสูงขึ้นและพอใจท่ี
นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการ
ทำกิจกรรมและมีความสำคัญใน
กลุม 

4 นางอภิรดี ศักด์ิคันธภิญโญ 
การพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชกิจกรรม
บทบาทสมมุติ (Role Play) และการ
เรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning)  

นักเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหา
แตละสถานการณอยางแทจริง สามาร
สรางบทสนทนาตามสถานการณตางๆ
ไดอยางมั่นใจ  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ครูผูสอนมีความภูมิใจในผลสัมฤทธ์ิ
และความม่ันใจในการกลาแสดงออก
ของนักเรียน และสามารถนำไป
เผยแพรตอในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพ่ือนำไปฝกฝนทดลอง
ใชในระดับชั้นอ่ืนได 

มีครูในโรงเรียนเปนครูนักพัฒนา
สามารถคิดคนนวัตกรรมในการ
พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพได 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอน และไดบุคคลากรท่ีจบ
ออกไปท่ีมีคุณภาพ ชวยพัฒนา
ชุมชนใหดีขึ้น 

5 นางปยะพร ศิริปรีชาพันธุ 
การจัดการเรียนการสอน เรื่องสาร
รอบตัว ม.1 โดยใชชุมชุมเปนฐาน 
ผานระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร 2 เรื่อง สารและ
สมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน วิชา วิทยาศาสตร 2 เร่ือง 

ครูมีนวัตกรรมที ่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถนำไปเผยแพรตอในกลุม
สาระการเรียนรู ว ิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  เพื ่อนำไปทดลองใชใน
ระดับช้ันอื่นได 

ผูบริหารสามารถนำผลจากการ
วิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอนได
ดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอน เกิดเครือขายความรู ชุมชน
ยอมรับประสิทธิภาพจากการ
จัดการเรียนรูของโรงเรียน และ
ไดบุคคลากรท่ีจบออกไปมี



403 
 

ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

อยางย่ังยืน อำเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน 

สารและสมบัติของสาร ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอน
แบบชุมชนเปนฐาน ผานระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแกน หลังเรียน
สูงกวาเรียน 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียน วิชา 
วิทยาศาสตร 2  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
เรื่อง สารและสมบัติของสาร ท่ีไดรับ
การสอนแบบชุมชนเปนฐาน ผาน
ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนหลังเรียน
สูงกวาเรียน 
  3. การเปรียบเทียบคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
ศตวรรษท่ี 21  ของนักเรียนวิชา
วิทยาศาสตร 2 เรื่อง สารและสมบัติ
ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร 2 ชั้น
มัธยมศึกษา  ปท่ี 1 เรื่อง สารและ

คุณภาพชวยพัฒนาชุมชนใหดี
ข้ึน 
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

สมบัติของสารท่ีไดรับการสอนแบบ
ชุมชนเปนฐาน ผานระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางย่ังยืน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

6 นางสาววิริพร อามาตยสมบัติ 
S.K.N.S. MODEL เพื่อพัฒนาการ
เขียนเรียงความในโลกจินตนาการ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

จากการนำผลงานไปใชทำใหเกิดผล
ดังนี้  
ความสำเร็จในการใชนวัตกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช 
“S.K.N.S. MODEL เพ่ือ 
พัฒนาการเขียนเรียงความในโลก
จินตนาการ” เกิดจากความรวมมือ 
ของทุกฝาย คือ ผูบริหาร ครู นักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชน นักเรียนมี
ผลงานการเขียนเรียงความในโลก
จินตนาการท่ีมีคุณภาพ มีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
การทำงานท่ีเปนระบบและความทุมเท
เอาใจใสของคณะครู ผูปกครอง 
นักเรียนเปน ปจจัยสำคัญท่ีทำใหการ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีวางไว คือ ผลสัมฤทธ์ิทาง

ครูมีนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนำไปเผยแพรตอ  เพ่ือ
นำไปทดลองใชในระดับชั้นอื่นได 

ผูบริหารสามารถนำผลจากการ
วิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอนได
ดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอน และไดบุคคลากรท่ีจบ
ออกไปท่ีมีคุณภาพ ชวยพัฒนา
ชุมชนใหดีขึ้น 
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

เรียนเรื่องการเขียนเรียงความในโลก
จินตนาการเพ่ิมขึ้นอยางนาพอใจ  

7 นางสาวมัลลิกา เปรมลาภ 
การพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร
พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใช
เทคนิคการสอนแบบ Math League 

หลังจากทดลองใชเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนดังกลาวไดพบสิ่งท่ี
นาสนใจ และจะเปนสิ่งท่ีนำไปสูการ
แกปญหา และพัฒนานักเรียนไดอยาง
แทจริง โดยมีผลการวิจัยเปนเคร่ือง
ยืนยัน ซ่ึงจากผลการวิจัยกลาวพบวา 
เทคนิคการสอนแบบ Math League 
ไดชวยทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นตามศักยภาพ
ของนักเรียน นอกจากนี้ จากการ
สังเกตและใชแบบประเมินน้ัน ผลการ
วิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวา 
นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตรท้ังนักเรียนหญิงและ
นักเรียนชาย จากนักเรียนท่ีเคยโดด
เรียนวิชาคณิตศาสตรกลับรีบมาเขา
เรียนกอนเพ่ือน ๆ นักเรียนหลายคน
เบื่อหนายวิชาคณิตศาสตร ไมมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรู หรือไมกลา
แสดงออก ก็พัฒนาขึ้น 

ครูมีนวัตกรรมที ่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถนำไปเผยแพรตอ  เพ่ือ
นำไปทดลองใชในระดับชั้นอื่นได 

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
2. ผูบริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอน
ไดดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

ชุมชน  เกิดเครือขายความรู 
ชุมชนยอมรับประสิทธิภาพจาก
การจัดการเรียนรูของโรงเรียน
และไดบุคคลากรท่ีจบออกไปมี
คุณภาพชวยพัฒนาชุมชนใหดี
ข้ึน 
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 
8 นายพิทยา  แหลมคม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
เรื่องแคลคูลัสเบื้องตน โดยใช IC 
MODEL 

1. นักเรียนมากกวารอยละ 80 ของ
นักเรียนท้ังหมด ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง 
แคลคูลัสเบื้องตน อยูในระดับ 4 
(คะแนนมากกวารอยละ 80) 
2. นักเรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะห การทำงานเปนกลุม และ
การส่ือสาร 

ครูมีนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนำไปเผยแพรตอในกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  เพ่ือนำไปทดลองใชใน
ระดับช้ันอื่นได 

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
2. ผูบริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอน
ไดดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอน และไดบุคคลากรท่ีจบ
ออกไปท่ีมีคุณภาพ ชวยพัฒนา
ชุมชนใหดีขึ้น 

9 นางสาวปยะนุช วินทะไชย 
การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง
เรียงสับเปลี่ยนเชิงเสนของส่ิงของท่ี
แตกตางกันท้ังหมด สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใช  CP 
MODEL 

ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดเร็วขึ้น  สราง
บรรยากาศการเรียนรูสนุกสนาน  ชวย
ใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน 
ชวยใหนักเรียนไมเบื่อในการเรียน 
นักเรียนประสบความสำเร็จจากการ
เรียนมากข้ึน ชวยใหการเรียนเน้ือหา
งายขึ้น  ชวยกระตุน และเราความ
สนใจใหกับนักเรียนมากขึ้น ชวยทำ
เรื่องยากใหเปนงาย ชวยทำเรื่องท่ีเปน
นามธรรมใหเปนรูปธรรม  
 

เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ชวยลดเวลาในการสอน  เปน
เคร่ืองชวยรนเวลาการสอนใหสั้นลง 
 

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
2. ผูบริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอน
ไดดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

สถานศึกษา  เนนการเรียนแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ตรงตาม
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 
เปนตัวชี้วัดถึงคุณภาพของครูได
เปนอยางดี เปนเครื่องยืนยันถึง
การพัฒนาตนเองของครู มีความ
ทันสมัยเปนท่ียอมรับ เทาทัน
โลกเทาทันสังคม การยอมรับ
จากชุมชุน 
ชุมชน  เกิดเครือขายความรู 
ชุมชนยอมรับประสิทธิภาพจาก
การจัดการเรียนรูของโรงเรียน
และไดบุคคลากรท่ีจบออกไปมี
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

คุณภาพชวยพัฒนาชุมชนใหดี
ข้ึน 

10 นางสาวนครราช  เทียนเพ็ชร 
การใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-
book) เพ่ือสงเสริมการเรียนรูวิชา
ชีววิทยา เรื่องการถอดรหัส
(transcription) และการแปลรหัส 
(translation) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4/1 โดยใช
กระบวนการเรียนรูแบบสืบเสาะ (5E) 

1. ผลการใชนวัตกรรมตอนักเรียน  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
สงเสริมการเรียนรูเรื่องการถอดรหัส 
(transcription) และการแปลรหัส 
(translation) โดยสอนกระบวนการ
เรียนรูแบบสืบเสาะ (5E)  นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธกันระหวางนักเรียนเอง 
และยังเปนรูปแบบของการชวยเหลือ
กัน ฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะห ลงมือ
ปฏิบัติและสรุปเปนความรูฝงแนน ซ่ึง
เปนองคความรูท่ีเกิดจากประสบการณ
ของตนเอง  

2. ผลการใชนวัตกรรมตอครู หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) สงเสริมการ
เรียนรูเร่ืองการถอดรหัส 
(transcription) และการแปลรหัส 
(translation) โดยสอนกระบวนการ
เรียนรูแบบสืบเสาะ (5E)  มี
ประสิทธิภาพสามารถนำไปใช
ประกอบการจัดการเรียนรูชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. ผลการใชนวัตกรรมตอ
ผูบริหารสถานศึกษา  ไดสอบ
สนองนโยบายของผูบริหาร
สถานศึกษาสอนนอย ๆ แตได
การเรียนรูมากๆ ในการฝกให
นักเรียนคิดวิเคราะห ลงมือ
ปฏิบัติ   
4. ผลการใชนวัตกรรมตอชุมชน  
นักเรียนสามารถนำความรูสูการ
ปฏิบัติ ซ่ึงนักเรียนจะตอง
เช่ือมโยงความรูเก่ียวกับการ
ถอดรหัสและการแปลรหัสไปใช
อธิบายและแกปญหาใน
ชีวิตประจำวัน  รวมท้ังนักเรียน
มีจิตสาธารณะนำความรูไปชวย
สอนเพ่ือน ๆ ภายในกลุม   

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอน และไดบุคคลากรท่ีจบ
ออกไปท่ีมีคุณภาพ ชวยพัฒนา
ชุมชนใหดีขึ้น 

11 นางสาวชลิดา ชาติมนตรี 
การพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 

นักเรียนมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเฉลี่ย 
22.97 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 76.58 และมีนักเรียนท่ี

ไดแผนการจัดการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
2. ผูบริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอน

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอน และไดบุคคลากรท่ีจบ
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

LIDA MODEL รายวิชาอาเซียนศึกษา 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ผานเกณฑจำนวน 29 คน จาก
นักเรียนท้ังหมด 37 คน คิดเปนรอย
ละ 78.38 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไว 

ไดดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

ออกไปท่ีมีคุณภาพ ชวยพัฒนา
ชุมชนใหดีขึ้น 

12 นางประมวญจิตต พันธุเสือทอง 
การพัฒนาชุดคำศัพทมหัศจรรย 
(Magic Vocabulary) วิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

1.  นักเรียนสนุกกับการเรียนรูคำศัพท 
2.  นักเรียนจำคำศัพทไดดีกวาเดิม
จากภาพท่ีปรากฏเห็น 
3.  นักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
แสดงความคิดเห็นตามจินตนาการ 
 

ครูผู สอนมีความภูมิใจในผลสัมฤทธ์ิ
และความมั่นใจในการกลาแสดงออก
ของน ักเร ียน และสามารถนำไป
เผยแพรตอในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ เพ่ือนำไปฝกฝนทดลอง
ใชในระดับชั้นอ่ืนได 

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
2. ผูบริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอน
ไดดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอน และไดบุคคลากรท่ีจบ
ออกไปท่ีมีคุณภาพ ชวยพัฒนา
ชุมชนใหดีขึ้น 

13 นางสาวนิตยา หอมทอง 
การพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1/12 โดยใชแนวคิด 
NID Model และทฤษฎีการสอนแบบ 
CLT 

หลังจากการใชนวัตกรรม NID Model 
และทฤษฎีการสอนแบบ CLT เพ่ือ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/12 
พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจใน
เรื่องคำศัพท ไวยากรณ และมีทักษะ
การส่ือสารท่ีดีขึ้น คาความคงทนของ
การจำเม่ือผานไปแลว  2 สัปดาห
เทากับรอยละ 92.30 นักเรียนมีความ
พึงพอใจและมีทัศนคติในการเรียน

ผลตอครูและผูบริหารสถานศึกษาคือ
สามารถนำแนวคิดและทฤษฎีการสอน
ดังกลาวมาปรับใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน นอกจากน้ันยัง
สามารถนำมากำหนดเปนนโยบายหรือ
กำหนดเปนทฤษฎีท่ีใชในหลักสูตรของ
สถานศึกษาได 
 

ผลตอผูบริหาร 
1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
2. ผูบริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอน
ไดดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

ผลตอชุมชนคือชุมชนและสังคม
ไดลูกหลานท่ีมีความรู
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษท่ีดี ซ่ึงสามารถ
นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังในดี
ของตนเองและชุมชนตอไปได 
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

ภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึน และผลการใช
นวัตกรรม NID Model และทฤษฎี
การสอนแบบ CLT เพ่ือพัฒนาทักษะ
การส่ือสารภาษาอังกฤษที่สรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.21/80.50 ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว ซ่ึงเปนผลมา
จากการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเปนข้ึนตอนจากงายไปยาก 
จากการสอนคำศัพท  โครงสราง
ไวยากรณ และบทความ ทำใหผูเรียน
สามารถนำเอาคำศัพทและไวยากรณ
ไปใชตอยอดในการสื่อสารไดดีย่ิงขึ้น 
รวมไปถึงการใชกิจกรรมท่ีหลายหลาย
ซ่ึงตอบสนองตอความตองการสวน
บุคคลของผูเรียนจึงทำใหผูเรียนมี
ทักษะการส่ือสารท่ีดีข้ึน 

14 นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง 
การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 5G 
Model เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การวิเคราะหหลักการสรางคำสมาส 
วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 5 

1.  นักเรียนสามารถวิเคราะหหลักการ
สรางคาสมาสไดดีขึ้น 
2.  ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ 
5G Model สามารถพัฒนาผูเรียนได
จริงและมีคาคะแนน 
ท่ีสูงข้ึน 

ครูผูสอนมีความภูมิใจในผลสัมฤทธ์ิ 
และมีนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปจดั
กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผูบริหารสามารถนำผลจากการ
วิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอนได
ดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 
เกิดเครือขายความรู ชุมชน
ยอมรับประสิทธิภาพจากการ
จัดการเรียนรูของโรงเรียน และได
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

บุคคลากรท่ีจบออกไปมีคุณภาพ
ชวยพัฒนาชุมชนใหดีขึ้น 

15 นายสุริยา  นามไพร 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือ เร่ือง พัฒนาการ
ประวัติศาสตรไทยสมัยปฏิรูปประเทศ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือ หนวย พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรไทยสมัย
ประชาธิปไตย กลุมสาระสังคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 สรุปผล ไดดังน้ี 
1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ หนวย พัฒนาการ
ประวัติศาสตรไทยสมัยปฏิรูปประเทศ
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพ 80.63/83.70 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑท่ีตั้งไว 
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ หนวย 
พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัย
ประชาธิปไตย ลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 เทากับ 0.66 หรือ
คิดเปนรอยละ 66 

ครูผูสอนมีความภูมิใจในผลสัมฤทธ์ิ 
และมีนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปจดั
กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
2. ผูบริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอน
ไดดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอน และไดบุคคลากรท่ีจบ
ออกไปท่ีมีคุณภาพ ชวยพัฒนา
ชุมชนใหดีขึ้น 
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

3.  นักเรียนที่เรียนดวยแผนการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง 
พัฒนาการทางประวัติศาสตรไทยสมัย
ประชาธิปไตย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่
เรียนหนวย พัฒนาการประวัติศาสตร
ไทยสมัยปฏิรูปประเทศโดยใชแบบ
รวมมือ มีความคงทนในการเรียนรู 

16 นายกฤตนน  เดชาโชติชวง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชา
ชีววิทยา เรื่อง DNA ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชแบบจำลอง
เปนฐาน 

1.  นักเรียนมีความเขาใจใน
เน้ือหาวิชาและมีการพัฒนา
แบบจำลองความคิดดีข้ึนรอยละ 48 
 

ครูมีนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
2. ผูบริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอน
ไดดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอน เกิดเครือขายความรู ชุมชน
ยอมรับประสิทธิภาพจากการ
จัดการเรียนรูของโรงเรียน และ
ไดบุคคลากรท่ีจบออกไปมี
คุณภาพชวยพัฒนาชุมชนใหดี
ข้ึน 

17 นางสาววิรงรอง  ทองเทพ 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน วิชาชีววิทยา โดยใชปญหา

1.  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนชีววิทยาโดยใชปญหา
เปนฐาน รวมกับ “T O N G  

ครูมีรูปแบบการสอน/นวัตกรรมท่ี
สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการจัดการเรียนการ
สอน เกิดเครือขายความรู ชุมชน
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

เปนฐาน รวมกับ “TONG MODEL” 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 

MODEL” เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน พบวา การจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัก
ติวิซึม ครูผูสอนมีบทบาทสำคัญในการ
จัดประสบการณ/ข้ันตอนในการเรียน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยนำเอา
ความรูใหมและความรูเดิมมา
ผสมผสานเพ่ือใหเกิดการเรียนรู 
สามารถสรางความรูใหมไดดวยตนเอง 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรียนแบบ
รวมมือกับสมาชิกในกลุมสรางสรรค
ผลงาน สามารถนำเสนอได มีการวัด
และประเมินผลดวยรูปแบบท่ี
หลากหลาย ทำใหผูเรียนมีการเรียนรู
อยางมีความหมายและมีการพัฒนา
อยางเปนระบบ 
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจาก
การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหา 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและ
หลัง พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง   ความหลากหลายทาง

2. ผูบริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอน
ไดดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

ยอมรับประสิทธิภาพจากการ
จัดการเรียนรูของโรงเรียน และ
ไดบุคคลากรท่ีจบออกไปมี
คุณภาพชวยพัฒนาชุมชนใหดี
ข้ึน 
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

ชีวภาพ (การระบุชนิดของส่ิงมีชีวิต)  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

18 นายธันยวัตร แกวสุข  
การปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู
แบบรวมมือ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ 
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

   1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจใน
เน้ือหาวิชาทางดานภูมิศาสตรเพ่ิมมาก
ข้ึน จากการใชกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการเรียนรูแบบรวมมือ เร่ือง 
ปญหาในระบบเศรษฐกิจ กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 
   2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได
พัฒนาตนเองดานความรู ความเขาใจ 
เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตลอดจนการทำงานเปน
ทีมใหมีมากข้ึน 
 

   1. การพัฒนากระบวนการ 
กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมไดดีข้ึน 
   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
โดยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ 
เรื่อง ปญหาในระบบเศรษฐกิจ กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนศรีกระนว
นวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน  ใน
การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดต้ังเกณฑ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คือ นักเรียน

   1. ผูบริหารมีสวนรวมในการ
วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนของครูผูสอน เพ่ือเปน
ประโยชนตอนักเรียนในระดับ
นั้นๆ 
    2. ผูบริหารสามารถนำผล
จากการวิจัย/นวัตกรรม ท่ี
ครูผูสอนไดดำเนินการในการ
จัดการเรียนการสอน นำไป
ขยายผล เพ่ือเปนประโยชนตอ
การศึกษาในโรงเรียนเครือขาย
ได 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการสงบตุรหลานเขา
ศึกษาตอ ม่ันใจในการจัดการ
เรียนการสอน และไดบุคคลากร
ท่ีจบออกไปท่ีมีคุณภาพ ชวย
พัฒนาชุมชนใหดีขึ้น 
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ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

ไมต่ำกวารอยละ  80  ของจำนวน
นักเรียนท้ังหมดท่ีมีคะแนนการ
ทดสอบผานเกณฑไมต่ำกวา รอยละ 
80 ของคะแนนเต็ม เม่ือสิ้นสุดการ
ปฏิบัติการผูวิจัยไดประเมินผลการ
ปฏิบัติการ  โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฏวา มี
นักเรียนรอยละ  90  ของจำนวน
นักเรียนท้ังหมดท่ีมีคะแนนการ
ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผาน
เกณฑ  รอยละ  80  ของคะแนนเต็ม  
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอน
เรียน 
   3. ไดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพนฐาน พุทธศักราช 
2551 ท่ีมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 



415 
 

ตารางท่ี 4.30  (ตอ) 
 
ท่ี ผูรวมวิจัย / นวัตกรรม ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู ผลที่เกิดข้ึนกับผูบริหาร ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 
19 นางณีระนุช อาจศรี 

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา 
เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ดวยกระบวนการ
สอนแบบ Predict observe explain 
(POE) 

จากการจัดกระบวนการเรียนการสอน
แบบ Predict observe explain 
หรือ POE ในรายวิชาชีววิทยา พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน และเกิดกระบวนการเรียนรู มี
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห สามารถ
เชื่อมโยงเร่ืองราวที่สัมพันธกันใน
ระบบการคิด และจุดสิ้นสุดของการ
คิด มีสามารถในการใหเหตุผลอยาง
ถูกตอง ตลอดจนมีความรูความเขาใจ
ในการพิจารณาไตรตรองแกปญหาที่
แมนยำมีความละเอียดในการจำแนก
แยกแยะ เปรียบเทียบขอมูลเร่ืองราว
เหตุการณตาง ๆอยางดีเย่ียม 

ครูมีรูปแบบการสอน/นวัตกรรมท่ี
สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
2. ผูบริหารสามารถนำผลจาก
การวิจัย/นวัตกรรม ท่ีครูผูสอน
ไดดำเนินการในการจัดการเรียน
การสอน นำไปขยายผล เพ่ือ
เปนประโยชนตอการศึกษาใน
โรงเรียนเครือขายได 

เปนการสรางความม่ันใจใหแก
ชุมชนในการสงบตุรหลานเขา
ศึกษาตอ ม่ันใจในการจัดการ
เรียนการสอน และไดบุคคลากร
ท่ีจบออกไปท่ีมีคุณภาพ ชวย
พัฒนาชุมชนใหดีขึ้น 

20 นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ 
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) เพ่ือสงเสริม
ความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

นักเรียนไดเรียนรูอยางตอเน่ือง 
ถึงแมวาโรงเรียนจะปดเน่ืองจาก
สถานการณการแพรระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียน
สามารถทบทวนบทเรียนและสอบถาม
ครูผูสอนไดตลอดเวลา ลดชองวางใน
การส่ือสารระหวางผูเรียนและผูสอน 

ทำใหครูผู สอนมีความตื่นตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง และพรอมรับมือในทุก
สถานการณ และพัฒนาตนเองอยาง
สม่ำเสมอในการนำสื่อเทคโนโลยีมา
ใชในการจัดการเรียนรู ซึ่งไมใชแคใน
ชั้นเรียนปกติ และสามารถปรับใชได
ในทุกสถานการณ 

ทำใหผูบริหารและสถานศึกษา
ไดทราบถึงปญหาของการ
อำนวยความสะดวกดานสื่อ 
และแหลงเรียนรู พรอมทั้งจัดหา
และใหบริการการศึกษาแบบ
ออนไลนใหแกนักเรียน 

ผลตอชุมชน เปนการสรางความ
ม่ันใจใหแกชุมชนในการจัดการ
เรียนรูแบบออนไลน นักเรียน
สามารถเรียนไดอยางตอเน่ือง
ตามหลักสูตร 
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จากผลการจัดการเรียนการสอนในวงจรที่ 2 ผูรวมวิจัยไดรวมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ในงาน “เปดโลกวิชาการ สรางสรรคผลงานวิจัย และนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอน” ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น รวมกันระหวางผูวิจัย ผูรวมวิจัย 
และมีครูที ่สนใจเขารวมนำเสนอนวัตกรรมทั ้งสิ ้น 50 คน และมีการรวมวิพากยงานวิจัยจาก
ผูทรงคุณวุฒิ นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอผลงานและนิทรรศการ 8 กลุมสาระการเรียนรู มีภาพ
บรรยากาศการนำเสนอนวัตกรรม ดังภาพที่ 4.57 
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ภาพที่ 4.57  การนำเสนอนวัตกรรมในงาน “เปดโลกวิชาการ สรางสรรคผลงานวิจัย และนวัตกรรม

การจัดการเรียนการสอน” 
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 2.2  ผลการประเมินวงจรที่ 2 
  การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการสังเกตผลการปฏิบัติ การจัดการเรียนรูแบบสอน
นอยลง เรียนรูมากขึ้นทายวงจรที่ 2 มีผลการประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach 
Less, learn More การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และคุณลักษณะที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครูเปรียบเทียบ
กับกอนปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 1 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.31  เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn More กอนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 
 

ขอ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 2 

 S.D.  S.D.  S.D. 

1 ครูมีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
(Student Centered Learning) 

3.09 0.32 4.52 0.67 4.96 0.19 

2 ครูการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  
(Project Based Learning)  

2.38 0.66 4.33 0.63 4.58 0.57 

3 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
(Problem Based Learning)  

3.06 0.24 4.16 0.80 4.43 0.57 

4 ครูการจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ  
(Learning by Doing)  

3.40 0.66 4.77 0.43 4.93 0.26 

5 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง  
(Self-Directing Learning)  

3.15 0.39 4.31 0.74 4.46 0.53 

6 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by 
Constructivism Theory)  

3.22 0.47 4.36 0.68 4.58 0.52 

7 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู  
(Inquiry Based Learning)   

2.43 0.81 4.43 0.85 4.78 0.55 

 
 
ตารางท่ี 4.31  (ตอ) 
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ขอ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 2 

 S.D.  S.D.  S.D. 

8 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ  
(Backward Design Learning)   

2.36 0.55 4.79 0.41 4.96 0.19 

9 ครูมีการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม  
(Higher Order of Bloom’s taxonomy) 

2.38 0.70 4.65 0.50 4.84 0.40 

10 ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning Skills)  

3.31 0.68 4.57 0.55 4.70 0.51 

11 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ  
(Professional Learning Community)  

3.20 0.60 4.64 0.51 4.78 0.45 

รวม 2.91 0.55 4.50 0.61 4.73 0.43 

 
จากตารางท่ี 4.31  พบวา การประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ประเมินไดกอนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรท่ี 1 และวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 4.50 และ 4.73 ตามลำดับ  
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.32  เปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กอนปฏิบัติวงจรที่ 1 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 
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ขอ ประเดน็ในการประเมิน 

ผลการประเมนิ 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 2 

 S.D.  S.D.  S.D. 

1 ครูมีองคความรูในเนื้อหาโดยละเอียด 3.04 0.19 4.69 0.46 4.98 0.16 

2 ครูกระตือรือรนท่ีจะอานหนังสือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน 3.06 0.33 4.58 0.52 4.93 0.31 

3 ครูใชเวลาพอสมควรในการช้ีแจงขอสงสัยของเด็ก ๆ 2.96 0.56 4.63 0.51 4.89 0.35 

4 ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 3.05 0.27 4.64 0.48 4.95 0.22 

5 ครูมีการวางแผนอยางดีวาจะสอนอะไรกอนเขาหองเรียน 2.75 0.96 4.70 0.46 4.95 0.22 

6 ครูพรอมใหนักเรียนถามคำถามและพรอมใหคำปรึกษา 3.07 0.38 4.60 0.66 4.96 0.19 

7 ครูรักษาภาพลักษณที่ดีในหมูเพ่ือนรวมงานและกับนักเรียน 3.16 0.56 4.64 0.48 4.98 0.16 

8 ครูมีความสัมพันธท่ีดีกับนักเรียนและผูปกครอง 2.83 0.61 4.72 0.45 4.98 0.16 

9 ครูคอยกระตุนและพยายามเปนพิเศษในการพัฒนานักเรียน 3.06 0.76 4.72 0.45 4.93 0.26 

10 ครูจัดลำดับความสำคัญของสิง่ตางๆและทำสิ่งที่สำคัญท่ีสดุ 2.23 0.58 4.38 0.85 4.91 0.28 

11 ครูมีความม่ันใจและสบายใจในการนำเสนอ 2.83 0.61 4.62 0.77 4.96 0.19 

12 ครูมีความสามารถในการสื่อสารไดดี 2.80 0.56 4.53 0.84 4.98 0.16 

 
ตารางท่ี 4.32  (ตอ) 
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ขอ ประเดน็ในการประเมิน 

ผลการประเมนิ 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 2 

 S.D.  S.D.  S.D. 

13 ครูยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดเวลา 2.83 0.61 4.73 0.45 4.88 0.33 

14 ครูใหความสนใจอยางใสใจในขณะที่นักเรียนโตตอบ 3.00 0.47 4.44 0.84 4.94 0.24 

15 ครูใหเวลาและใชเวลาในการช่ืนชมนักเรียน 3.07 0.38 4.64 0.66 4.91 0.28 

16 ครูมีความม่ันใจในตัวเองและสามารถปฏิบัติงานไดทุกอยาง 2.95 0.52 4.84 0.37 4.96 0.19 

17 ครูสามารถเผชิญกับสถานการณทุกรูปแบบในช้ันเรียน 2.26 0.65 4.78 0.42 4.90 0.30 

18 ครูแสดงความกระตือรือรนในงานที่ทำ 2.52 0.69 4.64 0.66 4.98 0.16 

19 ครูสามารถควบคุมช้ันเรียนของตนไดดี 3.04 0.78 4.73 0.45 4.98 0.16 

20 ครูมีความคิดสรางสรรคและมีความเปนผูนำ 3.15 0.63 4.58 0.65 4.98 0.16 

รวม 2.88 0.55 4.64 0.57 4.95 0.22 

 
จากตารางท่ี 4.32   พบวา ผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยท่ี

ประเมินไดกอนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรท่ี 1 และวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 4.64 และ 4.95 ตามลำดับ  
 
 
ตารางท่ี 4.33  เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู กอนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลัง 
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      หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 
 

ขอ 
คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบสอนนอย เรียนรูมาก 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 2 

̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. 

1 ผูเรียนไดรับโอกาสในการพูดคุยกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ 2.95 0.79 4.40 0.80 4.57 0.67 

2 ผูเรียนไดพูดคุยกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ ถึงวิธีดำเนินการคนควาตรวจสอบ 2.86 0.74 4.36 0.81 4.53 0.69 

3 ผูเรียนไดรวมคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอ่ืนๆ 2.94 0.79 4.39 0.81 4.59 0.67 

4 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกันกับเพ่ือนในช้ันเรียน 2.95 0.80 4.51 0.77 4.62 0.66 

5 ผูเรียนไดคนควารวบรวมขอมูลดวยตนเอง 2.91 0.72 4.38 0.81 4.55 0.69 

6 ผูเรียนไดคนหาคำตอบดวยตนเอง 2.86 0.75 4.29 0.85 4.50 0.70 

7 ผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอสงสัยในช้ันเรียน 2.96 0.78 4.14 0.98 4.28 0.93 

8 ผูเรียนลงมือปฏิบัติและคิดในการปฏิบัติกิจกรรม 3.02 0.87 4.36 0.85 4.56 0.72 

9 ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยความสามารถอยางมีความสุข 2.97 0.78 4.35 0.85 4.55 0.72 

10 ผูเรียนเขาใจความคิดอยางลึกซึ้งวาจะเปนผูเรียนท่ีดีข้ึนไดอยางไร 3.00 0.84 4.28 0.83 4.52 0.70 

11 ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานซึ่งเปนสวนหน่ึงของการเรียนรูในช้ัน
เรียนไดรับความชวยเหลือและการสนับสนุนจากเพ่ือนรวมช้ันเรียนเพ่ือ
ทำงานมอบหมายใหเสร็จสมบูรณและ / หรือรับขอเสนอแนะจากเพ่ือนเพ่ือ
แกไขงาน 

2.93 0.77 4.47 0.73 4.61 0.60 

 
 
ตารางท่ี 4.33  (ตอ) 
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ขอ 
คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบสอนนอย เรียนรูมาก 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 2 

̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. 

12 ผูเรียนมีโอกาสแสดงใหเห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของตนเอง ในขณะท่ี
ดำเนินการและ / หรือปรับเปลี่ยนแนวทางเม่ือเผชิญกับอุปสรรคในการ
บรรลุเปาหมายระยะยาว 

2.87 0.79 4.34 0.80 4.46 0.72 

13 ผูเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา และ
การนำความรูไปประยุกตใช 

2.85 0.73 4.31 0.79 4.49 0.69 

14 ผูเรียนไดสรางองคความรูและจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 2.82 0.71 4.33 0.83 4.53 0.71 

15 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งในดานการสรางองคความรู การ
สรางปฏิสัมพันธรวมกัน 

2.86 0.75 4.35 0.82 4.55 0.68 

16 ผูเรียนเรียนรูความรับผิดชอบรวมกันมีวินัยในการทำงาน และแบงหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 

2.92 0.73 4.52 0.74 4.56 0.67 

17 ครูจัดกิจกรรมที่เปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียนอาน พูด ฟง คิด 2.94 0.78 4.36 0.84 4.57 0.70 

18 ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสูระดับท่ีสูงขึ้น 2.90 0.70 4.33 0.82 4.52 0.70 

19 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด 2.94 0.78 4.39 0.81 4.61 0.65 

20 มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู และผูเรียนกับผูเรียน 2.95 0.81 4.40 0.85 4.62 0.70 

รวม 2.92 0.77 4.36 0.82 4.54 0.70 
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   จากตารางที่ 4.33 พบวา ผลการประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครูมีการเปลี ่ยนแปลงที ่ดีขึ ้น โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ประเมินไดกอนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการ
ปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 4.36 และ 4.54 ตามลำดับ  
 

     ขั้นตอนที่ 9 การสะทอนผล (Reflecting) 
  การนำเอาเทคนิคการถอดบทเรียน เพื่อทบทวนหรือสรุปประสบการณการทำงานใน
แงมุมตาง ๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งทำใหเกิดผลอยางที่เปนอยู
ทั้งที่บรรลุผลและไมบรรลุผล เนนการระดมสมอง พูดคุย เลาเรื่อง สังเคราะห จับประเด็นกระบวนการ
ทำงานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ เปนการสืบคนความรูจากการปฏิบัติงาน โดยใชวิธีก ารสกัด
ความรูและประสบการณจากผูรวมวิจัย พรอมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน การเรียนรู และความรูใหม ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงานทั้งที่บรรลุผลและไมบรรลุผล
เพื่อเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและสามารถเผยแพรศึกษา
เรียนรูได ดำเนินการในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เปนการสะทอนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน
วาบรรลุผลและไมบรรลุผล ภาพบรรยากาศการสะทอนผล ดังภาพที่ 4.58 
 

   
 

   
 

ภาพที่ 4.58  บรรยากาศการสะทอนผลการปฏิบัติ ในวงจรที่ 2 
 
  โดยกอนการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวัง
จากการพัฒนา โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้น เปนการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของ
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วงจรที่ 2 แลวนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะทอนผลในครั้งนี้ดวย ในการถอด
บทเรียนเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2” เน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมเปนการพัฒนาเพื ่อกอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลง (Change) ผู ว ิจัยใชกรอบแนวคิดการ
ว ิ เคราะห พล ังข ับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & Ornstein, 2000)     
มาใช โดยการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยูเดิม
วาเปนอยางไร ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณไวคืออะไร  พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่นำมาใชเพื่อกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงคืออะไร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากนอยเพียงใด เหตุปจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีขอสังเกตอะไรบางเกี่ยวกับ
ประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และขอสังเกตเกี่ยวกับที่ไมบรรลุผลตามความคาดหวัง และใน
การดำเนินงานเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไดเกิดสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistances to 
Change) อะไรบาง แลวจากสิ ่งตอตานการเปลี ่ยนแปลงเหลานั ้น มีแนวทางอะไรบางที ่เปน
ขอเสนอแนะเพื ่อเพิ ่ม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ ่งตอตานการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้นใหหมดไปหรือลดนอยลง ทั้งนี้ เพื่อผลตอการวางแผนเพื่อพัฒนาในรอบที่ 2 
ตอไป ซึ่งอาจเปนการปรับปรุงพลังขับที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหมที่
มีประสิทธิภาพกวามาใชแทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพิ่มพลังขับใหม  ดังปรากฏผลการ
ถอดบทเรียนเพื่อการสะทอนผลไปสูการปฏิบัติในวงจรที่ 2 ดังนี้   
 5.1 สภาพปจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เปนอยูเดิมที่ระบุไดเปนอยางไร  
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลสภาพปจจุบันกอนปฏิบัติการความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู โดยการสอนนอย เรียนรู มากขึ ้น กรณีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม          
โดยภาพรวมพบวา สภาพปจจุบัน  มีรายละเอียดดังนี้  
   5.1.1 ดานครูครูใชเทคนิคการสอนแบบเดิม ๆ ไมนำเทคนิคใหมๆมาใชหรืออาจจะ
นำมาใชไดอยางไมเต็มที่ ไมไดเขารับการอบรม ก็จะไมรูเทคนิคใหม ๆ ที่เกิดขึ้นมา สภาพปจจุบันของ
ระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn More มีคาเฉลี่ย 2.91 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 ระดับการปฏิบัติของครูมากที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ครูการจัดการเรียนรูดวยการลงมือ
ทำ (Learning by Doing) มีคาเฉลี ่ย 3.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 รองลงมา คือ ครูมีการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) มีคาเฉลี่ย 3.31 สวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by Constructivism 
Theory) มีคาเฉลี่ย 3.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ระดับการปฏิบัติของครูที่นอยที่สุด 3 ลำดับ 
ไดแก ครูมีการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design Learning)  มีคาเฉลี่ย 2.36 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ครูการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning)  มี
คาเฉลี่ย 2.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เทากับ ครูมีการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม 
(Higher Order of Bloom’s Taxonomy) มีคาเฉลี่ย 2.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และครูมี
การจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู (Inquiry Based Learning) มีคาเฉลี่ย 2.43 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.81 
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   5.1.2 สภาพปจจุบันของการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
มีคาเฉลี่ย 2.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูมากที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ครูรักษาภาพลักษณที่ดีในหมูเพื่อนรวมงานและกับนักเรียน มีคาเฉลี่ย 
3.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ครูมีความคิดสรางสรรคและมีความเปนผูนำ มีคาเฉลี่ย 3.15 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  และ ครูพรอมใหนักเรียนถามคำถามและพรอมใหคำปรึกษา มีคาเฉลี่ย
เทากับ ครูใหเวลาและใชเวลาในการชื ่นชมนักเรียน คือ 3.07 สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.38            
การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที ่นอยที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ครูจัดลำดับ
ความสำคัญของสิ ่งตางๆและทำสิ่งที่สำคัญที่สุด  มีคาเฉลี ่ย 2.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58        
ครูสามารถเผชิญกับสถานการณทุกรูปแบบในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ย 2.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 
และครูแสดงความกระตือรือรนในงานที่ทำ มีคาเฉลี่ย 2.52 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 
  5.1.3 ดานนักเรียนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในสภาพปจจุบัน พบวา  สภาพ
ปจจุบันของคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน กอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn 
More ของครู มีคาเฉลี ่ย 2.92 สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 คุณลักษณะที่เกิดขึ ้นกับนักเรียน         
กอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครูมากที่สุด 3 ลำดับ ไดแก 
ผูเรียนลงมือปฏิบัติและคิดในการปฏิบัติกิจกรรม มีคาเฉลี่ย 3.02 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87 ผูเรียน
เขาใจความคิดอยางลึกซึ้งวาจะเปนผูเรียนที่ดีขึ้นไดอยางไร มีคาเฉลี่ย 3.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.84 และผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอสงสัยในชั้นเรียน มีคาเฉลี่ย 2.96 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.78 ระดับการปฏิบัติของครูที่นอยที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ผูเรียนไดสรางองคความรูและจัด
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 2.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ผูเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา และการนำความรูไปประยุกตใช  มีคาเฉลี่ย 2.85 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และผูเรียนไดพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึงวิธีดำเนินการคนควา
ตรวจสอบ ผูเรียนไดคนหาคำตอบดวยตนเอง และผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งในดานการ
สรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธรวมกัน มีคาเฉลี่ย 2.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 0.75 และ 
0.75 ตามลำดับ 
 5.2 ความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับ (Desired Condition) ที่กำหนดไวคืออะไร   
  เมื่อพิจารณาสภาพที่คาดหวังจากปฏิบัติการความรวมมือการการจัดการเรียนการสอน
แบบ สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม       
ทั้งดานครูและผูเรียน  มีรายละเอียดดังนี้  
  5.2.1 ดานครู คือการใชโครงการครู 1 คน 1 นวัตกรรม (1 Teacher for 1 Innovation 
Project)  4 ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  มีสภาพที่คาดหวัง  ดังน้ี 
   5.2.1.1 ตองการใหผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาใหผู เรียนเปนนักคิด มี
ความรูที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพื่อนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริง มุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการ
ใชชีวิตของผูเรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิง
คุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
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   5.2.1.2 ครูไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามนวัตกรรมของแตละบุคคลมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัดเรียนการสอนโดย
ใชกิจกรรม Teach  less learn moreเปนหัวใจสำคัญ เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการ
เรียนรูจริงที่คงทนและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 
                5.2.1.3 ครูมุ งเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเปนการ
เตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสู
การจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิด
ขั้นสูง 
                  5.2.1.4 โรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูเพียงพอตอความตองการของผูเรียน ครูผูสอน
มีความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการเรียน
การสอนในชวงที่โรงเรียนปด 
 5.2.2 ดานผูเรียน คือเมื่อนักเรียนไดรับการพัฒนาดานการสอนนอยเรียนรูมากขึ้น จากครู
โดยใชโครงการครู 1 คน 1 นวัตกรรม (1 Teacher for 1 Innovation Project)  4 ขั้นตอนในการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  มีสภาพที่คาดหวัง  ดังนี้ 
   5.2.2.1 ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นและใฝรูใฝเรียน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ในการเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนอยางมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูของ
ครูผูสอน 
 5.3 พลังขับใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่นำมาใชเพื่อกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงคืออะไร  

พลังขับที่นำมาใชเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 6 กลยุทธ การที่จะพัฒนา
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมใหจะประสบความสำเร็จไดนั ้นตองประกอบไปดวยหลายสวน ทั้ง
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงระบบการบริหารองคกรที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทางโรงเรียนมีกล
ยุทธ ที่จะทำใหการพัฒนาองคกรประสบความสำเร็จไดเปนอยางดีนั้นมีดังน้ี  1) สรางความเขาใจใน
เปาหมายที่ชัดเจน รวมถึงวิสัยทัศนการทำงาน ที่แทรกซึมเขาไปเปนวัฒนธรรมขององคกร และ
พนักงานใชในการทำงานรวมกัน 2) มีเปาหมายในการทำงานที่ชัดเจน โดยผูวิจัยกับผูรวมวิจัยตองรูจัก
เปาหมาย หรือดัชนีชี้วัดผลงาน และความคาดหวังของงานวิจัยจากการทำงานของเรา ซึ่งตองมีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึง ความคาดหวังของการวิจัยมีอะไรบาง ไมวาจะเปนผลลัพธ ทั่วไป คุณภาพ
งาน ปริมาณงาน และ พฤติกรรมที่ ตองการใหผูรวมวิจัยปฏิบัติ 3) วางแผนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด ควรจะสละเวลามาวางแผนงานวาในสัปดาหที่จะถึงนั้น เรามีกิจกรรมที่จะตองทำ
อะไรบาง และจะทำวันไหน ตองบริหารเวลาใหดี เพื่อใชเปนกำหนดการปฏิบัติงานทั้งสัปดาห วิธีการ
นี้ เปนวิธีที่งาย แตมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ 
อดทน และเพียรพยายาม โดยผูวิจัยจะตองมีการสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับผูรวมวิจัย 
และตองเขาใจภาระหนาที่ของผูรวมวิจัยแตละบุคคล 5) กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ 
ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ ผูวิจัยตองมีการกระตุนสอบถามผูรวมวิจัยเปนระยะ ๆ เพื่อเปนการใสใจ 
ไมไดปลอยปะละเลยใหผูวิจัยทำกันเอง 6) สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผล 
และนำสูการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น การจะประสบความสำเร็จสวนใหญจะตองมีการประเมินผลการทำงาน
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เสมอ และรูจักนำผลการประเมินมาปรับใชใหเกิดประโยชน การประเมินผลจะทำใหเรารูวาสิ่งที่เรา
กำลังทำอยูนั้นประสบความสำเร็จหรือไม มากนอยเพียงไร มีสิ่งไหนที่เปนจุดบกพรอง มีสิ่งไหนที่ควร
ปรับปรุง หรือมีสิ่งไหนยอดเยี่ยมอยูแลว มีสิ่งไหนที่ควรจะเพิ่มเติมเขาไปอีก ตลอดจนศักยภาพของ
บุคลากรที่ทำน้ันเปนอยางไร เปนตน  
 แนวคิด คือ 1) การรับรูปญหา (Problem Awareness) เปนขั้นตอนแรกในการทำงาน
รวมกัน กลาวคือผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตองตระหนักถึงปญหาและตองการแกไขปญหา 2) การ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (Data Gathering and Analysis) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกัน
กำหนดแนวทางในการรวบรวบ และวิเคราะหขอมูล เพื่อที่จะไดขอเท็จจริงมาทำการวิเคราะหและ
ประมวลผล เพื ่อกำหนดทางเลือกในการแกปญหา และเลือกแนวทางปฏิบัติ  3) การวางแผน
ปฏิบัติการ (Action Planning) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยระดมความคิดเห็น โดยนำขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหปญหามากำหนดเปนวัตถุประสงคในการแกปญหาและแผนการจัดการเรียนรู 4) การ
ดำเนินงาน (Action Implementation) ผู รวมวิจัยรวมมือกันในการนำแผนการจัดการเรียนรู สู
หองเรียน 5) การประเมินผลลัพธจากการดำเนินงาน (Evaluation of Results) ผูวิจัยและผูรวมวิจัย
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา หรือพัฒนาการดำเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย มุงพัฒนาและสงเสริมการพัฒนาตนเองของครู คือ ครูที่ใฝหาความรู ชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ 
เสมอ พัฒนาตนเองศึกษาหาความรูอยู ตลอดเวลามีการประเมินตนเองตลอดเวลาเปนผู นำดาน
วิชาการมีการติดตามขอมูลขาวสาร และยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ 
 ผลการใชพลังขับ และแนวคิดขางตนกอนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาแบบมีสวนรวม 
“สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” : กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม” ในทิศทางที่ดีขึ้น สังเกตได
จากผลการประเมินการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ 
Teach Less, learn More หลังปฏิบัติวงจรที่ 2  มีผลการประเมินโดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.50  สวนผล
การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู หลังปฏิบัติวงจรที่ 2  มีผลการประเมิน
โดยรวมมีคาเฉลี่ย  4.64 และผลการประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน หลังการจัดการเรียน
การสอนแบบ Teach less, Learn More ของครู ในวงจรที่ 2 มีผลการประเมินโดยรวมมีคาเฉลี่ย 
4.36  ซึ่งเปนระดับที่สูงขึ้นจากผลการประเมินสภาพปจจุบันกอนพัฒนา สาเหตุที่เปนเชนนี้ เกิดจาก
ปจจัยภายใน คือ การรวมกันรับรูปญหา รวมกันวางแผนการพัฒนาทุกขั้นตอน การลงมือปฏิบัติจริง  
โดยการนำเอานวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้นไปใช ซึ่งเปนกิจกรรมใหม
กระตุนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  ทำใหเกิดความนาสนในในการที่จะเรียน ไมนาเบื่อ  โดยทุก
ครั้งที่มีกิจกรรมในการพัฒนา คณะผูวิจัยจะเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง และศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่ไดรับมอบหมาย จากผลสำเร็จของการปฏิบัติในวงจรที่ 2 แสดงถึงสมรรถภาพของการ
ทำงานเปนทีมของคณะผูวิจัย ที่สามารถดำเนินการวิจัยในวงจรที่ 2 ไดสำเร็จลุลวง โดยมีผลการ
ประเมินหลังปฏิบัติวงจรที่ 2 สูงกวากอนปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 1  
 ปจจัยภายในที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ไดแก ความพรอมของบุคลากร ดานอาคาร มี
ความรับผิดชอบ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และผูบริหารใหความอนุเคราะหและรวมมือใน
การผลักดันการพัฒนาตามกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม การประชุมกันอยางตอเนื่องเมื่อมีปญหา 
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การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทำใหการปฏิบัติงานดานตาง ๆ สำเร็จลุลวงตาม เปาหมายเปน
อยางดี  
   ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง ไดแก ความรวมมือจากการสนับสนุนใน
ดานงบประมาณในการจัดกิจกรรมของผูบริหารโรงเรียน และความรวมมือของผูปกครองและชุมชน  
ซ่ึงสงผลใหเกิดผลสำเร็จ  
   ขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง เปนงานที่เกิดความรวมแรง
รวมใจจากครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผูบริหารที่ใหความสำคัญในการจัดทำโครงการแตละ
ขั้นตอนในการทำงาน  ดังน้ันการพิจารณาอนุมัติในการทำกิจกรรมและการสนับสนุนจึงมีความรวดเร็ว 
และตรงประเด็นที่ตองการแกไขปญหา การสรางความตระหนักถึงปญหา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อสงเสริมใหครูแตละคนมีนวัตกรรมเปนของแตละบุคคล สงเสริมใหมีการจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัดเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม Teach  less learn moreเปนหัวใจสำคัญ 
เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูจริงที่คงทนและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได   
มุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิต
ของผูเรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง   และนอกจากนั้นสิ่งที่
โรงเรียนมีผลพลอยไดคือโรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูเพียงพอตอความตองการของผูเรียน ครูผูสอน
มีความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการเรียน
การสอนในชวงที่โรงเรียนปด  สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นและใฝรูใฝเรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ในการเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนอยางมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูของครูผูสอน 
 5.4 ในการดำเนินงานเพื ่อกอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงนั ้น ไดเกิดสิ ่งตอตานการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบาง  

  การดำเนินงานเพื ่อกอใหเก ิดการเปลี ่ยนแปลงนั ้น ไดเก ิดส ิ ่งที ่ต อตานการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด คือ บางคนคิดวาเปนการเพิ่มภาระงานจากเดิมจึงมีการตอตานในชวงแรกๆ  
ครูยังไมทำความเขาใจวา การจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ไมใชการที่ปลอยให
นักเรียนไดเรียนรูเองทุกขั้นตอน แตเปนการที่ผูเรียนไดเรียนรูโดยมีครูคอยเปนโคชใหคำแนะนำ และ
ไดเรียนรูวิธีการเรียน ขณะเดียวกัน การเรียนรูก็คือการตองฝกคิด เกี่ยวของกับการคิด ไมไดเกี่ยวของ
กับการจำ สิ่งที่เกิดขึ้น ตองเปนเรื่องของทักษะการคิด ซึ่งระบบความคิดที่ดี จะชวยใหเราสามารถ
จดจำและเขาใจไดอยางลึกซึ้งได  
 5.5 จากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น มีแนวทางอะไรบางที่เปนขอเสนอแนะเพื่อ
เพิ ่ม (Increase) พลังขับใหมีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ ่งตอตานการเปลี ่ยนแปลง
เหลานั้นใหหมดไปหรือลดนอยลง  

จากสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ผูวิจัย
ไดจัดการอบรมเพิ่มเติมใหกับครูผูรวมวิจัย เพื่อใหเขาใจตรงกันในการนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนรูใน
ช้ันเรียน 
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 5.6 ตัวบุคคล กลุ ม และหนวยงาน แตละระดับเกิดการเรียนรู จากการปฏิบัติงาน
อะไรบาง 
  ผูวิจัย ไดแก ผูวิจัยเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการทำงานเปนทีม การใหความรวมมือกับทีม 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาหรือการแกไขปญหาอยางเปนระบบ การมีขอมูลที่ชัดเจนในเรื่องที่จะพาทีม
ทำงานรวมกัน และไดนำหลักธรรมของไตรสิกขา 4 มาใชในการนำทีม ซึ่งประกอบดวย ศีล สมาธิ 
ปญญา มีประโยชนตอการใชเปนขอคิดเตือนใจตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสบ
ความสำเร็จไดคือ  การทำงานที่ตองอาศัยกันและกันโดยเฉพาะในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมดวยแลว การใชหลักไตรสิกขานี้จึงมีความจำเปนอยางมากที่ตองนำมาใชเปนหลักของใจใน
การทำงานรวมกัน 1) ศีล คือ การมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัยไรการเบียดเบียน และมีการดำเนินที่เกื้อกูล        
2) การมีสมาธิ คือ ดานจิต ดานคุณธรรม มีเมตตา กรุณา ความมีไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เอื ้อเฟ อเผื ่อแผ ความสุภาพออนโยน ความเคารพ ความซื ่อสัตย  ในดานความสามารถของจิต           
มีความเขมแข็งมั่งคง ความเพียรพยายาม ความกลาหาญ ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ 
ความมุงมั่นแนวแน ความมีสติ สมาธิ  จึงทำใหมีความมีปติอิ่มใจ ความมีปราโมทยราเริงเบิกบานใจ 
ความสดชื่อผองใส ความรูสึกพอใจ 3) การมีปญญา คือ ดานการรูความจริง เริ่มตั้งแตความเชื่อที่มี
เหตุผล มีความเห็นที่เขาใจแนวทางของความเปนจริง การรูจักคิดพิจารณา การรูจักวินิจฉัย ไตรตรอง 
ทดลอง ตรวจสอบ ความรูเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล การเขาถึงความจริง การนำความรูมาใชแกไข
ปญหา  
  ผูรวมวิจัย ไดแก เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการทำงานเปนทีม การมีสวนรวมและการให
ความรวมมือกับทีม เรียนรูกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สามารถเพิ่มทักษะใหกับ
ตนเองในหลาย ๆ ครั้งในชวงฝกทำและทดสอบจริง และไดรับความรูพื้นฐานเพื่อนำมาใชในการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พรอมทั้งทีมไดเรียนรูหลักการใสใจดูแลกันในเรื่องตาง ๆ ไดนำเอา
หลักธรรมมาใชในการทำงานอยางดีคือหลักอริยสัจ 4 ซึ่งประกอบดวย ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค         
มีประโยชนตอการใชเปนขอคิดเตือนใจตอการทำวิจัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสบ
ความสำเร็จไดอยางมาก เน่ืองจากในระหวางการดำเนินการวิจัย ผูวิจัยกับผูรวมวิจัย ประสบกับปญหา
ตางมากมาย จึงนำมาเปนขอคิด วิธีมอง วิธีแกปญหาไดทุกกรณี เชน เมื่อเกิดปญหาอะไรขึ้นมา ก็จะ
ไดพิจารณาดวยวิธีคิดแบบอริยสัจวา 1) นี่ทุกข คืออะไร 2) สมุทัย มาจากสาเหตุใด 3) นิโรธทางออก
คืออยางไร 4) มรรค จะลงมือแกปญหาตองทำอยางไร ที่มองปญหาตาง ๆ ดวยวิธีคิดแบบอริยสัจ ก็จะ
แกปญหาตาง ๆ ดวยสติปญญาสามัญของมนุษยธรรมดา ๆ 
  โรงเรียนไดรับการพัฒนาและแกไขปญหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตาม
นวัตกรรมของแตละบุคคลมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัด เรียนการสอนโดยใช
กิจกรรม Teach  less learn more เปนหัวใจสำคัญ เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรยีนรู
จริงที่คงทนและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได  มุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ที่ดีขึ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาใน
เชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิด
ทักษะการคิดขั้นสูง 
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             ผูเรียน  เกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นและใฝรูใฝเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค     
ในการเรียนรู ไดดวยตนเอง เรียนอยางมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู ของ

ครูผูสอน ผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

  5.7 จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2 กอใหเกิดองคความรูใหมหรือไม คืออะไร 
    1) ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสอน
นอยเรียนรูมากขึ้นมี 4 ขั้นตอน มีดังน้ี 
    1.1) ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนรวม (Shared Planning) คือการวางแผนหา
กิจกรรมในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, 
Learn More) ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ของผูรวมวิจัยแตละคน  ผูรวมวิจัยรวมกันวางแผน
และมีนวัตกรรมในการพัฒนาดานการสอนนอยเรียนรูมากขึ้น มีการเขียนแผนการสอนจัดทำเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
    1.2) ขั้นตอนที่ 2 การนำแผนสูการปฏิบัติ (Shared Implementing) ผูรวมวิจัย 
นำแผนการสอนตามนวัตกรรมของแตละบุคคลเขาสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน
 และครูผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีความรูที่เพิ่มมาก
ขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง มุงเนน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของ
ผู เรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
             1.3) ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลรวม (Shared Observing) ผูวิจัยและผูรวมวิจัย
ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนวัตกรรมของแตละ
บุคคลมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัดการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” 
(Teach  Less Learn More) เปนหัวใจสำคัญ เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูจริงที่
คงทนและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นและใฝรูใฝ
เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในการเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนอยางมีความสุขและสนุกกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ครูมุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและ
เปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิด
ทักษะการคิดขั้นสูงและ โรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูเพียงพอตอความตองการของผูเรียน ครูผูสอนมี
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการเรียนการ
สอนในชวงที่โรงเรียนปด 
    1.4) ขั้นตอนที่ 4 การมีขอมูลยอนกลับรวม (Shared Reflecting) ประเมินและ
เนนคุณภาพและพัฒนาการจัดนวัตกรรมอยางตอเนื่อง มีระบบการทำงานดานการจัดการเรียนรูแบบ
สอนนอยเรียนรูมากกับการทำงาน โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA  
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 จากการนำเสนอในขั ้นตอนที ่ 9 การสะทอน (Reflecting) ในวงจรที่ 2 มีขอสังเกตที่
นาสนใจเกี่ยวกับ ปฏิบัติการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น กรณีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และ
สามารถสรุปได ดังภาพที่ 4.59 
 

 
 
ภาพที่ 4.59  ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” : กรณีของโรงเรียนศรีกระนว

นวิทยาคม 
 
ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการดำเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2  

เปนการนำเอาผลการสังเกตผล การสัมภาษณ การตรวจสอบ การบันทึก การประเมินผล 
และการถอดบทเรียนที่กำหนดในแตละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะทอนผลในขั้นตอนที่ 5 และ
ขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนารวมกันระหวางผูวิจัยและผูรวมวิจัย เพื่อสรุปเปนผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
การวิจัยที่กำหนดไว ดังนี้ คือ 

1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change)  
  ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิท
ยาคม วงจรที่ 1 ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดรวมกันจัดทำแบบประเมินการจัดการเรียนรูแบบ “สอน
นอยลง เรียนรูมากขึ้น” โดยประเมิน 3 ดาน คือ 1) การประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิด
ของ Teach Less, Learn More 2) การประเมินผลการจัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนของครู   
3) ประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach 
Less, Learn More ของครู ทำการประเมินผล 3 ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 
และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแตละดาน สามารถแสดงรายละเอียดดังนี้ 

  จากผลการประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn 
More พบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ประเมินไดกอน
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การปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 
4.50 และ 4.73 ตามลำดับ แสดงผลการเปลี่ยนแปลงไดดังภาพที่ 4.60 
 

 
 

ภาพที่ 4.60  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, 
Learn More กอนปฏิบัติวงจรที่ 1 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 2 

 

  จากผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พบวา มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ประเมินไดกอนการปฏิบัติและผล
การประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88  4.64 และ 4.95 
ตามลำดับ แสดงผลการเปลี่ยนแปลงไดดังภาพที่ 4.61 

 
 

ภาพที่ 4.61  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู   
กอนปฏิบัติวงจรที่ 1 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 2 
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  จากผลการประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอน
แบบ Teach less, Learn More ของครู พบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ประเมินไดกอนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 
และวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92  4.36 และ 4.54 ตามลำดับ แสดงผลการเปลี่ยนแปลงไดดัง
ภาพที่ 4.62 

 
 
ภาพที่ 4.62  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียน  
    การสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 หลังปฏิบัติ

วงจร ที่ 1 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

2. การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง (Unexpected Change) 
  2.1 กอนดำเนินการวิจัยเรื่อง ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” : 

กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีบุคลากรใหความสนใจนอยมาก เพราะกลัวการเพ่ิมภาระงาน
จากเดิมที่มากอยูแลวจะมีมากขึ้น และกอนการดำเนินวิจัยครูสวนใหญใชเทคนิคการสอนแบบเดิม ๆ 
ไมนำเทคนิคใหม ๆ มาใชหรืออาจจะนำมาใชไดอยางไมเต็มที่ และไมไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับการ
ใชเทคนิคการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น หรือทักษะการสอนแบบใหมๆ ก็จะไมรูเทคนิคใหม 
ๆที่เกิดขึ้นมา แตเมื่อมีการพัฒนากระบวนการทำวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น ไดรับการพัฒนาจากทีมงานวิจัยเกิดประโยชนตอทีมผูรวมวิจัยและสถานศึกษาดวย สงผลให
ครูมีความสนใจและกระตือรือรนในการฝกใชเทคนิคการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรู มากขึ้น          
ตามทักษะตาง ๆ เปนอยางมาก ทำใหจากเมื่อกอนที่คิดวาจะเปนการเพิ่มภาระงาน กลับมีแนวคิดใหม
เปนการมีสวนรวมทันที เริ่มใหความสนใจในการเขามามีสวนรวมในการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
ทักษะตาง ๆ มากขึ้น จัดการเรียนการสอนมากขึ้นและยังกลาวแสดงความรูสึกอีกวา ตั้งแตบรรจุเปน
ครูที่โรงเรียนนี้มาก็เพิ่งจะมีกิจกรรมดีดีแบบนี้ ทำใหครูไดเรียนรูเพิ่มเติมมากขึ้น อีกทั้งการดำเนิน
งานวิจัยยังทำใหครูในโรงเรียนไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานเทคนิควิธีการ ทฤษฎีการเรียนรูที่
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นำมาใชแกปญหาในชั้นเรียนตางๆเพิ่มมากขึ้น และมีการขยายตอไปยังกลุมครูที่สนใจและไมไดเปนผู
รวมวิจัย ทำใหเกิดปรากฏการณในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิงวิชาการในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  

2.2 กิจกรรมการพัฒนาการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ในขั้นตอนตาง  ๆ ที่จัดทำขึ้น      
ในดานการทำงานมีการแสดงความคิดเห็นจากคุณครูที่ไมไดเขารวมจากฝายตาง ๆ มากขึ้น ครูแตละ
ทานมีความตื่นเตนและอยากรู อยากเห็นทุกครั ้งเมื ่อมีการจัดกิจกรรม เพราะเปนเรื ่องทาทาย
ความสามารถของตนเองและทาทายการจัดกิจกรรม และการทำงานเปนไปแบบเปนกันเองและมีสวน
รวมในการลงมือทำงานดวยความเต็มใจรูและเขาใจบทบาทตนเองมากขึ้น 

2.3 จากการปฏิบัติ แมจะเปนความรู ใหมในบริบทเฉพาะของโรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน แตก็สามารถนำความรูใหมนี้ไปศึกษาตอ
ยอดในบริบทที่ใกลเคียงกันได จากการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น      
ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกนนี้ ทำใหเกิดการ
เรียนรู (Learning) ขึ้นที่หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน เปนการ
เรียนรูที่เปนขอมูลสารสนเทศที่สามารถจะนำไปใชเปนแนวทางการวิจัยประเภทอื่นอยางตอเนื่องได
อีก  

2.4 ในการปรับตัวทำงานรวมกับบุคคลอื่นนั้นดวยบุคลิกของผูบริหารมักจะทำอะไรที่
รวดเร็ว และมักจะมีการสั่งการมากกวาการรวมแสดงความคิดเห็นกับครู นับวาการจัดทำวิจัยในครั้งนี้
เปนพื้นฐานที่ดีในการทำงาน เพื่อใหเปนไปเปาหมาย ตามที่คาดหวัง เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมนี้จะตองมีการรวมแสดงความคิดเห็น และมีการประชุมในการทำกิจกรรมตาง ๆ บอย
เขาจึงกอเกิดการทำงานที่อาจจะดูชาลงแตคุณภาพงานนั้นเกิดขึ้นมาทุกฝายจะมีความภาคภูมิใจ
มากกวาที่ทุกคนไดมีสวนรวมและแสดงความเปนเจาของรวมกัน  

2.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้เปนการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู และ
ผูบริหาร ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสำคัญ เปนสถานที่สำหรับ “ปฏิสัมพันธ” 
ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน ในการทำงาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียน
ของนักเรียน หรืองานวิชาการของโรงเรียนใหมองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการรวมตัวกันมีนัยยะ
แสดงถึงการเปนผูนำรวมกันของครู หรือเปดโอกาสใหครูเปน “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง การมี
คุณคารวมและวิสัยทัศนรวมกัน ไปถึงการเรียนรูรวมกันและการนำสิ่งที่เรียนรูไปประยุกตใชอยาง
สรางสรรครวมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เปนเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความตองการและความ
สนใจของสมาชิกในการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพสูมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนเปนหลัก 

2.6 ในดานของผูเรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้สงผลตอผูเรียน กลาวคือ สามารถลดอัตรา
การตกซ้ำชั้น และจำนวนชั้นเรียนที่ตองเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรูใหนอยลง อัตราการขาด
เรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอยางเดนชัด เมื่อเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
เกา สุดทายคือมีความแตกตางดานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระหวางกลุมนักเรียนที่มีภูมิหลังไม
เหมือนกันและลดลงชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ในปนี้สูงขึ้นกวาปที่แลว
อยางเห็นไดชัด 
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 3. การเรียนรู (Learning) จากการปฏิบัติ 
  3.1 การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย 

 1) การทำงานแบบรวมมือกันชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและผลสำเร็จของงานได
ดีกวาการทำงานแบบตางคนตางทำอยางที่เคยเปนมา ดังจะเห็นไดจากการพูดคุยกันปรึกษากันอยาง
ขั้นตอนในการทำงานเปนระบบมากขึ้น และมีแนวโนมในการไมเห็นแกสวนตนมากกวาสวนรวม      
กอเกิดคุณธรรมประจำใจได และยังบงบอกถึงความสัมพันธอันดีระหวางกันและกันไดเปนอยางดี และ
ในเวลาที่มีปญหาที่ไมลงตัวในการนำเสนอก็ชวยกันแกไขไดในทันทวงที การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎี
แกกันก็เกิดการเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สามารถทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาปกติ 

 2) การทำงานที่ทุกคนมีสวนรวมในงาน ทุกคนตองเขาใจเปาหมายของงานกอน แลวจึง
สรางวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการพิจารณารวมกัน จะทำใหเกิดความเขาใจและไดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
การทำงานจากการมีสวนรวมของทุกคน ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณ ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดมีสวน
รวมกันเสนอแนวคิดการปฏิบัติ การวิเคราะหปญหาในกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น วิธีการแกไขปญหาใหมี
ความชัดเจนในทุกขั้นตอนการทำวิจัย เพื่อการปฏิบัติรวมกันในทิศทางเดียวกัน 

 3) ในการทำงานแตละครั ้งทุกขั ้นตอน ยอมมีการตรวจสอบผลการปฏิบัต ิ การ
ประเมินผลในการทำวิจัยรวมกัน ไมไดทำผูเดียว ผูรวมวิจัยไดพิจารณาถึงผลของการปฏิบัติรวมกัน ดัง
จะเห็นไดจากการรวมมือทำแบบประเมิน รวมมือวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน วามีผลการ
ดำเนินงานเปนอยางไร ไดวิเคราะหปญหาอุปสรรค ขอบกพรอง และไดมีการวิเคราะหขอเสนอแนะที่
จากการปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา มีการทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรูอะไรบางจากการปฏิบัติน้ัน
รวมกัน ทำใหเกิดความตระหนักถึงผลของการดำเนินงานที่ไดทำไวใหไดประโยชนตอผูวิจัยและผูรวม
วิจัยใหมากที่สุด 
  3.2 การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูรวมวิจัย 

 1) ผูรวมวิจัยไดเกิดองคความรูในการทำงานแบบรวมมือกันชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและผลสำเร็จของงานไดดีกวาการทำงานแบบตางคนตางทำอยางที่เคยเปนมา ดังจะเห็นไดจาก
การปรากฏการที่ผูรวมวิจัยแตละคนมีแนวคิดที่ผสมผสานกันไปบางในระดับประสบการณของตนเองที่
ไดรับมา แตการไดอานเอกสารในแนวคิดและทฤษฎีที่ทำงานรวมกันเขาไปอีกกอนทำก็ทำใหกลุมเกิด
พลังขับในการทำงานไดอยางเต็มที่ แมแตการระดมสมองเพื่อดึงศักยภาพจากประสบการณออกมาก็มี
ประสิทธิภาพมาก การทำงานรวมกันจำเปนตองแสดงความคิดเห็นไมวาจะถูกหรือผิดเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูและชวยสงเสริมใหผูอื่นคิดตอยอดแนวความคิด  

2) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการทำงานที่มีวัตถุประสงคที่เหมือนกันไดนั้น ไมใชเรื่องบังเอิญ 
แตเกิดจากทุกคนตองเขาใจเปาหมายเดียวกันใหดีกอนคอยลงมือทำ จะทำใหเกิดความเขาใจและไดวิธี
ปฏิบัติที ่เหมาะสมกับการทำงานจากการมีสวนรวมของทุกคน ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณ         
การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณและธารสายวิชาการรวมกันนั้น เกิดการ
เรียนรูที่เกิดขึ้น คือ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยนำความรูและประสบการณรวมทำงานในการแกไขปญหาได
ในทุกขั้นตอนเปนลำดับ และผูรวมวิจัยเรียนรูคุณคาในการทำวิจัยรวมกันในดานการทำงานและคิด
วิเคราะห สังเกต ในแงมุมตาง ๆ ไดดีมากกวาปกติ 
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3.3 การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา  
  1) สถานศึกษาไดรับการพัฒนาและแกไขปญหาดานการพัฒนาการจัดการเรียนรูสอน

นอยลง เรียนรูมากขึ้น ครูผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีความรูที่เพิ่ม
มากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง มุงเนน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของ
ผู เรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

 2) โรงเรียนมีสื ่อและแหลงเรียนรู เพียงพอตอความตองการของผูเรียน ครูผู สอนมี
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการเรียนการ
สอนในชวงที่โรงเรียนปดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

3.4 การเรียนรูโดยภาพรวม 
 ประมวลผลจากการถอดบทเรียนที่ไดจากแตละขั้นตอนของการวิจัย พบวา ผูวิจัยและผู
รวมวิจัยเกิดการเรียนรูถึงความแตกตางในประสิทธิภาพของการทำงานแบบตัวใครตัวมันกับการ
ทำงานแบบเปนทีมหรือแบบมีสวนรวม เพราะเดิมคุ นเคยกับการทำงานโดยลำพัง แตเนื ่องจาก
หลักการของการวิจัยนี้ เนนการทำงานเปนทีมที่กระตุนใหทุกคนมีสวนรวม ซึ่งเมื่อไดมีโอกาสกระทำ
กันแลว ตางจึงตระหนักวาการทำงานแบบเปนทีมหรือการทำงานแบบมีสวนรวมสงผลตอการการ
ทำงานไดดีกวา ในสวนของบุคลากรของโรงเรียนคนอื่นๆที่ไมไดเปนผูรวมวิจัยดวย แตไดมีโอกาส
สังเกตเห็นกระบวนการพัฒนาการสอนของครูที่เปนผูรวมวิจัย ไดตระหนักถึงความสำคัญของการ
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนดวยแนวคิดของ Teach Less, Learn More และมีทาทีจะนำเอา
แนวคิดนี้ไปสูการปฏิบัติของตนเองดวย 

4. องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 
  เปนองคความรูในลักษณะเปนทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ในบริบทเฉพาะ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในโรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคม ไมเปนองคความรูเชิงอางอิงที่เปนผลจากการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิง
ทดลอง ซึ่งจากการประมวลภาพโดยรวมจากการถอดบทเรียนและการสะทอนผล พบวา งานวิจัยนี้ได
กอใหเกิดองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการวิเคราะหพลังขับ (Force-Field 
Analysis) ของ Kurt Lewin โดยพิจารณาถึงการเปลี ่ยนแปลงที ่คาดหวัง (Expected Change)      
กับปจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่นำมาใช รวมทั้งสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance 
to Change) และการเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ดังนี ้
 4.1 การเปลี่ ยนแปลงท ี ่คาดหว ัง (Expected Change) ในงานว ิจ ัยการพ ัฒนา
กระบวนการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้นในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประกอบดวย  
     1) ดานครูผูสอน ลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีความรูที่เพิ่ม
มากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพื่อนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง มุงเนน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของ
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ผู เรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ครูไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ถึงสภาพจริงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนวัตกรรมของแตละบุคคล   มีการจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญจัดเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น Teach  
Less, Learn More เปนหัวใจสำคัญ เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูจริงที่คงทนและ
สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได ครูมุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและ
เปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิง
ปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิด
ทักษะการคิดขั้นสูง 
 2) ดานสถานศึกษา มีสื่อและแหลงเรียนรูเพียงพอตอความตองการของผูเรียน ครูผูสอนมี
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการเรียนการ
สอนในชวงที่โรงเรียนปด 
 3) ดานผูเรียน คือเมื่อนักเรียนไดรับการพัฒนาดานการสอนนอยเรียนรูมากขึ้น จากครูโดย
ใชโครงการ 1 Teacher for 1 Innovation Project (ครู 1 คน 1 นวัตกรรม) และโมเดลปฏิบัติการ 4 
ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองมากขึ้นและใฝรูใฝเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในการเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนอยางมี

ความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอน  
 4.2 ปจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่ผู วิจัยนำมาใชและเชื่อวาสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในทางที่ดีขึ้น ทั้งกรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ครูผูรวมวิจัย และ
นักเรียน ดังกอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแต
ละดาน สามารถแสดงรายละเอียดได ดังในตารางที่ 4.60 ถึง 4.62  
 1) แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพื่อเปนทิศทางการดำเนินงาน 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี้ 1) การรับรูปญหา (Problem 
Awareness) เปนขั้นตอนแรกในการทำงานรวมกัน กลาวคือผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตองตระหนักถึง
ปญหาและตองการแกไขปญหา  2) การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (Data Gathering and 
Analysis) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนดแนวทางในการรวบรวบ และวิเคราะหขอมูล เพื่อที่จะ
ไดขอเท็จจริงมาทำการวิเคราะหและประมวลผล เพื่อกำหนดทางเลือกในการแกปญหา และเลือก
แนวทางปฏิบัติ  3) การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning) ผู วิจัยและผูรวมวิจัยระดมความ
คิดเห็น โดยนำขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปญหามากำหนดเปนวัตถุประสงคในการแกปญหาและ
แผนการจัดการเรียนรู  4) การดำเนินงาน (Action Implementation) ผูรวมวิจัยรวมมือกันในการนำ
แผนการจัดการเรียนรู ส ู หองเรียน 5) การประเมินผลลัพธจากการดำเนินงาน (Evaluation of 
Results) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา หรือ
พัฒนาการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย มุงพัฒนาและสงเสริมการพัฒนาตนเองของครู คือ ครูที่ใฝหา
ความรู ชอบเรียนรูสิ่งใหม ๆ เสมอ พัฒนาตนเองศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลามีการประเมินตนเอง
ตลอดเวลาเปนผูนำดานวิชาการมีการติดตามขอมูลขาวสาร และยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ 
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 2) กลย ุทธ  เพ ื ่อการพ ัฒนา (Strategies for Development) เพ ื ่อเป นกรอบให การ
ดำเนินงานเปนไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือ ดังน้ี 1) สรางความเขาใจใน
เปาหมายที่ชัดเจน รวมถึงวิสัยทัศนการทำงาน ที่แทรกซึมเขาไปเปนวัฒนธรรมขององคกร และ
พนักงานใชในการทำงานรวมกัน 2) มีเปาหมายในการทำงานที่ชัดเจน โดยผูวิจัยกับผูรวมวิจัยตองรูจัก
เปาหมาย หรือดัชนีชี้วัดผลงาน และความคาดหวังของงานวิจัยจากการทำงานของเรา ซึ่งตองมีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึง ความคาดหวังของการวิจัยมีอะไรบาง ไมวาจะเปนผลลัพธ ทั่วไป คุณภาพ
งาน ปริมาณงาน และพฤติกรรมที่ตองการใหผูรวมวิจัยปฏิบัติ  3) วางแผนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด ควรจะสละเวลามาวางแผนงานวาในสัปดาหที่จะถึงนั้น เรามีกิจกรรมที่จะตองทำ
อะไรบาง และจะทำวันไหน  ตองบริหารเวลาใหดี เพื่อใชเปนกำหนดการปฏิบัติงานทั้งสัปดาห วิธีการ
นี้ เปนวิธีที่งาย แตมีประสิทธิภาพ 4) เสริมสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ 
อดทน และเพียรพยายาม โดยผูวิจัยจะตองมีการสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับผูรวมวิจัย
และตองเขาใจภาระหนาที่ของผูรวมวิจัยแตละบุคคล 5) กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ 
ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ ผูวิจัยตองมีการกระตุนสอบถามผูรวมวิจัยเปนระยะ ๆ เพื่อเปนการใสใจ 
ไมไดปลอยปะละเลยใหผูวิจัยทำกันเอง 6) สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผล
และนำสูการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น การจะประสบความสำเร็จสวนใหญจะตองมีการประเมินผลการทำงาน
เสมอ และรูจักนำผลการประเมินมาปรับใชใหเกิดประโยชน การประเมินผลจะทำใหเรารูวาสิ่งที่เรา
กำลังทำอยูนั้นประสบความสำเร็จหรือไม มากนอยเพียงไร มีสิ่งไหนที่เปนจุดบกพรอง มีสิ่งไหนที่ควร
ปรับปรุง หรือมีสิ่งไหนยอดเยี่ยมอยูแลว มีสิ่งไหนที่ควรจะเพิ่มเติมเขาไปอีก ตลอดจนศั กยภาพของ
บุคลากรที่ทำน้ันเปนอยางไร เปนตน  
 3) แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ในทางปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม เปนทั้งการทำวิจัย การบริหาร การพัฒนา และการทำงานเพื่อการแกปญหาในเวลา
เดียวกัน โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะรวมกันวิเคราะหสภาพการณที่ตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึง
กำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพที่พึงประสงค มีการกำหนดวัตถุประสงคและวิธีการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคนั้น แลวนำแผนไปสูการปฏิบัติ ในชวงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตาม
และตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง แกไขเปนระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน
ตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แลวมี ขอมูลยอนกลับ จากลักษณะดังกลาว จึงมีความ
คลายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนา การทำงานแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนรวม (Shared Planning) (2) การนำแผนสูการปฏิบัติ
ร วม (Shared Implementing) (3) การติดตามผลรวม (Shared Observing) (4) การมีข อมูล
ยอนกลับรวม (Shared Reflecting) เพื่อเขาสูวงจรการดำเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ อีก   

4.3 สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)  
ส่ิงตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) ที ่สำคัญ คือ ความเปน 

Teach Less, Learn More ในตัวของมันเอง เพราะ Teach Less, Learn More เปนกระบวนทัศน
ใหมทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ที ่เนน student-centered learning, active learning 
เปนตน ในขณะที่ครูผู สอน โดยเฉพาะครูที ่สูงวัย มีความคุนเคยกับการสอนตามกระบวนทัศน        
ในศตวรรษที่ 20 เชน teacher-centered learning, passive learning เปนตน จึงเปนการพัฒนา
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จากกระบวนทัศนเกาสูกระบวนทัศนใหม ซึ่งเปนเรื่องยาก เพราะขึ้นกับทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ 
และพฤติกรรมที่เปนอยูเดิมดวย  

4.4 การเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles)  
แมการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนจะเปนเรื่องยาก แตก็เปนการพัฒนาที่ทาทายตอ

การใชภาวะผูนำของผูวิจัย ที่ตองแสดงถึงความมุงมั่นในทิศทางที่คาดหวัง  การสรางแรงบันดาลใจ 
การกระตุน และการจูงใจในทางบวกกับผูรวมวิจัย เนนการสรางความตระหนักและการรับรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงในแนวคิดใหมๆ ที่มีผลดีตอคุณภาพของนักเรียน เนนการสรางความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ เพื่อใหเกิดความตระหนักในงานที่สอน และมีความเพียรในการสอน 
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ภาพท่ี 4.63  โมเดลปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากขึน้”: กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
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 กลาวโดยสรุป องคความรูจากการปฏิบัติดังที่กลาวขางตน ผูวิจัยถือเปนทฤษฎีฐานราก
จากการกระทำรวมกันในภาคสนาม (Grounded theory from Mutual Action in the Field) เปน
องคความรูจากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะพื้นที่แหงใดแหงหนึ่ง ไมเปนทฤษฎีทั ่วไป (Universal 
Theory) ที ่จะนำไปใชอางอิงถึงประชากรได ดังทัศนะของ Coghlan & Brannick (2007) และ 
James, Milenkiewcz, & Bucknam (2008) ที่กลาววา “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีขอจำกัดในการ
นำไปเผยแพรหรืออางอิง แตสามารถนำผลประเด็นขอคิดหรือเหตุการณสำคัญที ่เกิดขึ ้นเปน
ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชในสถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือที่กำลังมุงใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได”  
 



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรื่อง ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรู

มากขึ้น” : กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม” มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู แบบ “สอนนอยลง เรียนรู มากขึ้น” ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ในขั้นตอนตาง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีการ
ประเมินผลจากการพัฒนา 3 ประการ ดังนี้ 1) ผลการเปลี่ยนแปลง (Change) ตามที่คาดหวังและไม
คาดหวัง 2) ผลการเรียนรู (Learning) ในระดับตัวบุคคล กลุมบุคคล และหนวยงาน 3) องคความรู   
ที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) จากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของ
การพัฒนาในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน         
ซ่ึงดำเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ผูวิจัยไดกำหนดผูรวมวิจัย (Research Participants) เปนครูที่สมัครใจ จำนวน 20 คน    
(ดูรายช่ือในภาคผนวก) โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยมีบทบาทมีสถานะที่เทาเทียมในการรวมกันคิด ปฏิบัติ 
สังเกตผล และสะทอนผล ของการวิจัยทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 

การวิจัยครั้งนี ้ผู วิจัยไดกำหนดเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซึ่งจำแนกเปน 4 กลุม ดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation)  2) แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-
Depth Interview) และแบบสัมภาษณกลุ ม (Focus Group Interview) 3) แบบตรวจสอบหรือ
บันทึก (Examining /Record) เชน บันทึกอนุทิน (Journal) แผนที่ (Maps) เครื่องมือบันทึกเสียงและ
บันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม (Field 
Notes) และ 4) แบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา 

 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการ
ทำงานนี ้ ผ ู ว ิจ ัยไดดำเนินการวิจ ัยโดยใชข ั ้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัต ิการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิดของวิโรจน สารรัตนะ (2561) ที ่มีวงจรการ
ปฏิบัติของกิจกรรมการวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) การสะทอนผล 
(Reflect) จำนวน 2 วงจร มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยทั้งกอนและหลังการดำเนินงานใน 2 วงจร 
ดังกลาวเปน 10 ขั ้นตอน ดังนี ้ (1) การเตรียมการ (Preparation) (2) การวางแผน (Planning)       
(3) การปฏิบัติ (Acting) (4) การสังเกต (Observing) (5) การสะทอนผล (Reflecting) (6) การ
วางแผนใหม (Re-Planning) (7) การปฏิบัติใหม (Re-Acting) (8) การสังเกตผลใหม (Re-Observing) 
(9) การสะทอนผลใหม (Re-Reflecting) (10) การสรุปผล (Conclusion)  คำนึงถึงหลักการ 10 
ประการ ดังน้ี 1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการเปลี่ยนแปลง 4) มุงใหเกิดการกระทำ
เพื่อบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็นจากผูรวมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง        
7) ตระหนักในศักยภาพ ความเช่ียวชาญและการเปนผูมีสวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรูจาก
การกระทำ ทั้งสำเร็จและไมสำเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบ 9) การมีบันทึกของ
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ผูรวมวิจัยทุกคน เชน การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายสิ่งที่
ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและรูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจากการรวม
ในการวิจัยเปนตน 10) นำไปสูการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

คำนึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุงการ
เปลี ่ยนแปลง 4) มุ งใหเกิดการกระทำเพื ่อบรรลุผล 5) รับฟงขอคิดเห็นจากผู ร วมวิจัยทุกคน             
6) วิเคราะห วิพากษและประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเปนผูมีสวน
ไดเสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรูจากการกระทำ ทั้งสำเร็จและไมสำเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู
รวมกันอยางเปนระบบ 9) การมีบันทึกของผูรวมวิจัยทุกคน เชน การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการ
ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธทางสังคมและ
รูปแบบองคการ การพัฒนาตนเองจากการรวมในการวิจัยเปนตน 10) นำไปสูการปฏิบัติหรือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

คำนึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) รับผิดชอบตอการรักษาความลับ 2) ผูรวมวิจัย
เขาถึงขอมูลตาง ๆ อยางเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจ
รวมกัน 4) ใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือ
รวมกัน และขอเสนอแนะไดรับการเห็นชอบจากทุกฝาย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพื่อ
จุดมุงหมายอื่นตองไดรับการอนุญาตกอน 7) ผลการดำเนินงานจะยังคงปรากฏใหเห็นและเปดโอกาส
ใหผูอื่นใหขอเสนอแนะได 8) ไมละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจา
ตอรองกอนการจัดพิมพเผยแพร 9) ผูวิจัยตองแสดงใหทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต
เริ่มแรกรวมทั้งขอเสนอแนะและผลประโยชน 10) ผูรวมการวิจัยตางมีอิทธิพลตอการทำงานแตผูที่ไม
ประสงคมีสวนรวมตองไดรับการยอมรับและเคารพในสิทธิสวนบุคคล  

นอกจากนั้นยังคำนึงถึงบทบาทของผูวิจัย  10 ประการ ดังนี ้ 1) เปนครู  2) เปนผูนำ       
3) เปนผูฟงที่ดี 4) เปนนักวางแผน 5) เปนนักออกแบบ 6) เปนนักวิเคราะห 7) เปนนักสังเคราะห      
8) เปนนักสังเกตการณ 9) เปนนักรายงานผล 10) เปนผูสงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวก  

ดังมีสรุปผลการวิจัยที่นำเสนอเพื่อการอภิปรายผลและใหขอเสนอแนะ ตามลำดับดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย  
 5.1.1  การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 
  5.1.1.1  การเปล่ียนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เรื่อง ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น” : กรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม” วงจรที่ 1 ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ไดรวมกัน
จัดทำแบบประเมินผลของปฏิบัติการความรวมมือเพื่อการพัฒนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
เรื ่อง ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” : กรณีของโรงเรียนศรีกระนวน   
วิทยาคม” โดยประเมิน 3 ดาน คือ 1) ระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn 
More 2) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ 3) คุณลักษณะที่เกิดขึ ้นกับนักเรียน        
ที่ไดรับผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู ทำการประเมินผล 
3 ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแต
ละดาน สามารถแสดงรายละเอียดได ดังในตารางที่ 5.1 ถึง 5.3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.1  เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More กอนปฏิบัติวงจรที่ 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

ขอ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 2 

 S.D.  S.D.  S.D. 

1 ครูมีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
(Student Centered Learning) 

3.09 0.32 4.52 0.67 4.96 0.19 

2 ครูการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  
(Project Based Learning)  

2.38 0.66 4.33 0.63 4.58 0.57 

3 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
(Problem Based Learning)  

3.06 0.24 4.16 0.80 4.43 0.57 

4 ครูการจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ  
(Learning by Doing)  

3.40 0.66 4.77 0.43 4.93 0.26 

5 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง  
(Self-Directing Learning)  

3.15 0.39 4.31 0.74 4.46 0.53 

6 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by 
Constructivism Theory)  

3.22 0.47 4.36 0.68 4.58 0.52 

7 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู  
(Inquiry Based Learning)  

2.43 0.81 4.43 0.85 4.78 0.55 
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ตารางท่ี 5.1  (ตอ) 
 

ขอ ประเด็นในการประเมิน 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 2 

 S.D.  S.D.  S.D. 

8 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ  
(Backward Design Learning)   

2.36 0.55 4.79 0.41 4.96 0.19 

9 ครูมีการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม  
(Higher Order of Bloom’s Taxonomy) 

2.38 0.70 4.65 0.50 4.84 0.40 

10 ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning Skills)  

3.31 0.68 4.57 0.55 4.70 0.51 

11 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ  
(Professional Learning Community)  

3.20 0.60 4.64 0.51 4.78 0.45 

รวม 2.91 0.55 4.50 0.61 4.73 0.43 

 
 ตารางที่ 5.1 พบวา ผลการประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ประเมินไดกอนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 4.50 และ 4.73 ตามลำดับ และ
แสดงผลการเปลี่ยนแปลงไดดังภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More  กอนปฏิบัติวงจรท่ี 1   
   หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลงัปฏิบัติวงจรที่ 2 
 
 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ขอที่ 1 ขอที่ 2 ขอที่ 3 ขอที่ 4 ขอที่ 5 ขอท่ี 6 ขอที่ 7 ขอที่ 8 ขอที่ 9 ขอที่ 10 ขอที่ 11 รวม

คา
เฉ

ลี่ย

กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 หลังปฏิบัติ วงจรที่ 1 หลังปฏิบัติ วงจรที่ 2



462 
 
ตารางท่ี 5.2  เปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กอนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 
 

ขอ ประเดน็ในการประเมิน 

ผลการประเมนิ 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 2 

 S.D.  S.D.  S.D. 

1 ครูมีองคความรูในเนื้อหาโดยละเอียด 3.04 0.19 4.69 0.46 4.98 0.16 

2 ครูกระตือรือรนท่ีจะอานหนังสือท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน 3.06 0.33 4.58 0.52 4.93 0.31 

3 ครูใชเวลาพอสมควรในการช้ีแจงขอสงสัยของเด็ก ๆ 2.96 0.56 4.63 0.51 4.89 0.35 

4 ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 3.05 0.27 4.64 0.48 4.95 0.22 

5 ครูมีการวางแผนอยางดีวาจะสอนอะไรกอนเขาหองเรียน 2.75 0.96 4.70 0.46 4.95 0.22 

6 ครูพรอมใหนักเรียนถามคำถามและพรอมใหคำปรึกษา 3.07 0.38 4.60 0.66 4.96 0.19 

7 ครูรักษาภาพลักษณท่ีดีในหมูเพ่ือนรวมงานและกับนักเรียน 3.16 0.56 4.64 0.48 4.98 0.16 

8 ครูมีความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและผูปกครอง 2.83 0.61 4.72 0.45 4.98 0.16 

9 ครูคอยกระตุนและพยายามเปนพิเศษในการพัฒนานักเรียน 3.06 0.76 4.72 0.45 4.93 0.26 

10 ครูจัดลำดับความสำคัญของสิง่ตางๆและทำสิ่งที่สำคัญท่ีสดุ 2.23 0.58 4.38 0.85 4.91 0.28 

11 ครูมีความม่ันใจและสบายใจในการนำเสนอ 2.83 0.61 4.62 0.77 4.96 0.19 

12 ครูมีความสามารถในการสื่อสารไดดี 2.80 0.56 4.53 0.84 4.98 0.16 
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ตารางท่ี 5.2  (ตอ) 

 

ขอ ประเดน็ในการประเมิน 

ผลการประเมนิ 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 1 

ผลการประเมนิ 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 2 

 S.D.  S.D.  S.D. 

13 ครูยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดเวลา 2.83 0.61 4.73 0.45 4.88 0.33 

14 ครูใหความสนใจอยางใสใจในขณะที่นักเรียนโตตอบ 3.00 0.47 4.44 0.84 4.94 0.24 

15 ครูใหเวลาและใชเวลาในการช่ืนชมนักเรียน 3.07 0.38 4.64 0.66 4.91 0.28 

16 ครูมีความม่ันใจในตัวเองและสามารถปฏิบัติงานไดทุกอยาง 2.95 0.52 4.84 0.37 4.96 0.19 

17 ครูสามารถเผชิญกับสถานการณทุกรูปแบบในช้ันเรียน 2.26 0.65 4.78 0.42 4.90 0.30 

18 ครูแสดงความกระตือรือรนในงานที่ทำ 2.52 0.69 4.64 0.66 4.98 0.16 

19 ครูสามารถควบคุมช้ันเรียนของตนไดดี 3.04 0.78 4.73 0.45 4.98 0.16 

20 ครูมีความคิดสรางสรรคและมีความเปนผูนำ 3.15 0.63 4.58 0.65 4.98 0.16 

รวม 2.88 0.55 4.64 0.57 4.95 0.22 

 
จากตารางที่ 5.2 พบวา ผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยท่ี

ประเมินไดกอนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.88 4.64 และ 4.95 ตามลำดับ และแสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงไดดังภาพท่ี 5.2 
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ภาพที่ 5.2  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู กอนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1  
    และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 
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ตารางท่ี 5.3  เปรียบเทียบคุณลักษณะที่เกิดข้ึนกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู กอนปฏิบัติวงจรท่ี 1 หลัง 
     หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรท่ี 2 
 

ขอ 
คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบสอนนอย เรียนรูมาก 

ผลการประเมนิ 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 2 

̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. 

1 ผูเรียนไดรับโอกาสในการพูดคุยกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ 2.95 2.95 4.40 0.80 4.57 0.67 

2 ผูเรียนไดพูดคุยกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ ถึงวิธีดำเนินการคนควาตรวจสอบ 2.86 2.86 4.36 0.81 4.53 0.69 

3 ผูเรียนไดรวมคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอ่ืนๆ 2.94 2.94 4.39 0.81 4.59 0.67 

4 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกันกับเพ่ือนในช้ันเรียน 2.95 2.95 4.51 0.77 4.62 0.66 

5 ผูเรียนไดคนควารวบรวมขอมูลดวยตนเอง 2.91 2.91 4.38 0.81 4.55 0.69 

6 ผูเรียนไดคนหาคำตอบดวยตนเอง 2.86 2.86 4.29 0.85 4.50 0.70 

7 ผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอสงสัยในช้ันเรียน 2.96 2.96 4.14 0.98 4.28 0.93 

8 ผูเรียนลงมือปฏิบัติและคิดในการปฏิบัติกิจกรรม 3.02 3.02 4.36 0.85 4.56 0.72 

9 ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยความสามารถอยางมีความสุข 2.97 2.97 4.35 0.85 4.55 0.72 

10 ผูเรียนเขาใจความคิดอยางลึกซึ้งวาจะเปนผูเรียนท่ีดีขึ้นไดอยางไร 3.00 3.00 4.28 0.83 4.52 0.70 

11 ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานซึ่งเปนสวนหน่ึงของการเรียนรูในช้ันเรียน
ไดรับความชวยเหลือและการสนับสนุนจากเพ่ือนรวมช้ันเรียนเพ่ือทำงาน
มอบหมายใหเสร็จสมบูรณและ / หรือรับขอเสนอแนะจากเพ่ือนเพ่ือแกไขงาน 

2.93 2.93 4.47 0.73 4.61 0.60 
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ตารางท่ี 5.3  (ตอ) 
 

ขอ 
คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบสอนนอย เรียนรูมาก 

ผลการประเมนิ 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรท่ี 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 2 

̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. 

12 ผูเรียนมีโอกาสแสดงใหเห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของตนเอง ในขณะท่ี
ดำเนินการและ / หรือปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อเผชิญกับอุปสรรคในการบรรลุ
เปาหมายระยะยาว 

2.87 2.87 4.34 0.80 4.46 0.72 

13 ผูเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา และการนำ
ความรูไปประยุกตใช 

2.85 2.85 4.31 0.79 4.49 0.69 

14 ผูเรียนไดสรางองคความรูและจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 2.82 2.82 4.33 0.83 4.53 0.71 

15 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนท้ังในดานการสรางองคความรู การสราง
ปฏิสัมพันธรวมกัน 

2.86 2.86 4.35 0.82 4.55 0.68 

16 ผูเรียนเรียนรูความรับผิดชอบรวมกันมีวินัยในการทำงาน และแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

2.92 2.92 4.52 0.74 4.56 0.67 

17 ครูจัดกิจกรรมท่ีเปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียนอาน พูด ฟง คิด 2.94 2.94 4.36 0.84 4.57 0.70 

18 ผูเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสูระดับท่ีสูงขึ้น 2.90 2.90 4.33 0.82 4.52 0.70 
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ตารางท่ี 5.3  (ตอ) 
 

ขอ 
คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบสอนนอย เรียนรูมาก 

ผลการประเมิน 
กอนปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 1 

ผลการประเมิน 
หลังปฏิบัติ วงจรที่ 2 

̅ S.D. ̅ S.D. ̅ S.D. 

19 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด 2.94 2.94 4.39 0.81 4.61 0.65 

20 มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู และผูเรียนกับผูเรียน 2.95 2.95 4.40 0.85 4.62 0.70 

รวม 2.92 0.77 4.36 0.82 4.54 0.70 

 
จากตาราที่ 5.3 พบวา ผลการประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู มีการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ประเมินไดกอนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.92 4.36 และ 4.54 ตามลำดับ และแสดงผลการเปลี่ยนแปลงไดดังภาพที่ 5.3 
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ภาพที่ 5.3  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เกิดข้ึนกับนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู กอนปฏิบัติ 

    วงจรที่ 1 หลังปฏิบัติวงจรท่ี 1 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 2
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 5.1.1.2  การเปลี่ยนแปลงที่ไมคาดหวัง (Unexpected Change) 
  1) กอนดำเนินการวิจัยเรื่อง ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” : กรณี

ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีบุคลากรใหความสนใจนอยมาก เพราะกลัวการเพิ่มภาระงานจากเดิม
ที่มากอยูแลวจะมีมากขึ้น และกอนการดำเนินวิจัยครูสวนใหญใชเทคนิคการสอนแบบเดิม ๆ ไมนำเทคนิค
ใหมๆมาใชหรืออาจจะนำมาใชไดอยางไมเต็มที่ และไมไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับการใชเทคนิคการสอน
แบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น หรือทักษะการสอนแบบใหม ๆ ก็จะไมรูเทคนิคใหมๆที่เกิดขึ้นมา แตเมื่อ
มีการพัฒนากระบวนการทำวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ไดรับการพัฒนา
จากทีมงานวิจัยเกิดประโยชนตอทีมผู ร วมวิจัยและสถานศึกษาดวย สงผลใหครูมีความสนใจและ
กระตือรือรนในการฝกใชเทคนิคการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ตามทักษะตาง ๆ เปนอยางมาก 
ทำใหจากเมื่อกอนที่คิดวาจะเปนการเพ่ิมภาระงาน กลับมีแนวคิดใหมเปนการมีสวนรวมทันที เริ่มใหความ
สนใจในการเขามามีสวนรวมในการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมทักษะตาง ๆ มากขึ้น จัดการเรียนการ
สอนมากขึ้นและยังกลาวแสดงความรูสึกอีกวา ตั้งแตบรรจุเปนครูที่โรงเรียนนี้มาก็เพิ่งจะมีกิจกรรมดีดีแบบ
นี้ ทำใหครูไดเรียนรูเพิ่มเติมมากขึ้น อีกทั้งการดำเนินงานวิจัยยังทำใหครูในโรงเรียนไดเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในดานเทคนิควิธีการ ทฤษฎีการเรียนรูที่นำมาใชแกปญหาในชั้นเรียนตางๆเพิ่มมากขึ้น และมีการ
ขยายตอไปยังกลุมครูที่สนใจและไมไดเปนผูรวมวิจัย ทำใหเกิดปรากฏการณในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
เชิงวิชาการในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  

 2) กิจกรรมการพัฒนาการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ในขั้นตอนตาง ๆ ที่จัดทำขึ้น ในดาน
การทำงานมีการแสดงความคิดเห็นจากคุณครูที่ไมไดเขารวมจากฝายตาง ๆ มากขึ้น ครูแตละทานมีความ
ตื่นเตนและอยากรูอยากเห็นทุกครั้งเมื่อมีการจัดกิจกรรม เพราะเปนเรื่องทาทายความสามารถของตนเอง
และทาทายการจัดกิจกรรม และการทำงานเปนไปแบบเปนกันเองและมีสวนรวมในการลงมือทำงานดวย
ความเต็มใจรูและเขาใจบทบาทตนเองมากขึ้น 

 3) จากการปฏิบัติ แมจะเปนความรูใหมในบริบทเฉพาะของโรงเรียนศรีกระนวน วิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน แตก็สามารถนำความรูใหมนี้ไปศึกษาตอยอดในบริบท
ที่ใกลเคียงกันได จากการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ในโรงเรียนศรีกระนวน 
วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกนนี้ ทำใหเกิดการเรียนรู (Learning) ขึ้นที่
หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน เปนการเรียนรูที่เปนขอมูลสารสนเทศที่
สามารถจะนำไปใชเปนแนวทางการวิจัยประเภทอ่ืนอยางตอเนื่องไดอีก  

 4) ในการปรับตัวทำงานรวมกับบุคคลอื่นนั้นดวยบุคลิกของผูบริหารมักจะทำอะไรที่รวดเร็ว 
และมักจะมีการสั่งการมากกวาการรวมแสดงความคิดเห็นกับครู นับวาการจัดทำวิจัยในครั้งนี้เปนพื้นฐาน
ที่ดีในการทำงาน เพื่อใหเปนไปเปาหมาย ตามที่คาดหวัง เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้
จะตองมีการรวมแสดงความคิดเห็น และมีการประชุมในการทำกิจกรรมตาง ๆ บอยเขาจึงกอเกิดการ
ทำงานที่อาจจะดูชาลงแตคุณภาพงานนั้นเกิดขึ้นมาทุกฝายจะมีความภาคภูมิใจมากกวาที่ทุกคนได  มีสวน
รวมและแสดงความเปนเจาของรวมกัน  
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 5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้เปนการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู และผูบริหาร 
ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสำคัญ เปนสถานที่สำหรับ “ปฏิสัมพันธ” ลด “ความโดด
เดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน ในการทำงาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรือ
งานวิชาการของโรงเรียนใหมองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการรวมตัวกันมีนัยยะแสดงถึงการเปนผูนำ
รวมกันของครู หรือเปดโอกาสใหครูเปน “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง การมีคุณคารวมและวิสัยทัศน
รวมกัน ไปถึงการเรียนรูรวมกันและการนำสิ่งที่เรียนรูไปประยุกตใชอยางสรางสรรครวมกัน การรวมตัวใน
รูปแบบนี้เปนเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความตองการและความสนใจของสมาชิกในการเรียนรูและ
พัฒนาวิชาชีพสูมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนเปนหลัก 

 6) ในดานของผูเรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้สงผลตอผูเรียน กลาวคือ สามารถลดอัตรา
การตกซ้ำชั้น และจำนวนชั้นเรียนที่ตองเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรูใหนอยลง อัตราการขาดเรียน
ลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ ้นอยางเดนชัด เมื่อเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบเกา 
สุดทายคือมีความแตกตางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมนักเรียนที่มีภูมิหลังไมเหมือนกันและ
ลดลงชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ในปนี้สูงขึ้นกวาปที่แลวอยางเห็นไดชัด 
 5.1.2 การเรียนรู (Learning) จากการปฏิบัติ 
           5.1.2.1 การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย 

  1) การทำงานแบบรวมมือกันชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและผลสำเร็จของงานได
ดีกวาการทำงานแบบตางคนตางทำอยางที่เคยเปนมา ดังจะเห็นไดจากการพูดคุยกันปรึกษากันอยาง
ขั้นตอนในการทำงานเปนระบบมากขึ้น และมีแนวโนมในการไมเห็นแกสวนตนมากกวาสวนรวม กอเกิด
คุณธรรมประจำใจได และยังบงบอกถึงความสัมพันธอันดีระหวางกันและกันไดเปนอยางดี และในเวลาที่มี
ปญหาที่ไมลงตัวในการนำเสนอก็ชวยกันแกไขไดในทันทวงที การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแกกันก็เกิด
การเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สามารถทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาปกติ 

  2) การทำงานที่ทุกคนมีสวนรวมในงาน ทุกคนตองเขาใจเปาหมายของงานกอน แลวจึง
สรางวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการพิจารณารวมกัน จะทำใหเกิดความเขาใจและไดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการ
ทำงานจากการมีสวนรวมของทุกคน ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณ ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดมีสวนรวมกัน
เสนอแนวคิดการปฏิบัติ การวิเคราะหปญหาในกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น วิธีการแกไขปญหาใหมีความ
ชัดเจนในทุกขั้นตอนการทำวิจัย เพื่อการปฏิบัติรวมกันในทิศทางเดียวกัน 

  3) ในการทำงานแตละครั ้งทุกขั ้นตอน ยอมมีการตรวจสอบผลการปฏิบ ัติ  การ
ประเมินผลในการทำวิจัยรวมกัน ไมไดทำผูเดียว ผูรวมวิจัยไดพิจารณาถึงผลของการปฏิบัติรวมกัน ดังจะ
เห็นไดจากการรวมมือทำแบบประเมิน รวมมือวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน วามีผลการดำเนินงานเปน
อยางไร ไดวิเคราะหปญหาอุปสรรค ขอบกพรอง และไดมีการวิเคราะหขอเสนอแนะที่จากการปฏิบัติเพ่ือ
นำมาปรับปรุงพัฒนา มีการทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรูอะไรบางจากการปฏิบัตินั้นรวมกัน ทำใหเกิดความ
ตระหนักถึงผลของการดำเนินงานที่ไดทำไวใหไดประโยชนตอผูวิจัยและผูรวมวิจัยใหมากที่สุด 
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  5.1.2.2 การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูรวมวิจัย 
   1) ผูรวมวิจัยไดเกิดองคความรูในการทำงานแบบรวมมือกันชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและผลสำเร็จของงานไดดีกวาการทำงานแบบตางคนตางทำอยางที่เคยเปนมา ดังจะเห็นไดจากการ
ปรากฏการที่ผูรวมวิจัยแตละคนมีแนวคิดที่ผสมผสานกันไปบางในระดับประสบการณของตนเองที่ไ ด
รับมา แตการไดอานเอกสารในแนวคิดและทฤษฎีที่ทำงานรวมกันเขาไปอีกกอนทำก็ทำใหกลุมเกิดพลังขับ
ในการทำงานไดอยางเต็มที ่ แมแตการระดมสมองเพื ่อดึงศักยภาพจากประสบการณออกมาก็มี
ประสิทธิภาพมาก การทำงานรวมกันจำเปนตองแสดงความคิดเห็นไมวาจะถูกหรือผิดเพ่ือใหเกิดการเรียนรู
และชวยสงเสริมใหผูอื่นคิดตอยอดแนวความคิด  

 2) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการทำงานที่มีวัตถุประสงคที่เหมือนกันไดนั้น ไมใชเรื่องบังเอิญ 
แตเกิดจากทุกคนตองเขาใจเปาหมายเดียวกันใหดีกอนคอยลงมือทำ จะทำใหเกิดความเขาใจและไดวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับการทำงานจากการมีสวนรวมของทุกคน ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณ การระดม
สมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณและธารสายวิชาการรวมกันนั้น เกิดการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
คือ ผูวิจัยและผูรวมวิจัยนำความรูและประสบการณรวมทำงานในการแกไขปญหาไดในทุกขั้นตอนเปน
ลำดับ และผูรวมวิจัยเรียนรูคุณคาในการทำวิจัยรวมกันในดานการทำงานและคิดวิเคราะห สังเกต ใน
แงมุมตาง ๆ ไดดีมากกวาปกติ 

  5.1.2.3 การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา  
   1) สถานศึกษาไดรับการพัฒนาและแกไขปญหาดานการพัฒนาการจัดการเรียนรูสอน

นอยลง เรียนรูมากขึ้น ครูผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีความรูที่เพิ่มมากขึ้น
เกี ่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพื ่อนำไปประยุกตใชในชีว ิตจริง มุ งเนน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน 
เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

  2) โรงเรียนมีสื ่อและแหลงเรียนรู เพียงพอตอความตองการของผูเรียน ครูผู สอนมี
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการเรียนการสอน
ในชวงที่โรงเรียนปดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 5.1.2.4 การเรียนรูโดยภาพรวม 
   ประมวลผลจากการถอดบทเรียนที่ไดจากแตละขั้นตอนของการวิจัย พบวา ผูวิจัยและผู

รวมวิจัยเกิดการเรียนรูถึงความแตกตางในประสิทธิภาพของการทำงานแบบตัวใครตัวมันกับการทำงาน
แบบเปนทีมหรือแบบมีสวนรวม เพราะเดิมคุนเคยกับการทำงานโดยลำพัง แตเนื่องจากหลักการของการ
วิจัยนี้ เนนการทำงานเปนทีมที่กระตุนใหทุกคนมีสวนรวม ซึ่งเมื่อไดมีโอกาสกระทำกันแลว ตางจึง
ตระหนักวาการทำงานแบบเปนทีมหรือการทำงานแบบมีสวนรวมสงผลตอการการทำงานไดดีกวา ในสวน
ของบุคลากรของโรงเรียนคนอื่นๆที่ไมไดเปนผู รวมวิจัยดวย แตไดมีโอกาสสัง เกตเห็นกระบวนการ
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พัฒนาการสอนของครูที่เปนผูรวมวิจัย ไดตระหนักถึงความสำคัญของการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
ดวยแนวคิดของ Teach Less, Learn More และมีทาทีจะนำเอาแนวคิดนี้ไปสูการปฏิบัติของตนเองดวย 

5.1.3 องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 
   เปนองคความรูในลักษณะเปนทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ในบริบทเฉพาะของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงานในโรงเรียนศรีกระนวน   
วิทยาคม ไมเปนองคความรูเชิงอางอิงที่เปนผลจากการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งจากการ
ประมวลภาพโดยรวมจากการถอดบทเรียนและการสะทอนผล พบวา งานวิจัยนี้ไดกอใหเกิดองคความรูที่
ไดรับจากการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการวิเคราะหพลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin 
โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) กับปจจัยผลักดัน (Force for Change) 
ที่นำมาใช รวมทั้งสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) และการเอาชนะสิ่งตอตานการ
เปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ดังนี้ 
 5.1.3.1 การเปลี่ ยนแปลงท ี ่คาดหว ัง (Expected Change) ในงานว ิจ ัยการพ ัฒนา
กระบวนการสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้นในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประกอบดวย  
  1) ดานครูผูสอน ลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิด มีความรูที่เพิ่มมากขึ้น
เกี ่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสรางสรรคเพื ่อนำไปประยุกตใชในชีว ิตจริง มุ งเนน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน 
เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมใหผูเรียนมี
ประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ครูไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงสภาพจริงของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนวัตกรรมของแตละบุคคลมีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
จัดเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น Teach Less, Learn More เปนหัวใจสำคัญ 
เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรูจริงที่คงทนและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได       
ครูมุงเนนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นและเปนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของ
ผูเรียน เปนการเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ สงเสริมให
ผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 
  2) ดานสถานศึกษา มีสื่อและแหลงเรียนรูเพียงพอตอความตองการของผูเรียน ครูผูสอนมี
ความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการเรียนการสอน
ในชวงที่โรงเรียนปด 
  3) ดานผูเรียน คือเมื่อนักเรียนไดรับการพัฒนาดานการสอนนอยเรียนรูมากขึ้น จากครูโดย
ใชโครงการ 1 Teacher for 1 Innovation Project (ครู 1 คน 1 นวัตกรรม) และโมเดลปฏิบัติการ 4 
ขั้นตอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองมากขึ้นและใฝรูใฝเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ในการเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนอยางมี

ความสุขและสนุกกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอน  
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 5.1.3.2  ปจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่ผูวิจัยนำมาใชและเชื่อวาสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในทางที่ดีขึ้น ทั้งกรณีของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ครูผูรวมวิจัย และนักเรียน 
ดังกอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแตละดาน 
สามารถแสดงรายละเอียดได ดังในตารางที่ 5.1 ถึง 5.3  
  1) แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพื่อเปนทิศทางการดำเนินงาน 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงาน ดังนี้ 1) การรับรูปญหา (Problem 
Awareness) เปนขั้นตอนแรกในการทำงานรวมกัน กลาวคือผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะตองตระหนักถึงปญหา
และตองการแกไขปญหา  2) การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล (Data Gathering and Analysis) 
ผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันกำหนดแนวทางในการรวบรวบ และวิเคราะหขอมูล เพื่อที่จะไดขอเท็จจริงมา
ทำการวิเคราะหและประมวลผล เพื่อกำหนดทางเลือกในการแกปญหา และเลือกแนวทางปฏิบัติ   3) การ
วางแผนปฏิบัติการ (Action Planning) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยระดมความคิดเห็น โดยนำขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหปญหามากำหนดเปนวัตถุประสงคในการแกปญหาและแผนการจัดการเรียนรู  4) การดำเนินงาน 
(Action Implementation) ผูรวมวิจัยรวมมือกันในการนำแผนการจัดการเรียนรู  สูหองเรียน 5) การ
ประเมินผลลัพธจากการดำเนินงาน (Evaluation of Results) ผูวิจัยและผูรวมวิจัยติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา หรือพัฒนาการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย มุงพัฒนา
และสงเสริมการพัฒนาตนเองของครู คือ ครูที่ใฝหาความรู ชอบเรียนรูสิ่งใหม ๆ เสมอ พัฒนาตนเองศึกษา
หาความรูอยูตลอดเวลามีการประเมินตนเองตลอดเวลาเปนผูนำดานวิชาการมีการติดตามขอมูลขาวสาร 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ 
  2) กลย ุทธ  เพ ื ่อการพ ัฒนา (Strategies for Development) เพ ื ่อเป นกรอบให การ
ดำเนินงานเปนไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 1) สรางความเขาใจใน
เปาหมายที่ชัดเจน รวมถึงวิสัยทัศนการทำงาน ที่แทรกซึมเขาไปเปนวัฒนธรรมขององคกร และพนักงาน
ใชในการทำงานรวมกัน 2) มีเปาหมายในการทำงานที่ชัดเจน โดยผูวิจัยกับผูรวมวิจัยตองรูจักเปาหมาย 
หรือดัชนีชี ้ว ัดผลงาน และความคาดหวังของงานวิจัยจากการทำงานของเรา ซึ ่งตองมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันถึง ความคาดหวังของการวิจัยมีอะไรบาง ไมวาจะเปนผลลัพธ ทั่วไป คุณภาพงาน ปริมาณ
งาน และพฤติกรรมที่ตองการใหผูรวมวิจัยปฏิบัติ 3) วางแผนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
ควรจะสละเวลามาวางแผนงานวาในสัปดาหที่จะถึงนั้น เรามีกิจกรรมที่จะตองทำอะไรบาง และจะทำวัน
ไหน  ตองบริหารเวลาใหดี เพื่อใชเปนกำหนดการปฏิบัติงานทั้งสัปดาห วิธีการนี้ เปนวิธีที่งาย แตมี
ประสิทธิภาพ 4) เสริมสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ อดทน และเพียรพยายาม 
โดยผูวิจัยจะตองมีการสรางและสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับผูรวมวิจัยและตองเขาใจภาระหนาที่ของผู
รวมวิจัยแตละบุคคล 5) กระตุนใหมีการปฏิบัติงานดวยความใสใจ ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ ผูวิจัยตอง
มีการกระตุนสอบถามผูรวมวิจัยเปนระยะ ๆ เพื่อเปนการใสใจ ไมไดปลอยปะละเลยใหผูวิจัยทำกันเอง  6) 
สรางวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลและนำสูการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น การจะประสบ
ความสำเร็จสวนใหญจะตองมีการประเมินผลการทำงานเสมอ และรูจักนำผลการประเมินมาปรับใชใหเกิด
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ประโยชน การประเมินผลจะทำใหเรารูวาสิ่งที่เรากำลังทำอยูนั้นประสบความสำเร็จหรือไม มากนอย
เพียงไร มีสิ่งไหนที่เปนจุดบกพรอง มีสิ่งไหนที่ควรปรับปรุง หรือมีสิ่งไหนยอดเยี่ยมอยูแลว มีสิ่งไหนที่ควร
จะเพิ่มเติมเขาไปอีก ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่ทำนั้นเปนอยางไร เปนตน 
  3) แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ในทางปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม เปนทั้งการทำวิจัย การบริหาร การพัฒนา และการทำงานเพื่อการแกปญหาในเวลา
เดียวกัน โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยจะรวมกันวิเคราะหสภาพการณที่ตองการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึง
กำหนดแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพที่พึงประสงค มีการกำหนดวัตถุประสงคและวิธีการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคนั ้น แลวนำแผนไปสูการปฏิบัติ ในชวงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง แกไขเปนระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผน    
ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แลวมี ขอมูลยอนกลับ จากลักษณะดังกลาว จึงมีความคลายคลึงกับ
วงจรทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนา การทำงานแบบมีสวนรวม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนที่สำคัญ 4 
ขั ้นตอนคือ (1) การวางแผนรวม (Shared Planning) (2) การนำแผนสู การปฏิบัต ิร วม (Shared 
Implementing) (3) การติดตามผลรวม (Shared Observing) (4) การมีขอมูลยอนกลับรวม (Shared 
Reflecting) เพื่อเขาสูวงจรการดำเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ อีก 

5.1.3.3 สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)  
สิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) ที่สำคัญ คือ ความเปน Teach 

Less, Learn More ในตัวของมันเอง เพราะ Teach Less, Learn More เปนกระบวนทัศนใหมทาง
การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่เนน student-centered learning, active learning เปนตน ในขณะ
ที่ครูผูสอน โดยเฉพาะครูที่สูงวัย มีความคุนเคยกับการสอนตามกระบวนทัศนในศตวรรษที่ 20 เชน 
teacher-centered learning, passive learning เปนตน จึงเปนการพัฒนาจากกระบวนทัศนเกาสู
กระบวนทัศนใหม ซึ่งเปนเรื่องยาก เพราะขึ้นกับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมที่เปนอยูเดิม
ดวย  

5.1.3.4 การเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles)  
แมการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากกระบวนทัศนเกาสูกระบวนทัศนใหมจะเปนเรื่องยาก    

แตก็เปนการพัฒนาที่ทาทายตอการใชภาวะผูนำของผูวิจัย และการเสริมสรางภาวะผูนำตนเองใหเกิด
ขึ้นกับผูวิจัยในแนวคิดของ Teach Less, Learn More นี้ ที่ตองแสดงถึงความมุงมั่นในทิศทางที่คาดหวัง      
การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุน และการจูงใจในทางบวก สรางความตระหนักและการรับรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงในแนวคิดใหม ๆ ที่มีผลดีตอคุณภาพของนักเรียน เนนการสรางความรักและผูกพันในวิชาชีพ 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยดังกลาวขางตน มีประเด็นที่ผูวิจัยนำมาอภิปรายผล ดังนี้  

5.2.1  การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ 
5.2.1.1 การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) 
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 จากผลการวิจัยการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง เรียนรู มากขึ้น” : กรณีของ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม” โดยมีผลการประเมิน 3 ดาน คือ 1) ระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิด
ของ Teach Less, Learn More 2) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ 3) คุณลักษณะที่
เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู     
ทำการประเมินผล 3 ระยะ คือ กอนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2       

 จากผลการประเมินระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach Less, learn More พบวา 
มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ประเมินไดกอนการปฏิบัติและผล
การประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที ่ 1 และวงจรที ่ 2 มีคาเฉลี ่ยเทากับ 2.96 4.50 และ 4.73 
ตามลำดับ ดังภาพที่ 5.4 
 

 
 
ภาพที่ 5.4  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูตามแนวคิดของ Teach  

     Less, learn More  กอนปฏิบัติวงจรที่ 1 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

 จากผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่ประเมินไดกอนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการ
ปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 4.64 และ 4.95 ตามลำดับ ดังภาพที่ 5.5 
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ภาพที่ 5.5  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู   
              กอนปฏิบัติวงจรที่ 1 หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 2 
 

 จากผลการประเมินคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Teach less, Learn More ของครู พบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยที่ประเมินไดกอนการปฏิบัติและผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.92 4.36 และ 4.54 ตามลำดับ ดังภาพที่ 5.6 

 

 
ภาพที่ 5.6  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียน 
               การสอนแบบ Teach Less, Learn More ของครู กอนปฏิบัติวงจรที่ 1  

    หลังปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังปฏิบัติวงจรที่ 2 
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จากผลการประเมิน 3 กรณี คือ 1) ระดับการปฏิบัติของครูตามตัวบงชี้ที่กำหนดจำนวน 12 ตัว 
2) ระดับการจัดกิจกรรมการสอนของครูตามตัวบงชี้ที่กำหนดจำนวน 20 ตัว 3) ระดับคุณลักษณะที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนตามตัวบงช้ีที่กำหนดจำนวน 20 ตัว พบวา คาเฉลี่ย (mean) โดยรวมที่วิเคราะหไดจากการ
ประเมินหลังการปฏิบัติของวงจรที่ 1 สูงขึ้นกวากอนการปฏิบัติ และจากการประเมินหลังการปฏิบัติของ
วงจรที่ 2 สูงขึ้นกวาหลังการปฏิบัติของวงจรที่ 1 นั้น แสดงใหเห็นวา การดำเนินงานวิจัยนี้ไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามตัวบงช้ีที่กำหนดสูงขึ้นกวาเดิมทุกระยะ  

ผลการวิจัยดังกลาว มีเหตุผลที่นำมาอธิบายไดดังนี้ 1) เปนผลจากการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งมีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ใหความสำคัญกับการใชภาวะผูนำแบบ
ประชาธิปไตย (democratic leadership) ที ่ผู วิจัยและผูรวมวิจัยมีสวนรวมกันในลักษณะเปนความ
รวมมือ (Collaboration) ที่ตางมีสถานะที่เทาเทียมกัน (Equally) ในการรวมกันวางแผน (Planning) 
ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะทอนผล (Reflecting) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของบุคคล
อื่นที่นำเอาระเบียบวิธีวิจัยนี้มาใชแลวปรากฏผลการวิจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวัง เชน 
เรื ่อง “การพัฒนาหองเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม” (The 
Development of Appropriate Digital Classroom at Chandawittyakhom General Buddhist 
Scripture School) ของ Suphakitcho, Sanrattana, & Namsiri (2018) เรื ่อง “การพัฒนาอีเลิรนนิ่ง
เพ่ือชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพใน   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานการพัฒนาอีเลิรนนิง่
เพื่อชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน” (E-Learning 
Development for Professional Learning Community in Mahamakut Buddhist University, Isan 
Campus) ของ Thacha, Phrakrusuteejariyawat, & Pongpinyo (2018) และเรื่อง “การพัฒนาความ
เปนโรงเรียนแหงการเรียนรูในโรงเรียนวัดศรีจันทร จังหวัดขอนแกน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม” (Development of a Learning School in Wat Srichan School, Khon Kaen Province) ของ 
Chanthago, Phrakrudhammapissamai & Jantaragaroon (2020) เปนตน แสดงใหวา การใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใหความสำคัญกับการใชภาวะผูนำแบบประชาธิปไตยสงผลตอความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทำงานไดดีกวาการใชภาวะผูนำแบบอำนาจนิยม ซึ่งเปนไปตามทัศนะของนักทฤษฎี
ภาวะผู นำที ่ม ีชื ่อเสียง เชน Robert Tennenbaum, Warren Schmidt, Rensis Likert, and Ralph 
Stogdill เปนตน (Sanrattana, 2012) 2) เปนผลจากการใชแผนปฏิบัติการที่เรียกวา “Teach Less, 
Learn More: ครู 1 คนตอ 1 นวัตกรรม” (มีครูผูรวมวิจัย 20 คน มี 20 นวัตกรรม) ซึ่งในทัศนะของผูวิจัย 
เห็นวาเปนมาตรการที่มีพลังตอการเปลี่ยนแปลงที่สูง เพราะผูรวมวิจัยแตละคน นอกจากจะยึดหลักการมี
สวนรวมในการทำงานแบบเปนทีมแลว ยังจะตองปรับตัวเองใหเปนคนคิดนอกกรอบและมีทักษะการคิด
เชิงสรางสรรคดวย จึงทำใหสามารถผลิตนวัตกรรมที่ดีๆ ได เมื ่อนำไปปฏิบัติยอมจะสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีดวย ดังนั้น การกระตุนใหครูมีความคิดเชิงสรางสรรคเพื่อผลิตนวัตกรรมที่ดีไปใชกับ
นักเรียนถือวาเปนสิ่งสำคัญ เพราะจะกอประโยชนใหเกิดขึ้นกับนักเรียนหลายประการ ดังทัศนะของ Vikas 
The Concept School (2020) ที่กลาววา “นวัตกรรมทางการศึกษาที่โรงเรียนมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเปน
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มากกวาคำพูดลอย ๆ มันกลายเปนวิธีการเรียนรูและการสอนสำหรับทั้งนักเรียนและครูอยางรวดเร็ว
ตามลำดับ นวัตกรรมทางการศึกษากระตุนใหนักเรียนและครูคนควาสำรวจและใชเครื่องมือทั้งหมดเพ่ือ
คนพบสิ่งใหม ๆ นวัตกรรมเกี่ยวของกับวิธีการมองปญหาและการแกปญหาที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยัง
ปรับปรุงการศึกษาเนื ่องจากบังคับใหนักเรียนใชความคิดในระดับที่สูงขึ ้นเพื ่อแกปญหาที่ซับซอน 
นวัตกรรมไมไดหมายถึงการใชเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ เทานั้น แตสิ่งเหลานี้สามารถนำไปสูการ
สรางสรรคนวัตกรรมได นวัตกรรมเกี่ยวของกับวิธีคิดแบบใหมซึ ่งจะชวยใหนักเรียนพัฒนาความคิด
สรางสรรคและทักษะการแกปญหา  
 5.2.1.2 การเปลี่ยนแปลงทีไ่มคาดหวัง (Unexpected Change) 
          1) จากผลการวิจัยที่พบวา กอนดำเนินการวิจัยบุคลากรใหความสนใจนอยมาก เพราะกลัว
การเพิ่มภาระงานจากเดิมที่มากอยูแลวจะมีมากขึ้น และกอนการดำเนินวิจัยครูสวนใหญใชเทคนิคการ
สอนแบบเดิม ๆ ไมนำเทคนิคใหมๆมาใชหรืออาจจะนำมาใชไดอยางไมเต็มที่ และไมไดเขารับการอบรม
เกี่ยวกับการใชเทคนิคการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น หรือทักษะการสอนแบบใหมๆ  ก็จะไมรู
เทคนิคใหมๆที่เกิดขึ้นมา แตเมื่อมีการพัฒนากระบวนการทำวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม “สอนนอยลง 
เรียนรูมากขึ้น” ไดรับการพัฒนาจากทีมงานวิจัยเกิดประโยชนตอทีมผูรวมวิจัยและสถานศึกษาดวย สงผล
ใหครูมีความสนใจและกระตือรือรนในการฝกใชเทคนิคการสอนแบบ “สอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น” ตาม
ทักษะตาง ๆ เปนอยางมาก สอดคลองกับทัศนะของ จิตรา สุขเจริญ (2556) ที่กลาววา สอนนอย เรียน
มาก เปนแนวคิดที่ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีเรียนของครูและผูเรียน โดยครูออกแบบการเรียนรูจากการตั้ง
คำถามเพื่อใหผูเรียนคิดและสืบคนขอมูล เรียนรูจากกิจกรรมโดยใชโครงงาน ฝกใหผูเรียนมีทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิตแลวใหผูเรียนสะทอนความคิดซึ่งสามารถนำไปใชในชีวิตจริงได  มีการจัดกิจกรรมโดยให
ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูรวมกันซึ่งครูออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เชน การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ การเรียนรูแบบสืบคน การคิดขั้นสูง การเรียนรูจาก
โครงงาน การสะทอนความคิด และสอดคลองกับทัศนะของ ธงชัย สิทธิกรณ (2557) ที่กลาววา Teach 
Less, Learn More (TLLM) มุงเนนการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตของผูเรียน ซึ่งตองการเปลี่ยนการ
จัดการศึกษาในเชิงปริมาณ ไปสูการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพิ่มการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ คือ 
การเพิ่มการมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียนระหวางผูสอนกับผูเรียน ใหผู เรียนไดแสดงความคิดของตนเอง 
สงเสริมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  ลดการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณ คือ  การลดบทบาทของครู จาก
ผูสอนไปเปนผูชี ้นำ กระตุนใหผูเรียนสรางความรู การลดการเรียนแบบทองจำ การสอบ และการหา
คำตอบ และสอดคลองกับวิโรจน สารรัตนะ (2561) ที่กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research) ผู ถูกวิจัยเปลี่ยน บทบาทจากการเปนผูถูกกระทำ (Passive) เปน
ผูกระทำ (Active) หรือผูรวมกระทำ (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เปน
การวิจัยโดยพวกเขาและเพื่อพวกเขา (By Them and for Them) กลาวคือ ผูถูกวิจัยจะมีสวนรวมในทุก
ขั้นตอน เปนทั้งผูตัดสินใจ ผูปฏิบัติ และผูไดรับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผูวิจัยก็
เปลี่ยนไปดวย จากการเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูรูดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเปนผูรวมวิจัยที่
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เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไมไดมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อทำความเขาใจหรือเพื่อหาความรูใน
ปรากฏการณตาง ๆ ที่เปนอยูเทานั้น แตจะตองมีการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
พึงประสงคดวย และคาดหวังวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ทำ
จากบทบาทการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนนั้น  ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบเชนนี้ ผูวิจัยเห็นวาการวิจัยไมใชการ
เพิ่มภาระงาน แตยังทำใหครูในโรงเรียนไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานเทคนิควิธีการ ทฤษฎีการ
เรียนรูที่นำมาใชแกปญหาในชั้นเรียนตางๆเพิ่มมากขึ้น และมีการขยายตอไปยังกลุมครูที่สนใจและไมได
เปนผูรวมวิจัย ทำใหเกิดปรากฏการณในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิงวิชาการในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  

  2) จากผลการวิจัยที่พบวา จากการปฏิบัติ แมจะเปนความรูใหมในบริบทเฉพาะของ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน แตก็สามารถนำความรู
ใหมนี้ไปศึกษาตอยอดในบริบทที่ใกลเคียงกันได จากการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรู
มากขึ้น ในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกนนี้ ทำใหเกิด
การเรียนรู (Learning) ขึ้นที่หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน เปนการ
เรียนรูที่เปนขอมูลสารสนเทศที่สามารถจะนำไปใชเปนแนวทางการวิจัยประเภทอื่นอยางตอเนื่องไดอีก 
สอดคลองกับทัศนะของ อนุศร หงสขุนทด (2558) ที ่กลาววา แนวการคิดลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู       
เปนแนวทางที่สอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีนโยบายเนนไปที่ความอิสระใน
การเรียนรูของผูเรียนเปนหลักคือ ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน ผูเรียน และผูปกครองที่จะตองเขามามีสวน
รวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีการรายงานผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนำผล
จากการเรียนหรือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดมาวิเคราะห เพื่อคนหาปญหาสำหรับนำขอมูลที่ไดไป
ใชในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป (After Action Review) และนำผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาการบริหารจัดการเวลาเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีคุณภาพใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเรียนตามกับศักยภาพของผูเกี่ยวของในแตละสถานศึกษา 

  3) จากผลการวิจัยที่พบวา ในการปรับตัวทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนนั้นดวยบุคลิกของผูบริหาร
มักจะทำอะไรที่รวดเร็ว และมักจะมีการสั่งการมากกวาการรวมแสดงความคิดเห็นกับครู นับวาการจัดทำ
วิจัยในครั้งนี้เปนพื้นฐานที่ดีในการทำงาน เพื่อใหเปนไปเปาหมาย ตามที่คาดหวัง เพราะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้จะตองมีการรวมแสดงความคิดเห็น และมีการประชุมในการทำกิจกรรมตาง ๆ 
บอยเขาจึงกอเกิดการทำงานที่อาจจะดูชาลงแตคุณภาพงานนั้นเกิดขึ้นมาทุกฝายจะมีความภาคภูมิใจ
มากกวาที่ทุกคนไดมีสวนรวมและแสดงความเปนเจาของรวมกัน สอดคลองกับทัศนะของ พนมนคร        
มีราคา (2560) กลาววา การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับคนยุคใหมนั้นไมเหมือนการศึกษาเมื่อสิบหรือยี่สิ บปที่
แลว การศึกษาที่มีคุณภาพจะตองเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู และบทบาทของครูอาจารยก็ตองเปลี่ยนไป
อยางสิ้นเชิง ครูตองเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูสอน” ไปเปน “ครูฝก” หรือ “ผูอำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู” (Learning Facilitator) และตองเรียนรูทักษะในการทำหนาที่นี้ ซึ่งการพัฒนาการ
เร ียนแบบสอนนอยเร ียนร ู มากก็ค ือกระบวนการการเร ียนร ู แบบ PLC (Professional Learning 
Community) นั่นเอง ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบเชนนี้ ผูวิจัยเห็นวา การนำกระบวนการ PLC มาใช ไมใช
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เพียงแคในชั้นเรียน แตใชในกระบวนการดำเนินงานของผูบริหารรวมกับครูผูสอน ทำใหไดแลกเปลี่ยน
พูดคุยและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด 

 5) จากผลการวิจัยที่พบวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้เปนการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือ
กันของครู และผูบริหาร ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผู เรียนเปนสำคัญ เปนสถานที่สำหรับ 
“ปฏิสัมพันธ” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน ในการทำงาน เพื่อปรับปรุง
ผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการของโรงเรียนใหมองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการรวมตัวกันมี
นัยยะแสดงถึงการเปนผูนำรวมกันของครู หรือเปดโอกาสใหครูเปน “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง การมี
คุณคารวมและวิสัยทัศนรวมกัน ไปถึงการเรียนรู รวมกันและการนำสิ่งที่เรียนรู ไปประยุกตใชอยาง
สรางสรรครวมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เปนเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความตองการและความสนใจ
ของสมาชิกในการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพสูมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนเปนหลัก สอดคลองกับ 
James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ที ่ใหทัศนะวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research: PAR) เปนกระบวนการที่เปนพลวัตสำหรับใชในการพัฒนาบุคคล 
และการพัฒนาวิชาชีพ โดยที่ PAR นั้นจะเปนเครื่องมือที่สามารถทำใหเกิดผลลัพธที่ดีขึ้นไดถาผูที่นำไปใช 
เชน ผูบริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ไดใหความใสใจและรวมมือในการปฏิบัติงานเพื่อแกปญหา
รวมกัน  

 6) จากผลการวิจัยที่พบวา ในดานของผูเรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้สงผลตอผูเรียน กลาวคือ 
สามารถลดอัตราการตกซ้ำชั้น และจำนวนชั้นเรียนที่ตองเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรูใหนอยลง 
อัตราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอยางเดนชัด เมื่อเทียบกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบเกา สุดทายคือมีความแตกตางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมนักเรียนที่มีภูมิหลังไม
เหมือนกันและลดลงชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ในปนี้สูงขึ้นกวาปที่แลวอยาง
เห็นไดชัด สอดคลองกับทัศนะของ จิตรา สุขเจริญ (2556) ที่กลาววา สอนนอย เรียนมาก เปนแนวคิดที่
ปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีเรียนของครูและผูเรียน โดยครูออกแบบการเรียนรูจากการตั้งคำถามเพื่อใหผูเรียนคิด
และสืบคนขอมูล เรียนรูจากกิจกรรมโดยใชโครงงาน ฝกใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตแลวให
ผูเรียนสะทอนความคิดซึ่งสามารถนำไปใชในชีวิตจริงได มีการจัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรู
รวมกันซึ่งครูออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ การเรียนรูแบบสืบคน การคิดขั้นสูง การเรียนรูจากโครงงาน การสะทอน
ความคิด อีกทั้งยังสอดคลองกับทัศนะของ วิจารณ พานิช (2555) ที่กลาววา ความรูมีอยูทั่วทุกหนแหง 
เราสามารถเรียนรูไดตลอดเวลาโดยไมจำกัดอยูภายในหองเรียน แตวิธีการใดที่ใชคัดเลือกเฉพาะความรูที่มี
ประโยชนมาใชได รูปแบบการศึกษาในยุคปจจุบันแปรเปลี่ยนไปดวยองคความรูที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้น พฤติกรรมของมนุษยที่ปรับเปลี่ยนไปตามเวลา ทฤษฎีการศึกษาแบบเดิมอาจใชไมไดผล 
ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษากับการประสบความสำเร็จของบุคคล มิใชแคเพียงผลการสอบ รูปแบบการเรียนรู
จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองปรับเปลี่ยนใหทันตอยุคสมัยครูในบทบาทผูสรางศิษยจึงตองปรับเปลี่ยนการคิด
และการทำงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21  
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 5.2.2 การเรียนรู (Learning) จากการปฏิบัติ 
  5.2.2.1 การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูวิจัย 

 จากผลการวิจัยที ่ผู ว ิจัยเกิดการเรียนรู ว า การทำงานแบบรวมมือกันชวยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและผลสำเร็จของงานไดดีกวาการทำงานแบบตางคนตางทำอยางที่เคยเปนมา        ดัง
จะเห็นไดจากการพูดคุยกันปรึกษากันอยางขั้นตอนในการทำงานเปนระบบมากขึ้น และมีแนวโนม ในการ
ไมเห็นแกสวนตนมากกวาสวนรวม กอเกิดคุณธรรมประจำใจได และยังบงบอกถึงความสัมพันธอันดี
ระหวางกันและกันไดเปนอยางดี และในเวลาที่มีปญหาที่ไมลงตัวในการนำเสนอก็ชวยกันแกไขไดใน
ทันทวงที     การนำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแกกันก็เกิดการเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สามารถทำงานรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาปกติ ตรงกับทัศนะของ Quixley (2008) ที่กลาววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) โดยพื้นฐานแลวก็คือ การวิจัยแบบการมีสวนรวม (Participatory Research) ซึ่งผล
จากการคนพบและขอเสนอแนะใหม ๆ ที่ไดจากการลงมือปฏิบัติไมสามารถที่จะใชบังคับเพื่อใหคนอ่ืน
นำไปปฏิบัติไดทันที ซึ่งก็หมายความวาผลที่ออกมานั้นจะตองไดรับการยอมรับจากผูถูกวิจัยทุกคนกอนที่
จะมีการนำไปใชปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผูถูกวิจัยจะตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว 
และจะตองมีมุมมองวาการวิจัยในครั้งนี้คืองานวิจัยของเขา เพื่อผลประโยชนของพวกเขา และเปนสิ่งที่
พวกเขาสามารถที่จะมีผลกับสิ ่งนั ้นได (By Them, for Them and of Them) รวมทั้งสามารถที ่จะ
ปรับปรุงงานวิจัยของพวกเขาใหดีขึ้นไดอีกดวย และสอดคลองกับผลการวิจัยที่วา การทำงานที่ ทุกคนมี
สวนรวมในงาน ทุกคนตองเขาใจเปาหมายของงานกอน แลวจึงสรางวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการพิจารณา
รวมกัน จะทำใหเกิดความเขาใจและไดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการทำงานจากการมีสวนรวมของทุกคน 
ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณ ที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยไดมีสวนรวมกันเสนอแนวคิดการปฏิบัติ การวิเคราะห
ปญหาในกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น วิธีการแกไขปญหาใหมีความชัดเจนในทุกขั้นตอนการทำวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติรวมกันในทิศทางเดียวกัน 

 จากผลการวิจัยที่ผู วิจัยเกิดการเรียนรูวา ในการทำงานแตละครั้งทุกขั้นตอน ยอมมีการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ การประเมินผลในการทำวิจัยรวมกัน ไมไดทำผูเดียว ผูรวมวิจัยไดพิจารณาถึงผล
ของการปฏิบัติรวมกัน ดังจะเห็นไดจากการรวมมือทำแบบประเมิน รวมมือวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน 
วามีผลการดำเนินงานเปนอยางไร ไดวิเคราะหปญหาอุปสรรค ขอบกพรอง และไดมีการวิเคราะห
ขอเสนอแนะที่จากการปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา มีการทบทวนในสิ่งที่ไดเรียนรูอะไรบางจากการ
ปฏิบัตินั้นรวมกัน ทำใหเกิดความตระหนักถึงผลของการดำเนินงานที่ไดทำไวใหไดประโยชนตอผูวิจัยและผู
รวมวิจัยใหมากที่สุด สอดคลองกับทัศนะของ Saymour-Rolls & Hughes (2002) ที่กลาววา การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนวิธีการสืบสวนสอบสวนรวมกันโดยมีการสะทอนผลและมองตนเองเปนหลัก 
โดยจะเริ่มจากการสะทอนผล (Reflection) กอน รวมพูดคุยกันถึงปญหาที่เกิดขึ้น และยอมรับวาสิ่งนั้น
เปนปญหาแลวจึงลงมือดำเนินการตามขั้นตอนของ PAR ตอไป 
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  5.2.2.2 การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูรวมวิจัย 
  จากผลการวิจัยที่ผูวิจัยเกิดการเรียนรูวา ผูรวมวิจัยไดเกิดองคความรูในการทำงานแบบ

รวมมือกันชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและผลสำเร็จของงานไดดีกวาการทำงานแบบตางคนตางทำ
อยางที่เคยเปนมา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเกิดการทำงานที่มีวัตถุประสงคที่เหมือนกันไดนั้น ไมใชเรื่องบังเอิญ 
แตเกิดจากทุกคนตองเขาใจเปาหมายเดียวกันใหดีกอนคอยลงมือทำ จะทำใหเกิดความเขาใจและไดวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับการทำงานจากการมีสวนรวมของทุกคน ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณ การระดม
สมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณและธารสายวิชาการรวมกันนั้น ตรงกับทัศนะของ 
James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ที ่กล าวววา การวิจ ัยเช ิงปฏิบ ัต ิการแบบมีส วนรวม 
(Participatory Action Research: PAR) เปนกระบวนการที่เปนพลวัตสำหรับใชในการพัฒนาบุคคล 
และการพัฒนาวิชาชีพ โดยที่ PAR นั้นจะเปนเครื่องมือที่สามารถทำใหเกิดผลลัพธที่ดีขึ้นไดถาผูที่นำไปใช 
เชน ผูบริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ไดใหความใสใจและรวมมือในการปฏิบัติงานเพื่อแกปญหา
รวมกัน สอดคลองกับผลการวิจัยที่ผูวิจัยและผูรวมวิจัยนำความรูและประสบการณรวมทำงานในการแกไข
ปญหาไดในทุกขั้นตอนเปนลำดับ และผูรวมวิจัยเรียนรูคุณคาในการทำวิจัยรวมกันในดานการทำงานและ
คิดวิเคราะห สังเกต ในแงมุมตาง ๆ ไดดีมากกวาปกติ 

  5.2.2.3 การเรียนรูที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา  
   จากผลการวิจัยที่พบวา สถานศึกษาไดรับการพัฒนาและแกไขปญหาดานการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น ครูผูสอนลดบทบาทในการสอนของตนเองใหนอยลง และสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น ตรงกับทัศนะของ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555) ที่กลาววา 
การจัดการเรียนรูแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น (Teach Less, Learn More) การลดบทบาทของครู
จากผูสอนเปนเพียงผูช้ีนำกระตุนใหผูเรียนสรางความรู การลดการเรียนรูโดยการทองจำการสอบ และการ
หาคำตอบจากการแทนคาในสูตรตาง ๆ 

 จากผลการวิจัยที่พบวา โรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรูเพียงพอตอความตองการของผูเรียน 
ครูผูสอนมีความสามารถในการผลิตสื่อการสอนที่ตรงกับรายวิชาและทันตอสถานการณของการจัดการ
เรียนการสอนในชวงที่โรงเรียนปดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) สอดคลองกับทัศนะของ สุธีระ ประเสริฐสรรพ (2558) ที่กลาววา สอนนอย เรียนรูมาก วาเปนวาท
กรรมของการจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ครูตองสอนใหนอยลง เพื่อใหนักเรียนไดเรียนมากขึ้น ใน
อดีตที่นักเรียนมีขอจำกัดการเขาถึงแหลงความรู ครูเปนบุคคลเดียวที่มีความรู นักเรียนตองรับจากครู แต
ปจจุบันนักเรียนสวนมากเขาแหลงขอมูลไดงาย จากเทคโนโลยีสารสนเทศจนกลายเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตประจำวัน นักเรียนไมจำเปนตองพึ่งการสอนเนื้อความรูจากครูอีกแลว ความรูหาไดงาย จาก Google 
หรือดูไดจาก Youtube หากไมเขาใจสามารถดูชาไดทุกเวลาที่ตองการ เทคโนโลยีชวยใหเรียนรูเพิ่มขึ้น
โดยเชื่อมตอไปยังขอมูลใกลเคียงกันโดยงาย การสอนหนาหองของครูอาจสรางการเรียน  แกนักเรียนได
นอยกวาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 5.2.2.4 การเรียนรูโดยภาพรวม 
  จากผลการวิจัยที่พบวา ผูวิจัยและผูรวมวิจัยเมื่อรวมในกระบวนการวิจัย “โดยการกระทำ” 
แลวไดเกิดการเรียนรูถึงความแตกตางในประสิทธิภาพของการทำงานแบบตัวใครตัวมันกับการทำงานแบบ
เปนทีมหรือแบบมีสวนรวม ตางตระหนักวาการทำงานแบบเปนทีมหรือการทำงานแบบมีสวนรวมสงผลตอ
การการทำงานไดดีกวา ในสวนของบุคลากรของโรงเรียนคนอื่นๆที่ไมไดเปนผูรวมวิจัยดวย แตไดมีโอกาส
สังเกตเห็นกระบวนการพัฒนาการสอนของครูที่เปนผูรวมวิจัย ไดตระหนักถึงความสำคัญของการสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียนดวยแนวคิดของ Teach Less, Learn More และมีทาทีจะนำเอาแนวคิดนี้ไปสูการ
ปฏิบัติของตนเองดวยนั้น ยืนยันใหเห็นถึงความสำคัญของคำวา “การกระทำ” และความสำคัญของการ
เรียนรูดวยการลงมือทำ (Learning by Doing) หรือ การเรียนรูตามสถานการณ (Phenomenon-based 
Learning) รวมทั้ง ประโยชนของการมีตัวอยางที่เปนไปตามสถานการณจริง (The benefits of having 
an example are based on real phenomena) ดังม ี Quotes ของบุคคลที ่ม ีช ื ่อเส ียงหลายทาน
สนับสนุนดังนี ้ “ทำดี ดีกวา พูดดี” (Well done is better than well said.) - Benjamin Franklin, 
“คุณไมสามารถเขียนชีวิตของคุณดวยคำพูด คุณเขียนมันดวยการกระทำ สิ่งที่คุณคิดไมใชสิ่งที่สำคัญ สิ่ง
สำคัญคือสิ่งที่คุณทำเทานั้น” (You do not write your life with words. You write it with actions. 
What you think is not important. It is only important what you do.) - Patrick Ness, “ผ ู  ค น
จำนวนมากมักลวนบรรยายในสิ่งที่พวกเขาพูดและสิ่งที่พวกเขาทำ มีสองสิ่งที่แตกตางกัน ดังคำที่กลาวไว
วา พูดไปก็ไรคา หากไมลงมือทำหลังจากพูดทุกสิ่งก็ไรประโยชนทั้งหมด” (A lot of people are all 
talk, what they say and what they do are two different things. As the saying goes, talk is 
cheap. Without actions behind the talk, it is all useless.” - Catherine Pulsifer, และ “ถาคุณ
พูดถึงเรื่องนี้ มันเปนความฝน ถาคุณนึกภาพ มันเปนไปได แตถาคุณกำหนดเวลาลงมือทำ มันก็เปนเรื่อง
จร ิง” (If you talk about it, it's a dream, if you envision it, it's possible, but if you schedule 
it, it's real.) - Anthony Robbins. (Words of Wisdom website, n.d.). ดังนั้น การที่กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (ที่มีการกระทำรวมกัน) สงผลให เกิดการเรียนรูถึงประสิทธิภาพของการ
ทำงานแบบเปนทีมจึงเปนการเรียนรูที่มีคุณคาและเกิดประโยชน เพราะจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงใน
ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคคลเพื่อการพัฒนางานอื่นๆ ตอไปอีกดวย เพราะการ
ทำงานเปนทีมกอใหเกิดประโยชนหลายประการ เชน กอใหเกิดการสนับสนุน (Fosters) ความคิด
สรางสรรค (Creativity) การเร ียนรู   (Learning) การผสมผสาน (Blending) การเสริมใหสมบูรณ 
(Complementary) จ ุ ดแข ็ ง  (Strengths) การสร  า ง  (Building) ความ เ ช่ื อถ ื อ  (Trust) การสอน 
(Teaching) ความข ัดแย ง (Conflict) ความแนวแนในการต ัดส ินใจ (Resolution) ท ักษะ (Skills) 
ความรูสึกในการเปนเจาของที่มากขึ้น (Promotes a Wider Sense of Ownership) และสงเสริมการรับ
ความเสี่ยงที่ดี (Encourages Healthy Risk-Taking) (Mattson, 2017)  
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 5.2.3 องคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 

 จากผลการวิจัยที่พบวา งานวิจัยนี้ไดกอใหเกิดองคความรูในบริบทเฉพาะของโรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคมที่อธิบายไดดวยกรอบแนวคิดการวิเคราะหพลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt 
Lewin ดังรายละเอียดที่กลาวถึงในสรุปผลการวิจัยนั้น ถือเปนองคความรูที่สอดคลองกับกับจุดมุงหมาย
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพราะการวิจัยประเภทนี้ “มุงการเปลี่ยนแปลง และมุงใหเกิด
การกระทำเพื ่อบรรล ุผล” (Sanrattana, 2018) ด ังน ั ้นการกระทำเพื ่อบรรล ุผลจะตองคำนึงถึง
องคประกอบของการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 4 องคประกอบ คือ การเปลี่ยนแปลงที่
คาดหวัง (Expected Change) พลังขับเพื ่อการเปลี ่ยนแปลง (Force For Change) สิ ่งตอตานการ
เปลี ่ยนแปลง (Resistance to Change) และเอาชนะสิ ่งตอตานการเปลี่ยนแปลง (Overcome the 
Resistance of Change)  

 องคความรูที่ไดรับจากการวิจัยใน 4 องคประกอบดังกลาว ถือเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา 
Teach Less, Learn More เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกวาเดิม เพราะธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงดัง
คำกลาวของ James (1964) คือ “การเปลี่ยนแปลงไมใชเหตุการณ แตเปนกระบวนการ” (Change is 
not an event, it's a process.) และธรรมชาติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือการพัฒนาแบบเกลียวสวาน
ที่ตอเนื่องไปอยางไมมีสิ้นสุดของวงจรการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนผล รวมทั้ง
ธรรมชาติของการบริหารการศึกษาในโรงเรียนที่ไมมีวันสิ้นสุดเชนกัน เพราะมีนักเรียนหมุนเวียนเขามา
เรียนจากปการศึกษาหนึ่งสูอีกปการศึกษาหนึ่ง หรือจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งอยูเสมอ ดังนั้น โรงเรียนศรี
กระนวนวิทยาคมจึงควรนำเอาองคความรูที่ไดรับจากการวิจัยนี้นำไปเปนบทเรียนเริ่มตนเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการพัฒนา Teach Less, Learn More ใหดียิ ่งขึ ้นตอไป ขณะเดียวกัน ควรสรางความ
ตระหนักใหครูและบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนไดตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจาก 
quotes ของผู ม ีช ื ่อเสียง เชน “การปรับปรุงคือการเปลี ่ยนแปลง การที ่จะสมบูรณแบบคือการ
เปลี ่ยนแปลงบอย ๆ”(To improve is to change; to be perfect is to change often.) - Winston 
Churchill, “สิ่งเดียวหลังจากที่คุณกาวออกจากเขตความสะดวกสบายแลว คุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเติบโต
และเปลี่ยนแปลง” (It’s only after you’ve stepped outside your comfort zone that you begin 
to change, grow, and transform.) - Roy T. Bennett, “การเปลี่ยนแปลงจะไมเกิดขึ้นหากเรารอคน
อื่นหรือรอเวลาอื่น เราคือคนที่เรารอคอย เราคือการเปลี่ยนแปลงที่เราแสวงหา”  (Change will not 
come if we wait for some other person, or if we wait for some other time. We are the 
ones we've been waiting for. We are the change that we seek.) - Barack Obama, “ถาเราไม
เปลี่ยนแปลง เราก็ไมเติบโต ถาเราไมเติบโตเราก็ไมไดมีชีวิตอยูจริงๆ” (If we don’t change, we don’t 
grow. If we don’t grow, we aren’t really living.) - Gail Sheehy, “ไ ม  ใ ช  ท ุ ก ส ิ ่ ง ท ี ่ เ ผ ช ิ ญ จะ
เปลี่ยนแปลงได แตไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไดจนกวาจะเผชิญ” (Not everything that is faced can be 
changed, but nothing can be changed until it is faced. - James Baldwin, “ความกาวหนานั้น
จะเปนไปไมไดเลยหากไมมีการเปลี่ยนแปลงและผูที่ไมสามารถเปลี่ยนใจก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไร
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ไ ด  ”  (Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds 
cannot change anything.) - George Bernard Shaw, “จะ ไม  ม ี อะ ไร เก ิ ดข ึ ้ น เ ว  นแต  จะม ี การ
เคลื่อนไหว” (Nothing happens unless something is moved. - Albert Einstein, and “ถาคุณไม
ชอบอะไรใหเปลี ่ยนมัน ถาคุณไมสามารถเปลี ่ยนไดใหเปลี ่ยนทัศนคติของคุณ” (If you don’t like 
something, change it. If you can’t change it, change your attitude.) - Maya Angelou. (Lagacé, 
2021) 

  ทั้งนี้ มีประเด็นที่ทาทายอื่นๆอีกหลายประเด็นที่โรงเรียนกระนวนวิทยาคมควรนำมาเปน
ประเด็นเพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะในปจจุบัน   มี
กระบวนทัศนเพื่อการเรียนรูสำหรับศตวรรษที่ 21 หลายประการ เชน ขับเคลื่อนดวยการวิจัย (Research-
Driven) ขับเคลื่อนดวยเว็บ (Web-Driven) หองเรียนระดับโลก (Global Classroom) การรูที่หลากหลาย
ของศตวรรษที ่ 21 (Multiple Literacies of the 21st Century) การเรียนรู โดยใชผลลัพธเปนฐาน 
(Outcome-Based Learning) เปนตน (Sanrattana, 2018) นอกจากนั้น ครูตองการการพัฒนาทักษะที่
สำคัญหลายทักษะ เชน 1) การคิดเชิงวิพากษ (Critical Thinking) ความรวมมือ (Collaboration) การ
สื ่อสารและความสรางสรรค (Communication and Creativity) 2) สารสนเทศ (Information) สื่อ 
(Media) และการรูเทาทันเทคโนโลยี (Technology Literacy) 3) ความยืดหยุน (Flexibility) ภาวะผูนำ 
(Leadership) ความคิดริเริ่ม (Initiative) การสรางผลผลิต (Productivity), และทักษะทางสังคม (Social 
Skills) 4) การสรางเครือขาย (Connectivity) ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง (Self-Responsibility) (Ha r anaka , 2020) ในขณะเดียวกันนักเร ียนก็
ตองการการพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 หลายประการเชนกัน เชน  1) ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 2) ความรวมมือและการสื ่อสาร (Collaboration and 
Communication) 3) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
4) การเปนพลเมืองโลก (Global Citizens) 5) การรูเทาทันเทคโนโลยี (Technology Literacy) และ 6) 
การเปนผูเรียนตลอดชีวิต (Lifelong Learners) (Jones, 2013) 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

5.3.1.1 เนื่องจากผลการวิจัยนี้เปนผลการวิจัยในบริบทเฉพาะของโรงเรียนศรีกระนว
นวิทยาคม  ไมเปนการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยเชิงอางอิงใดๆ  ดังนั้นองคความรูที่ไดรับจากการปฏิบัติ
ที่เปนชุดความคิดและความเชื่อที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง การนำเอาปจจัยผลักดันเพ่ื อการ
เปลี่ยนแปลงมาใช ทั้งที่เปนแนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เปนกลยุทธเพื่อการ
พัฒนา (Strategies for Development) และแนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) การ
จัดการเรียนรูแบบสอนนอย เรียนรูมากขึ้น รวมถึงการตระหนักถึงสิ่งตอตานการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และการแสวงหาวิธีการเพื่อการเอาชนะสิ่งตอตานการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ซึ่ง
จะยังคงตองมีการจัดการศึกษาอีกตอไปอยางไมมีสิ ้นสุด จะตองถือเอาชุดความคิดความเชื ่อจาก
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ผลการวิจัยนี้เปนองคความรูที่มีคุณคา เปนองคความรูที่จะนำไปใชเพื่อยกระดับคุณภาพของการเรียนรู
แบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้นใหสูงขึ้นอีกตอไป  

 5.3.1.2 ผลจากการวิจัยพบวาโครงการที่กำหนดเพื่อการปฏิบัติในงานวิจัยนี้  ได
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่คาดหวังและไมคาดหวังในทางบวก รวมทั้งกอใหเกิดการเรียนรูหลาย
ประการ จึงควรไดรับสานตอเพื่อใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงตอไป ตามหลักการหนึ่งของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม คือ เปนการพัฒนาแบบเกลียวสวาน (Spiral Cycle) ที่หมุนเวียนกันไปไม
สิ้นสุด คาดหวังใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง ในขณะเดียวกันบุคลากรในโรงเรียนศรีกระนวนวิทยา
คมและผูเกี่ยวของก็สามารถจะริเริ่มพัฒนาโครงการใหมๆ เพิ่มเติมอีกไดจากทางเลือกที่เปนไปไดอีก
หลากหลายทางเลือก 

5.3.1.2 งานวิจัยนี้ ไดกอใหเกิดความรูใหมเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลใหการพัฒนาการเรียน
การสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น แมจะเปนความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม แตหนวยงานอื่นที่มีบริบทหรือลักษณะคลายคลึงกัน หรือแมจะมีความ
แตกตางกัน แตมีความตองการในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสอนนอยลง เรียนรูมากขึ้น  ก็สามารถ
นำเอาแนวคิดที่เปนความรูใหมจากงานวิจัยนี้ไปปรับใชหรือประยุกตใชไดตามความเหมาะสม อยางนอยก็
จะเปนการพัฒนาที่มีกรณีศึกษาใหไดดูเปนแนวทาง เพราะตามทัศนะของ Coghlan and Brannick 
(2007) และ James, Milenkiewcz, and Bucknam (2008) ไดกลาววา  “แมผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
มีขอจำกัดในการนำไปเผยแพรหรืออางอิง แตสามารถนำเอาประเด็นขอคิดหรือเหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้น
เปนขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใชในสถานการณอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือที่กำลังมุงใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได”  

5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
5.3.2.1 ควรสงเสริมใหผูบริหารและครูมีการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรูเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และเปนการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
โดยเฉพาะการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของครูในหลากหลายรูปแบบ และรวมสรางสรรคเปนนวัตกรรม
การจัดการเรียนรูของโรงเรียนสูการเปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 

5.3.2.2 ผลจากการวิจัยนี้ทำใหไดความรูใหม (New Knowledge) จากการปฏิบัติ แม
จะเปนความรู ใหมในบริบทเฉพาะของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเกี ่ยวกับปจจัยที ่สงผลตอการ
ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู แตอาจนำความรูใหมนี้ไปศึกษาตอยอด เชน การนำองค
ความรูใหมที่ไดรับจากการปฏิบัติในงานวิจัยนี้ไปพัฒนาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการเผยแพรดวย
ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D)  นอกจากนั้น ครูผูรวมวิจัย ควร
นำประสบการณการมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยนี้ โดยเฉพาะในโครงการครู 1 คนตอ 1 นวัตกรรม ไป
พัฒนาตอยอดเปนการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) หรือพัฒนาเปนการวิจัยในช้ัน
เรียนแบบมีสวนรวม (Participatory Classroom Action Research) ของตนเอง
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แบบประเมินระดับการปฏิบตัิของครูตามแนวคิดของ Teach Less, Learn More 
คำชี้แจง  ขอความดานลางนี้เปนขอความที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการปฏิบัติตนของครูโรงเรียนตาม

แนวคิดของ Teach Less, Learn More กรุณาตรวจสอบกลองขอความแตละคำสั่งที่สอดคลอง
กันกับการตอบสนองที่เกี่ยวกับวิธีการประเมินความถี่ของการปฏิบัติของครูจากเกณฑดังตอไปนี้ 

   5  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติสม่ำเสมอ                           
   4  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติบอยครั้ง                            
   3  หมายถึง มีระดับการปฏิบัติบางครั้ง                             
   2  หมายถึง มีระดับการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง                         
   1  หมายถึง ไมเคยปฏิบัติ                         

ขอ ประเดน็ในการประเมิน 
ระดับปฏิบัตขิองครู 

5 4 3 2 1 

1 ครูมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (Student Centered 
Learning) 

     

2 ครูการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning)       
3 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)       
4 ครูการจัดการเรียนรูดวยการลงมือทำ (Learning by Doing)       
5 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง (Self-Directing Learning)       
6 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง (Self-Directing Learning)       
7 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Learning by 

Constructivism Theory)   
     

8 ครูมีการจัดการเรียนรูโดยการแสวงหาความรู (Inquiry Based 
Learning)  

     

9 ครูมีการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward Design Learning)        
10 ครูมีการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของบลูม (Higher Order of 

Bloom’s taxonomy) 
     

11 ครูมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills)       
12 ครูมีการพัฒนาชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning Community)        

 
 
 
 
 
 



500 
 

แบบสอบถามเก่ียวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
(แบบสอบถามนี้สำหรับครูในโรงเรียน ที่สนใจจะเรียนรูเกีย่วกับครูและการมีสวนรวมของพวกเขาในหองเรียน) 
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย   แตละรายการ ทำเครื่องหมายเพียงหนึ่งรายการเทานั้น 

ขอ ประเดน็ในการประเมิน 
ระดับปฏิบัตขิองครู 

5 4 3 2 1 

1. ครูมีองคความรูในเนื้อหาโดยละเอียด      

2 ครูกระตือรือรนที่จะอานหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน      

3 ครูใชเวลาพอสมควรในการช้ีแจงขอสงสัยของเด็ก ๆ      

4 ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ      

5 ครูมีการวางแผนอยางดีวาจะสอนอะไรกอนเขาหองเรียน      

6 ครูพรอมใหนักเรียนถามคำถามและพรอมใหคำปรึกษา      

7 ครูรักษาภาพลักษณที่ดีในหมูเพื่อนรวมงานและกับนักเรียน      

8 ครูมีความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและผูปกครอง      

9 ครูคอยกระตุนและพยายามเปนพิเศษในการพัฒนานักเรียน      

10 ครูจัดลำดับความสำคัญของสิง่ตางๆและทำสิ่งที่สำคัญที่สดุ      

11 ครูมีความมั่นใจและสบายใจในการนำเสนอ      

12 ครูมีความสามารถในการสื่อสารไดดี      

13 ครูยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาตลอดเวลา      

14 ครูใหความสนใจอยางใสใจในขณะที่นักเรียนโตตอบ      

15 ครูใหเวลาและใชเวลาในการชื่นชมนักเรียน      

16 ครูมีความมั่นใจในตัวเองและสามารถปฏิบัติงานไดทุกอยาง      

17 ครูสามารถเผชิญกับสถานการณทุกรูปแบบในชั้นเรียน      

18 ครูแสดงความกระตือรือรนในงานที่ทำ      

19 ครูสามารถควบคุมช้ันเรียนของตนไดดี      

20 ครูมีความคิดสรางสรรคและมีความเปนผูนำ      
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แบบประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึน้กับนักเรียน ที่ไดรบัผลจากการจดัการเรียนการสอนแบบ  
Teach less, Learn More ของคร ู

คำชี้แจง  ขอความดานลางนี้การประเมินผลคุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ไดรับผลจากการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Teach less, Learn More ของครู ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย   ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน  ตามเกณฑตอไปนี้ 

   5  หมายถึง คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียนระดับมากที่สุด                           
   4  หมายถึง คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียนระดับมาก                           
   3  หมายถึง คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียนระดับปานกลาง                        
   2  หมายถึง คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียนระดับนอย                           
   1  หมายถึง คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียนระดับนอยที่สุด                           

 

ขอ 
คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบสอนนอย เรียนรูมาก 

ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 ผูเรียนไดรับโอกาสในการพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ      

2 ผูเรียนไดพูดคุยกับนักเรียนคนอื่น ๆ ถึงวิธีดำเนินการคนควา
ตรวจสอบ 

     

3 ผูเรียนไดรวมคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอ่ืนๆ      

4 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกันกับเพื่อนในชั้นเรียน      

5 ผูเรียนไดคนควารวบรวมขอมูลดวยตนเอง      

6 ผูเรียนไดคนหาคำตอบดวยตนเอง      

7 ผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามขอสงสัยในชั้นเรียน      

8 ผูเรียนลงมือปฏิบัติและคิดในการปฏิบัติกิจกรรม      

9 ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยความสามารถอยางมีความสุข      

10 ผู เรียนเขาใจความคิดอยางลึกซึ ้งวาจะเปนผู เรียนที่ดีขึ ้นได
อยางไร 

     

11 ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
เรียนรูในชั้นเรียนไดรับความชวยเหลือและการสนับสนุนจาก
เพ่ือนรวมชั้นเรียนเพื่อทำงานมอบหมายใหเสร็จสมบูรณและ / 
หรือรับขอเสนอแนะจากเพ่ือนเพ่ือแกไขงาน 

     

12 ผูเรียนมีโอกาสแสดงใหเห็นถึงการประเมินคุณภาพงานของ
ตนเอง ในขณะที่ดำเนินการและ / หรือปรบัเปลี่ยนแนวทางเมื่อ
เผชิญกับอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายระยะยาว 
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ขอ 
คุณลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับนักเรียน 

จากผลการสอนแบบสอนนอย เรียนรูมาก 

ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

13 ผูเรียนมีการพฒันาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การ
แกปญหา และการนำความรูไปประยุกตใช 

     

14 ผูเรียนไดสรางองคความรูและจัดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง      

15 ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทั้งในดานการสรางองค
ความรู การสรางปฏิสัมพันธรวมกัน 

     

16 ผูเรียนเรียนรูความรับผิดชอบรวมกันมีวินัยในการทำงาน และ
แบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

     

17 ครูจัดกิจกรรมที่เปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียน
อาน พูด ฟง คิด 

     

18 ผูเรียนมีการพฒันาทักษะกระบวนการคิดไปสูระดับที่สูงขึ้น      

19 ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด      

20 มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู และผูเรียนกับผูเรียน      
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รายชื่อผูรวมวจิัย 
1. นางสาวพิกุล           ทองภู    
2. นางจารุพร  รุทเทวิน    

3. นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระ  

4. นางอภิรดี ศักด์ิคันธภิญโญ   

5. นางปยะพร ศิริปรีชาพันธุ    

6. นางสาววิริพร อามาตรยสมบัติ    

7. นางสาวมัลลิกา เปรมลาภ   

8. นายพิทยา แหลมคม   

9. นางสาวปยะนุช        วินทะไชย   

10. นางสาวนครราช  เทียนเพ็ชร    

11. นางสาวชลิดา ชาติมนตรี    

12. นางประมวญจิตต  พันธุเสือทอง    

13. นางสาวนิตยา หอมทอง    

14. นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง   

15. นายสุริยา นามไพร    

16. นายกฤตนน             เดชาโชติชวง   

17. นางสาววิรงรอง       ทองเทพ    

18. นายธันยวัตร            แกวสุข    

19. นางณีระนุช อาจศรี   

20. นางสาวรจเรข เหลาลาภะ    
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