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 The study was research and development. The professional development model was used to enhance teaching 

competency of teachers through differentiated instruction. The purposes of the research were to: (1) develop a professional 

development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction. (2) evaluate the effectiveness 

of the professional development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction. The sample 

was 8 teachers and 75 students in Subyaiwittayakhom school. The tools used in this research was a manual of the professional 

development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction, professional development plan, 

test of knowledge about teaching competency of teachers through differentiated instruction, the unit and lesson plans evaluation 

form, research and classroom action research evaluation form, teaching observation form, self-evaluation from, assessment of 

thinking skills form. Data were analyzed using descriptive statistics, percentage, mean ( x ), standard deviation (S.D.),                  

t-test Dependent and content of analysis. 

 The results of the study were as follows : 

 1. The professional development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction 
called "BOONSARIT Model" consisted of principle, objective, conditions for success, process of professional development model 

included a nine-step : Step 1 Basic Data Analysis (B); Step 2 Organization Data (O); Step 3 Objective Setting (O); Step 4 Network 

Practices (N); Step 5 Selection of Instructional Method (S); Step 6 Ability of Assessment (A); Step 7 Routine to Research (R); 

Step 8 Individual differentiated Diagnostic (I); and Step 9 Teamwork and Transportability (T). The professional development 

model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction proved to be effective as verified by the 

experts was at the highest level. 

 2. The results of the professional development model to enhance teaching competency of teachers through 

differentiated instruction revealed that teacher’s knowledge of teaching the differentiated instruction after using this professional 

development model were statistically significant higher than before the professional development model at .05 level; the 

performance of the teachers in analyzing the students was at the highest level; the performance of the teachers in design learning 

units and lesson plans was at the highest level; the performance of the teachers in research process was at the highest level;         

the performance of the teachers in evaluation through differentiated instruction was at the highest level; thinking skills of student 

was at the highest level. and the dissemination to the school network, revealed that teacher’s knowledge of teaching the 

differentiated instruction was at the highest level. 
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บทท ี 1 

 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การศึกษามีความสําคัญต่อการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการพฒันา
ประเทศ  และทรงถือวา่ “การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาชีวิตมนุษย์” ดงักระแสพระราชดาํรัส 
และพระบรมราโชวาทซึงไดพ้ระราชทานไว ้ณ โอกาสต่าง ๆ ทีอญัเชิญมาบางตอนความวา่   

“...การพัฒนาให้ประชาชนทัวไป มีความอยู่ ดีกินดี มีความมันคงด้วยการให้การศึกษา 
การศึกษาเป็นเครืองมือสําคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ  ให้เป็นทรัพยากรทางปัญญาทีมีค่า
ของชาติ...” 

“...งานด้านการศึกษา เป็นงานสําคัญทีสุดอย่างหนึงของชาติ เพราะความเจริญและ      
ความเสือมของชาตินัน ขึนอยู่กับการศึกษาของพลเมือง เป็นข้อใหญ่...” 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที  21 เมือเปรียบเทียบกบัการเรียนรู้ในศตวรรษที 20 แตกต่างกนัมาก
เพราะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 มุ่งเน้นให้คนลดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการลงแต่ไปเพิม          

การพฒันาทกัษะต่าง ๆ มากขึน ทงัดา้นทกัษะในการใชชี้วิต ทกัษะการคิด และการใช้เทคโนโลยี
เพือการเรียนรู้ (ICT) สภาวการณ์เปลียนแปลงของโลกปัจจุบนั ทีนานาประเทศทวัโลกตอ้งใช ้     

กลยุทธ์ต่าง ๆ ทงัด้านความร่วมมือ และการแข่งขนัด้านคุณภาพของสินคา้และบริการ เพือความ   

อยูร่อดและผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะการกา้วสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทีมีการเปิด
เสรีดา้นการคา้และบริการ เป็นเหตุผลสําคญัประการหนึงทีประเทศทวัโลกตอ้งเร่งพฒันากาํลงัคน
ให้มีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล สําหรับประเทศไทยในช่วงทีผ่านมา พบว่า สถานการณ์ด้าน   

การผลิตและพัฒนากําลังคนย ังมีปัญหาอยู่มาก  การผลิตกําลังคนส่วนใหญ่ย ังเป็นไปตาม
ความสามารถในการผลิตของสถานศึกษา กาํลังคนระดับอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อย         

ทาํให้ประเทศขาดกาํลงัคนระดบักลางเพิมขึน สําหรับดา้นคุณภาพกาํลงัคน พบว่า กาํลงัคนทีผลิต
ได้ขาดคุณลักษณะทงัด้านความรู้และทกัษะทีจาํเป็น นอกจากนียงัพบปัญหาในเชิงระบบ เช่น     

ขาดระบบกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่ายผูใ้ช้ขาดความร่วมมือและ       

การประสานระหว่างภาครัฐดว้ยกนัเองและกบัภาคเอกชน ขาดฐานขอ้มูลกาํลงัคนทีเชือมโยงกนั          

ทงัระบบ ขาดการกาํหนดมาตรฐานอาชีพและวิชาชีพ เป็นตน้ (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2554 : คาํนาํ) ความเปลียนแปลงของโลกปัจจุบนัและอนาคตมีแนวโนม้การแข่งขนัทวีความรุนแรง

1 



2 
 

มากขึน มีการยา้ยฐานการผลิตหลายดา้นไปลงทุนในตลาดต่างประเทศทีมีค่าจา้งราคาถูกกวา่ ทาํให้
สถานการณ์ความต้องการกาํลังคนมีการเปลียนแปลงอย่างมาก ในขณะเดียวกันประเทศไทย           

ก็ต้องการยกระดับผลิตภาพสินค้าและบริการให้สูงขึน และใช้นวตักรรมมากขึน แต่กาํลังคน      

ของประเทศไทยยงัไม่สามารถยกระดบัความรู้และทกัษะการทาํงานของตนไดเ้ท่าทีควร รวมทงั     

มี ก า รข าดแคลนกําลัง คนในบางสาขา /ระดับ  และ เ กินความต้องก ารในบางสาขา /                       

ระดบัขาดมาตรฐานการประเมินสมรรถนะและทกัษะการทาํงานของกาํลงัคนของประเทศทีเป็น
บรรทดัฐาน และสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลของนานาชาติได้  (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2554 : คาํนํา) การกาํหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม  นับเป็น
ความกา้วหนา้ของวชิาชีพทางการศึกษา และเป็นการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึน อนัจะเป็น
ผลดีต่อผูรั้บบริการทางการศึกษาทีจะไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐานทีสูงขึนดว้ยซึง
จะทาํใหว้ชิาชีพและผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรั้บความเชือถือ ศรัทธา มีเกียรติและศกัดิศรี
ในสังคม (สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2548)   

การจดัการศึกษาของไทยในปัจจุบนัยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคล สังคมและ
ประเทศ เมือตอ้งเผชิญกบักระแสความคาดหวงัของสังคมทีจะให้การศึกษามีบทบาทในการเตรียม
คนให้พร้อมสําหรับการแข่งขนัในสังคมโลกดว้ยแลว้ ก็ยิงเห็นสภาพความสับสน ความลม้เหลว 
และความล้าหลงัทีเป็นปัญหาของการศึกษามากขึน และวิกฤติทีสําคญัของการศึกษานอกจากนี  
อาจกล่าวถึงได้อีกคือ วิกฤติของผูเ้รียน กล่าวคือ ผูเ้รียนมีความทุกข์เนืองจากเนือหาทีเรียน            
ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในชีวิตประจาํวนัตอ้งจาํใจเรียนสิงทีไกลตวั ตอ้งสร้างจินตนาการ
ดว้ยความยากลาํบาก และตอ้งท่องจาํตลอดเวลา ขาดการเชือมโยงความรู้ทีไดจ้ากการเรียนมาใช้
ปฏิบติัในชีวติประจาํวนั ทาํใหเ้กิดความสับสน ผลทีเกิดขึนคือ มีเจตคติทางลบต่อการเรียน และเป็น
ปัญหาของสังคม เช่น ฆ่าตวัตาย เป็นคนเกเรหนีโรงเรียน สร้างปมเด่นในทางทีผิด และติดยาเสพติด 

(รุ่ง แกว้แดง, 2543) ดงันนักระบวนการเรียนรู้ ถือไดว้า่เป็นกระบวนการทีก่อให้เกิดความเจริญงอก
งามของแต่ละบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดั
สภาพแวดลอ้ม สังคม  การเรียนรู้และปัจจยัเกือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต  และ
การจดัการศึกษา มีหลกัการสําคญัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถทีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
และถือวา่ผูเ้รียนสาํคญัทีสุด (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, มาตรา 4, มาตรา 22)  

กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศกัยภาพตอบสนองความตอ้งการความสนใจของผูเ้รียน  ในการจดักระบวนการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียนนนั ครูจะตอ้งจดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัและ
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ความแตกต่างของผูเ้รียน เนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ใช้ เพือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผูเ้รียน เรียนรู้จากประสบการณ์การจริง                

ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได้ คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนือง รวมทงัปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542, มาตรา 24 และสมใจ ทองเรือง, 2546 : 72) นอกจากนีนกัวิชาการศึกษาคนอืน ๆ          

ได้ร่วมกันวิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบนั (วิวฒัน์ ขตัติยะมาน, 2549 : 52 และ                  

พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 2544 : 5-7) ทาํให้ไดข้อ้สรุปเกียวกบัสภาพปัญหาดา้นการศึกษาทีสําคญั
คล้ายคลึงกนั ได้แก่ ด้านผูส้อนและวิธีการสอน กล่าวคือ ผูส้อนมุ่งสอนแต่เนือหาวิชาเป็นหลัก     

ทงัยงัเป็นผูก้าํหนดทุกสิงทุกอย่างในการเรียนการสอน ส่วนวิธีการสอนนันมุ่งเน้นทีการสอน
หนงัสือมากกวา่การสอนคน เพราะยดึวชิาเป็นตวัตงัมากกวา่ยดึผูเ้รียนเป็นตวัตงั พฤติกรรมการสอน
เป็นไปอยา่งจาํเจ และเนน้พฤติกรรมถ่ายทอดป้อนขอ้มูลใหจ้าํเป็นส่วนใหญ่ การฝึกปฏิบติั ฝึกคิดใช้
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทงัการอบรมบ่มนิสัยด้านคุณธรรม จริยธรรม       

มีน้อยกว่าการท่องบ่นเนือหา จึงทาํให้ผูเ้รียนขาดคุณลักษณะช่างสงสัยหรือใฝ่รู้ขาดความคิด
สร้างสรรค์ ไม่กลา้คิด ไม่กลา้ปฏิบติั และมองไม่เห็นความสําคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นกนั 

ซึงสอดคล้องกบั จากการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษา     

ขนัพืนฐานของโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม โดยสํานกังานรับรองมาตรฐานทางการศึกษา รอบทีหนึง 

(พ.ศ.2544 - 2548) พบวา่ มาตรฐานดา้นผูเ้รียนไม่ไดม้าตรฐาน ตวับ่งชี ไดแ้ก่ 1. ความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ 2. ความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร 3. ทกัษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง 4. ทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน 

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได้ และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต จะเห็นได้ว่าผลการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาผูเ้รียนในระบบการศึกษาส่วนใหญ่ยงั
ไม่ไดผ้ลสัมฤทธิตามเป้าหมาย  และยงัสอดคลอ้งกบัผลการประเมินในรอบทีสอง (2549 - 2552) 

มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์ พบว่า นักเรียนในระบบการศึกษาส่วนใหญ่ยงัไม่ได้
ผลสัมฤทธิตามเป้าหมายเหมือนในการประเมินในรอบที 1 ดงันนัจะเห็นไดว้า่หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจุดหมายในการมุ่งพฒันาคนไทย คือให้เป็นคนมีปัญญา 
(มีความรู้และมีความคิด) โดยไดก้าํหนดจุดหมาย ซึงถือวา่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ดา้นความคิดไว้
คือ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะการคิด จากการพิจารณาถึงมาตรฐานการเรียนรู้ดา้นการคิดที
ได้กาํหนดไวใ้นสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ ของทุกระดับชันแล้ว จากความคาดหวงัทีกล่าวว่า 
คุณภาพของนกัเรียนเมือเรียนจบชนัมธัยมศึกษาปีที 6 แลว้ นกัเรียนจะมีความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล และคิดเป็นระบบ อันเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ 
ประการหนึงทีถือว่าเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไวข้องหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน   

 จากการกาํกับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบติังานของโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ซึงเป็น
โรงเรียนตน้แบบตามโครงการการขบัเคลือนทกัษะการคิดสู่ห้องเรียน และโครงการการพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมระยะเวลาทีเขา้ร่วมโครงการ
ทงัสิน 9 ปี พบวา่ ครูส่วนใหญ่มีการพฒันาและปรับปรุงนวตักรรมทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
อย่างต่อเนือง แต่ยงัมุ่งเน้นการพัฒนานวตักรรมประเภทเอกสารประกอบการสอน  ใบงาน            

ใบความรู้ สือ Power point  E - book คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพลง เกม นิทาน มาใช้ในการจดั      

การเรียนการสอน หรือนวตักรรมทีใชป้ระกอบการขอผลงานทางวชิาการ และยงัพบวา่ครูส่วนใหญ่
ใช้วิธีการวิเคราะห์นกัเรียนจากผลการบนัทึกหลงัการสอน หรือผลสัมฤทธิทางการเรียนทีไดจ้าก
การทดสอบ ดงันนัในการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ตอ้งมุ่งเนน้ให้
ครูมีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการวิเคราะห์ผูเ้รียน กลยุทธ์การเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงประกอบด้วย รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  เพือให้ครูสามารถปรับเปลียนวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ไปสู่วิธีการสอนแบบใหม่ ๆ 

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการว ัดผลประเมินผล ทีจะต้องสนอง             

ความตอ้งการระหวา่งบุคคล และการพฒันาความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการพฒันาการ
เรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจัยทีมีความสัมพันธ์กับ
สมรรถนะสําคญัของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช 2551 จาํนวน 

5 ดา้น คือ 1. ความสามารถในการสือสาร เป็นความรู้สึกและทศันะของตนเองเพือแลกเปลียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทงัการเจรจา
ต่อรอง เพือขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสาร ดว้ยหลกั
เหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสือสารทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม ซึงสอดคล้องกบั ICT Literacy 2. ความสามารถในการคิด      

เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ   

การคิดเป็นระบบ เพือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพือการตดัสินใจเกียวกบัตนเอง
และสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึงสอดคลอ้งกบั Learning Thinking Skills 3. ความสามารถในการ
แกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
บนพืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และ                    

การเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม การแสวงหาความรู้ การประยุกต์นาํความรู้มาใชใ้น
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การป้องกนัและแก้ไขปัญหา ใช้การตดัสินใจทีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบทีเกิดขึน     

ต่อตนเอง สังคมและสิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบั Life skill 4. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  

เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือง การทาํงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม          

การปรับตวัให้ทนักับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จกัหลีกเลียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น สอดคล้องกับ Life skill                       

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ 

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพือการพฒันาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้        

การสือสาร การทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม สอดคลอ้ง
กบั ICT Literacy 

การเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัจึงเกิดขึนจากพืนฐานความเชือทีว่า เป้าหมาย      

ทีสาํคญัทีสุดของการจดัการศึกษา คือ การจดัให้ผูเ้รียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้
สูงสุดตามศักยภาพของตน  แนวคิดเกียวกับการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ            

มีลกัษณะการให้ความสําคญักบัผูเ้รียน ผูเ้รียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน แต่อยา่งไร
ก็ตามผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทงัในดา้นความตอ้งการ ความสนใจ ความถนดัและทกัษะ
พืนฐานอนัเป็นเครืองมือสําคญัทีจะใช้ในการเรียนรู้ ทกัษะของมนุษย์จึงเป็นเรืองสําคญัทกัษะ
เหล่านันประกอบด้วย ทกัษะเก่งคิด ทกัษะเก่งปฏิบติั และทกัษะเชิงเทคนิค ซึงจะต้องผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จากความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ ระดบัสติปัญญาและ     

การแสดงผลออกมาจากการเรียนรู้ (Carl R. Rogers, อา้งถึงใน วฒันาพร ระงบัทุกข์, 2542)          

เป็นผูคิ้ดคน้และใชค้าํวา่ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child-Centered) เป็นครังแรก โดยกล่าวถึง ลกัษณะ
ของครูผูส้อนวา่ครูจะตอ้งเชือและศรัทธาในความเป็นมนุษยมี์ความเชือและความไวว้างใจจะช่วย
ให้บุคคลพฒันาศกัยภาพของตน ครูตอ้งจริงใจ ไม่เสแสร้ง และตอ้งพยายามสือให้ผูเ้รียนทราบถึง
ความรู้สึกนึกคิดดา้นดีทีครูมีให้เขา รวมทงัให้เกียรติผูเ้รียนทงัในแง่ความรู้สึกและความคิดเห็น   

นันหมายความว่าผูเ้รียนจะได้รับการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมเต็มทีต่อ          

การเรียนรู้ของตน ผูเ้รียนแต่ละคนมีคุณค่าสมควรไดรั้บการเชือถือไวว้างใจ แนวทางนีจึงสามารถ
ผลกัดนัผูเ้รียนให้บรรลุศกัยภาพของตนโดยส่งเสริมความคิด คอยอาํนวยความสะดวกให้ผูเ้รียนได้
พฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที ดังนันการจดัการเรียนรู้ทีถือว่าผูเ้รียนสําคญัทีสุด คือ          

การจัดการเรียนรู้ทีให้ผูเ้รียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  มีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิต                  

ทีมีความหมายกบัตวัเอง  
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 การเรียนรู้ทีมีพลงัความคิดมากทีสุดจะเกิดขึนเมือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างสิงทีดี และ
มีความหมายต่อตนเอง ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจึงไม่ใช่วิธีสอนแต่เป็นเทคนิคการจดัการ เพือให ้    

การเรียนรู้กบัผูเ้รียนเป็นสิงเดียวกนั หรือมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งสมดุล (วิชยั วงษใ์หญ่,  

2537) หลกัสําคญัของการกาํหนดเป้าหมายในการจดักระบวนการเรียนรู้ ทีจะให้ผูเ้รียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรู้ไดน้นั ครูตอ้งคอยเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน แนะนาํ และชีแนวทางในการ
เรียนรู้ให้กับผูเ้รียนได้สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจทีเกิดขึนจากการจดัการเรียนรู้ สามารถ
เชือมโยงองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง พร้อมกบัหาและนาํวิธีการทีไดจ้ากการเรียนรู้ทีเป็นประโยชน์ใน
การดํารงชีวิต โดยทีครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการและ
ศกัยภาพของผูเ้รียนทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีมีความหมายอยา่งแทจ้ริง การจดักระบวนการเรียนรู้
ให้มีประประสิทธิภาพนนั ครูตอ้งใชก้ลยุทธ์ วิธีการ เทคนิคการสอนหรือรูปแบบการสอนทีจะทาํ
ใหผู้เ้กิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองทีเกิดจากขอ้มูลพืนฐานหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทีไดจ้ากผูเ้รียนซึง
มีความแตกต่างกนัออกไป โดยทีครูตอ้งเป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ทีส่งเสริมกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้อนัจะส่งผลต่อคุณลักษณะนิสัยทีดีให้กับผูเ้รียน เพือจะได้สามารถคิดและสร้างองค์
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (American Psychological Association, 1997) สําหรับการเรียนการสอนทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสําคญั (Child-Centered) มีพืนฐานความเชือทีว่า เป้าหมายทีสําคญัทีสุดของการจดั
การศึกษา และการจดัการเรียนการสอนตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผูเ้รียน ให้อิสระกบัผูเ้รียนในการ
เลือกทาํสิงต่าง ๆ เสริมสร้างทกัษะการคิด ทกัษะการปฏิบติัและทกัษะการเรียนรู้ อนัจะทาํให้ผูเ้รียน
รู้สึกถึงความเป็นเจา้ของการเรียนรู้ (Sense of belonging) ร่วมกนั ทงัในดา้น การคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ประเมินค่า และความคิดริเริมสร้างสรรค ์ ซึงแนวคิดดงักล่าวมีส่วนช่วยพฒันาการเรียน
การสอนจากเดิมทีมุ่งเน้นเนือหาสาระการเรียนการสอนการท่องจาํ เน้นการประเมินผลการเรียน    

ทีมุ่งเน้นการให้คะแนน มาเป็นการให้ความสําคญัทงักระบวนการเรียนการสอนมากขึน การเรียน
การสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมีทีมาจากฐานปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนต่าง ๆ มากมาย 

ซึงเป็นส่วนหนึงในการอธิบายความสาํคญัของการศึกษา ความสามารถ สติปัญญาทีแตกต่างกนัของ
มนุษย  ์(นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2554) การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 นนั เห็นไดว้า่มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้สามารถเรียนรู้พฒันาตนเองได ้และถือวา่
ผูเ้รียนสาํคญัทีสุด การจดัการเรียนการสอนบทบาทของครูเปลียนจากการเป็นผูถ่้ายทอดเนือหาวิชา
มาเป็นผูก้ระตุ้นผูเ้รียนให้กาํลังใจ ให้คาํแนะนาํ เรียนรู้ไปพร้อมกับผูเ้รียนในบางเรืองทีเป็น     

ความรู้ใหม่ ๆ สนับสนุนส่งเสริมผูเ้รียนให้แสวงหาความรู้จากสือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และ       

ใหข้อ้มูลทีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียนเพือนาํไปสร้างสรรคค์วามรู้ของตนไดรั้บการพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มศกัยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน ชุมชน และสังคม แม้ว่าผูเ้รียนจะมี            



7 
 

ความแตกต่างกนัก็ตาม ดงันนั การจดัการเรียนทีดีตอ้งมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา ทงัดา้น 

ร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ และสังคมเป็นสาํคญั แต่ผูส้อนก็มีความสําคญัมีบทบาทมากขึน 

ผูส้อนต้องเป็นคนเก่ง มีความรู้ ความเชียวชาญในสาขาทีสอนจึงจะสามารถแนะนําผูเ้รียน             

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดว้ยกระบวนการทีมากมายหลากหลายวิธี สุดแต่ครูผูส้อนจะพิจารณานาํมาใช ้     

ให้เหมาะสมกบัเนือหา สาระ จุดประสงคที์ตอ้งการให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน โดยคาํนึงอยูเ่สมอวา่จะ
จดัการเรียนการสอนอย่างไร จึงจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง ไม่เรียนเพือรู้แต่เพียง
อย่างเดียว ครูผูส้อนควรศึกษาและหาวิธีการจดัประสบการการณ์ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
แทจ้ริงตลอดเวลาเพราะการศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสามารถนาํไปใช้ในการพฒันา
คุณภาพชีวติได ้

 การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งให้
การศึกษาและดําเนินการอย่างรอบคอบและโดยเจตนาทีจะตอบสนองความต้องการเฉพาะ         

ของนกัเรียน การเรียนการสอนทีเสริมสร้างความแตกต่างระหวา่งบุคคล ช่วยใหเ้ราสามารถมองเห็น
การเรียนรู้จากความหลากหลายแง่หลายมุมมองของนักเรียน ซึงเป็นเรืองทีละเอียดอ่อนสําหรับ    

การจดัการเรียนรู้ซึงบา้งครังเราอาจจะมองตรงทีวา่ความเหมือนทีแตกต่าง (Carol Ann Tomlinson,  

2010) ครูผูส้อนควรพิจารณาวิธีการเรียนการสอนทีมีความหลากหลายและมีความสอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนเพือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจดัการเรียนการสอนทีเสริมสร้างความ
แตกต่างระหว่างบุคคลนันต้องอาศยัวิธีการทีมีความหลากหลาย ซึงประกอบด้วยองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี กลยุทธ์วิธีการสอน รูปแบบและโครงสร้าง วิธีการการเรียนการสอนทีเสริมสร้าง    

ความแตกต่าง การวดัและการประเมินผล การเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพทีสามารถตอบสนอง      

การเรียนรู้ทีเกิดจากความสนใจและความพร้อมของผูเ้รียนแต่ละคน การเรียนการสอนทีส่งเสริม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นแนวความคิดแนวหนึงทีดีทีสุด ในการจดัการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ระเบียบ การเรียนการสอนทีเสริมสร้างความแตกต่างระหวา่งบุคคล คือ 

ไม่เป็นการจดัการเรียนสอนเป็นรายบุคคล คนใดคนหนึง หรือให้คาํแนะนาํสําหรับบางคน แต่เป็น
การจดักิจกรรมให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัเรียนทุกคนทีแตกต่างกนั โดยการกิจกรรม
การเรียนให้มีความเท่าเทียมกัน เช่น การสร้างแบบจาํลอง หรือสถานการณ์ในการจดักิจกรรม
ร่วมกนั  การให้คาํแนะนาํ และกลยุทธ์การเรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระในการ
ทํางานร่วมกันเมือมีจัดกิจกรรมทีการตอบสนองความต้องการของนักเรียนทีสามารถแยก         

ความแตกต่างของแต่ละบุคคลไดแ้ลว้นนั จะตอ้งกาํหนดขอบเขตในการจดัการเรียนการสอนให้มี
ความเหมาะสม เช่น  ขอบเขตของเวลา การสร้างความตระหนกั การตดัสินใจ และการดาํเนินการ 

ในการจดัการเรียนการสอนทีจะสนองตอบความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้กบันกัเรียนทุกคนจึงจะ
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ถือว่าเป็นความสําเร็จทีดีทีสุด จุดมุ่งหมายหลักของการจดัการเรียนการสอนทีเสริมสร้างความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นการจดัรูปแบบการเรียนการสอนหรือจดัประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยการเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียนอนัจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่า
ต่อนกัเรียนแต่ละคน (Sally J. Zepeda, 2008) การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

มีเนือหาสาระทีเกียวข้องทีครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องเรียนรู้เพือนําไปสู่การปฏิบัติตาม
กระบวนการทีกาํหนดให้ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้         

การประเมินผลการเรียนรู้และการวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้  (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา   

ขนัพืนฐาน, 2554 : 7 - 8) ซึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน          

พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตร              

สู่การปฏิบติั หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน เป็นหลกัสูตรทีมีมาตรฐานการเรียนรู้ 

สมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและ
เยาวชน ในการพฒันาผูเ้ รียนให้มีคุณสมบตัิตามเป้าหมายหลักสูตร ผูส้อนพยายามคดัสรร
กระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รวมทงัปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาทกัษะต่าง ๆ อนัเป็น
สมรรถนะสําคญัให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทศัน์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน        

มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซึงเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่างกาย ความรู้ 

คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมนัในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพืนฐาน รวมทงัเจตคติทีจาํเป็น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญับนพืนฐาน
ความเชือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ และในการจดักระบวน 

การเรียนรู้ ต้องจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัด  และ            

ความแตกต่างของผู ้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ
ประยกุตใ์ชเ้พือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติัให้ทาํ
ได้ คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนืองผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  

อย่างสมดุล รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา             
ครูสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม สือการเรียน อาํนวยความสะดวกให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

และใช้วิจยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้ ทงันีครูและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสือ
และแหล่งเรียนรู้ ทีหลากหลาย พ่อแม่ ผูป้กครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ให้
เกิดขึนไดทุ้กเวลา  ทุกสถานที (กรมวชิาการ, 2545 : 9) ความสามารถในการคิดและทกัษะในการคิด
มีความสาํคญัยงิสาํหรับการจดัการศึกษาในปัจจุบนั เพราะความสามารถและทกัษะในการคิดมีความ
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จาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติ การดาํรงชีวิตและการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายและต่อเนือง                  

(วชัรา เล่าเรียนดี, 2553) 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้มาจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือให้ผูเ้รียนไดเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้นัน ผูว้ิจยันําแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้มาพฒันาร่วมกับการออกแบบ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

และกลวิธีการเรียน (Learning Strategies) ทีหลากหลายวิธี ซึงในแต่วิธีนนัมีเป้าหมายไปในทาง
เดียวกนั คือ เพือใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ แกปั้ญหาไดร้วดเร็ว 

และตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยความมนัใจ รวมทงัมีทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้ สามารถสรุปและ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้จึงมีลักษณะบูรณาการ
ผสมผสานทงัหลักการ แนวคิด เทคนิควิธีต่าง ๆ ตามความพร้อมของผูเ้รียนและบริบทต่าง ๆ        

ซึงกลวิธีการเรียนทีสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง     

(Self-Directed Learning) วิธีการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เป็นการจัดการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียน         

เป็นสาํคญั ผูเ้รียนจะตอ้งทาํกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น ทาํความเขา้ใจ หาแนวทางการศึกษา
ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากความรู้เดิมทีมีอยู่แล้ว การจาํแนกความรู้ เพือใช้ในการสร้าง   

แนวทางการเรียนรู้เพิมเติม ทาํการสํารวจตนเองด้านความรู้ และทีสําคญัผูเ้รียนจะตอ้งพิจารณา
ขอ้มูลทีนาํมาใช้ในการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณและจะตอ้งนาํความรู้ จากการศึกษาและลงสรุป
ดว้ยตนเองมาใช้ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ได ้วิธีการเรียนรู้ด้วยการนาํตนเองดงักล่าวนี
สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
(Case Based Learning) วธีิการเรียนรู้ทีใชก้รณีศึกษา (Case) เป็นวิธีทีกระตุน้ให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ 
โดยผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ ทีพบและอภิปรายถึงสาเหตุและผลทีตามมา ฝึกใช้ความรู้ 

หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการแก้ปัญหา และนํามาใช้ตดัสินใจตามลักษณะกรณีศึกษานัน         

มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการทํางานร่วมกันภายในกลุ่ม โดยผู ้สอนมีบทบาทเป็น               

ผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้และกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ตามสถานการณ์ 

(Situated Learning) วิธีการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์สมมติ เป็นวิธีการเรียนรู้ทีช่วยให้ผูเ้รียน          

มีความเขา้ใจในความเป็นจริงตามสถานการณ์ทีสมมติขึนมา โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และไดเ้พิมพูนทกัษะการปฏิบติั  ผูเ้รียนจะตอ้งทาํกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การสังเกต  

โดยผูเ้รียนจะไดฝึ้กทกัษะการสือสาร การตดัสินใจ การแกปั้ญหา การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ 

เป็นต้น  จนสามารถสรุปความรู้จากสถานการณ์ทีกําหนด  การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ                

(Action Learning) เป็นวิธีการเรียนจากการปฏิบติัจริง (Learning  by Doing ) จากประสบการณ์ตรง 

จากปัญหาจริง (Real Problem) โดยมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามทฤษฎี 
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หลักการและแนวทางทีถูกตอ้ง ผูเ้รียนจะได้ปฏิบติัด้วยตนเองโดยใช้ความรู้และประสบการณ์       

มาผสมผสานให้สามารถปฏิบติัได้บรรลุผลสําเร็จ ซึงผูเ้รียนจะได้ฝึกทกัษะต่าง ๆ เช่น การคิด     

การแก้ปัญหา ฯลฯ จนสามารถสรุปความรู้จากการได้ปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

(Experiential Learning) เป็นวิธีการเรียนทีเริมจากการไดป้ระสบการณ์ตรงจากโจทยปั์ญหาทีเป็น
รูปธรรม (Concrete Experience) ผ่านกระบวนการคิดและการสะทอ้นความคิด (Reflective 

Thinking) นาํไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอดทีเป็นนามธรรม (Abstract Conceptualization) ซึงจะ
นาํไปใชป้ฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ (Active Experimentation) ต่อไป การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

กิจกรรมต่าง ๆ ทีจดัให้ผูเ้รียนจะทาํให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา เช่น การอาํนวยความสะดวก 

ในการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการกระตุน้ให้ เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ 

และใหอิ้สระในการเรียนรู้ ซึงวิธีการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้อีกวิธี
หนึงทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 

(Problem Based Learning) เป็นวิธีการเรียนทีตอบสนองทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist 

Theory) อีกวิธีหนึงโดยให้ผูเ้รียนวิเคราะห์หรือตงัคาํถามจากโจทยปั์ญหา ผ่านกระบวนสะทอ้น
ความคิด  (Reflective Thinking) เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้เ รียนในกลุ่ม  เน้นการเรียนรู้                 

ดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ซึงจะ
นาํไปสู่การคน้ควา้หาคาํตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ นอกจากนี การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั    

ยงัเป็นการสร้างเงือนไขสําคญัทีส่งเสริมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1. การเรียนรู้สิงใหม่ ตอ้งอาศยัความรู้
พนืฐานเดิม และจะไดผ้ลดีขึนถา้ไดมี้การกระตุน้ความรู้เดิมหรือนาํความรู้เดิมทีผูเ้รียนมีอยูม่าใชก้บั
การเรียนรู้ใหม่ (Activation of Prior Knowledge) 2. การเรียนรู้เนือหาทีใกลเ้คียงสถานการณ์จริง
หรือมีประสบการณ์ตรง (จากสถานการณ์ปัญหา) จะทาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ขึนและจะช่วยให้การ
เรียนบรรลุเป้าหมาย (Encoding Specificity) และ 3. เนืองจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั   

เป็นการเรียนกลุ่มยอ่ยขนาด 4 - 5 คน การไดแ้สดงออก แสดงความคิดเห็นอภิปรายถกเถียงกนั หรือ
การรายงานหนา้ชนัเรียน ผูเ้รียนจะไดแ้ลกเปลียนความรู้กบัเพือนซึงจะช่วยทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจและ
เรียนรู้สิงนนัไดดี้ขึน (Elaboration of Knowledge)  

การจดัการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคจึ์งนบัไดว้า่เป็น กระบวนการทางปัญญาทีใชก้ระบวนการ
ทางความคิดหลาย ๆ อย่างมารวมกนัเพือสร้างสรรคสิ์งใหม่หรือแกปั้ญหาทีมีอยูใ่ห้ดีขึน เป็นส่วน
หนึงของความคิดเชิงสร้างสรรค์จะเกิดขึนได้ ก็ต่อเมือผูส้ร้างสรรค์มีอิสรภาพทางความคิด          

การจดัการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการทางปัญญาระดบัสูงทีใชก้ระบวนการทางความคิด
หลาย ๆ อยา่งมารวมกนั ผูเ้รียนทีแสดงออกมาซึงความสร้างสรรคจ์ะตอ้งเป็นการสร้างแนวคิดใหม่ 
แสวงหาและพิจารณาทางเลือกทีหลากหลาย จะเห็นไดจ้ากการศึกษาเชิงสร้างสรรค์แบบรากฐาน
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ตามแนวคิดของ Piaget นกัการศึกษาในกลุ่มนี เนน้การพฒันาความคิดของบุคคล โดยมีความคิดวา่ 
ความรู้ คือ การเปลียนแปลงความคิดแบบรายบุคคลโดยถือวา่บทบาทของครูเป็นผูช่้วยให้เด็กพฒันา
ความคิดและจัดสภาพแวดล้อมทีท้าทายความคิดของเด็ก ซึงครูจะทาํหน้าทีเสมือนผูช่้วยเอือ 

(Facilitator) ทีกระตุน้ให้มีการปรับเปลียนการคิดคน้หรือการสร้างความรู้ใหม่ และคอยตงัคาํถาม
หรือปัญหาทีก่อให้เกิดความขดัแยง้กบัผูเ้รียน ซึงการสร้างความรู้นนัเป็นผลมาจากการทาํงาน และ
การคิด ตลอดจนการศึกษาเชิงสร้างสรรคท์างดา้นสังคม ตามแนวคิดของ Vygotsky จะเนน้การจดั
การศึกษา เพือการเปลียนแปลงทางสังคม และสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดพฒันาการของมนุษยที์อยู่
ในฐานะบุคคลหนึงของสังคม การพฒันาของปัจเจกบุคคลได้มาจากการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม      

ในความหมายเชิงวฒันธรรมของกลุ่มและในทีสุดจะกลายเป็นความเคยชินและส่วนหนึงของบุคคล
ปัจเจกบุคคลจะสร้างความรู้โดยการจัดการกับสภาพแวดล้อม  การเรียนการสอนจึงเน้น
ความสัมพนัธ์ของความขดัแยง้ การโตเ้ถียงดว้ยเหตุผลระหว่างบุคคลและสภาพแวดลอ้มทงัทาง
สังคมและวฒันธรรม นอกจากนี ความหลากหลายของการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในเชิงสังคม          

ยงัประกอบดว้ยการสร้างความรู้จากสถานการณ์ การสร้างความรู้ใหม่ทางสังคมและทางวฒันธรรม
สังคม การสร้างความรู้ในเชิงประวติัศาสตร์สังคม และการสร้างความรู้อยา่งอิสระจะเห็นไดว้า่การ
สร้างความรู้ตามแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เกิดจากการสร้างความรู้ของบุคคลทีมีการนํา
ความรู้ ความเชือเดิมของตนมาปรับให้เขา้กบัความรู้ใหม่ และจากการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่าง
บุคคลเพือแลกเปลียนข้อมูลนําไปสู่ความรู้ใหม่ รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนถือว่าเป็น          

การเรียนรู้หรือกระบวนการทางสติปัญญาและกระบวนการทางจิตใจของบุคคลในการรับรู้สิงเร้า
ต่าง ๆ  และพยายามสร้างความหมายของสิงเร้าหรือประสบการณ์ทีตนไดรั้บ เพือให้เกิดความเขา้ใจ
ในประสบการณ์นนั โดยอาศยักระบวนการทางสังคมเขา้มาช่วย เป้าหมายของการเรียนรู้คือการนาํ
ความรู้ไปใช้เพือปรับปรุงเปลียนแปลงตนเอง ทงัทางดา้นเจตคติ ความรู้สึก ความคิด ความเขา้ใจ  

และการกระทาํต่าง ๆ ในการดาํรงชีวติประจาํวนัร่วมกบัผูอื้น (ทิศนา แขมมณี, 2544 : 5) 

  มีนกัการศึกษากล่าวถึงความสาํคญัของทกัษะการคิดในยุคศตวรรษที 21 วา่ทกัษะทีสําคญั
ทีสุด คือ ทกัษะการคิดของบุคคลและทกัษะชีวิต (Life skills) เพือจะไดส้ามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้
อยา่งสันติสุขในสังคมโลกทีมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุก ๆ ดา้น นอกจากนนันกัการศึกษา
ทงัหลายเริมจะเชือกนัว่า ความรู้เฉพาะด้านไม่มีความสําคญัเท่ากบัการทีบุคคลมีความสามารถ      

ในการเรียนรู้และสร้างความหมายและประโยชน์จากความรู้และขอ้มูลใหม่ ๆ ดงันนัสิงทีสําคญัและ
จาํเป็นทีสุดในการจดัการศึกษาให้กบัเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบนัคือ การส่งเสริมและพฒันาให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค ์

(Critical and Creative Thinking) เด็กและเยาวชนเหล่านีจะตอ้งไดรั้บการเตรียมพร้อมเพือการเรียนรู้
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ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีทกัษะการคิด (Thinking Skills) มีวิธีการแสวงหาความรู้และ
สร้างความรู้ได้ในโลกแห่งการเปลียนแปลงได้อย่างต่อเนืองและสร้างสรรค์ รวมถึงการจัด          

การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นการจดัการเรียนรู้ทีผูเ้รียนถูกกระตุน้ให้สร้างความรู้และ
ความเขา้ใจดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แกปั้ญหาจากกิจกรรม
การเรียนรู้และเชือมโยงเข้ากับประสบการณ์ของผู ้เ รียน  เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้             

อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต ซึงมีความเหมาะสมอยา่งยิงกบัการเรียนการสอนทางดา้นการคิดวิเคราะห์ 

เนืองจากในการศึกษานนัเป้าหมายเพือ เป็นการเตรียมให้สามารถปฏิบติังานดูแลสุขภาพของบุคคล 

มีลกัษณะเนน้การปฏิบติัทีเป็นการเรียนรู้อยา่งเขา้ใจและนาํไปใชป้ฏิบติั หรือเป็นวิชาชีพทีมีพืนฐาน
เป็นการปฏิบติั (Practice Based Profession) ดงันนัการศึกษายอ่มตอ้งมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามทฤษฎี หลกัการและแนวทางทีถูกตอ้ง ซึงตอ้งมีการฝึกปฏิบติัควบคู่กบั
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัจะตอ้งเป็นสถานการณ์จริง (Real Setting) ปัญหาจริง (Real Problem) และ
เรียนรู้จากการปฏิบติัจริงมากทีสุด (Learning by Doing ) ดงันนัการให้ความรู้ตามทฤษฎี เทคนิควิธี
ทีถูกต้อง  และการให้โอกาสในการฝึกปฏิบัติ  จึงมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน               

เป็นอย่างมาก ซึงนักเรียนเองจาํเป็นจะตอ้งฝึกตนเองให้ตืนตวัทางด้านการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา        
มีทกัษะในการทีจะคน้ควา้หาความรู้และแกไ้ขปัญหา มีความรู้ทางวิชาการทีสําคญัอย่างครบถว้น 

สามารถปรับตวัได้ทนักบัการเปลียนแปลงของวิทยาการต่าง ๆ มีทกัษะการใช้ความรู้ สามารถ
จดัระบบความคิด คิดหาเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณ  

ดงันันตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีทีผ่านมา ได้มีการศึกษา คน้ควา้ วิจยัเกียวกบัการคิด
มากมาย รวมทงัการทาํงานของสมองในดา้นการคิดและการเรียนรู้ จากผลการวิจยัปัจจุบนัจึงมีการ
เรียกร้องเสมอให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนเพือส่งเสริมและพฒันาการคิดและทกัษะการคิด 

นักการศึกษาทงัในประเทศและต่างประเทศต่างเห็นด้วยกันว่า ควรมีการส่งเสริมและพฒันา
ความสามารถในดา้นการคิดอยา่งจริงจงั นอกจากนนัยงัมีการยืนยนัวา่สามารถทีจะส่งเสริมพฒันา
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรคใ์ห้กบัผูเ้รียนไดด้ว้ยการจดัการเรียน
การสอนและการปฏิบติั การจดัการเรียนรู้เพือส่งเสริมและพฒันาความสามารถและทกัษะในการคิด
เป็นเรืองสําคญัยิงในยุคปัจจุบนัทีมีการเปลียนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ความสามารถ        

ในการคิดมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและการดาํรงชีวิตอย่างมีความสุขในการจดั
การศึกษาหรือการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนนนั ควรจะมุ่งเสริมพฒันาให้ผูเ้รียนไดใ้ชส้มองทงั 2 ซีก
อยา่งเท่าเทียมกนัการมุ่งพฒันาผูเ้รียนโดยการส่งเสริมใหใ้ชเ้ฉพาะสมองซีกใดซีกหนึงจะไม่สามารถ
พฒันาผูเ้รียนไดค้รบถว้น เพราะการทาํงานของสมองมนุษยซี์กซ้ายและซีกขวามีความสําคญัต่อ  
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การเรียนรู้และการจดัการกบัองคค์วามรู้ของมนุษยเ์ท่าเทียมกนั โดยเฉพาะกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และการมีทกัษะชีวติจะตอ้งอาศยัการทาํงานของสมองทงั 2 ซีก ดงันนัถา้ตอ้งการให้เด็กและเยาวชน
เจริญเติบโต และสามารถดาํรงชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมทีมีการเปลียนแปลงด้านความรู้และ
เทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว พวกเขาจะไดรั้บการเตรียมพร้อมสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 

Learning) มีทกัษะและกระบวนการคิดสาํหรับการแสวงหาความรู้ และสามารถคิดตดัสินใจทีดีและ
ถูกตอ้ง ทกัษะการคิด (Thinking Skills) สามารถสอนไดแ้ละเรียนรู้พฒันาให้มีคุณภาพยิง ๆ ขึนได ้

ทกัษะการคิดจะตอ้งไดรั้บการสอนและฝึกตงัแต่ชนัตน้ ๆ และต่อเนือง ความสามารถในการคิด      

มีความสําคญัต่อสมรรถภาพของการเรียนรู้ ดงันนัจึงไดมี้การศึกษาวิจยั เกียวกบัทกัษะการคิดและ
เทคนิควธีิการเรียนการสอนเพือพฒันาการคิดอยา่งต่อเนือง ตวัอยา่งเช่น แนวคิดของบลูม (Bloom’s 

Taxonomy) นอกจากนันต่อมาได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาเกียวกับกระบวนการคิด         

ได้แนวทางและวิธีส่งเสริมพฒันาทกัษะประเภทต่าง ๆ แพร่หลายมากขึน เช่น วิธีสอนหรือ           

วธีิจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา (Problem Solving Method ) การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning) การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Based Learning) การจดั       

การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based  Learning) การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

(Constructivist Learning Theory) จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL, KWI-Plus และ KWDL          

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของ คอล์บ (Kolb’s Experiential Learning Model) การจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning) รวมถึงการใช้คาํถามในการสอนคิด (Question for 

Thinking Skills) เป็นตน้ ซึงการใช้เทคนิควิธีจดัการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงักล่าวตอ้งอาศยัความรู้                            

ความเขา้ใจในวธีิการดาํเนินการและเงือนไขก่อนใช ้รวมทงัความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัทกัษะการคิด 

และลักษณะสําคัญของทักษะการคิดแต่ละประเภทการคิดแบบต่าง  ๆ  หลักการ  แนวคิด 

วิธีดาํเนินการ เพือส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิด  แต่การไดรู้้จกักบัวิธีการและขนัตอนการจดั  

การเรียนรู้ไม่เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนรู้ในเพือส่งเสริมและพฒันาทักษะการคิดให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ ซึงจาํเป็นอย่างยิงทีนครูผูส้อนจะต้องศึกษาทาํความเขา้ใจ         

กบัองค์ประกอบทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้และเทคนิควิธีในการสอนคิดให้ชาํนาญมีความรู้    

มีทกัษะในการคิดเพือทีจะสามารถจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพทงัทางดา้นความรู้และความคิด
ต่อไป 

ดังนันการเปลียนแปลงการเรียนการสอนของคุณครูต้องขึนอยู่กับการเตรียมเนือหา         
สือ และกระบวนการให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั เพือพฒันาผูเ้รียนให้ไปถึงเป้าหมาย     

ทีหลกัสูตรตงัไว ้ ทงันีในการพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียนในศตวรรษที 21 หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐาน ไดก้าํหนดไวเ้ป็นสมรรถนะหลกัในการพฒันาผูเ้รียน ก็คือ ความสามารถใน
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การคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิด 

อยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพือการ
ตดัสินใจเกียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม สําหรับการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

Guilford (1967) ไดศึ้กษาและเสนอแบบจาํลองโครงสร้างทางสติปัญญา (The Structure  of Intellect  

Model) ซึงประกอบดว้ยมิติ 3 มิติ คือ 1. มิติกระบวนการคิด (Operation) ซึงในครังแรกนนัแบ่งได ้ 

5 ลกัษณะ คือ การรู้จกัหรือความรู้ความเขา้ใจ (Cognition) การจาํ (Memory) การคิดอเนกนัย 

(Divergent Thinking) การคิดเอกนยั (Convergent Thinking) และการประเมินค่า (Evaluation)         

2. มิติเนือหา (Content) แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ คือ ภาพ (Figural) ลกัษณะ (Symbolic) ภาษา 
(Semantic) และพฤติกรรม (Behavioral) 3. ผลของการคิด (Product) ประกอบดว้ย 6 ลกัษณะ คือ 

หน่วย (Units) จาํพวก (Classes) ความสัมพนัธ์ (Relation) ระบบ (System) การแปลงรูป 

(Transformation) การประยุกต ์(Implication) โดยไดใ้ห้ความหมายของการคิดอเนกนยัวา่ หมายถึง 

เป็นกระบวนการของสมองทีคิดไดห้ลายแง่มุม หลายทิศทาง คิดหาคาํตอบไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน 

ทาํให้เกิดความคิดทีแปลกใหม่  ซึงมีความเกียวขอ้งกบัศกัยภาพของการคิดสร้างสรรค์อย่างมาก 

นอกจากนี Guilford (1967) และผูร่้วมงานได้ตงัสมมติฐานว่าคนทีมีการคิดสร้างสรรค์นนัควรมี
ลกัษณะเด่นอะไรบา้ง และนาํผลการวิจยัของนกัจิตวิทยาอืน ๆ มาประกอบการพิจารณา แลว้นาํผล  

ทีได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบบ่งชีว่า การคิดอเนกนัยเป็นการคิด
ประเภทเดียวกนักบัความคิดสร้างสรรคน์นัเอง   

จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาและเหตุผลทีกล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจยัเห็นว่า
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูทีเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของครูทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  มีความสาํคญัอยา่งยงิทีช่วยใหค้รูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้กระบวนการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน  มีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และสามารถนําความรู้ ทกัษะ  

กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ทีไดจ้ากการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั รวมถึงนาํผลทีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนมาจดัทาํเป็นขอ้มูลสารสนเทศ  

เพือพฒันาความรู้ ความสามารถ และพฒันาสมรรถนะสําคญัให้กบัผูเ้รียน ซึงเป็นทกัษะพืนฐาน
สาํคญัในการพฒันาต่อยอดและเชือมโยงไปหาสิงใหม่ ๆ ทีก่อให้เกิดรายไดแ้ละมูลค่าต่อการพฒันา
ระบบเศรษฐกิจในสังคม ชุมชน ทีนกัเรียนอาศยัอยู่ให้มีอาชีพและรายไดที้มนัคง ยงัยืน ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์ดีตลอดไป 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัได้ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เพือสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างความสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ     

ทีเกียวขอ้ง ดงันี 

 1. หลกัการ แนวคิดการวจิยัและพฒันา 
 2. หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 

 3. หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพครู 

 4. หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

 จึงนาํมาเขียนเป็นกรอบแนวคิดไดด้งันี 

 1. หลกัการ แนวคิดการวจัิยและพฒันา 
 การวิจยัและพฒันา(Research and Development : R and D) เป็นนวตักรรมหรือ
กระบวนการรูปแบบใหม่ ๆ ทีขึนมาจากความตอ้งการของผูใ้ชน้วตักรรมและผูใ้ชผ้ลลพัธ์ทีเกิดจาก
การใชน้วตักรรมนนั โดยมีขนัตอนดงันี  R1     D1     R2    D2 และหลกัการวจิยัและพฒันาในการวิจยั
ทางหลกัสูตร การสอน และการนิเทศ เป็นการพฒันาจากล่างสู่บน คือนาํความตอ้งการจาํเป็นของ
ขอ้มูลพืนฐานของ ผูป้ฏิบติัและผูที้เกียวขอ้งทุกส่วนไปสู่การพฒันา (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2549 :     

261 - 262) ในการวิจยัและพฒันารูปแบบครังนี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดของระเบียบวิธีวิจยัและ
พฒันา  ซึงเป็นทงัการวิจยัพืนฐานและการวิจยัประยุกต์ ในการศึกษาเพือสังเคราะห์สร้างรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล               

ทีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นตามสภาพการณ์ทีแทจ้ริง ภายใตห้ลกัการ  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง รวมถึงการนาํรูปแบบทีสังเคราะห์ขึนนีไปใชใ้นทาง
ปฏิบัติ โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุงการดาํเนินการตามขันตอนและระเบียบวิธีการวิจัย       

(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2550; องอาจ นยัพฒัน์, 2551 : 240) 

   จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจยัและพฒันา R and D (Research and  

Development) สรุปไดว้่า การวิจยัและพฒันา ประกอบดว้ย 4 ขนัตอนทีสําคญั คือ ขนัตอนที 1      

การวิจยั  (Research : R1) : ขนัการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis : A) ขนัตอนที 2 การพฒันา 
(Development : D1) : ขนัการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (Design and 

Development : D and D) ขนัตอนที 3  การวิจยั  (Research : R2) : ขนัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียน         
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การสอน  (Implementation : I)  และขนัตอนที 4  การพฒันา (Development : D2) : ขนัการประเมินผล
รูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) 

 

 2. หลกัการ แนวคิด และทฤษฎเีกยีวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 

 การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ( Instructional System Design) เป็นวิธีที
ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเนืองสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบและสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นทุกขนัตอน  โดยใชแ้นวคิดกระบวนการของวิธีระบบ (System Approach) ในการ
สร้างหรือพฒันาพฤติกรรมหรือรูปแบบของการปฏิบติังานใหม่ ๆ เพือให้บรรลุเป้าหมายและ
ประสบผลสาํเร็จ  

 สําหรับความหมายของคาํว่าการออกแบบระบบการเรียนการสอนนัน ทิศนา แขมมณี 

(2548 : 204) และกาญจนา คุณารักษ์ (2545 : 7) ได้กล่าวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบและ               

การออกแบบระบบการเรียนการสอนทีสามารถสรุปไดว้า่ การออกแบบมีลกัษณะเป็นศาสตร์แห่ง     

การสร้างสรรคก์ารสอน ทีเกิดจากการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากบริบทของการเรียนการสอน
โดยอาศยัแนวคิดวธีิการเชิงระบบ เป็นรากฐานของการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพือนาํมา
สู่การวางเคา้โครง (Outline) ให้เห็นภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนเป็นขนัตอนทงัระบบ  

โดยการออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นการนํากระบวนการของวิธีการเชิงระบบ         

(System Approach) มาใช ้ซึงเป็นกระบวนการทีทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) เนืองจากระบบไดมี้กลไกและโครงสร้างหลกัในการทาํงานอยา่งนอ้ย   

3 ส่วน ประกอบดว้ย สิงทีนาํเขา้/ตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output)  

ซึงในแต่ละขนัมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเงือนไขการเรียนรู้อยา่งละเอียด มีการระบุ แยกแยะ
และแกปั้ญหา แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอน โดยอาศยัความรู้ หลกัการและแนวคิดจากหลาย ๆ 

ทฤษฎี มีการปรับปรุง แกไ้ขการทาํงานในตวัของมนัเองโดยการใชข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) และ
ในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ต่างก็มีความสัมพนัธ์เกียวเนืองซึงกนัและกนั โดยเป้าหมายของระบบ
ใหญ่ทงัหมดจะบรรลุผลไดจ้ากการประสานสัมพนัธ์กนัขององคป์ระกอบยอ่ย ๆ อยา่งเหมาะสมเป็น
เหตุเป็นผลซึงกนัและกนั 

 ดงันัน สรุปได้ว่า การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ เป็นการจดัการสอนอย่างมี
ระบบทีมีความสัมพนัธ์กนัทุกองค์ประกอบ โดยอาศยัความรู้ หลกัการ ความคิดรวบยอดเกียวกบั
กระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซึงรวบรวมองคป์ระกอบและปัจจยัต่าง ๆ 

เพือนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบระบบ แลว้จึงทาํการทดลองและปรับปรุงแกไ้ขจนใช้
ไดผ้ล ซึงก็คือการนาํไปสู่ความสําเร็จของการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้ กระบวนการ
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ออกแบบระบบการสอน โดยทวัไปจะประกอบไปด้วยหลักพืนฐาน 4 ส่วน ดังต่อไปนี                    

1. วตัถุประสงค์เป็นส่วนทีกาํหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของผูเ้รียน 2. ผูเ้รียน โดยพิจารณา
คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู ้เรียน เพือการออกแบบระบบการสอนให้เหมาะสมและ                  

มีประสิทธิภาพ 3. วิธีการและกิจกรรม กาํหนดวิธีการและกาํหนดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ 

เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และ 4. การวดัและประเมินผล 

เป็นการกาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้สอดคล้องตามวตัถุประสงค ์      

ซึงรูปแบบการเรียนการสอนนนัมีจาํนวนมากมาย แต่การออกแบบระบบ หรือรูปแบบการเรียน        

การสอนทีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายและไดมี้การนาํไปประยกุต ์มีดงัต่อไปนี 

    การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ตามแนวคิดของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 2008   

: 1) ประกอบดว้ย 5 ขนั หรือทีเราเรียกกนัโดยทวัไปวา่ “ADDIE” Model ซึงเป็นวิธีการเชิงระบบ     

ทีช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผล  (Effectiveness) และมีความเหมาะสม 

(Appropriateness) ขนัตอนต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1. ขนัวิเคราะห์ (Analyze Phase) วิเคราะห์และ
ประเมินความตอ้งการจาํเป็น (Assess and Analyze Needs) 2. ขนัออกแบบ (Design Phase) 

ออกแบบการเรียนการสอนและการนาํเสนอ (Design Instruction and Presentations) 3. ขนัพฒันา 
(Develop Phase) พฒันาเครืองมือทีใช้นาํมาประกอบการจดัการเรียนการสอน (Develop Materials)                       

4. ขนันาํไปใช้ (Implementation Phase) เนือหาและกิจกรรมไปใช้ ประกอบด้วยรูปแบบการเรียน      

การสอนทีพฒันาขึน  การวางแผนในการบริหารจดัการในการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ และ
ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามขนัตอนต่าง ๆ ทีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ และ 5. ขนั
ประเมินผล (Evaluation Phase) ประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียนและประสิทธิผลของสือทีใช้ใน      

การเรียนการสอน                                           

 สําหรับ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21 - 37) ไดจ้ดักลุ่ม
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามจุดเน้นหรือผลลัพธ์ทีต้องการให้เกิดขึนในตวัผูเ้รียนเป็น          

4 กลุ่ม และไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Model of Teaching) โดยเริมจากการเสนอ
ภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) โดยใชก้ารเล่าเรือง มีผูส้อนและผูเ้รียนเป็นผูแ้สดง 

โดยจําลองเหตุการณ์จริงทีเกิดขึนในห้องเรียน  จากนันได้เสนอ ทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ 

วตัถุประสงค์ ของแต่ละรูปแบบ เพือนาํไปสู่รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ซึงแต่ละรูปแบบ       

มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงันี 
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 ส่วนที 1  องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching)      

มี 4 ส่วน คือ 

 1. กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) เป็นการจดัเรียงลาํดบักิจกรรมทีจะสอนเป็นขนั ๆ 

ซึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขนัตอน (Phase) การเรียนการสอนแตกต่างกนัไป 

 2. ระบบสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการจดั  

การเรียนการสอน 

 3. หลกัการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นหลกัการหรือวิธีการทีผูส้อน             

จะตอบสนองต่อสิงทีผูเ้รียนกระทาํ อาจเป็นการให้รางวลั การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบติัโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด หรือการให้ผูเ้รียนรับผิดชอบร่วมกนัเรียนรู้ในกลุ่มอย่าง
จริงจงั แนะนาํช่วยเหลือซึงกนัและกนัใหเ้กิดการเรียนรู้ เป็นตน้ 

 4. ระบบสนบัสนุน (Support System) เป็นสิงสนบัสนุนการเรียนการสอน หรือเป็น       

การบอกเงือนไข หรือสิงจาํเป็นในการทีจะใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนให้เกิดผลลพัธ์ตามที
คาดหวงัทีจะให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน เช่น การเรียนการสอนดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) เป็นวิธี  

การเรียนจากการปฏิบติัจริง (Learning by Doing) จากประสบการณ์ตรง จากปัญหาจริง            

(Real Problem) โดยให้ผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบติัในสถานทีและด้วยอุปกรณ์ทีใกล้เคียงกับสภาพ          

การทาํงานจริง หรือเตรียมสือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจาํเป็นให้พร้อมใช้ ครบถ้วน และเพียงพอ      

เป็นตน้ 

  ส่วนที 2 การนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะนาํ หรือ
ใหข้อ้แนะนาํสาํหรับการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนนนั เช่น จะใชก้บัเนือหา ประเภทใดจึง
จะเหมาะสม และใชก้บัผูเ้รียนระดบัใด เป็นตน้ 

 ส่วนที 3 สาระความรู้และสิงทีส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturing Effects)      

ในแต่ละรูปแบบจะตอ้งจดัสาระความรู้อะไรบา้งให้กบัผูเ้รียน รวมทงัมีสิงสําคญั องค์ประกอบ
อะไรบา้งทีจะทาํใหก้ารดาํเนินการจดัการเรียนรู้นนัประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ซึงก็คือการสอน
ของผูส้อนทีจดัขึนตามขนัตอนและสภาพแวดลอ้มในการเรียน สําหรับสิงทีส่งเสริมการเรียนรู้นนั 

เป็นสมรรถนะสาํหรับทีผูเ้รียนตอ้งมี และตอ้งให้มีการพฒันาตลอดกระบวนการ ซึงคือผลทีเกิดขึน
จากการสอน และเป็นสิงทีผูเ้รียนตอ้งมีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง เพือให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบผลสําเร็จ คุณสมบติัคุณลักษณะหรือสมรรถนะของผูเ้รียนทีต้องปลูกฝังจนติดตัว 

เพือใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลตามทีคาดหวงั   
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 สรุปรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอนนนัประกอบดว้ย
องคป์ระกอบสาํคญัทีเป็นรูปแบบเชิงปฏิบติั ไดแ้ก่ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และสิงที
สิงเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง สิงสนบัสนุน และการนาํรูปแบบการเรียนการ
สอนไปใช ้

 จากการศึกษารายละเอียดของการออกแบบระบบการเรียนการสอนของนกัวิชาการต่าง ๆ 

ดงักล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัสังเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการจดัระบบของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีการดาํเนินงานสัมพนัธ์
กนัเพือให้การพฒันาวิชาชีพครูบรรลุวตัถุประสงค์ทีตอ้งการประยุกต์กบัขนัตอนการออกแบบ
ระบบการพฒันาวิชาชีพ (Professional System Design) ADDIE Model ตามแนวคิดของ เควิน ครูส  

(Kevin Kruse, 2008 : 1) ประยุกตเ์ป็น 4 ขนัตอน คือ การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis) 

การออกแบบและพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล (Design and Development) การทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Implement) และการประเมินผล
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ (Evaluation) ร่วมกับกระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and 

Development) กาํหนดขนัตอนการวิจยัและพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ดงันีคือ ขนัตอนที 1 การวิจยั (Research : R1) 

เป็นขนัการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis : A) ขนัตอนที 2 การพฒันา (Development : D1) 

เป็นขนัการออกแบบและพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Design and Development : D and D) ขนัตอนที 3 การวิจยั 

(Research : R2)  เป็นขนัการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพ (Implementation : I) และขนัตอนที 4 การ
พฒันา (Development : D2) เป็นขนัการประเมินผลรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Evaluation : E) ซึงไดศึ้กษาทฤษฎีการเรียนรู้
ทีเกียวขอ้ง ดงันี 

 

 3. หลกัการ แนวคิด และทฤษฎเีกยีวกบัการพฒันาวชิาชีพครู 

 

ทฤษฎกีารเปลียนแปลง (Theory of Change)  

ทฤษฎีการเปลียนแปลงและการเปลียนแปลงภายในองค์กร (Change Theories and 

Organizational change) : ทฤษฎีการเปลียนแปลงและการเปลียนแปลงภายในองค์กร (Change 

Theories and Organizational Change) ปัญหาของทฤษฎีในการบริหารศึกษา 1. เกียวกบัความใหม่
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ของสาขาวชิาบริหารการศึกษาในฐานะทีเป็นสาขาวชิาชีพ ทีเป็นระบบทฤษฎี และเป็นปรากฏการณ์
ของศตวรรษที 20 ซึงพยายามทีจะสํารวจ วิทยาการสาขาอืนเพือให้ได้มโนทศัน์และทฤษฎีที
สอดคลอ้งกนัเพือทาํความเขา้ใจ ศาสตร์ของการบริหารมากยิงขึน 2. ปัญหาทีเกิดจากความลาํเอียง
หรืออคติ ซึงยากทีจะวางตวัเป็นกลาง เพราะทฤษฎี การบริหารมีส่วนเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมของคน 

3. เกียวกบัความซบัซอ้นของเนือหาวิชาทางบริหารการศึกษาทีขยายตวัและพฒันา เจริญเติบโตมาก
ขึน สภาพองค์ความรู้ก่อให้เกิดความรู้แจง้เห็นจริงในการบริหาร ดงันนัผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งศึกษา
ทฤษฎีการบริหาร เพราะจะช่วยชีแนะแนวทาง การปฏิบติัโดยการนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม 

ทฤษฎกีารสร้างความรู้ (Constructivist Theory) 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) เป็นหลกัการ แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้
และวิธีการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ดว้ย
การนาํความรู้เดิมมาเชือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรืองใหม่ได้อย่างต่อเนือง ทาํให้ผูเ้รียนได้พฒันา
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ผูเ้รียนได้วิเคราะห์หรือตังคําถามจากโจทย์ปัญหา         
ผา่นกระบวนการสะทอ้นความคิด (Reflective Thinking) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนคนอืนในกลุ่มมี
การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) ซึงนาํไปสู่การคน้ควา้หาคาํตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ 
นักทฤษฎีทีเกียวกบัการสร้างความรู้ มีความเชือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตวัเอง หรืออย่างน้อย
ตีความหมาย ความจริง หรือขอ้มูลเหล่านนัจากการรับรู้ประสบการณ์ของตนเอง   

ทฤษฎคีวามต้องการ : ทฤษฎลีาํดับขันความต้องการของมาสโลว์  

ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์ (Maslow’ s Hierarchy of Needs) (อา้งถึงใน     

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, และคณะ, 2545 : 311) มาสโลวม์องความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นลกัษณะ    

ลาํดบัขนั ระดบัตาํสุดไปยงัระดบัสูงสุด และสรุปว่า เมือความตอ้งการในระดบัหนึงได้รับ           

การตอบสนองมนุษยก์็จะมีความตอ้งการอืนในระดบัทีสูงขึนต่อไป 

ทฤษฎคีวามต้องการ : ทฤษฎกีารจูงใจ ERG ของ อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer)  

อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ไดชี้ความแตกต่างระหวา่งความตอ้งการซึงกาํหนดลาํดบัขนัตอน
ความตอ้งการในระดบัตาํและความตอ้งการในระดบัสูงซึงเกียวขอ้งกบัความตอ้งการของมาสโลว ์5 

ประเภทเหลือเพียง 3 ประเภท ดงันี  

1. ความตอ้งการในการอยูร่อด (Existence Needs: E) เป็นความตอ้งการในระดบัตาํสุดและ
มีลักษณะเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ คือ ความต้องการของ
ร่างกาย (Physiological Needs) และความตอ้งการความมนัคงหรือความปลอดภยั (Security or Safe 

Needs)  
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2. ความตอ้งการความสัมพนัธ์  (Related Needs : R) ประกอบดว้ยความตอ้งการตามทฤษฎี
มาสโลว ์ดา้นสังคม ความตอ้งการการยอมรับ ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs)  

3. ความตอ้งการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs : G) ประกอบดว้ยส่วนทีเป็น       

ความตอ้งการการยกยอ่งและความตอ้งการประสบความสาํเร็จตาม ทฤษฎีมาสโลว ์ 

อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ไม่เชือว่าบุคคลจะต้องได้รับการตอบสนองความพึงพอใจ      

อยา่งสมบูรณ์ ในระดบัของความตอ้งการก่อนทีจะกา้วหนา้ไปสู่ความตอ้งการในระดบัอืน เขาพบวา่
บุคคลจะไดรั้บการกระตุน้ โดยความตอ้งการมากกวา่หนึงระดบั ตวัอยา่ง เช่น ความตอ้งการไดรั้บ
เงินเดือนทีเพียงพอ ในขณะเดียวกนั จะเกิดความตอ้งการการยอมรับ ความพอใจความตอ้งการ   

ทางสังคมและอาจเกิดความตอ้งการการสร้างสรรค ์ตอ้งการความกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ กนั  

 ทฤษฏีการเรียนรู้ (Learning Theory) รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างขึนภายใตแ้นวคิดทฤษฎีการเรียนรู้  

กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism)  และกลุ่มสรรคส์ร้างนิยม (Constructivism) (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 

59 ;  Schunk, 2008 : 17)   

 

 4. หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Kolb, 1984) รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของโคล์บ  

ไดใ้ช้ในการจดัประเภทของแบบการเรียนรู้ ทฤษฎีนีกล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้และการปรับตวั
ของแต่ละบุคคลรวมทงัระบุบรรยากาศของการเรียนรู้ที สอดคลอ้งกบัแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน 

โดยสามารถอธิบายเป็นวงจรการเรียนรู้ 4 ขนัตอน คือ 

ขนัที 1 ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (Concrete Experience) ในสถานการณ์การเรียนรู้หนึง ๆ 

ในขนันีจะมีลกัษณะทียึดความรู้สึกของตนเองเป็นหลกัมากกว่าจะใช้ แนวความคิดอย่างมีระบบ  

ในการจดัการกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ขนัที 2 การไตร่ตรอง (Reflective Observation) ขนันีมุ่งทีจะทาํความเขา้ใจกับ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทีไดพ้บดว้ยการสังเกตจากหลายๆ แง่มุม จะเรียนรู้จากการเฝ้าดูและการฟัง 

ขนัที 3 สรุปเป็นหลกัการนามธรรม (Abstract Conceptualization) ขนันีเป็นการเรียนรู้ทีมุ่ง
ใช้เหตุผลและความคิดมากกว่าการใช้ความรู้สึกในการเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถสร้าง
ความคิดรวบยอดใหม่ ๆ และจะเรียนรู้โดยการคิด 

ขนัที 4 การทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation) เป็นขันทีมุ่งนําเอาแนวคิดหรือ
ความคิดรวบยอดใหม่ ๆ ทีสรุปไดไ้ปปฏิบติัจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้จากการกระทาํ 
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ทฤษฎกีารสร้างความรู้ (Constructivist Theory) 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) เป็นหลกัการ แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้
และวิธีการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ดว้ย
การนาํความรู้เดิมมาเชือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรืองใหม่ได้อย่างต่อเนือง ทาํให้ผูเ้รียนได้พฒันา
ทกัษะการเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ผูเ้รียนได้วิเคราะห์หรือตงัคาํถามจากโจทยปั์ญหาผ่าน
กระบวนการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) มีปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้รียนคนอืนในกลุ่มมี       

การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) ซึงนาํไปสู่การคน้ควา้หาคาํตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ 
นักทฤษฎีทีเกียวกบัการสร้างความรู้ มีความเชือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตวัเอง หรืออย่างน้อย
ตีความหมาย ความจริง หรือขอ้มูลเหล่านนัจากการรับรู้ประสบการณ์ของตนเอง   

  การสังเคราะห์แนวคิดทีใช้ในการศึกษาเพือพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูว้ิจยัได้ประยุกต์ใช้แนวคิด
แบบจาํลองการออกแบบระบบการสอน The ADDIE Model ของครูส (Kruse, 2007 : 1) และ
แบบจาํลองของการออกแบบเชิงระบบของ ดิกค ์แคเรย ์และแคเรย ์(Dick, Carey and Carey, 1996 : 

1 -8) ร่วมกบัแนวคิดการวิจยัและพฒันา (Research and Development) สังเคราะห์เป็นขนัตอนของ
การศึกษาเพือพฒันารูปแบบการพฒันาวชิาชีพครู 4 ขนัตอน ดงันี 

ขนัตอนที 1 การวจิยั (Research : R1) เป็นการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis : A)   

 ขนัตอนที 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Design and 

Development : D and D) 

 ขนัตอนที 3 การวิจยั (Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Implementation: I) 

 ขนัตอนที 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการประเมินผลรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Evaluation : E) 

 ขันตอนที 1 การวิจัย (Research : R1) : การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน (Analysis : A) 

ดาํเนินการ ดงันี 

 การวจัิยระยะท ี  (Research) ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน ความตอ้งการจาํเป็นทีเกียวขอ้ง 

เพือนํามาใช้เป็นพืนฐานในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ       

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์เอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั
การพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล การนาํรูปแบบไปใชก้บัครู การนาํกรอบรูปแบบไปใชใ้นชนัเรียน สภาพปัจจุบนัและ
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สภาพความคาดหวงัของครู ความตอ้งการจาํเป็นของครู และนักเรียน เพือสรุปขอ้มูลทีได้เป็น
แนวทางในการกาํหนดองค์ประกอบในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีขนัตอนยอ่ย ๆ 3 ขนัตอน คือ 

 ขนัที 1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด เอกสารและงานวิจยัทีเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู และ 

การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และการนาํกรอบรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไปใชใ้นสถานศึกษาของครู 

 ขนัที 2 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบขนัตอนของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และสมรรถนะการสอนของครู  

ในการนํารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลสู่การจดัการเรียนรู้ในชนัเรียนของครู 

 ขนัที 3 ตรวจสอบความยืนยนั นิยาม องค์ประกอบและแนวทางในรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

ขนัตอนท ี2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Design and 

Development : D and D) ดําเนินการดังนี 

 การวิจัยระยะที 2 การพัฒนา (Development) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบ        

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล     

(Design  and  Development) ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลจากตอนที 1 มาพฒันาเป็นรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือเป็นการนํากรอบ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพสู่การจดัการเรียนการสอนของครู จากนันให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 คน 

ตรวจสอบโคร่งร่างรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู จากนนัผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเครืองมือประกอบการใช้
รูปแบบจากนนัให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 คน ตรวจสอบแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัการนาํไปใช ้

และนาํไปศึกษานาํร่องกบัครูทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตวัอยา่งเพือตรวจสอบความเป็นไปได้
ของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู และเพือหาคุณภาพของเครืองมือประกอบการใช้รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพก่อนนาํไปใชท้ดลองจริง ประกอบดว้ย 4 ขนัตอนยอ่ยดงันี 

 ขนัที 1 พฒันาโคร่งร่างรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือนาํกรอบของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูสู่การจดัการเรียน
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลในชนัเรียนของครู 
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 ขนัที 2 ตรวจสอบยืนยนัความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลสู่การจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนของครู 

 ขนัที 3 สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของเครืองมือประกอบรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่การจดัการเรียน
การสอนในชนัเรียนของครู 

 ขนัที 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการนาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไปใช ้

ขันตอนที 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Implementation: I) ดาํเนินการ
ดงันี 

 การวจัิยระยะที 3 การวิจัย (Research) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Implement) โดยผูว้ิจยันาํรูปแบบ
การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่การ
จดัการเรียนการสอนในชนัเรียนของครูทีสร้างขึนและผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญแลว้ ไปใช้
กบักลุ่มทดลอง โดยมีขนัตอนดงันี 

 1. ผูว้ิจยันาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลสู่การจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนของครู ซึงนาํรูปแบบไปใช้จริงกบัครู
กลุ่มทดลอง การดาํเนินการวิจยัขนันีเป็นการดาํเนินการวิจยัเชิงทดลองโดยประยุกตใ์ช้การทดลอง
แบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อนและการพฒันาและหลงัการพฒันา (One Group Pretest - 

Posttest Design) และสังเกตการจดัการเรียนการสอนของครู ประเมินความสามารถในการจดั     

การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในชนัเรียนของครู โดยใช้ระยะเวลาในการ
ทดลอง 8 สัปดาห์ 

 รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลสู่การจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนของครูระหวา่งการใชรู้ปแบบ (BOONSARIT Model)  

ประกอบดว้ย 

 ขนัที 1 วเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) 

 ขนัที 2 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data = O) 

 ขนัที 3 กาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Training = O) 

 ขนัที 4 เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices =  N) 

 ขนัที 5 เลือกวธีิการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) 
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 ขนัที 6 ครูมีความสามารถในการวดัผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) 

 ขนัที 7 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นงานวจิยั (Routine to Research = R) 

 ขนัที 8 การวนิิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Differentiated  

Diagnostic = I) 

 ขนัที 9 ทาํงานเป็นทีม และขยายผลให้กบับุคคลอืนได ้(Teamwork and Transportability = 

T)     

 2. ประเมินผลความรู้ความเขา้ใจการนาํกรอบรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่การจดัการเรียนการสอนของครูก่อนเรียน
และหลังเรียน  และประเมินผลทีเกิดขึนกับครูทีได้ทําการลงมือปฏิบัติการเรียนการสอน               

เพือตรวจสอบผลทีเกิดขึนจากการใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพือเป็นแนวทางในการพฒันาในอนาคต  
 

ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Evaluation : E)  

ดาํเนินการดงันี   

 การวิจยัระยะที 4 การพฒันา (Development) เป็นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ   

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(Evaluation)  จากนนันาํขอ้มูลทีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขและพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพือการนาํกรอบรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่การจดัการเรียน
การสอนในชนัเรียนของครูใหเ้ป็นรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูฉบบัสมบูรณ์ ตามรายละเอียดดงันี 

 1. ผลการวิเคราะห์ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลหลงัใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของครู  

 2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูและนักเรียน              

ซึงสามารถกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดและกรอบดาํเนินการวจิยัไดด้งันี 
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แผนภูมิภาพที  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ 

เควนิ ครูส (Kevin  Kruse, 2008 : 1)   

จอยซ์  เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and 

Calhoun, 2009 : 21 - 37); Saylor and others 

(1981 : 271); Stern (1984 : 47); Keeves 

(1997 : 386-393);  ทิศนา แขมมณี (2548 : 

204) และกาญจนา คุณารักษ ์(2545 : 7) 

 

การพฒันาวชิาชีพ 

Joyce, Weil, Calhoun (2009  :  6); Tomlinson,  

Brimijoin,  Narvacez  (2008  :  72);  Zepeda  (1956 :  

10,  14 - 15)  อา้งถึง  Garet, Porter, Desiome, Birman  

and Yoon  (2001 : 926); Zepeda  (1956 :  10);  Zepeda  

(1956 :   14 - 15);  Similarly,  Kazemi and Frank  

(2003);  American Education Research Association 

published a policy and research brief entitled  (AERA.  

2005 :  2); The National Education Association  (NEA  

:  2003 : 2); Haycock  (1998);  วชัรา เล่าเรียนดี (2556  

:  260)      

สมรรถนะการสอน 

Danielson  (2011  :  1 – 18);  ก.ค.ศ. 

การเรียนการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

Tomlinson  (2000  :  3);  สพฐ.  

 

หลักการ 

การพฒันาวชิาชีพจะช่วยครูการจดั 

การเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

วัตถุประสงค์ 

เพื อให้ค รู มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทีประกอบดว้ย  

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้,   

กลยทุธ์การเรียนการสอน,  การวดัผล
ประเมินผล  และการวจิยั  
 

ผลทีเกิดกับครู 

     สมรรถนะการสอนทีตอ้งมีและไดรั้บ 

การพฒันาตลอดกระบวนการเพือให้การ
พฒันาวชิาชีพบรรลุเป้าหมายและประสบ
ผลสาํเร็จ  ไดแ้ก่   

. ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียน 

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

. ความสามารถในการวเิคราะห์ผูเ้รียน 

. ความสามารถในการออกแบบหน่วย   

การเรียนรู้/แผนการเรียนรู้  

. ความสามารถในการวดัผลประเมิน  

. ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

9. ความสามารถในการวจิยั/วจิยัในชนัเรียน 

ขันตอนการพฒันาวิชาชีพ 

ขนัที    วเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน  

(Basic Data Analysis  =  B) 

ขนัที    การจดักระทาํขอ้มูล 

(Organization Data  =  O) 

ขนัที    กาํหนดวตัถุประสงค ์ 

(Objective Training  =  O) 

ขนัที    เครือข่ายการปฏิบติัการ  

(Network Practices  =  N) 

ขนัที    เลือกวธีิการสอนทีเหมาะสม  

(Selection  of  Instructional Method   

=  S) 

ขนัที    ครูมีความสามารถในการ
วดัผลประเมินผล  (Ability of 

Assessment  =  A) 

ขนัที    การทาํงานประจาํให้เป็น
งานวจิยั  (Routine to  Research  =  R) 

ขนัที  การวนิิจฉัยความแตกต่างของ
นกัเรียนเป็นรายบุคคล                               

(Individual  Differentiated  Diagnostic  

=  I) 

ขนัที    ทาํงานเป็นทีม  และขยายผล
ให้กบับุคคลอืนได ้ (Teamwork and  

Transportability  =  T)   

ผลทีเกิดกับผู้เรียน 

1. ทกัษะการคิด  (คิดสร้างสรรค,์   

คิดวเิคราะห์, คิดแกปั้ญหา, คิดเชิงระบบ,  

คิดวิจารณญาณ) 

2. ชินงาน ภาระงานทีเกิดจากกระบวน 

การคิดทีมีคุณภาพสนองความตอ้งการ 

ของผูเ้รียน 

3.  พฒันาต่อยอดชินงาน ภาระงานให้มี
มูลค่าเพิม โดยใชศึ้กษาคน้ควา้อิสระ (IS)  

หรือโครงงาน และมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ ในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดแกปั้ญหา  
แสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง 

รูปแบบ  เทคนิค  การพฒันาวชิาชีพครู 

1. การฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความเขา้ใจ 

    เกียวกบั   

     .   ความสามารถในการวิเคราะห์ผูเ้รียน 

     .   ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตวัชีวดั   

     .   ความสามารถในการเลือกกลยทุธ์ รูปแบบ  

วิธีการสอน  เทคนิคการสอน  

     .   ความสามารถในการออกแบบหน่วย 

การเรียนรู้   

     .   ความสามารถในการเขียนแผนการเรียนรู้ 

     1.6  ความสามารถในการวดัผลประเมิน 

     .   ความสามารถในการทาํวิจยัในชนัเรียน  

. การโคช้รูปแบบต่าง  ๆ   

. การประเมินสมรรถนะการสอน 

แนวคิด  ทฤษฎี 

ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎลีาํดบัขันความต้องการ
ของมาสโลว ์

ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎกีารจูงใจ ERG ของ  

อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer),  

ทฤษฎกีารเปลยีนแปลง  (Theory of Change) 

ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้  David Kolb,  Dunn and 

Dunn,  คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541);   

ทิศนา  แขมมณี  (2550 : 59) ;  Schunk  (2008 :  17)   

ทฤษฎกีารจดักจิกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้าง
ความรู้ (Constructivist Theory)  ของ ไวกอร์ตสกี  

(Vygotsky 1978);  เพียเจต ์ (Piaget 1997)        



27 
 

คําถามของการวจัิย 

 รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล  มีคาํถามของการวจิยัดงัต่อไปนี  

1. รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลทีพฒันาขึนประกอบดว้ยกระบวนการอยา่งไร มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัใด 

 2. รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลมีประสิทธิผลอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพือศึกษาและพฒันาของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 2. เพือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ   
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยมีวตัถุประสงคด์งันี 
      2.1 เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ก่อนและหลงัใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน      
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

      2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการวเิคราะห์ผูเ้รียน ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

      2.3 เปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้        

ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

      2.4 เปรียบเทียบความสามารถในการวดัผลประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

      2.5 เปรียบเทียบความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น     
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

                    2.6 เปรียบเทียบความสามารถในการวิจยั/การวิจยัในชนัเรียน ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบ
การพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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     2.7 เปรียบเทียบความสามารถทางดา้นทกัษะการคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ
นกัเรียน ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล  มีสมมติฐานของการวจิยัดงัต่อไปนี  

 1. หลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ครูมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ 

 2.  หลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น            
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ครูมีความสามารถในการวเิคราะห์ผูเ้รียนสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ 

 3.  หลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น            
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูมีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้    

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ 

 4. หลังใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ครูมีความสามารถในการวดัผลประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
สูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ 

 5.  หลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น            
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ 

 6. หลังใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล ครูมีความสามารถในการวจิยั/วจิยัในชนัเรียนสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ 

 7. หลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล นกัเรียนมีทกัษะการคิด และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคสู์งกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ  

 

 

 

 

 



29 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตในการวจิยัดงันี 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

      1.1 ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยัครังนี เป็นครูทีสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ซึงประกอบด้วย โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โรงเรียนชุมชนบวับาน
สามคัคี โรงเรียนบ้านตลุกคูณพฒันา และนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ในภาคเรียนที 2          

ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 150 คน 

      1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจัยครังนี  คือ  ครูและนักเรียนโรงเรียน                    

ซบัใหญ่วิทยาคม ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 แบ่งเป็น ครูผูส้อน จาํนวน 8 คน และนกัเรียน 

จาํนวน 75 คน ซึงไดม้าดว้ยวธีิการเลือกแบบเจาะจง 

 2. ดา้นตวัแปรทีศึกษา 
     ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาวจิยัครังนี ประกอบดว้ย 

     2.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  

             2.1.1 รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล       

      2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ในการวจิยัในครังนี ประกอบดว้ย 

  ตวัแปรเกียวขอ้งสําหรับครู คือ สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  

              2.2.1 ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  

           2.2.2 ความสามารถในการวเิคราะห์ผูเ้รียน 

           2.2.3 ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

           2.2.4 ความสามารถในการวดัผลประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

                      2.2.5 ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

  2.2.6 ความสามารถในการวจิยั/วจิยัในชนัเรียน 
  ตวัแปรทีเกียวขอ้งสาํหรับนกัเรียน 

  2.2.1 ทกัษะการคิด 

  2.2.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
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 3. ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลอง 

     ระยะเวลาทีใชใ้นการทดลอง ดาํเนินการพฒันาตามรูปแบบทีผูว้จิยัพฒันาขึนในภาคเรียน
ที 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชวัโมง รวมทงัสิน 32 ชวัโมง 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล หมายถึง กระบวนการทีนาํมาใชใ้นการพฒันาสมรรถนะการสอน เพือพฒันาครูให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึงประกอบดว้ย 9 ขนัตอน ดงันี ขนัที 1 วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B)  

ขนัที 2 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data = O) ขนัที 2 กาํหนดวตัถุประสงค์ (Objective 

Training = O) ขนัที 4 เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices = N) ขนัที 5 เลือกวิธีการสอน   

ทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) ขนัที 6 ครูมีความสามารถในการวดัผล
ประเมินผล (Ability of Assessment = A) ขนัที 7 การทาํงานประจาํให้เป็นงานวิจยั (Routine & 

Research = R) ขนัที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual  

Differentiated Diagnostic = I) ขนัที 9 ทาํงานเป็นทีม และขยายผลให้กบับุคคลอืนได ้(Teamwork 

and Transportability = T)   

 สมรรถนะการสอน หมายถึง ความรู้ ความสามารถของครูทีรับการพฒันาการจดัการเรียน
การสอนทีเน้นคามแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดกระบวนการเพือให้การพฒันาวิชาชีพครูบรรลุ
เป้าหมายและประสบผลสาํเร็จ  ทีประกอบดว้ย 1. ความสามารถในการวเิคราะห์ผูเ้รียนทีจาํแนกเป็น
กลุ่มต่าง  ๆ  ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล                 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั ทีสอดคล้องกับการจดัการเรียน      

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. ความสามารถในการเลือกกลยุทธ์ รูปแบบ        

วิธีการสอน  เทคนิคการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 4. ความสามารถในการออกแบบ
หน่วยการจดัการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล                

5. ความสามารถในการเขียนแผนการเรียนรู้โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 6. ความสามารถในการวดัผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล                 

7. ความสามารถในการทาํวิจัยในชันเรียนเพือส่งเสริมพฒันาการในการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน           

ซึงสามารถดูความกา้วหนา้ทางดา้นสมรรถนะการสอนของครูไดจ้าก คะแนนทีไดจ้ากแบบทดสอบ
ความรู้ และการประเมินความสามารถในการจดัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
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ระหวา่งบุคคล โดยเครืองมือทีใชป้ระกอบดว้ย แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล แบบประเมินการเขียนหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ แบบสังเกตการสอนในชันเรียนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และ              

แบบประเมินตนเอง 

 การเรียนการสอนทีเน้นคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง รูปแบบ วิธีการสอน  

เทคนิคการสอนทีครูเลือกใช้สําหรับการจัดการเรียนการสอนทีมีความเหมาะสมกับความรู้  

ความสามารถ ความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน ซึงสามารถศึกษาความก้าวหน้าและพฒันาการ
ทางด้านสมรรถนะการสอนของครูได้จากการประเมินความสามารถในการจดัการจดัการเรียน    

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเครืองมือทีใช้ประกอบด้วย แบบประเมิน
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบประเมินหน่วย
การเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ แบบสังเกตการสอนในชนัเรียนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 ประสิทธิภาพของรูปแบบ หมายถึง คะแนนทีได้รับจากการใช้เครืองมือการวิจยัในการ
ตรวจสอบรูปแบบ และการนาํรูปแบบไปใช ้ประกอบดว้ย เครืองมือตรวจสอบความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎีและความเป็นไปไดข้องรูปแบบโดยผูเ้ชียวชาญทีไดจ้ากแบบประเมินความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี     

 ประสิทธิผลของรูปแบบ หมายถึง ระดบัความรู้ ความสามารถทางดา้นสมรรถนะการสอน
ของครูหลงัใช้รูปแบบทีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีได้
จากแบบประเมินระดบัคุณภาพ (Scoring Rubric) โดยแบบประเมินตนเองตามกรอบการประเมิน
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง  

ระดบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทีไดจ้ากคะแนน
การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

และการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล     

ตามกรอบการทาํงาน โดยเครืองมือทีใช้ประกอบด้วย  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกียวกับ    

การจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบประเมินตนเอง แบบสังเกต       

การสอน 

 ความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน หมายถึง ระดบัความรู้ ความเขา้ใจในการวิเคราะห์
ผูเ้รียนโดยใชข้อ้มูลพืนฐานของผูเ้รียนประกอบการจดัโปรแกรม สือและวิธีการเรียนการสอนทีมี
ความเหมาะสมกบัผูเ้รียนทีไดจ้ากแบบประเมินระดบัคุณภาพ (Scoring  Rubric) โดยเครืองมือทีใช้
แบบสังเกตการสอนและแบบประเมินตนเอง 
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 ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ หมายถึง ระดับความรู้  

ความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวดั สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญ  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ การกําหนดเกณฑ์การว ัดและประเมินผล             

การกาํหนดภาระงาน/ชินงาน สือการเรียนการสอน ทีมีความเหมาะสมสําหรับผูเ้รียนทีได้จาก   

แบบประเมินระดบัคุณภาพ (Scoring Rubric) โดยเครืองมือทีใชป้ระกอบดว้ย แบบประเมินหน่วย
การเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ 

           ความสามารถในวดัและประเมินผลทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง ระดบัความรู้
ความเขา้ใจในการวดัและประเมินผลมีการกาํหนดเกณฑ์และมาตรฐานทีชดัเจน และมีการพฒันา
เครืองมือทีมีความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน และนาํเสนอขอ้มูลทีไดจ้ากการวดัและประเมินผลเพือใช้
เป็นขอ้มูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนทีใชส้ําหรับพฒันาความสามารถ
ของผูเ้รียนทีไดจ้ากแบบประเมินระดบัคุณภาพ (Scoring  Rubric) โดยเครืองมือทีใชป้ระกอบดว้ย 

แบบสังเกตการสอน และแบบประเมินตนเอง 

 ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง 

ระดบัความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันางานประจาํอนัเกิดจากการจดัการเรียนการสอนหรือการนาํ
ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ     

โดยเครืองมือทีใชป้ระกอบดว้ย แบบการสังเกตการสอน และแบบประเมินตนเอง 

 ความสามารถในการวิจัย/การวิจัยในชันเรียน  หมายถึง  ระดับความรู้ ความเข้าใจ               

ในการวิจยั/วิจยัในชันเรียนเพือพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ อนัเกิดจากการนาํผลการจดัการเรียนการสอนหรือการนาํขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ    

มาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน โดยเครืองมือทีใช้
ประกอบดว้ย แบบประเมินงานวจิยั 

 ทกัษะการคิด หมายถึง คะแนน ระดบัความรู้ ความเขา้ใจของผูเ้รียนในการออกแบบชินงาน 

ภาระงานทีเกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดแกปั้ญหา และการคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียน
อนัเกิดจากการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ของครู ก่อนและหลงัใช้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยเครืองมือทีใชป้ระกอบดว้ย แบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียน  

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  หมายถึง ระดับพฤติกรรมของผูเ้รียน ทีได้จากการสังเกต
พฤติกรรมของครูและการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ดา้น มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมนั ในการ
ทาํงานของนกัเรียน ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
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เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเครืองมือทีใช้ประกอบดว้ย แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคแ์ละแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน       

 ครู หมายถึง ผูส้อนทีสอนในโรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคม สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 จาํนวน 12 คน แบ่งเป็นหัวหน้าสายชนั ซึงทาํหน้าทีโคช้จาํนวน 4 คน  

ครูผูส้อนทีทาํหนา้ทีรับการโคช้ จาํนวน 8 คน 

 นักเรียน หมายถึง ผูที้กาํลงัศึกษาในโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเป็น
หน่วยในการพฒันาวชิาชีพครูทีเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซึง
เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครังนี จาํนวน 75 คน 

 

ความสําคัญของการวจัิย 

 รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลครังนีทาํใหเ้กิดประโยชน์จากงานวจิยั ดงันี 

 1. ไดรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รวมทังได้คู่มือครู แบบประเมินสมรรถนะด้านการสอนเพือพัฒนารูปแบบ          

การพฒันาวิชาชีพครู ซึงสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล รวมทังเป็นแนวทางสําคัญในการศึกษาวิจยัหรือขยายผลองค์ความรู้    

ต่อไปได ้

 2. ไดแ้นวทางการพฒันาวิชาชีพครู และสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึงจะช่วยในการพฒันาการเรียนการสอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพ 

 3. ครูได้รูปแบบ วิธีการสอนและเทคนิคการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล          

ทีสามารถนาํไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและพฒันา  
ต่อยอดเป็นกระบวนการวจิยัเพือความกา้วหนา้ในวชิาชีพครูสมกบัเป็นครูมืออาชีพ 

 



บทท ี 2 

 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน     

ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  ผู ้วิจ ัยได้ทําการศึกษา  ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง               

อันประกอบด้วยเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ  เพือเป็น           

กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัยในส่วนของแนวคิดทีใช้เป็นฐานในการพัฒนารูปแบบ           

การพฒันาวิชาชีพครูทีเสริมสร้างคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคล แนวทางในการนํากรอบ     

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล               

สู่ห้องเรียน  และการประเมินผลจากการทดลองการใช้รูปแบบทีผู ้วิจ ัยได้ทําการพัฒนาขึน              

ซึงจากการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ผูว้จิยัขอนาํเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี  

1. รูปแบบการสอน 

1.1 การพฒันารูปแบบการสอน 

 1.1.1 หลกัการ แนวคิดการวจิยัและพฒันา 
  1.1.2 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับการออกแบบการเรียนการสอน         

เชิงระบบ 

  1.1.3 ความหมายของการออกแบบระบบการเรียนการสอน  

    1.1.4 คุณลกัษณะสาํคญัของรูปแบบการเรียนการสอน 

 1.1.5 การจดักลุ่มของรูปแบบการสอน 

 1.1.6 การพฒันารูปแบบการสอนตามแนวคิดของจอยซ์  และเวลล ์  

2. แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครู 

2.1 การพฒันาวชิาชีพครูและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพครู 

  2.1.1 การโคช้ (Coaching) 

  2.1.2 การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) 

2.1.3 การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) 

2.1.4 การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) 

2.1.5 การโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) 

3. งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพครู 

 34 
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4. การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

4.1 สมรรถนะการสอนทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง 

บุคคล   

4.2 งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

4.3 การศึกษาเชิงสร้างสรรค ์

4.4 ทฤษฎีการสร้างความรู้ 

4.5 งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์

 

หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเกยีวกบัรูปแบบการสอน 

 

 การพฒันารูปแบบการสอน 

 

 การพฒันารูปแบบในงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยัวิเคราะห์และสังเคราะห์ หลกัการ แนวคิดของ
การวจิยัและพฒันา และการออกแบบระบบการเรียนการสอนเชิงระบบ มาประยกุตใ์ชอ้อกแบบและ
พฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล โดยมีรายละเอียดดงันี 

  

 รูปแบบ/การพฒันารูปแบบตามหลกัการ แนวคิดการวจัิยและพฒันา 
 

 การวิจยัและพฒันา(Research and Development : R and D) เป็นนวตักรรมหรือ
กระบวนการรูปแบบใหม่ ๆ ทีพฒันาขึนมาจากความตอ้งการของผูใ้ชน้วตักรรมและผูใ้ชผ้ลลพัธ์อนั
เกิดจากการใชน้วตักรรมนนั  โดยมีขนัตอนดงันี  R1     D1     R2    D2  และหลกัการวิจยัและพฒันา
ในการวิจยัทางหลกัสูตร การสอน และการนิเทศ เป็นการพฒันาจากล่างสู่บน คือนาํความตอ้งการ
จาํเป็นของขอ้มูลพืนฐานของผูป้ฏิบติัและผูที้เกียวขอ้งทุกส่วนไปสู่การพฒันา (มาเรียม นิลพนัธ์ุ,  

2549 : 261 - 262) ในการวจิยัและพฒันารูปแบบครังนี  ผูว้จิยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดของระเบียบวิธีวิจยั
และพฒันา ซึงเป็นทงัการวจิยัพืนฐานและการวจิยัประยกุต ์ในการศึกษาเพือสังเคราะห์สร้างรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล               

ทีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นตามสภาพการณ์ทีแทจ้ริง ภายใตห้ลกัการ  
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงการนํารูปแบบทีสังเคราะห์ขึนนีไปใช ้   

ในทางปฏิบติั โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุงการดาํเนินการตามขนัตอนและระเบียบวธีิการวจิยั 

   จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจยัและพฒันา R and D (Research and  

Development) สรุปไดว้า่ การวิจยัและพฒันา ประกอบดว้ย 4 ขนัตอนทีสําคญั คือ ขนัตอนที 1      

การวิจยั  (Research : R1) : ขนัการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis : A) ขนัตอนที 2 การพฒันา 
(Development : D1) : ขนัการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน (Design and 

Development : D and D) ขนัตอนที 3 การวจิยั (Research : R2) : ขนัการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  

(Implementation : I) และขนัตอนที 4 การพฒันา (Development : D2) : ขนัการประเมินผลรูปแบบ    

การเรียนการสอน (Evaluation : E) ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกบัการออกแบบ
การเรียนการสอนเชิงระบบดงัต่อไปนี 

 

 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎเีกยีวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 

 

 การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ  (Instructional System Design) เป็นวิธีที
ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเนืองสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบและสามารถ
ตรวจสอบไดใ้นทุกขนัตอน  โดยใชแ้นวคิดกระบวนการของวิธีระบบ (System Approach) ในการ
สร้างหรือพฒันาพฤติกรรมหรือรูปแบบของการปฏิบติังานใหม่ ๆ เพือให้บรรลุเป้าหมายและ
ประสบผลสาํเร็จ  

 สําหรับความหมายของคาํว่าการออกแบบระบบการเรียนการสอนนัน ทิศนา แขมมณี 

(2548 : 204) และกาญจนา คุณารักษ์ (2545 : 7) ได้กล่าวถึงแนวคิดวิธีการเชิงระบบและ                   

การออกแบบระบบการเรียนการสอนทีสามารถสรุปไดว้า่ การออกแบบมีลกัษณะเป็นศาสตร์แห่ง     

การสร้างสรรคก์ารสอนทีเกิดจากการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากบริบทของการเรียนการสอน
โดยอาศยัแนวคิดวธีิการเชิงระบบ เป็นรากฐานของการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพือนาํมา
สู่การวางเคา้โครง (Outline) ให้เห็นภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนเป็นขนัตอนทงัระบบ  

โดยการออกแบบระบบการเรียนการสอนเป็นการนาํกระบวนการของวิธีการเชิงระบบ ( System  

Approach)  มาใช้ ซึงเป็นกระบวนการทีทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ( Efficiency)และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) เนืองจากระบบไดมี้กลไกและโครงสร้างหลกัในการทาํงานอยา่งนอ้ย   

3 ส่วน ประกอบดว้ย สิงทีนาํเขา้/ตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output)  

ซึงในแต่ละขนัมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเงือนไขการเรียนรู้อยา่งละเอียด มีการระบุ แยกแยะ
และแกปั้ญหา แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอน โดยอาศยัความรู้ หลกัการและแนวคิดจากหลาย ๆ 
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ทฤษฎี มีการปรับปรุง แกไ้ขการทาํงานในตวัของมนัเองโดยการใชข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) และ
ในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย ๆ ต่างก็มีความสัมพนัธ์เกียวเนืองซึงกนัและกนั โดยเป้าหมายของระบบ
ใหญ่ทงัหมดจะบรรลุผลไดจ้ากการประสานสัมพนัธ์กนัขององคป์ระกอบยอ่ย ๆ อยา่งเหมาะสมเป็น
เหตุเป็นผลซึงกนัและกนั 

 ดังนัน สรุปได้ว่า การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ เป็นการจัดการสอน            

อย่างมีระบบทีมีความสัมพนัธ์กนัทุกองค์ประกอบ โดยอาศยัความรู้ หลกัการ ความคิดรวบยอด
เกียวกบักระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซึงรวบรวมองค์ประกอบและ
ปัจจยัต่าง ๆ เพือนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจออกแบบระบบ แลว้จึงทาํการทดลองและปรับปรุง
แก้ไขจนใช้ได้ผล ซึงก็คือการนาํไปสู่ความสําเร็จของการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว ้

กระบวนการออกแบบระบบการสอน โดยทวัไปจะประกอบไปดว้ยหลกัพืนฐาน 4 ส่วน ดงัต่อไปนี                    

1. วตัถุประสงค์เป็นส่วนทีกาํหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของผูเ้รียน 2. ผูเ้รียนโดยพิจารณา
คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู ้เ รียน  เพือการออกแบบระบบการสอนให้เหมาะสมและ                  

มีประสิทธิภาพ 3. วิธีการและกิจกรรม กาํหนดวิธีการและกาํหนดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ 

เพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และ 4. การวดัและประเมินผล 

เป็นการกาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้สอดคล้องตามวตัถุประสงค ์      

ซึงรูปแบบการเรียนการสอนนนัมีจาํนวนมากมาย แต่การออกแบบระบบ หรือรูปแบบการเรียน        

การสอนทีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายและไดมี้การนาํไปประยกุต ์ มีดงัต่อไปนี 

    การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ตามแนวคิดของเควิน ครูส (Kevin  Kruse, 2008 : 

1) ประกอบดว้ย  ขนั หรือทีเราเรียกกนัโดยทวัไปวา่ “ADDIE” Model ซึงเป็นวิธีการเชิงระบบที
ช่วยให้การจัดการเ รียนการสอนมีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความเหมาะสม        

(Appropriateness) ขนัตอนต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1. ขนัวิเคราะห์ (Analyze Phase) วิเคราะห์และ
ประเมินความตอ้งการจาํเป็น (Assess and Analyze Needs) 2. ขนัออกแบบ (Design Phase) 

ออกแบบการเรียนการสอนและการนาํเสนอ (Design Instruction and Presentations) 3. ขนัพฒันา 
(Develop Phase) พฒันาเครืองมือทีใช้นาํมาประกอบการจดัการเรียนการสอน (Develop Materials)                       

4. ขนันาํไปใช้ (Implementation Phase) เนือหาและกิจกรรมไปใช้ ประกอบด้วยรูปแบบการเรียน      

การสอนทีพฒันาขึน  การวางแผนในการบริหารจดัการในการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ และ
ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามขันตอนต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  และ                           

5. ขนัประเมินผล (Evaluation Phase) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและประสิทธิผลของสือทีใชใ้น      

การเรียนการสอน                           
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               สําหรับ จอยซ์  เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21-37) ไดจ้ดักลุ่ม
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามจุดเน้นหรือผลลัพธ์ทีต้องการให้เกิดขึนในตวัผูเ้รียนเป็น          

 กลุ่ม และไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Model of Teaching) โดยเริมจากการเสนอ
ภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรียน (Scenario) โดยใชก้ารเล่าเรือง มีผูส้อนและผูเ้รียนเป็นผูแ้สดง 

โดยจําลองเหตุการณ์จริงทีเกิดขึนในห้องเรียน  จากนันได้เสนอ ทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ 

วตัถุประสงค ์ของแต่ละรูปแบบ เพือนาํไปสู่รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ซึงแต่ละรูปแบบมี
องคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1  องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (The Model of Teaching)      

มี 4 ส่วน คือ 

 1. กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) เป็นการจดัเรียงลาํดบักิจกรรมทีจะสอนเป็นขนั ๆ 

ซึงแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขนัตอน (Phase) การเรียนการสอนแตกต่างกนัไป 

 2. ระบบสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในการจดั  

การเรียนการสอน 

 3. หลกัการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นหลกัการหรือวิธีการทีผูส้อนจะ
ตอบสนองต่อสิงทีผูเ้รียนกระทาํ อาจเป็นการให้รางวลั การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบติัโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด หรือการให้ผูเ้รียนรับผิดชอบร่วมกนัเรียนรู้ในกลุ่มอย่าง
จริงจงั แนะนาํช่วยเหลือซึงกนัและกนัใหเ้กิดการเรียนรู้ เป็นตน้ 

 4. ระบบสนบัสนุน (Support System) เป็นสิงสนบัสนุนการเรียนการสอน หรือเป็น        

การบอกเงือนไข หรือสิงจาํเป็นในการทีจะใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนให้เกิดผลลพัธ์ตามที
คาดหวงัทีจะให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน เช่น การเรียนการสอนดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) เป็นวิธี  

การเรียนจากการปฏิบติัจริง (Learning by Doing) จากประสบการณ์ตรง จากปัญหาจริง             

(Real Problem) โดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัในสถานทีและดว้ยอุปกรณ์ทีใกลเ้คียงกบัสภาพการ
ทาํงานจริง หรือเตรียมสือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจาํเป็นใหพ้ร้อมใช ้ครบถว้น และเพียงพอ เป็นตน้ 

  ส่วนที 2 การนาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะนาํ หรือ
ใหข้อ้แนะนาํสาํหรับการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนนนั เช่น จะใชก้บัเนือหา ประเภทใดจึง
จะเหมาะสม และใชก้บัผูเ้รียนระดบัใด เป็นตน้ 

 ส่วนที 3 สาระความรู้และสิงทีส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturing Effects)      

ในแต่ละรูปแบบจะตอ้งจดัสาระความรู้อะไรบา้งให้กบัผูเ้รียน รวมทงัมีสิงสําคญั องค์ประกอบ
อะไรบา้งทีจะทาํใหก้ารดาํเนินการจดัการเรียนรู้นนัประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  ซึงก็คือการสอน
ของผูส้อนทีจดัขึนตามขนัตอนและสภาพแวดลอ้มในการเรียน สําหรับสิงทีส่งเสริมการเรียนรู้นนั 
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เป็นสมรรถนะสาํหรับทีผูเ้รียนตอ้งมี และตอ้งให้มีการพฒันาตลอดกระบวนการ ซึงคือผลทีเกิดขึน
จากการสอน และเป็นสิงทีผูเ้รียนตอ้งมีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง เพือให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบผลสําเร็จ คุณสมบติัคุณลักษณะหรือสมรรถนะของผูเ้รียนทีต้องปลูกฝังจนติดตัว 

เพือใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลตามทีคาดหวงั   

 สรุปรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอนนนัประกอบดว้ย
องคป์ระกอบสาํคญัทีเป็นรูปแบบเชิงปฏิบติั ไดแ้ก่ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และสิงที
สิงเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง สิงสนับสนุน และการนาํรูปแบบการเรียน    

การสอนไปใช ้

 จากการศึกษารายละเอียดของการออกแบบระบบการเรียนการสอนของนกัวิชาการต่าง ๆ 

ดงักล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัสังเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการจดัระบบของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีการดาํเนินงานสัมพนัธ์
กนัเพือให้การพฒันาวิชาชีพครูบรรลุวตัถุประสงค์ทีตอ้งการประยุกต์กบัขนัตอนการออกแบบ
ระบบการพฒันาวิชาชีพ (Professional System Design) ADDIE Model ตามแนวคิดของ เควิน ครูส  

(Kevin  Kruse, 2008 : 1) ประยุกตเ์ป็น  ขนัตอน คือ การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis) 

การออกแบบและพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ (Design and Development) การทดลองใช้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ (Implement) และการประเมินผลรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ (Evaluation) 

ร่วมกบักระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) กาํหนดขนัตอนการวิจยัและ
พฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ดงันีคือ ขนัตอนที 1 การวจิยั (Research : R1) เป็นขนัการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis 

: A) ขนัตอนที 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นขนัการออกแบบและพฒันารูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Design and 

Development : D and D) ขนัตอนที 3 การวิจยั (Research : R2) เป็นขนัการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Implementation : I) 

และขนัตอนที 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นขนัการประเมินผลรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Evaluation : E) ซึงได้
ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ทีเกียวขอ้ง ดงันี 

 

 

 

 



40 
  
 ความหมายของการออกแบบระบบการเรียนการสอน  

 

 การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System Design) มีชือเรียกหลากหลาย 

เช่น การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional Design) การออกแบบและพฒันาการสอน 

(Instructional Design and Development) เป็นตน้  

 เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others, 1981 : 271) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ รูปแบบ     

การสอน (Teaching Model) หมายถึง แบบ (Pattern) ของการสอนทีมีการจดัการกระทาํพฤติกรรม
ขึนจาํนวนหนึงทีมีความหมายแตกต่างกัน เพือจุดหมายหรือจุดเน้นทีเฉพาะเจาะจงอย่างใด         

อยา่งหนึง ในความหมายของคาํวา่รูปแบบการสอน  

 ทิศนา แขมมณี (2548 : 477) ให้ความหมายของรูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือ
ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนทีจดัขึนอย่างมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลกัปรัชญา 
ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเชือต่าง ๆ โดยอาศยัวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ เขา้มา
ช่วยใหส้ภาพการเรียนการสอนนนัเป็นไปตามหลกัการทียดึถือ  

 นอกจากนี จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 1992 : 1-4, 2009 : 2) กล่าววา่ รูปแบบ       

การสอน คือ แผน (Plan) หรือ แบบ (Pattern) ทีสามารถใชเ้พือการสอนโดยตรงในห้องเรียน หรือ
การสอนเป็นกลุ่มย่อย หรือเพือจดัสือการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมถึงหนังสือ ภาพยนตร์ เทป
บนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหลักสูตรรายวิชา เป็นต้น ซึงแต่ละรูปแบบ      

การสอนจะใหแ้นวทางในจดัการเรียนรู้ทีจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต่์าง ๆ กนั และสอนให้
ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนทีมีคุณภาพ (Powerful Learning)    

 จากนิยามความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของนักวิชาการดงักล่าว 

สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง  องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน                

ทีพฒันาขึนอยา่งเป็นระบบ ซึงแสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ทางการเรียนการสอน 

ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้และสิงทีส่งเสริมการเรียนรู้  

ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนบัสนุน และเงือนไขการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไป
ใช ้ โดยการนาํเอาวธีิการอยา่งมีระบบมาใชใ้นการดาํเนินงานอยา่งรอบคอบตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี 

หลกัการ แนวคิด และความเชือต่าง ๆ ซึงสามารถยืดหยุน่ไดต้ามสภาพความเป็นจริง เพือให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายทีกาํหนด  
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 คุณลกัษณะสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอน 

 

 สเทิร์น (Stern, 1984 : 47) และจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2004) 

ไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัลกัษณะสาํคญัของรูปแบบการสอน ไวด้งันี  

 . มีแนวคิดหรือหลกัการพืนฐาน รูปแบบการสอนจะตอ้งมีแนวคิดหรือหลกัการพืนฐาน 

ซึงอาจมาจากแนวคิดทางการศึกษา เช่น ใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีกระบวนการเรียนรู้
แบบสืบสอบ ทฤษฎีจิตวทิยาการเรียนรู้ เช่น มีพฒันาทางดา้นสติปัญญา อารมณ์และสังคมควบคู่กนั
ไป ยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ หรือแนวคิดเกียวกับศาสตร์ต่าง ๆ เป็นต้น รูปแบบ        

การสอนหนึง ๆ อาจจะมีแนวคิดหรือหลกัการพืนฐานเพียงอยา่งเดียว ตวัอยา่งเช่น รูปแบบการสอน
ส่วนใหญ่ของจอยซ์และเวลล์ หรือมีแนวคิดมากกวา่หนึงก็ได ้ดงัที สเทิร์น (Stern, 1984 : 47) กล่าว
ไวว้า่ แนวคิดของรูปแบบการสอนควรเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary) แนวคิดหรือหลกัการ
พืนฐานนีจะเป็นหลักหรือแนวทางในการเลือก  กําหนดและจัดระเบียบความสัมพันธ์ของ
องคป์ระกอบใหส้อดคลอ้ง ต่อเนือง และสัมพนัธ์กนั 

 . มีองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ ลักษณะนีจดัเป็นสิงสําคญัยิงที
ผูอ้อกแบบหรือผูพ้ฒันารูปแบบการสอนจะตอ้งตระหนักถึง ในการกาํหนดตวัองค์ประกอบและ
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบให้เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสอดคลอ้งกบัแนวคิดพืนฐาน
ของรูปแบบ  การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนจะขึนอยูก่บัความรู้ ประสบการณ์ และ
ความละเอียดรอบคอบของผูพ้ฒันาทีจะต้องคิด วิเคราะห์ จนสามารถมองเห็นความสําคญัและ
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบไดอ้ยา่งแจ่มชดั จนสามารถกาํหนดองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ โดยจะตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบของการสอนโดยทวัไป  

องค์ประกอบของการสอนเฉพาะสาขาวิชา และจะตอ้งพิจารณากาํหนดองค์ประกอบให้เหมาะสม 

คือมีความสัมพนัธ์และส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน นอกจากนี สเทิร์น (Stern, 1984 : 47) 

กล่าวว่า รูปแบบการสอนควรมีลกัษณะของการให้ความสําคญัขององค์ประกอบทงัหมดร่วมกนั 

(Multi Factor View) กล่าวคือ ในรูปแบบการสอน องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบจะมี
ความสําคญัทดัเทียมกนั องคป์ระกอบทงัหมดจะตอ้งมีบทบาทร่วมกนัจึงจะทาํให้รูปแบบการสอน
นนั ๆ มีประสิทธิภาพตามตอ้งการได ้ซึงตวัอย่างของการกาํหนดองค์ประกอบและความสัมพนัธ์
ขององคป์ระกอบ ดงัที ทิศนา แขมมณี (2548) ไดย้กตวัอยา่งไวด้งันี รูปแบบการสอนกระบวนการ
กลุ่มมาจากแนวคิดการให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์ดว้ยตนเอง ดงันนัจึงกาํหนดองคป์ระกอบ 

กระบวนการให้มีการทาํกิจกรรมของผูเ้รียน เพือให้ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และองคป์ระกอบวิธีสอน
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จะกาํหนดให้ใชก้ารสอนแบบอุปนยั (Inductive) ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้สรุปหลกัการจากตวัอยา่งหรือ
กิจกรรมทีไดท้าํดว้ยตนเอง เพือใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามแนวคิดหลกัของรูปแบบการสอน 

 . มีการพฒันาหรือออกแบบอยา่งเป็นระบบ รูปแบบการสอนเป็นผลของการพฒันาหรือ
ออกแบบจดัองค์ประกอบอย่างมีขนัตอนและเป็นระบบ เริมตงัแต่การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและ
องค์ประกอบการสอนทีเกียวขอ้ง กาํหนดองค์ประกอบทีสําคญัและจาํเป็น จดัความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั นาํแผนการจดัองคป์ระกอบไปทดลองใช้สอนในห้องเรียน
จริง เพือตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั และยืนยนัผลทีเกิดขึนว่า สามารถช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ในสิงทีตอ้งการไดจ้ริง จึงจะยอมรับไดว้า่การจดัองคป์ระกอบนีเป็นรูปแบบการสอน
ทีมีประสิทธิภาพ 

 . มีผลต่อพฒันาการของผูเ้รียนในด้านต่าง ๆ รูปแบบการสอนทีพฒันาขึนจะส่งผลต่อ
พฒันาการในดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน ดงัที จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 

2004) กล่าวไวว้่า รูปแบบการสอนแต่ละแบบจะส่งผลต่อผูเ้รียนต่างกนัออกไปตามแนวคิดและ
หลักการของรูปแบบการสอนนัน เช่น รูปแบบการสอนฝึกการสืบสอบ (Inquiry Training)                

มีเป้าหมายเพือทีจะพฒันากระบวนการคิดคน้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์       

ในการสืบเสาะหาความรู้ หรือเป็นการมุ่งทีจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีกระบวนการสืบสอบ เป็นตน้ 

 นอกจากนี ทิศนา แขมมณี (2548 : 477) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะสําคญัของรูปแบบการเรียน
การสอนไวด้งันี 1. มีปรัชญา หรือทฤษฎี หรือหลกัการ หรือแนวคิด หรือความเชือทีเป็นพืนฐาน
หรือเป็นหลกัของรูปแบบการสอนนัน ๆ 2. มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลกัษณะของ     

การจัดการเรียนการสอน  3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ของ
องค์ประกอบของระบบให้สามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพิสูจน์ 

ทดลองถึงประสิทธิภาพของระบบนนั และ 4. มีการอธิบายกระบวนการสอน วิธีสอน และเทคนิค
การสอน ในฐานะทีเป็นองคป์ระกอบยอ่ยทีสาํคญัของระบบนนั ๆ 
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 การจัดกลุ่มของรูปแบบการสอน 
 

 เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others, 1981) ได้จดักลุ่มของรูปแบบการสอนออกเป็น         

 กลุ่ม ไดแ้ก่  

 1. รูปแบบการสอนทีเหมาะสมกบัหลกัสูตร ทีเนน้เนือหาวิชา (Subject Matters Discipline) 

เช่น การบรรยาย การอภิปราย การถามคาํถาม เป็นตน้ 

 2. รูปแบบการสอนทีเหมาะสมกบัหลกัสูตรทีเน้นสมรรถนะ (Specific Competencies / 

Technology) เช่น การทาํแบบฝึกหัด การทบทวน และบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    

เป็นตน้ 

 3. รูปแบบการสอนทีเหมาะสมกบัหลกัสูตร ทีเนน้คุณลกัษณะ (Human Traits/ Processes) 

เช่น การคน้ควา้เป็นกลุ่ม การเรียนแบบสืบสอบ เป็นตน้ 

 4.  รูปแบบการสอนที เหมาะสมกับหลัก สูตร  ที เน้น กิจกรรมและปัญหาสั งคม             

(Social Functions/Activities) เช่น การร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 

 5. รูปแบบการสอนทีเหมาะกบัหลกัสูตร ทีเน้นความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 

(Interests and Needs/Activities) เช่น การเรียนแบบเอกเทศ หรือการเรียนดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

 คีวส์ (Keeves, 1997 : 386-393) ไดจ้าํแนกประเภทของรูปแบบการสอนเป็น 5 ประเภท 

ดงันี 

 1. รูปแบบทีเหมือน ๆ กนั หรือทีอุปมาไดก้บัสิงอืน (Analogue Models) 

 2. รูปแบบทีอธิบายความหมาย หรือทีให้ความหมาย (Semantic Model) ซึงเป็นรูปแบบ     

ทีใชภ้าษาในการบรรยายลกัษณะของรูปแบบ 

 3.  รูปแบบ ที มีลักษณะ เ ป็นแผนภาพ  หรือ เ ป็นแบบแผน  ห รือ เ ป็นโครงการ            

(Schematic Models) 

 4. รูปแบบทีเกียวกบัคณิตศาสตร์ทีมีความถูกตอ้งแน่นอน (Mathematical Models) 

 5. รูปแบบทีแสดงเหตุผล (Causal Models) 

 จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2004 : 25-38, 2009 : 21-37) ไดจ้ดั
กลุ่มรูปแบบการสอน ตามจุดเน้นหรือผลทีตอ้งการให้เกิดขึนในตวัผูเ้รียน รูปแบบการสอนตาม
แนวคิดนี จดัแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 1.  รูปแบบการสอนทีเน้นการจัดกระบวนการสารสนเทศ  หรือกระบวนการคิด               

(The Information - Processing Family) มุ่งส่งเสริมความสามารถในการรวบรวมและจดัระเบียบ
ขอ้มูล การเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ และการคิดหาวิธีแกปั้ญหา ตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอด และ
ใช้ภาษาทีเหมาะสมในการสือสารเพือถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหานัน โดยมุ่งเน้นความสําคญัไปที
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สมรรถภาพการคิดของผูเ้รียน และวิธีการต่าง ๆ ในการพฒันากระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล รูปแบบการสอนในกลุ่มนี ได้แก่ การสอนการคิดเชิงอนุมาน (Inductive Thinking)           

การสอนการสร้างมโนทศัน์ (Concept Attainment) การฝึกกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Inquiry) การฝึกกระบวนการสืบสอบ (Inquiry Training) การสอนช่วยการจาํ 
(Mnemonics or Memory Assists) การสอนคิดแบบซินเนคติกส์ (Synectics) การสอนการให้
โครงสร้างทางความคิด (Advance Organizers) เป็นตน้ 

 2. รูปแบบการสอนทีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (The Social Family) เนน้ความสัมพนัธ์กบั
บุคคลอืน โดยใช้การประนีประนอมในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมกับผู ้อืนตามหลักการ
ประชาธิปไตย การทาํงานร่วมกนัโดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบ
การสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่ การสอนแบบคน้ควา้ทาํงานเป็นกลุ่ม (Group Investigation) การแสดง
บทบาทสมมติ (Role Playing) การศึกษาสังคมดว้ยกระบวนการสืบสอบ (Jurisprudential Inquiry)

เป็นตน้ 

 3. รูปแบบการสอนทีเนน้การพฒันาตน (The Personal Family) เนน้การพฒันาทีตวับุคคล 

กระบวนการพฒันาผูเ้รียนแต่ละบุคคล กระบวนการสร้างและพฒันาเอกตัภาพ อารมณ์ของตนเอง 

มุ่งสอนใหรู้้จกัการแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสม เสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม มีความคิด
ริเริมสร้างสรรค์ และรับผิดชอบเพือพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน รูปแบบการสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่ 

การสอนแบบไม่สังการ (Nondirective Teaching) การสอนเพือเพิมความมีคุณค่าในตนเอง 

(Enhancing Self-Esteem) เป็นตน้ 

 4. รูปแบบการสอนทีเน้นด้านพฤติกรรม (The Behavioral System Family) รูปแบบ        

การสอนในกลุ่มนีได้รับแนวคิดมาจากทฤษฏีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เน้นการปรับพฤติกรรม    

การตอบสนองหรือการเปลียนแปลงพฤติกรรมผูเ้รียน รูปแบบการสอนในกลุ่มนี ไดแ้ก่ การสอน
แบบรอบรู้ (Mastery Learning) การสอนตรง (Direct Instruction) การสอนดว้ยสถานการณ์จาํลอง 

(Simulation) การเรียนรู้สังคม (Social Learning) การสอนด้วยตารางโปรแกรมเสริมทกัษะ          

การปฏิบติังาน (Programmed Schedule or Task Performance Reinforcement) เป็นตน้                      

 สรุปไดว้่าในแต่ละรูปแบบการสอนสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบการสอนย่อย ๆ ได้อีก
ตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของรูปแบบ และองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนจะแตกต่างกนั
ตามเป้าหมายของรูปแบบการสอนนนั ๆ 
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 การพฒันารูปแบบการสอนตามแนวคิดของจอยซ์  และเวลล์ 
 

 จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil 1996, อา้งถึงใน วารีรัตน์  แกว้อุไร, 2541 : 99 - 102) ได้
สรุปสาระสาํคญัของการพฒันารูปแบบการสอนและนาํเสนอรูปแบบการสอน ไวด้งันี 

 1. หลกัการพฒันารูปแบบการสอน ประกอบดว้ย 

      1.1 รูปแบบการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฏีดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้ 

      1.2 เมือพัฒนารูปแบบการสอนแล้ว ก่อนนําไปใช้อย่างแพร่หลาย จะต้องมีการวิจัย        

เพือทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนาํไปใช้ในสถานการณ์จริง และนาํขอ้คน้พบ    

มาปรับปรุงแก้ไขอยู่เรือย ๆ การเสนอรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบของจอยซ์และเวลล์ ได้มี          

การนาํไปทดลองใช้ในห้องเรียน รวมทงัมีงานวิจยัรองรับมากมายจนเป็นหลกัประกนัไดว้่าสามารถ
ใชไ้ดส้ะดวกและไดผ้ลดี 

      1.4 การพัฒนารูปแบบการสอน  อาจออกแบบให้ใ ช้ได้อย่ างกว้างขวาง  หรือ                     

เพือวตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึงก็ได ้

      1.5  การพฒันารูปแบบการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลกัทีนาํมาใชพ้ิจารณาเลือกรูปแบบทีจะ
นาํไปใช้ กล่าวคือ ถ้าผูใ้ช้นาํรูปแบบการสอนไปใช้ตรงกบัจุดมุ่งหมายหลกัก็จะทาํให้เกิดผลสูงสุด    

แต่ก็สามารถนาํรูปแบบนนัไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์อืน ๆ ถา้พิจารณาเห็นวา่เหมาะสม แต่ก็อาจ
ทาํใหไ้ดผ้ลสาํเร็จลดนอ้ยลงไป 

 จอยซ์ และเวลล ์ไดใ้หข้อ้สังเกตและแนวคิดในการพฒันาผูเ้รียน โดยเสนอแบบ การเรียนรู้
ทีเป็นการช่วยให้ผู ้เ รียนได้รับสารสนเทศ  ความคิด  ทักษะ  ค่านิยม  และวิถีทางในการคิด 

นอกจากนัน รูปแบบการสอนทีเลือกมานาํเสนอส่วนใหญ่ยงัไดส้อนวิธีเรียน (How To Learn) 

ให้แก่ผูเ้รียนอีกดว้ย ซึงจะก่อให้เกิดผลสําเร็จในระยะยาว และทีสําคญัทีสุดคือ เป็นการส่งเสริม
ความสามารถทีจะเรียนรู้ของผูเ้รียน ทาํให้เกิดการเรียนรู้ง่ายและได้ผลดีในอนาคต กล่าวคือ         

การสอนควรจะส่งผลกระทบต่อผูเ้รียนให้ผูเ้รียนไดส้ามารถศึกษาด้วยตนเองได้ อาจกล่าวได้ว่า
รูปแบบการสอนของจอยซ์และเวลล์นีเน้นความสําคญัของการพฒันาผูเ้รียน และพฒันากลวิธี     

การเรียนรู้ (Learning Strategies) ของผูเ้รียน ซึงถือเป็นเป้าหมายของการจดัการศึกษาตามแนวใหม่ 
 2. การนาํเสนอรูปแบบการสอน 

      จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ไดแ้บ่งการนาํเสนอ
รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบออกเป็น 4 ส่วน คือ  

          1. ทีมาของรูปแบบการจดัการเรียนการสอน (Orientation to the Model) เป็นการ
อธิบายความสัมพนัธ์ของสิงต่างๆ ซึงเป็นทีมาของรูปแบบ อนัประกอบไปดว้ยเป้าหมายของรูปแบบ 
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(Goal) ทฤษฏีและขอ้ตกลงเบืองตน้ (Assumptions) ทีรองรับรูปแบบ หลกัการและมโนทศัน์สําคญั 

(Major Concepts) ทีเป็นพืนฐานของรูปแบบการสอน 

         2. รูปแบบการสอน (The Models of Teaching) เป็นการอธิบายถึงตวัรูปแบบ ซึง
นําเสนอเป็นเรือง ๆ อย่างละเอียด และเน้นให้เห็นถึงปัจจยัทีนําไปสู่การปฏิบติั แบ่งออกเป็น           

4 ประเด็น มีรายละเอียดดงันี  

  2.1 กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) เป็นการให้รายละเอียดว่ารูปแบบ         

การสอนนนัมีกีขนัตอน โดยเรียงลาํดบักิจกรรมทีจะสอนเป็นขนั ๆ แต่ละรูปแบบมีจาํนวนขนัตอน 

(Phases) การสอนไม่เท่ากนั 

  2.2 ระบบของปฏิสัมพนัธ์ (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของผูส้อน 

ผูเ้รียน และความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั ในแต่ละรูปแบบบทบาทของผูส้อนจะแตกต่างกนัออกไป 

  2.3 หลกัการของปฏิกิริยาตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นการบอกถึง
วิธีการแสดงออกของครูต่อผูเ้รียน การตอบสนองต่อสิงทีผูเ้รียนกระทาํ เช่น การปรับพฤติกรรม  

โดยการให้รางวลั การสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนมีอิสระ  ไม่มีการประเมินว่าผิดหรือถูก เพือให้เกิด      

การพฒันาการคิดอยา่งสร้างสรรค ์เป็นตน้ 

  2.4 ระบบทีสนบัสนุน (Support  System) เป็นการบอกถึงเงือนไข สิงทีจาํเป็นต่อ
การใชรู้ปแบบการสอนนนัใหมี้สัมฤทธิผล เช่น การเรียนการสอนดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) 

เป็นวิธีการเรียนจากการปฏิบติัจริง (Learning by Doing) จากประสบการณ์ตรง จากปัญหาจริง 

(Real Problem) โดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัในสถานทีและดว้ยอุปกรณ์ทีใกลเ้คียงกบัสภาพการ
ทาํงานจริง เป็นตน้ 

         3. การนาํรูปแบบการสอนไปใช้ (Application) เป็นการอธิบายถึงวิธีการใช้รูปแบบ  

การสอนจะแนะนาํและให้ขอ้สังเกตในการนาํรูปแบบการสอนนนัไปใช ้เช่น จะใชเ้นือหาประเภท
ใดจึงจะเหมาะสม รูปแบบเหมาะกบัผูเ้รียนระดบัใด การจดัเนือหาวิธีทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน เป็นตน้ 

นอกจากนียงัใหค้าํแนะนาํอืน ๆ เพือใหก้ารนาํรูปแบบไปใชเ้กิดประสิทธิผลมากทีสุด 

         4. ผลทีเกิดขึนกบัผูเ้รียนทงัทางตรงและทางออ้ม (Instructional and Nurturant Effects) 

กล่าวถึงแต่ละรูปแบบจะเกิดผลทางตรงและทางออ้มอะไรบา้งกบัผูเ้รียน โดยทีผลทางตรงมาจากการ
จดัการเรียนการสอนของผูส้อนทีจดัขึนตามขนัตอน ส่วนผลทางออ้มมาจากสภาพแวดลอ้มซึงถือเป็น
ผลกระทบทีเกิดแฝงกบัผลการสอน  

 นอกจากการใหร้ายละเอียดอยา่งเป็นระบบทงั 4 ส่วน ดงักล่าวแลว้ ก่อนทีจะอธิบายถึงทีมา
ดา้นทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบในส่วนที 1 ทุก ๆ รูปแบบจะมีการนาํเสนอภาพหรือเหตุการณ์ 

(Scenario) ในห้องเรียนไวด้ว้ย โดยใชก้ารเล่าเรือง มีผูส้อนและผูเ้รียนเป็นผูแ้สดง เป็นการจาํลอง
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เหตุการณ์จริงทีเกิดขึนในห้องเรียนมาไวเ้พือเป็นบทนาํและช่วยให้เกิดความเขา้ใจในสถานการณ์
ของการใช้รูปแบบนนัยิงขึน รูปแบบการสอนทีนาํเสนอนี จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน ไดย้ืนยนัถึง
ความมีประสิทธิภาพของรูปแบบเมือมีการนาํไปใชใ้นห้องเรียน ผลปรากฏวา่สามารถทาํให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ตามตอ้งการได ้อยา่งไรก็ตาม รูปแบบการสอนเหล่านีหลงัจากไดน้าํไปทดลองใชจ้ะมี
การปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมมากยงิขึน 

 จากแนวคิดเกียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนดงักล่าว สรุปไดว้่าองคป์ระกอบสําคญัของ
รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยหลักการ วตัถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน       

สาระความรู้และสิงทีส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลกัการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และ
เงือนไขการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ทีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ โดยอาศยั
ความรู้เกียวกบักระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอน ซึงสามารถพฒันาผูเ้รียน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงผูว้ิจยัไดน้าํเอาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
รูปแบบการเรียนรู้ดงัทีกล่าวมาขา้งต้นในการออกแบบและพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู    

เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีมีรูปแบบดงันี 

 

แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎีเกยีวข้องกบัรูปแบบการพัฒนาวชิาชีพครู 

 

 รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู (The Professional Development Model) สําหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความสําคญัต่อการพฒันาการศึกษาในปัจจุบนั อนัเนืองมาจากความ
เจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ การเปลียนแปลงทางด้านนโยบาย เป้าหมาย
ทางการศึกษา ตลอดจนหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้หรือการพฒันาผูเ้รียน ซึงไดมี้ผูใ้ห้
ความหมายของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครู ดงันี 

 Joyce, Weil, Calhoun (2009 : 6) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการสอนคือรูปแบบในการเรียนรู้ทีจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถติดต่อสือสาร แนวคิด ทกัษะ คุณค่าอยา่งหนึงไปสู่การคิด และสามารถเรียนรู้
ไดด้ว้ยตนเอง ซึงครูจะตอ้งสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากเรืองต่าง ๆ อย่างแทจ้ริง และสอนให้
ผูเ้รียนจดจาํสิงต่าง ๆ จากเรืองทีเกิดขึนจากทีครูสอน จนเกิดความชาํนาญ ความสามารถเพิมมากขึน
ทีจะส่งผลไปสู่อนาคต  และจะทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะทีเกิดกบัตนเองได ้และเกิดการเรียนรู้
ต่าง ๆ ทีไดจ้ากกระบวนจดัการเรียนการสอน 

 Joyce, Weil, Calhoun (2009 : 6) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการสอนคือผลิตภณัฑ์หนึงของครูหรือ
ทางเลือกหนึงทีจะช่วยผูเ้รียนมีความเขา้ใจทีชัดเจนมากยิงขึน ซึงเกิดจากการค้นพบด้วยตนเอง      

ครูหลาย ๆ คน้พบวิธีการสอนทีเกิดจากการฝึกปฏิบติัทีไดจ้ากการวิเคราะห์ผูเ้รียน สภาพแวดลอ้ม
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และบรรยากาศทีเกินขึนในการจดัการเรียนการสอนของหอ้งเรียน ไปสู่การฝึกปฏิบติัทีมีจุดมุ่งหมาย
อย่างเป็นทางการ การวิจยัและกาํหนดเป็นรูปแบบทีสามารถใช้ในการพฒันาทกัษะทางวิชาชีพ       

ทีประสพผลสาํเร็จตามภาระงานในการสอน 

 Joyce, Weil, Calhoun (2009 : 6) ; อา้งถึง Dewey (1916) ทีวา่ การออกแบบการเรียน     

การสอนโดยการจดับรรยากาศให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัหรือจะจดับรรยากาศให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างไร ซึงรูปแบบการสอนจะช่วยให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ บทสรุป และ
พฤติกรรมของครูและนักเรียนในขณะทีใช้รูปแบบ รูปแบบหลาย ๆ รูปแบบยงัช่วยให้จดัลาํดบั    

ในการวางแผนการสอน หลักสูตร การออกแบบสือการเรียนการสอน หรือการรวมโปรแกรม
สาํเร็จรูปไดอี้กดว้ย 

 Tomlinson, Brimijoin, Narvacez (2008 : 72) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ           

มีวตัถุประสงคห์ลกัเพือปรับปรุง เปลียนแปลง และสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน  

ซึงจะมีส่วนช่วยใหค้รูสามารถจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนอยา่งมีความคุณภาพและช่วยให้ครู
สามารถคิดออกแบบการเรียนการสอนทีสอดคล้องกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ หลักสูตร           

การวดัและประเมินผล การเรียนการสอน และการบริหารจดัการในชนัเรียน 

 Zepeda (1956 : 10) อา้งถึง Garet, Porter, Desiome, Birman and Yoon (2001 : 926) ได้
กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนครูสามารถเรียนรู้ในการทาํงานและสามารถเลือกวิธีการเรียน    

การสอนทีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนทีจะส่งเสริมความเป็นวิชาการให้กบัผูเ้รียน ซึงเป็นกลยุทธ์
หนึงของการเรียนรู้ทีจะสามารถสะทอ้นผลการทาํงาน  ตรวจสอบและสรุปตวัอยา่งในการทาํงาน 

ซึงจะทาํใหค้รูสามารถพฒันาทกัษะและวนิิจฉยัปัญหาทีเกิดขึนกบัผูเ้รียนและออกแบบบทเรียนให้มี
ความเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน   

 Zepeda (1956 : 10) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบการพฒันาวิชาชีพทีจะช่วยให้ครูสามารถรู้ช่องวา่ง
หรือจุดทีตวัเองตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและเขา้ใจความตอ้งการของผูเ้รียนมากยิงขึน และครูจะไดรู้้วา่จะ
ใช้วิธีการสอน หลักสูตร สือการสอนอะไรทีตรงตามความต้องการหรือปรับปรุงการสอนให้
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน และเป็นการเปรียบเทียบผลการทาํงานทีส่งผลต่อผูเ้รียน ทีไดจ้ากการสอบถาม
ความคิดเห็น วิธีการ สือทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และผูร่้วมในการพฒันาหลกัสูตร เพือใช้
เป็นข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบสือการเรียนการสอน วิธีการสอน ทีสามารถตรวจสอบ          

การเรียนรู้ของผูเ้รียน และช่วยให้ครูสามารถเลือกหลักสูตร พฒันาหลักสูตร กลยุทธ์การเรียน     

การสอน และการประเมินผลทีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน  
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 Similarly, Kazemi and Frank (2003) ได้กล่าวว่า รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ คือ              

การวิเคราะห์การทาํงานของผูเ้รียนสามารถสะทอ้นให้เห็นการจดัการเรียนการสอนของครูตาม
บทเรียนทีไดจ้ดัให้ผูเ้รียน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนในการจดัการเรียนการสอนแต่
ละวนั ซึงจะเป็นตัวสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครูและเป็นคาํถามในการปรับปรุง
พฒันาการเรียนการสอนในครังต่อไปทีจะสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียน รวมถึงยงัมีส่วนใน
การคน้หาวธีิการสอนทีจะใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทีมีความเหมาะสมให้กบัผูเ้รียนในชวัโมง
ต่อไป และยงัช่วยให้สามารถจดัการเรียนการสอนทีสนองตอบความตอ้งการในการสอนของครูว่า
ควรใช้วิ ธีการสอนอะไรเพือจะให้ผู ้เ รียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ ครูสามารถระบุ
วตัถุประสงค์ในการจดัการเรียนการสอนทีสะทอ้นถึงความแตกต่างของผูเ้รียนไดอี้กทางหนึงใน
การฝึกทกัษะการคิดใหก้บัผูเ้รียน   

 The National Education Association (NEA : 2006 : 2) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบการพฒันา
วชิาชีพ คือ วธีิการสอนทีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ได ้ ซึงเป็นหวัใจหลกัของการพฒันา
วิชาชีพ คือ การสืบเสาะหาความรู้ การจดัการเรียนการสอนทีเน้นกระบวนการวิจยั วิธีการสอน 

แบบร่วมมือทีครูสามารถจดัใหก้บัผูเ้รียน ซึงสรุปเป็นประเด็นในการพฒันาวชิาชีพไดด้งันี 

    1. การพฒันาวิชาชีพนันนักการศึกษาต้องศึกษานักเรียนทุกคนจากการทาํงานและ
วเิคราะห์วธีิการเรียนการสอนทีสะทอ้นผลทีเกิดขึนกบัผูเ้รียน 

2. ความรู้พืนฐานทีสําคัญของนักการศึกษาคือ  การฝึกปฏิบัติในการเรียนรู้                   

(On the Job Learning) ซึงจะเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจและกาํหนดเนือหาในแต่ละวนัได ้

 Zepeda (1956 : 14 – 15) การพฒันาวิชาชีพสามารถเกิดขึนไดจ้ากการวิจยัเชิงปฏิบติัการ  

กรณีศึกษา  การวิพากษ์วิจารณ์จากเพือน  การนิเทศแบบเพือนช่วยเพือน  หรือเ กิดจาก
กระบวนการวิจยัเป็นฐาน เพือสะทอ้นผลการการพฒันาวิชาชีพ และเป็นการสะทอ้นผลทีเกิดขึน
จากการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน จากมาตรฐาน จากผลการปฏิบัติงานตาม
สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนรู้ของครู การพฒันาวิชาชีพไม่ใช่เป็นการเพิมภาระให้ครู แต่เป็น
การพฒันาวชิาชีพทีเสริมสร้างการจดักิจกรรมใหมี้ความเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 

 American Education Research Association (AERA, 2005 : 2) รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
คือ การนาํเอาวธีิการทีดีทีสุดมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ ซึงมีการเชือมโยงหลกัสูตร 

สือการเรียนการสอนทีครูใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทีมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้
ของท้องถินและเขตพืนทีทีจะนําทางไปสู่ความสําเร็จในการทาํงาน มีการวดัผลประเมินผลที
สะทอ้นถึงความสามารถทีจะพาไปสู่ความสาํเร็จของผูเ้รียน 
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 Haycock (1998) ครูมืออาชีพ คือ ครูทีมีการตรวจสอบการเรียนการสอนทีเน้นการจดั
เนือหาใหมี้ความกระชบัใหม้ากทีสุด มีภาวะความเป็นผูน้าํ การสอนและการเรียนรู้ร่วมกนักบัเพือน
ร่วมงาน นนัคือความสําคญัของการเป็นมืออาชีพ การเป็นครูทีมีคุณภาพทีจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ 

ต่อผูเ้รียน  

 วชัรา  เล่าเรียนดี (2556 : 260) อา้งถึง (Zepeda : 2008 ) ไดก้ล่าวถึง การพฒันาวิชาชีพเป็น
รูปแบบหนึงของการพฒันาบุคลากรและปฏิบติักนัอย่างสมาํเสมอ และการเรียนรู้ทีไม่มีทีสินสุด  

(Professional Development  is Learning) หรือการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน (Professional 

Development is School Improvement) หรือการพฒันาการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของนกัเรียน  

(Professional Development  is Student Learning Development) 

 จากการสังเคราะห์ความหมายของนกัการศึกษาซึงไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพ  ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์ความหมายดงัตาราง    
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วชัรา   
เล่าเรียนดี  (2556  :  

260)  อา้งถึง  

(Zepeda  :  2008 )   

 

 

 

 

 

 

ผูวิ้จยั 

สงัเคราะห์ 

1.  การ
กาํหนด
จุดมุ่งหมาย  

2.  การ
วิเคราะห์
ผูเ้รียน 

3.  ศึกษา
พฤติกรรม
ของครู 

4.  

กระบวนกา
รจดัการ
เรียนการ
สอน 

 

1.  

วตัถุประสงค ์

2.  การ
จดัการเรียน
การสอน 

3.  การจดั
บรรยากาศ
ในชนัเรียน 

4.  หลกัสูตร 

5.  การวดัผล
ประเมินผล 

6.  การ
บริหาร
จดัการในชนั
เรียน 

1.  การ
วินิจฉยั
ปัญหา 
2.  วิธีการ
เรียนการ
สอน 

3.  กลยทุธ์
การเรียนการ
สอน 

4.  หลกัสูตร 

5.  สือการ
เรียนการ
สอน 

6.  การวดัผล
ประเมินผล 

1.  ระบุ
วตัถุประสงค ์

2.  การ
วิเคราะห์
ผูเ้รียน 

3.  วิธีการ
สอน 

4.  การ
จดัการเรียน
การสอนที
เนน้ความ
แตกต่าง
ระหว่าง
บุคคล 

1. หลกัสูตร 

2. 

กระบวนการ
เรียนการ
สอน 

3.  การวดัผล
และ
ประเมินผล 

4.  สือการ
เรียนการ
สอน 

5.  การ
สะทอ้นผล
การเรียนการ
สอน 

1.  วิเคราะห์
ผูเ้รียน/

วิเคราะห์การ
เรียนการ
สอน 

2.  การ
กาํหนด
เนือหา 
3.  วิธีการ
เรียนการ
สอน 

4.  การฝึก
ปฏิบติั 

5.  การวิจยั 

 

1. การ
ตรวจสอบ
การเรียนการ
สอน 

2.  การ
จดัการเรียน
การสอน 

1. การพฒันา
บุคลากร 

2. การพฒันาการ
เรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ 

3. การปรับปรุง
คุณภาพโรงเรียน 

1.  การวินิจฉยัปัญหา 
2.  การกาํหนด
วตัถุประสงค ์

3. การวิเคราะห์ผูเ้รียน/

วิเคราะห์การเรียนการ
สอน 

4.  การกาํหนดเนือหา 
5.  วิธีการเรียนการสอน 

6.  กลยทุธ์การเรียนการ
สอน 

7.  การจดัการเรียนการ
สอน 

8.  หลกัสูตร 

9.  สือการเรียนการสอน 
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ตารางที  การสังเคราะห์ความหมายของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพ (ต่อ) 
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Similarly,  
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Research 
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research 
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entitled. 

(AERA.  

2005 :  2)   

 

 

 

 

 

The National 

Education 

Association  

(NEA  :  

2003 : 2)   

 

 

 

 

 

 

Haycock. 

(1998)   

 

 

 

 

 

วชัรา   
เล่าเรียนดี  (2556  :  

260)  อา้งถึง  

(Zepeda  :  2008 )   

 

 

 

 

 

 

ผูวิ้จยั 

สงัเคราะห์ 

5.  วิธีการ
เรียนการ
สอน 

6.  การ
วางแผนการ
สอน 

7.  การ
จดัการ
สภาพแวดล้
อมและ
บรรยากาศ
ในการ
เรียนรู้ 

8.  หลกัสูตร 

9.  สือการ
เรียนการ
สอน 

7.  การ
สะทอ้นผล
การเรียนการ
สอน 

7.  การ
สะทอ้นผล 

การเรียนการ
สอน 

8.  การวิจยั 

5.  การ
สะทอ้นผล
การจดัการ
เรียนการ
สอน 

    10.  การวดัผล
ประเมินผล 

11.   การสะทอ้นผล/การ
ปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอน 

12.  การพฒันาการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

13.  การปรับปรุงคุณภาพ
ผูเ้รียน 

14.  การจดัการเรียนการ
สอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

15.  การทาํวิจยั 

 

 จากตารางการสังเคราะห์ความหมายของนกัการศึกษาเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
สามารถสรุปไดด้งันี คือ รูปแบบการพฒันาวิชาชีพทีจะช่วยให้ครูสามารถรู้ช่องวา่งหรือจุดทีตวัเอง
ตอ้งปรับปรุงแก้ไขและเขา้ใจความตอ้งการของผูเ้รียนมากยิงขึน และครูจะไดรู้้ไดว้่าวิธีการสอน  

หลกัสูตร สือการเรียนการสอนอะไรทีตรงตามความตอ้งการ หรือช่วยปรับปรุงและพฒันาการเรียน
การสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และเป็นการเปรียบเทียบผลการทาํงานทีส่งผล
ต่อผูเ้รียน ทีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็น วิธีการ สือทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และผูร่้วม
ในการพฒันาหลกัสูตร เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาเปรียบเทียบสือการเรียนการสอน  วิธีการสอน  

ทีสามารถตรวจสอบการเรียนรู้ของผูเ้รียน และช่วยให้ครูสามารถเลือกหลกัสูตร พฒันาหลกัสูตร  

กลยุทธ์การเ รียนการสอน  และการประเมินผลทีมีความเหมาะสมกับผู ้เ รียนมากยิง ขึน                    

ซึงประกอบดว้ย 1. การวินิจฉยัปัญหา 2. การกาํหนดวตัถุประสงค ์3. การวิเคราะห์ผูเ้รียน/วิเคราะห์
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การเรียนการสอน 4. การกาํหนดเนือหา 5. วิธีการเรียนการสอน 6. กลยุทธ์การเรียนการสอน          

7. การจดัการเรียนการสอน 8. หลกัสูตร 9. สือการเรียนการสอน 10. การวดัผลประเมินผล            

11. การสะท้อนผล/การปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 12. การพฒันาการเรียนรู้และ                

ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 13. การปรับปรุงคุณภาพผูเ้รียน 14. การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 15. การทาํวจิยั 
 นอกจากนีในการพฒันาวิชาชีพ ยงัเป็นกระบวนการทีต่อเนืองในการพฒันาครู หรือ
บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน การสอนการเรียนรู้ในทุกมิติของภาระหนา้ทีการเป็นครูและผูเ้รียน
ให้มีคุณภาพยิง ๆ ขึน วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 260 - 262) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะสําคญัของรูปแบบ
การพฒันาวชิาชีพไวด้งันี 

1. เป็นการพฒันาทีใชข้อ้มูลเป็นฐาน (Based on Data) 

2. ครูหรือผูที้จะพฒันา คือ ศูนยก์ลางของการใชภ้าวะผูน้าํและการตดัสินใจ 

  3. การพฒันาวชิาชีพอาศยัวฒันธรรมทีเอือต่อการพฒันาสมรรถภาพและศกัยภาพ (Culture 

of  Learning Together) 

 4. การพฒันาวชิาชีพตอ้งมีผูบ้ริหารและเพือนสนบัสนุนใหค้วามร่วมมือ 

 5. การพฒันาวชิาชีพครูตอ้งมีผูบ้ริหารและเพือนสนบัสนุนใหค้วามร่วมมือ 

 6. การเรียนรู้ของนกัเรียน คือ จุดเนน้แรกทีสาํคญัในการพฒันาวชิาชีพ 

 7. การพฒันาวชิาชีพครูตอ้งนาํขอ้มูลจากการวจิยัมาใชใ้นการตดัสินใจและปฏิบติั 

(Research Based Knowledge) 

 8. การพฒันาวชิาชีพตอ้งมีการประเมินตนเองอยา่งต่อเนือง  พร้อมการปรับปรุงดดัแปลงวธีิ
ปฏิบติัใหดี้ทีสุดเสมอ (Vinson, 2006 อา้งถึงใน Zepeda, 2009) 

 9. การพฒันาวชิาชีพตอ้งพฒันาในขณะทาํงานและต่อเนือง มีการอภิปราย มีการสนบัสนุน
ส่งเสริมการพฒันาโดยใชก้ระบวนการต่าง ๆ เช่น การโคช้โดยเพือน (Peer Coaching) การศึกษา
เป็นกลุ่ม (Study Group) การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) และการเรียนรู้แบบต่าง ๆ      

จากการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังานจริง 

 รูปแบบการพฒันาวิชาชีพทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effective Professional 

Development) มีลกัษณะสาํคญั คือ    

1. เป็นการเรียนรู้ทีต่อเนืองไม่หยดุ (Life Long Learning)  

 2. มีการฝึกอบรม การฝึกปฏิบติั การให้ขอ้มูลยอ้ยกลบักบัโอกาสในการคิดไตร่ตรองเป็น
รายบุคคล เป็นรายกลุ่ม มีการสืบเสาะความรู้เป็นกลุ่ม มีการโคช้และช่วยดูแลการปฏิบติังานทุก
ขนัตอน 
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 3. เป็นการพฒันาทีโรงเรียน (School Based) และขณะปฏิบติังาน (Job embedded) 

 4. เน้นความร่วมมือกันเปิดโอกาสให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับเพือน  ๆ  อย่าง เ ปิดเผย  

(Collaboration) 

 5. เนน้การเรียนรู้ของนกัเรียนทีเป็นส่วนหนึงของการปฏิบติัผลสาํเร็จทางการเรียน 

 6. กระ ตุ้นสนับส นุนกา รดํา เ นิน ง าน ที โรง เ รี ยน  โดยค รู เ ป็นผู ้ ริ เ ริ ม เ อ ง ก่ อน                 

(Teacher  Centered) 

 7. อยูบ่นฐานของความรู้จริงดา้นการสอน 

 8. ใชห้ลกัการ แนวคิด การสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theories) กบัการสอน
และการเรียนรู้ 

 9. การใหค้วามสาํคญักบัครูทุกคนวา่เป็นมืออาชีพและเป็นผูใ้หญ่ (Professional) 

 10. ใหเ้วลาและมีการติดตามช่วยสนบัสนุน (McCall, 1997) 

 การพฒันาวิชาชีพในอดีตทีผ่านมา เป็นการพฒันาความรู้ ทักษะด้านการจัดการเรียน       

การสอนโดยตรง (Pedagogical Skills) และในช่วงเวลาในปัจจุบนัยงัคงให้ความสําคญัแต่เพิม     

การมุ่งเนน้การพฒันาในอีกหลาย ๆ ดา้น คือ 

 1. การพฒันารายบุคคล (Personal Development) 

 2. พฒันาในวชิาชีพ (Career Development) 

 3. พฒันาดา้นคุณธรรมในวชิาชีพ (Moral Development) 

 4. พฒันาคุณภาพโรงเรียนดา้นหลกัสูตรและการสอน (School Development) 

 5. ปรับปรุงและพฒันาวชิาชีพการสอน (Improvement of the Teaching Professional) 

(Glickman and others, 2010)   

 นอกจากนีในการพฒันาวิชาชีพได้สรุปขันตอนในการพัฒนาวิชาชีพทุก  ๆ รูปแบบ  

โดยทวัไปแบ่งเป็น 3 ระยะของการเรียนรู้ คือ   

 1. ขนัเตรียมความพร้อม (Orientation) 

 2. ขนับูรณาการ (Integration) ปฏิบติัจริงภายในความร่วมมือของบุคคลากรทางการศึกษา 
 3. ขนัปรับปรุงพฒันาให้มีประสิทธิภาพ (Refinement) ยิงขึน ด้วยการทดลองปฏิบัติ   

ไตร่ตรองสะทอ้นคิดอยา่งต่อเนือง และความร่วมมือกนั 

 ดงันันการพฒันาวิชาชีพ คือ งานทีสําคญังานหนึงของการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศ
การสอนทีนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาทีต่อเนืองสามารถดาํเนินการไดโ้ดยโรงเรียนเป็น
ฐาน และ/หรือผูนิ้เทศ ผูเ้ชียวชาญจากภายนอกในหน่วยงานตน้สังกดัให้ความร่วมมือ สนบัสนุน
และร่วมปฏิบติัโดยคณะครูในโรงเรียนร่วมมือกนั การฝึกอบรมครูประจาํการ (In-service  Training)  
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ซึงเป็นรูปแบบหนึงของการพฒันาวิชาชีพครูและปฏิบติักนัอย่างสมาํเสมอจนถึงปัจจุบนั ดงันัน       

การพฒันาวิชาชีพสามารถนําไปใช้และทาํให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จ            

ซึงประกอบดว้ย   

 1. การโคช้ (Coaching) 

 2. การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) 

 3. การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) 

 4. การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) 

 5. การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) 

  

 การโค้ช  (Coaching) 

 ความหมาย 

การโคช้ หมายถึง การทีครูตอ้งพูดคุยเกียวกบัเป้าหมายในการปฏิบติัหน้าทีเพือพฒันาการ
จดัการเรียนอยา่งต่อเนือง และครูจะตอ้งให้การเคารพและเชือฟังคาํแนะนาํจากจากผูใ้ห้คาํปรึกษา
แนะนาํและสอบถามเกียวกบัปัญหาทีเกิดขึนจากการสังเกตการเรียนการสอน เพือให้ไดข้อ้สังเกต
และขอ้เสนอแนะทีจะช่วยสะทอ้นผลการเรียนการสอนทีแตกต่างกนัออกไป รวมถึงใช้เป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจในครังต่อไป 

การโคช้ หมายถึง เป้าหมายสูงสุดของการให้คาํปรึกษาแนะนาํให้สถาบนัและสถานศึกษา
สะทอ้นผลและปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งต่อเนืองโดยอยู่บนพืนฐานของการมีส่วนร่วมและ
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สําหรับผู ้เรียนคือเป้าหมายหลักของปรับปรุงและพัฒนา
ผลสัมฤทธิทางการเรียนใหก้บัผูเ้รียน  

การโค้ช หมายถึง  รูปแบบผู้ให้ค ําปรึกษาแนะนําทีมีประสิทธิภาพทีสุดทีสะท้อนถึง
โรงเรียนดีมีคุณภาพ  ซึงเป็นชุดสนทนาทีไดรั้บการออกแบบมาเพือช่วยให้ครูผูส้อนสามารถขยาย
ผลการเรียนการสอนทีเกิดผลเป็นรายบุคคลและความเป็นครูมืออาชีพของแต่ละคนเพือปรับปรุง
และพฒันาผลสําเร็จของผูเ้รียน (Julie Boyd in School Based Professional Learning, Reflective 

Practice and Coaching, 2000.) 

การโคช้ หมายถึง การอาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของครู คือ “การใชค้าํถาม,  

การใชค้วามคิดทีทา้ทาย, การตรวจสอบความถูกตอ้งทีเกิดจากการร่วมระดมความคิด” (Cohen et al, 

1993) 

การโคช้ หมายถึง วธีิการสอนการทาํงานใหก้บัเพือนร่วมงาน รวมถึงการสนบัสนุน  

ส่งเสริม และพฒันางานใหก้บัเพือนร่วมงาน (G Powell, M Chambers, G Baxter, 2001) 
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การโคช้ หมายถึง การเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวติ ทีจะทาํใหค้นเรามีความแขง็แกร่ง แต่ไม่ได้
เป็นกระบวนการ “แกไ้ข” คน (G Hoult, 2005)  

การโค้ช เป็นการเรียนรู้และพฒันาในวิชาชีพในสถานการณ์จริง ไม่ใช่วิธีช่วยปัญหา        
แต่เป็นวิธีการส่งเสริมและให้เวลาแก่ครูและเพือนในการไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Reflect) สนทนา
พูดคุยเกียวกบัการศึกษา การฝึกและการพฒันาการใชค้วามคิดเกียวกบักบัการสอนของตวัเอง และ
การเรียนรู้ของนักเรียน  เพือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของ                

การปฏิบติังาน (วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 291) 

  การโคช้ (Coaching) แตกต่างจากการนิเทศ (Supervision) โดยสินเชิง แต่การโคช้พฒันา
จากการนิเทศ ซึงมีองคป์ระกอบสําคญัเดียวกนั คือ การะประชุมปรึกษาหารือ การสังเกตการสอน  

และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั การโคช้กบัการนิเทศยงัแตกต่างกนัในดา้นตวับุคคลทีทาํหน้าทีนิเทศ
และทาํหน้าทีโคช้ ผูท้าํหน้าทีอาจหมายถึง ศึกษานิเทศก์ อาจารยนิ์เทศ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้ความรู้ 

ความชํานาญ  หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายสําหรับโค้ช  อาจหมายถึงครูหรือ เพือนครูทีมี             

ความเชียวชาญ  ผูรู้้ผูเ้ชียวชาญทีเต็มใจทาํหน้าทีโคช้ และการนิเทศมกัมีการประเมินผลคุณภาพ  

การเรียนการสอนดว้ยเสมอ แต่การโคช้ตอ้งหลีกเลียงการประเมินผลครูให้มากทีสุด บรรยากาศ   

ในการโคช้มีความเป็นเพือนร่วมงาน เพือนร่วมวิชาชีพ และสร้างความรู้สึกทีปลอดภยัในการใช้
เทคนิคใหม่ ๆ ในห้องเรียน  ทีเน้นความร่วมมือกนัอย่างจริงใจ การยอมรับไวใ้จซึงกนัและกัน 

แลกเปลียนความรู้  ความคิด และประสบการณ์ สามารถทีจะส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะ        

ด้านการสอนอย่างต่อเนืองให้แก่ครูได้เ ป็นอย่างดี  และส่งผลถึงคุณภาพผู ้เ รียนในทีสุด                 

(วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 291- 292) 

จากความหมายของนักวิชาการทีได้แนวคิดของการคิดสามารถสรุปได้ว่า การโค้ช         

เป็นวิธีการส่งเสริมและให้เวลาแก่ครูและเพือนร่วมงานได้มีการไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Reflect)     

ซึงจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบสําคญัเดียวกนั คือ การะประชุมปรึกษาหารือ การสังเกตการสอน 

และการให้ข้อมูลยอ้นกลบั พร้อมกับช่วยให้ครูได้พูดคุยเกียวกับเป้าหมายในการปฏิบติัหน้าที     

เพือพฒันาการจดัการเรียนใหมี้ประสิทธิภาพและต่อเนือง รวมถึงครูจะตอ้งให้การเคารพและเชือฟัง
คาํแนะนําจากจากผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนําและสอบถามเกียวกับปัญหาทีเกิดขึนจากการสังเกต       

การเรียนการสอน เพือให้ได้ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะทีจะช่วยสะท้อนผลการเรียนการสอน        

ทีแตกต่างกนัออกไป รวมถึงใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในครังต่อไป 
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หน้าทขีองผู้ททีาํการโค้ช 

1. ผูโ้คช้เป็นบุคคลคนทีเห็นสิงทีคนอืนไม่มองเห็น และมีความเชียวชาญทีให้คาํปรึกษา
และรับฟังผูรั้บคาํปรึกษา 
 2. ผูโ้คช้ตอ้งอยูใ่นสถานะผูใ้ห้ผลสะทอ้นกลบั (ผูมี้ส่วนร่วมในการสะทอ้นผล) และเป็น   

ผูเ้ก็บรายละเอียดจากสถานการณ์ทีเกิดขึนในการจดัการเรียนการสอนให้กบัผูส้อนเพือเติมเต็มใน
ส่วนทีขาดหายไป  

 3. ตอ้งเป็นผูค้อยให้ความช่วยเหลือครูแต่ละคนดว้ยความเต็มใจ และให้กาํลงัใจในการ
ทาํงานทีเกิดจากความตงัและความคิดในการจดัการเรียนการสอน 

 4. ตอ้งเป็นผูค้อยช่วยใหค้รูสามารถเลือกรูปแบบ เทคนิควธีิการสอนไดด้ว้ยตนเอง ทีจะช่วย
ใหค้รูมีความมนัใจในการเรียนการสอน (Robert  Hargrove, Masterful Coaching, 1995) 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 292) ได้กล่าวถึงบทบาทของโคช้ โดยทาํงานร่วมกบัครู        

อาํนวยความสะดวก ส่งเสริมผสานผสมความคิด และเพือการพฒันาวิชาชีพและผลการเรียนรู้    

ของผูเ้รียนในหลายบทบาทเช่น   

 1. โคช้ในบทของผูใ้ห้ขอ้มูล ช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลและใช้ขอ้มูลในการออกแบบพฒันา     

การเรียนรู้ของนกัเรียน (Data Source) 

 2. โคช้ในฐานะผูใ้หบ้ริการสือ แหล่งความรู้สาํหรับการเรียนรู้ (Resource  Provider)   

 3. โคช้ในฐานะผูใ้หก้ารดูแล บริหารแนะนาํแก่ผูมี้ประสบการณ์นอ้ย  (Mentor) 

 4. โคช้ในบทผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตร (Curriculum Specialist) ใหค้วามรู้เกียวกบัหลกัสูตร 

 5. โคช้ในบทผูเ้ชียวชาญด้านการสอน  (Instructional Specialist) ช่วยเหลือสนับสนุน  

สําหรับครูเกียวกับการจัดการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ ยุทธวิธีสอนทีเหมาะสมและ          

การจดัการเรียนการสอนทีหลากหลายสอดคลอ้ง 

 6. โค้ชในบทผู้อ ํานวยความสะดวก ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้      

(Learning  Facilitator) เช่น ช่วยจดัการ ประสานงาน สนบัสนุน ออกแบบการเรียนรู้ 

 7. เป็นผูน้าํการเปลียนแปลง (Catalyst for Change) 

 8. เป็นผูเ้รียน (Learner) 

 9. เป็นผูส้นบัสนุนในชนัเรียน (Classroom Support) 
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 การโคช้ เป็นวิธีการทีช่วยในการจดับรรยากาศการเรียนรู้ให้ประสบผลสําเร็จมากยิงขึน  

นอกจากนีการโคช้เป็นการกาํหนดเป้าหมายสู่ความสําเร็จ ทีเนน้การปฏิบติัและสะทอ้นผลในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน การโค้ชยงัช่วยในการตังคาํถามและปัญหาเพือช่วยให้การจัด        

การเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติและมีคุณภาพมากยิงขึน Keefe & Jenkins (1997),      

Poe (2000), Kise (2006) ไดก้ล่าวถึงการโคช้ทีเป็นตวัช่วยในการสนบัสนุนการงานประจาํของครู 

(Job-Embedded) ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 1. ตอ้งเป็นผูน้าํวธีิการใหม่ ๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน   

 2. ตอ้งการวเิคราะห์ความแตกต่างของผูผู้เ้รียน   

 3. ตอ้งศึกษารายละเอียดให้ชดัเจนมากกว่าจะมองภาพรวมของการจดัการเรียนการสอน
 4. ตอ้งมีความชดัเจนเกียวกบัทฤษฎีและรูปแบบการสอนต่าง ๆ   

 5. ตอ้งรู้กลวธีิในการนาํไปใช ้

 6. ตอ้งมีการประชุมวางแผน 

 7. ตอ้งรู้แหล่งขอ้มูลของนวตักรรมการเรียนการสอน 

 8. ตอ้งปรับปรุงและพฒันาใหมี้ความชดัเจนก่อนนาํไปเผยแพร่ 

 ซึงความต้องการจําเป็นในการพฒันาวิชาชีพประจําสายงานนัน จะต้องเกิดจากการ
แลกเปลียนเรียนรู้ และการเกิดจากการนิเทศแบบเพือนช่วยเพือน การศึกษาเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  

การทาํวิจยัในชันเรียน และผลการเรียนรู้ทีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนทีปฏิบติัอยู่นันเอง  

(Abdal – Haqq, 1996. อา้งถึงใน McCall, 1997 : 23)   

 จากหน้าทีและบทบาทของโคช้ทีไดจ้ากนักการศึกษาทีได้กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถ
สังเคราะห์หนา้ทีและบทบาทของผูที้ทาํหนา้ทีในการโคช้ดงัตาราง  ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
  
ตารางที  การสังเคราะห์หนา้ทีและบทบาทของโคช้      
 

Robert  Hargrove,  

Masterful  Coaching. 

(1995) 

Keefe & Jenkins 

(1997),  Poe  (2000),  

Kise (2006) 

 

วชัรา  เล่าเรียนดี   

(2556,  292) 

ผูว้จิยัสงัเคราะห์ 

หนา้ทีและบทบาทของโคช้ 

1.  ผูโ้คช้เป็นบุคคลทีเห็นสิง
ทีคนอืนไม่มองเห็น และ 

มีความเชียวชาญทีให้
คาํปรึกษาและรับฟังผูข้อ
คาํปรึกษา 
2.  ผูโ้คช้ตอ้งอยูใ่นสถานะ 

ผูใ้ห้ผลสะทอ้นกลบั (ผูมี้
ส่วนร่วมในการสะทอ้นผล)   

และเป็นผูเ้ก็บรายละเอียด
จากสถานการณ์ทีเกิดขึนใน
การจดัการเรียนการสอน
ให้กบัผูส้อนเพือเติมเตม็ใน
ส่วนทีขาดหายไป  

3. ตอ้งเป็นผูค้อยให้ความ
ช่วยเหลือครูแต่ละคนดว้ย
ความเตม็ใจ  และให้กาํลงัใจ
ในการทาํงานทีเกิดจากความ
ตงัและความคิดในการ
จดัการเรียนการสอน 

4. ตอ้งเป็นผูค้อยช่วยให้ครู
สามารถเลือกรูปแบบ  

เทคนิควิธีการสอนไดด้ว้ย
ตนเอง  ทีจะช่วยให้ครูมี
ความมนัใจในการเรียน 

การสอน 

1.  ตอ้งเป็นผูน้าํวิธีการใหม่ 
ๆ  มาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน   

2.  ตอ้งมีการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของผูเ้รียน   

3.  ตอ้งศึกษารายละเอียด
ให้ชดัเจนมากกวา่จะมอง
ภาพรวมของการจดัการ
เรียนการสอน 

4.  ตอ้งมีความชดัเจน
เกียวกบัทฤษฎีและรูปแบบ
การสอน 

5.  ตอ้งรู้กลวิธีในการ
นาํไปใช ้

6.  ตอ้งประชุมวางแผน 

7.  ตอ้งรู้แหล่งขอ้มูลของ
นวตักรรมการเรียนการ
สอน 

8.  ปรับปรุงและพฒันาให้
มีความชดัเจนก่อนนาํไป
เผยแพร่ 

 

1.  โคช้ในบทของผูใ้ห้ขอ้มูล  

ช่วยวิเคราะห์ขอ้มูลและใชข้อ้มูล
ในการออกแบบพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัเรียน  

(Data  Source) 

2.  โคช้ในฐานะผูใ้ห้บริการสือ 

แหล่งความรู้สาํหรับ 

การเรียนรู้ (Resource Provider)   

3.  โคช้ในฐานะผูใ้ห้การดูแล  

บริหารแนะนาํแก่ผูมี้
ประสบการณ์นอ้ย  (Mentor) 

4. โคช้ในบทผูเ้ชียวชาญดา้น
หลกัสูตร  (Curriculum  

Specialist)  ให้ความรู้เกียวกบั
หลกัสูตร 

5. โคช้ในบทผูเ้ชียวชาญดา้นการ
สอน  (Instructional  Specialist)  

ช่วยเหลือสนบัสนุน  สาํหรับครู
เกียวกบัการจดัการเรียนการสอน
ทีมีประสิทธิภาพ  ยทุธวิธีสอนที
เหมาะสมและการจดัการเรียน
การสอนทีหลากหลายสอดคลอ้ง 

6. โคช้ในบทผูอ้าํนวยความ
สะดวก  ประสานงาน  ส่งเสริม
สนบัสนุนการเรียนรู้   

1. เป็นผูที้มีวิสยัทศัน์กวา้งไกล
และมีความเชียวชาญในการให้
คาํปรึกษา  รับฟังความคิดของ 

ผูข้อคาํปรึกษา 
2.  ตอ้งเป็นผูน้าํ/แบบอยา่ง 

ในการนาํวิธีการใหม่  ๆ   

มาใชใ้นการจดัการเรียน 

การสอน 

3.  ตอ้งเป็นผูช่้วยในการให้
ขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูลและ 

ใชข้อ้มูลในการออกแบบและ
พฒันาการเรียนการสอน 

4.  ตอ้งเป็นผูวิ้เคราะห์นกัเรียน
เป็นรายบุคคลและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน 

5. ตอ้งเป็นผูส้ะทอ้นผล/

ช่วยเหลือในรายะละเอียด 

ต่าง ๆ ทีตรงประเด็นและ 

ตรงตามความตอ้งการของผูรั้บ
การโคช้ 

6.  ตอ้งเป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวก  ประสานงาน  ส่งเสริม  

สนบัสนุนและช่วยเหลือในการ
จดัหาผลิต  และพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอน 

7. ตอ้งเป็นผูที้มีความชดัเจน
ความเชียวชาญ  รู้จกักลวิธีใน
การจดัการเรียนการสอนและ 

นาํวิธีการสอนไปใชใ้ห้ถูกตอ้ง
ตรงตามทฤษฎีและรูปแบบ 

การเรียนการสอน  เพือสร้าง
ความมนัใจให้กบัผูรั้บคาํแนะนาํ
สามารถนาํผลการออกแบบ 

การเรียนรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ตารางที  การสังเคราะห์หนา้ทีและบทบาทของโคช้ (ต่อ) 

      

Robert  Hargrove,  

Masterful Coaching. 

(1995) 

Keefe & Jenkins  

(1997), Poe (2000),  

Kise (2006) 

 

วชัรา  เล่าเรียนดี   

(2556 : 292) 

ผูว้จิยัสงัเคราะห์ 

หนา้ทีและบทบาทของ
โคช้ 

  (Learning  Facilitator)  เช่น   

ช่วยจดัการ  ประสานงาน  

สนบัสนุน  ออกแบบการเรียนรู้ 

7.  เป็นผูน้าํการเปลียนแปลง  

(Catalyst  for  Change) 

8.  เป็นผูเ้รียน  (Learner) 

9.  เป็นผูส้นบัสนุนในชนัเรียน  

(Classroom  Support) 

 

8. ตอ้งเป็นผูน้าํการ
เปลียนแปลงและนาํผูที้ได ้

จากการศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ  มาประชุมแลกเปลียน
เรียนรู้ เพือปรับปรุงและ
พฒันาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

  

 จากตารางการสังเคราะห์หน้าทีและบทบาทของผูท้าํหน้าทีการโคช้สามารถสรุปได้ว่า       
ผูที้ทาํหน้าทีในการโค้ชจะต้องเป็นผูน้ําแห่งการเปลียนแปลง ตลอดจนต้องเป็นผู ้ทีมีความรู้
ความสามารถ  มีความชาํนาญการ มีความเชียวชาญ มีความเป็นผูน้าํ เป็นผูค้อยอาํนวยความสะดวก
ใหก้บัผูรั้บการโคช้ และตอ้งเป็นผูที้มีความรอบรู้และชดัเจนในเนือหา กลยุทธ์ รูปแบบวิธีการสอน  

การวจิยัในชนัเรียน เพือจดัให้ตอ้งตามความตอ้งการและตรงตามความแตกต่างระหวา่งบุคคลอยา่ง
แทจ้ริง  ซึงจะช่วยให้ผูรั้บการโคช้สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากการโคช้ไปจดัการเรียนการสอนได้
ตรงตามความตอ้งการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป    

ซึงสามารถสรุปเป็นแผนภูมิรูปภาพไดด้งันี 
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แผนภูมิภาพที  หนา้ทีและบทบาทของโคช้ (Coaching) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 ดงันนัการโคช้ (Coaching) จึงอยู่บนพืนฐานหลกัจิตติวิทยาและทฤษฎีต่าง ๆ หลายอย่างที
ชดัเจน  รวมทงัแนวทางปฏิบติั การมีบทบาทหนา้ทีของโคช้ทีมาจากผลการวิจยัและทดลองปฏิบติั  

(Costa and Garmston, 2002. อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 292) วิธีโคช้หรือแบบของการโคช้
แต่ละแบบอย่างมีความแตกต่างกนัในดา้นการปฏิบติัตนของโคช้ ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น  

หรือคุณสมบติัเฉพาะด้าน เช่น ความรู้และความเชียวชาญดา้นการอ่านหรือภาษา ฯลฯ โคช้จึงมี
หลายบทบาทและหนา้ทีทีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและผลลพัธ์ทีตอ้งการ การโคช้หรือวิธีการโคช้ 

ทงัวิธีมีลกัษณะการปฏิบติัแบบเป็นทางการ และบางวิธีมีลกัษณะการปฏิบติัแบบไม่เป็นทางการ
หรือบางครังในการโคช้อาจจะใชห้ลายบทบาทก็ได ้ 

 การโคช้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมทีช่วยในการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและร่วม   

วางแผนการจดัการเรียนการสอนทีเกิดจากความร่วมมือจากพีเลียง การนิเทศแบบเพือนช่วยเพือน  

และการนิเทศแบบพฒันาการเรียนการสอน (Zepeda, 165 – 166) ไดน้าํเสนอขนัตอนในการโคช้ซึง
ประกอบด้วย  การประชุมก่อนสังเกต(Pre-observation Conference),  การสังเกตการสอน  

(Classroom Observation), การประชุมหลงัสังเกต (Post-observation Conference) และไดน้าํเสนอ
เป็นวงจรในการโคช้ไดด้งันี 

 

 

มีวิสยัทศัน์ 
มีความเชียวชาญ 

รับฟังความคิด 

ผูน้าํ/
แบบอยา่ง 

ผูช่้วยในการให้ขอ้มูล
และวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผูน้าํ 
การเปลียนแปลง 

/แบบอยา่ง 

นกัพฒันา  
การเรียนการสอน 

ผูส้ะทอ้นผล 

ผูอ้าํนวยความสะดวก  

ประสานงาน  ส่งเสริม  

สนบัสนุนและช่วยเหลือ  
หน้าทแีละ

บทบาทของโค้ช 

ผูร่้วมพฒันา
วิชาชีพ 
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แผนภมิูภาพที 3 ขนัตอนการโคช้ (Coaching) 

ทีมา : Sally J. Zepeda. Professional Development What Work. Eye On Education, Inc. NY.      

           2008, p 166.   
 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2556. 293) ไดน้าํเสนอขนัตอนในการโคช้ซึงประกอบดว้ย  การวางแผน  

(Planning) การสังเกตการสอนและการปฏิบติังาน (Event Observation) การไตร่ตรองสะทอ้นคิด  

(Reflecting) ซึงรายละเอียดแต่ละขนัตอนขึนอยูก่บัความพร้อมของผูที้รับการโคช้ และแบบต่าง ๆ  

ของการโคช้ 

         

วฎัจักรการโค้ช   (A Coaching Cycle) 
 

 

วางแผน 

(Planning) 
 

 

 แสดงความคิดเห็น         สังเกตการสอน 

         ร่วมกนั      (Event  Observation)    

      (Reflecting)   
 

แผนภูมิภาพที 4 วฏัจกัรการโคช้ (A Coaching Cycle)  

 ทีมา : วชัรา เล่าเรียนดี, ศาสตร์การนิเทศการสอนและการโค้ช การพฒันาวชิาชีพ : ทฤษฎ ี  

             กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ (นครปฐม : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร, 2556 : 293) 

การสงัเกตและการวพิากษ ์

(Observation & Discussion) 

การวางแผน 

(Planning) 

การวเิคราะห์ 

(Analysis) 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

การสะทอ้นผล 

(Feedback) 
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 จากขนัตอนในการโคช้ทงัของ Zepeda (165 – 166) และวชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 293)  

ผูว้จิยัสามารถสรุปขนัตอนในการโคช้ดงัตาราง 3 ดงันี 

 

ตารางที 3 การสังเคราะห์ขนัตอนในการโคช้   

 

Zepeda (165 – 166) วชัรา  เล่าเรียนดี (2556 : 293) ผูว้จิยัสังเคราะห์ 

1. การวางแผน (Planning) 

2. การสังเกตและการวพิากษ์
การสอน (Observation &  
Discussion) 
3. การวเิคราะห์ (Analysis) 

4. การประเมินผล  

(Evaluation) 

5. การสะทอ้นผล (Feedback) 

1. การวางแผน (Planning) 

2. การสังเกตการณ์สอนและ 

การปฏิบติังาน   

(Event Observation)   

3. การไตร่ตรองสะทอ้นคิด  

(Reflecting)   

 

1. การวางแผน (Planning) 

2. การสังเกต การวพิากษ ์

การสอน และการปฏิบติังาน  

(Observation & Discussion & 

Event Observation) 

3. การวเิคราะห์ (Analysis) 

4. การประเมินผล  

(Evaluation) 

5. การสะทอ้นผล (Feedback) 

และการไตร่ตรองสะทอ้นคิด  

(Reflecting)   

  

 จากตารางสังเคราะห์ของ Zepeda (165 – 166) และวชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 293)  การโคช้ 

ประกอบด้วยหัวข้อสําคัญ ๆ ดังนี การประชุมก่อนสังเกต (Pre-observation Conference),            

การสังเกตการสอน (Classroom Observation), การประชุมหลังสังเกต (Post-observation 

Conference) และผูว้จิยัสามารถนาํเสนอเป็นวงจรในการโคช้ไดด้งันี 
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แผนภูมิภาพที 5 การสังเคราะห์วฏัจกัรการโคช้ (A Coaching Cycle) 

 

 การโค้ชแบบเพอืนช่วยเพอืน (Peer Coaching) 

 ความหมาย           

 Joyce and Showers  (1984) อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี  (2556 : 293) ไดก้ล่าวถึง การโคช้
แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) อยูบ่นฐานความเชือและแนวคิดการช่วยเหลือกนัและกนั
ระหว่างเพือนและครู การสังเกตการณ์สอนและให้ข้อมูลย ้อนกลับแก่กันและกันภายหลัง           

การฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ เช่น วิธีสอนแบบใหม่ ยุทธวิธีและทกัษะการสอน ซึงผลปรากฏวา่ครูที
ผา่นการอบรมมากกวา่ 80 % สามารถใชแ้ละใชค้วามรู้ทีฝึกอบรมมาสู่การสอนในชนัเรียนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ   

 Joyce  and  Showers (1984) อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 295) ไดก้ล่าวถึง การโคช้
แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) คือ กระบวนการโคช้ และวิธีการโคช้ มีความสําคญัยิง  

เพราะทาํใหค้รูสามารถใชค้วามรู้และทกัษะใหม่ไปปฏิบติัไดด้ว้ยความมนัใจและประสบผลสําเร็จ
ได้ จอยซ์ และเชาว์เวอร์ให้ข้อเสนอแนะเพิมเติมว่า การให้ความรู้ภาคทฤษฎี ต้องอย่างน้อย           

20  ชวัโมง การไดดู้การสาธิตการสอน  แบบของพฤติกรรมทีเหมาะสมอยา่งนอ้ย 15 ครัง และการมี
โอกาสไดฝึ้กเทคนิคและทกัษะใหม่ ๆ ภายใตก้ารดูแลแนะนาํของผูเ้ชียวชาญอย่างน้อย 10 ครัง     

ถา้สามารถปฏิบติัไดใ้นช่วงการฝึกอบรม การนาํไปปฏิบติัจริงในชนัเรียน ควบคู่กบัการโคช้แบบใด
แบบหนึง ครูจะสามารถพฒันาสมรรถนะการสอนของตนไดอ้ยา่งต่อเนือง ผูเ้รียนจะมีผลการเรียนรู้

การสงัเกต  การวิพากษ ์ และ
การปฏิบติังาน   

(Observation & Discussion & 

Event  Observation) 

การวางแผน 

(Planning) 

การวเิคราะห์ 

(Analysis) 

การประเมินผล 

(Evaluation) 

การสะทอ้นผล  และการ
ไตร่ตรองสะทอ้นคิด  

(Feedback & Reflecting)



64 
  
ทีพฒันาขึน การโคช้อาจจะมีความสําคญั ให้ประโยชน์แก่ครูน้อย ถา้ใช้เพือการพฒันาทกัษะทีมี  

อยูแ่ลว้ หรือเทคนิคและทกัษะทีครูสามารถฝึกและพฒันาโดยลาํพงัได ้  

 Zepeda (1956 : 185) ได้กล่าวถึง การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) 

เปรียบเสมือนการสนบัสนุนครูทีเกิดจากการร่วมสนทนาพูดคุยเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน
ของครูทีส่งผลต่อผูเ้รียน การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือนไม่เป็นแค่เพียงรูปแบบของการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูเท่านนั แต่เป็นการสร้างสรรคที์มีความหมายในการพฒันาการเรียนการสอน
ทีเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครู และเป็นกระบวนการทีช่วยให้ครูสามารถออกแบบการเรียน
การสอน รวมถึงการเสริมแรงในการจดัการเรียนการสอนให้กบัครู ดงันนัการโคช้แบบเพือนช่วย
เพือนสามารถช่วยใหค้รูไดฝึ้กการปฏิบติัการเรียนการสอนร่วมกนั การชีนาํแนวทาง การเตรียมการ  

สร้างแรงจูงใจทีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

วชัรา เล่าเรียนดี (2541 : 160) ได้ให้ความหมายของการโคช้แบบเพือนช่วยเพือน          

(Peer Coaching) เป็นการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน ทีมีขนัตอนการดาํเนินการทีชดัเจนมาก
รูปแบบหนึง โดยเฉพาะผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาซึงกนัและกนั 

รวมทังร่วมกันเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนบนพืนฐานของความเป็นไปได ้

นอกจากนียงัมีการเปลียนแปลงบทบาทกนั โดยเป็นทงัผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ อีกทงัมีรูปแบบ
การนิเทศได้ตามความเหมาะสม  แต่การทีจะนํารูปแบบการนิเทศแบบเพือนนิเทศเพือน                 

มาดาํเนินการนัน มีความจาํเป็นทีจะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงความหมาย  หลกัการและ
วธีิดาํเนินการกระบวนการนิเทศในแบบดงักล่าวอยา่งชดัเจน   

Pam,  Robbsins (1991, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 296) ไดใ้ห้ความหมายของ    

การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching)  คือ กระบวนการทีครูหรือผูมี้อาชีพเดียวกนั 2 หรือ
ตงัแต่  2 คนขึนไป ทาํงานร่วมกนัเพือไตร่ตรองสะทอ้นคิดเกียวกบัการสอน การปฏิบติังานใน
ปัจจุบนั เพือขยายความรู้ความคิด ขดัเกลาทาํให้ดีขึน และการใชท้กัษะใหม่ ๆ ทีเกิดขึน แลกเปลียน
ความรู้ความคิด ช่วยสอนกนั ช่วยกนัทาํวิจยัในชนัเรียน หรือแกปั้ญหาของครูทีเกิดขึนในโรงเรียน
ร่วมกนั    

จากความหมายของนกัศึกษาทีไดก้ล่าวถึงการโคช้แบบเพือนช่วยเพือน สามารถสรุปไดว้า่  
การโคช้แบบเพือนช่วยเพือนเป็นกระบวนการทีครูหรือผูมี้อาชีพเดียวกนัตงัแต่ 2 คนขึนไป ร่วมกนั
กาํหนดวตัถุประสงค์ และเป็นการกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาวิชาชีพร่วมกนั รวมถึงร่วมกนั
วางแผนและสังเกตการสอน เพือใหไ้ดข้อ้มูลทีไดจ้ากการสังเกตการสอนและใชน้าํขอ้มูลทีไดม้าใช้
เป็นข้อมูลสารสนเทศในการสะท้อนผลกการเรียนการสอน เพือปรับปรุงและพฒันาการเรียน      

การสอนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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จอยซ์ และเชาวเ์วอร์ (Joyce and Shower, 1988, อา้งอิงถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556  :  295) 

ไดเ้สนอแนวคิดและกระบวนการการโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) ดงันี 

แนวคิดสาํคญั จอยซ์ และเชาวเ์วอร์ มีความเชือและยอมรับวา่   
 1. การพฒันาวชิาชีพครู ควรเป็นส่วนหนึงของการปฏิบติังานในชีวติประจาํวนั 

 2. ความรู้และทกัษะในเรืองต่อไปนีมีความสําคญัยิงสําหรับครู ดงันนั การให้ความรู้และ 

ในเรืองทีจาํเป็นอย่างถูกวิธีในโรงเรียนจะช่วยพฒันาความเชียวชาญในวิชาชีพแก่ครูได้ความรู้ 

เนือหาทีควรจดัให้ครู คือ 1) รูปแบบการสอน การออกแบบระบบการสอน และ 2) หลกัสูตรและ
การใชห้ลกัสูตรและครูทีมีประสิทธิภาพ 

 3. โครงการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน ควรเป็นโครงการทีต่อเนือง ให้เวลาแก่ครูและ
ผูบ้ริหารในการศึกษา เตรียมการและร่วมมือกันขบัเคลือนโครงการเพือให้บรรลุเป้าหมายและ
ประสบผลสาํเร็จ 

 4. การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) เป็นความร่วมมือร่วมใจของครูและ  

เพือนครู เป็นกิจกรรมต่อจากการฝึกอบรมแต่ละครังหรือจากการร่วมมือกนัวิเคราะห์ปัญหาและ
ร่วมกนัปฏิบติัอยา่งต่อเนืองจนกวา่จะประสบผลสาํเร็จ เช่น วางแผนการสอนร่วมกนั ร่วมกนัพฒันา
สือการเรียนการสอน ตดัสินใจร่วมกนัเกียวกบัวิธีการหรือขนัตอนการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 

เป็นตน้ นอกจากนี จอยซ์ และเชาวเ์วอร์ ยงัไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการโคช้แบบเพือนช่วยเพือน  

    

  ความสําคัญการโค้ชแบบเพอืนช่วยเพอืน 

จอยซ์ เชาเวอร์ (วชัรา เล่าเรียนดี, 2544 : 147, อา้งถึงใน Joyce  Showers, 1996 : n.d.) ได้
สรุปสาระสาํคญัของการนิเทศการสอนแบบเพือนนิเทศเพือนไดด้งันี คือ 

1. การนิเทศการสอนแบบเพือนนิเทศเพือน (Peer Coaching) เป็นกระบวนการทาํงานเคียงคู่
กนัระหวา่งเพือนร่วมงาน ตอ้งช่วยเหลือซึงกนัและกนัโดยตลอด ซึงจะช่วยใหมี้การนาํเทคนิค 

ทกัษะใหม่ ๆ ไปใชจ้ริงมากขึน 

2. เป็นการส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การนาํความรู้ นวตักรรมใหม่ ๆ เกียวกบัหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอนไปใชใ้นโรงเรียน  

3. เป็นการสร้างความสนิทสนมคุน้เคยกนัระหวา่งบุคลากรร่วมอาชีพ 

 4. เป็นการช่วยใหค้รูมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนเอง 

 5. เป็นวธีิการทีเหมาะสมสาํหรับครูผูส้อนโดยตรงและมีประโยชน์มากสาํหรับผูนิ้เทศ 

 ผูท้าํหน้าทีนิเทศ หรือผูบ้ริหารทีตอ้งรับผิดชอบโดยตรง เกียวกบัการพฒันา ปรับปรุง      

การเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 
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สรุปความสําคญัการนิเทศการสอนแบบเพือนนิเทศเพือน คือ เป็นกระบวนการของ       

การปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งครูและเพือนครูดว้ยกนั เป็นการเสริมสร้าง ช่วยเหลือและสนบัสนุน
ของเพือนครูดว้ยในการเป็นผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 

กระบวนการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching Process) ตามแนวคิดของ จอยซ์  

และเชาวเ์วอร์ (Joyce and Shower 1995, 1996, อา้งอิงถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 295) ได้
กล่าวถึง กระบวนการโคช้ไดด้งันี 

กระบวนการโคช้โดยทวัไปจะประกอบดว้ย 

1. การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre Conference) 

2. การสังเกตการสอน (Observation) 

3. การประชุมหลงัการสังเกตการสอน (Post Conference) 

และกระบวนการโคช้แบบเพือนช่วยเพือนจะประกอบดว้ย   

1. การศึกษาทาํความเขา้ใจ (Studies) เทคนิควิธีสอนใหม่ รูปแบบการสอนใหม่ ๆ และ
อภิปรายร่วมกันกับเพือนครู ใช้สอนในรายวิชาเดียวกัน ระดบัชันเดียวกันมาตรฐานการเรียนรู้
เดียวกนั 

 2. การสังเกตการสาธิตการสอนดว้ยวธีิสอนใหม่ ๆ โดยผูเ้ชียวชาญ (Demonstration) หรือ 

ดูจาก VDO - การสอนแบบต่าง ๆ    

3. การฝึกปฏิบติัและขอ้มูลยอ้นกลบั (Practice and Feedback) ร่วมกนัฝึกปฏิบติัวางแผน
ร่วมกนั  เตรียมสือและทดลองใชย้ทุธวธีิต่าง ๆ กบัเพือนครูดว้ยกนั 

4. การโคช้ (Coaching) ครูนําเทคนิคยุทธวิธีไปปฏิบติัในชันเรียน โดยมีเพือนหรือ        

คณะทีร่วมโคช้ ใหก้ารช่วยเหลือ สังเกต และบนัทึกผลการปฏิบติั 

นอกจากนี Glickman, Gordon and Ross Gordon (2010 : 296) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการ   

การโคช้แบบเพือนช่วยเพือนไวด้งันี 

 . การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการโคช้แบบเพือนช่วยเพือน 

 . การประชุมก่อนการสังเกต 

 3. สรุปผลและวเิคราะห์ผลการสังเกตการสอนโดยการแลกเปลียนขอ้มูลทีไดจ้ากการสังเกต
การสอน 

 4. การประชุมหลังการสังเกตการสอน เพือเปรียบเทียบความแตกต่างทีได้จากการ          

วางแผนการโคช้แบบเพือนช่วยเพือนกบัการวางแผนการสังเกตการสอนแบบปกติ    

 จากกระบวนการการโค้ชแบบเพือนช่วย เพื อนทังของ  จอยซ์  และ เชาว์ เ วอ ร์                 

(Joyce and  Shower 1995, 1996, อา้งอิงถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 295), Glickman, Gordon., 
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and Ross Gordon, 2010 : 296) ผูว้ิจยัสามารถสรุปกระบวนการโคช้แบบเพือนช่วยเพือนได ้          

ดงัตาราง 4 ดงันี 

 

ตารางที 4 การสังเคราะห์กระบวนการการโคช้แบบเพือนช่วยเพือน 

 

จอยซ์ และเชาวเ์วอร์  

(Joyce and Shower  

1995, 1996, อา้งอิงถึง
ใน วชัรา เล่าเรียนดี,  

2556 : 295) 

จอยซ์ และเชาวเ์วอร์  

(Joyce and Shower  

1995, 1996,  อา้งอิงถึง
ใน วชัรา เล่าเรียนดี,  

2556 : 295)   

 

Glickman, Gordon., 

and Ross Gordon,  

2010 : 296) 

 
 

ผูว้จิยั 

การสังเคราะห์ 

1. การประชุมก่อน 

การสงัเกตการสอน  (Pre   

Conference) 

2. การสงัเกตการสอน  

(Observation) 

3. การประชุมหลงัการสงัเกต
การสอน (Post Conference) 

1.  การศึกษาทาํความเขา้ใจ  

(Studies)   

2.  การสงัเกตการสาธิตการ
สอนดว้ยวิธีสอนใหม่ ๆ  โดย
ผูเ้ชียวชาญ   

3.  การฝึกปฏิบติัและขอ้มูล
ยอ้นกลบั (Practice and 

Feedback)   

4.  การโคช้ (Coaching)   

1. การกาํหนดวตัถุประสงค์
ของการโคช้แบบเพือนช่วย
เพือน 

2. การประชุมก่อนการสงัเกต 

3. สรุปผลและวิเคราะห์ผล
การสงัเกตการสอน 

4.  การประชุมหลงัการ
สงัเกตการสอน      

1. การกาํหนดวตัถุประสงค์
ของการโคช้แบบเพือนช่วย
เพือน  (Objective of  Peer 

Coaching) 

2. การประชุมก่อน 

การสงัเกตการสอน  (Pre   

Conference) 

3. การสงัเกตการสอน  

(Observation) 

4. การประชุมหลงัการสังเกต
การสอน (Post Conference) 

 

      

 จากตารางการสังเคราะห์การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน สามารถสรุปกระบวนการ             

ในการโคช้แบบเพือนช่วยเพือน ซึงประกอบดว้ย 1. การกาํหนดวตัถุประสงค์ของการโคช้แบบ
เพือนช่วยเพือน (Objective of Peer Coaching) 2. การประชุมก่อน การสังเกตการสอน               

(Pre Conference) 3. การสังเกตการสอน (Observation) 4. การประชุมหลงัการสังเกตการสอน 

(Post Conference) ซึงสามารถนาํไปใช้ในการจดัพฒันาวิชาชีพไดอี้กกระบวนการหนึงของการ
จดัการเรียนการสอนในชนัเรียน 

นอกจากนี วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 298) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมการโคช้แบบเพือนช่วยเพือน 

(Peer Coaching Activities) เป็นกิจกรรมทีสามารถนาํไปปฏิบติัไดท้งัในและระหวา่งการดาํเนินการ
หรือก่อนการดาํเนินการเพือให้รู้จกัและสร้างความคุน้เคยและยอมรับการโคช้แบบเพือนช่วยเพือน  

หรือนาํไปปฏิบติัทนัทีเฉพาะเรือง เฉพาะปัญหาดว้ยการร่วมมือกนัทงั 2 ฝ่าย ซึงกิจกรรมการโคช้
แบบเพือนช่วยเพือนมี 2 กิจกรรมดงัต่อไปนี 
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กิจกรรมการโคช้แบบเพือนช่วยเพือนแบบไม่เป็นทางการ (Information Activity)   

1. การร่วมกนัแกปั้ญหาเฉพาะดา้นหรือเฉพาะเรือง (Problem Solving) 

2. การร่วมกนัศึกษาความรู้และการแลกเปลียนเรียนรู้ (Study Group) 

3. การพฒันาสือการเรียนการสอนร่วมกนั (Material Development) 

4. การพฒันาหลกัสูตรร่วมกนั (Curriculum Development) 

5. การใชกิ้จกรรมเล่าประสบการณ์การสอน (Story  Telling) 

6. การร่วมกนัวเิคราะห์ VDO ต่าง ๆ เกียวกบัการเรียนการสอน 

 7. การร่วมกนัวางแผนหน่วยการเรียนแบบบูรณาการขา้มสาระ (Planning  Interdisceplingy 

Units) 

 8. การช่วยสังเกตการสอนบนัทึกขอ้มูล (Mirror Coaching) 

 9. การใชเ้ครืองมือ 2+2 

กิจกรรมการโคช้แบบเพือนช่วยเพือนแบบเป็นทางการ (formation Activity) เช่นการนาํไป
ปฏิบติัในกระบวนการหรือระบบการพฒันาวิชาชีพทีมีอยู่แล้ว หรือเป็นกิจกรรมทีปรากฏอยู่ใน
ระยะใดระยะหนึง  ขนัตอนใดขนัตอนหนึงของการโคช้และพฒันาวชิาชีพ เช่น 

1. การร่วมสอนบทเรียน (Co-Teaching Unison) 

 2. การร่วมกนัเรียนรู้โดยโคช้เป็นผูร่้วมเรียน (Coach as Collaboration or Team Learning) 

 3. การโคช้โดยผูเ้ชียวชาญ (Coach as Expert Advisor) 

 4. การโคช้คือผูมี้ประสบการณ์สูงกวา่ (Mentoring) โดยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และช่วยเหลือ 

 5. การร่วมวางแผนการสอน (Co-Planning Lessons) 

 6. การร่วมกนัไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Reflection) เป็นการร่วมสอนปฏิบติัเป็นครังคราว     

ในเวลาทีเหมาะสม ไม่ไดว้างแผนไวล่้วงหนา้ หรือจดัตารางเวลาไวแ้น่นอน ขึนอยูก่บัความสะดวก
ของทงั 2 ฝ่าย 

 จากกิจกรรมการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือนทังทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการของ          

วชัรา  เล่าเรียนดี (2556 : 298) ทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นนั ผูว้ิจยัสามารถสรุปกิจกรรมการโคช้แบบ
เพือนช่วยเพือนทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ คือ ผูโ้คช้หรือผูรั้บการโคช้ตอ้งร่วมกนัวาง
แผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกนั  พร้อมทีจะเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ และร่วมกนัคิด
ไตร่ตรองสะท้อนคิดเพือหาแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการวิชาชีพซึงได้จากการโค้ช 

เพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัการเรียนการสอนทีมุ่งผลสัมฤทธิต่อผูเ้รียนโดยตรง ทงันี
ผูว้ิจยัจึงสรุปผลกิจกรรมการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือนทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการดัง
แผนภูมิภาพต่อไปนี 
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แผนภูมิภาพที 6 สรุปกิจกรรมการโคช้แบบเพือนช่วยเพือนทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 

 การโค้ชเพอืพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching  ) 

 ความหมาย ซึงนักวิชาการศึกษาได้ให้ความหมายของการโค้ชเพือพฒันาความรู้และ
สติปัญญา (Cognitive Coaching) ไวด้งันี 

Costa, Garmston (1994 : 167) ไดก้ล่าวถึง การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา  

(Cognitive Coaching) เป็นรูปแบบของการผสมผสานเพือนาํไปใช้ในการช่วยเหลือปฏิสัมพนัธ์ที
เกิดจากความหลากหลายสถานการณ์ และช่วยเสริมสร้างการกาํกบัติดตามการจดัการเรียนการสอน
ครูดว้ยตนเองซึงประกอบดว้ย การใชท้กัษะและกลยุทธ์ทีน่าสนใจ การใชเ้ครืองมือ รูปแบบ ความรู้
ทางดา้นจิตวิทยา นอกจากนียงัเป็นรูปแบบทีให้ความช่วยเหลือและเพิมพูนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ใหก้บันกัเรียนในชนัเรียนไดอี้กดว้ย  

Costa, Garmston (2002, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 307) ไดใ้ห้ความหมายของการ
โคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา ซึงเป็นวิธีหนึงของการพฒันาวิชาชีพให้กบัครู  ความสําคญั
ของการสือความหมาย การสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนักับครู การโค้ชเพือพฒันาความรู้และ
สติปัญญา มีความเชือพืนฐานวา่ 1) พฤติกรรมมนุษยเ์ปลียนหลงัจากทีมีการเปลียนแปลงความเชือ 

2) พฤติกรรมของมนุษยท์งัหมดมาจาการรับรู้ การเปลียนการรับรู้และการคิดเป็นสิงทีมีมาก่อนการ
เปลียนแปลงพฤติกรรม และ 3) มนุษยส์ร้างความรู้ใหม่ และความหมายของสิงทีรู้ดว้ยการไตร่ตรอง
สะทอ้นคิด (Reflect) เกียวกบัประสบการณ์ และการพดูคุยกบับุคคลอืน   

Costa, Garmston (2002, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 309) คือ กระบวนการของ    

การเป็นสือกลางในการสนบัสนุน ส่งเสริม สร้าง และพฒันาสติปัญญาและความคิด การรับรู้และ
การตดัสินใจ ในการจดัการเรียนการสอนหรือการปฏิบติังาน ดงันนัในกระบวนการโคช้ผูท้าํหนา้ที
โค้ชอาจจะเป็นทัง 2 ฝ่าย ผลัดกันทาํหน้าที จะต้องใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ เพือช่วยให้อีกฝ่ายหนึง
พฒันาการรับรู้ทีมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในการตดัสินใจ และพฒันาสติปัญญาในการจัด       

การ

การสังเกตการสอน คิดไตร่ตรองและสะทอ้นคิด 
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การเรียนการสอนทีมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการคิดทีเกิดขึนภายในดว้ยตวัเอง ซึงกระบวนการคิด
ทีมีคุณภาพจะส่งผลถึงพฤติกรรมการสอนและการพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนในทีสุด 

สรุปได้ว่ า  การโค้ช เพือพัฒนาความ รู้และสติ ปัญญา  (Cognitive Coaching)                      

เป็นกระบวนการหนึงในการร่วมสร้างบุคคลากรให้เป็นผูที้สามารถเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วย
ตวัเอง  พฒันาความรู้และสติปัญญาทีจะทาํให้ปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ขึน
ทงัส่วนตวัเองและในฐานะสมาชิกทีมีคุณภาพของสังคม   

 

กระบวนการในการโค้ชเพอืพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching)   

Costa, Garmston (1994 : 168) ไดก้าํหนดขนัตอนการกระบวนการในการโคช้เพือพฒันา
ความรู้และสติปัญญา  ซึงจะมีการกระบวนการเดียวกนักบัการนิเทศแบบคลินิก ดงันี 

1. การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre-Observation Conference) 

2. การสังเกตการสอน (Classroom Observation) 

3. การประชุมหลงัการสังเกตการสอน (Post- Observation Conference) 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 307) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการการโคช้เพือพฒันาความรู้และ
สติปัญญา (Cognitive Coaching) ซึงประกอบดว้ย 

 1. การสนทนาวางแผน (Planning  Conversation) ครูและโคช้ร่วมกนัวางแผนก่อนการสอน
ของครู 

 2. เหตุการณ์  สถานการณ์ (Event) ซึงจะตอ้งมีการสังเกตโดยโคช้ 

 3. การสนทนาเพือไตร่ตรองสะทอ้นคิดเกียวกบัขอ้มูล การปฏิบติั และวิธีคิดของผูรั้บ     

การโคช้และการโคช้ (Reflecting Conversation) 

 Costa, Garmston (2002, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 311) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการ
การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) มีลกัษณะเป็นวงจร 3 ระยะ คือ   

 ระยะที 1 การวางแผน (Planning) 

 ระยะที 2 การสังเกตเหตุการณ์สาํคญั หรือการสอนและการปฏิบติั (Event) 

 ระยะที 3 การไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Reflecting) 

 จากกระบวนการการโค้ชเพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) ของ  

Costa, Garmston (1994 : 168), Costa, Garmston (2002, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี,2556 : 311)  

และวชัรา เล่าเรียนดี  (2556 : 307) ซึงผูว้จิยัสามารถสรุปกระบวนการการโคช้เพือพฒันาความรู้และ
สติปัญญา (Cognitive Coaching) ไดด้งัตารางต่อไปนี 
 

 



71 
  
ตารางที  5 การสัง เคราะห์กระบวนการการโค้ช เพือพัฒนาความ รู้และสติ ปัญญา                            
           (Cognitive Coaching)   

 

 

Costa, Garmston  

(1994 : 168) 

Costa, Garmston.  

(2002, อา้งถึงใน 

วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 

: 311) 

 

วชัรา เล่าเรียนดี  

(2556 : 307) 

 

ผูว้จิยั 

การสังเคราะห์ 

1. การประชุมก่อน
การสังเกตการสอน  

(Pre-Observation 

Conference) 

2. การสังเกตการสอน  

(Classroom 

Observation) 

3. การประชุมหลงัการ
สังเกตการสอน  

(Post- Observation 

Conference) 

 

ระยะที 1 การวางแผน  

(Planning) 

ระยะที 2 การสังเกต
เหตุการณ์สาํคญั หรือ
การสอนและการ
ปฏิบติั (Event) 

ระยะที 3 การ
ไตร่ตรองสะทอ้นคิด  

(Reflecting) 

 

1. การสนทนา
วางแผน (Planning 

Conversation 

2. การสังเกตโดยโคช้ 

 (Event)   

3. การสนทนาเพือ
ไตร่ตรองสะทอ้นคิด
เกียวกบัขอ้มูล    

(Reflecting 

Conversation 

1. การประชุมก่อน 

การสังเกตการสอน  

(Pre-Observation 

Conference) ซึงจะ
ประกอบดว้ยการ
สนทนาวางแผน และ
การวางแผนวางแผน  

(Planning) 

2. การสังเกตการสอน  

(Classroom  

observation) หรือ  

การสังเกตเหตุการณ์
สาํคญั หรือการสอน 

และการปฏิบติั  

(Event) 

3. การไตร่ตรอง
สะทอ้นคิด
(Reflecting) 
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ตารางที  5 การสัง เคราะห์กระบวนการการโค้ช เพือพัฒนาความ รู้และส ติปัญญา                            
           (Cognitive Coaching) (ต่อ)   

 

 

Costa, Garmston.  

(1994 : 168) 

Costa, Garmston.  

(2002, อา้งถึงใน 

วชัรา เล่าเรียนดี, 2556  

:  311) 

 

วชัรา เล่าเรียนดี.  

(2556 : 307) 

 

ผูว้จิยั 

การสังเคราะห์ 

   4. การประชุมหลงัการ
สังเกตการสอน (Post- 

Observation 

Conference) 

 

 จากตารางการสังเคราะห์กระบวนการการโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา     

(Cognitive Coaching) สามารถสรุปกระบวนการในการโคช้แบบเพือนช่วยเพือน ซึงประกอบดว้ย 

1. การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre-Observation Conference) ซึงจะประกอบด้วย           

การสนทนาวางแผน และการวางแผน (Planning) 2. การสังเกตการสอน (Classroom Observation) 

หรือ การสังเกตเหตุการณ์สาํคญั  หรือการสอนและการปฏิบติั (Event)   3. การไตร่ตรองสะทอ้นคิด  

(Reflecting) 4. การประชุมหลงัการสังเกตการสอน (Post-Observation Conference) จึงถือไดว้่า 
กระบวนการการโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) เป็นกระบวนการหนึง
ในการร่วงสร้างบุคคลากรให้เป็นผูที้สามารถเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ดว้ยตวัเอง พฒันาความรู้และ
สติปัญญาทีจะทาํใหป้ฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึนทงัส่วนตวัเองและในฐานะ
สมาชิกทีมีคุณภาพของสังคม นอกจากนีผูว้ิจยั ขอสรุปผลการสังเคราะห์กระบวนการการโคช้เพือ
พฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) เป็นแผนภูมิรูปภาพไดด้งันี 
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แผนภูมิภาพที 7 กระบวนการการโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) 

 

 การโค้ชแบบพเีลยีง (Mentor  Coaching) 

 ความหมายซึงนกัวชิาการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการโคช้แบบพีเลียงดงัต่อไปนี 

 Nolan (2007), Portner (1998, อา้งถึงใน Zepeda, 2008 : 184)  ไดก้ล่าวถึง การโคช้แบบ    

พีเลียง เป็นกระบวนทีใช้ในการจดัการเรียนการสอนทีไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
จดัการเรียนการสอนของกนัและกนั ซึงผูที้เป็นพีเลียงจะตอ้งเป็นบุคคลทีประสบผลสําเร็จ มีความ
เชียวชาญและมีความเป็นครูมืออาชีพสูงต่อการจดัการเรียนการสอน และมีหนา้ทีหลกัของผูที้เป็น  

พีเลียงจะตอ้งควยช่วยเหลือและพฒันาการเรียนการสอนให้กบัครู โดยเฉพาะครูใหม่ทีตอ้งการ       

พีเลียงทีมีความเชียวชาญในการจดัการเรียนการสอนเป็นผูค้อยใหค้าํชีแนะ       

 Boreen, Johnson, Niday and Potts (2000  :  35, 39) ไดก้ล่าวถึง การโคช้แบบพีเลียงทีจะ
ช่วยเหลือครู นนัผูที้ทาํหน้าทีเป็นพีเลียงในการโคช้ครูนันจะตอ้งศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีให้ชัดเจน
เสียก่อนทาํการฝึกปฏิบติัให้กบัผูที้รับการโคช้ พร้อมกบัไดเ้สนอแนะเทคนิควิธีการในการสะทอ้น
ผลการจดัการเรียนการสอนให้กบัครูใหม่ ซึงประกอบดว้ย การประชุม (Conferring) การซกัถาม  

(Questioning) การสะทอ้นผล (Mirroring and Reflect)   

 Sweeny B.W. (2008), Correia M.P., and Meny (2000) อา้งถึงในวชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 

274) ไดก้ล่าวถึง การดูแลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ (Mentoring) เช่นเดียวกบัการโคช้  (Coaching) ซึงผูที้
หน้าทีเป็นพีเลียงต้อมีการเตรียมความพร้อม  เตรียมผู ้ทีจะทําหน้าทีเป็นอย่างดี   ทังความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติคุณลักษณะทีเหมาะสมทีจะทําหน้าทีดังกล่าว  ครูผู ้เ ชียวชาญ                

มีประสบการณ์และมีความสามารถทุกคน ไม่สามารถทีจะเป็นโคช้ (Coach) หรือเป็นพีเลียงให้
คาํปรึกษาแนะนาํ (Mentor) ไดทุ้กคน ฉะนนัจะตอ้งผ่านการคดัเลือกดว้ยเกณฑ์ต่าง ๆ ในวิชาชีพ  

และความสมคัรใจ เต็มใจ ทีจะทาํหนา้ที ดงักล่าวดว้ยความเต็มใจ ซึงแตกต่างจากผูนิ้เทศหรือผูท้าํ

การประชุมก่อนการสังเกตการสอน  

(Pre-Observation Conference) 

การสังเกตการสอน 

(Classroom Observation) 

การประชุมหลงัการสังเกตการสอน  

(Post- Observation Conference)   

การไตร่ตรองสะทอ้นคิด
(Reflecting) 
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หน้าทีนิเทศ (Supervision) โดยสินเชิง ซึงอาจจะเป็นผูนิ้เทศตามตาํแหน่งหน้าทีหรือได้รับ
มอบหมายจากผูบ้ริหารการศึกษา 
 วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 275) ไดก้ล่าวถึงพีเลียงไวว้า่ ครูทีมีประสบการณ์ดา้นการสอน  

หรือทาํการสอนมานานกวา่ 10 ปี ขึนไป เชือวา่ไดรั้บการช่วยเหลือแนะนาํ และให้กาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานมามากนอ้ยแตกต่างกนั แต่ครูเกือบทุกคนอาจจะไม่เคยไดรั้บการดูแลให้คาํปรึกษาแนะ
แบบ Mentoring การให้คาํปรึกษาหรือการดูแลให้คาํแนะนาํโดยพีเลียง (Mentor) คือ คอยให้
คาํปรึกษามีการสังเกตการสอนร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอน และไตร่ตรองสะทอ้นคิดเกียวกบั
การปฏิบติัอยา่งต่อเนือง จนสามารถสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลสาํเร็จ 

 สรุปไดว้า่ ผูท้าํหนา้ทีเป็นพีเลียง หรือผูใ้ห้คาํปรึกษานนัจะตอ้งเป็นบุคคลทีมีประสบการณ์
ในการทาํงานมาแลว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ทงันียงัตอ้งมีความเชียวชาญ มีความรู้ความสามารถและ
คุณสมบติัคุณลกัษณะทีเหมาะสมทีจะทาํหน้าทีเป็นพีเลียง ซึงตอ้งไดรั้บการแต่งตงัจากผูบ้ริหาร
การศึกษา และการโค้ชโดยพีเลียงจะต้องใช้เทคนิควิธีการในโค้ชจึงจะทาํให้การจดัการเรียน        

การสอนประสบผลสําเร็จซึงประกอบดว้ย การประชุม (Conferring) การซักถาม (Questioning)           

การสะทอ้นผล (Mirroring and Reflect)   

    คุณลกัษณะทีสาํคญัของ Mentor   

 Mentor คือ ผูที้ตอ้งทาํหน้าทีในการช่วยพฒันาวิชาชีพให้กบัครู บุคลากรทีใหม่ต่ออาชีพ      

มีประสบการณ์ในการสอนน้อย หรือเขา้สู่อาชีพใหม่หลงัจากทีลาออกปฏิบติัหน้างานอืน ดงันัน  

Mentor อาจจะตอ้งทาํงานกบัครู หลายระดบัความรู้และประสบการณ์ และหลายช่วงอายุ ผูที้ทาํ
หนา้ทีเป็น Mentor ควรมีคุณลกัษณะพิเศษ มีความรับผดิชอบ และปฏิบติั ดงันี 
 

ตารางที 6 คุณลกัษณะทีสาํคญัของ Mentor   
 

คุณลกัษณะของ Mentor ความรับผดิชอบ/การปฏิบติั 

1. อุทิศตวัเองทางการศึกษา 1. สร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัผูรั้บคาํปรึกษา 
2. ร่วมพฒันาวิชาชีพของตนเองและของผูที้
ตนเองตอ้งดูแลใหค้าํปรึกษา (Mentee) 

2. มีส่วนร่วมในการไตร่ตรองสะทอ้นคิด 

   และการวเิคราะห์ 

3. มีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นอยา่งดี 

3. สังเกตการสอน 

4. เตม็ใจทีจะช่วยเหลือผูอื้น   4. ใหเ้วลาและบริการสือและทรัพยากร         

ในการเรียนรู้ 

5. มีความเทียงตรง  น่าเชือถือ 5. ส่งเสริมการพฒันาในชนัเรียนใหเ้กิดขึน 
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ตารางที 6 คุณลกัษณะทีสาํคญัของ Mentor (ต่อ)   

 

คุณลกัษณะของ Mentor ความรับผดิชอบ/การปฏิบติั 

6. มีทกัษะในการไตร่ตรองสะทอ้นคิดตนเอง 

และผู ้ อื นโดยกระบวนการ คิดไต ร่ตรอง  

ความเชือ ความคิดค่านิยม การประยุกต์และ
ปรัชญาของตนเอง และส่งเสริมพฒันาทกัษะ
ดงักล่าวใหอ้ยูที่ตนเองร่วมดูแล 

6. ใส่ใจดูแลช่วยเหลือดว้ยความจริงใจ 

7. มีทกัษะในการฟัง และสือสารด้วยบุคลิก
ท่าทางทีแสดงความรู้สึกทีดีต่อผูอื้น 

7. ส่งเสริมความเชือมนัและความภาคภูมิใจ 

ในอาชีพ 

 8. คอยใหก้าํลงัใจใหค้วามช่วยเหลือแนะนาํ 
ไดต้ลอดเวลาในทุกเรือง 

 

ทีมา Corria, M.P., and  McHenry, J.M. (2002, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 276) 

 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 2730) ไดเ้สนอแนวทางในรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูใหม่  
(Mentoring Model) ดงันี 

 1. การเตรียมความพร้อม (Preparation) ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ เทคนิคและทกัษะดา้นหลกัสูตร  

และการจดัการเรียนรู้     

 2. ประชุมวางแผนการพฒันาสมรรถนะการสอนและแผนการเรียนรู้ (Planning)  ไดแ้ก่ 

กําหนดปัญหาและประเ ด็นในการปรับปรุงและพัฒนา  และจัดทําแผนการนิ เทศและ             

แผนการเรียนรู้ 

 3. ประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre-Observation Conference) ได้แก่ ทบทวน   

แผนการเรียนรู้ กาํหนดประเด็นสังเกตและบนัทึก และเลือกเครืองมือสังเกตการสอน 

 4. สังเกตการสอนในชันเรียน (Observation) ได้แก่ สังเกตบนัทึกพฤติกรรมการจดั         

การเรียนรู้ และสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน 

 5. ประชุมเพือให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Post-Observation Conference) ไดแ้ก่ ทบทวนขอ้มูล
สังเกตการณ์สอน  อภิปราย  วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน  ผู ้นิ เทศให้ข้อเสนอแนะ  และทบทวน     

แผนการปฏิบติัครังต่อไป 
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 จากแนวทางในรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูใหม่ (Mentoring Model) ทีกล่าวมาขา้งตน้  

ผูว้จิยัไดส้รุปกระบวนการในการพฒันาวชิาชีพครูเป็นแผนภูมิรูปภาพดงันี 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 8 แนวทางในรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูใหม่ (Mentoring Model) 

 

 เงือนไขสาํหรับการช่วยพฒันาวชิาชีพแบบ Mentor and Coaching 

 1. ผูท้าํหน้าทีพีเลียง (Mentor) มีความรู้ความเชียวชาญสูงกว่าผูรั้บการพฒันา (Mentee)  

Mentoring จึงเหมาะสาํหรับครูใหม่และมีประสบการณ์สอนนอ้ย 

 2. ผูท้าํหนา้ทีพีเลียง (Mentor) ยอมรับ เต็มใจ ทีจะทาํหน้าทีดงักล่าว และมีความสามารถ   

ทีจะช่วยใหผู้รั้บการพฒันาความสามารถและพฒันาตนเองจนเชียวชาญได ้

 3. ผูท้าํหน้าทีพีเลียง (Mentor) มีบทบาทหน้าทีหรือแตกต่างจากศึกษานิเทศก์หรือผูนิ้เทศ
โดยทวัไป โดยเป็นสือกลาง (Mediator) มากกวา่เป็นผูแ้นะนาํช่วยเหลือ 

 4. ทังผู ้ท ําหน้าทีพีเลียง (Mentor) และรับการพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาในวิชาชีพ               

ไปพร้อมกนัทงั 2 ฝ่าย    

 

ประชุมเพือใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  

(Post-Observation Conference)   

ประชุมวางแผนการพฒันา
สมรรถนะการสอน 

และแผนการจดัการเรียนรู้  

(Planning)   

สังเกตการสอนในชนัเรียน  

(Observation)   

ประชุมก่อนการสังเกตการณ์สอน  

(Pre-Observation Conference)   

การเตรียมความพร้อม  

(Preparation)   
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 การโค้ชเพอืการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) 

 ไดมี้นกัวชิาการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอนดงันี 

 Knight (2007, อ้างถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 326) ได้กล่าวถึง การโค้ช                     

เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) เป็นวิธีการช่วยเหลือแนะนาํโดยผูท้าํ
หน้าทีโค้ชเพือการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการสอนของครูหรือผู ้รับการโค้ชให้สามารถ
ปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพทีดีต่อกันแบบหุ้นส่วนระหว่างโค้ชกับผูรั้บการโค้ช หรือเรียกว่า       
การโคช้แบบเป็นหุน้ส่วนกนั (Partnership Coaching)   

 Knight (2007), Reiman and Peace (2002, อา้งถึงใน Zepeda, 2010 : 168) ไดก้ล่าวถึง     

การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) เป็นกระบวนการในการพฒันา
วิชาชีพให้กบัผูป้ฏิบติัหน้าทีการจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือนาํการโคช้เพือ
การพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) มาใช้ในโรงเรียนเป็นประจาํและต่อเนือง     

ก็จะทาํใหค้รูสามารถนาํเทคนิควิธีการสอนทีมีประสิทธิภาพและยงัสามารถทาํให้ครูเกิดวฒันธรรม
ในการปฏิบติัการสอนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 Marzano Waters (2009, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556 : 325) ซึงไดท้าํวิจยัเกียวกบั    

การโค้ชเพือการพัฒนาการเรียนการสอน ( Instructional Coaching) ทีพบว่า ครูทีมีความรู้                

มีความสามารถ  มีสมรรถนะในการสอนสูง มีความเชียวชาญในวิชาชีพ ส่งผลให้ผู ้เรียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงเช่นเดียวกนั และผลการเรียนของนกัเรียนแตกต่างกนัก็ขึนอยูก่บัคุณภาพ
การสอนของครูเช่นเดียวกนั 

 สรุปไดว้า่ การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) มีจุดมุ่งหมาย
เพือส่งเสริมใหค้รูสามารถนาํกระบวนการในการพฒันาวชิาชีพใหก้บัผูป้ฏิบติัหนา้ทีการจดัการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัช่วยใหค้รูมีความรู้ มีความสามารถ มีสมรรถนะในการสอน
ใหสู้งขึน มีความเชียวชาญในวชิาชีพ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงเช่นเดียวกนั 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 325) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการพฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ  

มีความเชียวชาญ  จะตอ้งมีการพฒันาความรู้และทกัษะในมิติต่อไปนี 

1. ความรู้ทีชดัเจนเกียวกบัการสอน (Knowledge Base for Teaching) ทีประกอบดว้ย 

1.1 ยทุธวธีิสอนและพฤติกรรมการสอน 

1.2 การวางแผนการสอนและการเตรียมความพร้อม 

1.3 การทบทวนไตร่ตรองกระบวนการสอน 

1.4 ความเป็นมืออาชีพและการมีเพือนร่วมอาชีพ 
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 2. การฝึกปฏิบติัเทคนิคทกัษะการสอนและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทีตรงประเด็น 

 3. โอกาสในการสังเกตการสอนและการอธิบายเกียวกบัการสอนทีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นส่วนหนึงของการพฒันาเพือให้มีความเชียวชาญกบักลุ่มเพือนมืออาชีพช่วยให้
สามารถสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหม่ ๆ ขึนไดจ้ากการแลกเปลียนความรู้ ความคิดกบัเพือน ๆ   

 4. มีเกณฑ์การตัดสินความสําเร็จทีชัดเจนและแผนปฏิบัติการเพือความสําเร็จ               

(Clear Criteria and a Plan for Success) 

 5. การยกยอ่งใหค้วามสาํคญักบัความเชียวชาญดา้นการสอน (Recognition of  Expertise) 

 Knight (2007), Portner (1998, อา้งถึงใน Zepeda, 2008 : 169) ไดส้รุประดบัการทาํงานใน
การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaches) 

 1. การโค้ชทาํให้ครูมีความมนัใจในการจดัการเรียนการสอน และทาํให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการจดัการเรียนการสอน 

 2. ทาํให้เกิดการเปลียนแปลง ซึงผูที้ทาํหน้าทีโค้ชช่วยให้ครูสามารถเริมตน้การเรียน       

การสอนไปในทางทีดี โดยแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งโคช้และผูรั้บการโคช้ 

 3. ช่วงส่งเสริมบรรยากาศ ซึงจะทาํใหค้รูสามารถสะทอ้นผลในการจดัการเรียนการสอนได้
โดยอตัโนมติัและพฒันาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ 

 4. ทาํให้มีการสร้างบรรยากาศในการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูท้าํหนา้ทีโคช้และผูที้มีส่วน
ร่วมในการโค้ช ซึงจะทาํให้ผูท้าํหน้าทีโค้ชและครูสามารถค้นหาคาํตอบทีเกิดขึนจากการจัด       

การเรียนการสอนในชนัเรียน 

 5. เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของครู และช่วยใหค้รูไดว้ธีิการสอนทีดีและถูกตอ้ง
สามารถนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและตรงตามความตอ้งการของครู 

 6. เป็นรูปแบบการเรียนการสอนในชนัเรียนทีช่วยใหค้รูสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐาน
ในการทาํวจิยัในชนัเรียนทีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอน 

 7. การสะทอ้นผล ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้จะเป็นผูช่้วยให้ผูที้รับการโคช้สามารถทาํงานได้ดีขึน
และตรงประเด็นในเนือหาทีตนเองสอน 

 นอกจากนี Knight ยงัไดก้ล่าวถึงการโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอนมีส่วนสนบัสนุน
วชิาชีพของครู เช่น วิชาคณิตศาสตร์ หรือการอ่านออกเขียนไดเ้ป็นตน้ การโคช้เพือพฒันาการเรียน
การสอนยงัมีส่วนสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน และมีส่วนสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารไดรู้้ระดบั
ความรู้ความสามารถของครูซึงจะมีส่วนช่วยพฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพต่อไป 



79 
  
 จากความสําคญัของการพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ระหวา่งระดบัการทาํงานในการโคช้
เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaches) ของวชัรา เล่าเรียนดี และ Knight ผูว้ิจยัได้
สังเคราะห์การพฒันาครูและระดบัการทาํงานของครูดงัตาราง ดงันี 

 

ตารางที 7 การสังเคราะห์ความสาํคญัของการพฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ ระหวา่งระดบัการทาํงาน 

    ในการโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaches) 

 

วชัรา เล่าเรียนดี   

(2556 : 325) 

Knight (2007), Portner (1998, 

อา้งถึงใน Zepeda, 2008 : 169) 

 

ผูว้จิยัสังเคราะห์ 

1. ความรู้ทีชดัเจนเกียวกบัการสอน  

(Knowledge Base for Teaching)   

2. การฝึกปฏิบติัเทคนิคทกัษะการ
สอนและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัที
ตรงประเด็น 

3. การสงัเกตการสอน 

4. เกณฑก์ารตดัสินความสาํเร็จที
ชดัเจนและแผนปฏิบติัการเพือ
ความสาํเร็จ (Clear Criteria and a  

Plan for Success) 

5. การยกยอ่งใหค้วามสาํคญักบั
ความเชียวชาญดา้นการสอน  

(Recognition of Expertise) 

 

1. ครูมีความมนัใจในการจัดการ
เรียนการสอน   

2. ครูมีการแลกเปลียนเรียนรู้
ระหวา่งโคช้และผูรั้บการโคช้ 

3. การสร้างบรรยากาศในการ
ทาํงานให้ครูสามารถสะทอ้นผลใน
การจดัการเรียนการสอน 

4. การทาํงานร่วมกนัระหว่างผูท้าํ
หนา้ทีโคช้และผูที้มีส่วนร่วมในการ
โคช้   

5. ครูมีวธีิการสอนทีดีและถูกตอ้ง 

6. ขอ้มูลพืนฐานในการทาํวิจยัใน
ชนัเรียน 

7. การสะทอ้นผล   

1. ครูมีความรู้ทีชดัเจนและความ
มั น ใ จ เ กี ย ว กั บ ก า ร ส อ น   

(Knowledge Base for Teaching)   

2. การฝึกปฏิบติัเทคนิคทกัษะการ
สอนและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัที
ตรงประเด็น 

3. ครูมีการแลกเปลียนเรียนรู้และ
ร่วมกนัทาํงานระหวา่งโคช้และผูรั้บ
การโคช้ 

4. การสงัเกตการสอน 

5. กาํหนดเกณฑก์ารตดัสิน
ความสาํเร็จและแผนปฏิบติัการ 

ทีชดัเจน 

6. การสร้างบรรยากาศในการ
ทาํงาน 
7. การยกยอ่งใหค้วามสาํคญักบั
ความเชียวชาญดา้นการสอน  

(Recognition of Expertise) 

8. ขอ้มูลพืนฐานในการทาํวจิยัใน
ชนัเรียน 
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 จากการสังเคราะห์ความสําคัญของการพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ระหว่างระดับ          

การทาํงานในการโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaches) ของวชัรา เล่าเรียนดี  

และ Knight ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์การพฒันาครูและระดบัการทาํงานของครู ประกอบดว้ย  1. ครูมี
ความรู้ทีชดัเจนและความมนัใจเกียวกบัการสอน (Knowledge Base for Teaching) 2. การฝึกปฏิบติั
เทคนิคทกัษะการสอนและการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทีตรงประเด็น  3. ครูมีการแลกเปลียนเรียนรู้และ
ร่วมกนัทาํงานระหว่างโคช้และผูรั้บการโคช้ 4. การสังเกตการสอน 5. กาํหนดเกณฑ์การตดัสิน
ความสําและแผนปฏิบติัการทีชดัเจน 6. การสร้างบรรยากาศในการทาํงาน 7. การยกย่องให้
ความสําคญักบัความเชียวชาญดา้นการสอน (Recognition of Expertise) 8. ขอ้มูลพืนฐานในการทาํ
วจิยัในชนัเรียน 

 

 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎเีกยีวกบัการพฒันาวชิาชีพครู 

 

ทฤษฎกีารเปลียนแปลง (Theory of Change)  

ทฤษฎีการเปลียนแปลงและการเปลียนแปลงภายในองค์กร (Change theories and 

Organizational change) : ทฤษฎีการเปลียนแปลงและการเปลียนแปลงภายในองค์กร           

(Change theories and Organizational change) ปัญหาของทฤษฎีในการบริหารศึกษา 1. เกียวกบั
ความใหม่ของสาขาวิชาบริหารการศึกษาในฐานะทีเป็นสาขาวิชาชีพ ทีเป็นระบบทฤษฎี และเป็น
ปรากฏการณ์ของศตวรรษที 20 ซึงพยายามทีจะสํารวจ วิทยาการสาขาอืนเพือให้ไดม้โนทศัน์และ
ทฤษฎีทีสอดคลอ้งกนัเพือทาํความเขา้ใจ ศาสตร์ของการบริหารมากยิงขึน 2. ปัญหาทีเกิดจากความ
ลาํเอียงหรืออคติ ซึงยากทีจะวางตวัเป็นกลาง เพราะทฤษฎี การบริหารมีส่วนเกียวขอ้งกบัพฤติกรรม
ของคน 3. เกียวกับความซับซ้อนของเนือหาวิชาทางบริหารการศึกษาทีขยายตัวและพฒันา 
เจริญเติบโตมากขึน สภาพองค์ความรู้ก่อให้เกิดความรู้แจง้เห็นจริงในการบริหาร ดงันนัผูบ้ริหาร
จาํเป็นตอ้งศึกษาทฤษฎีการบริหาร เพราะจะช่วยชีแนะแนวทาง การปฏิบติัโดยการนาํไปประยุกตใ์ช้
ใหเ้หมาะสม 

ทฤษฎกีารสร้างความรู้ (Constructivist Theory) 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) เป็นหลกัการ แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้
และวิธีการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รู้จกัวิธีการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้    

ดว้ยการนาํความรู้เดิมมาเชือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรืองใหม่ไดอ้ยา่งต่อเนือง ทาํให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ทกัษะการเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ผูเ้รียนได้วิเคราะห์หรือตงัคาํถามจากโจทยปั์ญหาผ่าน
กระบวนการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) มีปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้รียนคนอืนในกลุ่มมี       
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การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) ซึงนาํไปสู่การคน้ควา้หาคาํตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ 
นักทฤษฎีทีเกียวกบัการสร้างความรู้ มีความเชือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตวัเอง หรืออย่างน้อย
ตีความหมาย ความจริง หรือขอ้มูลเหล่านนัจากการรับรู้ประสบการณ์ของตนเอง   

ทฤษฎคีวามต้องการ : ทฤษฎลีาํดับขันความต้องการของมาสโลว์  

ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์ (Maslow, S Hierarchy of Needs, อา้งถึงใน      

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545 : 311) มาสโลวม์องความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นลกัษณะ     

ลาํดบัขนั ระดบัตาํสุดไปยงัระดบัสูงสุด และสรุปว่า เมือความตอ้งการในระดบัหนึงได้รับ           

การตอบสนองมนุษยก์็จะมีความตอ้งการอืนในระดบัทีสูงขึนต่อไป 

ทฤษฎคีวามต้องการ : ทฤษฎกีารจูงใจ ERG ของ อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer)  

ผู้วิจัยได้นําแนวคิดจากทฤษฎีความต้องการและทฤษฎีการจูงใจของ อัลเดอร์เฟอร์ 

(Alderfer) มาใชก้าํหนดระดบัความแตกต่างระหวา่งความตอ้งการซึงกาํหนดลาํดบัขนัตอนความ
ตอ้งการในระดบัตาํและความตอ้งการในระดบัสูงซึงเกียวขอ้งกบัความตอ้งการของมาสโลว ์5 

ทฤษฏีการเรียนรู้ (Learning Theory) รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างขึนภายใตแ้นวคิดทฤษฎีการเรียนรู้   

กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) และกลุ่มสรรคส์ร้างนิยม (Constructivism) (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 

59 ;  Schunk, 2008 : 17)   

 

แนวคิดเกยีวกบัการพฒันาวิชาชีพครู 

  
วชิาชีพทางการศึกษาทีทาํหนา้ทีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้

ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ รวมทงัการรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา การศึกษา
ระดบัปฐมวยั การศึกษาระดบัขนัพืนฐาน และอุดมศึกษาทีตาํกว่าปริญญา ทงัของรัฐ และเอกชน 

และการบริหารการศึกษา นอกสถานศึกษาในระดบัเขตพืนทีการศึกษาตลอดจน การสนับสนุน
การศึกษา ให้บริการหรือปฏิบติังานเกียวเนืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและ
การบริหารการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ (พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546) คุณภาพของการศึกษาและคุณภาพของผูเ้รียนขึนอยูก่บัคุณภาพของครูเป็นสําคญั 

เพราะครูเป็นผูมี้บทบาทสําคญัอยา่งยิงในการพฒันาการศึกษาให้บรรลุจุดหมายปลายทางได ้ การ
ปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จไดห้รือไม่ขึนอยู่กบัครู ดว้ยเหตุนี ครูจึงตอ้งเป็นผูน้าํ รู้เท่าทนัความ
เปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึนในสังคม มีการปรับเปลียนบทบาทตนเองให้เป็นผูน้าํการเปลียนแปลง
เพือสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ใหมี้คุณภาพไดเ้หมาะสมกบัยุคสมยั นอกจากความเปลียนแปลงทางสังคม
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แลว้ ยงัมีการเปลียนแปลงปัจจยัภายในวิชาชีพครู เช่น นโยบายการปฏิรูปครู นโยบายของการผลิต
และพฒันาครู แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานการศึกษา และปัจจยัภายนอกวิชาชีพครู เช่น การเปลียนแปลงทางดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม สิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตน้ ซึงปัจจยั
เหล่านีล้วนส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยและส่งผลต่อการปฏิบติังานของครู ทาํให้ครูตอ้งมี      

การปรับเปลียนบทบาทของครูให้มีลกัษณะเป็นผูน้าํในการเปลียนแปลง  จากเหตุผลดงักล่าวไดมี้
ผูใ้หค้วามหมายของการพฒันาวชิาชีพดงัต่อไปนี 

  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 51) วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชนัสูงสาขา
หนึงทีมีความจาํเป็นต่อสังคม โดยเฉพาะเมือมีการเปลียนแปลงทางดา้นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
ชนัสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวฒันธรรม      

ในปัจจุบนัด้วยแล้ว วิชาชีพครูจึงมีความสําคญัมากขึนเพราะเป็นวิชาชีพทีพฒันาคนให้ทนักบั          

การเปลียนแปลงต่าง ๆ ในสังคม การพฒันาครูจึงมีความจาํเป็นเพือให้ครูทนัต่อการเปลียนแปลง  

ทุก ๆ  ดา้นในสังคมและสามารถชีนาํสังคมได ้เพราะครู คือ ศูนยก์ลางของการปฏิรูปการศึกษาและ
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ดงัคาํกล่าวทีวา่ “Good education requires good teacher” 

 คอลลินส์ (Collins, 1987 : 1146) ไดอ้ธิบายความหมายของวิชาชีพไวว้า่ เป็นลกัษณะ    

ของงาน (Job) ซึงปฏิบติัตอ้งไดรั้บฐานะสูงพิเศษจากสังคม งานเหล่านี ไดแ้ก่ งานทีเกียวขอ้งกบั  

การรักษาโรค กฎหมายหรือการใหก้ารศึกษาอบรม เป็นตน้  

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539 : 766) อธิบายไวว้า่ วิชาชีพเป็นอาชีพทีตอ้งอาศยั
ความรู้ความชาํนาญ 

 ธีรศกัดิ อคัรบวร (2542 : 154) กล่าววา่ วิชาชีพเป็นอาชีพทีผูป้ระกอบการตอ้งมีความรู้
ความชาํนาญทีฝึกฝนมาโดยเฉพาะ ซึงมีขอ้กาํหนดคุณลกัษณะบางประการทีทาํให้วิชาชีพต่างจาก
อาชีพทวัไป 

วชัรา เล่าเรียนดี (  : 259) กล่าววา่ การพฒันาวิชาชีพมีความจาํเป็นอยา่งยิงสําหรับครู
ทุกระดบัความรู้ ประสบการณ์หรือความเชียวชาญ บุคลากรทางการศึกษา และผูที้เกียวขอ้งโดยตรง
กบัการจดัการเรียนรู้ ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ผูท้าํหน้าทีนิเทศ ซึงประกอบดว้ย ผูรู้้ผูเ้ชียวชาญดา้น
หลกัสูตร เนือหา สาระวิชา การสอน การวิจยั และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทงัผูที้ไดรั้บมอบหมายให้
ทาํหนา้ทีโคช้ (Coach) ผูดู้แลให้คาํปรึกษา (Mentor) ฯลฯ เพราะการพฒันาในวิชาชีพของบุคลากร
ต่าง ๆ ดงักล่าวนี จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนือง 
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แรนดี และ ไซต์เนอร์ (Randi & Zeichner, 2004 : 221) กล่าววา่ การพฒันาวิชาชีพ คือ    

การเรียนรู้ของนักเรียนและครู และการพฒันาวิชาชีพเป็นการสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้   

ซึงเป็นสิงจาํเป็นทีจะตอ้งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในจดัการเรียนการสอนและ
เป็นตวับ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนของครูและโรงเรียน 

ศูนยข์อ้มูลทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources Information Center (ERIC)) 

การพฒันาอาชีพ หมายถึง "กิจกรรมทีส่งเสริมการพฒันาอาชีพให้เจริญเติบโต" ซึงกิจกรรมดงักล่าว
อาจรวมถึงการพฒันาบุคคลทางการศึกษาอย่างต่อเนืองและเป็นการให้บริการทางการศึกษา เช่น  

การพฒันาหลกัสูตร การทาํงานร่วมกนักบัเพือนร่วมงาน การศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั กระบวนการ
นิเทศแบบเพือนช่วยเพือน และการเป็นพีเลียง 

 จากความหมายทีนักการศึกษาได้ให้ความหมายทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่า การพฒันา
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชันสูงสาขาหนึงทีมีความจาํเป็นต่อสังคมและเป็นวิชาชีพทีผูเ้ป็นครูตอ้งมี
ความรู้ความชาํนาญทีฝึกฝนมาโดยเฉพาะ ซึงวิชาชีพครูมีความจาํเป็นอย่างยิงสําหรับครูทุกระดบั
ความรู้ ประสบการณ์หรือความเชียวชาญ บุคลากรทางการศึกษา และผูที้เกียวขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัการเรียนรู้ ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ผูท้าํหนา้ทีนิเทศ ซึงประกอบดว้ย ผูรู้้ผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตร  

เนือหา สาระวิชา การสอน การวิจยั และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทงัผูที้ไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ที
โคช้ (Coach) ผูดู้แลใหค้าํปรึกษา (Mentor) ฯลฯ เพราะการพฒันาในวชิาชีพของบุคลากรต่าง ๆ 

 

คุณลกัษณะของวชิาชีพ (Characterize of a professing)  

คุณลกัษณะของวิชาชีพในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัอาชีพแบ่งได้ 4 ระดับ เช่น                

1. ระดบัแรงงานหรือกรรมการ (Labor) 2. ระดบัแรงงานกึงฝีมือ (Semilabour) 3. ระดบัช่างฝีมือ 

(Technician) และ 4. ระดบัวิชาชีพหรือวิชาชีพชนัสูง (Profession) การประกอบอาชีพทงั 4 ระดบั
นนัอาจจาํแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที 1 เป็นระดบัการประกอบการประกอบดว้ยระดบั 1 – 3 

จดัเป็นอาชีพทีตอ้งอาศยักาํลงักายหรือแรงงานเป็นสาํคญั และกลุ่มที 2 เป็นระดบัที 4 เป็นอาชีพทีใช้
กาํลงัความคิดกาํลงัสมองเป็นสําคญั และเป็นอาชีพทีไดรั้บการยกยอ่งจากสังคมวา่เป็นวิชาชีพทีทาํ
ใหผู้ป้ระกอบอาชีพอยูใ่นฐานะทีไดรั้บเกียรติเป็นพิเศษในสังคม (วิจิตร ศรีสอา้น, 2535 : 823 - 824) 

นอกจากนี (ธีรศกัดิ อคัรบวร, 2542 : 154) ไดอ้ธิบายลกัษณะวชิาชีพชนัสูงไว ้6 ประการ  

1. วิชาชีพชันสูงจะต้องบริการให้แก่สังคมทีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและจําเป็น          

(Social service) แต่ละวิชาชีพต่างก็มีบริการให้แก่สังคมเป็นการเฉพาะ บริการวิชาชีพนีอาจจะมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด เช่น บริการของแพทยก์บัพยาบาล หรือวิศวกรกบัสถาปนิก             
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แต่ทุกฝ่ายก็มีขอบเขตบริการของตนเองทีชดัเจนแยกออกจากกนัได ้วชิาชีพชนัสูงเนน้การบริการต่อ
สังคมมากกวา่การหาประโยชน์จากผูรั้บบริการ  

2. สมาชิกของวิชาชีพชันสูงจะต้องใช้วิ ธีการแห่งปัญญาในการให้บริการ           

(Intellectual method) การวินิจฉยัตดัสินใจในการปฏิบติัต่อผูรั้บการบริการของวิชาชีพนนั จะตอ้ง
อาศยัความรู้ ความคิด และสติปัญญาเป็นพืนฐานสําคญั มากกวา่การใชท้กัษะและความชาํนาญการ
แต่เพียงดา้นเดียว จึงเป็นกิจกรรมทีตอ้งอาศยัความรู้ ความคิด หลกัการและทฤษฎีมาประกอบกนั 

วธีิการอยา่งนีเรียกวา่ วธีิการแห่งปัญญา  
3. สมาชิกของวิชาชีพชนัสูงจะตอ้งไดรั้บ การศึกษาอบรมให้มีความรู้กวา้งขวางลึกซึงโดย

ใชร้ะยะเวลายาวนานพอสมควร (Long Period of Training) การทีจะตอ้งใชว้ิธีการแห่งปัญญาใน
การใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการตอ้งไดรั้บการศึกษาในสาขาวชิาชีพนนั ๆ ไม่ตาํกวา่ระดบัปริญญาตรี และ
มกัจะใชเ้วลาศึกษามากกวา่ 4 ปี หลงัจากมธัยมศึกษาตอนปลาย ทงันีเพือจะให้หลกัประกนัแก่
ผูรั้บบริการวา่ ผูใ้ห้บริการสามารถให้บริการทีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพไดเ้พราะมีการศึกษา
อบรมมามากพอ  

4. สมาชิกของวิชาชีพชนัสูงจะตอ้งมีเสรีภาพในการใชว้ิชาชีพนนั ๆ ตาม มาตรฐานของ
วชิาชีพ (Professional Autonomy) การวนิิจฉยัในการให้บริการของวิชาชีพแต่ละวิชาชีพนนั สมาชิก
ของวิชาชีพนนัๆ ควรจะมีเสรีภาพในการให้บริการโดยปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลภายนอก  

การใชเ้สรีภาพทางวชิาชีพเป็นความรับผดิชอบสาํคญัเมือผูที้เป็นสมาชิกของวิชาชีพไดรั้บการศึกษา
อบรมมาดีแลว้ ก็เป็นธรรมดาทีจะสามารถวินิจฉยัเพือให้บริการไดถู้กตอ้งตามลาํพงั ความเป็น
อิสระในการให้บริการเป็นลกัษณะทีจาํเป็นทีทุกวิชาตอ้งมี  แต่จะมีมากน้อยเพียงใดขึนอยู่กับ      

การยอมรับของสังคมและผูรั้บบริการเป็นสาํคญั  

5. วิชาชีพชนัสูงจะตอ้งมีจรรยาบรรณ (Professional ethics) จรรยาบรรณ เป็นแนวทางของ
การปฏิบติัวิชาชีพ ผูที้ละเมิดจรรยาบรรณจะตอ้งไดรั้บการลงโทษ ในกรณีร้ายแรงอาจถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพได ้ในทุกสังคมจะมีกฎหมายควบคุมการประกอบวชิาชีพ ประเทศไทยก็
มีกฎหมายคุม้ครองการประกอบวิชาชีพอยูห่ลายวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพหลกั ๆ ซึงให้บริการอนั
อาจจะมีผลกระทบต่อสวสัดิการ สวสัดิภาพ และความมนัคงปลอดภยัของสังคม ผูที้ปฏิบติัวิชาชีพ
จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพจึงจะกระทาํได้ เช่น วิชาชีพ เวชกรรมการแพทย ์วิศวกรรม 

หรือสถาปัตยกรรม เป็นตน้  

6. วิชาชีพชันสูงจะตอ้งมีสถาบนัวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์ จรรโลง
มาตรฐานของวิชาชีพ  (Professional institution) สถาบนัหรือองคก์รวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกของวิชาชีพ สถาบนัวิชาชีพมีสองลกัษณะ คือ ลกัษณะ       
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ทีหนึงเป็นสถาบนัควบคุมและพฒันามาตรฐานและการปฏิบติัวิชาชีพ  เช่น แพทยสภา หรือ         

เนติบณัฑิตยสภา ลกัษณะทีสองเป็นสมาคมวิชาชีพ เพือเป็นแหล่งส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิก และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความกา้วหน้าของวิชาชีพ เช่น แพทยสมาคม หรือ
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นตน้  

อุทยั ธรรมเตโช (2531 : 42 - 43) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวชิาชีพไวด้งันี  

     1. ให้บริการสังคมไม่ซาํซ้อนกบัการบริการวิชาชีพอืน เช่น ผลิตแพทยไ์ปเป็นแพทย ์

และผลิตครูออกไปสอนคน เป็นตน้  

     2. มีระยะเวลาในการศึกษาแก่สมาชิกเป็นระบบเวลาพอสมควร อยา่งนอ้ยปริญญาตรี  

     3. มีเสรีภาพในการใชว้ิชาชีพ (Professional Autonomy) เช่น แพทยมี์เสรีภาพเต็มทีใน
การวินิจฉยัโรค ไม่มีใครกา้วก่ายได ้แมแ้ต่แพทยด์ว้ยกนัเอง ครูก็มีเสรีภาพในการสอน ในการทีจะ
ถ่ายทอดความรู้ตามลกัษณะวชิาชีพครูทีไดเ้รียนมา  

    4. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics) สําหรับยึดเหนียวจิตใจให้คนในอาชีพ
ปฏิบติัไดเ้หมาะสม เช่น ระเบียบประเพณีวา่ดว้ยจรรยาบรรณมารยาทและวนิยัของครู เป็นตน้  

    5. มีสมาคมวิชาชีพ (Professional Association) สําหรับเป็นศูนยก์ลางเผยแพร่วิชาการ
ของวชิาชีพ เป็นศูนยส์ัมพนัธ์สาํหรับคนในอาชีพเดียวกนั และเป็นศูนยส์ําหรับยก มาตรฐานวิชาชีพ
ใหสู้งขึน เช่น คุรุสภา และแพทยสภา เป็นตน้ 

 

คุณลกัษณะของวชิาชีพครู  

     กูเทค (Gutek, 1981 : 382 - 384) อธิบายวา่การสอนมีฐานะเป็นวิชาชีพ สาขาหนึงใน
สังคม (Teaching as a profession) จึงส่งผลให้ครูมีฐานะเป็นนกัการศึกษาระดบัวิชาชีพดว้ย จึงตอ้ง
เตรียมตวัในดา้นสมรรถนะของตน การดาํรงตาํแหน่งผูส้อน และผลผลิตจากการสอน ของตน     

เป็นตน้ ซึงกูเทค ได้รวบรวมเกณฑ์สําหรับการพิจารณาเพือการยอมรับว่าการสอนเป็นวิชาชีพ    

จากแนวคิดของ โรเบิร์ต ฮอวส์ัม (Robert  Howsam) จากหนงัสือ Educating  a  Profession           

ซึงจดัพิมพโ์ดยสมาคมวิทยาลยัครูของอเมริกา (American  Association of Colleges for Teacher 

Education 1976) อี เอช ซิน (E.H. Schein) จากหนงัสือ Professional Education  (1972)  และเจมส์ 

ฮิวส์และเฟรดเดอร์ริค ซูลทซ์ (Janes M. Hughes & Frederick M. Schultz) จากหนงัสือ Education 

in America (1976) ไดส้รุปคุณลกัษณะวิชาชีพทีจะนาํมาเป็นเกณฑ์สําหรับวิชาชีพครูไว้ 7 ประการ 

คือ  
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     1. เป็นวชิาชีพทีเป็นกิจกรรมทางปัญญาและวชิาความรู้เฉพาะดา้นการสอนการออกแบบ
วิธีถ่ายทอดความรู้ วฒันธรรม ทกัษะและค่านิยมให้กบัเยาวชน ครูตอ้งใช้ทงัศาสตร์และศิลป์     

แห่งวชิาชีพ อนัเป็นวิทยาการเฉพาะดา้น และตอ้งใชส้ติปัญญาในการถ่ายทอด แต่ละสิงแต่ละอยา่ง
ใหก้บัศิษย ์ 

     2. เป็นวิชาชีพทีสังคมต้องการบริการสังคมเพือถ่ายทอดทกัษะทางสังคมค่านิยม 

ตลอดจนวิชาการต่างๆ ให้แก่เยาวชนตามทีสังคมประสงค ์เป็นการให้บริการเฉพาะสาขาวิชาทีต่าง
จากวชิาชีพอืน ๆ  

     3. การประกอบวชิาชีพนนัอยูบ่นพืนฐานทางทฤษฎีทางวทิยาการของศาสตร์แต่ละสาขา
ทีสามารถประยุกต์มาเป็นการปฏิบติั งานฝีมือโดยทวัไปจะตงัอยู่บนพืนฐานของความสามารถ
เฉพาะตวัของผูป้ระกอบการ แมว้่าจะมีการถ่ายทอดเคล็ดลบัวิธีการเฉพาะตวับา้งก็ตาม แต่การ
ประกอบวิชาชีพนนัเป็นงานฝีมือทีสร้างสรรคบ์นพืนฐานของความรู้หลาย ๆ ดา้นทีมีความหมาย
มากกวา่เคล็ดลบัเพียงประการเดียว การสอนก็เช่นกนัเป็นงานทีตอ้งผสมผสานวิทยาการทงัปรัชญา
ทางการศึกษา ประวติัศาสตร์ จิตวทิยา สังคมวทิยา หลกัการสอน การประเมินผลทางการศึกษา ฯลฯ 

ในการจดัการสอนแต่ละครัง 

    4. การเขา้สู่วงการวิชาชีพนนัตอ้งเตรียมตวัในการศึกษาวิชาชีพนนั ๆ ในวิทยาลยัหรือ
มหาวิทยาลยัเป็นระยะเวลาทีมากพอสมควร  วิชาการสอนก็ตอ้งใช้เวลาเล่าเรียนและฝึกฝนใน
สถาบนัฝึกหดัครูเช่นกนัและตอ้งใชเ้วลาโดยทวัไปไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี จึงจะสําเร็จการศึกษาออกไปทาํ
การสอนได ้ 

    5. วิชาชีพแต่ละสาขาจะกาํหนดมาตรฐานแห่งวิชาชีพขึน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพือ
ควบคุมความประพฤติและการปฏิบติัตน ตลอดจนมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบ วิชาชีพ
ของสมาชิก นอกจากจะมีศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนยงัมีจรรยาบรรณวิชาชีพทีได้ประกาศ
เผยแพร่และใชค้วบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการปฏิบติัตนของครูเช่นกนั  

   6. ผูป้ระกอบการวิชาชีพมีเอกสิทธิและเสรีภาพทางวิชาชีพ (Autonomy and freedom) 

การประกอบวชิาชีพนนัผูป้ระกอบวชิาชีพมีเอกสิทธิในการตกลงใจและตดัสินทีจะใชค้วามรู้ในการ
แกปั้ญหาการสอนแต่ละครังแต่ละวิชา ผูส้อนมีเอกสิทธิทีจะกาํหนดวิธีสอนและออกแบบกิจกรรม
การเรียนใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคที์กาํหนดในหลกัสูตร  

   7. สมาชิกแห่งวิชาชีพต่าง ๆ มีการจดัองค์กรวิชาชีพทีเป็นอิสระในการควบคุม
จรรยาบรรณ มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ และสามารถลงโทษสมาชิก การสอนนนั ผูท้าํ     
การสอนตอ้งมีการจดัตงัองคก์รวชิาชีพทีหลากหลายเพือควบคุมมาตรฐาน ตลอดจนเผยแพร่ผลงาน
และแลกเปลียนประสบการณ์ใหแ้ก่กนัและกนั  
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จากแนวคิดเกียวกบัคุณลกัษณะของวิชาชีพครูอาจจะสรุปได้ว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที
ยิงใหญ่ทีสุด การประกอบอาชีพนีไดต้อ้งไดรั้บการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดี ทาํให้มีอิสระและ
เสรีภาพทางวิชาชีพในประกอบวิชาชีพ  โดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพควบคุมความประพฤติ            

เป็นวิชาชีพทีมีหนา้ทีเปลียนแปลงโลกดว้ยพลงัแห่งระลอกคลืนอยา่งต่อเนือง และเป็นแม่แบบให้
ไดย้ดึถือ (กานตสุ์ดา มาฆะศิวานนท,์ 2545 : 16 – 18)  

 

แนวทางในการพฒันาวชิาชีพครู  

การส่งเสริมและการพฒันาวิชาชีพครูนนัตอ้งมุ่งทีตวัครูเป็นสําคญั ครูดียอ่มช่วยให้สังคมดี
ขึนทุก ๆ ดา้นครูจึงตอ้งมีความสามารถสูง สามารถจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้ง กบักระแส
การเปลียนแปลงของโลกได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพือให้สามารถจัดการเรียน               

การสอดคลอ้งกบัการพฒันาการศึกษาในอนาคต  (อาํรุง จนัทวานิช,  2541 : 78) สังคมจึงตอ้งช่วย
ดูแลใหค้รูอยูใ่นฐานะทีสูงเป็นพิเศษ ทงัการไดสิ้ทธิประโยชน์เหมาะสมกบัภารกิจ ตลอดจนการให้
โอกาสกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 

  การพฒันาครูมีความจาํเป็นมากในศตวรรษที  21 ซึงเป็นยุคโลกาภิวตัน์  ดังที                       

ฌาคส์ เดอลอร์สและคนอืน ๆ (Delors & others, 1996 : 147 - 149) ไดใ้หแ้นวคิดในการพฒันาครูไว้
ดงันี คือ  

1. การสรรหาผูเ้ขา้เรียนวชิาชีพครู (Recruitment) ควรมีการคดัเลือกและสรรหาผูเ้ขา้เรียน 

ครูทีมีคุณลกัษณะทีเหมาะสมเพือเขา้มาศึกษาเล่าเรียนสาขาครุศาสตร์ ส่วนการบรรจุ เขา้สู่ตาํแหน่ง
ก็ควรมีมาตรการพิเศษในการคดัเลือก  

2. การจดัการศึกษาสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพครู ควรจดัถึงระดบัปริญญาตรีเป็นขนัตน้    

ซึงในอนาคตครูตอ้งมีบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกเพือการเรียนรู้ การพฒันาบุคลิกภาพของ
เยาวชนและการส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับผู ้เรียน การจัดการศึกษาสําหรับครูจึงต้องเป็น
กระบวนการเดียวกนัทงัระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  

3. การอบรมครูประจาํการ (In – service training) ตอ้งเปิดโอกาสให้ครูทีประจาํการแลว้
ไดรั้บการอบรมความรู้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ ๆ โดยเฉพาะการอบรมเกียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร อาจใชร้ะบบการศึกษาทางไกลเพือปะหยดัค่าใชจ่้าย เวลา และความสะดวก 

4. การพฒันาผูส้อนในสถาบนัฝึกหัดครู (Teacher education) ควรปรับปรุงทกัษะของ
คณาจารยใ์นสถาบนัฝึกหดัครูทงัหลาย ตลอดจนการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิจากชุมชนมาร่วมผลิตครู 

ย่อมพัฒนาระบบผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และช่วยให้การผลิต                   

มีประสิทธิภาพยงิขึน  
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5. การนิเทศ (Supervisors) ช่วยให้การควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุง             

การปฏิบติังานของครูเป็นระบบ ทาํให้ครูไดรั้บทราบเกียวกบัการพฒันาดา้นต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบั
อาชีพครู เช่น เรืองความรู้ใหม่ ๆ วิธีการสอน แหล่งขอ้มูล การตรวจสอบ ตลอดจนการวดัผล      

การเรียนรู้ทีนกัเรียนไดรั้บจากการศึกษาดว้ย การนิเทศตอ้งทาํอยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ  

6. การจดัการ (Management) ตอ้งปฏิรูปการจดัการศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ              

โดยส่งเสริมให้แต่ละแห่งมีบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ การดาํเนินงาน การทาํงาน ตลอดจน          

การกาํหนดปริมาณงานของครูตอ้งส่งเสริมใหค้รูไดท้าํงานเตม็ศกัยภาพ  

7. การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของครู (Participation by people 

from quest the teaching profession) เป็นการช่วยให้การปฏิบติัภารกิจของครูมีคุณภาพและ         

เป็นผูร่้วมตรวจสอบการทาํงานของครู  

8. ดา้นสภาพการปฏิบติังาน (Conditions of work) ในสภาพการทาํงานจะตอ้งให้ความ
สนใจในการโน้มนา้วใจครูผูส้อนให้ปฏิบติัต่อไปโดยไม่ละทิงอาชีพ ทงัอตัราเงินเดือนและสิทธิ
ประโยชน์ตลอดจนสภาพอืน ๆ ในการทาํงานจะตอ้งดีพอเมือเปรียบเทียบกบัอาชีพอืน ๆ  

9. ดา้นอุปกรณ์การสอน (Teaching materials) การฝึกหัดครูและการสอนในโรงเรียน
โรงเรียนนนัจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์การสอน โดยเฉพาะอยา่งยิงแบบเรียนจะตอ้งปรับปรุงหลกัสูตร
อยู่เสมอโดยให้ครูมีส่วนร่วมทงัในขนัวางแผนและขนัดาํเนินการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

เพือนาํเสนอความรู้ใหม่ ๆ การสอนทกัษะ และการประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน จะช่วยให ้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลยงิขึน  

แอสซิน (Assin, 1995 : 24) ไดเ้สนอแนวคิดในการเตรียมครูสําหรับศตวรรษที  21             

ทีกรุงเทพมหานครไวว้า่ กิจกรรมหรือแนวทางเกียวกบัการพฒันาคุณภาพของครู ควรเนน้มิติต่าง ๆ 

ดงันี 

1. ความรู้ (Knowledge) เกียวกบัเนือหาสาระของหลกัสูตร ตลอดจนเป้าหมายของหลกัสูตร
นนั ๆ  

2. ทกัษะวิชาครู (Skill of effective pedagogy) ครูตอ้งมีทกัษะรวมทงัความสามารถในการ
นาํวิชาครูไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วิธีสอนทีหลากหลาย ตลอดทงัวิธีการและยุทธศาสตร์ในการ
จดัการเรียนรู้ต่าง ๆ  

3. การไตร่ตรองไต่สวน (Reflection) และความสามารถในการวพิากษว์จิารณ์ดว้ยตนเอง  

4. ความสาํนึกและการยอมรับผูอื้น (Empathy) การรู้จกัยอมรับผูอื้นทงัทีเป็นผูร่้วมงานและ
ศิษย ์เพือการบรรลุเป้าหมายในการจดัการศึกษา ทงัทางดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทกัษะพิสัยของ
ศิษยน์นัเอง  
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5. ความสามารถในการจดัการ (Managerial Competence) ความสามารถพืนฐานประการ
หนึงของครู คือความรับผดิชอบในการจดัการทงัภายในและภายนอกหอ้งเรียน  

    สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : ช - จ) ไดก้าํหนดแนวทางการพฒันา
ครู โดยกาํหนดโครงการครูแห่งชาติเป็นโครงการทีมุ่งยกย่องให้รางวลัแก่ผูที้มีผลการปฏิบติังาน
ดีเด่น โดยการประเมินผลงานในอดีต เพือยกยอ่งใหร้างวลั และใหเ้สนองานทีจะทาํต่อไปในอนาคต
เพือพฒันาการฝึกหดัครูและการศึกษาของประเทศโดยรวม ทงันีโดยอาศยัความรู้และประสบการณ์
ของครูแห่งชาติให้เป็นเครือข่ายในการขยายผลการพฒันา ดว้ยการมอบหมาย หนา้ทีพิเศษในการ
พฒันางานดา้นฝึกหดัครูให้ นอกเหนือจากภาระงานสอนตามปกติ โครงการนีมุ่งส่งเสริมให้ครูได้
พฒันาการฝึกหัดครูอย่างต่อเนืองตลอดเวลา ซึงงานและโครงการเพือพฒันาการฝึกหัดครูอาจ
ดาํเนินการได ้3 ลกัษณะ ดงันี  

    1. การทาํวจิยัในชนัเรียน (Classroom Research)  

    2. การเป็นครูตน้แบบ (Master Teacher) ทาํหนา้ทีในการให้การนิเทศนิเทศและแนะนาํ
ครูและนกัศึกษาครูทีเป็น Teacher Network  

    3. การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรครูใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน  

    โครงการครูแห่งชาติจะเป็นโครงการทีครอบคลุมครูทุกประเภท ทุกระดบั ทงัภาครัฐ 

เอกชน และองคก์รประชาชน จึงมีภาระงานกวา้งขวางมาก ตอ้งประสานเครือข่ายองคก์รทีเกียวขอ้ง
ทุกระดบั ตอ้งสร้างความเป็นธรรมให้แก่วงการครู โดยการประเมินผลงานและงานทีจะทาํใน
อนาคตดว้ยความเทียงธรรม มีความเป็นกลางในการดาํเนินการ ปลอดจากการแทรกแซงจากฝ่าย
ต่าง ๆ การดาํเนินการจึงควรผูมี้ความรู้ความสามารถเป็นทียอมรับในสังคม  การโดยเป็นองคก์รที
เป็นอิสระ ไม่เป็นราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ โดยไดรั้บงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทวัไปจากรัฐ และบริหารในรูปกองทุนเพือการ
บริหารจดัการทีคล่องตวั  

 

ประโยชน์ของการพฒันาวชิาชีพครู  

 1. ช่วยส่งเสริมเกียรติภูมิของครูให้สมกบัทีเป็นปูชนียบุคคลของสังคม เป็นผูรู้้และ        

เป็นผูป้ฏิบติัตนดีเพือเป็นแบบอยา่งทีดีแก่เยาวชนและประชาชนทวัไป  

2. ช่วยส่งเสริม ใหค้รูมีศกัยภาพในการปฏิบติัหนา้ทีครูตามทีสังคมปรารถนาเพือเป็นกาํลงั
สาํคญัของชาติในการพฒันาชุมชนและประเทศชาติ  

3. ช่วยสร้างเสริมความมนัคงและส่งเสริมความกา้วหนา้ในการประกอบวชิาชีพครู  
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4. ช่วยส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการวิชาชีพครูมีสถานภาพทีทดัเทียมกนั เพือให้ครูมีความ
มนัใจในการประกอบวชิาชีพเพือยกสถานภาพของครูทุกระดบัใหเ้ท่าเทียมกนั  

5. ช่วยส่งเสริมให้ครูไดรั้บเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวสัดิการเพียงพอแก่การรักษา
สถานภาพของครูในสังคมไทย  

 

ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อการพฒันาครูและวชิาชีพครู  

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการพฒันาครูและวชิาชีพครู มีหลายปัจจยัดงันี  

1. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายซึงเป็นแม่บทกาํกบัการจดั
การศึกษาอยา่งจริงจงั ทงัในแง่กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการบริหารจดัการ เพือให้นกัเรียน
ไดเ้รียนอยา่งมีความสุข อีกทงัมีการส่งเสริมการพฒันาครูโดยกาํหนดให้ดาํเนินการการพฒันาครู
ดงันี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 : 26 - 28)  

    1.1 กระทรวงการศึกษาธิการ ตอ้งส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตและพฒันาครู 

คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพ
ชนัสูง (มาตรา 52)  

    1.2 รัฐตอ้งจดัสรรงบประมาณและจดัตงักองทุนพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษาอยา่งเพียงพอ (มาตรา 52)  

    1.3 มีการจดัตงัองค์กรวิชาชีพครู มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใตก้ารบริหารของสภา
วิชาชีพในกาํกับของกระทรวงมีหน้าทีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมทงัการพฒันาวิชาชีพครู ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา (มาตรา 53)  

    1.4  ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอืน ทงัรัฐและ
เอกชน ตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพ (มาตรา 53)  

   1.5 มีกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการและสิทธิประโยชน์เกือกูลอืน 

สําหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือให้มีรายไดที้เพียงพอและเหมาะสมกบัฐานะ
ทางสังคมและวชิาชีพ (มาตรา 55)  

 1.6 มีกองทุนส่งเสริมครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาเพือจดัสรรเป็นเงินอุดหนุน
งานริเริมสร้างสรรค ์ผลงานดีเด่นและเป็นรางวลัเชิดชูเกียรติ คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

(มาตรา 55)  

  1.7 มีการผลิตและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา  การพฒันามาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ                 
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ในสถานศึกษาระดบัปริญญาทีเป็นนิติบุคคลเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตงัสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง (มาตรา 56)  

2. แผนการปฏิรูปการฝึกหดัครูพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไดจ้าํแนกประเด็นหลกัของวิธีการเปลียนแปลง
เพือการพฒันาวชิาชีพครูตามแผนหลกัทีเรียกวา่ การปฏิรูปการฝึกหดัครู เพือพฒันาครูและบุคลากร
ประจาํการไว ้5 เรืองดงันี (ธีรศกัดิ อคัรบวร, 2542 : 171 - 173)  

   1. การสรรหาคนเขา้เรียนวชิาชีพครู ในการสรรหาผูที้มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพ
และความประพฤติทีเหมาะสมจะเป็นครูทีดีในอนาคตนนั สถาบนัฝึกหดัครูกระทาํโดยวิธีการพิเศษ
ทีมีพืนฐานจากการร่วมมือกนัของอาจารยใ์นสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและสถาบนัฝึกหัดครู 

สําหรับครูในสาขาวิชาทีขาดแคลนให้ทดแทนดว้ยการรับบณัฑิตสาขาต่าง ๆ ทีสนใจจะเป็นครูเขา้
มาสู่อาชีพครู โดยใหค้วามรู้และการฝึกอบรมวชิาการศึกษาก่อนประจาํการ  

  2. การพฒันาคณาจารยท์างครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ การผลิตบณัฑิตครูให้มีความรู้ 

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูคณาจารยใ์นสถาบนั         

การฝึกหัดครูจะตอ้งได้รับการพฒันาทงัด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรมอย่างต่อเนือง          

เพือถ่ายทอดและเป็นแบบอยา่งแก่บณัฑิตครู  

  3. การปฏิรูปการเรียนการสอนในสถาบนัฝึกหดัครู การเรียนการสอนในสถาบนัฝึกหดัครู
นนั เป็นกลไกสาํคญัยิงในการสร้างบณัฑิตครูเป็นคนดี ครูดี และครูทีใชปั้ญญาความสามารถตามที
กาํหนดไวใ้นเจตนารมณ์ จึงตอ้งมีการปฏิรูปการเรียนการสอนทีครอบคลุมตลอดกระบวนการตงัแต่
หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตรการฝึกหดัครู กระบวนการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์วิชาชีพครู 

การใชสื้อการเรียนการสอน การจดัแหล่งวิทยาการ การวดัและประเมินผล การสร้างเสริมเครือข่าย
การเรียนรู้ ตลอดจนการติดตามการปฏิบติังาน ซึงการเรียนการสอนทีพึงประสงค์จึงควรเป็น       

การเรียนการสอนทีทาํใหไ้ดบ้ณัฑิตครูทีมีลกัษณะดงันี คือ  

       3.1 ดา้นสติปัญญา มีความคิดแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ มีเหตุผล สามารถใชภ้าษาไทย
สือสารไดอ้ยา่งดี  

        3.  ดา้นจิตใจมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยา่งสมาํเสมอ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่ง
ของศิษยแ์ละผูอื้นได ้มีศรัทธาในการเป็นครู มีจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพครู  

                    3.3 ด้านร่างกายมีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์และแข็งแรง สามารถทีจะดาํรงตนให้
เหมาะสมกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและเทคโนโลยี ดา้นสังคม มีโลกทศัน์กา้วไกล 

สามารถประสานสัมพนัธ์และปรับตวัเขา้กบัชุมชนทีต้องปฏิบติัการได้ มีความตระหนักและ
รับผดิชอบต่อสังคม  
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        3.4 ดา้นอาชีพมีความรู้อย่างลุ่มลึกในวิชาทีสอน สามารถจดัการเรียนการสอนเพือ
พฒันาปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคมของศิษยคื์อปรับปรุงหลกัสูตร สือการสอน ทงัทีเป็นวสัดุและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน สามารถสร้างและเลือกใช้เครืองมือการวดัผล  ตลอดจนประเมินผลการเรียน     

การสอนอยา่งเหมาะสม  

    4. การพฒันาครูประจาํการ การเรียนการสอนทีสอดคลอ้งกบักระแสการเปลียนแปลง
ของโลกในปัจจุบนัและอนาคตนนั จะตอ้งเป็นการเรียนการสอนทียึดผูเ้รียนเป็น ศูนยก์ลาง โดยครู
จะตอ้งมีความเชือโดยบริสุทธิใจวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีศกัยภาพทีจะเรียนรู้ได้ มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุด
ดอ้ยของผูเ้รียนและจดัประสบการณ์การเรียนการสอนทีสอดคลอ้งเหมาะกบั ผูเ้รียน คาํนึงถึงผลที
จะเกิดขึนกบัผูเ้รียนเป็นสําคญั ครูจะตอ้งมีฉนัทะทางวิชาการ ตืนตวั ผกูพนั และถือเป็นหนา้ทีทีจะ
ฝึกอบรมตนเองอยูเ่สมอ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจเขา้ร่วมกระบวนการพฒันาและนาํผลการพฒันาไปใช้
เพิมคุณภาพนักเรียนให้สูงยิงขึน การพฒันาครูให้สามารถปรับเปลียนวฒันธรรมในการเรียน       

การสอนได้มีความสําคญัยิง จะตอ้งกระทาํอย่างต่อเนืองโดยครูทุกคน ในทุกสังกดัตอ้งไดรั้บ      

การพฒันาตลอดเวลาระยะเวลาทีปฏิบติัหนา้ทีครูอยา่งนอ้ยในทุก ๆ 5 ปี กระบวนการพฒันาจะตอ้ง
เลือกเฟ้นผูมี้ภูมิปัญญาและภูมิธรรมในท้องถินและชุมชนมาร่วมเป็นวิทยากรในการพฒันาครู     

เพือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ครูเกิดจิตสํานึกทีจะพฒันาตนเองอย่างสมาํเสมอ จึงควรมีการตอบ
แทนคุณความดีและส่งเสริมให้ครูไดก้า้วหน้าในอาชีพดว้ยการพฒันาเกณฑ์การเลือนระดบั และ  

การเขา้สู่ตาํแหน่งทีสูงขึน โดยอาศยัผลสะสมจากการเขา้รับการศึกษาและอบรม รวมทงัการนาํ
ความรู้และประสบการณ์ทีได้รับไปพฒันาการเรียนการสอนโดยให้ความสําคญักบันักเรียนเป็น
อนัดบัแรก  

   5. การจดัตงัราชวิทยาลยัครุศาสตร์ ตลอดจนการเชิดชูเกียรติครูการตงัหอเกียรติยศนนัยงั
จดัทาํไดย้ากทงัโดยเงือนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม  
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แนวคิดการพฒันาบุคลากร  

 

ทฤษฎกีารเปลียนแปลง  (Theory of Change)  

 

ทฤษฎีการเปลียนแปลงและการเปลียนแปลงภายในองค์กร (Change theories and 

Organizational change) : ทฤษฎีการเปลียนแปลงและการเปลียนแปลงภายในองค์กร (Change 

theories and Organizational change) ปัญหาของทฤษฎีในการบริหารศึกษา 1.  เกียวกบัความใหม่
ของสาขาวชิาบริหารการศึกษาในฐานะทีเป็นสาขาวชิาชีพ ทีเป็นระบบทฤษฎี และเป็นปรากฏการณ์
ของศตวรรษที 20 ซึงพยายามทีจะสํารวจ วิทยาการสาขาอืนเพือให้ได้มโนทศัน์และทฤษฎีที
สอดคลอ้งกนัเพือทาํความเขา้ใจ ศาสตร์ของการบริหารมากยิงขึน 2. ปัญหาทีเกิดจากความลาํเอียง
หรืออคติ ซึงยากทีจะวางตวัเป็นกลาง เพราะทฤษฎี การบริหารมีส่วนเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมของคน 

3. เกียวกบัความซบัซอ้นของเนือหาวิชาทางบริหารการศึกษาทีขยายตวัและพฒันา เจริญเติบโตมาก
ขึน สภาพองค์ความรู้ก่อให้เกิดความรู้แจง้เห็นจริงในการบริหาร ดงันนัผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งศึกษา
ทฤษฎีการบริหาร เพราะจะช่วยชีแนะแนวทาง การปฏิบติัโดยการนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม 

 

ทฤษฎคีวามต้องการ : ทฤษฎลีาํดับขันความต้องการของมาสโลว์  

 

ทฤษฎีลาดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) (อา้งถึงใน      

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545: 311)  มาสโลวม์องความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นลกัษณะลาดบั
ขนั ระดบัตาํสุดไปยงัระดบัสูงสุด  และสรุปวา่ เมือความตอ้งการในระดบัหนึงไดรั้บการตอบสนอง
มนุษยก์็จะมีความตอ้งการอืนในระดบัทีสูงขึนต่อไป โดยมีลาํดบัขนัความตอ้งการ ดงันี  

    1. ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขนัพืนฐานเพือ
ความอยูร่อด เช่น อาหาร ทีอยูอ่าศยั เป็นตน้ ซึงมาสโลวไ์ดก้าํหนดตาํแหน่งความตอ้งการเหล่านี
ไดรั้บ การตอบสนองในระดบัทีมีความจาเป็นเพือใหชี้วติอยูร่อด และความตอ้งการอืนจะกระตุน้  

    2. ความตอ้งการความมนัคงหรือความปลอดภยั (Security or Safe Needs) ความตอ้งการ
เหล่านีเป็นความตอ้งการทีจะเป็นอิสระจากอนัตรายทางกายและความกลวัจากตวัเองและจากต่อการ
สูญเสียตาํแหน่งหนา้ทีการงาน ทรัพยสิ์นหรือทีอยูอ่าศยั  

    3. ความตอ้งการการยอมรับ หรือความผกูพนั หรือความตอ้งการทางสังคม (Affiliation 

or Acceptance Needs) เป็นความตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอืนในสังคม  
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   4. ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) เมือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการ การยอมรับแลว้จะตอ้งการการยกยอ่งจากตวัเองและจากบุคคลอืนความตอ้งการนีเป็นการ  

พึงพอใจในอาํนาจ (Power) ความภาคภูมิใจ (Prestige) สถานะ (Status) และความเชือมนัในตนเอง  

(Self - Confidence)  

   5. ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต (Need for Self –Actualization) เป็นความตอ้งการใน
ระดบัสูงสุด เป็นความปรารถนาทีจะประสบความสําเร็จเพือให้มีศกัยภาพและบรรลุความสําเร็จใน
สิงหนึงสิงใดในระดบัสูงสุด  

 

ทฤษฎคีวามต้องการ : ทฤษฎกีารจูงใจ ERG ของ อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer)  

 

อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ไดชี้ความแตกต่างระหวา่งความตอ้งการซึงกาํหนดลาํดบัขนัตอน
ความตอ้งการในระดบัตาํและความตอ้งการในระดบัสูงซึงเกียวขอ้งกบัความตอ้งการของมาสโลว ์5 

ประเภทเหลือเพียง 3 ประเภท ดงันี  

    1. ความตอ้งการในการอยูร่อด (Existence needs: E) เป็นความตอ้งการในระดบัตาํสุด 

และมีลกัษณะเป็นรูปธรรม ประกอบดว้ยความตอ้งการตามทฤษฎีมาสโลว์ คือ ความตอ้งการของ
ร่างกาย (Physiological Needs) และความตอ้งการความมนัคงหรือความปลอดภยั (Security or Safe 

Needs)  

   2. ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (Related needs: R) ประกอบดว้ยความตอ้งการตามทฤษฎี
มาสโลว ์ดา้นสังคม ความตอ้งการการยอมรับ ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs)  

   3. ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth needs: G) ประกอบดว้ยส่วนทีเป็นความ
ตอ้งการการยกยอ่งและความตอ้งการประสบความสาํเร็จตาม ทฤษฎีมาสโลว ์ 

อลัเดอร์เฟอร์ (alderfer) ไม่เชือว่าบุคคลจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองความพึงพอใจอย่าง
สมบูรณ์ ในระดบัของความตอ้งการก่อนทีจะกา้วหน้าไปสู่ความตอ้งการในระดบัอืน เขาพบว่า
บุคคลจะไดรั้บการกระตุน้ โดยความตอ้งการมากกวา่หนึงระดบั ตวัอยา่ง เช่น ความตอ้งการไดรั้บ
เงินเดือนทีเพียงพอ ในขณะเดียวกนั จะเกิดความตอ้งการการยอมรับ ความพอใจความตอ้งการทาง
สังคมและอาจเกิดความตอ้งการการสร้างสรรค ์ ตอ้งการความกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ กนั ยิงกวา่นนั  

อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) คน้พบวา่ ลาดบัของประเภทความตอ้งการจะแตกต่างกนัใน แต่ละบุคคล 

บุคคลจะแสวงหาความยกย่องนับถือซึงเป็นความต้องการความก้าวหน้าเจริญเติบโต ก่อนที               

จะคาํนึงถึงความตอ้งการดา้นรูปธรรม ซึงเป็นความตอ้งการการอยูร่อดเป็นตน้  
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ความตอ้งการของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง ต่างมีพืนเพดา้น
ครอบครัว ภูมิลาเนา การศึกษาความเป็นอยู่แตกต่างกนั เมือเขา้มาสู่องค์กรเดียวกนัก็ยงัมีความ
แตกต่างในการเขา้สู่ตาํแหน่ง และประเภทงานทีต่างกนัยอ่มมีความตอ้งการทีแตกต่างกนั ซึงเป็น
หน้าทีของผูบ้งัคบับญัชาทีจะตอ้งพฒันาบุคลากร เพือให้มีทกัษะดา้นความรู้ความสามารถ และ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพือให้เหมาะสมกับตาํแหน่งหน้าทีทีได้รับรวมไปถึง                 

การเปลียนแปลงดา้นทศันคติในการทางานในยุคปัจจุบนัดว้ย เมือไดก้ล่าวถึงความตอ้งการของ
มนุษย ์แลว้สิงทีจะนาเสนอต่อไปจะเสนอในเรืองการพฒันามนุษย ์

การบริหารองค์การในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัสภาวะการเปลียนแปลงสภาพ แวดลอ้มของ
องคก์ารทีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองก่อให้เกิดภาวะการ
แข่งขนั ตามความตอ้งการของคนในองค์การ ผลกระทบอนัเกิดจากความเปลียนแปลงนีหาก
องคก์ารใดมีขีดความสามารถในการกาํหนดสภาวะแวดลอ้มของบุคลากรในองคก์าร หรือสามารถ
วิเคราะห์คาดคะเนผลกระทบต่อองคก์ารไดอ้ย่างแม่นยา และสามารถปรับปัจจยัต่าง ๆ ภายใน
องคก์ารให้สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มภายนอกทีเปลียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสม องคก์ารนนั
ย่อมได้รับผลอย่างสูงสุด การทีจะทาํให้องค์การได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจาเป็นตอ้งทาํให้
บุคลากรในองค์การสามารถปรับความรู้สึก ทศันคติและการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัอืน ๆ 

ภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างรวดเร็วทีสุดหากปรับตวัได้เร็วก็จะทาํให้
องคก์ารไดรั้บประโยชน์มากขึนเท่านนั การปรับความรู้สึก ทศันคติและการปฏิบติังานของบุคลากร
ในองคก์ารก็ คือ การเร่งให้พฒันาบุคลากรทงัในดา้นความรู้ ความสามารถ ทศันคติ และทกัษะ     

ในการปฏิบติังาน 

การพฒันาบุคลากรแบ่งรูปแบบวิธีการพฒันาออกเป็น 3 วิธีคือ การพฒันาโดยการศึกษา 

การพฒันาโดยการฝึกอบรมหรือการฝึกอบรมในงาน และโดยการพฒันาในงานหรือการสอนงาน 

การพฒันาทงั 3 วิธีนี มีลกัษณะทีแตกต่างกนั ทงัในดา้นวตัถุประสงค ์ หลกัการ แนวความคิด
กระบวนการ จุดเน้น และผลผลิตหรือผลลพัธ์ทีคาดหวงัว่าจะไดรั้บ วิธีการวดัและประเมินผล 

ตลอดจนอนัตรายทีเสียงต่อการสูญเปล่า รูปแบบหรือวิธีการพฒันาบุคลากร 3 วิธีดงักล่าว               

มีดงัต่อไปนี  

1. การพฒันาโดยการศึกษา (Education) คือ ประสบการณ์เรียนรู้ทีมีวตัถุประสงคส์ําคญัก็
คือการมุ่งเน้นความรู้ และสติปัญญาของบุคลากรแต่ละบุคคลเป็นการเตรียมการเพือให้บุคคลมี
ความสามารถพร้อมทีจะปฏิบัติงานหนึงงานใดทีจะได้รับมอบหมายในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึงตอ้งใชเ้วลานานเป็นปีหรือมากกวา่หนึงปีขึนไป ความรู้ทีไดรั้บจะเป็นพืนฐานใน
การประกอบอาชีพ และสิงซึงจะวดัผลดว้ยการสอบโดยสถาบนัทีไปเขา้รับการศึกษา การพฒันา
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บุคลากรโดยการศึกษาเป็นรูปแบบการพฒันาทีมีประสิทธิภาพสูง  และมีขอ้คิดทีจะตอ้งคาํนึงถึง
กล่าวคือ      

      1.1 การศึกษาเป็นสิงทีต้องศึกษายาวนานกว่าการพฒันาบุคลากรด้วยรูปแบบอืน 

องคก์ารใดทีเลือกใชก้ารพฒันาบุคลากรดว้ยวิธีนียอ่มตอ้งมีจานวนบุคลากรมากพอทีจะสละให้ผูใ้ด
ผูห้นึงไปศึกษาต่อไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบติังานตามปกติขององคก์าร โดยทวัไปทุก
องคก์ารมกัจะมีจานวนนอ้ยมากหรือบางองคก์ารอาจจะขาดดว้ยซาํไป ดงันนัก็จะมีความเสียงสูง
และมีความขดัขอ้งอยูต่ลอดเวลา  

1.2 การใหบุ้คลากรไปศึกษาต่อควรตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการขององคก์ารดว้ยมิใช่    

เป็นไปตามต้องการของบุคลากรเพียงฝ่ายเดียว  และการพิจารณาสาขาทีจะให้ไปศึกษาต่อก็มี
ความสาํคญัและจาเป็นอยา่งยงิวา่ เมือศึกษากลบัมาแลว้ไดป้ระโยชน์อะไรบา้งบุคลากรคนนนั        

       1.3  เนืองจากการคดัเลือกบุคลากรไปศึกษาตอ้งใช้ระยะเวลานาน  องค์การจึงตอ้ง
คาํนึงถึงศกัยภาพทีจะศึกษาสําเร็จ และคาํนึงถึงความจงรักภกัดีต่อองค์การ เพราะการอนุญาตให้
บุคลากรไปศึกษาต่อเป็นการพฒันาบุคลากรใหมี้ความแกร่งกลา้ขึน อตัราการเสียงต่อการทีองคก์าร
จะสูญเสียบุคลากรไปก็มีมากขึน องค์การจึงตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑ์และเงือนไขในการชดใช้ทุน   

ซึงก็มีทงัขอ้ดีและขอ้เสียทงันีก็เพือการทีจะรักษาคนดีทีไดรั้บการพฒันาแลว้ให้อยู่กบัองค์การไป
นาน ๆ นนัเอง  

      1.4 ในระหว่างทีศึกษาต่อ องค์การควรต้องมีการติดต่อกับบุคลากรอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลาเพือให้บุคลากรเหล่านนัระลึกอยูเ่สมอวา่เขาเป็นบุคคลทีองค์การคอยวนักลบัของเขาอยู่
ตลอดเวลา ความผกูพนั เหล่านีจะทาใหก้ารพฒันาบุคลากรดว้ยการศึกษาไดผ้ลสมความมุ่งหวงั  

      1.5 เมือพฒันาบุคลากรได้รับการศึกษาสําเร็จกลบัมาแล้วองค์การก็จะตอ้งให้การ
ตอ้นรับ เพือใหบุ้คลากรรู้สึกวา่เขาควรจะไดทุ้่มเทกาลงักาย กาลงัใจใหก้บัองคก์ารอยา่งเต็มทีสมกบั
การทีองคก์ารให้ทุนหรือให้เวลาเขาไปพฒันาตนเอง จึงควรปรับเปลียนหนา้ทีการงาน และความ
รับผิดชอบให้เหมาะสม การกระทาเช่นนีย่อมทาให้บุคลากรรู้สึกภาคภูมิใจและคิดทีจะอยู่กับ
องคก์ารตลอดไป  

       1.6  การพฒันาบุคลากรโดยการศึกษา มีขอ้ดีคือสามารถทาไดก้บั บุคลากรทุกระดบัใน
องคก์าร ตงัแต่ระดบัตาํสุดถึงระดบัสูงสุด เพราะทุกคนสามารถศึกษาและพฒันาตนเองไดเ้สมอไม่
วา่จะเคยผา่นการศึกษาระดบัใดมาก่อน เป็นการกระตุน้ให้บุคลากรตืนตวัทีจะพฒันาตนเองให้ทนั
ต่อการเปลียนแปลงของสภาวะสังคมในปัจจุบนั นอกจากนีผลพลอยไดจ้ากการศึกษาจะช่วยให้
บุคลากรมีประสบการณ์ในการสมาคมอนัมิใช่วตัถุประสงค์หลกัของการพฒันาบุคลากรอีกด้วย
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กล่าวโดยสรุปคือ การพฒันาบุคลากรดว้ยการศึกษาเป็นการพฒันาทีตอ้งใชเ้วลาและใชก้ารลงทุนสูง
กวา่การพฒันาในรูปแบบอืน แต่เป็นการพฒันาทีสามารถส่งผลในระยะยาวได ้ 

2. การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) หมายถึงกระบวนการสําคญัทีช่วยพฒันา
หรือฝึกฝนบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถทักษะความชํานาญตลอดจน
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกบัการทาํงาน รวมถึงก่อให้เกิดทศันคติ เจตคติทีดีต่อการปฏิบติังาน    

อนัจะส่งผลให้บุคลากรมีความสามารถสูงขึนและทาํให้หน่วยงานหรือองค์การมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพดีขึน  

การฝึกอบรมในงาน แปลจากคาํในภาษาองักฤษวา่ On-The-Job-Training  นิยมเรียกเป็น  

คาํยอ่วา่ OJT เป็นแนวปฏิบติัในการจดัการสอนงานทีตรงขา้มกบัการสอนงานนอกงาน แปลคาํใน
ภาษาองักฤษ OFF-The-Job-Training และใชค้ายอ่วา่ OFF-J-T แต่ไม่ใคร่จะมีการพดูถึงกนั มีผูใ้ห้คาํ
จาํกดัความหรือคานิยามของ OJT ไวห้ลายความหมาย แต่นกับริหารทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ได้
ให้ความหมายของ OJT หมายถึง “กิจกรรมเพือสร้างการเรียนรู้ ดว้ยการให้ผูเ้ขา้รับการสอนงานมี
ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) กบังานทีจะสอน OJT ไดรั้บการพิสูจน์แล้วว่าเป็น          

แนวปฏิบติัในการจดัสอนงานทีเกิดประสิทธิผลอย่างดียิง จนทาํให้เกิดการยอมรับกันทวัไป         

ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญีปุ่น เป็นผลให้เรียกว่าเทคนิค OJT เหมือนกบัเทคนิค      

การฝึกอบรมอืน ๆ  

ลกัษณะสําคญัของ OJT คือ เป็นการสอนงานทีตอ้งให้ผูเ้ขา้รับการสอนงานได้รับ
ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) จากงานจริง ในสถานการณ์จริง (Real Situation) OJT      

ต่างจากการปล่อยให้ผูเ้ขา้รับการสอนงานลงมือทางานโดยปราศจากการวางแผนไม่มีโปรแกรม 

การสอนงานให้ ไม่มีผูรั้บผิดชอบให้การสอนงาน เพราะการปล่อยให้ผูที้รับการฝึกอบรมสอนงาน
ไดเ้รียนรู้ในแบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) ยอ่มจะเกิดผลเสียหายมากกวา่ผลดี ในบางกรณี
อาจเสียหายแก่ทรัพยสิ์นร่างกาย และอาจถึงกบัเสียชีวิตได ้ OJT จึงไม่ใช่การปล่อยให้ผูเ้ขา้รับ      

การสอนงานมีประสบการณ์ไปเองตามยถากรรม 

OJT จะเกิดผลดีถา้มี Off-J-T มาก่อน เพราะการสอนงานนอกงาน จะเป็นส่วนของการให้
การฝึกอบรมพืนฐาน (Basic Training) เมือมีพืนฐานมนัคงก็จะทาํให้ OJT พฒันาไดเ้ร็วและดาํเนิน
ไปอย่างถูกทาง การฝึกอบรมในงาน เป็นแนวปฏิบติัในการจดัสอนงานทีเน้นการให้ผูเ้ขา้รับ       

การสอนงานตอ้งมีประสบการณ์ตรงในงานทีจะตอ้งทาํจริง ถา้ส่งผูเ้ขา้รับการสอนงานไปเขา้รับ  

การสอนงานทีไม่ตรงกบังานจะผิดแนวปฏิบติั OJT ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนตอ้งมีความรับผิดชอบ    

จดัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้รับการสอนงานในแนวปฏิบติั OJT เพือพฒันาให้เกิดการเรียนรู้ตาม
ความตอ้งการของงานในหนา้ที การฝึกอบรมในงานสามารถทาไดห้ลายวธีิ สุดแต่วธีิใดจะเหมาะกบั
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สถานการณ์ OJT สามารถจะใช้วิธีการต่าง ๆ ได้หลากหลายวิธีตามวตัถุประสงค์ และ               

ความเหมาะสม ขอเพียงแต่ไดเ้ขา้ลกัษณะสําคญัทีถือว่าเป็นหัวใจของ OJT นนัคือ ให้ผูเ้ขา้รับ      

การฝึกอบรมไดมี้ประสบการณ์ตรง กบังานทีมีวตัถุประสงคจ์ะใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รียนรู้ 

การฝึกอบรมในงาน สามารถนากิจกรรมบริหารมาช่วยในการดาํเนินการไดห้ลายรูปแบบ 

ดงันี  

1. การสับเปลียนโอนยา้ยหนา้ที (Transfer)  

2. การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation)  

3. การเตรียมตวัแทน หรือให้ทาํหนา้ทีผูช่้วย (Under Study)  

4. การใหรั้กษาการแทน (Acting)  

5. การใหท้าํหนา้ทีในคณะกรรมการ (Committee)  

6. การใหร่้วมในคณะทาํงาน (Working Group)  

7. การดูงาน (Study Mission)  

8. การเพมิความรับผดิชอบ (Job Enrichment)  

9. การมอบหมายงานพิเศษ (Special Assignment)  

10. การจดัเปลียนรูปองคก์าร (Re-Organization)  

11. การจดัตงักลุ่มกิจกรรมของพนกังาน (Employee’s Group Activity)  

12. การส่งเอกสารใหส้รุปทาํรายงานเสนอ (Force Reading)  

13. การมอบหมายใหว้ิจารณ์หนงัสือ (Book Review)  

14. การใหค้าํปรึกษา (Counseling)  

15. การจดัใหมี้เพือนผูมี้ประสบการณ์ร่วมทางาน (Buddy)  

16. การนาํไปสังเกตการณ์ (Observation)  

17. การปฏิบติัตามเป็นแบบอยา่งทีดีของผูบ้งัคบับญัชา (Set a Good Example)  

18. การจดัโปรแกรมการศึกษา (Programmed Instruction)  

19. การจดัใหมี้คู่มือการปฏิบติังาน (Job Manual)  

20. การจดัวารสารทางวชิาการในสาขาอาชีพใหอ่้าน (Reading Assignment)  
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3. การสอนงาน  (Coaching)  

                  3.1 ความหมายของการสอนงาน  

           การสอนงาน หมายถึง การสอนงานลูกนอ้งของตนเอง การสอนงานเป็นเทคนิคหนึง
ในการพฒันาบุคลากรหรือลูกนอ้งของตน ทงันีจะเรียกผูส้อนงานวา่ “Coach” โดยปกติผูเ้ป็น Coach 

สามารถเป็นไดท้งัผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Management level ) เช่น ผูอ้าํนวยการ ระดบักลาง  

(Middle Management level) เช่น ผูจ้ดัการฝ่าย และระดบัตน้ (Low Management level) เช่น หวัหนา้
งาน ส่วนผูถู้กสอนงานโดยปกติจะเป็นลูกน้องทีอยู่ภายในทีม หรือกลุ่มงานเดียวกนัเรียกว่า 
“Coachee”  

การสอนงานจัดได้ว่าเป็นกระบวนการหนึง ทีหัวหน้างานใช้เพือเสริมสร้าง  และ         

พฒันาลูกน้อง ให้มีความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และคุณลกัษณะเฉพาะตวั (Personal 

Attributes) ในการทาํงานนนั ๆ ใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดขึน ซึงเป็นเป้าหมายหรือ
ผลงานทีหัวหน้างานตอ้งการหรือคาดหวงัให้เกิดขึน (Result Oriented) โดยจะตอ้งตกลงและ
ยอมรับร่วมกนั (Collaborative) ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง ทงันีการสอนงานนอกจาก          

จะมุ่งเนน้ไปทีการพฒันาผลการปฏิบติังานของลูกนอ้ง (Individual Performance) ในปัจจุบนัแลว้ 

การสอนงานยงัมุ่งเนน้ไปทีการพฒันาศกัยภาพ (Potential) ของลูกนอ้ง เพือให้ลูกนอ้งมีพฒันาการ
ของความรู้ ทกัษะและความสามารถเฉพาะตวั  และมีศกัยภาพในการทางานทีสูงขึนต่อไป           

เพือความก้าวหน้าในหน้าทีการงานอันนํามาซึงตาํแหน่งทีสูงขึนต่อไปในอนาคตนอกจากนี        

การสอนงานยงัถือไดว้่าเป็นรูปแบบของการสือสารอย่างหนึงทีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
ระหว่างหัวหน้าและลูกน้องหรือเรียกว่าการสือสารแบบสองทาง (Two Way Communication)       

ทีหวัหนา้งานใชใ้นการแจง้  หรือชีแจงและปรับเปลียนพฤติกรรมของลูกนอ้งให้เตรียมความพร้อม
ต่อการเปลียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึนไดอ้ยู่ตลอดเวลา และรับฟังสิงทีคาดหวงัและ
ตอ้งการของลูกนอ้ง และเป็นช่องทางในการสอบถามถึงสถานะปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในการ
ทาํงาน รวมทงัเป็นโอกาสอนัดีทีหวัหนา้งานและลูกนอ้งร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนจาก
การทาํงาน เพราะหวัหนา้งานถือไดว้า่เป็น Line Manager ซึงเป็นบุคคลสําคญัทีมีส่วนในการรับรู้ถึง
เป้าหมายและกลยทุธ์ในการดาํเนินงานขององคก์าร จากการเขา้ร่วมประชุมกบัหวัหนา้ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึงอาจจะเป็นการประชุมประจาํเดือนหรือการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้ริหาร
ของหน่วยงานต่าง ๆ  

 

 

 



100 
  
                   3.2  ประโยชน์จากการทาํการสอนงาน  

                          ประโยชน์ทีเกิดขึนส่งผลต่อหวัหนา้งาน  

1. การสอนงานจะช่วยแบ่งเบาภาระงาน เนืองจากลูกนอ้งทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ส่งมอบงานตามเวลาทีกาํหนด  

      2. มีเวลาเพียงพอทีจะคิดพิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ขนัตอนและวธีิการทาํงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน ช่วยเหลือลูกนอ้งอยา่งแทจ้ริง  

      3. มีโอกาสชีแจงจุดเด่นหรือจุดทีตอ้งการใหลู้กนอ้งปรับปรุงการทาํงาน  

      4. สามารถแจ้งให้ลูกน้องรู้ถึงวิสัยทศัน์  พนัธกิจ กลยุทธ์และปัญหา                
การเปลียนแปลง การเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ขององคก์าร  

 

      5. มีโอกาสรับรู้ความตอ้งการทีลูกนอ้งคาดหวงั และปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึนใน
การทาํงานของลูกนอ้ง  

      6. สร้างสัมพนัธภาพทีดีในการทางานระหวา่งหวัหนา้งานและลูกนอ้ง  

      7. เป็นกระบวนการหนึงทีใชผ้ลกัดนัและสนบัสนุนใหลู้กนอ้งทาํงานใหบ้รรลุ                         

เป้าหมาย (Performance Goal) ตามแผนงานทีกาํหนด  

      8. ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศของการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  

ประโยชน์ทีเกิดขึนส่งผลต่อลูกนอ้ง  

     1. เขา้ใจขอบเขต เป้าหมายของงานและความตอ้งการทีหวัหนา้คาดหวงั  

            2. ไดรั้บรู้ถึงสถานการณ์การเปลียนแปลง ปัญหาและอุปสรรคขององคก์าร    

ภารกิจทีองคก์ารจะทาํในปัจจุบนัและตอ้งการทีจะทาต่อไปในอนาคต  

3. ไดรั้บรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคทีเกิดขึนในการทาํงานร่วมกบัหวัหนา้งาน 

และมีส่วนร่วมกบัหวัหนา้งานในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน  

       4. มีโอกาสรู้จุดแขง็ จุดอ่อนของตน เพือสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากยงิขึน  

       5. รู้จกัวางแผน ลาํดบัความสาํคญัก่อน - หลงัของงาน รับรู้เทคนิควิธีการทาํงาน
ใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาทีหวัหนา้งานกาํหนด  

     6. สร้างขวญั กาํลงัใจ ทาํใหไ้ม่รู้สึกวา่ตนเองทาํงานเพียงผูเ้ดียว  

     7. เป็นแรงจูงใจ กระตุน้ใหลู้กนอ้งปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรู้สิงใหม่ ๆ เสมอ  
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       8. ส่งเสริมใหลู้กนอ้งมีคุณค่า (Value) ในการทางานมากขึน เนืองจากการสอน
งานทีถูกตอ้งตามความตอ้งการของลูกนอ้งช่วยตอบสนองใหลู้กนอ้งทางานไดบ้รรลุเป้าหมายของ
ตนเอง  

ประโยชน์ทเีกดิขึนส่งผลต่อองค์การ 

       1. องคก์ารมีผลการปฏิบติังาน (Organization Performance) ทีเป็นไปตามความ
คาดหวงั หรือมากกวา่ความคาดหวงัทีตอ้งการ  

       2. องค์การมีความพร้อมกับการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึนในโลก               

ยุคโลกาภิวตัน์  เนืองจากการสอนงานทาํให้เจา้หนา้ทีมีความพร้อมต่อการปรับเปลียนต่าง ๆ ไม่วา่
จะเป็นนโยบาย การทางาน กลยทุธ์ ขนัตอน วธีิการทางาน การนาเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ 

3.3  หลกัการในการสอนงาน  

                     ผูส้อนงานนอกจากจะมีคุณสมบติัของการเป็นผูส้อนทีดีแลว้จะตอ้งยดึถือหลกัในการ
สอนงาน เพือใหก้ารสอนเป็นไปอยา่งถูกตอ้งบรรลุผลในการทาํใหผู้รั้บการสอนเกิดการเรียนรู้งาน
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์หลกัการสอนงาน โดยทวัไปมีดงันี  

1. ตอ้งชีแจงใหผู้รั้บการสอนเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการสอน  

2. ตอ้งทาํใหผู้รั้บการสอนสนใจใคร่จะเรียนรู้งานทีจะสอน  

3. ตอ้งมุ่งผลของการสอนงาน โดยคาํนึงถึงผูรั้บการสอนเป็นสาํคญั  

4. ตอ้งใหผู้เ้ขา้รับการสอนรู้วา่งานทีจะสอนอยูใ่นขนัตอนใดของงานทงัหมด  

5. ตอ้งจดัการสอนโดยทาํใหเ้หมือนสภาพในขณะปฏิบติังานจริง  

6. ตอ้งทาํใหผู้รั้บการสอนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อยา่งสมบูรณ์  

7. ตอ้งจดัทาํโปรแกรมการสอนงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถในการเรียนรู้ 

   ของผูรั้บการสอน  

3.4 เทคนิคการสอนงาน  

                     เทคนิคในการสอนงาน นอกจากจะดาํเนินการสอนตามวิธีการ 4 ขนั อนัไดแ้ก่        

การตระเตรียม การสอน การใหผู้รั้บการสอนฝึกปฏิบติั การทดสอบและติดตามผล ซึงเป็นทียอมรับ
กนัวา่เหมาะสมในการทาํให้ผูรั้บการสอนงานเกิดการเรียนรู้เป็นลาํดบัแลว้ ผูส้อนงานยงัตอ้งสนใจ
เทคนิคต่าง ๆ เพือนาํมาใชใ้นการปรับปรุงวธีิการสอนงาน ดงัต่อไปนี  

1. เทคนิคการสร้างความตอ้งการเรียนรู้  

2. เทคนิคการทาํใหผู้รั้บการสอนมีความพร้อม 

3. เทคนิคการกระตุน้ให้เกิดความสนใจ  

4. เทคนิคการอธิบาย  
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5. เทคนิคในการแสดงการทาํงานใหดู้  

6. เทคนิคการให้ผูรั้บการสอนฝึกปฏิบติั  

7. เทคนิคการทดสอบและติดตามผล  

8. เทคนิคการเร้าให้เกิดการเรียนรู้  

9. เทคนิคการสร้างความเชือมนั  

3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการสอนงาน  

       ปัญหาในการสอนงานมีมากมายนับแต่การสอนทีไม่บรรลุผล ผูรั้บการสอนยงัคงทาํงาน
ผิดพลาดบกพร่องอยูเ่สมอ โดยทีผูส้อนงานก็จะโทษวา่เกิดจากนิสัยเป็นคนสะเพร่า ผูรั้บการสอน
บางคนยงัใชว้ธีิการทาํงานแบบเดิมซึงเป็นการดือรัน และมีนิสัยงุ่มง่าม ลว้นแต่เป็นปัญหาทีเกิดจาก
การสอนงานทีไม่มีประสิทธิภาพ ซึงจะตอ้งคน้หาสาเหตุและหาทางแกไ้ขใหไ้ด ้ 

    

    ผู้บังคับบัญชากบัการสอนงาน  

          หัวหน้างาน เป็น บุคคลทีได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในการบริหาร      

จดัการงานทงังานของตนเองและของลูกนอ้ง ความรู้และทกัษะของการทาหนา้ทีหวัหน้างาน คือ 

ทกัษะการเป็นผูน้า การเป็นโคช้ทีดี การมีมนุษยสัมพนัธ์ การอ่านและการเขา้ใจสไตล์ของลูกนอ้งวา่
เป็นคนประเภทไหน  มีเหตุปัจจยัอะไร เพือทีโคช้จะไดเ้ลือกวิธีการสือสารให้ถูกตอ้ง เหตุปัจจยั
หลายอยา่งทีทาํให้ลูกนอ้งไม่สามารถ บริหารจดัการงานไดต้ามทีหัวหน้างานตอ้งการ เช่น ปัจจยั
จากครอบครัว เพือน คนรัก ค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน เป็นตน้ ปัจจยัดงักล่าวนี    

มีผลต่อสภาพจิตใจ การรับรู้ ความคิด รวมไปถึงพฤติกรรมหรือการกระทาํทีลูกนอ้งแสดงออกมา
ส่งผลต่อผลลพัธ์หรือผลสาํเร็จของการทางานทีเกิดขึน  

       ผูเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชาและทาํหนา้ทีสอนงานควรเป็นผูรั้กการอ่าน รักการแสวงหาความรู้
และเป็นผูข้วนขวายหาขอ้มูลความรู้ใหม่  ๆ อยูต่ลอดเวลา รวมทงัแสวงหาประสบการณ์ใหม่      
จากการเขา้กลุ่มหรือสมาคมต่าง ๆ เพือจะได้นาความรู้และประสบการณ์ทีได้รับมาทาํหน้าที
บทบาท นกัฝึกอบรม นกัพฒันา นกัเปลียนแปลง ผูใ้ห้คาปรึกษา นกัจิตวิทยา นกัแกไ้ขปัญหา       
นกัคาดคะเน นกัคิด นกัประดิษฐ์ และนกัปฏิบติั บทบาทดงักล่าวจะแสดงออกในบทบาทใดนนั 

ขึนอยูก่บัสถานการณ์ทีแตกต่างกนัไป ซึงบางครังอาจแสดงบทบาทเดียว หรือแสดงมากกวา่หนึง
บทบาท  เรียกวา่บทบาทผสมผสาน (Mixed Roles) ไม่วา่ผูเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชาจะสวมบทบาทใดก็
ตาม จะตอ้งอยู่บนพืนฐานของลกัษณะนิสัยทีดีเป็นทียอมรับของลูกนอ้ง ลกัษณะนิสัยทีดี ไดแ้ก่   

การยอมรับความจริง เห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี กระตือรือร้น ชอบให้โอกาส ยืดหยุน่ มนัใจใน
ตนเอง  กล้ารับผิดและรับชอบและมองไปขา้งหน้า ควรหลีกเลียงลกัษณะนิสัยทีไม่ดี ไดแ้ก่         



103 
  
การไม่ไวว้างใจ  ขีรําคาญ เอาแต่ได ้ถือตวั ชอบเปรียบเทียบ รอไม่ได ้ไม่มนัใจในตนเอง ไม่หวงัดี 

และไม่รีบร้อน 

ดงันนั ความเขา้ใจในตวัลูกน้องจึงเป็นความจาํเป็นพืนฐานทีหัวหน้างานพึงจะตอ้งรับรู้   

ไม่วา่จะมาจากการบอกกล่าวของลูกนอ้งโดยตรง หรือจากการรับรู้ผา่นทางบุคคลทีเกียวขอ้ง และ
ไม่ใช่แต่การรับรู้งานทีลูกนอ้งทาเท่านนั แต่จะตอ้งรับรู้ความคิด ความรู้สึกในเหตุการณ์ทีเกิดขึนกบั
ลูกนอ้งดว้ย เพราะขอ้มูลทีรับรู้นีจะเป็นแนวทางช่วยทาํให้สามารถกาํหนดกลยุทธ์ กลวิธีในการ
บริหารจดัการกบัลูกนอ้งแต่ละคนทีมีเหตุปัจจยัหรือปัญหาแตกต่างกนัไป บิล ซี โรวินท ์ (Bill C,  

Lovin, 1971) ซึงไดส้รุปไวใ้หเ้ห็นความสาํคญัของหวัหนา้งานทีมีต่อการสอนงานใหก้บัลูกนอ้ง 

 

งานวจัิยทีเกียวข้องเกยีวข้องกบัการพฒันาวชิาชีพครู 

 

 ยุพิน ยืนยง (2553) ไดท้าํการวิจยัเรือง การพฒันารูปการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพือ
ส่งเสริมสมรรถภาพการทาํวจิยัในชนัเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบวา่  
รูปการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพือส่งเสริมสมรรถภาพการทําวิจัยในชันเรียนของครู               

มีประสิทธิภาพ โดยผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญ และยงัพบวา่ ครูผูนิ้เทศมีสมรรถภาพในการ
นิเทศแบบหลากหลายวิธีการ อยู่ในระดบัสูงมาก และมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัวิจยัในชนัเรียน
ก่อนและหลังการใช้รูปการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพือส่งเสริมสมรรถภาพการทาํวิจัย          

ในชนัเรียนของครู แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยหลงัการใช้รูปการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการเพือส่งเสริมสมรรถภาพการทาํวิจยัในชนัเรียนของครูมีคะแนนเฉลียสูงกวา่
ก่อนใช้รูปแบบการนิเทศ  ครูผู ้รับการนิเทศมีความเข้ารู้ความเข้าใจเกียวกับการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการก่อนและหลงัใช้รูปแบบการนิเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.05 โดยหลงัการใชรู้ปการนิเทศมีคะแนนเฉลียสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศมีสมรรถภาพการ
วิจยัในชันเรียน อยู่ในระดบัสูงมาก และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลาย
วธีิการ อยูใ่นระดบัมากทีสุด และนกัเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการของครูผูรั้บการนิเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยหลงั
การใชรู้ปแบบการนิเทศ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ 

 กรัณยพ์ล วิวรรธมงคล (2553) ไดท้าํการวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการติดตามช่วยเหลือ
สําหรับครูพีเลียงเพือการนาํกรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถินสู่การจดัการเรียนรู้ พบวา่ 1) หลงัการใช้
รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงสามารถติดตามช่วยเหลือนักศึกษาครูสูงขึนในระดบัมาก     

2) หลงัการใชรู้ปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและนกัศึกษาครูมีความรู้ความเขา้ใจการนาํ
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กรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถินสู่การจดัการเรียนรู้ในชนัเรียนสูงขึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.05    3)  หลงัการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและนกัศึกษาครูสามารถวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดัสูงขึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 4) หลงัการใชรู้ปแบบการ
ติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและนกัศึกษาครูสามารถวิเคราะห์สามารถเขียนหน่วยการเรียนรู้สูงขึน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 5) หลงัการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและ
นกัศึกษาครูสามารถแผนการจดัการเรียนรู้สูงขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 6) หลงัการใช้
รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและนกัศึกษาครูสามารถจดัการเรียนรู้สูงขึนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 7) หลงัการใชรู้ปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและนกัศึกษา มีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการติดตามช่วยเหลือสาํหรับครูพีเลียงและเพือการนาํกรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถิน
สู่การจดัการเรียนรู้ในชนัเรียนอยูใ่นระดบัมาก ส่วนนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนเรืองราวใน
ทอ้งถินของนกัศึกษาครูอยูใ่นระดบัมาก 

 ธญัพร ชืนกลิน (2553) ไดท้าํการวจิยัเรือง การพฒันารูปแบบการโคช้ เพือพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลทีส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา
พยาบาล พบว่า การพฒันารูปแบบการโคช้  เพือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์
พยาบาลทีส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ             

เชิงประจกัษ์ ก่อนและหลังการทดลองอาจารยพ์ยาบาลมีสมรรถนะการโค้ชแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 มีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัศึกษาพยาบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 นกัศึกษาพยาบาลมีทกัษะ
การคิดอย่างวิจารญาณแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 อาจารยพ์ยาบาลและ
ผูบ้ริหารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการโคช้ในระดบัมากทีสุด รวมทงันักศึกษาพยาบาลมีความ
คิดเห็นวา่การจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีความเหมาะสมในระดบัมาก 

 จากงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพครูผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ขนัตอนในการพฒันา
วชิาชีพครูดงัตาราง 8 ดงันี 
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ตารางที 8 การสังเคราะห์ขนัตอนการพฒันาวชิาชีพครูจากงานวิจยั 

 

ยพุิน ยนืยง (2553) กรัณยพ์ล วิวรรธมงคล  

(2553) 

ธญัพร ชืนกลิน (2553) 
 

ผูว้จิยัสงัเคราะห์ 

ขนัที    Classifying : C   

การคดักรองระดบัความรู้  

ความสามารถ  ทกัษะทีสาํคญั
เกียวกบัการจดัการเรียนรู้และ
การวิจยัในชนัเรียนเพือจดั
กลุ่มครู  และเลือกวิธีการ
นิเทศทีตอ้งการและเหมาะสม
สาํหรับครูแต่ละกลุ่ม 

ขนัที    Informing :  I  การ
ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ  เรือง
การนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ  การวิจยัในชนัเรียน  

และเทคนิควิธีสอน 

ขนัที    Proceeding  :  P   

การดาํเนินงานซึง
ประกอบดว้ย 

.   การประชุมก่อน 

การสงัเกตการสอน 

 (Pre -  conference ) 

3.2  การสงัเกตการสอน  

(Observation)    

3.3  ประชุมหลงัสงัเกตการ
สอน  

ขนัที     Evaluation  :  E   

การประเมินผลการนิเทศ   

โดยมีการกาํกบั  ติดตาม  

(Monitoring) เพือให้ 

การดาํเนินการนิเทศ 

เกิดประสิทธิภาพ 

ขนัที    การศึกษาสงัเกต
บริบท  (Contextual  Studying  

:  C) 

ขนัที    การเตรียมความ
พร้อม  (Preparing  :  P) 

ขนัที    ร่วมมือวางแผน  

(Planning :  P) 

ขนัที    ปฏิบติัการ  

(Monitoring  :  M)   

ขนัที    ประเมินผล  

(Evaluation  :  E) 

ระยะที    ระยะการเตรียมการ  

(Preparing  Phase  : P) 

ระยะที    ระยะวางแผน 

การโคช้  (Planning  Phase  :  

P) 

ระยะที    ระยะปฏิบติัการ
โคช้  (Coaching  Phase  :  C) 

ระยะที    ระยะการ
ประเมินผลการโคช้   

(Evaluation Phase  : E  ) 

ขนัที    การคดักรองระดบั
ความรู้  และการศึกษาสงัเกต
บริบท  (Classifying : C  and  

Contextual  Studying  :  C) 

ขนัที    การเตรียมความ
พร้อม  (Preparing  :  P) 

ขนัที    ร่วมมือวางแผน  

(Planning :  P) 

ขนัที    การให้ความรู้ก่อน
การนิเทศ (Informing :  I)   

ขนัที    ปฏิบติัการ  และการ
ดาํเนินการ  (Monitoring  :  M,  

Coaching  :  C, Proceeding  :  

P)   

ขนัที     การประเมินผล 

การโดยมีการกาํกบั  ติดตาม  

(Monitoring) เพือให้การ
ดาํเนินการนิเทศเกิด
ประสิทธิภาพ 

 

 จากตารางการสังเคราะห์ขนัตอนการพฒันาวิชาชีพครูจากงานวิจยั ผูว้ิจยัสามารถสรุปผล
การสังเคราะห์ประกอบดว้ยขนัตอนในการพฒันาวิชาชีพครู 6 ขนัตอนดงัต่อไปนี ขนัที 1 การคดั
กรองระดบัความรู้ และการศึกษาสังเกตบริบท (Classifying : C and Contextual  Studying : C)    

ขนัที 2 การเตรียมความพร้อม (Preparing : P) ขนัที 3 ร่วมมือวางแผน (Planning : P) ขนัที 4 การให้
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ความรู้ก่อนการนิเทศ (Informing :  I) ขนัที 5 ปฏิบติัการ และการดาํเนินการ (Monitoring : M,  

Coaching :  C, Proceeding : P) ขนัที 6 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation : E) โดยมีการกาํกบั  

ติดตาม (Monitoring) เพือให้การดาํเนินการนิเทศเกิดประสิทธิภาพ และผูว้ิจยัยงัไดส้รุปขนัตอนใน
การพฒันาวชิาชีพครูเป็นแผนภูมิรูปภาพไดด้งันี 
 

     

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที 9 การสังเคราะห์ขนัตอนการพฒันาวชิาชีพครูจากงานวิจยั   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขันที    การคดักรองระดับความรู้   

และการศึกษาสังเกตบริบท  (Classifying : 

C  and  Contextual  Studying  :  C) 

ขนัที    การเตรียมความพร้อม   

(Preparing : P)

ขนัที    ร่วมมือวางแผน   

(Planning :  P) 

ขันที    การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ 

(Informing : I)

ขนัที    ปฏิบัติการ  และการดาํเนินการ  

(Monitoring  :  M,  Coaching  :  C, 

Proceeding  :  P) 

ขนัที     การประเมินผลการนิเทศ  

(Evaluation  :  E)     

โดยมีการกาํกับ  ติดตาม  (Monitoring) 

เพอืให้การดําเนินการนิเทศเกดิ
ประสิทธิภาพ 
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การจัดการเรียนการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated  Instruction) 

 

แนวคิด 

ในบริบทของการศึกษานนัในความหมายของคาํว่าครูคือ ผูมี้หน้าทีปฏิบติัการสอนทีช่วย
ในการสนองตอบกบัความตอ้งการในการเรียนรู้ต่อผูเ้รียน และมีความเขา้ใจในความแตกต่างและ
ความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละบุคคลทีแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกทีเกิดจากทาํงานร่วมกนั  

รวมถึงความชดัเจนในเนือหาในจดัการเรียนการสอนทีเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติั และช่วยให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสนองตอบกับความต้องการของผู ้เ รียนไปในทางทีดีขึน          

ความแตกต่าง คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสนองตอบความตอ้งการในการเรียนรู้ให้กบั
ผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิงการจดักลุ่มนักเรียนในการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยๆ  จะได้ผลดีมากกว่า
รูปแบบทวั ๆ ไปซึงเชือวา่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชนัเรียนจะช่วยให้นกัเรียนแต่ละคน
มีความรู้ความเขา้ใจในพืนฐานทีเหมือนกนั (Archambault et al., 1993; Bateman, 1993; 

International Institute for Advocacy for School Children 1993; McIntosh, Vaughn, Schumm, 

Haager, & Lee 1993; Tomlinson 1995; Tomlinson, Moon, & Callahan 1998; Westberg, 

Archambault, Dobyns,  a and  b;  Salvin 1993; Tomlinson  2000 : 1)     

เป้าหมายของการเรียนในห้องเรียนทีเน้นความแตกต่าง คือ พฒันาการและความสําเร็จ
สูงสุดของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึงเป็นเป้าหมายหลกัของโรงเรียน คือ เป้าหมายสูงสุดขึนอยู่กบั
นกัเรียนทุกคน “ระดบัชนั” มีความรู้ความเขา้ใจและพฒันาการดา้นทกัษะต่าง ๆ ในการเรียนรู้แต่ละ
ขนัทีเกิดขึนตามเวลาทีกาํหนด จากนันโรงเรียนก็จะวดัความก้าวหน้าของนักเรียนทุกคนทีได้
กาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั   เป้าหมายสําคญันกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการการเรียนรู้ได้
ตรงมาตรฐานทีกาํหนด เมือมีการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนนกัเรียนแต่ละคนก็จะไดเ้รียนรู้ใน
ทกัษะใหม่ ๆ ตลอดจนแนวคิดใหม่ ๆ ในทาํนองเดียวกนัในแต่ละปีก่อนทาํการเรียนการสอนมกัจะ
มีนักเรียนบางคนในแต่ละชันเรียนทีแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ในทกัษะต่าง ๆ  

ออกมา ผูที้ทาํหน้าทีในการสอนให้กบัพวกเขาเหล่านันจะตอ้งทาํ “การสอน” ให้เกิดการเรียนรู้
เพิมขึน  ซึงนักเรียนกลุ่มนีจะรับรู้จากสิงทีเรียนได้เร็วและสูงเมือเทียบกบัการจดัการเรียนสอน
ทวัไปในชนัเรียน  หากสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนนนัครูจะตอ้งใช้มาตรฐานซึง
เป็นเครืองมือสําคญัในการกาํหนดการเรียนรู้ของนกัเรียน และเป็นตวักาํหนดความกา้วหนา้ในการ
เรียนรู้ของนกัเรียน อย่างไรก็ตามครูจะตอ้งคอยศึกษาความกา้วหน้าและพฒันาการของนักเรียน
อย่างใกล้ชิด  ซึงการเรียนรู้จะประสบผลสําเ ร็จได้จะต้องเริมต้นจากวิธีการสอนทีแสดง
ความสัมพนัธ์เชิงบวกทีครูเป็นผูเ้ริมตน้จดัให้กบัผูเ้รียนในการเรียนรู้ (Archambault et al., 1993; 
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Bateman 1993; International Institute for Advocacy for School Children 1993; McIntosh, 

Vaughn, Schumm, Haager, & Lee 1993; Tomlinson 1995; Tomlinson, Moon, & Callahan 1998; 

Westberg, Archambault, Dobyns,  a and  b;  Salvin 1993, Tomlinson 2000 : 1)      

การจดัการเรียนการสอนให้ประสบผลสําเร็จนนั ครูจะตอ้งจดัประสบการณ์ให้กบันกัเรียน
เกิดการเรียนรู้และจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนเชือมโยง  เสริมสร้างให้ผูเ้รียนทุก
คนได้มีส่วนร่วมการเรียนการสอน หรือ การจดัการเรียนการสอนในชันเรียนและโรงเรียนตอ้ง
ศึกษาขอ้มูลของนักเรียนก่อนการจดัการเรียนการสอน เพือให้ตรงตามความความต้องการของ
นักเรียน  ซึงประกอบด้วย  ความสามารถ  ความสนใจ  ความพร้อม  และสไตล์การเรียนรู้   

(Archambault et al., 1993; Bateman 1993; International Institute for Advocacy for School 

Children 1993; McIntosh, Vaughn, Schumm, Haager, Lee 1993; Tomlinson 1995; Tomlinson, 

Moon, & Callahan 1998; Westberg, Archambault, Dobyns, a and  b;  Salvin 1993, Tomlinson  

2000 : 1)     

นอกจากนีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ดงันี 

Tomlinson (1999) ได้กล่าวถึง การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล       

การสอนทีมีระสิทธิภาพนนัตอ้งตอบสนองความตอ้งการในการเรียนตามความสนใจและความ
พร้อมของผูเ้รียนแต่ละคน 

Tomlinson (1999) การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง           

การจดัการเรียนการสอนทีช่วยให้ครูสามารถ จดัระบบ ระเบียบ และจดัโครงสร้างหรือกรอบ
แนวคิดเกียวกบัการเรียนการสอน 

Tomlinson (1999) การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง           

การจดัการเรียนสอนทีไม่ไดมุ้่งเน้นให้กบับุคคลใดบุคคลหนึง หรือให้คาํแนะนาํสําหรับบางคน    

แต่เป็นการจดักิจกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนทุกคนทีแตกต่างกัน ในการ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กบันกัเรียนไดเ้รียนรู้ไดเ้ท่าเทียมกนั เช่น การสร้างแบบจาํลอง หรือ
สถานการณ์ในการจดักิจกรรมร่วมกนั การให้คาํแนะนาํ และกลยุทธ์การเรียนการสอนทีเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนมีอิสระในการทาํงานร่วมกนั 

Tomlinson (1999) การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล หมายถึง การจดั
กิจกรรมทีการตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนทีสามารถแยกความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้
แลว้นนั จะตอ้งกาํหนดขอบเขตในการจดัการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม เช่น เวลา การสร้าง
ความตระหนกั การตดัสินใจ และการดาํเนินการในการจดัการเรียนการสอนทีจะสนองตอบความ
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แตกต่างระหว่างบุคคลให้กบันกัเรียนทุกคนจึงจะถือว่าเป็นความสําเร็จทีดีทีสุด จุดมุ่งหมายหลกั
ของการจดัการเรียนการสอนทีเสริมสร้างความแตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นการจดัรูปแบบการเรียน
การสอนหรือจดัประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยการเตรียมความ
พร้อมใหก้บันกัเรียนอนัจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อนกัเรียนแต่ละคน  

Tomlinson (1999) การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง         

ความแตกต่าง คือ วิธีการเชิงรุกในการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และปรับการเรียน      

การสอนให้มีความยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ เพือสนองตอบความแตกต่างของนักเรียนและช่วยให้
ผูเ้รียนบรรลุผลสูงสุดตามศกัยภาพของผูเ้รียน   

Tomlinson (2010) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทีว่า การเรียนการสอนทีอย่างมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งให้การศึกษาและดาํเนินการอย่าง
รอบคอบและโดยเจตนาทีจะตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของนักเรียน  การเรียนการสอน           

ทีเสริมสร้างคุณค่าแตกต่างระหว่างบุคคล  ช่วยให้เราสามารถมองเห็นการเรียนรู้จากความ
หลากหลายแง่หลายมุมมองของนกัเรียน ซึงเป็นเรืองทีละเอียดอ่อนสําหรับการจดัการเรียนรู้ซึงบา้ง
ครังเราอาจจะมองตรงทีวา่ความเหมือนทีแตกต่าง   

 จากความหมายทีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทีมีประสิทธิภาพนันต้องตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ ความสนใจ        

ความพร้อมของผูเ้รียนแต่ละคน ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเนือหา และให้ความสําคญัต่อ
จุดประสงค์และกลยุทธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง      

ซึงสามารถสรุปหลกัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นแผนภูมิไดด้งันี 
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การจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
 

 

ครูวเิคราะห์ผู้เรียนและความต้องการของผู้เรียน 

 

 

แนวทางการการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ประกอบดว้ย 
 

 

   
 

 

 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

 

  เนือหา       กระบวนการ   ผลผลิต 

 

                    ศกัยภาพของผูเ้รียน 

 

 

 ความสามารถ        ความสนใจ     ลีลาการเรียนรู้ 

 

กลยทุธ์  วิธีการสอนทีใชใ้นการบริหารจดัการชนัเรียน  ประกอบดว้ย 

 

 พหุปัญญา    เนือหาทีทา้ทาย     MAT 

 คิดวิเคราะห์     ระดบัความสนใจ  ความสามารถ  เทคนิคการใชค้าํถาม 

 คิดแกปั้ญหา   ชินงาน  ภาระงาน   กิจกรรมทีนกัเรียนสนใจ
 คิดสร้างสรรค ์   ขอ้ตกลง    กลุ่มความสามารถ 

 คิดวิจารณญาณ   การทาํงานร่วมกนั    ชินงาน  ภาระงาน 

 คิดเชิงระบบ   กระบวนการกลุ่ม   การจดบนัทึก  อนุทิน 

 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   การศึกษาคน้ควา้อิสระ  (IS)  การเรียนการสอนทีเนน้
 ฯลฯ        ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 
 
 

ผู้เรียนได้รับการพฒันาอย่างเตม็ตามศักยภาพ 

 

แผนภูมิภาพที 10 : หลกัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ Tomlinson  

                  (2000 : 3)   

เนอืหา 

มีความสอดคล้องผู้เรียน 

การจัดกลุ่ม 

ให้สอดคล้องกบัผู้เรียน 

การประเมินผล 

และประเมินเพอืตัดสิน 
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หลกัการและความสําคัญทมีีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

1. ห้องเรียนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลตอ้งมีความยืดหยุ่น  ตอ้งแสดงให้เป็นถึง
ความชัดเจนในเป้าหมายของการเรียนการสอนของครูและนักเรียน และนักเรียนต้องเข้าใจใน
วตัถุประสงคข์องการเรียนเรียนการสอน เนน้ทีการจดัการกระบวนการกลุ่ม และการวดัผลประเมิน  

สือทีใช้ในการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน และตอ้งใช้รูปแบบ เทคนิค วิธีการการจดัการเรียน
การสอนทีหลากหลายเพือส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียนทีแตกต่างกนั 

 2. การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลควรใชเ้ครืองมือวดัผลและประเมิน
ทีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและวดัอยา่งต่อเนือง ควรมีการ
วางแผนการเรียนการสอนให้ชัดเจนคลอบคลุมกับเนือหาทีมีความสอดคล้องกับการวดัผล
ประเมินผล ซึงเป็นเป้าหมายสําคญัต่อการจดัการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ และควรคาํนึงถึง
การสร้างความตระหนัก  ความต้องการ ความสนใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  รวมถึง                

การแลกเปลียนเรียนรู้ การสอบถามนกัเรียนเพือใหไ้ดข้อ้มูลมาใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอน
ทีมีประสิทธิภาพต่อผูเ้รียน 

 3. ความยืดหยุ่นในการจดักลุ่มเพือช่วยให้ผูเ้รียนประสบผลสําเร็จและมีโอกาสในการ
เรียนรู้ ในการวางแผนการจดัการเรียนการสอนครูจะตอ้งมีความยืดหยุน่ในการจดักลุ่มนกัเรียนทีมี
ความแต่ต่างกนัออกไป ซึงในบางครังอาจจะจดัทงัชันเรียน เป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือทาํงานเป็น
รายบุคคล การเตรียมความพร้อมของนกัเรียนในการทาํงานร่วมกนักบัเพือนภายในกลุ่มจะช่วยให้
นกัเรียนไดแ้สดงออกทางดา้นความคิดเห็นของแต่ละบุคคล และครูตอ้งแน่ใจวา่การจดักลุ่มทีคละ
ความพร้อมของนกัเรียนแต่ละคนนนัในการทาํงานร่วมกนันนัจะช่วยดึงเอาความสามารถของแต่ละ
คนออกมาให้ได ้บางครังในการทาํงานร่วมกนัของนกัเรียนในชนัเรียนก็จะมีรูปแบบทีแตกต่างกนั
ออกไป หรืออาจจะมีรูปแบบทีเหมือนกนั (อย่างเช่น การจดักลุ่มให้นักเรียนฟังเนือหาจากเทป)   

การจดักลุ่มของนกัเรียนทีมีรูปแบบการเรียนรู้ทีแตกต่างกนั (เช่น นกัเรียนทีเรียนรู้ทีดีทีสุด ก็จะเนน้
การฝึกปฏิบติัเพือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทีสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปประยุกตใ์ช้) บางครังการจดั
กิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทาํงานร่วมกัน นักเรียนมีส่วนสําคญัในการทาํงานซึงเปรียบเสมือน
นกัเรียนเป็นผูถื้อหุ้นรายสําคญัทีสุดคนหนึงของกลุ่ม แลว้ในทีสุดการจดัการจดักิจกรรมโดยการ
แบ่งกลุ่มทีมีความยดืหยุน่ก็จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถตดัสินใจเกียวกบัการทาํงานของนกัเรียนเอง    
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 การจัดการเรียนการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

 ในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีเนือหาสาระทีเกียวขอ้งที
ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเรียนรู้เพือนาํไปสู่การปฏิบติัตามกระบวนการทีกาํหนดให้ไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ผูเ้รียน แนวทางการจดัการเรียนการสอน  กระบวนการจดัการเรียน
การสอน การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพือพฒันาการเรียนการสอน           

ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 การวเิคราะห์ผู้เรียน 

 ความสาํคญัจาํเป็น 

 องค์การสหประชาชาติไดร่้วมกนัระหว่างกลุ่มสมาชิกร่างกฎหมายอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิ
เด็ก (Convention on the Rights of the Child = CRC) โดยประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีสมาชิก
อนุสัญญาเมือวนัที 27 มีนาคม ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) และมีผลบงัคบัใชก้บัประเทศไทยในฐานะเป็น
กฎหมายระหวา่งประเทศเมือวนัที 26 เมษายน ค.ศ. 1992 (พ.ศ.2535) ซึงทาํให้ประเทศไทยตอ้งให้
ความสําคญักบัสิทธิพืนฐานของเด็ก 4 ประการ ไดแ้ก่ สิทธิในการมีชีวิต สิทธิทีจะไดรั้บการ
คุม้ครองจากกฎหมาย  สิทธิในดา้นพฒันาการ และสิทธิการมีส่วนร่วม โดยไดบ้ญัญติักฎหมายที
เกียวขอ้งกบัสิทธิเด็กหลายฉบบั เช่น พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ข
เพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 และพระราชบญัญติั
คุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นตน้ 

 ในดา้นการจดัการศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม 

(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์
สมบูรณ์ มาตรา 10 การจดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษา
ขนัพืนฐาน มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุด และมาตรา 24 (1) การจดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจ และถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ถือวา่เป็น
กฎหมายทางการศึกษาทีกาํหนดแนวทางในการบริหารจดัการศึกษาทีหน่วยงานทางการศึกษา
โดยเฉพาะระดบัปฏิบติัการ คือ โรงเรียนจะตอ้งปฏิบติัให้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามใน
สถานการณ์ของการปฏิรูปการเรียนรู้ทีผา่นมามีผลสะทอ้นกลบัทีแสดงถึงสภาพปัญหาของผลผลิต
ทางการศึกษา ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธิทางการศึกษาซึงเป็นการทดสอบ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน, 2554 : 7 - 8)   

 



113 
  
 หลกัการวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 

 เทคนิคและวิธีการในการจดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญันนั ครูมีบทบาทสําคญัใน
ฐานะเป็นผูอ้อกแบบการจดัการเรียนรู้ เพือเอืออาํนวยให้ผูเ้รียนเป็นผูแ้สวงหาความรู้และพฒันา
ตนเองในบรรยากาศและสถานการณ์ทีครูจดัให้ผูเ้รียนไดคิ้ดเอง ปฏิบติัเอง และนาํไปสู่การสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเองอย่างพึงพอใจ การรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม จะช่วยให้ครูมีขอ้มูลที
สําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทีเหมาะสม  สนองตอบความต้องการ ความถนัด           

ความสนใจและวธีิการหรือลีลาการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน 

 การวเิคราะห์ผูเ้รียน  ควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบต่อไปนี 

 1. ธรรมชาติของผูเ้รียน เป็นเงือนไขของการเรียนรู้ จะมีองคป์ระกอบทีมีความแตกต่างกนั  

ถา้มองในเชิงปรัชญา ธรรมชาติของผูเ้รียนจะมีองคป์ระกอบทีแตกต่างกนัไปตามสภาพของร่างกาย  

จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา  วิธีคิด ค่านิยมและความเชือ มองในดา้นจิตวิทยาพฒันาการในแต่ละ
ช่วงอายุการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะมีความแตกต่างกนั รวมทงัในทางสังคมดว้ย  จึงจาํเป็นทีครูผูส้อน
จะตอ้งคาํนึงและวิเคราะห์ความแตกต่างให้ครอบคลุมทงัดา้นปรัชญาและจิตวิทยาพฒันาการของ
ผูเ้รียน ทงัทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ดงัแผนภูมิแสดงองคป์ระกอบธรรมชาติ
ของผูเ้รียนในหนา้ถดัไป 

 2. ประสบการณ์และพืนฐานความรู้เดิม ผูเ้รียนแต่ละคนมีความรู้หรือประสบการณ์ทีผา่น
มาไม่เหมือนกนัแมจ้ะผา่นกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์เดียวกนั ทงันีเพราะผูเ้รียนไดรั้บการ 

อบรมเลียงดูจากครอบครัว มีธรรมชาติและศกัยภาพในการเรียนรู้ทีแตกต่างกนัเป็นพืนฐานซึงมีผล
ต่อการเรียนรู้ใหม่ 
 3. วิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ (Learning  Styles) ของผูเ้รียนแต่ละคนไม่เหมือนกนั  

ซึงเดวคิ คอลป์ (David  Kolb) ไดแ้บ่งคนตามวธีิการเรียนรู้ไว ้4 รูปแบบ ดงันี 

     3.1  ผูเ้รียนทีมีวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้จากจินตนาการของตนเอง โดยอาศยั
ความสามารถในการรับรู้และการสร้างจินตนาการต่าง ๆ ขึนเอง สามารถไตร่ตรองจนมองเห็นภาพ
โดยส่วนรวม ผูเ้รียนกลุ่มนีจะทาํงานไดดี้ในสถานการณ์ทีตอ้งการความคิดหลากหลาย เช่น ในการ
ระดมสมอง ผูเ้รียนกลุ่มนีจะให้ความสนใจแก่บุคคล สังคม วฒันธรรมต่าง ๆ เหมาะทีจะเรียนรู้ไป
เป็นผูเ้ชียวชาญทางด้านศิลปะการใช้อารมณ์ จินตนาการ ผูเ้รียนกลุ่มนีจะมีความเก่งทางด้าน
มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นผูมี้แนวคิดอเนกมยั (Diverge) แผนภูมิแสดงองคป์ระกอบธรรมชาติ
ของผูเ้รียน 
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แผนภูมิภาพที 12 วธีิการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ (Learning  Styles) ของเดวทิ คอล์ป   

                             กระทรวงศึกษาธิการ (2545)   

 

   3.2 ผูเ้รียนทีมีวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ทีหนักไปในทางการคิดวิเคราะห์             

หรือซึมซบั (Assimilator) มีความสามารถในการสรุปหลกัการ สนใจในทฤษฎีต่าง ๆ ให้ความสนใจ
กบัประสบการณ์จริงค่อนขา้งนอ้ย แต่สนใจในหลกัการเชิงนามธรรมก่อน ไม่ชอบลงมือปฏิบติัและ
มกัไม่คาํนึงถึงการนาํทฤษฎีไปประยุกตใ์ช ้ผูเ้รียนกลุ่มนีควรจะเรียนรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์พืนฐาน  

และในสาขาทีเกียวกบัการวจิยัต่าง ๆ 

   3.3  ผูเ้รียนทีมีวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ทีเป็นเอกนยั  (Coverage) หนกัไปใน
ทางการใช้สามญัสํานึก ชอบนาํแนวคิดทีเป็นนามธรรมไปปฏิบติั สามารถสรุปวิธีทีถูกตอ้งทีสุด
เพียงวิธีเดียวทีจะสามารถนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหามากกวา่ใชอ้ารมณ์ ชอบทาํงานกบัวตัถุมากกว่า
บุคคล มกัสนใจเรียนรู้เฉพาะเจาะจงในสิงใดโดยเฉพาะและมีความเชียวชาญเฉพาะเรือง ผูเ้รียนกลุ่ม
นีเหมาะทีจะไปเรียนรู้ในสาขาวทิยาศาสตร์กายภาพ วศิวกรรมศาสตร์ เป็นตน้ 

 

 

ความถนดั 

ความสนใจ 

ความตอ้งการ 

อารมณ์ 

สติปัญญา ค่านิยม 

ความเชือ 

สงัคม 

จิตใจ ร่างกาย 

พืนฐานความรู้เดิม 
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   3.4  ผูเ้รียนทีมีวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้แบบปรับปรุง (Accommodator) หนกัไปใน
ทางการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาจากการปฏิบติัของตนเอง เป็นผูเ้รียนทีชอบลงมือปฏิบติั  ชอบทดลองจะ
ทาํงานไดดี้ในสถานการณ์ทีตอ้งใชก้ารปรับตวั เป็นนกัแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทีตนคิดขึนเอง ซึงไดม้า
จากการคิดค้น ลองผิดลองถูก ชอบทาํงานกับบุคคล คนกลุ่มนีจะมีพืนฐานในสาขาทีต้องการ
ประยกุต ์และใชเ้ทคนิคต่าง ๆ เช่น นกับริหาร นกัการตลาด และพนกังานขาย เป็นตน้ 

 ส่วน Anthony Grasha และ Shery1  Reichmann ไดจ้าํแนกลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ออกเป็น 6 แบบ คือ 

 1. แบบอิสระ (Independence) ลกัษณะของผูเ้รียนประเภทนีชอบทีจะคิดและทาํงานต่าง ๆ 

ด้วยตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้อืน มีความตังใจทีจะศึกษาในสิงทีตนเองเห็นว่ามี
ความสาํคญั  และมีความเชือมนัวา่ตนเองสามารถเรียนรู้ได ้

 2. แบบหลบหลีก (Avoidance) ลกัษณะของผูเ้รียนประเภทนีจะไม่สนใจการเรียนรู้เนือหา
สาระตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบดงัเดิม (Traditional Classroom) ไม่มีส่วนร่วมกบัผูเ้รียนคน
อืน  ไม่สนใจสิงทีเกิดขึนในหอ้งเรียน  และมีความคิดวา่หอ้งเรียนเป็นสิงทีน่าเบือหน่าย 

 3. แบบร่วมมือ (Collaboration) ผูเ้รียนแบบนีจะเรียนรู้ไดดี้จากการแลกเปลียนความคิดเห็น  

การแลกเปลียนเรียนรู้จากกนัและกนั ผูเ้รียนจะร่วมมือกบัผูส้อนและเพือน ๆ ชอบทาํงานร่วมกบัคน
อืน ๆ มองวา่หอ้งเรียนเป็นสังคมทีมีปฏิสัมพนัธ์ทีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 

 4. แบบพึงพา (Dependence) ผูเ้รียนลกัษณะนีจะไม่ค่อยอยากเรียนรู้ จะเรียนเฉพาะสิงทีถูก
กาํหนดใหเ้รียน ตอ้งมีการบอกใหท้าํ ซึงจะเป็นคนทีไม่มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ไม่มีความคิดเป็น
ของตนเอง 

 5. แบบแข่งขนั (Competition) ผูเ้รียนจะเรียนรู้เนือหาสาระเพือมุ่งหวงัทีจะทาํให้ไดดี้กวา่
คนอืน ๆ มีความรู้สึกว่าจะตอ้งแข่งขนัเพือให้ได้รับรางวลัจากห้องเรียนเป็นคะแนนหรือคาํติชม  

ผูเ้รียนประเภทนีมีความรู้สึกว่าตนเองจะตอ้งชนะเสมอ จึงทาํให้คนอืนไม่ชอบทีจะมีส่วนร่วมกบั
ผูเ้รียนแบบนี 

 6. แบบมีส่วนร่วม (Participation) ผูเ้รียนตอ้งการทีจะเรียน ชอบเขา้ห้องเรียน มีความ
รับผิดชอบในการเรียน มีส่วนร่วมกบัคนอืน ๆ มีความรู้สึกกว่าตนเองมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
หอ้งเรียนใหม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ แต่จะมีส่วนร่วมนอ้ยในกิจกรรมทีไม่ไดอ้ยูใ่นแนวทางของวิชา
ทีเรียน 

 

 



116 
  
 สรุปไดว้่าการจดัการเรียนการสอนทีครูตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในตวัผูเ้รียนให้มากทีสุด 

เพือเลือกวิธีการสอนและกลยุทธ์ในการพฒันาผูที้มีความแตกต่างกนั ซึงสามารถจดัการเรียนการ
สอนไดห้ลากหลายวธีิเพือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถ ความสนใจ ความพร้อมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดงันนับทบาทของครูตอ้งเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก เพือน และผูใ้ห้คาํ
ชีแนะเพือเติมเต็มให้กับนักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนทีครูจัดให้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ 

 วธีิการวเิคราะห์ผู้เรียน 

 วิธีวิเคราะห์ผูเ้รียนซึงจะช่วยให้ครูผูส้อนได้รู้จักผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม มี
ขนัตอนดงันี 

 1. กาํหนดจุดมุ่งหมาย หรือความตอ้งการทีจะใชข้อ้มูลเกียวกบัตวัผูเ้รียน แลว้นาํไปจดักลุ่ม
ผูเ้รียนในลกัษณะกลุ่มเหมือนหรือกลุ่มคละ หรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะในเรือง
ทกัษะ 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล มีหลายวิธีทีจะให้ไดข้อ้มูลเกียวกบัตวัผูเ้รียน อาทิ การสนทนา  
สัมภาษณ์ สังเกต กระบวนการกลุ่ม การทาํแบบทดสอบก่อนเรียน การรวบรวมขอ้มูลการเรียนรู้ดา้น
สุขภาพและดา้นพฒันาการจากระเบียบสะสม บนัทึกสุขภาพ แฟ้มผลงาน(Portfolio) และผลการ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory  Learning) 

 3. วิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล โดยจาํแนกให้เห็นองค์รวมของผูเ้รียนใน 3 ด้าน คือ         

ความสนใจ สติปัญญา วฒิุภาวะ รวมทงัวธีิการเรียนรู้ ดงัตวัอยา่ง 

 

ตวัอยา่งแบบวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล 

ตวัอยา่งที 1 ขอ้มูลธรรมชาติของผูเ้รียนและวธีิการเรียนรู้ 

ชือผูเ้รียน 
ธรรมชาติของผูเ้รียน 

วธีิการเรียนรู้ 
ความสนใจ สติปัญญา วฒิุภาวะ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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ตวัอยา่งที 2 ขอ้มูลประสบการณ์พืนฐานการเรียนรู้ 

 

ชือผูเ้รียน 
ประสบการณ์พืนฐานการเรียนรู้ 

วธีิการเรียนรู้ 
ความรู้ ทกัษะ ผลงาน 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

ตวัอยา่ง แบบวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายกลุ่มตามวธีิการเรียนรู้ 

กลุ่มจินตนาการ กลุ่มคิดวเิคราะห์ กลุ่มสามญัสาํนึก กลุ่มปฏิบติั 

1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 

4. 4. 4. 4. 

5. 5. 5. 5. 

6. 6. 6. 6. 

 

ตวัอยา่ง แบบวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายกลุ่มตามศกัยภาพผูเ้รียน 

กลุ่มศกัยภาพ รายชือผูเ้รียน 

1.  เหตุผล 1 2 3 

2.  ภาษา 1 2 3 

3.  ศิลปะ 1 2 3 

4.  มิติสัมพนัธ์ 1 2 3 

5.  ดนตรี 1 2 3 

6.  มนุษยสัมพนัธ์ 1 2 3 

7.  เขา้ใจตนเอง  เขา้ใจชีวิต 1 2 3 

8.  ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 1 2 3 
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 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2545 (หมวด 4 แนวการจดั
การศึกษา) ไดก้าํหนดในมาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุด สามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศกัยภาพ มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ดาํเนินการ ดงันี 1) จดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหคิ้ดได ้คิดเป็นทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่ง
ต่อเนือง 4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 

รวมทงัปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา 5) ส่งเสริม
สนบัสนุนใหค้รูสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มสือการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพือให้
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทงัสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการจดั       

การเรียนรู้ ทงันีครูและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ 6) จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดขึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานที มีการประสานความร่วมมือกบับิดา
มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  ดงันนัในการ
จดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  จึงมีแนวทางในการจดัการเรียนการสอน
ประกอบดว้ย 

 

 การจัดการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 

 ความหมายของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 Carl R. Rogers. อา้งถึงใน วฒันาพร ระงบัทุกข์, 2542. ไดใ้ห้ความหมายของการเรียน    

การสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัทีว่า เป้าหมายทีสําคญัทีสุดของการจดัการศึกษา คือ การจดัให้
ผูเ้รียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองไดสู้งสุดตามศกัยภาพของตน แนวคิดเกียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมีลกัษณะการให้ความสําคญักบัผูเ้รียน ผูเ้รียนมีบทบาท
รับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตน แต่อยา่งไรก็ตามผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทงัในดา้นความ
ตอ้งการ ความสนใจ ความถนดัและทกัษะพืนฐานอนัเป็นเครืองมือสําคญัทีจะใช้ในการเรียนรู้ 

ทกัษะของมนุษยจึ์งเป็นเรืองสําคญัทกัษะเหล่านนัประกอบดว้ย ทกัษะเก่งคิด ทกัษะเก่งปฏิบติั และ
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ทกัษะเชิงเทคนิค ซึงจะตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้จากความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน 

วเิคราะห์ ระดบัสติปัญญาและการแสดงผลออกมาจากการเรียนรู้  

 วิชยั วงษใ์หญ่ (2544 : 1-13) ไดก้ล่าวถึง  การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั
คือ  การศึกษาลกัษณะต่าง ๆ ให้กบัผูเ้รียนจึงเป็นสิงหนึงทีผูส้อนควรให้ความสําคญัเพือจะได้
สามารถวเิคราะห์ผูเ้รียนและออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีเหมาะสม 

 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2550) หมายถึง การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดจุดมุ่งหมายกิจกรรม และวิธีการเรียนรู้ ไดคิ้ดเอง ปฏิบติัเอง ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง รวมทงัได้
ประเมินผลการพฒันาการเรียนรู้ตามศกัยภาพ ความตอ้งการ ความสนใจ และความถนดัของแต่ละ
คน 

 กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 5 - 7) ไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสําคญั หรือการเรียนทีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ทีไดจ้ดั หรือ
ดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ความแตกต่างระหวา่งบุคคลความสามารถทางปัญญา วิธีการ
เรียนรู้โดยบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมอนัพึงประสงค์ ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัจริง     

ไดพ้ฒันากระบวนการคิด วเิคราะห์ ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง และแสวงหาความรู้ดว้นตนเองตามความ
ถนดั ความสนใจดว้ยวธีิการ กระบวนการ และแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลายทีเชือมโยงกบัชีวิตจริง
ทงัในและนอกห้องเรียน มีการวดัผล ประเมินผล ตามสภาพจริง ทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดต้าม
มาตรฐานหลกัสูตรทีกาํหนด เพือใหก้ารจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัแนวทางทีระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติไดบ้ญัญติัไว ้สถาบนัการศึกษาจึงมีหนา้ทีโดยตรงทีจะกาํหนดเป้าหมาย ภารกิจ 

และแสวงหา ยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการดาํเนินการเพือให้ผูเ้รียนพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  

และความสามารถ ของผูเ้รียนแต่ละคน 

 American Psychological Association (1997) ไดใ้ห้ความหมายไวด้งันี หลกัสําคญัของการ
กาํหนดเป้าหมายในการจดักระบวนการเรียนรู้ ทีจะให้ผูเ้รียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ได้
นนั ครูตอ้งคอยเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน แนะนาํ และชีแนวทางในการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนไดส้ามารถ
สร้างความรู้ความเขา้ใจทีเกิดขึนจากการจดัการเรียนรู้ สามารถเชือมโยงองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

พร้อมกบัหาและนาํวิธีการทีได้จากการเรียนรู้ทีเป็นประโยชน์ในการดาํรงชีวิต โดยทีครูตอ้งจดั
กิจกรรมการเรียนเรียนการสอนให้ตรงตามความตอ้งการและศกัยภาพของผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ทีมีความหมายอยา่งแทจ้ริง การจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีประประสิทธิภาพนนั ครูตอ้ง
ใชก้ลยุทธ์  วิธีการ เทคนิคการสอนหรือรูปแบบการสอนทีจะทาํให้ผูเ้กิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองที
เกิดจากขอ้มูลพืนฐานหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ทีไดจ้ากผูเ้รียนซึงมีความแตกต่างกนัออกไป โดยที



120 
  
ครูต้องเป็นผูจ้ ัดกระบวนการเรียนรู้ทีส่งเสริมกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อันจะส่งผลต่อ
คุณลกัษณะนิสัยทีดีใหก้บัผูเ้รียน เพือจะไดส้ามารถคิดและสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 

 จุดเน้นของการจัดการสอนทผีู้เรียนเป็นสําคัญ 

 1. ผูเ้รียนไดป้ระโยชน์สูงสุด 

 2. ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

 3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลาย 

 4. ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติจริง 

 ทฤษฏีการเรียนรู้ทสีนับสนุนการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 1. ทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) 

 2. ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล (Information Processing Theory) 

 3. ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 

 4. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Collaborative Learning)    

 หลกัการเรียนรู้เพอืการจัดการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 ส่งเสริมให้ผูเ้รียน สร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Construction) ดว้ยการใชก้ระบวนการเรียนรู้ 

(learning  process) ไดแ้ก่ 

 1. มีส่วนร่วม (Participation) อยา่งตืนตวั (Active) 

 2. มีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) และร่วมมือ ร่วมใจ (Co-Operation) ในการแลกเปลียนเรียนรู้ 

(Share  and  Learning) 

 3. ทาํกิจกรรมเพือพฒันาทงัสมองซีกซา้ยและขวา หรือพฒันาพหุปัญญา (Multiple 

Intelligences) 

 4. การคิด (Thinking) ซึงกระตุน้ดว้ยการถาม (Inquiry) 

 5. นาํความรู้ไปใช ้และประยกุตใ์ช ้(Application) 
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 ลกัษณะของการจัดกจิกรรมทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 จากทีกล่าวมาทงัหมด สามารถสรุปลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั อาภรณ์ ใจเทียง (2546) ไดก้ล่าวไวด้งันี 

 1. Active Learning เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํ หรือปฏิบติัดว้ยตนเอง ดว้ยความ 

กระตือรือร้น เช่น ไดคิ้ด คน้ควา้ ทดลองรายงาน ทาํโครงการ สัมภาษณ์ แกปั้ญหา ฯลฯ ไดใ้ช ้

ประสาทสัมผสัต่าง ๆ ทาํให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างแทจ้ริง ผูส้อนทาํหน้าที เตรียมการจดั 

บรรยากาศการเรียนรู้จดัสือสิงเร้าเสริมแรงใหค้าํปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกนั 

 2. Construct เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนไดค้น้พบสาระสาํคญัหรือองคก์ารความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง
อนัเกิดจากการไดศึ้กษาคน้ควา้ทดลอง แลกเปลียนเรียนรู้และลงมือปฏิบติัจริง ทาํให้ผูเ้รียนรักการ
อ่าน รักการศึกษาคน้ควา้เกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้เห็นความสําคญัของการเรียนรู้ ซึงนาํไปสู่ 

การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ทีพึงประสงค ์

 3. Resource  เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทีหลากหลายทงับุคคล 

และเครืองมือทงัในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ผูเ้รียนไดส้ัมผสัและสัมพนัธ์ กบัสิงแวดลอ้มทงัที 

เป็นมนุษย ์ (เช่นชุมชน ครอบครัว องค์กรต่าง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลกัการทีว่า     
“การเรียนรู้เกิดขึนไดทุ้กทีทุกเวลาและทุกสถานการณ์) 

 4. Thinking  เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมกระบวนการคิด ผูเ้รียนไดฝึ้กวิธีคิดในหลายลกัษณะ 

เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชดัเจน คิดถูก ทางคิดกวา้ง คิดลึกซึง คิดไกล คิดอยา่งมี
เหตุผลเป็นตน้ (ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2543 : 55  -  59) การฝึกให้ผูเ้รียนไดคิ้ดอยูเ่สมอใน
ลักษณะต่าง ๆ จะทาํให้ผูเ้รียนเป็นคนคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น คิดอย่างรอบคอบมีเหตุผล                    

มีวจิารณญาณ ในการคิด มีความคิดสร้างสรรคมี์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทีจะเลือกรับและ
ปฏิเสธขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและมีเหตุผลอนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติประจาํวนั 

 5. Happiness  เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข เป็นความสุขทีเกิดจากประการ
ทีหนึงผูเ้รียนได้เรียนในสิงทีตนสนใจสาระการเรียนรู้ ชวนให้สนใจใฝ่คน้ควา้ศึกษาท้าทาย          

ให้แสดงความสามารถและให้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที ประการทีสองปฏิสัมพันธ์ 

(Interaction) ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนและระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตร        

มีการช่วยเหลือ เกือกูลซึงกนัและกนั มีกิจกรรมร่วมดว้ยช่วยกนั ทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกมีความสุขและ
สนุกกบัการเรียน 
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 6. Participation เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนกาํหนดงาน วางเป้าหมาย
ร่วมกันและมีโอกาสเลือกทาํงานหรือศึกษาค้นควา้ในเรืองทีตรงกับความถนัดความสามารถ     

ความสนใจ ของตนเองทาํให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยความกระตือรือร้น  มองเห็นคุณค่าของสิงทีเรียนและ
สามารถประยกุตค์วามรู้นาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวติจริง 

 7. Individualization ผูส้อนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลของผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองให้เต็มศกัยภาพมากกวา่เปรียบเทียบแข่งขนัระหวา่ง
กนัโดยมีความเชือมนัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไดแ้ละมีวธีิการเรียนรู้ทีแตกต่างกนั 

 8. Good Habit เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนไดพ้ฒันาคุณลกัษณะนิสัยทีดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ
ความเมตตา กรุณา ความมีนาํใจ ความขยนั ความมีระเบียบวินยั ความเสียสละ ฯลฯ และลกัษณะ
นิสัยในการทาํงานอย่างเป็นกระบวนการการทาํงานร่วมกบัผูอื้น การยอมรับผูอื้น และการเห็น
คุณค่าของงาน เป็นตน้ 

 

 บทบาทของครูในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2550) ผูที้มีบทบาทสาํคญัในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั คือ ครูผูส้อน ดงันนั ครูผูส้อนจาํเป็นทีจะตอ้งทาํความเขา้ใจในเรืองทีเกียวกบัการจดัการเรียน
การสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพราะจะช่วยในการปรับเปลียนแนวคิดในการจดัการเรียนการสอน 

ซึงบทบาทของครูจะเปลียนไปจากเดิม โดยมีบทบาทใหม่ ดงันี 

 1. เป็นผูจ้ดัการ (Manager) เป็นผูก้าํหนดบทบาทให้ผูเ้รียนทุกคนไดมี้ส่วนเขา้ร่วมทาํ
กิจกรรมต่างๆ ทีเหมาะสมกบัความสามารถ ความสนใจของผูเ้รียน 

 2. เป็นผูช่้วยเหลือและแหล่งเรียนรู้ (Helper and resource) เป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือทางดา้น
วชิาการในยามทีผูเ้รียนตอ้งการ อนัจะช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพ 

 3. เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและสนบัสนุนกระบวนการเรียนการสอน (Facilitator) ให้การ
สนบัสนุนช่วยเหลือดา้นสืออุปกรณ์ คาํแนะนาํ เพือให้ผูเ้รียนสามารถดาํเนินกิจกรรมไปไดอ้ยา่ง
ราบรืน 

 4. เป็นผูติ้ดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบกระบวนการทาํงาน ผลงานของผูเ้รียน 

รวมทงัการเรียนรู้ทีเกิดขึน ในตวัผูเ้รียนเพือนาํผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
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 ทิศนา แขมมณี (2547 : 36 - 37) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูและไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะสําหรับ
ครูผูส้อนไว ้ดงันี 

 ข้อเสนอแนะสําหรับครู 

 1. ในการศึกษาเกียวกบัการสอน ครูพึงให้ความสนใจในหลกัการมิใช่มุ่งความสนใจที
เทคนิค วิธีการเท่านนั ครูควรพยายามทาํความเขา้ใจในหลกัการ จาํหลกัการให้แม่นและหมนั 

ประยกุต ์ใชห้ลกัการนนัในสถานการณ์ทีหลากหลาย 

 2. ครูพึงศึกษาแนวความคิด ความเชือ หรือหลกัการต่างๆ ซึงมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย และ
เลือกสรรสิงทีตนเชือถือ หมนัวิเคราะห์การคิดและการกระทาํของตนวา่สอดคลอ้งกนัหรือไม่ และ
ศึกษาผลการกระทาํ เพือปรับเปลียนหรือยนืยนัแนวความคิด ความ เชือมนั 

ต่อไป 

 3. ครูพึงเปิดใจกวา้งในการศึกษาแนวความคิด ความเชือ หรือหลกัการต่างๆ ทีแตกต่าง ไป 

จากความคิดของตน และเปิดโอกาสให้ตนเองไดมี้ประสบการณ์ในสิงทีแตกต่างออกไปโดยการ
ทดลอง ปฏิบติั หรือศึกษา วิจยั เพือพิสูจน์ทดสอบแนวคิดใหม่ๆ อนัอาจจะนาํมาซึงทางเลือกใหม่ๆ 

ทาํให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิงขึน มีความคิดแปลกใหม่ มีชีวิตชีวา น่าตืนเตน้ และน่า
เรียนรู้ ทงัสาํหรับครูและผูเ้รียน 

 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545 : 17 – 18) กล่าวถึงบทบาทของผูส้อนในการ
ดาํเนินงาน ตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ เพือให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานการศึกษา
นนั ผูส้อนทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการดงัต่อไปนี 

 1. การส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน การทีผูส้อนจะสามารถจดั 

กิจกรรมการเรียนรู้เพือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะตามมาตรฐานการศึกษาเป็นผลสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพนนัจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารและชุมชนในการพฒันาการศึกษา  ดงันนั
ผูบ้ริหารและผูส้อนจะตอ้งร่วมกนัสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัชุมชนในการร่วมกนัจดัการศึกษา ซึง
ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีบทบาทในการพฒันาการศึกษา  และมีการประชาสัมพนัธ์เพือสร้าง
ความเขา้ใจระหวา่งกนั 

 2. การจดัสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ผูส้อนจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มซึงเป็น
บรรยากาศทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้ การจดับรรยากาศในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ มีสือการสอนทีเร้าความสนใจผูเ้รียน ตลอดจนการดาํเนินกิจกรรมในบรรยากาศแห่ง
ความเป็นกลัยาณมิตรยอ่มเอือต่อการพฒันาการเรียนรู้ 
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 3. การพฒันางานของตนเอง ผูส้อนจะตอ้งแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพือนาํมาใช้
ในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ และการปฏิบติังานอย่างต่อเนือง เพือให้สอดคลอ้งกบั   

การปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดจนมีการแลกเปลียนผลการปฏิบติังานทีประสบความสาํเร็จระหวา่งกนั 

 4. การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถินผูส้อน
จะต้องให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของท้องถินโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีการจดัแนวการเรียนการสอนให้
สอดคล้อง กับหลักสูตรตามความต้องการของผูเ้รียน ความต้องการของท้องถินและการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ให้สามารถเชือมโยงแกไ้ขปัญหาทอ้งถินได ้และเนน้การปฏิบติั
จริง 

 5. กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  ผูส้อนทุกคนควรจะไดท้าํความ 

เขา้ใจให้กระจ่างชดัในความหมาย และลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั เพอืจะไดป้ฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

 พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข (2550 : 23 - 24) กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนที
เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ทาํให้ผูส้อนในยุคปัจจุบนัตอ้งปรับเปลียนบทบาทและเสนอบทบาทไว้
ดงันี 

 บทบาทของครูในยคุปัจจุบนัครูตอ้งสอนหรือฝึกผูเ้รียนดงันี 

 1. ฝึกคิด คือ สอนใหผู้เ้รียนคิดเองเป็น 

 2. ฝึกใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ ศึกษาใหลึ้กซึงในเรืองใดเรืองหนึง และมีการวจิยัคน้ควา้ 
 3. ฝึกใหผู้เ้รียนบริการสังคม คือ สิงทีเรียนจะมีคุณค่า เมือไดใ้ชค้วามรู้นนัใหเ้ป็น 

ประโยชน์ ต่อสังคม 

 ครูเป็นภูมิปัญญาทีสําคญัในการพฒันาให้ผูเ้รียนตงัแต่ตวัเล็กๆ ซึงเป็นประชากรทีสําคญั
ของโลกครูตอ้งเป็นตวัทวีคูณในการนาํเด็กเขา้สู่ระบบของการเรียนรู้ บทบาทของครูจึงเปลียนไป
จากผูใ้ห้ความรู้ ผูบ้อกความรู้ (Telling, Talking) มาเป็นผูใ้ห้ผูเ้รียนใช้กระบวนการ (Process)       

คิดคน้หาความรู้ดว้ยตนเองตลอดจนแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ครูจึงเปลียนบทบาทจากผูส้อน (Teacher) 

มาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) คือเป็นผูเ้ตรียมประสบการณ์ สือการเรียนการสอนให ้

ผูเ้รียนใชศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 การจดัการเรียนการสอนเพือให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณภาพ  คือ ดี มีปัญญา คือ เก่ง และเป็นผูมี้
ความสุข คือ สุขภาพกายและจิตดี โดยสรุปเป็นประชาชนทีดี เก่ง สุข เป็นประชาชนทีมองกวา้ง   

คิดไกล ใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรมนนั ตอ้งเป็นการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
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 Tomlinson (2001 : 16) ไดก้ล่าวถึงบทบาทสําคญัในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล คือ หน้าทีสําคญัของครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคือผูอ้าํนวย
ความสะดวกกบันกัเรียนในการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนให้ประสบผลสําเร็จมากกวา่จะเป็น
ผูด้าํเนินการสอนเพียงผูเ้ดียว รวมถึงเป็นผูค้อยดูแลและประสิทธิประสาทความรู้ให้กบันักเรียน  

และทีสําคญัครูจะตอ้งเป็นทงัผูใ้ห้คาํแนะนาํ (Coach) และเป็นพีเลียงให้กบัผูเ้รียนในการเรียนรู้     

ซึงบทบาทสาํคญัของครูทีช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพ มีหนา้ทีสาํคญั ๆ ดงันี  

 1. ประเมินความพร้อมของนกัเรียนดว้ยวธีิการทีหลากหลาย 

 2. วิเคราะห์ผลการประเมินความพร้อมทีสอดคลอ้งความสนใจและความตอ้งการในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

 3. จดัการเรียนการสอนทีหลากหลายเพือใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอดและทกัษะการคิด  

 4. พฒันาวิธีการเรียนการสอนทีเสริมสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กบัผูเ้รียนของ
ตนเองทีเกิดจากการสอบถามความคิดเห็น  

 .   วเิคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลของผูเ้รียนแต่ละคนใหก้บัผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจและใชเ้ป็น
ช่องทางในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ  จึงมีลกัษณะดงัแสดงใน
แผนภูมิภาพ 12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที 12 บทบาทสาํคญัของครูในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง 

                บุคคล Tomlinson (2000 : 6)    



126 
  
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 6 - 7) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูในการจดั    

การเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ดงันี 

 1. การวเิคราะห์ผูเ้รียน การรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ช่วยให้ครูผูส้อนมี ขอ้มูล
ทีสําคญัในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีเหมาะสม  หลักการวิเคราะห์ผูเ้รียนควรคาํนึงถึง
องคป์ระกอบทีสําคญั 3 องคป์ระกอบ คือ ธรรมชาติของผูเ้รียน ประสบการณ์ และพืนฐานความรู้
เดิม วธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 2. การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ และการบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมในการจดักิจกรรม        

การเรียนรู้ 

 3. การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขนัพืนฐานเชือมโยงกับการพฒันาหลักสูตรและ        

การจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 4. การออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสูตรและเชือมโยง
บูรณาการระหวา่งกลุ่มวชิาโดยใชผ้ลการเรียนรู้ทีกาํหนดเป็นหลกั และใชก้ระบวนการวิจยัเป็นส่วน
หนึงของการจดัการเรียนรู้ เพือมุ่งพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 5. การออกแบบการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชเ้ครืองมืดวดัทีหลากหลายเพือ
สะทอ้นภาพได้ชดัเจนและแน่นอนว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างไร ทาํให้ไดข้อ้มูล       

ของผูเ้รียนรอบดา้นทีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง เพือประกอบการตดัสินผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ 

มีประสิทธิภาพ 

 สรุปไดว้า่ บทบาทสาํคญัของครูในการจดัการเรียนสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ตอ้งผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยความสะดวก  คอยติดตามตรวจสอบและเป็นผูว้เิคราะห์ผูเ้รียน รู้จกัผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม ช่วยให้มีขอ้มูลทีสําคญัในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีเหมาะสมตาม
ธรรมชาติของผูเ้รียน ประสบการณ์  และพืนฐานความรู้เดิม วิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยกาํหนด
บทบาทให้ผูเ้รียนทุกคนได้มีส่วนเข้าร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ ทีเหมาะสมกับความสามารถ           

ความสนใจของผูเ้รียน ดงัตาราง 9 
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ตารางที 9 ตารางสังเคราะห์บทบาทของครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

 

พิมพนัธ ์ 

เดชะคุปต ์ 

(2550) 

 

 

ทิศนา  แขมมณี 

(2547 : 36-37) 

 

สุคนธ์  สินธพานนท ์

และคณะ  

(2545 : 17 – 18 ) 

 

พิมพนัธ ์เดชะคุปต ์

และพเยาว ์ยนิดีสุข 

(2550 : 23 - 24) 

 

 

Tomlinson 

(2001  :  16) 

 

กรมวชิาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(2544 : 6 - 7) 

 

 

ผูว้ิจยัสังเคราะห์ 

1. เป็น
ผูจ้ดัการ 

(Manager)  

2. เป็นผูช่้วย
เหลือและ
แหล่งเรียนรู้ 

(Helper and 

resource) 

3. เป็นผู ้
อาํนวยความ
สะดวกและ
สนบัสนุน
กระบวนการ
เรียนการ
สอน 

(Facilitator) 

4. เป็น
ผูติ้ดตาม
ตรวจสอบ 

(Monitor)  

 

1.เขา้ใจหลกัการ
สอนมากกวา่
เทคนิควธีิการ 

2. ศึกษา
แนวความคิด 

หลกัการต่าง ๆ 

และปรับเปลียน
วธีิการสอน 

3. เปิดใจรับ
แนวคิดหลกัการ
ต่าง  ๆ  

ทดลอง ปฏิบติั 

หรือศึกษา วจิยั 

เพือพิสูจน์
ทดสอบแนวคิด
ใหม่ ๆ อนั
อาจจะนาํมาซึง
ทางเลือกใหม่ๆ 

ทาํให้การเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ  

1. การส่งเสริม
ความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชน
  

2. การจดั
สภาพแวดลอ้มทีเอือ
ต่อการเรียนรู้ 

3. การพฒันางานของ
ตนเอง  

4. การจดัการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร ความ
ตอ้งการของผูเ้รียน
และทอ้งถิน 

5. กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั  

1. ฝึกคิด คือ สอนให้
ผูเ้รียนคิดเองเป็น 

2. ฝึกให้ผูเ้รียนศึกษา
คน้ควา้ ศึกษาให้ลึกซึง
ในเรืองใดเรืองหนึง 

และมีการวจิยัคน้ควา้ 

3. ฝึกให้ผูเ้รียนบริการ
สังคม คือ สิงทีเรียนจะ
มีคุณค่า เมือไดใ้ช้
ความรู้นันให้เป็น 

ประโยชน์ ต่อสังคม 

 

. ประเมิน
ความพร้อม
ของนกัเรียน
ดว้ยวธีิการที
หลากหลาย 

. วเิคราะห์ผล
การประเมิน
ความพร้อม 

. จดัการเรียน
การสอนที
หลากหลาย  

. พฒันา
วธีิการเรียน
การสอน  

. วเิคราะห์
ขอ้มูลและ
นาํเสนอขอ้มูล 

 

1. การวเิคราะห์
ผูเ้รียน การรู้จกั
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่ม 

2. การใชจิ้ตวิทยาการ
เรียนรู้ และการบูรณา
การคุณธรรม ค่านิยม
ในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 

3. การวเิคราะห์
หลกัสูตร 

4. การออกแบบการ
เรียนรู้ 

5. การออกแบบการ
วดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง  

 

.วเิคราะห์ผูเ้รียน 

.  ประเมินความ
พร้อมของนกัเรียน 

. ศึกษาแนวคิด  

หลกัการและ
เทคนิคการสอน
ต่าง ๆ   

.  วเิคราะห์
หลกัสูตร  

.  ออกแบบการ
เรียนการสอน 

6.  จดัการเรียนการ
สอนให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรและ
ผูเ้รียน  โดยทีครู
เป็นผูช่้วยในการ
อาํนวยความ
สะดวกและเป็น
ผูติ้ดตาม
ตรวจสอบ 

.  ออกแบบการ
วดัและประเมินผล 

ให้มีความ
สอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียน 

. วิเคราะห์ผล
การจดัการเรียน
การสอนเพือใช้
เป็นขอ้มูล
สารสนเทศใน
การปรับปรุง
และพฒันาการ
เรียนการสอน
ให้มี
ประสิทธิภาพ
โดยใชก้ารวิจยั
เป็นฐาน 
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 จากตารางสังเคราะห์บทบาทของครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ผูว้ิจยัสามารถ
สรุปบทบาทของครูในการจดัการเรียนการสอนไดด้งันี 1. วิเคราะห์ผูเ้รียน 2. ประเมินความพร้อม
ของนักเรียน 3. ศึกษาแนวคิด หลักการและเทคนิคการสอนต่าง ๆ 4. วิเคราะห์หลักสูตร                  

5. ออกแบบการเรียนการสอน 6. จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและผูเ้รียนโดยทีครู
เป็นผูช่้วยในการอาํนวยความสะดวกและเป็นผูติ้ดตามตรวจสอบ 7. ออกแบบการวดัและ
ประเมินผลใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 8. วเิคราะห์ผลการจดัการเรียนการสอนเพือใชเ้ป็นขอ้มูล
สารสนเทศในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน   

ซึงผูว้จิยัสามารถสรุปเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
  
 

 

       

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

     

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที 13 การสังเคราะห์บทบาทของครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   

เครืองมอืทหีลากหลาย 

ตามบริบทของโรงเรียน 

วเิคราะห์ข้อมูลทเีกยีวข้อง
กบัผู้เรียน 

วจิยั/ทฤษฎี 

หลกัการ/แนวคดิ/ทฤษฎ/ี

หลกัการ/แนวคดิ/ทฤษฎ/ี

หลกัการ/แนวคดิ/ทฤษฎ/ี

วจิยั 

Assessment  for  of  and  as  

Learning

CAR 

การจดัการเรียนการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(Differentiated  Instruction  :  DI)  

การวเิคราะห์ผู้เรียน 

ศึกษาแนวคดิ  หลกัการ 

และเทคนิคการสอนต่าง ๆ 

ประเมนิความพร้อม 

ของนกัเรียน 

การวเิคราะห์หลกัสูตร 

การออกแบบการเรียน 

การสอนและการวดัและ
ประเมนิผลประเมนิผล 

เลอืกรูปแบบ/เทคนิค/ 

วธีิการสอนทเีน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

ออกแบบการวดัและ
ประเมนิผลทเีน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

วเิคราะห์ผลการจดัการเรียน
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 บทบาทของผู้เรียนในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 1. เป็นผูล้งมือกระทาํ (Actor) ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูล้งมือกระทาํ หรือดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

ดว้ยตนเอง เพือใหก้ารเรียนรู้เกิดขึนแก่ตวัผูเ้รียน 

 2. เป็นผูมี้ส่วนร่วม (Participant) ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนทุกขนัตอน 

 3. เป็นสมาชิกของกลุ่มผูเ้รียน (Member) ผูเ้รียนจะต้องเป็นผู ้แลกเปลียนความรู้
ประสบการณ์ ความคิดเห็น และสร้างสัมพนัธภาพภายในกลุ่มผูเ้รียน เพือให้เกิดบรรยากาศทีเอือต่อ
การเรียนรู้ ซึงส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ 

 4. เป็นผูป้ระเมิน (Evaluator) ผูเ้รียนจะตอ้งคอยตรวจสอบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของ
ตวัเอง 

 การวดัและประเมินผล 

 การวดัผลและประเมินผลตามแนวการสอนทียึดผูเ้รียนเป็นสําคญั  จะนิยมใช้การวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึงเป็นการวดัและประเมินผลทีบ่งบอกถึงระดบั
ความรู้ ความสามารถทีเกิดขึน ในตวัผูเ้รียน อนัเนืองมาจากการให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติั จนกระทงั
ไดผ้ลงานในรูปแบบหนึงออกมาในตอนสุดทา้ย เทคนิคทีนิยมใช้ ไดแ้ก่การใช ้ Portfolio การใช้
แบบทดสอบความสามารถจริง (Authentic Test) การสังเกต การบนัทึกพฤติกรรม การสัมภาษณ์ 

การสาธิต การนาํเสนอผลงาน เป็นตน้ ลกัษณะสาํคญัของการวดัและการประเมินผลจากสภาพจริงมี
ดงันี (กรมวชิาการ, 2545 : 159) 

 1. การวดัและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะสําคญัคือ  ใช้วิธีการประเมิน
กระบวนการคิดทีซับซ้อนความสามารถในการปฏิบติังาน  ศกัยภาพของผูเ้รียนในดา้นของผูผ้ลิต
และกระบวนการทีไดผ้ลผลิตมากกวา่ทีจะประเมินวา่ผูเ้รียนสามารถจดจาํความรู้อะไรไดบ้า้ง 

 2. เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียน เพือวินิจฉยัผูเ้รียนในส่วนทีควรส่งเสริมและ
ส่วนทีควรแกไ้ขปรับปรุง เพือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพตามความสามารถความสนใจ
และความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

 3. เป็นการประเมินทีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมประเมินผลงานของทงั ตนเองและ 

ของเพือนร่วมหอ้ง เพือส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัตวัเอง เชือมนัตนเอง สามารถพฒันาขอ้มูลได ้

 4. ขอ้มูลทีประเมินได้จะตอ้งสะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวาง
แผนการสอนของผูส้อนวา่สามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของ
ผูเ้รียนแต่ละบุคคลไดห้รือไม่ 
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 5. ประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได ้

 6. ประเมินดา้นต่าง ๆ ดว้ยวิธีทีหลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งต่อเนืองกล่าวโดย
 สรุป การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั เป็นแนวการสอนทีผูเ้รียน
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการเรียน ไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเต็มตามศกัยภาพ ไดป้ระยุกตค์วามรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวติ และมีความสุขกบัการเรียนรู้ หากเราสามารถจดับรรยากาศการเรียนรู้ในลกัษณะ
เช่นนีได ้นกัเรียนทีสาํเร็จการฝึกอบรมจากสถาบนัฝึกอบรมหรือศูนยฝึ์กอบรมของเราก็จะมีคุณภาพ 

สามารถออกไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทเีน้นความตกต่างระหว่างบุคคล 

 ในการจดัการกระบวนการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ถือไดว้่าเป็น
วธีิการเชิงระบบ (System  Approach) ซึงจะช่วยให้ครูสามารถจดักระบวนการเรียนการสอนไดต้รง
ตามศกัยภาพของผูเ้รียน ดงันนัผูว้ิจยัไดศึ้กษากระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลทีนกัวชิาการศึกษาไดก้ล่าวไวด้งันี 

Tomlinson (2001) ไดใ้ห้แนวคิดในการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล มี 3 ขนัตอนสําคญั  คือ เนือหา กระบวนการ และผลผลิต ซึงผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนจะเกิดขึนไดจ้ากการเกิดขึนของ 3 ขนัตอนหลกั ๆ และผูเ้รียนทุกคนตอ้งไดรั้บการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงตอ้งขึนอยู่กบัความพร้อม ความสนใจ ความตอ้งการและการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนไดด้งันี     

   1. เนือหา (Content) 

              ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะทีตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

 เนือหาถือได้ว่าเป็นตัวป้อนทีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทีจะช่วยให้ครูสามารจดัเนือหาทีมีความแตกต่างและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  

ไดเ้ขา้ถึงเนือหาทีแทจ้ริง ความคิดรวบยอด ศาสตร์ของแต่ละวิชา เจตคติ ทกัษะทีเกิดขึนจากเนือหา  
และการจดัสือการเรียนการสอน ครูผูส้อนตอ้งวางแผนการสอนและหาวิธีการทีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ (Tomlinson, 2000 : 7) ซึงสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีว่า ครูตอ้งเลือกและใชว้ิธีการสอนทีจะช่วยให้นกัเรียนไดเ้ขา้ถึง
แก่นของเนือหา ซึงประกอบดว้ย ใหค้วามอิสระดา้นการคิดทีเกิดจากการอ่าน การแลกเปลียนเรียนรู้
จากการอ่าน วิเคราะห์เนือหาจากเทป เนือหาจากภาพ, การฟังเพือความเข้าใจ, วิจยัออนไลน์,       

การติดต่อสือสารกับผูเ้ชียวชาญ, กระบวนการจดักลุ่ม, การเรียนการสอนทีเน้นกระบวนการ      
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กลุ่มย่อย  มากกว่าทีจะเน้นการเปลียนแปลงการเรียนการสอนของตวัเอง (Tomlinson และ 

McTighe, 2006)    

 2. กระบวนการ  (Process) 

       ทาํอยา่งไรใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ถึงความรู้ ความเขา้ใจ ของเนือหา 
 ในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน ครูต้องจัด

กระบวนการให้ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดรวบยอด และทกัษะเกิดขึนจากเนือหาหรือ
ศาสตร์ของแต่ละวิชาอยา่งแทจ้ริง (Tomlinson,  2000 : 7) ฉะนนัครูสามารถจดักระบวนให้ผูเ้รียน
สามารถเชือมโยงเนือหาสาระและเกิดความคิดรวบยอดทีจะสามารถนาํไปไปใช้ในชีวิตประจาํวนั  

รวมถึงถ่ายทอดองคค์วามรู้และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตวัเอง กระบวนการจึงเป็นคาํทีมีความหมาย
ตรงกบัคาํวา่ กิจกรรม ซึงเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนทีสามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย
ของเนือหาและความลม้เหลวในการคิดของผูเ้รียนไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันนัครูตอ้งจดักระบวนการหรือ
ประสบการณ์ได้เข้าถึงความรู้ ความเข้าใจ และทักษะซึงเป็นทกัษะทีมีความจาํเป็นต่อผูเ้รียน  

(National Research Council; Wiggins และ McTighe, 1998)   

 3. ผลผลติ  (Products) 

       ทาํอยา่งไรนกัเรียนจะมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีสามารถในการเรียนรู้ 

 ในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลนนั ครูสามารถนาํ
ผลหรืออธิบายถึงผลทีเกิดขึนจากการจดัการเรียนการสอนทีสะทอ้นถึงผูเ้รียนว่าผูเ้รียนมีความรู้  

ความเขา้ใจ มากนอ้ยเพียงใด หลงัจากการจดัการเรียนการสอน ซึงดูไดจ้ากผลผลิตทีเกิดจากนกัเรียน  

เช่น แฟ้มสะสมผลงาน การนาํเสนอวิธีการแก้ปัญหาของผูเ้รียนทีบ่งบอกถึงความรู้ ความเขา้ใจ  

ทกัษะจากการทาํโครงงาน ผลทีเกิดขึนจากการทดสอบ และชินงานทีดีทีไดจ้ากการประดิษฐ์คิดคน้
อนัจะกา้วไปสู่นวตักรรมใหม่ ๆ ทีอยูบ่นพืนฐานการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์
ของผูเ้รียน (Tomlinson, 2000 : 7)   

Tomlinson (2000 : 7) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลทงั 3 ส่วนนี ถือว่าเป็นส่วนประกอบเบืองตน้ของกระบวนการเรียนการสอน ควรจะมีส่วน
สาํคญัเพิมขึนอีก 2 ส่วนคือ   

  4. ผลกระทบ   

     ทาํอยา่งไรนกัเรียนจะเขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึก ของตนเองทีมีต่อการเรียนการสอน 

      อารมณ์และความรู้สึกนนัเกิดจากสมองเป็นผูส้ังการและขึนอยูก่บัประสบการณ์ที
ผ่านมาและปฏิกิริยากับประสบการณ์ปัจจุบนั ซึงจะมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ความสามารถในการทาํงานร่วมกนักบัผูอื้น ตลอดจนความคิดของผูเ้รียนเอง อีกในทางหนึง
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ทีมีส่วนสําคญัทีมีผลต่อโดยตรงทีเกิดจากปัจจยัภายนอกทีมีผลต่อหลกัสูตร เมือนกัเรียนมีอารมณ์
และความรู้สึกในเชิงบวกก็จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  

หากตรงกนัขา้มพบว่านกัเรียนมีอารมณ์และความรู้สึกในเชิงลบก็จะทาํให้ผูเ้รียนเกินการเรียนรู้ได้
นอ้ยทาํใหผู้เ้รียนปิดกนัตนเองในการเรียนรู้ ครูไม่เพียงเป็นผูค่้อยสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเพียง
อย่างเดียวเท่านัน แต่ตอ้งคอยสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนเพือทาํความเขา้ใจกบัสิงทีเกิดขึนกับ
ผูเ้รียนทีมีผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกทีสะทอ้นถึงพฤติกรรมของผูเ้รียน เพือจะใช้เป็น
แนวทางในการใหค้าํแนะนาํในเชิงบวกใหก้บัผูเ้รียน   

  5.  ความสนใจของผู้เรียน 

      จะประกอบดว้ย ความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น และการมีส่วนร่วมของนกัเรียน 

      ความสนใจของนกัเรียนจะเชือมโยงโดยตรงกบัแรงจูงใจของนกัเรียนทีจะเรียนรู้ 

(Collins & Amabile, 1999; Csikszentmihalyi, 1990) ความสนใจของนกัเรียนจะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือ
เกิดจากแรงจูงใจในการเรียนรู้ซึงเป็นสิงสําคญัในการปรับปรุงการเรียนรู้ ความสนใจส่วนบุคคล
เป็นการเชือมโยงระหว่างจุดเด่นของนกัเรียนให้สอดคลอ้งกบับริบททางวฒันธรรม ประสบการณ์
ส่วนตวัของผูเ้รียน คาํถามหรือความรู้สึกทีตรงตามความจาํเป็นเพือใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ทิศนา แขมมณี (2552 : 199 - 200) ไดก้ล่าวถึงวิธีการเชิงระบบ เป็นแนวคิดทีใชใ้นการจดั
สิงต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเพือนาํไปสู่เป้าหมายทีตอ้งการ ซึงตอ้งอาศยัความสามรถในการจาํแนก
แยกแยะองค์ประกอบทีสําคญัของสิงนนั และการจดัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบเหล่านันให้
ส่งเสริมกนัอยา่งเป็นระเบียบ ซึงประกอบดว้ยส่วนสาํคญัอยา่งนอ้ย 3 ส่วนคือ   

1. ตวัป้อน (Input) คือองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบหรืออีกนัยหนึงก็คือสิงต่าง ๆ              

ทีเกียวขอ้งกบัระบบนนั องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบใดระบบหนึงจะมีจาํนวนและความสําคญั
มากนอ้ยเพียงใด มกัขึนอยูก่บัความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของผูจ้ดัระบบ       

2. กระบวนการ (Process) หมายถึงการจดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ขอบระบบ
ให้มีลกัษณะทีเอืออาํนวยต่อการบรรลุเป้าหมาย ระบบใดระบบหนึงอาจมีองคป์ระกอบเหมือนกนั  

แต่อาจมีลกัษณะของการจดัความสัมพนัธ์แตกต่างกนัได ้แลว้แต่ความคิด ความรู้ และประสบการณ์
ของผูจ้ดัระบบ 

3. ผลผลิต (Product) ผลผลิต คือผลทีเกิดขึนจากกระบวนการการเนินงาน หากผลทีเกิดขึน
เป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้แสดงวา่ ระบบนนัมีประสิทธิภาพ หาผลทีเกิดขึนไม่เป็นไปตามที
คาดหวงั แสดงว่าระบบนันยงัมีจุดบกพร่อง ควรทีจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกระบวนการหรือ      

ตวัป้อนซึงเป็นเหตุใหเ้กิดผลนนั 
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ส่วนประกอบทงั 3 ส่วนนี ถือว่าเป็นส่วนประกอบเบืองตน้ของระบบ ระบบทีสมบูรณ์  

ควรจะมีส่วนสาํคญัเพิมขึนอีก 2 ส่วนคือ   

4. กลไกลควบคุม (Control) คือกลไกหรือวิธีการทีใช้ในการควบคุมหรือตรวจสอบ
กระบวนการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) หมายถึง ขอ้มูลทีไดจ้ากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผลผลิตกับจุดมุ่งหมายทีจะเป็นข้อมูลป้อนกลับไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและตัวป้อน           

ซึงสัมพนัธ์กบัผลผลิตและเป้าหมายนนั ซึงสามารถแสดงเป็นแผนภูมิภาพไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

          ขอ้มูลป้อนกลบัเพือปรับปรุงแกไ้ข 

 

แผนภูมิภาพที 14 องคป์ระกอบของระบบทีสมบูรณ์ (ทิศนา แขมมณี, 2552 : 199 - 200)   

 

           Brown and others (1986) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการเรียนการสอนทีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนย์กลางในการเรียน และมีการวิเคราะห์ผู ้เรียน เพือทีจะสามารถจัดการเรียนการสอนซึง
ตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียน ดงัมีรายละเอียดดงันี 

 1. เป้าหมาย (Goals) เพราะในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมก็ตามจาํเป็นตอ้งมี
จุดประสงค์ จุดมุ่งหมาย ซึงจุดประสงค์ต่าง ๆ เหล่านีจะตอ้งนาํไปเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ซึงแบ่งเป็น 3 ดา้นดงันี               

      1.1 ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เกียวขอ้งกบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ       

การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล 

                   1.2 ดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) เกียวขอ้งกบัเจตคติ และความรู้สึกนึกคิด เช่น 

ความรู้สึกซาบซึงต่อดนตรี หรืองานศิลปะ เป็นตน้ 

        1.3 ด้านทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นเรืองเกียวกบัทกัษะต่าง ๆ เช่น    

ทกัษะการเล่นฟุตบอล ทกัษะการพิมพ ์หรือทกัษะการประดิษฐต์วัอกัษร เป็นตน้  

ตวัป้อน 

กลไก

ผลผลิต กระบวนการ 
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 2. สภาพการณ์ (Conditions) หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ทีจดัให้ผูเ้รียนสามารถทาํให้
ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์ทีตงัไว ้โดยยึดหลกัการทีวา่ "การเรียนรู้เป็นกระบวนการทีเกิดจากกระทาํ
ดว้ยตนเองทงัทางร่างกายและจิตใจ" ดงันนั การเลือกรูปแบบของประสบการณ์ และกิจกรรมทีเอือ
ให้ผูเ้รียนสามารถบรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้และสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนของผูเ้รียนจึงเป็น
สิงสาํคญั 

           3. แหล่งการเรียน (Resources) นับเป็นส่วนประกอบหลกัทีสําคญัของการจดัการสอน     

ซึงรวมไปถึงสิงแวดลอ้มทางกายภาพต่าง ๆ ทีจะเอือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

วสัดุ อุปกรณ์รวมถึงบุคลากร ครูผูส้อน ห้องสมุด ผูเ้ชียวชาญดา้นสือ ผู้ช่วยสอนและอืน ๆ ซึงมีผล
โดยตรงหรือทางออ้มทีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ 

 4. ผลลพัธ์ (Outcomes) คือผลทีไดรั้บการกิจกรรมการเรียนการอน เช่น ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนของผูเ้รียน ซึง จะมีการรวบรวมขอ้มูลแล้วนาํมาเป็นขอ้ปรับปรุงเพือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยงิขึน 

 Gerlach and Ely 1980) ได้เสนอกระบวนการซึงประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ            

10 ประการคือ            

 1. กาํหนดวตัถุประสงค์ (Specification of Objectives) คือ การกาํหนดวตัถุประสงค์ว่า
ผูเ้รียนควรจะสามารถทาํสิงใดไดบ้า้ง 

            2. กาํหนดเนือหา (Specification of Content) เป็นการเลือกเนือหาทีจะสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไวไ้ด ้

            3. พิจารณาพืนฐานเดิมของผูเ้รียน (Assessment of Entering Behaviors) การทราบถึง
ความรู้พืนฐานหรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน จะทาํให้ผูส้อนสามารถนาํสิงเหล่านนัมาพิจารณา
ก่อนทีจะวางแผนการสอน  โดยการวิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่า ง บุคคล  (Individual 

differences) ในดา้นต่าง ๆ ซึงสามารถคน้หาขอ้มูลไดจ้าก 

                   3.1 บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ (Use of Available Records) เช่น ระเบียนสะสม ซึงจะบนัทึกผล
การเรียนดา้นต่าง ๆ เช่น สติปัญญา การใชเ้หตุผล และภาษา ตลอดจนขอ้มูลเกียวกบับุคลิกภาพ 

                   3.2 แบบทดสอบทีผูส้อนสร้างขึน (Teacher - Designed Pretest) เพือทดสอบถึงความรู้
พืนฐานหรือประสบการณ์เดิมของผู ้เ รียนเกียวกับเรืองทีจะสอน  ทําให้ผู ้สอนได้ทราบถึง
ความสามารถ (Learners' Abilities) ความถนดั (Aptitudes) ของผูเ้รียน อนัจะเป็นขอ้มูล เพือใชใ้น
การแนะนาํผูเ้รียน และในการวางแผนการจดัประสบการณ์เพือการเรียนรู้ในอนาคต 
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            4. เลือกยุทธศาสตร์และเทคนิคการสอน (Determination of  Strategy and Techniques) คือ 

วิธีการทีครูใช้ในการให้ขอ้มูล ในการเลือกแหล่งการเรียนรู้ และบทบาทของผูเ้รียน ทีจะช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถบรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ซึงวธีิการดงักล่าวแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

                  4.1 การบรรยาย (Expository Approach) จะเป็นวิธีการสอนแบบดงัเดิม ทีเนน้ครูเป็น 

ผูน้าํเสนอขอ้มูลต่าง ๆ 

                4.2 วิธีการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) วิธีการนีบทบาทของครูจะเป็น
ผูอ้าํนวยการในการจดัประสบการณ์ โดยการตงัคาํถาม สร้างเงือนไขให้ผูเ้รียนได้เสาะแสวงหา
คําตอบในการแก้ปัญหา  โดยใช้  ข้อมูล  ตํารา  หนังสือ  วัสดุ  และผู ้เ รียนจะต้องพยายาม 

รวบรวม (Organize) จดัระบบขอ้มูล ความรู้ต่าง ๆ โดยผูเ้รียนจะตอ้งทาํกิจกรรมดว้ยตวัเอง (Active 

participations) ในทีสุดจะได้เป็นข้อสรุปทีสามารถนําไปใช้ในการวางแผนการดาํเนินการเรียน    

การสอนได ้           

 5. จดักลุ่มผูเ้รียน (Organization of Students into Groups) เป็นการจดักลุ่มเรียน เช่น     

เรียนร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก หรือโดยการบรรยายเป็นกลุ่มใหญ่ หรือเป็นรายบุคคล ระหว่างครูและ
กลุ่มผูเ้รียนเท่านนั            

 6. กาํหนดเวลาเรียน (Allocation of Time) การเลือกยุทธวิธี เทคนิคต่าง ๆ นนัลว้นมีผลต่อ
การเลือกและกาํหนดเวลาเรียนทีเหมาะสมทงัสิน เช่น เนือหาวิชา วตัถุประสงค์ สถานทีเรียน 

รูปแบบการบริหาร ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 

            7. กาํหนดสถานทีเรียน (Allocate of Learning Space) จะขึนอยูก่บัขนาดของกลุ่มผูเ้รียน 

วธีิการสอน คือ  

7.1 หอ้งสาํหรับกลุ่มใหญ่ เรียนไดค้รังละ 30 – 50 คน                

7.2 หอ้งขนาดเล็กใชส้าํหรับการเรียนการสอนกลุ่มยอ่ยหรือการอภิปราย                

7.3 หอ้งเรียนแบบรายบุคคล อาจเป็นศูนยสื์อทีจดัไวส้าํหรับเรียนเป็นรายบุคคล 

 8. การกาํหนดแหล่งการเรียนรู้ (Allocation of Resources) เป็นการเลือกแหล่งการเรียน 

หรือสือการสอน ซึงสามารถสนองตอบวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้เช่น ภาพนิง เสียง ภาพเคลือนไหว 

โทรทศัน์ ของจริง สือบุคคล หุ่นจาํลอง สถานการณ์จาํลอง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

            9. ประเมินผล (Evaluation of Performance)  เป็นการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้รียนอนั
เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือ ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัสือการสอน    

การประเมินผลเป็นส่วนสุดท้ายในการวางแผนรูปแบบการสอน ทียึดวตัถุประสงค์เป็นหลัก 

            10. วิเคราะห์ขอ้มูลยอ้นกลบั (Analysis of Feedback) หลงัจากทีไดป้ระเมินผลการเรียน  

การสอนแลว้จะทาํใหท้ราบวา่ การเรียนการสอนสามารถบรรลุวตัถุประสงคที์ตงัไวม้ากนอ้ยเพียงใด 
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หากมีข้อบกพร่องก็สามารถวิเคราะห์ผล แล้วยอ้นกลับมาเพือพิจารณาองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ 

ตงัแต่เริมกระบวนการ เพือนาํมาปรับปรุงแกไ้ขระบบการสอนให้มีประสิทธิภาพยิงขึน และควร
วเิคราะห์ขอ้มูลยอ้นกลบัใหร้วดเร็วทีสุด มิใช่เพียงเฉพาะผูส้อนเท่านนัแต่รวมถึงผูเ้รียนดว้ย 

           ไชน์พิชและคณะ (1993) โดยมีกระบวนการเรียนการสอนสามารถการดาํเนินงานตามลาํดบั
ขนัไดด้งันี            

 A = Analyze Learner’s Characteristics การวิเคราะห์พฤติกรรมเบืองตน้และความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ทีสาํคญัไดแ้ก่ 

                 1. ข้อมูลทัวไป เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา เจตคติ ระบบสังคม วฒันธรรม 

                 2. ขอ้มูลเฉพาะ เป็นขอ้มูลทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการเรียนการสอน เช่น ประสบการณ์
เดิม ทกัษะ เจตคติ ความรู้พืนฐาน และความสามารถในการเรียน  การวิเคราะห์จะช่วยให้ผูส้อน
สามารถตดัสินใจเลือกสือและจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

            S = State Learning Objectives and Content  การกาํหนดจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายการเรียน 

ทีดีควรเป็นขอ้ความทีแสดงถึงลกัษณะสาํคญั 3 ประการคือ 

                 1. วิธีการปฏิบติั Performance (ทาํอะไร) การเขียนจุดมุ่งหมายควรใช้คาํกริยาหรือ
ขอ้ความทีสังเกตพฤติกรรมได ้เช่น ใหค้าํจาํกดัความ อธิบาย บอก หรือจาํแนก เป็นตน้  

                  2. เงือนไข Conditions (ทาํอยา่งไร) การเขียนจุดมุ่งหมายการเรียน ควรกาํหนดเงือนไข 

ทีจาํเป็น ภายใตก้ารปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ เช่น บวกเลขในใจโดยไม่ใชก้ระดาษ หรือ ผสมแป้งโดยใช้
ชอ้น 

                 3. เกณฑ์ Criteria (ทาํได้ดีเพียงไร) มาตรฐานการปฏิบติั ซึงควรตงัอยู่บนพืนฐานของ
ความเป็นจริง เช่น ระดบัของความสามารถในการปฏิบติั ระดบัของความรู้ทีจาํเป็น เพือการศึกษา
ต่อในหน่วยการเรียนทีสูงขึนไป 

            S = Select, Modify or Design Methods and Materials  การกาํหนดสือการเรียนการสอน 

อาจดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึงใน  3  ประการดงันี คือ                  

     1. การเลือกใชสื้อการเรียนการสอน 

                 2. ดดัแปลงจากสือวสัดุทีมีอยูแ่ลว้                  

                 3. การออกแบบสือใหม่ 
            U = Utilize Methods and Materials กิจกรรมการใชสื้อการเรียนการสอน พิจารณาได ้3 

ลกัษณะคือ 
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           1. การใช้สือประกอบการสอนของผูส้อน เช่น ประกอบคาํบรรยาย และอธิบาย  

                 2. การใช้สือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนของผูเ้รียน เช่น ชุดการสอน บทเรียนดว้ย
ตนเอง 

                 3. การใชสื้อร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน เช่น เกม สถานการณ์จาํลอง และการสาธิต 

การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน  การใช้สือการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ากทีสุด 

        R = Require Learner’s Response  การกาํหนดพฤติกรรมตอบสนองของผูเ้รียน การเรียนรู้ 

ทีมีประสิทธิภาพทีสุดนนัผูเ้รียนจะตอ้งมีปฏิกิริยาตอบสนอง  และมีการเสริมแรง  การทีผูส้อนให้
ข้อมูลย ้อนกลับทันทีต่อการตอบสนองของผู ้เ รียนจะทําให้ผู ้เ รียนมีแรงจูงใจในการเรียน 

        E = Evaluation การประเมินผล ควรพิจารณาทงั 3 ดา้น คือ                  

    1. การประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน                  

    2. การประเมินสือและวธีิใช ้                 

    3. การประเมินกระบวนการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที 15 กระบวนการเรียนการสอนสามารถการดาํเนินงานตามลาํดบัขนัของ ไชน์พิชและ 

                คณะ (1993)  

 

 จากกระบวนการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัวิชาการศึกษาที
ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที  10  การสังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 
 

Tomlinson.  

(  : 7) 

ทิศนา  แขมมณี 

(  : 199  -  

200)    

 

Brown and 

others 

(1986) 

 

Gerlach and  Ely  

(1980) 

 

ไชน์ พิ ช และ
คณะ (1993) 

 

 

ผูว้จิยัสงัเคราะห์ 

. เนือหา 
2. กระบวนการ 

. ผลผลิต 

. ผลกระทบ 

 

.ตวัป้อน  (Input)  

2.  กระบวนการ  

(Process)   

.  ผลผลิต  

(Product) 

.  กลไกลควบคุม  

(Control)  

.  ขอ้มูลป้อนกลบั  

(Feedback)   

1. เป้าหมาย  

(Goals) 

2. 

สภาพการณ์  

(Conditions)    

3.  แหล่งการ
เรียน   

(Resources)   

.ผลลพัธ ์  

(Outcomes)   

 

   

1. กาํหนด
วตัถุประสงค ์ 

(Specification  of 

Objectives)   

2. กาํหนด
เนือหา  (Specification 

of  Content)   

3. พิจารณาพืนฐานเดิม
ของผูเ้รียน   

(Assessment  of 

Entering  Behaviors)   

4.  เลือกยทุธศาสตร์
และเทคนิคการสอน
(Determination of  

Strategy and 

Techniques)          

5. จดักลุ่มผูเ้รียน  

(Organization of 

Students into Groups 

6.  กาํหนดเวลาเรียน 

(Allocation of Time)   

7.  กาํหนดสถานที
เรียน  (Allocate  of 

Learning  Space)  

8. การกาํหนดแหล่ง
การเรียนรู้ 

(Allocation of 

Resources)   

9. ประเมินผล 

 (Evaluation of 

Performance)   

10. วิเคราะห์ขอ้มูล
ยอ้นกลบั  (Analysis of  

Feedback)   

. วิเคราะห์
ผูเ้รียน 

.  กาํหนด
จุดมุ่งหมาย 

.  กาํหนดสือ
การเรียนการ
สอน 

.  กิจกรรมการ
ใชสื้อการเรียน
การสอน 

.  การกาํหนด
พฤติกรรม
ตอบสนองของ
ผูเ้รียน 

6.  การ
ประมวลผล 

. วิเคราะห์ผูเ้รียน 

2. กาํหนด
วตัถุประสงค ์ 

(Specification  of 

Objectives)  หรือ
เป้าหมาย (Goals) 

3. กาํหนด
เนือหา  (Specificat

ion of  Content)  

4. กระบวนการ  

(Process)  ซึง
ประกอบดว้ย
ยทุธศาสตร์  

เทคนิคการสอน  

สือการเรียนการ
สอน 

5.  กาํหนดเวลา
เรียน 

(Allocation of 

Time)   

6.  กาํหนดสถานที
เรียน  (Allocate  of 

Learning  Space)  

7. การกาํหนด
แหล่งการเรียนรู้ 

(Allocation of 

Resources)   

8. ประเมินผล 

 (Evaluation of  

Performance)   

9. วิเคราะห์ขอ้มูล
ยอ้นกลบั  (Analys

is of  Feedback)  
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 จากตารางการสังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ผูว้ิจยัสามารถสังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดังนี          

1. วิเคราะห์ผูเ้รียน 2. กาํหนดวตัถุประสงค์ (Specification of Objectives) หรือเป้าหมาย (Goals)     

3. กาํหนดเนือหา (Specification of  Content) 4. กระบวนการ (Process) ซึงประกอบดว้ยยุทธศาสตร์  

เทคนิคการสอน สือการเรียนการสอน 5. กาํหนดเวลาเรียน (Allocation of Time) 6. กาํหนดสถานที
เรียน (Allocate  of Learning  Space) 7. การกาํหนดแหล่งการเรียนรู้ (Allocation of Resources)       

8. ประเมินผล (Evaluation of  Performance) 9. วเิคราะห์ขอ้มูลยอ้นกลบั (Analysis of  Feedback)  

 

 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

Differentiated Instruction Educator’s Package (2010) การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้สําเร็จนัน ตอ้งกาํหนดวตัถุประสงค์ วิธีการสอนทีสนองตอบความ
แตกต่างของผูเ้รียน และความพร้อมและความสนใจของผูเ้รียน ฉะนนักลยุทธ์การเรียนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงเป็นส่วนหนึงทีจะช่วยให้การเรียนการสอน การพฒันาวิชาชีพ
ครูประสบผลสาํเร็จมากยงิขึน   

Differentiated Instruction Educator’s  Package (2010) ไดก้ล่าวถึงกลยุทธ์ในการจดั      

การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีจะช่วยให้ครูผู ้สอนประสบผลสําเร็จ
ประกอบดว้ย   

1. ทําความเข้าใจเ กียวกับการเ รียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 2. ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนทีตอบสนองความตอ้งการ ความสนใจของ
นกัเรียนทีมีความแตกต่างกนั 

 3. คาํนึงถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูที้ได้จากการจดัเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

              4. ตระหนกัถึงการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีไม่ไดเ้นน้นกัเรียนคน
ใดคนหนึง  แต่ตอ้งคาํนึงถึงความสามารถ ความพร้อม และความสนใจของนกัเรียนแต่ละคน 

 5. การดาํเนินการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ตอ้งคาํนึงถึงการจดักลุ่ม
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ทีคละระดบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 

 การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล อยา่งมีประสิทธิภาพและจาํเป็นอยา่ง
ยงิในการศึกษาดาํเนินการจะตอ้งมีการเตรียมการและวางแผนการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี ครูตอ้งมี
ความรอบคอบ ชดัเจนและมีความแม่นยาํในเนือหาทีจะทาํการสอนเพือตอบสนองความตอ้งการ
เฉพาะดา้นให้กบันกัเรียน  การเรียนการสอนทีเนน้แตกต่างระหวา่งบุคคล จะช่วยให้ครูสามารถ
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มองเห็นการเรียนรู้จากความหลากหลายและหลายแง่มุมมองของนักเรียน  ซึงเป็นเรืองที
ละเอียดอ่อนสําหรับการจดัการเรียนการสอนของวิธีการนี  บา้งครังครูและนกัเรียนอาจจะมองตรง
ตอ้งกนัขา้มกบัความเป็นจริงทีเกิดขึนในระหว่างการจดัการเรียนการสอน  ซึงอาจจะเรียกได้ว่า 
“ความเหมือนทีแตกต่าง”  ดงักลยทุธ์สาํหรับการสจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ดงัแผนภูมิภาพ 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที 16 กลยทุธ์สาํหรับการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล              

   ของ  Differentiated Instruction Educator’s Package (2010)   

 

 จากกลยุทธ์การจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีกล่าวมาขา้งตน้
สามารถกาํหนดเป็นกรอบในการพฒันาวิชาชีพครูหรือตรวจสอบประสิทธิภาพในการจดัการเรียน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูอย่างต่อเนือง ซึงกาํหนดเป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการจดัการเรียนการสอนขึนอยูก่บัระดบัความรู้ความสามารถของครูไดด้งันี 

 

การวเิคราะห์ผู้เรียน 

ความพร้อม 

ความสนใจ 

ลีลาการเรียนรู้ 

กา
รป
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เมิน

ผล
การ
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นรู้

  

(A
ss

es
sm

en
t f

or
, a

s  
&

  o
f L

ea
rn

in
g)

 

 

ผลผลิตทีเกิดจากการ
เรียนการสอน 

กระบวนการที
เสริมสร้างใหผู้เ้รียน

เกิดการเรียนรู้ 

 

เนือหา 

 

 

การจดับรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การเรียนการ
เรียนการสอนทีเกิด

จากงานวิจยั 

การเรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
(Key  Features  of  DI) 

 

การสนองตอบความ
แตกต่างระวา่งบุคคล 
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ตารางที 11 กรอบในการตรวจสอบการจดัการเรียนการสอนของครู 

การดาํเนินการเรียนการสอนทีเสริมสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลอยา่งต่อเนือง 
สาํหรับนกัเรียนทุกคน 

 

การพัฒนาทักษะการ
เรียนการสอนซึงเป็น
งานประจาํ 
(Developing 

Instructional  Routines  

and Skills) 

ครู นกัเรียน ตวัอยา่ง 

• นาํเป้าหมายของหลกัสูตรมา
ใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอน, การประเมินผล  

ก า ร จัด ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ที
อํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้สาํหรับชนัเรียน 

•มีความรู้ความเขา้ในเนือหา
ทีเกิดจากการเรียนรู้ในการ
เรียนการสอนของครู  

คู่ มื อ ค รู ,  แ บ บ วั ด ผ ล
ประเมินผล,  การเรียนการ
สอนโดยใชผ้งักราฟิก,   

สือการเรียนการสอน 

ทกัษะการออกแบบการ
เรียนการสอนซึงเป็น
งานประจาํ 
(Expanding 

Instructional  and  

Skills) 

• การออกแบบการเรียนการ
สอน, การวดัผลประเมินผล
การเรียนรู้และสภาพแวดลอ้ม
สภาพแวดล้อมในการเรียน
รู้อยู่บนพืนฐานของหลกัสูตร
และความต้องการในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนทีจดัในชัน
เรียน 

• ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน,  เวลา,  ความ
หลากหลายในวิธีการเรียนรู้
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที จ ะ 

ที ช่วยให้ผู ้ เ รี ยน เ กิดการ
เรียนรู้ 

อนุทินของครูและนกัเรียน   

บนัทึกหลงัการสอน,  สือ
การเรียนการสอน 

ตวัเลือกสาํหรับนกัเรียนทีแตกต่างกนั 
การพฒันางานประจํา
ซึงเป็นหัวใจสําคัญใน
การพฒันาการเรียนการ
สอน   

(Developing the 

Routines,  Habits and 

Skills for 

Differentiated 

Instruction) 

• การออกแบบการเรียนการ
สอน,  การวดัผลประเมินผล,  

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 

ทีอยูบ่นพืนฐานของหลกัสูตร
และความต้องการของผูเ้รียน
ที จั ด ใ น ชั น เ รี ย น 

•วิธีการเรียนการสอนมีความ
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ
เหมาะสมสาํหรับผูเ้รียน 

•มีทางเลือกในการเรียนรู้ที
สามารถสร้างองคค์วามรู้ได้
ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนืองจาก
วิธีการทีครูจดัให้ที
สอดคลอ้งกบัพืนฐานของ
ผูเ้รียน 

 

รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการที
มี ค ว า มสอดค ล้ อ ง กับ
เนือหา  และตอ้งตามความ
ต้องการของผูเ้รียน  และ
สือการเรียนการสอน 

สนบัสนุนการเรียนการ
สอนทีเสริมสร้างคุณค่า
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้เป็น
วฒันธรรมในการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 

(Sustaining a 

Differentiated 

Instruction Culture in 

the Classroom) 

•การออกแบบการเรียนการ
สอน,  การวดัผลประเมินผล,  

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 

ทีอยูบ่นพืนฐานของหลกัสูตร
และสนองตอบความตอ้งการ
ของผู ้เ รียนทีจัดในชันเรียน 

• วิธีการเรียนการสอนสามารถ
สะท้อนประสบการณ์ในการ
เ รี ยนให้ กับผู ้ เ รี ยนมีความ
มนัใจและเป็น "แบบอยา่งทีดี" 

สาํหรับผูเ้รียน 

• เรียนรู้เป็นประจาํและ
เ ลื อ ก วิ ธี ก า ร เ รี ย น รู้ ที
เหมาะสมกบัตนเอง  ,มีส่วน
ร่วมในการกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีครูออกแบบ
และตรงตามความต้องการ
ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ชินง าน   ภาระ งาน   ที
ส ะ ท้ อ น ถึ ง ค ว า ม รู้  

ความสามารถของผูเ้รียนที
มีความแตกต่างกนั 
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 การประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ในการประเมินการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน เป็นวิธีการที
รวบรวมขอ้มูลทีได้จากความพร้อม ความตอ้งการ ซึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน      

ครูสามารถใช้ขอ้มูลเหล่านีในการออกแบบและสร้างเครืองมือวดัผลประเมินผลให้กบัผูเ้รียนทีมี
ความแตกต่างกัน หากครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนทีได้ขอ้มูลทีถูกตอ้ง แม่นยาํ เชือถือและมีความ
สอดคลอ้งกบันกัเรียน ก็จะสามารถทีจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเสริมสร้างและสนบัสนุน
การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม และครูผูส้อนสามารถปรับกระบวนการเรียนการสอนเพือ
ช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การประเมินผลระหวา่งเรียน (Assessment for Learning) เป็นการประเมินผลการระหวา่ง
เรียนทีช่วยให้ครูสามารถออกแบบและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความสอดคลอ้ง ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน และนาํผลการประเมินทีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูลในการตรวจสอบวา่ผูเ้รียนว่า  
“รู้อะไร ไดอ้ะไร ไม่รู้อะไร ไม่ไดอ้ะไร” นอกจากนียงัใชเ้ป็นขอ้มูลเพือให้ครูปรับปรุงและกาํหนด
เป้าหมายของการเรียนการสอนในการประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียน โดยมีการประเมินก่อน
เรียนหรือระหวา่งเรียนควบคู่กนัไป 

 การประเมินผลก่อนการเรียน (การประเมินการวินิจฉยั) (Assessment before Instruction 

(Diagnostic Assessment)) การประเมินผลก่อนเรียนทาํให้ครูมีขอ้มูลเกียวกบัความพร้อมของผูเ้รียน
ในการเรียนรู้  ทีสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ  ที
สอดคลอ้งกบัความสนใจและทศันคติของนกัเรียน ใช้เป็นขอ้มูลในการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการ
จดัการเรียนการสอนในเรืองต่อไป และช่วยใหค้รูผูส้อนในการวางแผนการกาํหนดภาระงานในการ
จดัการเรียนการสอนทีตอบสนองความตอ้งการ  ความสนใจของนกัเรียน  ตลอดจนความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้นกัเรียน เช่น การใชแ้ผนผงัความคิด (Mind map) หรือ Graphic Organizer ทีสะทอ้น
ทกัษะการคิดแกปั้ญหาสาํหรับผูเ้รียน 

 การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Assessment as Learning) เป็นกระบวนการในการสรุป
ความคิดรวบยอดทีสะทอ้นถึงความรู้ ความพร้อม ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน รวมถึง
ใช้เป็นขอ้มูลสําคญัระหว่างการการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ เพือตรวจสอบ  

ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น แบบประเมินความพึงพอใจ แบบ
ประเมินตนเอง เป็นตน้  
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การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล (Responding by Differentiating) 

 ในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลนนัจะตอ้งให้ความสําคญัต่อ
ผลทีเกิดกบัผูเ้รียน ซึงหมายถึง ความพร้อม ความสนใจ และการตอบสนองของผูเ้รียนนนัมีผลต่อ
การจดัการเรียนการสอนของครู ซึงประกอบดว้ย 

1. การตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนทีครูจะต้องคาํนึงถึง  (Responding by 

Differentiating) ซึงประกอบดว้ย 

      1.1 การกาํหนด รูปแบบ เทคนิค วธีิการสอนทีสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 

       1.2 เทคนิคทีสะทอ้นการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน เช่น เทคนิคการใชค้าํถาม เป็นตน้      

2. เขา้ใจระดบัความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน ซึงจะเป็นตวัช่วยในการออกแบบการเรียน
การสอนทีสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล ซึงจะมีส่วนช่วยให้ครูสามารถ
จดัการเรียนการสอนทีสนองความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

      3.1 ใชก้ลยทุธ์วธีิการสอนทีอยูบ่นพืนฐานของการวจิยั   

      3.2 เลือกวิธีการตรวจสอบการจดัการเรียนการสอนทีสนองตอบความตอ้งการของ
ผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม   

                  3.3 ระบุเนือหา บทเรียนทีมีความสาํคญัทีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  

4.  ขอ้สาํคญัของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  คือ 

       4.1 การนําการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       4.2 การกาํหนดเวลาในการเรียนการสอนใหมี้ความเหมาะสมกบัเนือหา 
      4.3 การดาํเนินการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลอยา่งต่อเนือง 

       4.5 การจดับรรยากาศทีสนบัสนุนการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

       4.6 การสร้างทางเลือกใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้รู้สิงใหม่ ๆ   

       4.7 การบริหารจดัการเรืองเวลาใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

ซึงสอดคลอ้งกบัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 12 การตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 

การวเิคราะห์ผูเ้รียน ซึงประกอบดว้ย  ความพร้อม  ความสนใจ   ความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รียน 

ทีสามารถจดัการเรียนการสอนทีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดโ้ดย: 
การลาํดบัความสาํคญัของเนือหาเพือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ เนือหา 
วิธีการเรียนการสอน  การวดัผลประเมนผลทีเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ซึง
เกิดจากงานวจิยัทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั,  การเรียนรู้แบบร่วมมือ,  Jigsaw,    

การแลกเปลียนเรียนรู้  เป็นตน้ 

 

 

กระบวนการ 

ผลการเรียนรู้ทีเกิดจากวิธีการเรียนการสอนการวดัผลประเมินทีสะท้อนถึง
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน  เช่น  การนาํเสนอผลงาน,  การเขียนรายงาน,   

แบบประเมินตนเอง ,   แบบสอบถาม,   แบบประเมินความพึงพอใจและ
แบบทดสอบ 

 
 

 

ผลผลิต 

การจดับรรยากาศทีส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน  เช่น  การจดักระบวนการ
กลุ่ม  เป็นตน้ 

 

สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ 

 การตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนนับได้ว่ามีความจาํเป็นและมีความสําคัญต่อ
ครูผูส้อนเป็นอย่างยิง ทาํให้สามารถเลือกรูปแบบ วิธีการสอนและเทคนิคการสอนทีมีความ
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนไดม้ากทีสุด รวมถึงสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพือให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ผูว้จิยัขอสรุปการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

 

  

  

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที 17 การตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Responding by Differentiating) 

การตอบสนองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การใช้กลยุทธ์ทเีหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน 

การวดัและการประเมนิผล 

การตรวจสอบความรู้  ความเข้าใจ  ความพร้อม   

ความต้องการของผู้เรียนจากชินงานและภาระงาน 

การจดับรรยากาศทสีนับสนุนการเรียนการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

จดัเนือหา  บทเรียนทสีนองความต้องการของผู้เรียน เนอืหา 

กระบวนการ 

ผลผลติ 

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 

ครูค้นพบวธีิการจัดการเรียนการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  (DI) 
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สมรรถนะการสอนทเีกยีวข้องกบัการเรียนการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

 Danielson (2011 : 1 – 18) ไดก้ล่าวถึง กรอบการทาํงานสําหรับการเรียนการสอนทีอธิบาย
ถึงความรับผดิชอบของครู  เพือเป็นสะทอ้นผลและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนเชิงประจกัษ ์ 

และใช้เป็นข้อมูลเชิงทฤษฎีสําหรับทาํวิจัยเพือเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ดียิงขึน         

ซึงกรอบการทาํงานสําหรับการจดัการเรียนการสอนได้อธิบายถึงหน้าทีความรับผิดชอบของครู  

เพือกาํหนดระดบัความรู้ความสามารถทีจะใชใ้นการพฒันาวชิาชีพครูนนัเอง     

 กรอบการทาํงานสําหรับการจัดการเรียนการสอนของ Danielsonได้กําหนดกรอบ          

การทาํงานสาํหรับการเรียนการสอนออกเป็น 4 ดา้น 22 องคป์ระกอบ และในแต่ละองคป์ระกอบจะ
ไปประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อย (ตัวชีวดั) เพือว ัดระดับความรู้ ความรู้ความสามารถ             

ในการสอนของครู โดย Danielson ไดก้าํหนดกรอบการทาํงานไวด้งันี 

ดา้นที 1 : การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน 

ดา้นที 2 : สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน 

ดา้นที 3 : การสอน 

ดา้นที 4 : ความรับผดิชอบและความเป็นมืออาชีพ 

 แต่ละองค์ประกอบจะกาํหนดลกัษณะทีแตกต่างกนัของแต่ละดา้น โดยทีองคป์ระกอบจะ
อธิบายลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบ ตวัอย่างเช่น ด้านที 2 สภาพแวดล้อมของห้องเรียน             

มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ดงัตวัอย่างต่อไปนี 2a การสร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้ม
ภายในห้องเรียนให้เกิดความรัก ความเคารพและความสามคัคี ซึงจะมี 2 ตวับ่งชี ประกอบด้วย        

1) การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียน 2) การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบันักเรียน          

ซึงองค์ประกอบเหล่านีจะเป็นตวักาํหนดค่าระดับคุณภาพเพือใช้สําหรับเป็นกรอบดาํเนินงาน     

ของครู ถึงแมค้รูจะสอนในรายวิชาและระดบัชนัทีแตกต่างกนัก็สามารถกาํหนดระดบัคุณภาพให้
เป็นรูปแบบทีแตกต่างตามความธรรมชาติของรายวชิาและระดบัชนัของครูไดเ้ช่นเดียวกนั 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาสมรรถนะทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ของ Danielson เพือใชเ้ป็นกรอบสําหรับพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูทีเสริมสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซึงผูว้ิจยัขอเลือกสมรรถนะทีสําคญัต่อการจดัการเรียน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย Danielson ได้กาํหนดกรอบสมรรถนะสําหรับ
จดัการเรียนการสอนและรายองคป์ระกอบไวด้งันี 
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 ด้านท ี1 : การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน 

 องค์ประกอบท ี1a : ความรู้และทกัษะทางดา้นเนือหาของครู 

 ตวับ่งชีที 1 : ความรู้เกียวกบัเนือหา  ศาสตร์และธรรมชาติของแต่ละวชิา 
 ตวับ่งชีที 2 : ความรู้เกียวกบัเนือหาทีมีความสาํคญัและความจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน 

 ตวับ่งชีที 3 : ความรู้เกียวกบัเนือหาทีมีความเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 

 

 องค์ประกอบท ี1b : ความรู้และทกัษะของผูเ้รียน 

 ตวับ่งชีที 1 : พฒันาการและความรู้ของนกัเรียนแต่ละวยั 

 ตวับ่งชีที 2 : ความรู้เกียวกบักระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 ตวับ่งชีที 3 : ความรู้เกียวกบัทกัษะ ความรู้ และความสามารถในการใชภ้าษา 
 ตวับ่งชีที 4 : ความรู้ทีเกิดจากความสนใจของนกัเรียน  และความรู้เกียวกบัมรดกและ  

วฒันธรรม 

 ตวับ่งชีที 5 : ความรู้ทีเกิดจากความสามารถพิเศษของนกัเรียน 

 

 องค์ประกอบท ี1c : การกาํหนดผลลพัธ์ทีเกิดจากจดัการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที 1 : การจดัลาํดบัความสาํคญัของการจดัการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที 2 : ความชดัเจนทีเกิดจากการจดัการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที 3 : ความสมดุลของการจดัการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที 4 : ความเหมาะสมสาํหรับผูเ้รียนทีมีความความแตกต่างกนั 

 

 องค์ประกอบท ี1d : ความรู้และทกัษะในการใชสื้อการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที 1 : ความรู้และทกัษะในการใชสื้อและทรัพยากรทีมีอยูใ่นหอ้งเรียน 

 ตวับ่งชีที 2 : ความรู้และทกัษะในการใชสื้อและทรัพยากรทีมีความสอดคลอ้งกบัเนือหา
 ตวับ่งชีที 3 : ความรู้และทกัษะในการใชสื้อทีมีความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

  

 องค์ประกอบท ี1e : การออกแบบการเรียนการสอนทีเชืองโยงสู่การเรียนรู้ 

 ตวับ่งชีที 1 : การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

 ตวับ่งชีที 2 : สือ วสัดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรในการจดัการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที 3 : การจดักลุ่มการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที 4 : บทเรียน โครงสร้างเนือหา และหน่วยการจดัการเรียนรู้ 
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 องค์ประกอบท ี1f : การออกแบบการวดัผลประเมินผลสาํหรับผูเ้รียน 

 ตวับ่งชีที 1 : ผลทีเกิดมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที 2 : การกาํหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานในการประเมินผล 

 ตวับ่งชีที 3 : มีการออกแบบและสร้างเครืองมือการประเมินผล 

 ตวับ่งชีที 4 : นาํผลการประเมินทีไดม้าใชใ้นการวางแผนการเรียนการสอน 

 

 ด้านท ี2 : สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน 

 องค์ประกอบท ี2c : การกาํหนดขนัตอนในการจดัการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที 1 : การจดัการเรียนการสอนทีเนน้กระบวนการกลุ่ม 

 ตวับ่งชีที 2 : การปรับเปลียนวธีิการสอน 

 ตวับ่งชีที 3 : การบริหารจดัการเกียวกบัสือ วสัดุอุปกรณ์ ทีจะช่วยอาํนวยความสะดวกใน
การจดัการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที 4 : การปฏิบติัหนา้ทีทีไม่เกียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 

ตวับ่งชีที 5 : การกาํกบัดูแลช่วยเหลือนกัเรียน อาสาสมคัรทีจะช่วยในการจดัการเรียน    

การสอนอยา่งครูมืออาชีพ 
   

  องค์ประกอบท ี2d : การบริหารจดัการพฤติกรรมของนกัเรียน 

  ตวับ่งชีที 1 : สังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึนจากเรียนรู้ของนกัเรียน 

 ตวับ่งชีที 2 : การตรวจสอบพฤติกรรมทีเกิดขึนสาํหรับนกัเรียน 

 ตวับ่งชีที 3 : การสะทอ้นผลพฤติกรรมทีไม่พึงประสงคใ์หก้บันกัเรียน 
 

ด้านท ี3 : การสอน 

องค์ประกอบท ี3a : การสือสารระหวา่งครูกบันกัเรียน 

ตวับ่งชีที 1 : การกาํหนดผลการเรียนรู้ 

 ตวับ่งชีที 2 : การกาํหนดทิศทางและวธีิการสอน 

 ตวับ่งชีที 3 : การกาํหนดคาํอธิบายของเนือหา 
 ตวับ่งชีที 4 : การใชภ้าษาพดูและภาษาเขียนทีสามารถสือสารกบันกัเรียน 
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 องค์ประกอบที 3b : การใช้เทคนิคการตงัคาํถามและการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและ
นกัเรียน 

 ตวับ่งชีที 1 : การใชค้าํถามทีมีคุณภาพ 

 ตวับ่งชีที 2 : การใชเ้ทคนิคการอภิปราย 

 ตวับ่งชีที 3 : การใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการตงัและตอบคาํถาม 

 

 องค์ประกอบท ี3c : นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

 ตวับ่งชีที 1 : กิจกรรม ภาระงาน ชินงานสาํหรับนกัเรียน 

 ตวับ่งชีที 2 : การจดักลุ่มนกัเรียน 

 ตวับ่งชีที 3 : สือ วสัดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรทีใชก้ารจดัการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที 4 : การจดัห้องเรียนใหส้ามารถเขา้ถึงนกัเรียนไดทุ้กคน 

   

องค์ประกอบท ี3e : การสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนทีมีความยดืหยุน่ในการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 

ตวับ่งชีที 1 : การปรับเปลียนเนือหาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 

 ตวับ่งชีที 2 : สนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียน 

 ตวับ่งชีที 3 : ความรู้ฝังแน่น 

 

ด้านท ี4 : ความรับผดิชอบและความเป็นมืออาชีพ 

 องค์ประกอบท ี4c : การสือสารและปฏิสัมพนัธ์กบัครอบครัวของนกัเรียน 

 ตวับ่งชีที 1 : ขอ้มูลเกียวกบัการจดัโปรแกรมการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที 2 : ขอ้มูลเกียวกบันกัเรียนรายบุคคล 

 ตวับ่งชีที 3 : ขอ้มูลสาํหรับชีแจงการจดัโปรแกรมการเรียนการสอนใหก้บัผูป้กครอง
นกัเรียน 

 

  องค์ประกอบท ี4e : ความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาอยา่งมืออาชีพ 

 ตวับ่งชีที 1 : การเพมิพนูประสิทธิภาพทางดา้นความรู้ในเนือหาและทกัษะการสอน 

 ตวับ่งชีที 2 : รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือนร่วมงาน 

 ตวับ่งชีที 3 : เผยแผผ่ลงานทีประสบผลสาํเร็จ 
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 องค์ประกอบของการปฏิบติัวิชาชีพทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะใช้เป็นกรอบสมรรถนะ
สําหรับสะท้อนการปฏิบัติงานของครูทีครอบคลุมการจัดการการเรียนการสอนทีแตกต่างกัน         

ถึงแมแ้ต่องคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบจะมีความแตกต่างกนัในเนือหาสาระวิชาชีพตามหลกัสูตร
และความถนดัของครูแต่ละบุคคล ซึงเป็นหนา้ทีของผูที้ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนให้กบัครูทีร่วม
พฒันาวิชาชีพทีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอน และกรอบการทาํงานเหล่านีจะสะทอ้นเกียวกบั
ความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ทีของครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้หรือบทเรียนทีจะใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน และเลือกสือเทคโนโลยีทีมีความเหมาะสมกบัเนือหาในการจดัการเรียน      

การสอน รวมถึงช่วยลดภาระงานและความกงัวลในการจดัการเรียนการสอนของครู 

 

งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัการจัดการเรียนการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  

Yi-Fang Liu (2008) ไดท้าํการวิจยัเรือง การจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลแบบยืดหยุน่ในห้องเรียนโปรแกรม EFL (English as a Foreign Language) ของครู  

ผลทีไดจ้ากการวิจยัโดยการศึกษาคน้ควา้วรรณกรรมหรือเอกสารทีเกียวในการตอบคาํถามการวิจยั
เรืองนี  พบวา่  ครูกลุ่มทีสอนในโปรแกรม EFL ทีใชว้ิธีการสอนแบบยืดหยุน่และกระบวนการกลุ่ม
ทาํการเรียนการสอนดีขึน และยงัพบวา่ เมือครูเริมสอนดว้ยวิธีการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลทาํให้รู้จกันกัเรียน (Interests) ลีลาการเรียนรู้ (Learning Styles) ความสนใจและความกลา้
แสดงออก (Readiness and Talents) เพิมมากขึน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบลูม และการ์ดเนอร์  

ทีว่าการเรียนรู้ทางด้านสติปัญญาจะประสบผลสําเร็จได้นันต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร และยงัพบว่า วิทยานิพนธ์เล่มนีได้ให้ข้อเสนอแนะทีว่าหากต้องการทาํความเข้าใจ        

การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและหลกัสูตรการเรียนการสอนมากยงั  ควรใช้
มโนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ (Graphic Organizers) เพิมขึน ดงันนั การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างให้สอดคล้องกับหลักสูตร และควรให้ครูได้ลองใช้วิธีการเรียนการสอน                

ทีหลากหลายและทา้ทายในโปรแกรม ELLs (English-language learners) ให้ประสบผลสําเร็จมาก
ยงิขึน   

Kathleen Scalise (2007) การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ วิธีการ
เรียนการสอนเป็นวิธีการสอนทีนิยมกนัแพร่หลายและเป็นทียอมรับในการจดัการเรียนรู้ การใชสื้อ 

e-learning จึงมีส่วนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล              

ซึงเครืองมือในการจดัการเรียนการสอนตอ้งมีความแตกต่างกนัเพือให้ไดข้อ้มูลและรูปแบบสําหรับ
ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้มากทีสุด สรุปได้ว่าสือการเรียนรู้ทีใหม่ ๆ จะต้องมีการเชือมโยง
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สือสาร กระทาํการตอบสนองและความสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เนือหาทีกาํหนดขึน  

สรุปไดว้่า สือ e-learning จึงเป็นเครืองมือทีมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและกรอบแนวคิดในการสอน 5 วธีิ ประสบผลสาํเร็จมากขึน 

 Valiande A. Stavroula, Kyriakides Leonidas, Koutselini Mary (2011) งานวิจยัเรืองนีได้
ทาํการวิจยัเกียวกบั การประยุกต์ใช้การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีคละ
ความสามารถในชันเรียนของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาจาํนวน 1 ห้องเรียน กลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 27 คน จากกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 479 คน ของนกัเรียนทีเขา้ร่วมโครงการของประเทศ
ไซปรัส  ผลการศึกษาการใช้ระบบการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีคละ
ความสามารถของนักเรียนในชันเรียนทีมีผลสัมฤทธิต่อการเรียนการสอน โดยใช้การวิเคราะห์
ขอ้มูลแบบวธีิการถดถอยพหุคูณ ซึงจะมีปัจจยัหลาย ๆ ตวัทีไม่เกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล วตัถุประสงคเ์พือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน 2 กลุ่ม  

และปัจจยัอืน ๆ ทีมีผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทงัสองกลุ่ม และศึกษารูปแบบหลาย
ละเอียดต่าง ๆ ทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอน รวมถึง
ความสําเร็จจากการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีไดจ้ากการสังเกตการ
สอน วตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยันีคือ การตอบคาํถามการวจิยัทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจยันี
สามารถใช้เป็นขอ้มูลในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทางการศึกษา รวมถึง
สะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาทีเกิดขึนในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลที
คละความสามารถของนกัเรียนในชนัเรียน ตอ้งอยูบ่นพืนฐานการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างกนัทีคละความสมารถของนกัเรียนเพือส่งเสริมความเสมอภาคและคุณภาพให้กบัผูเ้รียน
อยา่งเท่าเทียมกนั 

 Gangi, Suzanna (2011) งานวิจยัเรืองนีไดก้ล่าวถึงการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญาของโฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ ซึงมีส่วน
เกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และทฤษฎีทีกล่าวถึงสติปัญญา
และการรับรู้ของคนทุกคน ทฤษฎีพหุปัญญาเกิดขึนในปี 1983-2011 และผลการวิจยัทีตอบคาํถาม
การวิจยัได ้2 ขอ้ ดงันี 1. ทฤษฎีพหุปัญญาช่วยให้การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน 2. พหุปัญญาช่วยให ้   

การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูสามารถสนองตอบกบัความตอ้งการ
ของนกัเรียนเพิมขึน 
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Kelly Van Lowe  (2011) การวิจยัเรือง การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในรายวิชาคณิตศาสตร์สําหรับครูฝึกสอน  เ รือง  จํานวนเต็มและเศษส่วน                  

ซึงผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนทีเรียนด้วยวิธีการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีพฒันาการในการเรียนรู้สูงกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ และผลจากการสํารวจพบว่า 
นกัเรียนบา้งคนไม่ไดพ้ึงพอใจในวธีิการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

Diana Lawrence - Brown (2004) การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล       

มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้กบันกัเรียนทีมีความเป็นเลิศและนกัเรียนทีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้อยา่งมีนยัสําคญัและมีความเหมาะสมกบัห้องเรียนทวั ๆ ไป การเรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นแนวคิดทีเป็นระบบทีสามารถวางแผนการจดัการเรียนการสอนได้
ตรงตามมาตรฐานและบริบทของการเรียนการสอน พร้อมกบัมีความหลากหลายในการใชก้ลยุทธ์
การเรียนการสอนทีเป็นประโยชน์และนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ ซึงจะเห็นไดจ้ากการจดัการ
เรียนการสอนทีประสบผลสําเร็จกบัเด็กนักเรียนทีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ทีสามารถเรียนรู้
และการแสดงออกในชนัเรียนทีจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 สรุปไดว้่า การจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูตอ้งอยู่บน
พืนฐานของการจดัการเรียนกานสอนทีมีความยืดหยุ่นและสามารถเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการ
สอนและกลยุทธ์ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทาํให้รู้จกันกัเรียน (Interests) ลีลาการเรียนรู้  

(Learning Styles) หรือความสนใจและความกลา้แสดงออก (Readiness and Talents) เพือเสริมสร้าง
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เพิมมากขึน   
 

 รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการสอนทีเกียวข้องกับการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง      

ระหว่างบุคคล 

 

 การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 

 

การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง เกียวกับความหมาย              

คิดเชิงสร้างสรรค ์ ความหมายของการสร้างสรรค ์ ความสาํคญัของการสร้างสรรค ์

การจดัการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์แนวทางในการส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์หลกัการ
ของการศึกษาเ ชิงสร้างสรรค์  เทคนิคการสอนทีช่วยส่ง เสริมการศึกษาเ ชิงสร้างสรรค ์                   

การประยกุตใ์ชแ้นวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรคใ์นการเรียนการสอน บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน 

ขอ้ดีของการสอนตามแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์มีรายละเอียดดงันี 
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ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

ความคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นความคิดทีเกิดขึนต่อเนืองจากจินตนาการโดยมีลักษณะที
แตกต่างไปจากความคิดของบุคคลอืน ความคิดเชิงสร้างสรรค์อาศยัพืนฐานจากประสบการณ์เดิม 

คือ ความรู้ขอ้มูลข่าวสาร การศึกษาเหตุผล และการใช้ปัญญาในการจดัสร้างรูปแบบของความคิด  

ในรูปแบบใหม่ อาจแสดงออกมาเป็นรูปธรรมอยา่งประจกัษช์ดัหรือมีลกัษณะเป็นนามธรรม ซึงจะ
เป็นพืนฐานใหมี้ความคิดเชือมโยงจนเกิดความประจกัษช์ดัและก่อให้เกิดการคน้พบสิงใหม่ๆ ทาํให้
เกิดเป็นผลงานทางศิลปะและวิทยาการสาขาต่าง ๆ รวมทงัผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

อนัเป็นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติ 

 

ความหมายของการสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างสรรค์ ทาํให้พบว่ามีการศึกษา
เรืองนีมาเป็นเวลานานและมีหลายท่านทีไดใ้ห้ความสนใจในเรืองนีเป็นอยา่งมาก ตามทีรวบรวมไว้
ดงันี 

การสร้างสรรค ์คือ ลกัษณะการคิดอยา่งหนึงอย่างกวา้งขวางหรือการคิดหลายแง่หลายมุม 

หรือทีเรียกว่าการคิดแบบอเนกนัย ซึงทาํให้สามารถคิดและค้นพบความสัมพนัธ์ใหม่ ๆ ของ         

สิงต่าง ๆ รวมถึงการคิดแกปั้ญหา ตลอดจนการคิดประดิษฐ์สิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ขึน ตามทีสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2533 : 51) ไดใ้ห้ความหมายไวข้า้งตน้ มีความสอดคลอ้งกบั  

ความคิดเห็นของ อารี พนัธ์มณี (2537 : 9) ทีวา่ การสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการทางสมองทีคิดใน
ลกัษณะอเนกนยั นาํไปสู่การคน้พบสิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ดว้ยการคิดดดัแปลงปรุงแต่งจากความคิด
เดิมผสมผสานกนัให้เกิดสิงใหม่ ซึงรวมทงัการประดิษฐ์คิดคน้สิงต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎี
หลกัการได้สําเร็จ การทีความคิดเชิงสร้างสรรค์จะเกิดขึนได้นนัไม่ใช่เพียงแต่คิดในสิงทีเป็นไป
ไม่ได ้หรือคิดในสิงทีเป็นเหตุเป็นผลเพียงอยา่งเดียวเท่านนั หากแต่การสร้างสรรคก์็เป็นสิงสําคญัยิง
ทีจะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่ไปกับความพยายามทีจะสร้างความคิดค้นหรือ
จินตนาการประยุกต์จึงจะทาํให้เกิดผลงานจากการสร้างสรรค์ ซึงศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และคณะ 

(2549 : 74) ให้ความหมายเพิมเติมว่า เป็นจินตนาการการประยุกต์ทีสามารถนาํไปสู่สิงประดิษฐ์
คิดคน้ทางเทคโนโลยนีนั เป็นความคิดในลกัษณะทีคนอืนคาดไม่ถึง เป็นความคิดหลากหลาย คิดได้
กวา้งไกล เป็นไดท้งัปริมาณและคุณภาพ มี 3 ลกัษณะดว้ยกนั กล่าวคือ 

    1. เป็นกระบวนการ หมายถึง ความรู้สึกไวต่อปัญหา พยายามคิดแกปั้ญหา 
    2. เป็นลกัษณะของบุคคล หมายถึง บุคคลทีมีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น 

    3. เป็นลกัษณะของผลผลิต หมายถึง ผลงานทีสร้างสรรค์ 
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 ความสร้างสรรค์นนัยงัเป็นเป็นพฤติกรรมของบุคคลทีแสดงความคิดใหม่ ๆ อนัเป็นการ
กระทาํทีบุคคลคดัเลือกจากประสบการณ์ ทีผา่นมาเพือสร้างรูปแบบใหม่ ความคิดใหม่หรือผลิตผล
งานใหม่ ซึง Anderson and others (อา้งถึงใน กรมวิชาการ, 2535 : 2) ได้กล่าวไวว้่า                        
การสร้างสรรค์เป็นสิงทีมนุษยทุ์กคนเป็นเจา้ของในระดบัต่าง ๆ กนั โดยทีการเชิงสร้างสรรค์นี
สามารถพฒันาไดทุ้กระดบัอายุ  ถา้มีการจดัสถานการณ์ทีเหมาะสม และ  Wallach and Kogan               

(อา้งถึงใน อารี พนัธ์มณี, 2544 : 154)  ยงัไดเ้สริมวา่ การสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการคิดได้
อยา่งสัมพนัธ์กนั และเชือมโยงกนัไดอ้ยา่งมีความหมาย โดย Guilford  (อา้งถึงใน อารี พนัธ์มณี, 

2544 : 154) เพิมเติมวา่ ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองทีจะคิดไดห้ลายทาง    

ซึงประกอบดว้ยความคิดริเริม ความคล่องตวัในการคิด ความคิดยืดหยุน่ และความคิดละเอียดลออ    

จึงทําให้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เกิดขึนโดยไม่มีขอบเขต  ทําให้บุคคลสามารถมีความคิด               

เชิงสร้างสรรค์ในหลาย ๆ แบบ ซึงส่งผลให้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ทีนันมีมากมายไม่จาํกัด                            

โดยสมศกัดิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 7) ให้ความหมายการสร้างสรรค์ในอีกมุมมองว่า                  
การสร้างสรรค์ยงัเป็นเรืองทีสลับซับซ้อน ยากต่อการให้นิยามทีแน่นอนตายตัว ถ้าพิจารณา          
การสร้างสรรค์โดยยึดผลงานเป็นหลกั  ผลงานตอ้งเป็นผลงานทีแปลกใหม่และมีคุณค่าโดยมีคน
ยอมรับ ถา้พิจารณาการสร้างสรรคโ์ดยยึดหลกักระบวนการ กระบวนการนนัตอ้งเป็นกระบวนการ
เชือมโยงสัมพนัธ์สิงของหรือ การสร้างสรรคที์แตกต่างกนัอยา่งมากเขา้ดว้ยกนัได ้ถา้พิจารณาโดย
ยดึหลกัคุณลกัษณะของบุคคล บุคคลนนัตอ้งเป็นตวัของตวัเอง  

จากความหมายของการสร้างสรรคมี์ในหลายบุคคลขา้งตน้ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ การสร้างสรรค์
เป็นความคิดทีมีลักษณะอเนกนัย เป็นกระบวนการทางสมองทีสามารถคิดและแสดงออก             

ทางพฤติกรรมของมนุษยใ์นการประดิษฐสิ์งใหม่ ๆ ขึนมาไดห้ลายรูปแบบ ซึงความคิดทีเกิดนนัเป็น
ความคิดไม่มีขอบเขต  และเป็นเรืองทีซับซ้อนยากต่อการทีจะให้นิยามความหมายทีชัดเจนได ้   

โดยความคิดเชิงสร้างสรรคนี์ยงัสามารถเกิดขึนและพฒันาไดใ้นคนทุกเพศ  ทุกวยัอีกดว้ย 

ความสําคัญของการสร้างสรรค์ 

การพฒันาชีวติความเป็นอยูต่งัแต่โบราณจนถึงปัจจุบนัของมนุษยน์นั ลว้นแต่อาศยัผลผลิต
ทางการสร้างสรรคที์นาํไปใชแ้กปั้ญหารวมถึงสรรคส์ร้างและพฒันาให้เกิดความเจริญในดา้นต่าง ๆ 

จากการศึกษาแนวโน้มในปัจจุบนัเชือว่าสังคมในอนาคตจะมีความซับซ้อนและหลากหลายมาก
ยิงขึน ดงันนัการสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนหนึงทีสามารถนาํไปใช้ควบคู่กบัความรู้ ทกัษะและขอ้มูล
ต่าง ๆ เพือแกปั้ญหาในสังคมได ้
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 ความสําคัญของการสร้างสรรค์ทาํให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การค้นพบ          

สิงแปลกใหม่ไม่วา่จะเป็นดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศิลปะ อุตสาหกรรม ยอ่มเป็นประโยชน์ต่อ 

การพฒันาประเทศ ทาํให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจาํวนั และมีประโยชน์ต่อสังคมทาํให้
เกิดรายไดแ้ก่ประเทศ ซึงพรรณี  เกษกมล (2534 : 75) ไดก้ล่าวไว ้สอดคลอ้งกบัอารี พนัธ์มณี    

(2545 : 1) ทีวา่การสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทีสําคญัอย่างหนึงของมนุษย ์ทีสามารถแสวงหา
พฒันา และดึงเอาศกัยภาพเชิงสร้างสรรค์ของคนในประเทศชาติออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
เท่าใด ก็ยิงมีโอกาสพฒันาและเจริญก้าวหน้าได้มากขึนเท่านัน ดงัจะเห็นได้จากประเทศพฒันา
ทงัหลาย ซึงจดัเป็นประเทศผูน้าํของโลก ทงันีเพราะประเทศดงักล่าวมีประชากรมีความสร้างสรรค ์

ประชาชนกล้าคิด กล้าใช้จินตนาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ทีเป็นประโยชน์
เอืออาํนวยความสะดวกสบายเหมาะสมกบัสถานการณ์กล่าวไวข้า้งตน้ 

 

การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 35) ไดใ้ห้ความหมายของการจดั     

การเรียนรู้สร้างสรรคไ์วว้า่ หมายถึง กระบวนการทางปัญญาทีใชก้ระบวนการทางความคิดหลาย ๆ 

อย่างมารวมกนัเพือสร้างสรรค์สิงใหม่หรือแก้ปัญหาทีมีอยู่ให้ดีขึน เป็นส่วนหนึงของความคิด     

เชิงสร้างสรรค์จะเกิดขึนได้ ก็ต่อเมือผู ้สร้างสรรค์มีอิสรภาพทางความคิด การจัดการเรียนรู้           

เชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางปัญญาระดบัสูงทีใช้กระบวนการทางความคิดหลาย  ๆ อย่าง   

มารวมกนั ผูเ้รียนทีแสดงออกมาซึงความสร้างสรรคจ์ะตอ้งเป็นการสร้างแนวคิดใหม่ แสวงหาและ
พิจารณาทางเลือกทีหลากหลาย 

การจดัการเรียนรู้เชิงสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการมองเห็นสิงต่าง ๆ ในแง่มุมใหม่ ๆ 

หรือเป็นการกระทาํสิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรือไม่ซาํแบบใคร มีความแปลกใหม่ 
เป็นการเชือมโยงสิงทีไม่สัมพนัธ์ให้กลายเป็นสิงใหม่ไดอ้ย่างเหมาะสม เราสามารถอธิบายความ
สร้างสรรคไ์ดจ้าก 1. ผลงานทีผลิต 2. กระบวนการทีจดักระทาํ 3. ทกัษะทีใชใ้นแง่ความคล่องแคล่ว  

4) บุคลิกภาพของบุคคลและเงือนไขสิงแวดลอ้ม ทีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค ์การสร้างสรรคถื์อวา่
เป็นคุณลกัษณะทางความคิดอย่างหนึงทีมีความสําคญัต่อผูเ้รียนฉะนนัการสอนให้เกิดการเรียนรู้ 

เชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นส่วนหนึงทีช่วยยกระดับคุณภาพของผูเ้รียนกิจกรรมในการสอนให้เกิด      

การสร้างสรรคจ์ะควรเป็นกิจกรรมทีฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดนอกกรอบ ผูส้อนตอ้งให้อิสรภาพทางดา้น
ความคิด ไม่ปิดกัน ให้โอกาสในการนําเสนอความคิดของผูเ้รียน ภายใต้บรรยากาศชันเรียน            

ทีผอ่นคลาย ไม่เขม้งวด เพือใหผู้เ้รียนสามารถถ่ายทอดจินตนาการของตนออกมาเป็นชินงาน 
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แนวทางในการส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 

การส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือส่งเสริม
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศชันเรียนเพือเอืออํานวยต่อการฝึกทักษะการศึกษา             
เชิงสร้างสรรค์ อุษณีย  ์โพธิสุข (2537 : 23) ไดก้ล่าวถึงการส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์         

ของผูเ้รียนว่าสามารถทาํได้ทงัทางตรงและทางออ้ม ในทางตรงโดยการสอน ฝึกฝนและอบรม
ทางออ้ม โดยการสร้างบรรยากาศ และการจดัสิงแวดล้อม ส่งเสริมการเป็นอิสระในการเรียนรู้      

เชิงสร้างสรรคไ์ม่สามารถบงัคบัให้เกิดขึนไดแ้ต่สามารถทาํให้เกิดขึนได ้การพฒันาเชิงสร้างสรรค ์

มีองคป์ระกอบทีสาํคญัในกระบวนการจดัการเรียนรู้ ดงันี 

   1. กระบวนการคิด เป็นการเพิมทกัษะการคิดดา้นต่างๆ เช่น ความคิดจินตนาการความคิด
เอกนยั อเนกนยั ความคิดวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสังเคราะห์ ความคิดแปลกใหม่ 
ความหลากหลาย ความคิดยดืหยุน่ ความคิดเห็นทีแตกต่าง และการประเมินผล 

   2. ผลิตผล เป็นสิงทีชีให้เราเห็นหลายสิงหลายอยา่งของการคิด เช่น วิธีคิดประสิทธิภาพ
ทางความคิด การนาํเอาความรู้ไปสู่การนาํไปใช ้จุดสาํคญัในการจดัการเรียนรู้จะตอ้งพิจารณาเกณฑ์
ของผลผลิต ควรจะมีการกาํหนดให้ผูเ้รียนรู้จกัการระบุจุดประสงค์ของการทาํงานรู้จกัประเมิน    

การทาํงานของตนเองโดยใชเ้หตุผล พยายามและสามารถปรับใชไ้ดใ้นชีวติจริง 

   3. องคค์วามรู้พืนฐาน ให้โอกาสผูเ้รียนไดรั้บความรู้ผา่นสือและทกัษะหลายดา้นโดยใช้
ประสาทสัมผสัหรือความรู้ทีมาจากประสบการณ์ทีหลากหลายและมีแหล่งขอ้มูลทีต่างกนัทงัจาก
หนงัสือ ผูเ้ชียวชาญ การทดสอบดว้ยตนเอง และทีสําคญัคือให้ผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้จากตวัเขาเอง
    4. สิงทีทา้ทายผูเ้รียน หางานทีสร้างสรรค ์และมีมาตรฐานใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั   

    5. บรรยากาศในชนัเรียน ตอ้งให้อิสรเสรี ความยุติธรรมความเคารพในความคิดของ
ผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมนัใจว่าจะไม่ถูกลงโทษหากมีความคิดทีแตกต่างจากผูส้อน หรือคิดว่าผูส้อน     

ไม่ถูกตอ้ง ยอมให้ผูเ้รียนล้มเหลวหรือผิดพลาด (โดยไม่เกิดอนัตราย) แต่ต้องฝึกให้เรียนรู้           

จากขอ้ผดิพลาดทีผา่นมา 
 

หลกัการของการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 

การศึกษาเชิงสร้างสรรค์จดัอยู่ในการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีลกัษณะ
เด่นทีต่างจากการเรียนการสอนแบบอืน คือ การให้ความสําคัญกับความคิดเชิงสร้างสรรค ์         

ของผูเ้รียนในกระบวนการหาความรู้หรือการเรียนรู้ทีนาํไปสู่ความรู้นนั ดงันันความรู้ในทีนีจึง
ไม่ใช่สิงทีไดรั้บจากผูส้อนเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นความรู้ทีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างขึนเองโดยการเชือมโยง
ความรู้เดิมให้เขา้กบัความรู้ใหม่ นกัการศึกษาไดแ้บ่งการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
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  1. การศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์บบรากฐานตามแนวคิดของ Piaget นกัการศึกษาในกลุ่มนีเนน้
การพฒันาความคิดของบุคคล โดยมีความคิดวา่ ความรู้คือ การเปลียนแปลงความคิดแบบรายบุคคล
โดยถือว่าบทบาทของครูเป็นผูช่้วยให้เด็กพฒันาความคิดและจดัสภาพแวดลอ้มทีทา้ทายความคิด
ของเด็ก ซึงครูจะทาํหน้าทีเสมือนผูช่้วยเอือ (Facilitator) ทีกระตุน้ให้มีการปรับเปลียนการคิดคน้
หรือการสร้างความรู้ใหม่ และคอยตังคําถามหรือปัญหาทีก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผู ้เรียน            

ซึงการสร้างความรู้นนัเป็นผลมาจากการทาํงาน และการคิด 

   2. การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ทางสังคม ตามแนวคิดของ  Vygotsky เน้นการศึกษาเพือ     

การเปลียนแปลงทางสังคม และสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดพฒันาการของมนุษยที์อยูใ่นฐานะบุคคล
หนึงของสังคม การพฒันาของปัจเจกบุคคลได้มาจากการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในความหมาย       

เชิงวฒันธรรมของกลุ่มและในทีสุดจะกลายเป็นความเคยชินและส่วนหนึงของบุคคลปัจเจกบุคคล
จะสร้างความรู้โดยการจดัการกบัสภาพแวดลอ้ม การเรียนการสอนจึงเนน้ความสัมพนัธ์ของความ
ขดัแยง้ การโต้เถียงด้วยเหตุผลระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมทงัทางสังคมและวฒันธรรม 

นอกจากนี ความหลากหลายของการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในเชิงสังคมยงัประกอบด้วยการสร้าง
ความรู้จากสถานการณ์ การสร้างความรู้ใหม่ทางสังคมและทางวฒันธรรมสังคม การสร้างความรู้ 

ในเชิงประวติัศาสตร์สังคม และการสร้างความรู้อยา่งอิสระจะเห็นไดว้า่การสร้างความรู้ตามแนวคิด
การศึกษาเชิงสร้างสรรค ์เกิดจากการสร้างความรู้ของบุคคลทีมีการนาํความรู้ ความเชือเดิมของตน
มาปรับให้เขา้กบัความรู้ใหม่ และจากการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างบุคคลเพือแลกเปลียนขอ้มูล
นาํไปสู่ความรู้ใหม่ 
 

เทคนิคการสอนทช่ีวยส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ 

 มีนกัการศึกษาหลายท่านทีกล่าวถึงเทคนิคการสอนทีส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ไว้
อยา่งหลากหลาย ซึงวิลเลียมส์ (Willams, 1983 อา้งถึงใน สมศกัดิ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544 : 132-170) 

ได้รวบรวมเทคนิคการสอนทีช่วยพฒันาสมองซีกขวาหรือพฒันาความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับ
นกัเรียนไวใ้นหนงัสือ Teaching For the Two-Sided Mind ดงันนั คือ เทคนิคการส่งเสริมการคิด  

โดยใชภ้าพเป็นสือ (Visual) การใชจิ้นตนาการ (Fantasy) การเรียนรู้โดยการใช้ประสาทสัมผสั  

หลายด้าน (Multisensory Learning) และเทคนิคการออกแบบหรือความคิดเชิงประดิษฐ์      
Creativity by Design เทคนิคการสอนดงักล่าวสามารถนาํไปใชเ้สริมการสอนแบบเดิมได ้ซึงเทคนิค
การจดัการเรียนการสอนเพือส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรคน์นั ครูควรทีจะนาํเทคนิควิธีการต่าง ๆ       

มากระตุ้นให้เกิดนิสัยและเจตคติในทางสร้างสรรค์แก่ผูเ้รียน ด้วยการหาแนวทางทีจะส่งเสริม
ความคิดใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้ดงัแนวคิดต่อไปนี 
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เทคนิคการส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ภาพเป็นสือ (Visual Thinking) 

การสร้างสรรคโ์ดยใชภ้าพเป็นสือ หมายถึง ความสามารถ 3 ประการ ดงันีคือ 

   1. ความสามารถในการมองเห็น (Seeing) อนัหมายถึงความละเอียดลออในการสังเกต   

สิงต่าง ๆ และการตีความขอ้มูลทีไดจ้ากการสังเกตนนั การเรียนวิชาต่าง ๆ จะเริมจากการเห็นหรือ
การสังเกต เช่น สังเกตการสาธิต ดูตาราง หรือดูภาพประกอบ นกัเรียนจะไดรั้บการฝึกฝนให้มีความ
ช่างสังเกต สังเกตในสิงทีสาํคญั และตอ้งรู้จกัตีความจากสิงทีสังเกตอีกดว้ย 

   2. ความสามารถในการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพหรือแผนภูมิแบบต่าง ๆ 

(Representing Information Graphically) ขอ้มูลบางอยา่งถา้ใชรู้ปภาพหรือแผนภูมิอธิบาย  จะทาํให้
เขา้ใจไดง่้ายกวา่การอธิบายโดยใช้คาํพูดเพียงอย่างเดียว การฝึกให้นกัเรียนใช้รูปภาพหรือแผนภูมิ
ในการนาํเสนอขอ้มูลจึงนบัวา่มีประโยชน์ทงัในแง่ทีช่วยให้นกัเรียนมีความกระจ่างในขอ้มูล และ
ช่วยทาํใหผู้อื้นเขา้ใจแนวคิดของตนไดง่้ายขึน 

   3. ความสามารถในการสร้างภาพพจน์ในความคิด (Visualizing) คือ ความสามารถในการ
มองเห็นภาพต่าง ๆ ในความคิดเพือช่วยในการจดจาํขอ้มูลจาํกฎเกณฑ์หรือสูตรคณิตศาสตร์หรือ
แกปั้ญหาต่าง ๆ เป็นตน้ 

    การฝึกฝนเพือให้นักเรียนเพิมพูนประสิทธิภาพในการคิดโดยใช้ภาพเป็นสือตาม
ความสามารถ 3 ประการดงักล่าว สามารถทาํไดด้งันี 

     1. การวาดภาพ เป็นการฝึกการสังเกตอย่างหนึงทีใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เพราะการทีนกัเรียน
จะวาดภาพสิงใด นักเรียนจะต้องสังเกตอย่างละเอียดลออถึงความสัมพนัธ์ของรายละเอียด              

ทีประกอบขึนเป็นภาพของสิงนนั และมกัพบเสมอวา่การวาดภาพจะทาํให้นกัเรียนเห็นรายละเอียด
บางอยา่งทีอาจถูกละเลยไป ถา้ให้สังเกตโดยไม่มีการวาดภาพประกอบ การวาดภาพนอกจากเป็น
การแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนไดส้ังเกตเห็นอะไรบา้งแลว้ภาพยงัแสดงใหท้ราบอีกวา่นกัเรียนมองเห็น
สิงนนั ๆ อย่างไร ให้ความสําคญัแก่อะไรและไม่ให้ความสําคญัในเรืองอะไร ถา้ภาพของนกัเรียน
ขาดสิงทีสาํคญัไป ครูอาจซกัถามถึงเหตุผลหรือให้นกัเรียนดูสิงทีเป็นตน้แบบอีกครังหนึง การทีครู
ไดศึ้กษาการวาดภาพของนกัเรียนอย่างใกลชิ้ดจะทาํให้รู้ว่านักเรียนมีความสามารถในการสังเกต
มากน้อยเพียงใด และสามารถทําให้ครูมองเห็นความบกพร่องของนักเรียนทีควรแก้ไขได ้          

การวาดภาพในทีนี ครูตอ้งใหค้วามสาํคญัแก่ความสามารถในการบนัทึกสิงทีสังเกตมากกวา่คุณภาพ
ทางศิลปะของภาพวาด นกัเรียนบางคนอาจไม่มีฝีมือในทางวาดภาพ แต่ถา้เขาไดใ้ช้ความพยายาม 

ในการบนัทึกสิงทีเห็นออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์นกัเรียนผูนี้ก็สมควรไดรั้บคาํชมเชยจากครู 
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    2. การบรรยายดว้ยคาํพูด คือ การบรรยายหรือพรรณนาสิงทีตอ้งการโดยใชค้าํพูดลว้น ๆ 

เช่นเดียวกับทีนักประพนัธ์สามารถทําให้ผูอ่้านมองเห็นภาพได้จากการอ่านคาํพรรณนาของ         

นกัประพนัธ์นนั ในดา้นการฝึกความทรงจาํโดยการผกูเรืองทีจะทาํกบัภาพจะช่วยเพิมประสิทธิภาพ
ไดเ้ป็นอย่างดี เช่น วิธีการจาํแบบโลไซ (Loci Method) เป็นวิธีการทีนาํเรืองหรือสิงทีจะจาํไป
เชือมโยงกบัสถานทีหรือสิงทีเราคุน้เคยเป็นอยา่งดี เช่น ถา้เราตอ้งการจาํคาํต่างๆ ต่อไปนี คือปิงปอง 

ตะกร้า ตุ๊กแก มะพร้าว เข็มหมุด วิทยุ หนงัสือ ไมไ้ผ่ ลาํไย หิงห้อย ดอกเข็ม พดัลมเราตอ้งเลือก
สถานทีหรือสิงของทีเราเคยแลว้นาํสิงทีจะจาํคือ คาํต่าง ๆ ดงักล่าวไปเชือมโยงกบัจุดต่าง ๆ ของ
สถานที โดยวาดเป็นภาพในใจขึน เช่น สมมุติวา่เราเลือกบา้นของเราเป็นสถานทีทีจะนาํคาํดงักล่าว
ไปเชือมโยงดว้ย เราอาจวาดภาพในใจขึนว่าเราเดินกลบับา้น ถนนทีติดกบัประตูรัวเต็มไปดว้ยลูก
ปิงปองทีประตูรัวมีตะกร้าเก่า ๆ ใบหนึงห้อยอยู ่เมือเขา้ไปใกล ้ๆ มีตุ๊กแกอยูใ่นตะกร้าและเมือผลกั
ประตูรัวเขา้ไป บนเส้นทางเดินจากประตูรัวขึนบนัไดบา้นนนัดา้นขวามือมีทะลายมะพร้าววางอยู ่  
1 ทะลาย เมือเดินไปหมายจะยกทะลายมะพร้าว ปรากฏว่าเทา้ของเราไปเหยียบเข็มหมุด ซึงตกอยู่
ขา้งทะลายมะพร้าว เมือดึงเข็มหมุดออกแลว้เดินขึนบนัไดบา้น ทีบนัได ขนัที 2 มีวิทยุวางอยู ่และ 

ใตว้ทิยมีุหนงัสือ 1 เล่ม เมือขึนไปถึงนอกชานบา้นเห็นไมไ้ผว่างเรียงอยูห่ลายลาํ เมือยกไมไ้ผขึ่นมา
พบวา่มีลาํไยอยูใ่ตไ้มไ้ผเ่ป็นจาํนวนมาก แลว้ต่อมาเดินไปทีหอ้งรับแขก ปรากฏวา่มีหิงห้อยมากมาย
บินอยู่ในห้องรับแขก เมือผลักประตูเข้าห้องนอนพบดอกเข็มเต็มทีนอนไปหมด บนเพดาน
ห้องนอนมีพดัลมติดเพดานอยู่ 3 ตวั กาํลงัหมุนอย่างแรง เมือเราสร้างภาพโดยนาํคาํทีจะจาํไป
เชือมโยงกบัจุดต่าง ๆ ของสถานทีแลว้ ลองนึกทบทวนภาพนนัสักครังหรือ 2 ครัง เราจะประหลาด
ใจอย่างมากว่าทาํไมเราจาํได้อย่างรวดเร็ว โดยได้ทงัปริมาณของคาํทีจาํและลาํดับทีของคาํด้วย 

นอกจากนียงัยากต่อการลืม การสร้างภาพในความคิดโดยใช้วิธีการแบบโลไซดงัได้ยกตวัอย่าง
ประกอบแลว้นนั เป็นวธีิการทีช่วยความจาํไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 การใช้จินตนาการ (Fantasy) 

 โดยทวัไปมนุษย์แทบทุกคนเคยมีจินตนาการทีล่องลอย แต่มีน้อยคนทีนําจินตนาการ
เหล่านนัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จินตนาการจึงเปรียบเสมือนคนแปลกหน้าทีเขา้มาเชือมโยงและ    

มารบกวนสมาธิของบุคคลชวัครังชวัคราว และขณะเดียวกนัถา้เรารู้จกันาํจินตนาการมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ จินตนาการก็จะเปรียบเสมือนเป็นเพือนร่วมงานทีให้ขอ้คิดทีมีประโยชน์แก่บุคคลได้
เช่นกนั จากสภาพความเป็นจริงในชนัเรียนทวั ๆ ไปจะพบวา่ นกัเรียนบางคนชอบ “ฝันกลางวนั” 

ในสิงทีไม่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนแสดงออกโดยการนงัเหม่อลอยและมกัถูกครูดุหรือ
ตาํหนิอยู่เสมอ การป้องกันไม่ให้เกิดการฝันกลางวนัทีไม่เกียวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อ                



160 
  
การเรียนการสอนดงักล่าว กระทาํไดโ้ดยครูและนกัเรียนควรช่วยกนัควบคุมการฝันกลางวนันนัให้
อยู่ในทิศทางทีพึงประสงค์ อันจะเป็นผลให้การฝันกลางวนันันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียน        

การสอนได ้เราจะพบว่างานสร้างสรรค์ทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทีสําคญัของโลกล้วนเริมตน้
จากจินตนาการในรูปใดรูปหนึงทงัสิน  จินตนาการช่วยให้นกัเรียนไปถึงยงัทีมนุษยไ์ม่สามารถไป
ถึงได ้เช่น การเดินทางสํารวจภายในตน้ไม ้ในกิงไมใ้นร่างกาย หรือการจินตนาการกลบัไปสู่อดีต 

การใช้จินตนาการจึงเป็น การสร้างความคุน้เคยจากประสบการณ์ส่วนบุคคล และเป็นการช่วยให้
เนือหาทีเรียนน่าสนใจมากยิงขึน นอกจากนีจินตนาการยงัช่วยให้นักเรียนดึงความสามารถของ
สมองซีกขวามาใช้เพือสร้างจินตนาการอีกด้วย นักเรียนจะได้ภาพทีส่งมาโดยผ่านสมองซีกขวา 
เปรียบดงัภาพทีเห็นจากการดูภาพยนตร์ ผดิกนัเพียงแต่วา่ในการดูภาพยนตร์นนัเราไม่มีอาํนาจเหนือ
ภาพทีฉายให้เราดู แต่ใน การจินตนาการนนัเราเป็นผูค้วบคุมภาพเราสามารถกาํหนดสถานการณ์ที
เอืออาํนวยต่อการสร้างจินตนาการของสมองซีกขวาได ้เช่น ให้นกัเรียนผ่อนคลาย ไม่ให้พูดแต่ให้
คิดเป็นภาพแทน และอาจมีครูคอยแนะนาํเพือใหเ้กิดจินตนาการ เป็นตน้ 

ในการใชจิ้นตนาการครูจาํเป็นตอ้งสร้างสถานการณ์ทีลดความเครียดให้แก่นกัเรียนลงให้
มากทีสุด บรรยากาศทีเอืออาํนวยต่อการจินตนาการต้องอาศยัความสงบความสบาย และจิตใจ                   

ทีผ่อนคลาย ก่อนการจินตนาการครูจึงจะช่วยให้นกัเรียนเกิดความผ่อนคลายเป็นการปิดกนัสมอง
ซีกซ้ายไม่ให้ใช้ขอ้มูลทางภาษามารบกวนความสงบของจิตใจ สําหรับนกัเรียนทีช่างพูด ช่างคุย   

การทีจะปิดกนัการทาํงานของการใช้ภาษาของสมองซีกซ้ายอาจเป็นการยาก แต่ครูอาจใช้วิธีการ 

ต่าง ๆ ช่วยตามความถนดั เช่น ใชว้ธีิการทาํสมาธิ การฝึกกาํหนดลมหายใจตามวิธีโยคะ หรืออาจใช้
แบบฝึกง่าย ๆ 

 

เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผสัหลายด้าน (Multisensory Learning) 

เด็กเล็ก ๆ เรียนรู้โลกของเขาจากการใชป้ระสาทสัมผสัทุกดา้น เมือเห็นสิงของเด็กจะตอ้ง
จบั มองดูไปรอบ ๆ ฟังเสียง ดมกลิน และนาํสิงของนันเขา้ปากเพือชิมรส และสัมผสัสิงของนัน 

ด้วยลิน จากการทีเด็กได้ใช้การสัมผสัหลายด้านจะทําให้เด็กเรียนรู้สิงของในแง่มุมต่าง ๆ               

อย่างทวัถึง เมือเด็กโตขึนภาษาจะเขา้มามีบทบาทในการเรียนรู้สิงต่าง ๆ กล่าวคือ แทนทีเด็กจะ
เรียนรู้โดยการสัมผสั การเห็น การไดย้ินเสียงหรือการดมกลิน เด็กจะเรียนรู้โดยใชก้ารฟังคาํอธิบาย
หรืออ่านหนงัสือเกียวกบัสิงทีจะเรียนรู้แทนเป็นส่วนใหญ่ และการเรียนรู้จากการฟังหรืออ่านนีจะ
มุ่งเนน้การพฒันาสมองซีกซา้ยเป็นสาํคญั 
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ในการพฒันาสมองทงั 2 ซีกพร้อม ๆ กนันนั ครูควรเนน้ประสบการณ์ตรงและการพฒันา
ประสาทสัมผสัหลายด้านเพือช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบประสาทสัมผสัของ
มนุษยมิ์ได้มีเพียง 5 อย่าง คือ การเห็น การไดย้ิน การสัมผสั การดมกลินและการชิมรสเท่านัน             

แต่มนุษยย์งัสามารถรับรู้ไดจ้ากประสาทสัมผสัภายในไดอี้ก เช่น การรับรู้จากการเคลือนไหวของ
กลา้มเนือ (Kinesthetic System) การรับรู้ในความสมดุลของร่างกาย (Vestibular System) เช่น ตบั 

ไต หัวใจ และกระเพาะ เป็นตน้ ดังนันการเรียนรู้สามารถเกิดขึนจากประสาทสัมผสัด้านต่าง ๆ 

มากมาย แผนภูมิที 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที 17 แสดงประสาทสัมผสัดา้นต่าง ๆ กบัการเรียนรู้ 

ทีมา : สมศกัดิ ภู่วภิาดาวรรธน์ (2544)  เทคนิคการส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค ์กรุงเทพฯ:     

          ไทยวฒันาพานิช  หนา้ 163 

 

การเรียนรู้โดยการรับรู้ทางเสียง 

 การรับรู้ทางเสียงเป็นการรับรู้จากเสียงพูดบรรยายของครูหรือเสียงประเภทอืน ๆ การใช้
เสียงดนตรีเป็นการสือการเรียนรู้ก็นับว่าเป็นสิงสําคญั นักฟิกส์ชาวบัลแกเรียน ชือโลซานอฟ 

(Lozanov) ใชเ้พลงและการทาํสมาธิประกอบกนัในการสอนภาษาต่างประเทศ และวิธีการสอนนี
เป็นทีรู้จกักันดีในชือ Suggestology หรือ Suggestopedia ได้มีงานวิจยับ่งชีว่าการสอน
ภาษาต่างประเทศโดยใชด้นตรีและการทาํสมาธิประกอบ สมาธิช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูง
(Drashen, 1983 อา้งถึงใน สมศกัดิ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544 : 169) วิธีการของโลซานอฟ (Lozanov)    
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มีความเชือวา่จิตสามารถรับรู้ไดดี้กวา่ปกติหลายเท่า ถา้เราขจดัอุปสรรครบกวนออกไป และพยายาม
จดัสภาพบรรยากาศรอบตวัใหส่้งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความมนัใจในตวัเอง และปราศจากสิงรบกวน
การเรียนรู้ของนกัเรียน ชนัเรียนตามแนวทางของโลซานอฟ (Loazanov) จะตอ้งให้ความรู้สึกสบาย 

มีแสงสว่างพอควร ปราศจากเสียงรบกวน โลซานอฟ (Lozanov) ใช้ดนตรีทีบรรเลงในจงัหวะ                 

ทีเหมาะสมกบัการกล่อมเกลาจิตใจ ทาํให้จิตใจเปิดกวา้งและพร้อมทีจะรับรู้อยา่งสูงสด เสียงดนตรี
ทีมีความถีเหมาะสมจะสามารถเปิดใจและกายของนกัเรียนให้ถึงกนัไดต่้อการเรียนรู้ ขณะเดียวกนั  

ก็นาํวธีิการกาํหนดลมหายใจและการทาํสมาธิเขา้มาใช ้เพือให้นกัเรียนอยูใ่นสภาพทีผอ่นคลายและ
เพ่งสมาธิไปทีการสอนของครู เมือคลืนสมองและจิตใจของนักเรียนอยู่ในสภาพทีพร้อมต่อ           

การเรียนรู้ ครูจะสอนหรืออ่านภาษาต่างประเทศในช่วงนี วิธีการของโลซา นอฟ (Lozanov) ไดรั้บ
การนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายกบัวชิาอืนในระดบัประถมศึกษานอกจากนียงัมีผูน้าํเสียงดนตรีไปใชใ้น
กิจการทําข้อสอบได้ดีขึน และเสียงดนตรีทีใช้ส่วนมากเป็นเสียงดนตรีคลาสสิคยุคบาโรค 

(Baroque) หรือเพลงบรรเลงทีมีจงัหวะช้าอนัเป็นจงัหวะทีเชือกนัวา่จะทาํให้จิตใจสงบและสมอง
เปิดกวา้งต่อการรับรู้ 

 

เทคนิคการออกแบบหรือความคิดเชิงประดิษฐ์ (Creativity by Design) 

 ความคิดเชิงสร้างสรรคเ์ชิงประดิษฐนี์ เป็นความคิดเชิงสร้างสรรคที์ เพอร์กินส์ ไดคิ้ดขึนมา
โดยมีความเชือว่า ความรู้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เช่น สิงประดิษฐ์ หรือ
หลกัการทฤษฎี ย่อมมาจากการจูงใจออกแบบของมนุษยท์งัสิน ทีมีจุดประสงค์ของการออกแบบ
เพือการสนองความตอ้งการบางอย่าง และบอกถึงโครงสร้าง รูปแบบจาํลอง ของสิงประดิษฐ์ขึน
พร้อมกบัเหตุผลในการจดัทาํสิงนนัๆ เพือสนบัสนุนการออกแบบ ซึงความคิดเชิงประดิษฐ์นีคลา้ย
กบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ทีแบ่งออกเป็นระดบัการเปลียนแปลงกบัการสรรหา
หรือคน้พบสิงใหม่โดยความคิดเชิงสร้างสรรคร์ะดบัการดดัการแปลงนี เกิดจากการนาํสิงทีมีอยูใ่น
ธรรมชาติหรือมีประดิษฐ์คิดค้นไวแ้ล้วมาจดัรูปแบบใหม่เพือสนองความอยากรู้อยากเห็นและ     

การแสดงออกถึงความรู้ความคิดทีมุ่งใหเ้กิดประโยชน์ในการใชส้อย  ดงัทีเพอร์กินส์ไดอ้า้งไว ้และ    

ในขนัตอนสุดทา้ยของความคิดเชิงสร้างสรรคเ์ชิงประดิษฐ์ ก็ไดบ้อกถึงการพฒันาสิงทีไดอ้อกแบบ
ไวแ้ลว้ใหมี้คุณสมบติัทีดียงิขึน ใชส้อยประโยชน์ไดม้ากขึนหรือสวยขึน วิธีการทีใชใ้นการส่งเสริม
ความคิดเชิงประดิษฐมี์ดงันี 
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    1. วิเคราะห์งานออกแบบทีพบเห็นในชีวิตประจาํวนั เช่น เกา้อี เข็มหมุด ฯลฯ ดว้ยหวัขอ้
ต่าง ๆ ดงันี 

  1.1 จุดประสงคที์สร้างสิงนนั 

1.2 โครงสร้างของสิงนนั 

1.3 รูปแบบจาํลองของสิงนนั 

1.4 เหตุผลสนบัสนุนในการสร้างใหเ้ป็นแบบนนั 

1.5 การพฒันาหรือดดัแปลงใหดี้กวา่เดิม 

     2. ออกแบบสิงของเครืองใช ้ทียงัไม่มีผูใ้ดคิดขึนมาก่อน 

     3. วเิคราะห์งานออกแบบทีเป็นนามธรรม 

 

 เทคนิคการระดมสมอง (Brain storming) 

 สมศักดิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 91) ได้ยึดแนวคิดหลักการระดมสมองของ               

อเล็กซ์ ออสบอร์น (Alex Osbon) เป็นวิธีของกระบวนการกลุ่มทีช่วยแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์      

ทีรู้จกักนัมาก ซึงมีหลกัการใหญ่ ๆ ของการแกปั้ญหาโดยวธีิระดมสมองมีดงันี 

      1. ไม่มีการวพิากษว์จิารณ์ความเห็นทงัของตนและของคนอืน 

      2. พยายามหาคาํตอบทีแปลกและแตกต่างออกไป 

      3. พยายามหาคาํตอบใหไ้ดม้ากทีสุด 

      4. พยายามดดัแปลงตกแต่งความคิดทีมีอยู ่
 หัวใจของวิธีแก้ปัญหาโดยวิธีระดมสมอง คือ การไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือการประวิง        

การตดัสินถูกผิด ทงันีเพือเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มไดเ้สนอความคิดเห็นอย่างเต็มที
หลกัการนีจะทาํใหไ้ดม้าซึงขอ้เสนอแนะมากมายในการแกไ้ขปัญหา 

บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 64-65) ยงัไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการสอนโดยใช้กระบวนการ  

ระดมสมอง ดงันี 

      1. วิธีนีใช้ไดดี้เมือผูส้อนตอ้งการกระตุน้ให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ในประเด็น  

หนึง ๆ 

      2. ช่วยใหไ้ดแ้นวคิดทีกวา้งขวาง เกิดแนวคิดใหม่ 
      3. ทุกคนมีโอกาสไดพ้ดูแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเสรี และมีความสุข 

      4. ช่วยใหส้ามารถตดัสินใจหรือแกปั้ญหาไดดี้ 
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นอกจากนียงัไดเ้สนอแนะการเพิมประสิทธิภาพของการสอนโดยใช้การระดมสมอง คือ     

      1. จะตอ้งใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจวา่ในการระดมสมองนนัตอ้งการให้เสนอความคิดให้
มากทีสุดโดยเสนอไดอ้ยา่งเสรี ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของคนอืน การเสนอความคิด               

ทีแปลกเป็นสิงทีพึงปรารถนา ความคิดทีเสนอมานนัอาจเป็นการปรับปรุงแนวคิดของคนอืนก็ได ้

     2. ในการระดมสมองจะตอ้งดาํเนินการไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของคนอืน       

ทีเสนอไปแลว้ ไม่ควรใหมี้ลกัษณะผกูขาดเกินไป  และไม่ควรบงัคบัใหทุ้กคนเสนอความคิด 

     3. ทาํการจดบนัทึกแนวคิดทุกอยา่งทีผูเ้รียนเสนอมาลงบนกระดานดาํหรือแผน่กระดาษ
ทีเตรียมไวใ้หทุ้กคนไดม้องเห็นและเก็บไวเ้พือจดัหมวดหมู่ สรุป และประเมินผลต่อไป 

     4. ควรจดัทีนงัแบบครึงวงกลมเพือสะดวกต่อการประเมินผล 

     5. หลงัจากการระดมสมองแล้ว ควรมีการจดัหมวดหมู่ อภิปราย ทบทวนความคิด
ทงัหมดนนัเพือตดัสินวา่ มีวธีิใดบา้งทีสามารถนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

  6. โดยทวัไปจะใหเ้สนอความคิดดว้ยปากเปล่า แต่ถา้หากเป็นกลุ่มใหญ่อาจให้ผูเ้รียนเขียน
ใส่กระดาษรวบรวมไว ้

 

เทคนิคการสอนให้คิดประดิษฐ์ (Inventive Thinking) 

 นอกจากนี สมศกัดิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 96 - 100) ไดร้วบรวมเทคนิคการสอนทีช่วย
ส่งเสริมและพฒันาทางความคิดเชิงสร้างสรรคไ์วด้งันี 

 การพฒันาความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยยึดหลักทีว่างานสร้างสรรค์ทุกชนิดเกิดขึนจาก     

การจูงใจออกแบบของผูป้ระดิษฐ์คิดคน้หรือทีรู้จกักนัในชือวา่ “Creativity by Design” เพอร์กินส์               

เชือวา่ความรู้ทุกชนิดไม่วา่จะมีลกัษณะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ลว้นเกิดจากการจูงใจออกแบบ
ของมนุษยท์งัสิน โดยผา่นการวเิคราะห์สิงต่าง ๆในแง่ของการออกแบบ 4 ประการ คือ 

     1. จุดประสงคข์องการออกแบบ 

     2. โครงสร้าง 

     3. รูปแบบจาํลอง 

     4. เหตุผลและขอ้โตแ้ยง้ 

การวเิคราะห์สิงต่าง ๆ ในแง่ของการออกแบบทาํให้นกัเรียนเขา้ใจสิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งลึกซึง
และมองเห็นจุดทีน่าจะปรับปรุงหรือเปลียนแปลงของสิงนัน ๆ ให้สวยงามหรือเกิดประโยชน์                     

มากยิงขึน อนันาํไปสู่การพฒันาความคิดเพือการออกแบบหรือประดิษฐ์สิงต่าง ๆ ของนักเรียน           

ใหก้วา้งขวางยงิขึน 
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 เทคนิคเชือมโยงสัมพนัธ์โดยการเปรียบเทียบ (Synaptic) 

 แนวคิดการสอนแบบการเชือมโยงสัมพนัธ์โดยการเปรียบเทียบ ทีจดัทาํโดยกรมวิชาการ
โดยมีผูเ้ชียวชาญทาํการศึกษารวบรวมรูปแบบเทคนิคการสอนทีส่งเสริมการคิด ฝึกผูเ้รียนให้ใช้
ความคิดในการสร้างองค์ความรู้ (CONSTRUCTIVISM) ซึงเป็นแนวคิดของ Joyce and Weil      

(อา้งถึงใน กรมวิชาการ, 2542 : 24) โดยสรุปเป็นหลกัการ จากผูเ้ชียวชาญตามแนวคิดพืนฐานและ
เทคนิควธีิสอน คือ 

     1. บุคคลมีแนวความคิดเห็นแตกต่างกนัหลายอย่างขึนอยู่กบัลกัษณะทางพนัธุกรรม
สภาพแวดลอ้มและประสบการณ์ทีไดรั้บ 

     2. ถ้ามีปัญหาเกิดขึน บุคคลจะตดัสินแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้จากประสบการณ์ทีเคย
ไดรั้บมาในอดีต รวมกบัอิทธิพลของลกัษณะทางพนัธุกรรมและสภาพแวดลอ้มทีเคยเกียวขอ้งมาใช้
สร้างวธีิการแกปั้ญหา 

     3. บุคคลมกัจะยึดมนัว่า วิธีการแก้ปัญหาของตวัเองเป็นวิธีการทีดีทีสุดแลว้ โดยมิได้
คาํนึงถึงวธีิการแกปั้ญหาในมุมทีคบัแคบเกินไปและอาจจะไม่ไดผ้ลดี 

     4. ถา้ให้บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่วยกนัแกปั้ญหา จะไดว้ิธีการแกปั้ญหา                
ทีหลากหลายวธีิมากขึน และจะทาํใหไ้ดว้ธีิการแกปั้ญหาทีมีประสิทธิภาพมากขึน 

     5. บุคคลจะเกิดความคิดเห็นทีแตกต่างไปจากเดิมได ้ถา้มีโอกาสไดล้องคิดแกปั้ญหาดว้ย
วธีิการทีไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดแกปั้ญหาโดยสมมติวา่ตวัเองเป็นคนอืน 

     6. วิธีการทีจะกระตุ้นให้บุคคลมีโอกาสได้คิดด้วยแนวทางทีแปลกไปจากเดิม 

ประกอบดว้ยกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ 

6.1 Direct Analogy เป็นการเปรียบเทียบสิงทีไม่น่าจะนาํเอามาเปรียบเทียบกนัได ้

โดยการพยายามหาขอ้เปรียบเทียบ ความเหมือนและความต่างกนัของสิงของคู่นนั 

6.2 Personal Analogy เป็นวธีิการใหบุ้คคลลองคิดวา่ ถา้ตอ้งการเป็นอะไร          

สักอยา่งทีไม่ใช่ตวัเอง จะมีความรู้สึกอยา่งไร ในสภาพการณ์ต่าง ๆ เป็นการฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 6.3 Compresses Conflict เป็นการสร้างคาํใหม่ทีมีความหมาย จากการนาํเอาคาํ     

2 คาํหรือวลี มาเขียนต่อกนัโดยคาํหรือวลีนนัไม่น่าจะนาํมารวมกนัได ้เป็นคาํหรือวลีทีมีความหมาย 

ขดัแยง้กนัอยูใ่นตวั 

จากแนวคิดพืนฐานการสอนโดยใช้ ซินเนกติกส์ (Synectics) สามารถทาํให้ผูเ้รียนสร้าง   

สิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ได ้ถือเป็นการสร้างผลงานทีแปลกใหม่ และทาํให้ผูเ้รียนเกิดความคุน้เคยในสิง
ทีแปลกใหม่ได ้เป็นการเพิมพนูความสนใจ โดยใชก้ารเปรียบเทียบช่วยในการวเิคราะห์ 
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นอกจากนี เสริมศรี ไชยศร (2536 : 126 – 127) ไดเ้สนอเทคนิควิธีการส่งเสริมความคิด                 

เชิงสร้างสรรคท์วัไปคือ 

     1. ครูควรเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่ผูเ้รียน ทีจะตืนตวักบัความคิดแปลก ๆ และใหม่ ๆ 

    2. กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมทีแสดงถึงความคิดริเริมในสิงทีแปลกใหม่ของตวัเอง                

โดยแสดงความซาบซึงในความยายามของผูเ้รียน 

    3. เปิดโอกาสให้เด็กเรียนไปตามความสามารถของตนเอง ยอมให้เด็กทาํในสิงทีตนเอง
สนใจ 

   4. แนะนาํให้อ่านหนงัสือหรือขอ้สนเทศทีกระตุน้ความคิด (Provocative) หรือจดัให้
คน้พบสิงของและความคิดทีน่าสนใจอยูเ่สมอ 

   5. ฝึกใหเ้ด็กใหมี้ความไวในการสังเกตสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

   6. ให้งานทีเป็นลกัษณะปลายเปิด (Open-Ended) คือนกัเรียนตอ้งคิดหาแนวทางหรือ
ขอ้สรุปเอง 

   7. ป้อนคาํถามและข้อมูลเชิงโต้แยง้หรือท้าทาย ความคิดความเข้าใจทีเด็ก มีอยู่เดิม
(ความสาํคญัของ Controversy) 

   8. อดทน ถา้ไม่เห็นดว้ยกบัสิงทีเป็นความคิดริเริม จินตนาการ และแปลกแหวกแนวขึน
นนั 

  9. ระลึกอยูเ่สมอวา่ ไม่จาํเป็นตอ้งหาขอ้ยติุใหไ้ดส้าํหรับทุกสิง 

10. สร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนใหมี้ความสุขสบาย เป็นกนัเอง มีเสรีภาพ 

11. ส่งเสริมใหเ้ด็ก บนัทึกความคิดของตนในเชิงรูปธรรม เมือเป็นไปได ้

12. แสดงวิธีการหรืออุปสรรคต่าง ๆ เผชิญ ชีให้เห็นว่ามีกีคนทีประสบความสําเร็จใน 

ความพยายามครังแรก 

13. พยายามหลีกเลียงการเรียนการสอนแบบกาํหนดการเกินไป (Over structured 

Corrigendum) กระตุน้ใหเ้ด็กอยากเรียนและเรียนดว้ยตนเองบา้ง 

14. จดัใหเ้ด็กมีทงัเวลาทีปฏิบติังานอยา่งสนุกสนานและเวลาทีสงบ 

15. จดั “แหล่งวทิยาการ” เตรียมใหคิ้ดบา้ง 

16. สร้างนิสัยการใหพ้ยายามใหค้วามหมายของความคิดหนึง ๆ ใหเ้ตม็ที 

17. ฝึกการวพิากษว์จิารณ์เชิงสร้างสรรค์ 
18. กระตุน้ใหก้ลา้คิด กลา้ทาํในสิงต่าง ๆ ทีเหมาะสม 

19. สอนใหท้ดสอบความคิดอยา่งมีระบบตงัแต่วยัเด็ก 
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จากแนวคิดต่าง ๆ เกียวกับเทคนิคการสอนทีช่วยส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์         

เป็น การสร้างบรรยากาศสนบัสนุนส่งเสริม ครูผูส้อนสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียน   

การสอนทีส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรคใ์หแ้ก่นกัเรียน 

 

การประยุกต์ใช้แนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนการสอน 

การทีผูส้อนจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรคใ์ห้ผูเ้รียน
ไดมี้ประสบการณ์ทีหลากหลายในการใช้ความคิดจากแหล่งความรู้ต่างๆนนั ผูส้อนตอ้งสามารถ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เพือนาํไปใช้ในการเรียนการสอน ซึงทิศนา แขมมณี 

(2545 : 94-96) ได้เสนอแนวทางการนาํแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการเรียน             

การสอนไวห้ลายประการ ดงันี 

     1. ตามแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ผลของการเรียนจะมุ่งเน้นไปทีกระบวนการ
สร้างความรู้(Process of Knowledge Construction) และการตระหนักรู้ในกระบวนการนัน 

(Reflexive Awareness of that Process) เป้าหมายของการเรียนรู้จะตอ้งมาจากการปฏิบติังานจริง 

(Authentic Task) ครูจะตอ้งเป็นตวัอยา่งและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเห็น ผูเ้รียนจะตอ้ง
ฝึกฝน การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

     2. เป้าหมายของการสอนจะเปลียนจากการถ่ายทอดให้ผูเ้รียนได้รับสาระความรู้            

ทีแน่นอนตายตวั ไปสู่การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายทีหลากหลาย การเรียนรู้
ทกัษะต่างๆ จะตอ้งใหมี้ประสิทธิภาพถึงขนัทาํไดแ้ละแกปั้ญหาจริงได ้

     3. ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนจะเป็นผูมี้บทบาทในการเรียนรู้อย่างตืนตวั (Active) 

ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูจ้ดัการกบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ และจะตอ้งสร้างความหมายให้กบัสิง
นัน ด้วยตนเอง โดยการให้ผู ้เรียนอยู่ในบริบทจริง หรืออาจจดักิจกรรมทีเรียกว่า “Physical-

Knowledge Activities” ซึงเป็นกิจกรรมทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัสือ วสัดุ อุปกรณ์ 

สิงของ หรือขอ้มูลต่างๆ ทีเป็นของจริงและมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน โดยผูเ้รียน
สามารถจดักระทาํ ศึกษา สาํรวจ วเิคราะห์ ทดลอง กบัสิงนนัๆจนเกิดเป็นความรู้ ความเขา้ใจขึน 

     4. ในการจดัการเรียนการสอนครูจะตอ้งพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคม  - จริยธรรม
(Sociomoral) ให้เกิดขึน กล่าวคือ ผูเ้รียนตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศทีเอือต่อการปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคม คือการร่วมมือ และการแลกเปลียนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ระหวา่งผูส้อนกบั
ผูเ้รียน และบุคคลอืน ๆ ซึงจะช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งขึน ซบัซอ้นและหลากหลายขึน 
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    5. ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที โดยผูเ้รียนจะตอ้งนาํ
ตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้ เช่น ผูเ้รียนตอ้งแกปั้ญหาทีเกิดขึนเอง ตกลงกนัเองเมือเกิด
ปัญหาหรือความขดัแยง้ และรับผดิชอบในการเรียนรู้ใหป้ระสบความสาํเร็จร่วมกนั 

    6. ในการเรียนการสอนแบบสร้างความรู้ ครูจะเปลียนบทบาทจากผูถ่้ายทอดและควบคุม
การเรียนรู้ มาเป็นการใหค้วามร่วมมือ อาํนวยความสะดวก และช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ คือครู
ต้องจดักิจกรรมการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมเป็นไปในทางทีส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน                    

ใหค้าํปรึกษาทงัในดา้นวชิาการและดา้นสังคมแก่ผูเ้รียน นอกจากนีครูประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และครูตอ้งมีความเป็นประชาธิปไตยและมีเหตุผลกบัผูเ้รียนอีกดว้ย 

   7. ในดา้นการประเมินผลการเรียนการสอน เนืองจากผลการเรียนรู้ทีเกิดขึนจากแนวคิด
การศึกษาเชิงสร้างสรรคมี์ความหลากหลาย การประเมินผลจึงจาํเป็นตอ้งมีลกัษณะเป็น  “Goal Free 

Evaluation” ซึงหมายถึงการประเมินตามจุดมุ่งหมายในลกัษณะทียดืหยุน่กนัไปในแต่ละบุคคล หรือ
อาจใชว้ิธีการทีเรียกวา่ “Socially Negotiated Goal” และการประเมินควรใชว้ิธีการหลากหลาย เช่น
การประเมินงานจากเพือน แฟ้มผลงาน รวมถึงการประเมินตนเอง 

นอกจากนี สุวิทย ์มูลคาํ (2547 : 52 - 53) ไดเ้สนอการจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาเชิงสร้างสรรค ์ไวด้งันี 

     1. ผูส้อนมีหน้าทีจดัการให้ผูเ้รียนขยายโครงสร้างทางปัญญา  (สร้างความรู้) โดยมี
สมมุติฐาน ดงันี 

1.1 นาํเสนอสถานการณ์ทีเป็นปัญหา ซึงมีปฏิสัมพนัธ์ต่อสังคมและตวัผูเ้รียนเอง 

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา 
1.2 ความขดัแยง้ทางปัญญาเป็นแรงจูงใจใหเ้กิดกิจกรรมการไตร่ตรองเพือสร้าง 

ความรู้ทีจะขจดัความขดัแยง้นนั 

1.3 การคิดไตร่ตรองบนพืนฐานของประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาทีมี 

อยูเ่ดิมภายใตก้ารมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจะกระตุน้ให้มีการสร้างโครงสร้างทางปัญญาเกียวกบัสิง
นนัขึนมาใหม่ 

    2. จดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน
คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

    3. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัให้ทาํได้ คิดเป็น       

ทาํเป็นและใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ 

   4. มีการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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    5. ผูส้อนเปลียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้มาเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก โดยการจดั
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม วางแผนการจดักิจกรรม จดัสือการเรียน ให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิด
การเรียนรู้และสร้างความรู้ กระตุน้ผูเ้รียนโดยการตงัคาํถาม ใหก้าํลงัใจผูเ้รียน ประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียน และ ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

   6. ผูส้อนเรียนรู้ไปพร้อมกบัผูเ้รียนจากกิจกรรมการเรียนการสอน สือ และแหล่งวิทยาการ
ต่าง ๆ 

   7. ใช้วิธีการทีหลากหลายในการประเมินผูเ้รียนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน 

 นอกจากนีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึง บทบาทของผูส้อน ซึงผูส้อนมีบทบาทสําคญัเป็นอย่าง
มากในการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์เดวีส์ และโคลเบอร์ก Devries และ 

Kohlgerg (1987 : 224) ได้เสนอบทบาทของผูส้อนตามแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ไว ้               

3 ประการ คือ 

    1.1 จากการเป็นผูส้อนไปสู่ผูส้ร้าง (From Instruct to Construct) ครูจะลดบทบาทจากการ
เป็นผูส้ังสอน แลว้เป็นผูแ้นะนาํเพือให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง แต่ครูตอ้งติดตามสนใจ
และสิงทีผูเ้รียนเรียนรู้เพือช่วยการเรียนรู้บรรลุผล 

    1.2 จากการใชแ้รงเสริมไปสู่ความสนใจ (From Reinforcement to Interest) ครูตอ้งให้การ
สนับสนุนและกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไปสู่การเรียนรู้ ทงันี เพราะความสนใจเป็นเสมือน
แรงจูงใจภายในทีนาํผูเ้รียนไปสู่การพฒันาการเรียนรู้ 

    1.3 จากการบงัคบัควบคุมไปสู่การให้ผูเ้รียนได้พึงพาตนเอง (From Obedience to  

Autonomous) ครูตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนพึงพาตนเองซึงจะช่วยสร้างความสัมพนัธ์แบบร่วมมือให้
เกิดขึนระหวา่งครูกบัผูเ้รียน และช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

นอกจากนี Saunders (1992 : 137) ไดเ้สนอบทบาทของครูและผูเ้รียนตามแนวคิดของ
ทฤษฎีการศึกษาเชิงสร้างสรรคไ์วด้งันี 

     1. ครูไม่สามารถถ่ายทอดการรู้แจง้ทุกอยา่งผา่นออกมาโดยการบรรยาย 

     2. ผูเ้รียนตอ้งทาํการศึกษาเชิงสร้างสรรคโ์ดยใชปั้ญญา 
     3. ครูไม่สามารถเปลียนแปลงโครงสร้างทางสติปัญญาของผูเ้รียนได้ แต่ตวัผูเ้รียน

สามารถเปลียนแปลงไดเ้อง 

     4. ครูสามารถช่วยผูเ้รียนในการปรับโครงสร้างทางสติปัญญาไดโ้ดยการจดัสถานการณ์ 

     5. ครูไม่สามารถส่งผา่นความรู้ได ้

     6. ครูสามารถถ่ายคาํพดูไดเ้ท่านนั ส่วนความรู้ตอ้งถูกสร้างสรรคโ์ดยผูเ้รียน 
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 สรุปได้ว่า  บทบาทของผู ้สอน คือ เป็นผู ้ประเมิน ผู ้จ ัดการ  ผู ้กระตุ้นและผู ้ร่วมงาน
นอกจากนีครูตอ้งพยายามถ่ายเทกระบวนการคิดและการใชส้ติปัญญาของครูไปสู่ผูเ้รียน 

 บทบาทของผูเ้รียน ซึงผูเ้รียนตามแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์มีบทบาทหลาย  ๆ 

บทบาทดว้ยกนั ดงัที เพอร์กิน (Perkins, 1999) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูเ้รียนตามแนวคิดการศึกษา
เชิงสร้างสรรค ์ดงันี คือ 

      1. เป็นผูก้ระตือรือร้น (The Active Learner) ลกัษณะของผูเ้รียนทีมีความกระตือรือร้น
จะนาํไปสู่ความรู้ความเขา้ใจทีไดม้าจากการเรียนรู้โดยผูเ้รียนเอง ผูเ้รียนจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะเป็น
ผูก้ระทาํ (Active) ไม่ใช่ผูถู้กกระทาํ (Passive) ผูเ้รียนจึงตอ้งรู้จกัถกเถียง โตแ้ยง้ ตงัสมมติฐาน 

สาํรวจ คน้ควา้ และแสดงความคิดเห็นนอกเหนือไปจากการฟัง การอ่านและการทาํแบบฝึกหดั 

       2. เป็นผูมี้ส่วนร่วมในสังคม (The Social Learner) ความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนเป็นผล
มาจากการสร้างสรรค์ในเชิงสังคม แนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์เน้นว่าความรู้ความเขา้ใจเป็น
เรืองของสังคม จะไม่สร้างให้ผูเ้รียนเป็นปัจเจกบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่จะช่วยให้เขาเป็นบุคคล
หนึง  ทีอยู่ในฐานะผูมี้ส่วนร่วมในสังคม ฉะนนับทบาทของผูเ้รียนในขอ้นีจะตอ้งรู้จกัการทาํงาน
เป็นกลุ่มการรับฟังความคิดเห็นของเพือนร่วมชนัเรียน 

      3. เป็นผูส้ร้างสรรค ์(The Creative Learner) ความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนเป็นผลมาจาก
การสร้างสรรค์ขึนของผูเ้รียนเอง ดงันนัผูเ้รียนจึงจาํเป็นตอ้งรู้จกัทาํการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ขึนมา
ใหม่ดว้ยตนเอง เนืองจากการตอ้งตงัสมมติฐานเพียงอยา่งเดียวนนัไม่เพียงพอ ผูส้อนควรช่วยแนะให้
เขาไดเ้รียนรู้เกียวกบัความรู้หรือทฤษฎีทีมีอยูแ่ลว้ในวชิานนัๆ เสริมอีกดว้ย 

 สรุปไดว้่า ผูเ้รียนควรจะตอ้งมีความกระตือรือร้น มีความสนใจเป็นพืนฐานอยู่แลว้ และ
ในทางปฏิบติั การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนดว้ยกนัเองและการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ก็ควรจะ
เกิดขึนควบคู่กนัไป นอกจากนีการทีผูเ้รียนจะสามารถสร้างสรรค์ไดน้นัก็ควรจะขึนอยู่กบัการจดั
การศึกษาทีเอืออาํนวยในบรรยากาศและการจดัสิงแวดลอ้มทีกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดและสร้างสรรค์
ด้วยตนเองดังนันผูส้อนจะต้องจัดห้องเรียนทีให้ผูเ้รียนสามารถแสดงออก พูดคุยระหว่างกัน 

สามารถทบทวนสะทอ้นความคิดออกมาใหเ้ห็นวา่เกิดการเรียนรู้ 

ขอ้ดีของการสอนตามแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์

ธเนศ ขาํเกิด (2553 : ออนไลน์) กล่าวถึงขอ้ดีของการสอนตามแนวคิดการศึกษา               
เชิงสร้างสรรค ์ไวด้งัต่อไปนี 

   1. ผูเ้รียนไดรู้้จกัและเขา้ใจตนเองดีขึนโดยทราบขอ้ดีและขอ้บกพร่องของตนเอง 

   2. ผูเ้รียนรู้จกัคิดอยา่งมีระบบมากขึน เพราะการเรียนรู้จากการทาํงาน ทาํให้ตอ้งพยายาม
คิดพิจารณาหาคาํตอบและวธีิการแกปั้ญหา ทาํใหรู้้จกัจดัระบบความคิดเพือแกปั้ญหานนั 
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   3. ผู ้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึน รู้ว่าจะแสวงหาความรู้              

ตามแนวทางทีเหมาะสมกบัตนเองไดอ้ยา่งไร และรู้วา่คนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึงทีสาํคญั 

   4. ผู ้เ รียนรู้จักแก้ปัญหาและตัดสินปัญหาอย่างมีเหตุผลมากขึนจากการฝึกฝน               

การวเิคราะห์ปัญหาและขอ้มูลต่างๆทีพบในระหวา่งการลงมือปฏิบติั อนัจะนาํไปสู่การแกปั้ญหาใน
ชีวติจริงได ้

   5. ผูเ้รียนกลา้แสดงออกอยา่งมีเหตุผลมากขึน เป็นผูพ้ดูผูฟั้งทีดี 

   6. ผูเ้รียนมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ จากการทาํงานทีมีโอกาสได้คิดสร้างสิงต่าง ๆ           

มีโอกาสได้ลองผิดลองถูก หรือการทีได้พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการคิดทีหลากหลาย พยายาม
แกปั้ญหา โดยไม่ตีกรอบความคิดของตนเองมากเกินไป 

   7. ทาํให้เป็นคนใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืนมากขึน ไม่ปิดใจเชือตนเอง    

อยูฝ่่ายเดียว และรู้จกัการเป็นผูใ้หโ้ดยเรียนรู้วา่การใหเ้ป็นความสุขอยา่งหนึง (ผูใ้หย้อ่มเป็นทีรัก) 

   8. รู้จกัการเคารพตนเองและผูอื้น จากการทาํงานร่วมกนัในบรรยากาศทีเป็นกนัเอง           

มีความเป็นมิตร ทาํใหผู้เ้รียนรู้จกัเคารพตนเองและปฏิบติัตนดว้ยความเคารพต่อผูอื้น 

   9. มีระเบียบวนิยัในตนเองมากขึนและรู้จกัยอมรับตนเอง 

      10. รู้จกัการทาํใจเป็นกลางและเลือกปฏิบติัตนตามทางสายกลาง รวมทงัมีเป้าหมายชีวิต
และมีแนวทางในการดาํรงชีวติของตนเองทีชดัเจนขึน 

จะเห็นไดว้า่การสอนตามแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรคน์นัส่งผลดีต่อผูเ้รียนมากทงัดา้น
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

 

ทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

 

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้หรือส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ยการนาํความรู้เดิมมาเชือมโยงให้เกิด การเรียนรู้
เรืองใหม่ไดอ้ยา่งต่อเนือง ทาํให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต ผูเ้รียนได้
วิเคราะห์หรือตงัคาํถามจากโจทยปั์ญหา ผา่นกระบวนการสะทอ้นความคิด (Reflective Thinking)  

มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนคนอืนในกลุ่ม มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (Action Learning)  ซึงนาํไปสู่ 

การคน้ควา้หาคาํตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ 
 การนาํเสนอสาระเกียวกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) ประกอบดว้ย
แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ หลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีสร้างความรู้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้      
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การนําทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน และกลวิธีการเรียนสําหรับการจัด         

การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

 แนวคิดทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

 

 มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ไวค้ลา้ย ๆ กนั ดงันี                                      

 ฟอสน็อท (Fosnot, 1996 : 12-15) กล่าววา่ทฤษฏีการสร้างความรู้เป็นทฤษฏีเกียวกบัความรู้
และการเรียนรู้ โดยอาศยัพืนฐานทางจิตวทิยา ปรัชญาและมนุษยวทิยาทีใชอ้ธิบายวา่ความรู้คืออะไร 

มาอย่างไร ซึงความรู้เป็นสิงทีไม่หยุดนิงมีการเปลียนแปลงได ้และมีการพฒันาโดยอาศยัสือกลาง
ทางสังคมและวฒันธรรม ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีสามารถควบคุมไดด้ว้ยตนเอง โดยตอ้ง
ต่อสู้กบัความขดัแยง้ระหว่างความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ทีแตกต่างกบัความรู้เดิม ซึงเป็น การสร้าง
ความรู้ใหม่ 
 แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1991 : 22 - 25, 1996) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้วา่เป็น
ทฤษฎีเกียวกบัความรู้และการเรียนรู้ทีมีรากฐานมาจากปรัชญา จิตวิทยา และการศึกษา เกียวกบัการ
สือความหมายและการควบคุม   ทฤษฎีการสร้างความรู้มีหลกัการ 2 ขอ้ คือ 1. ความรู้ไม่ไดเ้กิดจาก
การรับรู้เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการสร้างขึนโดยตวัผูเ้รียนทีมีความรู้ความเขา้ใจ และ 2. หนา้ทีของ
การรับรู้คือการปรับตัวและการประมวลประสบการณ์ทังหมด และใช้ประโยชน์จากการจัด
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทีได้รับ ดังนันบุคคลสามารถเรียนรู้เกียวกับสิงต่าง ๆ โดยอาศัยการเพิม
ประสบการณ์จากสิงต่าง ๆ เหล่านนั 

 บรูคส์ และบรูคส์ (Brooks and Brooks, 1993) กล่าววา่ทฤษฎีการสร้างความรู้ไม่ใช่ทฤษฏี
การสอน แต่เป็นทฤษฏีเกียวกับการเรียนรู้ โดยมีพืนฐานมาจากกลุ่มจิตวิทยา ปรัชญา และ
มานุษยวิทยา การเรียนตามทฤษฎีการสร้างความรู้นีจึงเป็นกระบวนการแกปั้ญหา ซึงทาํให้ผูเ้รียน
เกิดประสบการณ์ทีเป็นรูปธรรม  

 วิลสัน (Willson 1996 : 18-20, อา้งถึงใน วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2541 : 7 และสัณห์สุดา        
พลธรรมม, 2546) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู้วา่เป็นทฤษฏีเกียวกบัความรู้และการเรียนรู้ทีใช้
อธิบายวา่ บุคคลรู้ไดอ้ยา่งไรและรู้อะไรบา้ง 

 เพอร์คินส์ (Perkins 1991) กล่าวว่าทฤษฏีการสร้างความรู้เป็นทฤษฏีเกียวกบัความรู้และ
การเรียนรู้ ทีมีพืนฐานทางจิตวทิยา ปรัชญาและมนุษยวิทยา โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
โดยอาศยัประสบการณ์เดิมทีมีอยู ่และจากการเชือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ 
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 อิศรา ก้านจักร (2547) ให้ความหมายของทฤษฏีการสร้างความรู้ว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการทีเกิดขึนภายในตวัผูเ้รียน มีการสร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ของสิงทีพบเห็นกับ
ความรู้เดิมทีมีมาก่อน โดยพยายามนาํความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัเหตุการณ์ ประสบการณ์เดิมมาใช ้

 ปฤษณา สุริยะวงศ ์(2544) และดรุณี ภทัรโภคิน (2544)ให้ความหมายของทฤษฏี การสร้าง
ความรู้วา่เป็นทงัแนวปรัชญา ความเชือ และเป็นทฤษฎีเกียวกบัความรู้และการเรียนรู้ โดยมีรากฐาน
มาจากมาจากปรัชญา จิตวิทยา และมนุษยวิทยา ซึงกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกิดจากตวั
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างขึน โดยอาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอืนและสิงแวดล้อมต่าง ๆ และเป็น
ประสบการณ์ทีเชือมโยงความรู้เดิมของผูเ้รียนกับประสบการณ์ใหม่ ซึงจะเป็นความรู้อย่างมี
ความหมายในการเรียนรู้ซึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอืนและสิงแวดลอ้มต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งอาศยั
ประสบการณ์เดิม โครงสร้างทางปัญญา และแรงจูงใจภายในเป็นพืนฐานสาํหรับการเรียนรู้ 

 ชายด์ (Child 1993 : 92) ไดจ้าํแนกนกัจิตวิทยาทีมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษาออกเป็น 2 

กลุ่มใหญ่ ๆ คือ นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorist or Connectionist) และนกัจิตวิทยา
กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivist) การจดัการศึกษาในอดีตส่วนใหญ่รวมทงัการจดัการศึกษาของไทย  

ในปัจจุบนัเป็นการจดัการศึกษาตามแนวคิดของนกัจิตวทิยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึงผูเ้รียนมีบทบาท
เป็นผูซึ้มซับหรือรองรับเอาความรู้เฉพาะทางจากผูส้อนทีเป็นผูถ่้ายทอดให้ นกัการศึกษาหลายคน
เห็นวา่การจดัการศึกษาในแนวนียงัไม่สามารถพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงมีแนวคิดในการจดั
การศึกษาขึนใหม่โดยเปลียนจุดเนน้ในการเรียนรู้จากความรู้เฉพาะทาง มาเป็นกระบวนการพฒันา
ทางปัญญาตามแนวคิดของนกัจิตวทิยากลุ่มปัญญานิยม 

 ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 เป็นตน้มา ไดเ้กิดนกัการศึกษากลุ่มปัญญานิยมทีรู้จกักนัใน
นามของนกัการศึกษากลุ่มคอนสตรัคติวสิต ์(Constructivist) มีแนวคิดในการจดัการศึกษาทีตรงขา้ม
กบัแนวคิดเดิม กล่าวคือ นกัการศึกษากลุ่มนีมีความเชือวา่ความรู้เป็นสิงทีไม่สามารถถ่ายทอดจาก
บุคคลหนึงไปสู่อีกบุคคลหนึงได้ แต่ความรู้เป็นสิงทีบุคคลแต่ละบุคคลจะตอ้งสร้างขึนมาด้วย
ตนเอง (Anthony, 1996 : 349; Driscoll, 1994 : 360 and Gredler, 1997 : 57) นกัการศึกษากลุ่มนีได้
สร้างทฤษฏีและหลกัการเกียวกบัการเรียนรู้ขึนภายใตแ้นวคิดนีมากมาย โดยเรียกชือผลงานทีสร้าง
ขึนต่าง ๆ กนั เช่น generative learning, embodied cognition, cognitive flexibility theory, situated 

learning and authentic instruction, postmodern and post structural curricula และ educational 

semiotic เป็นตน้ ผลงานแหล่านีลว้นเป็นผลงานทีสร้างขึนภายใตแ้นวคิดว่า “ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง” แมใ้ชค้าํวา่ “การสร้าง” (Construct) เหมือนกนัโดยมีรายละเอียดทีแตกต่างกนั 

แต่ผลงานเหล่านีก็จดัอยู่ในกลุ่มทีชือว่าคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) หรือทีบางคนเรียกว่า



174 
  
ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) สําหรับการศึกษาวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยใช้คาํว่า      
“ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory)” 

 ดงันนั ทฤษฏีการสร้างความรู้จึงไม่ไดมี้เพียงทฤษฏีเดียวแต่เป็นทฤษฏีหรือผลงานวิจยั ทีมี
การศึกษากนัอย่างกวา้งขวางในสาขาต่าง ๆ ตงัแต่วิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา  ไป
จนกระทงัถึงจิตวิทยาการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (Driscoll, 1994 : 360) ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (Constructivist Theory) ในปัจจุบนัจึงหมายถึงกลุ่มแนวความคิดหรือผลงานทงัหลายทีมอง
วา่ความรู้เป็นการสร้างของบุคคล เป็นผลงานทีวางอยูบ่นขอ้ตกลงพืนฐานวา่ความรู้ไม่ใช่ส่วนหนึง
ของวตัถุ ความรู้ไม่ใช่ความจริงภายนอกทีแยกออกจากบุคคล แต่ความรู้ไม่วา่จะเป็นตวัเนือหาใน
หลกัวิชา เช่น คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือความรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน ลว้นเป็นผลงานการสร้าง
ของบุคคลบนพืนฐานของวฒันธรรม สภาพทางสังคมและความรู้ทีมีอยูก่่อน (Gredler, 1997 : 57)  

       เกร็ดเลอร์ (Gredler, 1997 : 58) ไดจ้าํแนกผลงานกลุ่มคอนสตรัคติวิซึมทีเกียวกบัการเรียน
การสอนไว ้2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มทีเรียกว่าคอนสตรัคติวิซึมทีเขม้งวด (Radical Constructivism) 

หรือ คอนสตรัคติวิซึมเชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) เป็นกลุ่มทีมีรากฐานมาจากทฤษฏี
พฒันาการทางปัญญาของเพียเจต ์(Piaget) เนน้การสร้างความรู้เป็นรายบุคคล ศึกษาความแตกต่าง
ของพฒันาการเป็นรายบุคคลไม่ให้ความสําคญักบัสถานการณ์ทางสังคมทีการเรียนรู้เกิดขึน กลุ่มที
สองเรียกวา่คอนสตรัคติวิซึมเชิงสังคม (Social Constructivism) เป็นกลุ่มทีมีรากฐาน มาจากทฤษฏี
ประวติัศาสตร์สังคมของวโีกทส์กี (Vygotsky) เนน้บทบาทของภาษาและสังคมใน  การสร้างความรู้ 

เนืองจากเชือว่าการเรียนรู้เป็นสิงทีมีในสังคมโดยธรรมชาติและเกิดขึนในสภาพทางวฒันธรรมทีมี
ลกัษณะเฉพาะ การเรียนรู้เกิดขึนไดใ้นทุก ๆ ที เช่น ในโรงงาน โต๊ะอาหาร ห้องประชุมโรงเรียน 

บนถนน สํานักงานและในสนามแข่งขัน ด้วยเหตุนีจึงเห็นว่าองค์ประกอบ ทางสังคมเป็น
องคป์ระกอบหลกัทีทาํให้บุคคลเรียนรู้เกียวกบัตนเองและโลกภายนอกหรือเกิด การเรียนรู้นนัเอง 

จึงเนน้การเรียนรู้ในสภาพชีวติจริงมากกวา่การเรียนในโรงเรียน 

 

 ทฤษฏีพนืฐานทสํีาคัญของทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

 

 นกัทฤษฎีกลุ่มการสร้างความรู้ มีความเชือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตวัเองหรืออย่างน้อย
ตีความหมาย ความจริง หรือขอ้มูลเหล่านนั จากการรับรู้ ประสบการณ์ ดงันนัความรู้หรือการเรียนรู้
เรืองใหม่จึงเป็นองคป์ระกอบหนึงของประสบการณ์เดิม โครงสร้างของสมองและการทาํงานของ
สมอง และความเชือทีนาํมาใชใ้นการตีความหมายสิงต่าง ๆ และเหตุการณ์ มนุษย ์แต่ละคนจึงมอง
ความจริงต่างกนัเนืองจากรับรู้และจดัการกบัสิงทีเรียนแตกต่างกนั ดงันนัทฤษฎี การสร้างความรู้ 
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(Constructivist Theory) เป็นกลุ่มผลงานหรือทฤษฏีทีมีรากฐานจาก ปรัชญาและทฤษฏีทางจิตวิทยา
ทีหลากหลาย เช่น ปรัชญาการศึกษาของดิวอี (Dewey) และกูดแมน (Goodman) ทฤษฏีพฒันาการ
ทางเชาวปั์ญญาของเพียเจต ์(Piaget) ทฤษฎีประวติัศาสตร์สังคมของวีโกทส์กี (Vygotsky) ทฤษฏี
ปฏิสัมพนัธ์และวฒันธรรมของบรูนเนอร์ (Bruner) และได้รับอิทธิพลมาจากนักจิตวิทยากลุ่ม
เกสตลัท์ (Gestalt Psychologists) แต่ทฤษฏีทีถือว่าเป็นตน้กาํเนิดของทฤษฎีการสร้างความรู้ 

(Constructivist Theory) และเป็นทียอมรับกนัอย่างแพร่หลาย คือทฤษฏีพฒันาการทางปัญญา
ของเพียเจต ์และทฤษฏีประวติัศาสตร์สังคมของวีโกทส์กี  ซึง เกร็ดเลอร์ (Gredler,1997 : 58, อา้งถึง
ใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2545) ไดอ้ธิบายไวว้า่โครงสร้างทางสติปัญญา (Schema) ของบุคคลมี
การพัฒนาผ่านทางกระบวนการซึมซับประสบการณ์ (Assimilation) และกระบวนการปรับ
โครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) เพือให้บุคคลอยู่ในสภาวะสมดุล (Equilibrium) ใน
ส่วนของเพียเจต์ เชือว่าทุกคนจะมีพฒันาการไปตามลาํดับขันตอน จากการมีปฏิสัมพนัธ์และ
ประสบการณ์กบัสิงแวดลอ้มและสังคม ซึงวีโกทส์กีให้ความสําคญักบัวฒันธรรมสังคมและภาษา
มากขึน  

 ทฤษฎีสําคญัทีถือว่าเป็นรากฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ คือ ทฤษฏีพฒันาการทาง
ปัญญาของเพียเจต ์และทฤษฏีประวติัศาสตร์สังคมของวโีกทส์กี มีสาระสาํคญัโดยสรุปไดด้งันี 

 1. ทฤษฏีพฒันาการทางปัญญาของเพียเจต์ (Piaget’s cognitive development theory)   

ทฤษฏีพฒันาการทางปัญญาของเพียเจต์ไม่เป็นทงัทฤษฏีการเรียนรู้และทฤษฏีการสอนแต่เป็น
ทฤษฏีเกียวกบัพฒันาการทางปัญญาของบุคคล มีเป้าหมายในการแยกแยะและศึกษากฎโดยรวมของ
พฒันาการทางปัญญา โดยเนน้ทีพฒันาการของการคิดเชิงเหตุผล (logical thinking) จากวยัทารก
จนกระทงัโตเป็นผูใ้หญ่ มีสมมติฐานวา่พฒันาการทางปัญญามีลกัษณะคลา้ยกบัระบบทางชีววิทยา 
กล่าวคือ เป็นกระบวนการสร้างโครงสร้างทางปัญญาทีตอ้งการอยา่งต่อเนืองขณะมีปฏิสัมพนัธ์กบั
สิงแวดลอ้ม กาํหนดความหมายของพฒันาการทางปัญญาวา่เป็นความงอกงามของการคิดเชิงเหตุผล
ทีมีผลลัพธ์เป็นการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่จากโครงสร้างทีมีอยู่เดิม  โดยเชือว่า              
ความงอกงามทางปัญญาเป็นผลมาจากองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

สภาพแวดลอ้มทางสังคม วุฒิภาวะ และการสร้างสมดุลของประสบการณ์  (Gredler, 1997 :          

226 - 229) เมือการสร้างสมดุลของประสบการณ์หมายถึงการปรับตวักบัสิงแวดลอ้มเพือให้อยูใ่น
สภาพสมดุล โดยอาศยักลไกพืนฐาน 2 ประการ คือ กลไกการซึมซบัประสบการณ์ (Assimilation) 

อนัเป็นการรับเอาประสบการณ์ใหม่ทีตอ้งการ หรือปรับสิงแวดลอ้มให้รวมเขา้กบัโครงสร้างทาง
ปัญญาทีมีอยูเ่ดิม และกลไกการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) อนัเป็นกระบวนการ
ปรับเปลียนโครงสร้างปัญญาทีมีเดิม ใหเ้ขา้กบัสิงแวดลอ้มหรือประสบการณ์ใหม่หรือเปลียนแปลง
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แนวคิด ความเขา้ใจเดิมให้สอดคลอ้งกบัสิงแวดลอ้มใหม่ (สุรางค ์โคว้ตระกูลม 2536 : 34 - 35; 

Sutherland, 1992 : 25-27) เพียเจตไ์ดจ้าํแนกระยะของพฒันาการทางปัญญาออกเป็น 4 ระยะ คือ 

 ระยะที 1 การใชป้ระสาทสัมผสั (Sensory - Motor Stage) เริมขึนตงัแต่ทารกวยัแรกเกิดถึง 

2 ปี พฒันาการในระยะนีเกิดจากใชป้ระสาทสัมผสัต่าง ๆ เช่น ตา หู มือ และเทา้ เป็นตน้ 

 ระยะที 2 การควบคุมอวยัวะต่าง ๆ (Preoperational Stage) เกิดขึนในเด็กทีมีอายุประมาณ   

3 - 7 ปี เป็นระยะทีเริมมีพฒันาทีเป็นระบบมากขึน มีพฒันาการของสมองทีใชค้วบคุมการพฒันา
ลกัษณะนิสัยและการพฒันาของอวยัวะต่างๆ 

       ระยะที 3 การคิดอยา่งเป็นรูปธรรม (Concrete-Operational Stage) เกิดขึนในบุคคลทีมีอายุ
ประมาณ 8-14 ปี เป็นระยะทีบุคคลสามารถเรียนรู้ จาํแนกสิงต่าง ๆ ทีเป็นรูปธรรมได้ แต่ยงั           

ไม่สามารถสร้างจิตนาการกบัเรืองราวทีเป็นนามธรรมได ้

       ระยะที 4 การคิดอยา่งเป็นนามธรรม (Formal-Operational Stage) เกิดขึนในบุคคลทีมีอายุ
ประมาณ 14 ปีขึนไป เป็นระยะทีบุคคลสามารถคิดอย่างมีเหตุเป็นผล คิดในสิงทีซับซ้อน และ    

เป็นนามธรรมได ้

 สรุปได้ว่าทฤษฏีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์  พัฒนาการของบุคคลจะเกิดขึน       

อยา่งต่อเนืองจากระดบัทีตาํกวา่ไปสู่ระดบัทีสูงกวา่โดยไม่มีการขา้มขนั และจะบรรลุถึงพฒันาการ
ในแต่ละขนัได้ดว้ยการมีประสบการณ์กบัสิงแวดล้อม ประสบการณ์ในการทาํกิจกรรม และ มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม ดงันนั ในแง่ของการเรียนรู้จึงถือวา่การจดักระทาํและการมี
ประสบการณ์กบัวตัถุทีเป็นรูปธรรมเป็นพืนฐานสําคญัของการสร้างความรู้ เด็กเรียนรู้โดยการสร้าง
ปัญหา ตงัคาํถาม และสํารวจคาํตอบโดยการทดลองวิธีแกปั้ญหาจนเกิดการคน้พบหรือทีเรียกว่า  
การสร้างขึนใหม่โดยเด็กแต่ละคนการสือสารกนัด้วยภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน    

ไม่สามารถถ่ายทอดสิงทีเป็นกฎหรือทฤษฏีจากบุคคลหนึงไปสู่อีกบุคคลหนึงได ้ 

 2. ทฤษฏีประวติัศาสตร์สังคมของวีโกทส์กี (Vygotsky’s sociohistorical) จุดเริมตน้แนวคิด
ของวีโกทส์กีเกิดขึนจากความคิดทีขดัแยง้กบัผลงานวิจยัของพาฟลอฟ (Pavlov) และโคเลอร์ (Kohler) 

ทีทาํกบัสุนขัและลิง โดยวีโกทส์กีมีความเห็นวา่พฤติกรรมของมนุษยย์อ่มแตกต่างจากพฤติกรรมของ
สัตวเ์นืองจากพฤติกรรมของสัตวเ์กิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ 1) เกิดขึนโดยธรรมชาติหรือโดยกาํเนิด 

(Innate Reflexes) และ2)  เกิดจากการตอบสนองเพือให้ไดสิ้งทีตอ้งการหรือเป็น การตอบสนองแบบมี
เงือนไข (Acquired or Condition Reflexes) ขณะทีพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากสาเหตุ 3 ประการ 

คือ 1. ประสบการณ์ทีมีติดตวัมาแต่กาํเนิดซึงประกอบดว้ยพฤติกรรมการตอบสนอง โดยธรรมชาติ
และสิงทีสร้างสมมาจากบรรพบุรุษทีเรียกวา่ประสบการณ์เชิงประวติัศาสตร์ (historical experience) 

ซึงสัตวไ์ม่มี 2. ประสบการณ์ทีไดจ้ากประสบการณ์ของผูอื้น เช่น เรารู้จกักรุงเบอร์ลินหรือดาว
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องัคารได้โดยไม่จาํเป็นตอ้งเคยไปกรุงเบอร์ลินหรือมีกล้องส่องดูดาว แต่สามารถรู้จกัได้โดย
ประสบการณ์ของคนอืนทีเคยไดไ้ปหรือเคยใช้กล่องส่องดูดาวองัคารมาก่อน และ 3. วิธีทีมนุษย์
ปรับตวักบัสิงแวดลอ้มแตกต่างจากสัตว ์กล่าวคือ สัตวป์รับตวัอยา่งชา้ ๆ ให้เขา้กบัสิงแวดลอ้มที
เรียกวา่การปรับตวัเชิงรับ (Passive Adaptation) ขณะทีมนุษยป์รับสิงแวดลอ้มให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของคนทีเรียกวา่การปรับตวัเชิงกระทาํ (Active Adaptation) โดยการใชส้มอง นนัคือ มนุษย์
จะสร้างสิงต่าง ๆ ดว้ยสมองก่อนแลว้จึงเปลียนจากรูปแบบในสมองมาสู่การกระทาํ พฤติกรรมของ
มนุษยจึ์งเป็นเพียงการทาํซาํแบบจาํลองทีคิดไวแ้ลว้ 

 จากความแตกต่างดงักล่าว วีโกท์สกีจึงสนใจศึกษาลกัษณะการทาํงานของสมองหรือจิต
ระดบัสูง (Higher Psychological or Mental Functions) ของมนุษยแ์ละตงัชือผลงานทีศึกษานีว่า
ทฤษฏีประวติัศาสตร์สังคม ซึงมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี (Gredler, 1997 : 243 - 256) ทฤษฏี
ประวติัศาสตร์สังคมของวโีกทส์กีมีสมมติฐานเบืองตน้ (Basic Assumptions) วา่ทงัมนุษยแ์ละสัตวมี์
กระบวนการสืบทอดทางชีววิทยา (Biological Heritage) เป็นตวักาํหนดพฒันาการขนัพืนฐานทาง
สมอง อนัประกอบดว้ยการรับรู้ (Perception) การจาํอยา่งง่าย (Simple Memory) และความสนใจ
โดยธรรมชาติ (Involuntary Attention) ต่อมาเมือมนุษยรู้์จกัพฒันาเครืองมือขึนใช้ รู้จกัประดิษฐ์
สัญลกัษณ์ขึนใช้ในการสือสาร รู้จกัสร้างและใชสิ้งเร้าในฐานะทีเป็นเครืองช่วยการจาํและการคิด 

สิงเหล่านีก็มีการถ่ายทอดจากชนรุ่นหนึงไปสู่ชนอีกรุ่นหนึงเรียกว่ากระบวนการสืบทอดทาง
ประวติัศาสตร์สังคม (Sociohistorical Heritage) ซึงเกิดขึนเฉพาะสังคมมนุษย ์มนุษยจึ์งมีพฤติกรรม
ทีต่างจากสัตวโ์ลกชนิดอืน เนืองจากการสืบทอดทางภาษาและระบบสัญลกัษณ์ส่งผลให้ระบบ       

การทาํงานของมนุษยพ์ฒันาจากขนัพืนฐานไปสู่ขนัสูง หรือซบัซอ้นยิงขึนอนัประกอบดว้ย การรับรู้
ทีจดัเป็นกลุ่ม (Categorical Perception) การจาํเชิงเหตุผล (Logical Memory) การคิดเชิงนามธรรม
หรือเชิงมโนมติ (Abstract or Concept Thought) การเลือกเฟ้นอยา่งรอบคอบ (Selective Attention) 

และการรู้คิด กล่าวคือ การทาํงานทีซบัซ้อนทางสมองถูกพฒันาขึนโดยผา่นการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลและการใช้ระบบสัญลักษณ์ควบคุมและกาํกับจากสมมติฐานทีกล่าวมา จึงสรุปได้ว่า
พฒันาการทีซับซ้อนทางสมองเกียวขอ้งกับกระบวนการทีเชือมโยงกนั 2 กระบวนการ คือ
กระบวนการเรียนรู้ภาษาและระบบสัญลักษณ์ และกระบวนการเรียนรู้ทีจะใช้ภาษาและระบบ
สัญลกัษณ์กาํกบัและควบคุมการคิดของมนุษย ์ โดยมีหลกัการ 2 ขอ้ เป็นตวัอธิบายการเปลียนแปลง  

การทาํงานของสมองจากขนัพืนฐานไปสู่ขนัทีซบัซ้อน คือ   

 หลกัการขอ้ที 1 เรียกวา่กฎทวัไปของการพฒันาการทางพนัธุกรรม (The General Law of 

Genetic Development) กล่าววา่การทาํงานทีซบัซ้อนทางสมองทงัหมดมีจุดกาํเนิดจากปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมระหวา่งบุคคลกบับุคคล ทีเรียกวา่ จิตวิทยาระหวา่งบุคคล (Interpsychological) จากนนั
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บุคคลจะค่อย ๆ ไดม้า ซึงความหมายและกลายเป็นสิงทีมีอยูภ่ายในตวับุคคลเรียกวา่จิตวิทยาภายใน
ตนเอง (Intrapsychological) นันคือ ความสัมพนัธ์ทีมีในสมองของบุคคลครังหนึงเคยเป็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลมาก่อน เช่น ภาษาพดูเริมตน้จากการใชเ้พือสือสารกบับุคคลอืนจากนนั
จึงค่อยเปลียนเป็นภาษาพดูภายใน (Inner Speech) ซึงเป็นความหมายของการคิดนนัเอง 

       หลกัการขอ้ที 2 เรียกวา่กระบวนการสร้างความหมาย (The Processes of Signification) 

กล่าวว่า มนุษยใ์ช้ภาษาในการจดัระบบการรับรู้ สร้างนยัทวัไปและสิงทีเป็นนามธรรมขึนโดย     

การจดักระทาํกบัสัญลกัษณ์ความจาํอยา่งง่ายและกลายเป็นความจาํเชิงเหตุผลทีเป็นระบบ และเมือมี
การพฒันาการสูงสุดมนุษยจ์ะสามารถควบคุมการจาํแนกและความสนใจ โดยใชสิ้งเร้าทีกาํหนดขึน
เอง เช่น สามารถจดจาํคาํต่าง ๆ ไดจ้ากการนาํคาํเหล่านนัมาแต่งประโยคหรือเรืองราว นอกจากนี
พฒันาการของกระบวนการทางสมองระดบัสูง ยงัขึนอยูก่บัการเรียนรู้ทีจะใชสิ้งเร้าและสัญลกัษณ์
ช่วยควบคุมการดาํเนินการภายในสมองทีซบัซ้อน การรวมกนัระหวา่งภาษากบัการทาํกิจกรรมจะ
สร้างพฒันาการทางปัญญาทีเป็นนามธรรมขึน วโิกทส์กีไดศึ้กษาพบวา่ ขณะทีเด็กพยายามแกปั้ญหา
ทีซับซ้อนจะมีการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นในการกระทาํของตนเอง  มีการพูดชีนาํการกระทาํ
พฤติกรรมนีจะปรากฏมากขึนเมือเป็นการทาํงานเชิงวิชาการทีตอ้งใชส้มอง และปรากฏมากทีสุด
ขณะทีเด็กทาํงานโดยไม่มีผูใ้หญ่อยูด่ว้ย 

 ทฤษฏีของวโีกทส์กี นอกจากจะใหค้วามสาํคญักบัภาษา และการมีปฏิสัมพนัธ์ในฐานะเป็น
เครืองมือสําหรับการสร้างพฒันาการทางสมองมนุษยจ์ากขนัพืนฐานไปสู่ขนัทีซบัซ้อน ดงัทีกล่าว
มาแลว้ อีกสิงหนึงทีวิโกทส์กีให้ความสําคญัไม่แพก้นั คือการพฒันาการความสามารถ ทางสมอง
ระดบัสูงต้องเน้นพฒันาการทีเหนือความสามารถปัจจุบันของเด็กทีเรียกว่าเขตของ การพฒันา
ใกลชิ้ด (Zone of Proximal Development) โดยใชส้ถานการณ์ทีเลยขีดความสามารถปัจจุบนัของเด็ก
แต่อยูใ่นขอบเขตของศกัยภาพทีเด็กจะกระทาํได ้ ดว้ยการช่วยเหลือแนะนาํของผูใ้หญ่หรือการทาํ
ร่วมกบัเพือนๆ เป็นเครืองมือในการพฒันาความสามารถทางสมองของเด็ก ผลจากการทดลองของวี
โกทส์กีกบัเด็ก 2 คนทีมีอายุสมอง 8 ปี พบวา่หลงัจากใชว้ิธีดงักล่าว เด็กคนหนึงสามารถแกปั้ญหา
ของเด็กอาย ุ12 ปีได ้อีกคนหนึงสามารถแกปั้ญหาของเด็กอายุ 9 ปีได ้ซึงอธิบายวา่การรู้ความหมาย
ของภาษา หรือความเขา้ใจเกียวกบัการดาํเนินการเป็นเพียงจุดเริมตน้ของพฒันาการทางปัญญา  สิง
สําคญัคือพฒันาการในเขตของการพฒันาใกลชิ้ดจะถูกสร้างขึนจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้หญ่กบั
เด็ก หรือเด็กกบัเด็กทีเก่งกว่าทฤษฎีพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์และของวีโกทส์กีเป็น
รากฐานทีสําคญัของทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ซึงพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของ
บุคคลนนัมีการปรับตวัผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือซึมซับ (Assimilation) และกระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) พฒันาการเกิดขึนเมือบุคคลรับและซึมซาบขอ้มูลหรือ
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ประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพนัธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาทีมีอยู่เดิม หากไม่สามารถ
สัมพนัธ์กนัได ้ จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึน (Disequilibrium)  บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยูใ่นภาวะ
สมดุล (Equilibrium) โดยใชก้ระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) เพียเจต ์(Piaget 

1972  : 1 - 12) เชือวา่คนทุกคนจะมีการพฒันาเชาวน์ปัญญาไปตามลาํดบัขนั  จากการมีปฏิสัมพนัธ์และ
ประสบการณ์กับสิงแวดล้อมตามธรรมชาติ และประสบการณ์ทีเกียวกับการคิดเชิงตรรกะและ
คณิตศาสตร์(Logico-Mathematical Experience) รวมทังการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social 

Transmission) วุฒิภาวะ(Maturity) และกระบวนการพฒันาความสมดุล (Equilibration) ของบุคคลนัน  

ส่วนวีโกท์สกี ให้ความสําคัญกับวฒันธรรมและสังคมมาก  อธิบายว่ามนุษย์ได้รับอิทธิพลจาก
สิงแวดลอ้มตงัแต่แรกเกิด ซึงนอกจากสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติแลว้ก็ยงัมีสิงแวดลอ้มทางสังคม ซึงก็
คือวฒันธรรมทีแต่ละสังคมสร้างขึน ดังนัน สถาบันสังคมต่าง ๆ เริมตังแต่สถาบันครอบครัว              

จะมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลนอกจากนนั  ภาษายงัเป็นเครืองมือสําคญั
ของการคิดและการพฒันาเชาวน์ปัญญาขนัสูงพฒันาการทางภาษาและทางความคิดของเด็กเริมดว้ย 

การพฒันาทีแยกจากกนั แต่เมืออายมุากขึนพฒันาการทงั 2 ดา้นจะเป็นไปดว้ยกนั 

 ดว้ยเหตุนี วีโกท์สกี (Vygotsky, 1978  :  84 - 91)  จึงเนน้ความสําคญัของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และการให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนเพือให้กา้วหน้าจากระดบัพฒันาการทีเป็นอยู่ไปถึง
ระดบัพฒันาการทีเด็กมีศกัยภาพจะไปถึงได ้วีโกท์สกีไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบั “Zone of Proximal 

Development” ซึงเป็นแนวคิดใหม่ทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงในด้านการจัดการเรียนการสอน           

วโีกทส์กี อธิบายวา่ ปกติเมือมีการวดัพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็ก เรามกัจะใชแ้บบทดสอบ
มาตรฐานในการวดั เพือดูว่าเด็กอยู่ในระดบัใด โดยดูว่าสิงทีเด็กทาํได้นันเป็นสิงทีเด็กในระดับ   

อายุใดโดยทวัไปสามารถทาํได ้ ดงันนัผลการวดั จึงเป็นการบ่งบอกถึงสิงทีเด็กทาํได้อยู่แล้ว คือ          

เป็นระดับพฒันาการทีเด็กบรรลุหรือไปถึงแล้ว ดงันันข้อปฏิบัติทีทาํกันอยู่ ก็คือ การสอนให้
สอดคลอ้งกบัระดบัพฒันาการของเด็ก จึงเท่ากบัเป็นการตอกยาํให้เด็กอยู่ในระดบัพฒันาการเดิม 

ไม่ไดช่้วยให้เด็กพฒันาขึน เด็กทุกคนมีระดบัพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาทีตนเป็นอยู ่และมีระดบั
พฒันาการทีตนมีศกัยภาพจะไปให้ถึงช่วงห่างระหวา่งระดบัทีเด็กเป็นอยู่ในปัจจุบนักบัระดบัทีเด็ก 

มีศกัยภาพจะเจริญเติบโตนีเองทีเรียกวา่ “Zone of Proximal Development” หรือ “Zone of Proximal 

Growth” ซึงช่วงห่างนีจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล แนวคิดนีส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลง
แนวคิดเกียวกบัการสอน ซึงเคยมีลกัษณะเป็นเส้นตรง (Linear) หรืออยูใ่นแนวเดียวกนัเปลียนแปลง
ไปเป็นอยู่ในลักษณะทีเหลือมกัน โดยการสอนจะต้องนําหน้าระดับพฒันาการเสมอ การให ้      

ความช่วยเหลือชีแนะแก่เด็กซึงอยูใ่นลกัษณะของ “Assisted  Learning” หรือ “Scaffolding” เป็น สิง
สาํคญัมาก เพราะสามารถช่วยพฒันาเด็กใหไ้ปถึงระดบัทีอยูใ่นศกัยภาพของเด็กได ้นกัจิตวิทยากลุ่ม
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นีเนน้ความสาํคญัของบริบททีแทจ้ริง (Authentic Context) เพราะการสร้างความหมายใด ๆ มกัเป็น
การสร้างบนฐานของบริบทใดบริบทหนึง และกิจกรรมและงานทงัหลายทีใช้ในการเรียนรู้ก็
จาํเป็นตอ้งเป็นสิงจริง (Authentic Activities/Tasks) 

 

 หลกัการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

 

 หลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Teaching and Learning)

การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้มีลักษณะสําคญัคือ ผูเ้รียนเป็นผูแ้ปลความหมาย
เหตุการณ์ หรือสิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ดงัทีมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ ดงันี 

 โจแนสเซน (Jonassen, 1993 : 138 - 139) ไดก้ล่าววา่ ทฤษฎีการสร้างความรู้จะให้ความสําคญั
กบักระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้ความเขา้ใจจากประสบการณ์ รวมทงั
โครงสร้างทางปัญญาและความเชือทีใชใ้นการแปลความหมายเหตุการณ์และสิงต่าง ๆ ซึงเชือวา่คน
ทุกคนมีโลกของตวัเอง ซึงเป็นโลกทีสร้างขึนดว้ยความคิดของตน และคงไม่มีใครกล่าวไดว้า่โลก
ไหนจะเป็นจริงไปกว่ากนั เพราะโลกของใครก็คงเป็นจริงสําหรับคนนัน  ดงันัน โลกนี จึงไม่มี
ความจริงเดียวทีจริงทีสุด ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มนีถือว่าสมองเป็นเครืองมือทีสําคัญทีสุดทีเรา
สามารถใชใ้นการแปลความหมายของปรากฏการณ์ เหตุการณ์  และสิงต่าง ๆ ในโลกนี  ซึงการแปล
ความหมายดังกล่าวเป็นเรืองทีเป็นส่วนตัว (Personal) และเป็นเรืองเฉพาะตวั (Individualistic)  

เพราะการแปลความหมายของแต่ละบุคคลขึนกบัการรับรู้ ประสบการณ์ ความเชือ ความตอ้งการ 

ความในใจ และภูมิหลงัของแต่ละบุคคลซึงมีความแตกต่างกนั   

 โจแนสเซน (Jonassen, 1993 : 139) และฟอสน็อท (Fosnot, 1996 : 171) ไดใ้ห้ขอ้สรุป
เกียวกบักบัหลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้วา่เป็น กระบวนการในการ “acting on”  

ไม่ใช่ “taking in”  กล่าวคือ เป็นกระบวนการทีผูเ้รียนจะตอ้งจดักระทาํกบัขอ้มูล ไม่ใช่เพียงรับ
ขอ้มูลเขา้มา และนอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ภายในสมอง (Internal 

Mental  Interaction) แลว้ยงัเป็นกระบวนการทางสังคมอีกดว้ย การสร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการ
ทังทางด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กันไป ซึงสอดคล้องกับจอนห์สัน และจอนห์สัน       

(Johnson and Johnson, 1994 : 31 - 37) ทีกล่าวสรุปไวว้า่การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้างความรู้ เป็นปรัชญาทีเชือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีเกิดขึนภายในผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงทีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ใจเดิมทีมีอยู ่



181 
  
 บรูเนอร์  (Bruner, 1986, 1990, 1996) ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ ไวว้่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีผูเ้รียนสร้างแนวคิดใหม่และความคิดรวบยอดใหม่ขึน  

โดยมีความรู้ปัจจุบนัและความรู้ในอดีตเป็นฐานการเรียนรู้ใหม่ ผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกและปรับเปลียน
ขอ้มูล ตงัสมมติฐาน และตดัสินใจในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ผูส้อนควร
กระตุน้ให้ผูเ้รียนคน้พบหลกัการ กฎกติกาต่างๆ ด้วยตวัเอง ผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมถาม-ตอบ แนวคิดสาํคญัเกียวกบัหลกัการของทฤษฎีการสร้างความรู้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ เป็น
การเสาะหาความหมายโดยตอ้งอาศยัความเขา้ใจภาพรวมเช่นเดียวกบัเขา้ใจแต่ละส่วน โดยการ
เขา้ใจแต่ละส่วนต่างอยู่ภายในบริบทขององค์รวม การจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ผูส้อน
ตอ้งเขา้ใจรูปแบบการทาํงานของสมองของผูเ้รียน และวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ เพือให้ผูเ้รียน
สร้างความหมายของการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ไม่เพียงแต่จาํคาํตอบทีถูกตอ้งเท่านนั 

 ดนัแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap and Grabinger, 1996, 2002) ไดส้รุปสาระสําคญัของ
หลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ไวด้งันี 1. การเรียนเป็นการสร้างความรู้อย่าง
ต่อเนืองด้วยตวัผูเ้รียนเอง และ 2. ผูเ้รียนส่งเสริมความรู้ได้จากบริบทจริง สถานการณ์จริงทีมี       

การเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพนัธ์ ในการเรียนร่วมกบัเพือน นอกจากนนับอสตอค (Bostock, 1998) 

ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัสภาพแวดลอ้มทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ ดงันี ผูเ้รียน   

มีความรับผดิชอบต่อการเรียนของตนเองและมีความคิดริเริม ใชก้ลวธีิการเรียนเพือสร้างความรู้ โดย
วิธีการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ จากสถานการณ์จาํลอง โดยการสนับสนุนการร่วมมือกัน และมี        

การประเมินผลตามสภาพจริง 

 วชัรา เล่าเรียนดี (2550 : 46-47) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัหลกัการจดัการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ วา่เป็นการจดัการเรียนรู้ทีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองนนั ผูเ้รียนจะ
เรียนรู้ดว้ยความกระตือรือร้น สร้างความหมายของความรู้ดว้ยตนเองและสร้างความรู้ของตนเอง
ดว้ยกระบวนการ ผูเ้รียนจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งกระดือรือร้น แทนทีจะเป็นผูค้อยรับ
ความรู้จากผูส้อนเพียงฝ่ายเดียว  

 กานอน และคอลลีย ์ (Gagnon and Collary, 2005 อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2552 : 72) ได้
เสนอองค์ประกอบทีสําคญัของการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบสําคญั      

6 ประการ คือ 

 1. การจดัสถานการณ์ 

 2. การจดักลุ่มผูเ้รียนและการจดัสือการเรียนรู้ 

 3. การเชือมโยง 

 4. การถามคาํถาม/ใชค้าํถาม 
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 5. การเเสดงออก/การแสดงผลงาน 

 6. การสะทอ้นความคิดหรือการคิดไตร่ตรอง 

 องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านีผูส้อนจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจว่าจะดาํเนินการอย่างไร              

จดักิจกรรมอย่างไร เพือให้ผูเ้รียนมีโอกาสและสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซึงมีรายละเอียด 

ดงันี (วชัรา เล่าเรียนดี, 2550 : 46 - 49)  

 1. การจดัสถานการณ์ (Situation) การจดัสถานการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพือการเรียนรู้ 

ผูส้อนจะตอ้งคิดพิจารณา และจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดท้าํความเขา้ใจ มีการอธิบาย เช่น ให้ตงัชีอ
สถานการณ์พร้อมคาํอธิบายกระบวนการในการแกปั้ญหา การตอบคาํถาม สร้างคาํพูดเปรียบเทียบ 

ตดัสินใจ หาขอ้สรุป หรือกาํหนดเป้าหมายสถานการณ์ควรจะประกอบดว้ยสิงทีคาดหวงัให้ผูเ้รียน
ปฏิบติั และสร้างความหมายและความเขา้ใจดว้ยตนเอง 

 2. การจดักลุ่มผูเ้รียน (Grouping) การจดักลุ่มแบ่งได ้2 ประเภท คือ จดักลุ่มผูเ้รียนและสีอ
วสัดุอุปกรณ์ทีผูเ้รียนตอังใช้ การจดักลุ่มผูเ้รียนจะจดักลุ่มในลกัษณะใด เช่น เป็นกลุ่มทงัชนั เป็น
รายบุคคลหรือให้ช่วยกนัคิดเป็นทีม 4-6 คน หรือมากกวา่ ผูส้อนจะตอ้งตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

ขึนอยูก่บัสถานการณ์ทีไดว้างไวแ้ละสือทีมีอยู ่เช่น การจดัสือวสัดุอุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้จะจดั
อยา่งไรสาํหรับผูเ้รียนไดใ้ชเ้พืออธิบายสถานการณ์โดยการแสดงให้เห็น เช่น เสนอภาพ กราฟ หรือ
การเขียน จะใชสื้อกีชุดสาํหรับผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 

 3. การเชือมโยง (Bridge) การเชือมโยงเป็นกิจกรรมแรกทีใชเ้พือพิจารณาความรู้เดิมของ
ผูเ้รียนและเชือมโยงระหวา่งเรืองทีผูเ้รียนรู้แลวักบัสิงทีจะไดเ้รียนรู้ดว้ยการอธิบาย สถานการณ์ซึง
จะประกอบดว้ยการให้แกปั้ญหาง่าย ๆ ให้ผูเ้รียนทงัชนัอภิปรายผลร่วมกนั เช่น เล่นเกมส์ เขียน
รายการ ซึงกิจกรรมนีจะดีทีสุด ถา้หากดาํเนินการโดยการจดักลุ่มผูเ้รียนหรือภายหลงัการจดักลุ่ม
ผูเ้รียน ผูส้อนจะตอ้งคิดพิจารณาวา่จดักิจกรรมอยา่งใด วธีิใดจะเหมาะสม 

 4. คาํถาม (Questions) การถามคาํถามควรจะดาํเนินการในทุกขนัตอน เช่น จะใชค้าํถามนาํ
อยา่งไรเพือแนะนาํสถานการณ์ เพือจดักลุ่ม เพือจดักิจกรรมเชือมโยง เพือให้กิจกรรม การเรียนรู้
เป็นไปอย่างกระตือรือร้นมีชีวิตชีวา หรือให้แสดงออกและกระตุน้ส่งเสริมการสะทอ้นความคิด 

และความรู้สึก 

 5. การใหแ้สดง (Exhibit) เป็นขนัตอนทีใหผัูเ้รียนไดบ้นัทึกและแสดงออกซึงความสามารถ 

ผูเ้รียนจะแเสดงออกถึงความสามารถให้ผูอื้นไดเ้ห็นในเรืองทีตนเองรู้ตนเองปฏิบติั ซึงอาจจะแสดง
ในลกัษณะการเขียนอธิบายสัน ๆ ในแผน่กระดาษ นาํเสนอดว้ยปากเปล่า แสดงดว้ยเเผนภูมิแบบ
ต่าง ๆ แสดงบทบาทสมมติ แสดงแบบโดยการใชว้ดิีทศัน์ ภาพถ่าย หรือเทปบนัทึกเสียง ฯลฯ 
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 6. การสะทอ้นความคิด (Reflections) ผูเ้รียนจะสะทอ้นความคิดของตนเองโดยการอธิบาย
สถานการณ์ของตนเองหรือทีไดจ้ากการไดฟั้งเพือนพูดสิงทีจาํไดจ้ากกระบวนการคิด ความรู้สึก 

ภาพจินตนาการ เจตคติ ทกัษะ ความคิดทีไดรัับจากภายนอก (อนาคต) ไดเ้รียนรู้อะไรไปบา้งและ
เรืองทีอยากรู้ และเรียนรู้เรืองอะไร 

 เคน และเคน (Caine and Caine, 1994 อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2552 : 74-75) ไดเ้สนอ
หลกัการจดัการเรียนรู้ทีให้ความสาํคญักบัสมอง  การทาํงานของสมองและความรู้ของผูเ้รียน  ดงันี 

 1. สมอง เปรียบเสมือนผูด้ ําเนินการ หรือผูจ้ ัดการ ซึงจะจัดการกับข้อมูลแต่ละประเภท
แตกต่างกนั เช่น ขอ้มูลพฒันาความคิด อารมณ์ และความรู้ดา้นภาษา สมองแต่ละคนมีลกัษะเฉพาะตวั 

ซึงการจดัการเรียนการสอน จะตอ้งพฒันาการเรียนหลาย ๆ วิธี และการสอนจึงควรหลากหลายเพือ  

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกทีเหมาะสมกบัตนเองมากทีสุด 

 2. การเรียนรู้จะตอ้งใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  ดงันนัการจดัการเรียนรู้จึงไม่ควรเน้น
เฉพาะการพฒันาดา้นสติปัญญาเพียงอยา่งเดียว การเรียนรู้จะเกียวขอ้งกบัการเขา้ใจ  ใส่ใจ และการรับรู้ 

นนัคือ สภาพแวดลอ้มในการเรียน วฒันธรรม และบรรยากาศมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ และการเรียนรู้
เป็นกระบวนการทีตงัใจ และไม่ตงัใจ ผลคือผูเ้รียนตอ้งการเวลาในการจดัการกบัสิงทีเขาเรียน และ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งไร การเรียนรู้พฒันาไดด้ว้ยความทา้ทายและไม่เป็นการบงัคบัให้เรียนควรสร้างความทา้
ทายแต่ไม่ทาํใหเ้กิดความกลวั 

 3. การแสวงหาความหมายต่าง ๆ เป็นเรืองเกิดขึนภายในแต่ละบุคคล การสอนทีมี
ประสิทธิภาพ  ควรให้ความสําคญักบัตวับุคคลแต่ละคนดว้ย ซึงนนัก็คือความเขา้ใจของผูเ้รียน แต่ละ
คนนนั จะขึนอยูก่บัประสบการณ์ทีบุคคลนนัมีหรือไดรั้บ และการแสวงหาความหมายจะเกิดขึนจาก
การสร้างรูปแบบ ซึงหมายถึงการสอนทีมีประสิทธิภาพจะเชือมโยงแนวคิดและขอ้มูลย่อย ๆ กับ
ความคิดรวบยอด และเรืองใหม่ทีเรียน 

 4. มนุษยมี์วิธีจดจาํ อยู่ 2 วิธี คือ ระบบความจาํทีเกียวกับช่องว่างกับเวลา และระบบของ     

การเรียนเพือจดจาํ นนัก็คือ การสอนทีเผชิญกบัการท่องจาํ จะไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเวลา จะไม่เกิด
ประสบการณ์กบัความเขา้ใจทีลึกซึง และคงทน และมนุษยเ์ขา้ใจ และจาํไดดี้เมือทกัษะนนัปรากฏอยู่
ตามธรรมชาติ และรวมทังทีเชือมโยงกับเวลา การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นวิธีการเรียนทีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ดชั (Duch, 1995) และแซทเทลอร์ (Saettler, 1990) ไดใ้ห้แนวทางในการจดัการเรียนรู้และ
เงือนไขการจดัการเรียนรู้ ซึงกระบวนการจดัการเรียนรู้จะประกอบด้วยขนัตอน ตามลาํดบัต่อไปนี       

1. ขนัเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1.1 เร้าความสนใจผูเ้รียน 1.2 แจง้วตัถุประสงค ์    

การเรียนรู้ 1.3 ทบทวนความรู้/ทกัษะเดิมทีเคยเรียนมาก่อน เพือกระตุน้ทบทวนความรู้ หรือทกัษะ      
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ทีเกียวขอ้งกบัการเรียนเรืองใหม่ 2. ขนัเรียนรู้และฝึกปฏิบติั ไดแ้ก่ 2.1 ให้ความรู้ สาระสําคญัทีควรรู้ 

ควรจาํ 2.2 แนะนาํ ดูแลวิธีการเรียน 2.3 จดักิจกรรม เพือส่งเสริมการนาํความรู้ไปใชแ้ละฝึกปฏิบติั    

2.4 เสริมแรงด้วยการประเมินผลและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 3. ขนัถ่ายโยงความรู้ นาํความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์อืน ไดแ้ก่ 3.1 จดักิจกรรมให้ฝึกใชค้วามรู้ ฝึกปฏิบติัทกัษะ และประเมินผลเพือปรับปรุง
แกไ้ข 3.2 นาํความรู้ ทกัษะสู่การปฏิบติัใสถานการณ์ใหม่ ในสภาพการจริงนอกห้องเรียน 4. ขนัสรุป
และเสนอผลการอภิปราย โดยใหผู้เ้รียนร่วมอภิปรายสรุปแนวทางในการแกปั้ญหา ครอบคลุมประเด็น
สําคญั ๆ ดังนี 4.1 สามารถวิเคราะห์สภาพและปัญหา ระบุปัญหา สาเหตุ และผลทีจะเกิดขึน              

4.2 สามารถระบุความสําคญัของปัญหา 4.3 สามารถคิดหาวิธีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งหลากหลาย และ
สามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาทีถูกตอ้งและเหมาะสมกบัปัญหา 4.4 อธิบายวิธีการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง     

4.5 ดาํเนินการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทีเลือกไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ 5. ขนัวดัผลและประเมินผล ไดแ้ก่    

5.1 ผูเ้รียนบนัทึกผลในแบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 5.2 ผูส้อนสังเกตและประเมินผลความสามารถในการ
เรียนรู้ครอบคลุมทงัการวดัก่อนเรียน การติดตามผลระหวา่งเรียน และการวดัผลภายหลงัเรียน  

 มอสโควิค (Moscovici, 1994) ได้วิเคราะห์กระบวนการสอนและการเรียนรู้ตามทฤษฎี        

การสร้างความรู้ ประกอบดว้ยหลกัการพืนฐาน 2 ประการ คือ ความรู้เกิดจากผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง  

ในบริบททางสังคมโดยเป็นผูส้ร้างความรู้ขึนเอง และตวัผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งรับผิดชอบในการสร้าง
ความรู้ กล่าวคือรับผดิชอบในสิงทีตวัเองจะเรียนรู้และวธีิการทีจะเรียนรู้ 

 ฟอสน็อท (Fosnot, 1996) ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้    

ไวด้งันี 

 1. ตงัปัญหาใหเ้กียวขอ้งกบัตวัผูเ้รียน 

 2. กาํหนดโครงสร้างการเรียนรู้ ควรกาํหนดโครงสร้างการเรียนรู้ในลกัษณะทีเป็นแนวคิด
ใหญ่ (Big Ideas) หรือแนวคิดพืนฐาน 

 3. คน้หาและเห็นคุณค่าของมุมมองของผูเ้รียน 

 4. ปรับหลกัสูตรใหเ้ขา้กบัความคาดหวงัของผูเ้รียน 

 3. ประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนในบริบทของการสอน 

 นกัการศึกษาในกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ ได้กาํหนดหลกัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดงันี (Anthony, 1996 : 350; Brooks and Brooks, 1993 : 17-94; 

Clements, 1997 : 198-200; Driscoll, 1994 : 365-377 and Gredler, 1997: 267 - 268) 

 1. ผูเ้รียนมีอิสระและสามารถควบคุมทิศทางการทาํกิจกรรมได้มากทีสุด โดยให้โอกาส
ผูเ้รียนไดต้ดัสินใจและติดตามสิงทีสนใจไดด้ว้ยตนเอง 
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 2. ผูเ้รียนได้รับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการของตนเองและวิธีการทีหลากหลายในการ
แกปั้ญหา 
 3. ผูเ้รียนมีการอภิปรายแลกเปลียนข้อมูล มุมมอง แนวคิด และวิธีการแก้ปัญหา มีการ
ถกเถียง โตแ้ยง้ เปรียบเทียบ และประเมินขอ้สรุป 

 4. ผูเ้รียนได้รับการส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการไตร่ตรอง เพือตรวจสอบแนวคิดของ
ตนเอง มีการอธิบายใหเ้หตุผลในสิงทีทาํ และรับฟังเหตุผลของผูอื้น 

 5. เน้นการทาํงานเป็นกลุ่ม ร่วมกนัสืบเสาะคน้หา โดยการตงัคาํถาม ขอ้คาดเดา ทดสอบ
สมมติฐาน สร้างความเชือมโยง เพือหาขอ้สรุป 

 6. ใหเ้วลาทีเพียงพอแก่ผูเ้รียน 

 วทัส์ (Watts, 1995 : 54)  ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการจดัการเรียนรู้นัน จาํเป็นตอ้ง
คาํนึงถึงหลกัการสร้างความรู้ ซึงมีขนัตอนดงันี  

 ขนัที 1 เป็นการสร้างแนวคิด (Conceptual Construction) ในขณะทีผูเ้รียนเริมต้น
กระบวนการเลือกกิจกรรมภายในขอบเขตของปัญหาทีเป็นปัญหาเฉพาะ ผูส้อนสามารถเห็นผูเ้รียน
สํารวจ มิติแนวคิด (Conceptual Space) ของปัญหานนั ๆ จากนนัผูเ้รียนจะนาํความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบั “สิงต่าง ๆ ทาํงานไดอ้ย่างไร” ดว้ยทฤษฏีของผูเ้รียนเอง ความคิดทีเชือมโยงสัมพนัธ์กนั 

ความคิดทีน่าสนใจ  และสิงที เ กิดขึนในชัวขณะหนึง  มาใส่ในมิติแนวคิดนี  ผู ้เ รียนจะมี                  

การแลกเปลียนกนัทงัในด้านลกัษณะเฉพาะของพิสัย (Domain) ความรู้ทวัไป หลกัการ เหตุผล   

ความเชือ ความเป็นไปได ้และมุมมองของพิสัย นอกจากนีการคน้หาวิธีแกปั้ญหาไดจ้ะเป็นแรงขบั
ในการสร้าง สร้างใหม่ หรือปรับแต่ทฤษฏีของผูเ้รียนเองให้ดีขึน สําหรับโครงการทีน่าสนใจนนั 

ควรเป็นโครงการทีมีความซับซ้อนในดา้นการสร้างแนวคิดและการใช้ทฤษฏีของผูเ้รียนมากกว่า  
การสร้างแนวคิดและการใชท้ฤษฏีอยา่งง่ายและธรรมดา 
 ขนัที 2 กระบวนการสร้างแนวคิดตอ้งชดัเจน กล่าวคือ ในการแกปั้ญหาซึงเป็นขนัทีนาํมิติ
แนวคิด (Conceptual Space) มาสร้างกรอบแนวคิด (Conceptual Frameworks) โดยทาํให้กรอบ
แนวคิดชดัเจนและมีการสํารวจกรอบแนวคิดในดา้นประโยชน์ ความสําคญัและการนาํไปใช้ดว้ย 

ในระหว่างการแกปั้ญหานนัมีหลายโอกาสทีผูเ้รียนไม่ไดแ้สดงทฤษฏีของเขาอย่างชดัเจน ซึงอาจ
เป็นเพราะไม่มีเวลาพอ ขาดโอกาสหรือมีข้อมูลมากเกินไปจนไม่สามารถแยกแยะให้เห็น           

ความแตกต่างได้ชดัเจน อย่างไรก็ตามมีจุดทีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนในระหว่างการทาํงานของผูเ้รียน 

ตอนทีแสดงความชอบเกียวกบักลไกทีเกียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ทีเขามีความรู้อยูบ่า้ง 
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 ขนัที 3 การทาํงานร่วมมือกนั ซึงเน้นการสร้างความรู้ทางด้านสังคมเป็นทียอมรับกนัว่า 
การสร้างความรู้ใหม่ เป็นการสัมพนัธ์เชือมโยงระหวา่งทิศทาง การจูงใจ และวตัถุประสงคข์องแต่
ละคนภายในทิศทาง การจูงใจและวตัถุประสงคข์องกลุ่มใกลชิ้ดหรือสถานการณ์ในสังคม อยา่งไรก็
ตามการทาํงานร่วมกบัผูอื้น ไม่ไดย้ึดติดวา่จะตอ้งมีลกัษณะเป็นการสร้างความรู้เป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม ซึงในทางปฏิบติัแลว้สามารถทาํไดท้งัทาํแบบแยกกนัและแบบร่วมมือกนั จะเห็นว่าใน
อดีตนนัอาจเนน้รายบุคคล ซึงการทาํงานรายบุคคลก็ยงัมีความสาํคญั ส่วนการทาํงานร่วมมือกนัเป็น
ทียอมรับในเรืองการสร้างความรู้ทางสังคม (Social Constructivism) และการจดัการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้จะให้โอกาสผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์แบบร่วมมือกนัระหว่างเพือนและ
ผูส้อน 

 ยาเกอร์ (Yager, 1991 : 5) ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

ดงันี 1. ขนัการนาํเขา้สู่บทเรียน ไดแ้ก่ 1.1 ใหผู้เ้รียนสังเกตรอบ ๆ ตวัและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เพือ
ตงัคาํถาม 1.2 ถามคาํถาม 1.3 พิจารณาคาํตอบทีเป็นไปไดท้งัหมดจากคาํถามนนั ๆ 1.4 บนัทึกสิงที
ไม่คาดหวงั 1.5 ระบุสถานการณ์ซึงผูเ้รียนรับรู้แตกต่างกนั 2. ขนัการดาํเนินการในการเรียนการ
สอน ไดแ้ก่ 2.1 ให้ผูเ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงทีเป็นจุดสําคญั 2.2 ระดมความคิดเพือ
หาทางเลือกหลากหลายทีเป็นไปได้ 2.3 คน้หาขอ้มูล 2.4 ทาํการทดลองโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

2.5 สังเกตปรากฏการณ์เฉพาะ 2.6 ออกแบบการทดลอง 2.7 รวบรวมและจดัระบบขอ้มูล              

2.8 ใชยุ้ทธวิธีการแกปั้ญหา 2.9 เลือกแหล่งขอ้มูลทีเหมาะสม 2.10 อภิปรายการแกปั้ญหาร่วมกบั
เพือน 2.11 ออกแบบและดาํเนินการทดลอง 2.12 ประเมินและโตแ้ยง้ทางเลือกต่าง ๆ 2.13 ระบุ
ปัญหาและโตแ้ยง้ทางเลือกต่าง ๆ 2.14 ให้คาํจาํกดัความพารามิเตอร์ของการสืบสวนสอบสวน   

2.15 วิเคราะห์ขอ้มูล 3. ขนัการเสนอคาํอธิบายและวิธีการแกปั้ญหา ไดแ้ก่ 3.1 ให้ผูเ้รียนสือสาร
ขอ้มูลและความคิด 3.2 สร้างและอธิบายรูปแบบ 3.3 สร้างคาํอธิบายใหม่ 3.4 ทบทวนและวิเคราะห์
คาํตอบของปัญหา 3.5 ใช้การประเมินของกลุ่ม 3.6 บูรณาการคาํตอบของปัญหาโดยใช้
ประสบการณ์ทีมีอยู ่และ 4. ขนัตอนปฏิบติั ไดแ้ก่ 4.1 ให้ผูเ้รียนตดัสินใจ 4.2 นาํความรู้และทกัษะ
ไปใช้ 4.3 ถ่ายโยงความรู้และทกัษะ 4.4 แลกเปลียนขอ้มูลและความคิด 4.5 ตงัคาํถามใหม่ ๆ        

4.6 พฒันาผลทีเกิดขึนและสนบัสนุนการคิด 4.7 ใชรู้ปแบบและความคิดเพือกระตุน้การอภิปราย
และการยอมรับจากผูอื้น 
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 วชัรา เล่าเรียนดี (2550 : 46 - 49) ไดเ้สนอกระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ 

(constructivist learning process) ดงันี 

 1. เตรียมความพร้อมผูเ้รียน จูงใจ เร้าความสนใจ (provide motivational anticlpatory set) 

     1.1 จูงใจ เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

     1.2 แจง้จุดประสงค ์

     1.3 สรัางความสาํคญัใหผู้เ้รียน 

 2. ให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (involve students in 

instructional activlties) โดยใหผู้เ้รียน : 

     2.1 ระบุตวัอยา่งและไม่ใชต้วัอยา่ง  และใหผู้เ้รียนสังเกตความแตกต่าง 

     2.2 นิยามความหมายและความคิดรวบยอด 

     2.3 อภิปรายร่วมกนัใหผู้เ้รียนระบุรายการ จดักลุ่มและอธิบาย 

     2.4 มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทุกบทเรียน 

     2.5 ทาํ Concept Map หรือ Mind Map เพือเสนอแนวคิด/ขอ้สรุป 

     2.6 ใชกิ้จกรรมฝึกการตดัสินใจ เช่น บทบาทสมมติ จาํลองสถานการณ์ 

     2.7 แสดงรูปแบบพฤติกรรมทีคาดหวงั จากกิจกรรมการเรียนการสอนทีเกิดขึน 

 3. ตรวจสอบความเขา้ใจ โดยผูส้อนดาํเนินการดงันี 

     3.1 ถามคาํถามหลายประเภททีส่งเสริมความคิด คาํถามไม่ควรจาํกดัคาํตอบ แต่ไม่ควร
กวา้งเกินไปและไม่มีจุดเนน้ 

    3.2 เปิดโอกาสใหผัูเ้รียนสร้างความรู้ความคิดตว้ยตนเอง 

    3.3 ถามคาํถามทีสาํคญั ใชค้าํถามแบบเจาะลึก โดยยึดหลกัการถามคาํถามของ Taba และ 

Bloom เช่นถามเปิดประเด็น ถามให้จดักลุ่ม และอธิบายประกอบ ถามยาํจุดเนน้ ถามให้อธิบายให้
ชดัเจน และใหส้รุป ถามเปิดประเด็น และถามใหตี้ความ และติดตาม เป็นตน้ 

    3.4 ถามใหผู้เ้รียนอธิบาย Concept นิยามคุณลกัษณะต่าง ๆ ดว้ยคาํพดูของตนเอง 

    3 5 ส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้น 

 4. จดัโอกาสและเปิดโอกาสใหป้ฏิบติัโดยตรง 

    4.1 ใหฝึ้กกิจกรรมทีผูเ้รียน-ผูส้อนไดเ้เสดงพฤติกรรมทีคาดหวงั 

    4.2 แสดงรูปแบบของผลลพัธ์ทีตอ้งการใหผู้เ้รียนปฏิบติัได ้

    4.3 กระตุน้การตอบสนองอยา่งเปิดเผย 

    4.4 ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะและปฏิบติักิจกรรมอยา่งเตม็ที 
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    4.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพิจารณาวา่ผูเ้รียนคนใดเกิดความคิดความเขา้ใจในประเด็น  

สาํคั ูและใครบา้งทีตอ้งมีการอธิบายเพิมเติมให ้

 5. การคิดไตร่ตรองและสะทอ้นความคิดเกียวกบับทเรียน 

    5.1 ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสรวมสรุปบทเรียน 

    5.2  เชือมโยงวตัถุประสงคก์บับทสรุปของบทเรียน 

    5.3 ใชค้าํถามระดบัสูงทีส่งเสริมการคิด ใหมี้การตอบสนองผูเ้รียนในบทสรุปดว้ย 

    5.4 ใชค้าํถาม 2 ระดบัเป็นอยา่งนอ้ย (ความรู้ ความเขา้ใจ และวเิคราะห์ สังเคราะห์) 

    5.5 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมอภิปรายใหม้ากทีสุด 

    5.6 วดัและประเมินผลว่าไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ของบทเรียนหรือไม่ เช่น การสังเกต     

พฤดิกรรมการปฏิบติังาน หรือการทดสอบยอ่ย 

 6. ใหก้ารฝึกเพมิเติมหรือใหท้าํโดยอิสระ 

     6.1  เพือเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัไดดัว้ยตนเอง 

     6.2 ใหท้าํเเบบฝึกหดัทีเกียวขอ้งกบับทเรียนโดยตรง ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้และทกัษะ
ในสถานการณ์อืน ๆ ทีแตกต่างจากทีฝึกเพียงเล็กนอ้ย 

     6.3 ใหท้าํแบบฝึกหดัในหอ้งเรียนใหเ้สร็จบางส่วน 

     6.4 แสดงรูปแบบทีสมบูรณ์ ระบุผลลพัธ์ทีตอ้งการจะใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

 

 บทบาทหน้าทขีองผู้สอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้  

 เนืองจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เน้นทีการคิด
และการกระทาํของผูเ้รียน เป็นหลกัแต่การเรียนรู้อาจไม่เกิดขึน หรือไม่เป็นไปในทิศทางทีตอ้งการ
หากไม่มีผูส้อนเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนช่วยเหลือหรือส่งเสริม การปล่อยผูเ้รียนไวก้บัปัญหาตาม
ลาํพงัโดยปราศจากการช่วยเหลือ หรือปล่อยให้ผูเ้รียนจดัทาํข้อมูลด้วยตนเองทงัหมดอย่าง
ทนัทีทนัใดหรือแมก้ระทงัการให้ความช่วยเหลือทีไม่เพียงพอ จะทาํให้ผูเ้รียนจาํนวนมากไม่ยอม   

จดักระทาํกบังานเพือเชือวา่ตนเองยงัไร้ความสามารถ (Perkins 1991 : 20 and Polya 1987 : 1)       

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนจึงยงัคงเป็นผู ้ทีมีบทบาทสําคัญในฐานะทีเป็นผู ้
เอืออาํนวยให้ผูเ้รียนเกิดการคิดและกระทาํอนัก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึนในทิศทางทีตอ้งการ คอยให้
ความช่วยเหลือหรือวางกระบวนการควบคุมขนัตอนการทาํงานทีผูเ้รียนยงัไม่สามารถกระทาํดว้ย
ตนเองไดส้ําเร็จและค่อย ๆ เพิมความรับผิดชอบให้แก่ผูเ้รียนมากขึนเรือยๆ จนผูเ้รียนสามารถขยาย
แนวคิดหรือการกระทาํไดด้ว้ยตนเอง บทบาททีสาํคญัของผูส้อนได ้ดงันี 
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 1. วางโครงสร้างบทเรียนดว้ยสถานการณ์ปัญหาทีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสูตรและ
ความสนใจของผูเ้รียน หรือชีนาํความสนใจของผูเ้รียนดว้ยการสนทนาหรือ เสนองานทีเหมาะสม 

ดงันันผูส้อนจึงมีหน้าทีสําคญัทีสุดทีจะทาํให้ความสนใจของผูเ้รียนกบัเป้าหมายของหลักสูตร
สอดคลอ้งกนั  

 2. ใชค้าํถามทา้ทายผูเ้รียนให้เกิดการสํารวจเพือนาํไปสู่การสร้างหรือขยายมโนมติ และ   

เกิดการตรวจสอบแนวคิดของตนเอง โดยการตงัคาํถามให้ผูเ้รียนบอกถึงเหตุผลและอธิบาย
รายละเอียดของขนัตอนการกระทาํหรือแนวความคิดต่าง ๆ การทา้ทายให้ผูเ้รียนตรวจสอบแนวคิด
ของตนเอง การใชค้าํถามทีทาํให้ผูเ้รียนสามารถคน้พบหนทางหรือเหตุผลดว้ยตนเองแมก้ระทงัการ
ฝึกให้ผูเ้รียนไดห้ดัถามผูเ้รียนดว้ยกนัเอง หรือการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัถามตนเอง เกร็ดเลอร์ (Gredler 

1997 : 177) พบวา่ลว้นเป็นเทคนิคสําคญัทีทาํให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้มีทกัษะในการคิดเชิงเหตุผล
ดว้ยตนเองทงัสิน นอกจากนีการสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัถามตนเองระหว่างทาํกิจกรรมต่าง ๆ ยงัเป็น  

การฝึกตงัเป้าหมายยอ่ย ๆ ซึงจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถควบคุมและประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 

 3. ช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดความชดัเจนในการสือสาร นาํเสนอศพัทเ์ทคนิคทีผูเ้รียนจะตอ้ง
ประสบ แนะนาํให้ผูเ้รียนรู้จกัใช้ภาษาและสัญลกัษณ์ทีเหมาะสม  ตลอดจนตงัคาํถามให้ผูเ้รียน
อธิบายและขยายความเพิมเติม เนืองจากแต่ละรายวิชาจะมีคาํศพัทห์รือสัญลกัษณ์ซึงมีความหมาย
เฉพาะทีผูเ้รียนอาจไม่รู้มาก่อน ดงันนัเพือใหผู้เ้รียนรู้จกัคาํศพัทห์รือสัญลกัษณ์เหล่านนั และนาํมาใช้
ในการสือสารได้ ผูส้อนจึงจําเป็นต้องแนะนําให้ผูเ้รียนรู้จักคาํศัพท์หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ              

นกัการศึกษาหลายคน (Carre, 1995 : 36; Driver and other, 1994 : 10; Reys Suydam and Lindquist, 

1992 : 46) เห็นพอ้งกนัวา่ควรแนะนาํให้ผูเ้รียนรู้จกัและใชค้าํศพัทต่์าง ๆ หลงัจากทีผูเ้รียนมีมโนมติ
ของคาํเหล่านันหรือมีภาพแทนทางสมองของสิงทีตอ้งการแล้วค่อยแนะนาํสัญลกัษณ์สิงนันใน
ฐานะทีเป็นเครืองมือในการสือสารทีตอ้งใชใ้นบทเรียนและช่วยใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจไดดี้ยงิขึน  

 4. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนในเวลาทีจาํเป็น หรือ
เหมาะสม หลีกเลียงการตีค่าหรือแนวคิดของผูเ้รียนแต่จะใช้คาํถามทีทาํให้ผูเ้รียนสามารถคน้พบ
หนทางด้วยตนเอง การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนและการใช้ขอ้มูลยอ้นกลบัในเวลาที
จาํเป็นหรือเหมาะสม เป็นสิงทีมีความสําคัญยิง ทรูท์แมน และลิคเธนเบอร์ก (Troutman and 

Lichtenberg, 1995 : 25 - 26) พบวา่ การให้ผูเ้รียนแกปั้ญหาโดยปราศจากผลยอ้นกลบัในทนัทีทนัใด     

จะทาํใหผู้เ้รียนมกัจะจาํรูปแบบทีเขาทาํผิดไดง่้าย และนอกจากนีเรามกัพบรูปแบบที ผูเ้รียนจาํครังแรก
จะเป็นสิงทีติดแน่น ทนนาน และแกไ้ขไดย้าก ดงันนัการให้ผลยอ้นกลบั ในทนัทีทนัใดเมือพบว่า
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจทีคลาดเคลือน จึงเป็นการป้องกนัการจาํรูปแบบทีผิดของผูเ้รียนและเป็นการแกไ้ข
ปัญหาก่อนทีจะแกไ้ดย้าก 
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 5. พยายามทาํความเขา้ใจและคน้หารายละเอียดในคาํตอบหรือแนวคิดของผูเ้รียน  ตลอดจน
สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนเพือวินิจฉัยความกา้วหน้าในการเรียน เนืองจากเป้าหมายของการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งการใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดเชิงเหตุผล และความเขา้ใจเชิงมโนมติที
ลึกซึง ดงันนัการประเมินจึงจาํเป็นตอ้งคน้หารายละเอียดในคาํตอบของผูเ้รียนพยายามทาํความ
เขา้ใจแนวคิดและสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน เพือวิจยัความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงัคาํ
กล่าวของคลีเมนต ์(Clements, 1997 : 199) ทีวา่ในฐานะทีเป็นผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาผูเ้รียนเพือ
จะไดเ้กิดความเขา้ใจดีขึนว่าผูเ้รียนคิดอย่างไร มุมมองของผูเ้รียนเป็นหน้าต่างไปสู่การให้เหตุผล
ของผูเ้รียน การรับรู้ถึงมุมมองของผูเ้รียนทาํให้ผูส้อนสามารถจดับทเรียนให้ตรงกบัเนือหาและ       

มีความหมายต่อผูเ้รียนได ้ 

 ฟอสน็อท (Fosnot, 1996) ยงัได้กล่าวถึงบทบาทผูส้อนและบทบาทผูเ้รียนในการจัด       

การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดงันี บทบาทของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้นนั  ผูส้อนเป็นเพียงผูก้ระตุน้ให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นทีจะ
เรียนรู้โดยการเตรียม “ปัญหา” ทีน่าสนใจสําหรับการเรียนรู้ โดยทีผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้หรือส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้ดว้ยตนเองและใชค้วามคิดให้มากทีสุด อาจจะโดยการตงัคาํถามใหม่ หรือใช้
คาํถามเดิมของนกัศึกษาถามกลบั  ส่งเสริมการสืบเสาะของผูเ้รียน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลียนและ
ปฏิสัมพนัธ์กนัโดยการกระตุน้ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่มอย่างกวา้งขวาง 

ตลอดจนการนําแนวคิดทีเรียนไปแล้วมาใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ ผูส้อนดูแลช่วยเหลือให้
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มดาํเนินการไปตามขนัตอนของการเรียนรู้จนกระทงัจบขนัตอนในมี
บรรยากาศของความเป็นกนัเอง 

 นอกจากนี ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545) ไดก้ล่าวถึงบทบาทผูส้อนในการจดัการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดงันีผูส้อนควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตืนตวั (Active) กล่าวคือ เป็นผูที้มิใช่เพียงรับขอ้มูล
เท่านนัแต่จะตอ้งเป็นผูจ้ดักระทาํกบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่างๆและสร้างความหมายของสิงนนั
ดว้ยตนเอง และสร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม (Sociomoral) ให้เกิดขึน เนืองจากปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคมเป็นปัจจยัสําคญัของการสร้างความรู้ การร่วมมือการแลกเปลียนความรู้ความคิดและ
ประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียนและบุคคลอืน ช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งขวางขึน การทีผูเ้รียนมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การร่วมมือ และการแลกเปลียนความรู้ความคิด และประสบการณ์ระหว่าง
ผูเ้รียนกับผู ้เรียน และบุคคลอืน ๆ จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู ้เรียนกวา้งขึน ซับซ้อนขึนและ
หลากหลายขึน  
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 สรุปไดว้่า บทบาทผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ผูส้อน
ปรับเปลียนบทบาทจากผู ้ถ่ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนรู้ไปเป็นการให้ความร่วมมือ     

อาํนวยความสะดวก และช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ ผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการ
นาํตนเอง และควบคุมตนเองในการเรียนรู้ และทาํหนา้ทีช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผูเ้รียน    

จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีตรงกบัความสนใจของผูเ้รียน ส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียน และ   

ให้คาํปรึกษาแนะนาํทงัทางดา้นวิชาการและดา้นสังคมแก่ผูเ้รียน ดูแลให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนทีมี
ปัญหา และประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

 การประเมินผลการเรียนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

 เนืองจากทฤษฎีการสร้างความรู้มีสมมติฐานการเรียนรู้และกระบวนการทีทาํให้เกิด       

การเรียนรู้แตกต่างไปจากระบบการสอนแบบเดิม ดว้ยเหตุนีสิงทีเป็นจุดเน้นของการประเมินผล  

การเรียนทีสอดคล้องกบัแนวคิด และสมมติฐานดงักล่าว จึงมีลกัษณะทีแตกต่างไปจากการสอน
แบบเดิม  กล่าวคือการสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้เนน้การประเมินทีเป็นพฒันาการของ
นักเรียนและให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู้ทีเกิดขึนมากกว่าผลลัพธ์ซึงเป็นความรู้ใน
เนือหาวิชาเฉพาะการประเมินจะเน้นการว ัดความสามารถซึงเป็นคุณสมบัติหลาย  ๆ  ด้าน              

อนัประกอบดว้ยความสามารถในการตงัปัญหา และแก้ปัญหา ความสามารถในการสือสาร และ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้น ความสามารถทางดา้นเหตุผล ความสามารถในการปฏิบติังาน ความเขา้ใจใน
มโนคติทีลึกซึง ตลอดจนเจตคติทีดีต่อการเรียน (Watts and Fofili, 1998 : 175) นอกจากนี           

การประเมินผลการสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้ยงัเนน้การรายงานผลการเรียนของนกัเรียน
วา่ไดเ้รียนรู้อะไรไปบา้งมากกวา่การรายงานวา่นกัเรียนยงัไม่รู้อะไร จึงเนน้ให้มีการประเมินตนเอง
ของนักเรียนเพือสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของกิจกรรมการเรียนรู้ทีครูได้จัดให้กับนักเรียน       

(วรรณทิพา รอดแรงคา้, 2540 : 116) นอกจากจุดเนน้ดงักล่าวแลว้ ผูว้ิจยัยงัพบขอ้เสนอแนะทีเป็น
หลักสําหรับใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้การสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้อีกดังนี 

(Jonassen, 1991 : 28-32) 

 1. การประเมินผลการเรียนรู้ควรมีความหมายเป็นอิสระจากเป้าหมายมากขึน กล่าวคือ      

ในการประเมินไม่ควรมองทีเป้าหมายก่อนว่าตอ้งการให้เกิดความกา้วหน้าเพียงใด หรือไม่ตอ้งมี
เกณฑไ์วอ้า้งอิงผลการประเมินก่อนทีจะมีการประเมิน เพราะการรู้เป้าหมายก่อนอาจทาํให้เกิดความ
ลาํเอียงในการประเมินได ้

 2. สิงทีควรประเมินจากการเรียนรู้ คือ กระบวนการได้มาซึงความรู้และทกัษะการคิดใน
ระดบัสูง อนัได้แก่ ทกัษะการคิดเชิงเหตุผล และการรู้คิดของนักเรียน ความสามารถในการนํา
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ความรู้ทีมีไปถ่ายโยงกับสถานการณ์ใหม่  หรือบูรณาการความรู้ทีมีอยู่ในการสร้างผลงาน              

การประเมินควรทาํให้ทงัครูและนกัเรียนรับรู้เกียวกบัความกา้วหน้าในการคิดเกียวกบัการคิดของ
ตนเอง (Metacognition) ของนกัเรียน 

 3. เนืองจากหลักการสําคญัอย่างหนึงของการสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้ คือ            

เนน้การศึกษาทีเป็นจริง (Authentic Tasks) ซึงหมายถึง งานทงัหลายทีมีประโยชน์และสัมพนัธ์กบั
ชีวิตจริง  เป็นงานทีซับซ้อนมากดว้ยบริบท และเป็นงานทีผสมผสานเนือหาต่าง ๆ ของหลกัสูตร 

ดงันันปัญหาหรือสถานการณ์ทีนาํมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ก็ควรเป็นปัญหาทีมากด้วย
บริบทมีความซบัซอ้นสอดคลอ้งกบัชีวติจริงเช่นเดียวกบัทีใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

 4.  การประเมินผลควรผสมผสานอยู่กับการเรียนการสอนหรือเป็นส่วนหนึงของ
กระบวนการเรียนรู้ ทีเรียกว่าการประเมินผลตามสภาพจริง ซึงเป็นการประเมินความสามารถของ
นกัเรียนขณะทีนกัเรียนแสดงหรือทาํกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการประเมินทีทาํให้ครูสามารถทราบ
ขอ้มูลเกียวกบัการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าการตอบแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซึงอาจวดัได้
เพียงความสามารถในการจาํเท่านนั 

 5. การประเมินไม่ควรใชผู้ป้ระเมินเพียงคนเดียว ควรให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  

โดยการแสดงความรู้ ความคิดเห็น และประเมินความกา้วหนา้ของตนเอง เนืองจากไม่มีใครสามารถ
ประเมินการสร้างความรู้ของนักเรียนได้ดีทีสุดเท่ากับตวันักเรียนเอง และการให้นักเรียนเป็น          

ผูป้ระเมินตนเองยงัเป็นการฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง สามารถใชก้าร
ประเมินเป็นเครืองมือในการควบคุมการเรียนรู้และวเิคราะห์ตนเองไดม้ากขึน 

 6. ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งประเมินผลลพัธ์ของการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการแลว้ ควรใช้
แฟ้มสะสมงานมากกว่าการใช้ผลงานเพียงชินเดียวในการประเมิน โดยแฟ้มสะสมงานทีใชค้วรจะ
สะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างทงัในการตีความงานทีไดรั้บมอบหมายและขนัตอนในการพฒันา
งานของนกัเรียนอยา่งชดัเจน 

 สรุปได้ว่าการประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้นันจะมุ่งเน้นไปที
กระบวนการสร้างความรู้และการตระหนักรู้ในกระบวนการ เนืองจากการเรียนรู้ตามทฤษฎี         

การสร้างความรู้นีขึนกบัความสนใจและการสร้างความหมายทีแตกต่างกนัของบุคคล  ผลการเรียนรู้
ทีเกิดขึนจึงมีลกัษณะหลากหลาย การประเมินผลการเรียนรู้ควรประเมินตามจุดมุ่งหมายในลกัษณะ
ทียืดหยุ่นกนัไปในแต่ละบุคคล และการประเมินควรใช้วิธีการหลากหลาย และการวดัผลควรใช้
วิธีการทีหลากหลายโดยอาศยับริบทจริงเนืองจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ขึนอยู่กบั
ความสนใจและการสร้างความหมายทีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 
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งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ 

 มาเรียม นิลพนัธ์ุและคณะ  (2549) การพฒันารูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และ     

ผลิตภาพ :กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร การวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบ    

การครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร        

มี วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือ 1. ศึกษาสถานภาพรูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค ์และผลิตภาพใน
ด้านคุณลักษณะผูเ้รียน กระบวนการสอน การบริหารองค์กร และหลักสูตรผลิตครูของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร . ทดลองใชรู้ปแบบกระบวนการสอน CRP คือ การสอนแบบ
ตกผลึก(Crystal-based Learning) การสอนแบบวิจยั (Research-based Learning) และการสอนแบบ
เชิงผลิตภาพ (Productivity-based Learning) 3. เสนอรูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิต
ภาพของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านคุณลักษณะผูเ้รียน พบว่า นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ 1. รู้ทนัโลก คือ มีทกัษะในการแสวงหาคดั
สรรและสร้างความรู้ มีทกัษะในการใชแ้ละจดัการความรู้ มีทกัษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ทกัษะในการวิเคราะห์และแกปั้ญหา มีทกัษะทางภาษาและการสือสาร 2. เรียนรู้ชาํนาญเชียวชาญ
ปฏิบติั คือ มีการคิดใหม่ คิดสร้างสรรค ์คิดแจง้แทงตลอด มีจิตมุ่งคุณภาพมาตรฐานความเป็นเลิศ   

3. รวมพลงัสร้างสรรคส์ังคม คือ มีการทาํงานเป็นทีม สร้างเครือข่าย มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ  มีการแข่งขัน  อดทน  สู้ สิงยากเห็นแก่ส่วนรวม  มีความเป็นธรรมและย ังยืน  และ                    

4. รักษว์ฒันธรรมไทย ใฝ่สันติ มีความรักษค์วามเป็นไทย ยึดมนัในสันติธรรม โดยทุกคุณลกัษณะ
อยู่ในระดบัปายกลาง ด้านกระบวนการสอน พบว่า อาจารยส่์วนใหญ่ใช้รูปแบบการสอนแบบ      

ตกผลึก แบบวจิยั และแบบเชิงผลิตภาพ โดยใชบ้างขนัตอน และมีการใชก้ารสอนแบบเชิงผลิตภาพ
ทุกขนัตอนมากทีสุด โดยอาจารย์มีการเตรียมแหล่งเรียนรู้ กรณีตวัอย่างจดัหาผูเ้ชียวชาญ และ
ร่วมกบัผูเ้รียนกาํหนดเป้าหมาย มีการวางแผนดาํเนินการและติดตามประเมินผลงานร่วมกนั และ
นกัศึกษาส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นวา่อาจารยใ์ชรู้ปแบบการสอน CRP บางขนัตอนและใช้การ
สอนแบบเชิงผลิตภาพมากทีสุด ส่วนผลการทดลองใช้รูปแบบพบวา่ การสอนแบบตกผลึก ผูส้อน
และผูเ้รียนมีการวางแผนและเรียนรู้ร่วมกัน มอบหมายให้ผูเ้รียนไปศึกษา ค้นควา้ นํามาเสนอ
อภิปราย ประมวลผลและปรับแก ้แลว้จึงเสนอผลงานทีตกผลึก เพืออภิปรายร่วมกนัและให้ผูเ้รียน
ประเมินและสรุปด้านหลักสูตร พบว่า หลักสูตรครู 5 ปี มีองค์ประกอบของหลักสูตรในด้าน
ปณิธาน ปรัชญา วตัถุประสงค์ คาํอธิบายรายวิชา มีความสอดคล้องกนั หลกัสูตรมุ่งการแสวงหา
ความรู้ พฒันาอาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและทอ้งถิน รู้จกัใชเ้ทคโนโลยีใน
การศึกษาคน้ควา้ รู้เท่าทนัวทิยาการและการเปลียนแปลง มีการฝึกปฏิบติัเกียวกบัวชิาชีพครู 
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 ไพฑูรย ์ สินลารัตน์และคณะ (2550) ไดท้าํการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP 

ซึงเป็นส่วนหนึงในการเรียนรู้เพือเปลียนผ่านการศึกษาเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยรูปแบบ
การเรียนการสอนนีเกิดจากแนวคิด 8 แนวคิด 1. การเรียนรู้แบบกาํกบัตนเอง 2. การเรียนแบนาํ
ตนเอง 3. การเรียนรู้ตามสถานการจริง 4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 5. การเรียนรู้แบบร่วมแรงพลงั     

6.การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 7. การเรียนรู้แบบใช้วิจยัเป็นฐาน 8. การเรียนรู้แบบโครงงาน 

การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเป็นกระบวนการเรียนการสอนเชิงรุกทีเน้นการ
สร้างสรรค ์ใหไ้ดผ้ลิตภาพ ประกอบดว้ย 3 แนวทางหลกั ไดแ้ก่ 1. เป็นวิธีการเรียนการสอนโดยให้
ผูเ้รียนสร้างผลงานอนัเกิดจากความคิดทีตกผลึกของผูเ้รียน ผูเ้รียนตอ้งมีบทบาทในการคน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยตนเองตามประเด็นทีผูส้อนให้แนวทางไวก้วา้ง ๆ และสะทอ้นความคิดจากการคน้ควา้
นนัๆ และพฒันาเป็นงานเขียนทีสามารถนาํมาวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกนักบัผูเ้รียนอืนๆ และผูส้อน 

ตามหลกัการทีวา่ กระบวนการเขียนและกระบวนการพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเครืองมือสําคญัที
ช่วยให้ผูเ้รียนไดก้ลนักรองความคิดจะเกิดการตกผลึก 2. การเรียนการสอนแบบวิจยั (Research -

Based Learning : RBL) การเรียนการสอนแบบวิจยัมีกระบวนการวิจยัเป็นแก่นของกระบวนการ
เรียนการสอนซึงสอดคล้องกับกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Method) นนัก็คือ วิธีการคน้หาแสวงหาความจริงหรือความรู้ โดยอาศยัพืนฐานจากการ
คิดแบบอนุมานและอุปมาน (Deductive-Inductive Method) และวิธีการคิดแบบใคร่ครวญรอบคอบ 

(Reflective Thinking) เช่นเดียวกับ การเรียนตามวิถีพุทธตามแนวอริยสัจสี ประกอบไปด้วย            

4 ขนัตอน คือ ทุกข ์สมุหทยั นิโรธ มรรค 3. การเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productive - Based 

Learning) การเรียนการสอนเชิงผลิตภาพเป็นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และ
ฝึกฝนดว้ยการปฏิบติังานจากกิจกรรมในการเรียนทีมีคุณค่าต่อสังคม โดยใชท้ฤษฎี แหล่งการเรียนรู้ 

และแนวทางปฏิบัติทีหลากหลายในการแก้ปัญหาทีตนเองสนใจ โดยการวางแผนงาน และ                 

ใชก้ระบวนการกลุ่ม  

 สรุปไดว้่า รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ครูตอ้งเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก เพือนคู่คิด เพือร่วมทางในการพฒันา
ความรู้ ความสามารถ ความพร้อม ความสนใจ เพือให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  

รวมถึงให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสะทอ้นความคิดของตนเองเพือให้การพฒันาการเรียนการสอน
ของครูมีประสิทธิภาพและกา้วไปสู่ความเป็นมืออาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนให้
สู่การเรียนรู้ในยคุปัจจุบนัและในศตวรรษที 21 ต่อไป 

 



 

บทท ี 3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวิจัยเรืองรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอน                 

ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development)  

โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods  Research)     

แบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) (Creswell and Clark, 2007 : 
67 – 70) และการวิจยัแบบกึงการทดลอง (Quasi - experiment Design) ทีมีการทดสอบก่อนการ
พฒันาและหลงัการพฒันา (One Group Pretest – Posttest Design) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 230 – 

253) โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาและพฒันาของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพือประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดขนัตอนการดาํเนินการวจิยัและพฒันาเป็น 4 ขนัตอน  ดงันี 

 ขนัตอนที 1 การวจิยั (Research : R1) เป็นการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Analysis : A)   

 ขนัตอนที 2 การพฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบ         

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล        

(Design and Development : D and D) 

 ขนัตอนที 3 การวิจยั (Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู    

เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  (Implementation: I) 

 ขนัตอนที 4 การพฒันา (Development : D2) เป็นการประเมินผลรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  (Evaluation : E) 
   

ขนัตอนที 1 การวิจัย (Research : R1) : การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน (Analysis : A) ดาํเนินการ 

ดงันี 

 การวิจัยระยะที 1 (Research) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน ความต้องการจาํเป็น           

ทีเกียวข้อง เพือนํามาใช้เป็นพืนฐานในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะดา้นการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์เอกสารงานวิจยั 

ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  การนํารูปแบบไปใช้กับครู การนํากรอบรูปแบบไปใช้ในชันเรียน         

สภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของครู ความตอ้งการจาํเป็นของครู และนกัเรียน เพือสรุป
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ขอ้มูล ทีได้เป็นแนวทางในการกาํหนดองค์ประกอบในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู      

มีขนัตอนยอ่ย ๆ 3 ขนัตอน คือ 

 ขนัที 1 ศึกษาวเิคราะห์แนวคิด เอกสารและงานวิจยัทีเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู และ
การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และการนาํกรอบรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไปใชใ้นสถานศึกษาของครู 

 ขนัที 2 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบขนัตอนของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และสมรรถนะการสอนของครูในการนาํ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูทีเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล      

สู่การจดัการเรียนรู้ในชนัเรียนของครู 

 ขนัที 3 ตรวจสอบความยืนยนั นิยาม องคป์ระกอบและแนวทางในรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 

ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Design and Development 

: D and D) ดาํเนินการดงันี 

 การวิจัยระยะที 2 การพัฒนา (Development) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบ   

การพฒันาวชิาชีพเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Design and  

Development) ผูว้ิจยัได้นําข้อมูลจากตอนที 1 มาพฒันาเป็นรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู             

เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน      

5 คน ตรวจสอบโครงร่างรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครู จากนนัผูว้จิยัไดพ้ฒันาเครืองมือประกอบการ
ใชรู้ปแบบ และให้ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 คน ตรวจสอบแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัการนาํไปใช ้

และนาํไปศึกษานาํร่องกบัครูทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบักลุ่มตวัอยา่งเพือตรวจสอบความเป็นไปได้
ของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู และเพือหาคุณภาพของเครืองมือประกอบการใช้รูปแบบ         

การพฒันาวชิาชีพก่อนนาํไปใชท้ดลองจริง ประกอบดว้ย 4 ขนัตอนยอ่ยดงันี 

 ขนัที 1 พฒันาโคร่งร่างรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพือนาํกรอบของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูสู่การจดัการเรียน
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลในชนัเรียนของครู 

 ขนัที 2 ตรวจสอบยนืยนัความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลสู่การจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนของครู 
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 ขนัที 3 สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของเครืองมือประกอบรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่การจดัการเรียน
การสอนในชนัเรียนของครู 

 ขนัที 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนาํรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไปใช ้
 

ขันตอนที 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Implementation: I) ดาํเนินการดงันี 

 การวิจัยระยะที  การวิจัย (Research) เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Implement) โดยผูว้ิจยันาํ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

สู่การจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนของครูทีสร้างขึนและผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญแลว้  

ไปใชก้บักลุ่มทดลอง โดยมีขนัตอนดงันี 

 1. ผูว้ิจยันาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลสู่การจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนของครู ซึงนาํรูปแบบไปใช้จริงกบัครู
กลุ่มทดลอง การดาํเนินการวิจยัขนันีเป็นการดาํเนินการวิจยัเชิงทดลองโดยประยุกตใ์ช้การทดลอง
แบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อนและการพฒันาและหลงัการพฒันา (One Group Pre test – 

Post test Design) และสังเกตการจดัการเรียนการสอนของครู ประเมินความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลในชนัเรียนของครู โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง  

8  สัปดาห์ 

       รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลสู่การจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนของครูระหวา่งการใชรู้ปแบบ (BOONYARIT 

Model) ประกอบดว้ย 

      ขนัที 1 วเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) 

      ขนัที 2 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data = O) 

      ขนัที 3 กาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting = O) 

      ขนัที 4 เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices = N) 

      ขนัที 5 เลือกวธีิการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) 

      ขนัที 6 ครูมีความสามารถในการวดัผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) 

     ขนัที 7 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นงานวจิยั (Routine to Research = R) 
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     ขนัที 8 การวนิิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (Individual  Differentiated  

Diagnostic = I) 

                  ขนัที 9 ทาํงานเป็นทีม และขยายผลให้กบับุคคลอืนได ้(Teamwork and Transportability 

= T)    

 2. ประเมินผลความรู้ความเข้าใจการนํากรอบรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลสู่การจดัการเรียนการสอนของครู
และนกัเรียนก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และประเมินความสามารถทางดา้นกระบวนการคิด ชินงาน ภาระงาน  

และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนทีเกิดขึนจากการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพือตรวจสอบผลทีเกิดขึนจากการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพือเป็นแนวทางในการพฒันาใน
อนาคต ดงัรายละเอียดดงันี 

 ผลทเีกดิกบัครู   

 1. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล   

 2. ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการวเิคราะห์ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล    

 3. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

 4. ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการวดัผลประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 5. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล   
             6. ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการวจิยั/การวจิยัในชนัเรียน   

 

ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Evaluation : E) ดาํเนินการดงันี   

 การวิจยัระยะที 4 การพฒันา (Development) เป็นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(Evaluation) จากนนันาํขอ้มูลทีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขและพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือการนํากรอบรูปแบบ          

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล               
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สู่การจดัการเรียนการสอนในชันเรียนของครูให้เป็นรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูฉบบัสมบูรณ์    

ตามรายละเอียดดงันี 

 ประเมินผลการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการพิจารณาตรวจสอบผลทีเกิดขึนจากการใช้รูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีผูว้ิจยัสร้างขึน   

โดยพิจารณาจากเกณฑที์กาํหนดขึนดงันี 

 ผลทเีกดิกบัครู   

 1. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล   

 2. ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการวเิคราะห์ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล    

 3. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

 4. ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการวดัผลประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 5. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  

             6. ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการวจิยั/การวจิยัในชนัเรียน   

 

 การดําเนินการวิจยัแต่ละขนัตอน ผูว้ิจยัได้จาํแนกรายละเอียดการดาํเนินการในแต่ละ
ขันตอน ลักษณะการดําเนินงานแต่ละขันตอน วิธีการศึกษาคําตอบแต่ละขันตอน ตลอดจน
แหล่งขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษาวจิยัโดยรายละเอียดแต่ละระยะการวจิยัมีดงันี 
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ขันที   

ครูมีความสามารถ 

ในการวดัผลประเมนิผล 

(Ability of Assessment  =  A) 

ขนัที   

วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน 

(Basic Data Analysis  =  B) 

แผนภูมิภาพที 18 กรอบการดาํเนินการวจิยั   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การวิจัยระยะที    (R1) การพฒันาระยะที    (D1)   การพฒันาระยะที    (D2)   การวิจัยระยะที    (R2)   

ศึกษาข้อมูลพืนฐาน 

. ศึกษาสภาพปัญหาจาก  SAR,  

   สมศ. 

2. ศึกษาการจดัการเรียนการสอนของ 

    ครู 

. ศึกษาความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั 

    การเรียนการสอนของครู 

. ศึกษากลยทุธ์  วิธีการสอน  และ 

    เทคนิควิธีการสอนทีเนน้ความ   

    แตกต่างระหว่างบุคคล 

ฯลฯ 

การพัฒนารูปแบบวิชาชีพครู 

ร่างรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 

. การโคช้ (Coaching) 

2. การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน   

    (Peer  Coaching) 

3. การโคช้เพือพฒันาความรู้และ 

    สติปัญญา  (Cognitive  Coaching) 

4. การโคช้แบบพีเลียง  

    (Mentor  Coaching) 

5. การโคช้เพือการพฒันาการเรียน   

    การสอน  (Instructional  Coaching) 

ทฤษฎีความตอ้งการ : ทฤษฎีลาํดบัขนัความ
ตอ้งการ 

ทฤษฎีความตอ้งการ : ทฤษฎีการจูงใจ ERG  

ทฤษฎีการเปลียนแปลง   

ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้  

ทฤษฎีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู้  

 

DI + Danielson 

Research 

Assessment for, as and of Learning 

ขนัตอนการพัฒนาวิชาชีพครู 

ขนัที    วิเคราะห์ขอ้มูลพนืฐาน  (Basic Data 

Analysis  =  B) 

ขนัที    การจดักระทาํขอ้มูล (Organization 

Data  =  O) 

ขนัที    กาํหนดวตัถุประสงค ์ (Objective 

Training  =  O) 

ขนัที    เครือข่ายการปฏิบติัการ  (Network 

Practices  =  N) 

ขนัที    เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม  

(Selection  of  Instructional  Method   =  

S) 

ขนัที    ครูมีความสามารถในการวดัผล
ประเมินผล  (Ability of Assessment  =  A) 

ขนัที    การทาํงานประจาํใหเ้ป็นงานวิจยั  

(Routine to  Research  =  R) 

ขนัที  การวินิจฉัยความแตกต่างของนกัเรียน
เป็นรายบุคคล                                                            

(Individual  Differentiated  Diagnostic  =  I) 

ขนัที    ทาํงานเป็นทีม  และขยายผลใหก้บั
บุคคลอืนได ้  

(Teamwork and Transportability  =  T)   

ทดลองใช้รูปแบบวิชาชีพครูฯ ประเมินการใช้รูปแบบวิชาชีพครู 

ขนัที     

การจดักระทาํขอ้มูล  

(Organization Data  =  O) 

ขนัที    

 กาํหนดวตัถุประสงค ์  

(Objective Setting  =  O) 

ขันที   

เครือข่ายการปฏิบติัการ 

(Network Practices =  N) 

ขันที   

เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม 

(Selection  of  Instructional Method   

=  S) 

ขันที   

การทาํงานประจาํใหเ้ป็นงานวิจยั 

(Routine &  Research  =  R) 

ขันที     

การวนิิจฉยัความแตกต่าง 

ของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

(Individual  Differentiated 

Diagnostic  =  I) 

ขันที   

ทาํงานเป็นทีมและขยายผลใหก้บั
บุคคลอืนได ้

( Teamwork and Transportability  =  

ประสิทธิผล 

ของรูปแบบการพฒันาวิชาชาชีพ 

พจิารณารูปแบบ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ขยายผลรูปแบบ     

การพฒันาวชิาชีพครู 

พจิารณารูปแบบ 

ทดสอบหลงัใช้รูปแบบ 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  เอกสารและงานวิจยั
ที เ กี ยวกับการพัฒนาวิชา ชีพค รู   และ       

การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  และการนาํกรอบรูปแบบ
กา รพัฒนา วิ ชา ชีพค รู เ พื อ เ ส ริ มส ร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลไปใชใ้นสถานศึกษาของครู 

การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบขันตอน
ของ รูปแบบการพัฒนาวิชา ชีพค รู เพื อ
เสริมสร้างการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  และสมรรถนะการสอนของ
ครูในการนาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูที
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลสู่การจัดการเรียนรู้
ในชนัเรียนของครู 

ตรวจสอบความยนืยนั  นิยาม  องคป์ระกอบ
และแนวทางในรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ทดสอบหลงัใช้รูปแบบ 
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 จากแผนภูมิแสดงขันตอนการดําเนินการวิจัยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยมีขนัตอนและรายละเอียดแต่
ละขนัตอนดงันี 

 

ขนัตอนที 1 การวิจัย (Research : R1) : การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน (Analysis : A) ดาํเนินการ 

ดงันี 

 ขันที 1 การศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 . วตัถุประสงค์   

     1.1 เพือดาํเนินการรวบรวมและสังเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

     1.2 เพือกาํหนดแนวทางในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

  2. วธีิดําเนินการ 

      2.1 ศึกษาและสังเคราะห์ขอ้มูลเอกสารงานวิจยัทีเกียวข้องกับองค์ประกอบของ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของครู นกัเรียน จากเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขา้อง 

      2.2 ศึกษาขอ้มูลโครงการการวิจยัการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ทีเกียวขอ้งกบัดา้นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนของ
ครู  และด้านการนิเทศ  การกํากับติดตามช่วยเหลือ  โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง                  

เพือตรวจสอบสภาพทีเกิดขึนและสิงทีต้องการพัฒนาเกียวกับรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู          

เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

      2.3 ศึกษาขอ้มูลพืนฐานจากผลการดาํเนินงานตามโครงการการพฒันาการเรียน     

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลของโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมเพือใช้เป็นขอ้มูลในการ
พฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลสู่การจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน 

      2.4 ศึกษาความตอ้งการจาํเป็นของผูบ้ริหาร ครู ในเรืองรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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 .  ลกัษณะข้อมูลพนืฐานทศึีกษาวเิคราะห์ ไดแ้ก่ 

       3.1ข้อมูลเชิงนโยบายการจัดการศึกษา  และผลการจัดการศึกษาตามปรัชญา  
นโยบาย วตัถุประสงคก์ารจดัการศึกษาขนัพืนฐาน 

       3.2 ขอ้มูลสภาพทีความคาดหวงั / ความตอ้งการรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู      

เพือเสริมสร้างสมรรถนะดา้นการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 4.  แหล่งข้อมูล   

      4.1 แหล่งขอ้มูลสภาพทีความคาดหวงั ดา้นนโยบายการจดัการศึกษา สมรรถนะ   

การสอนของครู การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและแหล่งขอ้มูลสภาพปัจจุบนั  

ดา้นผลการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ไดแ้ก่ 

      4.2 แหล่งขอ้มูลสภาพทีความคาดหวงั ประกอบดว้ย 

       4.2.1 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที 3) พ.ศ.2554 

       4.2.2 มาตรฐานวชิาชีพครู 

       4.2.3 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

       4.2.4 แนวทางการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

      4.3 แหล่งขอ้มูลสภาพปัจจุบนั 

                       4.3.1 รายงานผลการประเมินจากภายนอก (สมศ.) 

      4.3.2 รายงานผลการประเมินการสอบ 0 – NET จากสถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ   

 5. แหล่งข้อมูลสภาพทีคาดหวงัและความต้องการรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู         

ดา้นองคป์ระกอบและรายละเอียดต่าง ๆ ไดแ้ก่แหล่งขอ้มูลสภาพทีความคาดหวงั และแหล่งขอ้มูล
สภาพปัจจุบนั 

      5.1 แหล่งขอ้มูลสภาพทีความคาดหวงั  ประกอบดว้ย 

       5.1.1 เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู การสร้าง
รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

       5.1.2 เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัสมรรถนะการสอนของครู และกลยุทธ์
วิธีการสอนทีสอดคล้องกับการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

                               5.1.3 เอกสาร แนวคิดเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
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  5.2 แหล่งขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ 

   5.2.1 ศึกษานิเทศก ์จาํนวน 1 คน 

   5.2.2 ผูบ้ริหารการศึกษา จาํนวน 3 คน 

   5.2.3 ครู จาํนวน 22 คน     
  

เครืองมือและการสร้างเครืองมือทใีช้ศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลพนืฐาน  

 เครืองมือทใีช้ในการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลพนืฐาน  มีดงันี 

 1. แบบวิเคราะห์เอกสาร จาํนวน 2 ฉบบั ได้แก่ 1. แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูล           

เชิงนโยบายการจดัการศึกษา และผลการจดัการศึกษาขนัพืนฐานตามปรัชญา นโยบาย วตัถุประสงค์      
การจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ทงัสภาพทีคาดหวงัและสภาพปัจจุบนั และ 2. แบบวิเคราะห์เอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ การสร้างรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ เอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จาํนวน 1 ฉบบั ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ดา้นองคป์ระกอบและรายละเอียดต่าง ๆ  

 ขนัตอนการสร้างเครืองมือ  ดาํเนินการดงันี 

 1. แบบวเิคราะห์เอกสารทงั 2 ฉบบั ดาํเนินการสร้างโดยมีขนัตอนเดียวกนัดงันี 

     1.1 ศึกษาเอกสาร ตาํรา เกียวกบัวธีิการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสาร 

     1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยกาํหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและจดัทาํ
หวัขอ้ยอ่ยและตารางการวเิคราะห์ตามประเด็นทีกาํหนด โดยจาํแนกเป็นสภาพทีคาดหวงัและสภาพ
ปัจจุบนัคู่ขนานกนัและตอนทา้ยกาํหนดตารางหวัขอ้สรุปผลเปรียบเทียบขอ้มูลทงั 2 ส่วน 

      1.3  นาํแบบวเิคราะห์เอกสารทีสร้างขึนไปใหอ้าจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี รวมถึงภาษาทีใช ้ 

      1.4  นาํแบบวเิคราะห์เอกสารทีสร้างขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญ  5  ท่าน  เพือตรวจสอบความตรง
ของเนือหา (Content Validity) ภาษาทีใช้ และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องทีมีค่าเฉลีย ( x )  

มากกว่า 3.50 ขึนไป และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกวา่ 1.00  ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัใน
เกณฑที์ยอมรับได ้(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 179) โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี  

  คะแนน 5 หมายถึง ขอ้ความนนัมีความสอดคลอ้งกนัมากทีสุด 

  คะแนน 4 หมายถึง ขอ้ความนนัมีความสอดคลอ้งกนัมาก 

  คะแนน 3 หมายถึง ขอ้ความนนัมีความสอดคลอ้งกนัปานกลาง 

  คะแนน 2 หมายถึง ขอ้ความนนัมีความสอดคลอ้งกนันอ้ย 



204 
 

 204 

  คะแนน 1 หมายถึง ขอ้ความนนัมีความสอดคลอ้งกนันอ้ยทีสุด 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลนาํมาวิเคราะห์ค่าเฉลียคะแนนความสอดคลอ้งของผูเ้ชียวชาญ
ทงัหมดและนาํมาแปลความหมายตามเกณฑด์งัต่อไปนี (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 196) 

  ค่าเฉลียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง ขอ้ความมีความสอดคลอ้งมากทีสุด 

  ค่าเฉลียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง ขอ้ความมีความสอดคลอ้งมาก 

  ค่าเฉลียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง ขอ้ความมีความสอดคลอ้งปานกลาง 

  ค่าเฉลียคะแนน 1.50 - 2.50 หมายถึง ขอ้ความมีความสอดคลอ้งนอ้ย 

  ค่าเฉลียคะแนน 1.50 - 1.49 หมายถึง ขอ้ความมีความสอดคลอ้งนอ้ยทีสุด 

 จากนันนําข้อมูลทีรวบรวมจากผู ้เ ชียวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคล้องของ            

แบบวเิคราะห์เอกสาร และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกวา่ 3.50 ขึนไป และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกวา่ 1.00 ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้พร้อมกบั
ปรับปรุงแกไ้ขแบบวเิคราะห์เอกสารในเรืองภาษา และรายละเอียดของประเด็นคาํถามให้มีความ
ชัดเจน ซึงไดผ้ลการประเมินหาค่าความสอดคลอ้งโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

มีค่าเฉลียเท่ากบั x  = 4.50, S.D. = 0.50 – x =5.00, S.D. = 0.00  ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด 

  1.5 นาํแบบวิเคราะห์เอกสารทีปรับปรุงแกไ้ขในเรืองภาษา และรายละเอียดของ
ประเด็นคาํถามตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญแลว้ไปวิเคราะห์เอกสาร
ขอ้มูลพืนฐานต่อไป 

 2. แบบสัมภาษณ์ ผูว้จิยัสร้างและพฒันา โดยมีขนัตอนดงัต่อไปนี 

     2.1 ศึกษาเอกสาร ตาํราเกียวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบ       

การพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลตามสภาพ
ทีคาดหวงัและสภาพปัจจุบนั 

     2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ความตอ้งการรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพทีคาดหวงั
และสภาพปัจจุบนั โดยจาํแนกเป็นสภาพทีคาดหวงัและสภาพปัจจุบนัคู่ขนานกันและตอนทา้ย
กาํหนดตารางหวัขอ้สรุปผลเปรียบเทียบขอ้มูลทงั 2 ส่วน 

      2.3 นาํแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนไปให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี รวมถึงภาษาทีใช ้ 

      2.4 นาํแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญ 5  ท่าน  เพือตรวจสอบความเทียงตรงของ
เนือหา (Content  Validity) ภาษาทีใช ้และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ทีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกวา่ 3.50 ขึนไป และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกวา่ 1.00  
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ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้ และวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของแบบ
สัมภาษณ์ โดยใชก้ารคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งตามสูตร (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 179) 

 2.5 นําแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดของภาษาตามข้อเสนอแนะ             

ของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ชียวชาญ แลว้ไปสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ จาํนวน 1 คน ผูบ้ริหาร
การศึกษา จาํนวน 2 คน ครู จาํนวน 22 คน เกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูและ/หรือดา้น    

การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

 วธีิการดําเนินการ 

 1. ดาํเนินการสัมภาษณ์และบนัทึกผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ครูโรงเรียนตน้แบบและ
โรงเรียนเครือข่ายทีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ดา้นความสําคญัของการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านการจดัการ
เรียนการสอนและการประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดา้นกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค  

วิธีการสอนเพือการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ดา้นการวิจยั/การ
วจิยัในชนัเรียน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างตามประเด็นทีตอ้งการศึกษา 
 2. ดําเนินการสํารวจความต้องการจาํเป็นของผูบ้ริหาร ครู ในเรืองการนํารูปแบบ       

การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างระหวา่งบุคคล
ไปสู่การจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลสู่ห้องเรียน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างตามประเด็นทีตอ้งการศึกษา 
 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัทาํการติดต่อประสานงานกบัศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหารการศึกษา ครู และดาํเนินการ
สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม 
 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากวเิคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ นาํมาวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) และดาํเนินการเกียวกบันิยามศพัทแ์ละองคป์ระกอบการพฒันาวิชาชีพ
ครูและการนาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลไปสู่การจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน 
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 ขันที 2 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบขันตอนของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู    

เพอืเสริมสร้างการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และสมรรถนะการสอนของครูในการนํา
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูทีเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล     

สู่การจัดการเรียนรู้ในชันเรียนของครู 

 2.1 วตัถุประสงค์ 

           2.1.1 เพือกาํหนดนิยามองค์ประกอบและสมรรถนะการสอนของการนาํรูปแบบ    

การพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

  2.1.2 เพือกาํหนดแนวทางในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยสังเคราะห์โครงร่างรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 2.2  วธีิดําเนินการ 

  2.2.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เอกสารการนาํรูปแบบไปใช ้ 

เอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน เอกสารการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  

เอกสารการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และแนวทางการนาํรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูฯไปสู่การปฏิบติัในชนัเรียน 

           2.2.2 ศึกษาองคป์ระกอบของการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือกาํหนดกรอบในการพฒันาวิชาครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่การปฏิบติัในชันเรียน พบว่า    
ไดอ้งคป์ระกอบสาํหรับครู 8 องคป์ระกอบ และองคป์ระกอบสาํหรับนกัเรียน 3 องคป์ระกอบ ดงันี 

  องค์ประกอบสําหรับครู   

  1. ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล   

  2. ความสามารถในการวเิคราะห์ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล    

  3. ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล   

  4. ความสามารถในการวดัผลประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

  5. ความสามารถในการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
  6. ความสามารถในการวจิยั/การวจิยัในชนัเรียน  
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  องค์ประกอบสําหรับนักเรียน 

  1. ทกัษะการคิด  

  2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

   2.2.3 กําหนดนิยามความหมายของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล สู่การปฏิบติัในชนัเรียน 

  2.2.4 กาํหนดกรอบแนวทางในการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั
เกียวกบัแนวทางการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ตลอดจนศึกษาทีไดจ้ากการสัมภาษณ์จากผูเ้ชียวชาญในขนัที 1 เพือให้
เกิดโครงสร้างของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพือนํากรอบรูปแบบฯ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ได้รูปแบบ      

การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีไดจ้าก
จากการสังเคราะห์จากนกัวิชาการต่าง ๆ เป็นหลกัในการศึกษาขอ้มูลการพฒันาวิชาชีพครู แนวคิด
เกียวกบัการนาํรูปแบบไปใช้ในห้องเรียน โดยการสังเคราะห์รูปแบบดงักล่าวไดข้นัตอนรูปแบบ  

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

(BOONSARIT Model) 9 ขนัตอน คือ   

 ขนัที 1 วเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) 

 ขนัที 2 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data = O) 

 ขนัที 3 กาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting = O) 

 ขนัที 4 เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices = N) 

 ขนัที 5 เลือกวธีิการสอนทีเหมาะสม (Selection of  Instructional Method = S) 

 ขนัที 6 ครูมีความสามารถในการวดัผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) 

 ขนัที 7 การทาํงานประจาํใหเ้ป็นงานวจิยั (Routine to Research = R) 

 ขนัที 8 การวนิิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Differentiated  

Diagnostic =  I) 

 ขนัที 9 ทาํงานเป็นทีม และขยายผลให้กบับุคคลอืนได ้(Teamwork and Transportability = 

T)  
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 เครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์
สังเคราะห์เอกสาร เกียวกับการวิจยัทีเกียวข้องกับรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การนํารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูที
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไปใช ้ 

1.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

       การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้องแล้วนํามาสรุป
ประเด็นการวิเคราะห์ สรุปผลการสังเคราะห์ประเด็นการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู       

เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

1.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

       การวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้จากการศึกษาใช้การวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์ 

(Content Analysis) แลว้นาํเสนอในรูปแบบพรรณนาความ 

 

 ขันที  ตรวจสอบความยืนยัน นิยาม องค์ประกอบและแนวทางในรูปแบบการพัฒนา
วชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3.1 วตัถุประสงค์ 

   เพือตรวจสอบยืนยนั นิยาม องค์ประกอบและแนวทางในการนํา รูปแบบ      

การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปสู่          

การปฏิบติัในหอ้งเรียน 

  3.2 วธีิการดําเนินการ 

   3.2.1 ผูว้ิจ ัยได้จัดดําเนินการสนทนากับผูเ้ชียวชาญด้านการพฒันารูปแบบ     

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล           

เพือตรวจสอบยืนยนั นิยาม องค์ประกอบและแนวทางในการนํา รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู        

เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไปสู่การปฏิบติัในห้องเรียน 

   3.2.2 ผูว้จิยันาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสนทนากลุ่มมาวเิคราะห์ดว้ยการสร้างขอ้สรุป
จากการวเิคราะห์เนือหา (Content  Analysis) แลว้นาํเสนอในรูปแบบพรรณนาความ 
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  3.3 แหล่งข้อมูล 

   ผูว้จิยัไดเ้ลือกผูเ้ชียวชาญแบบเจาะจงดว้ยการกาํหนดคุณสมบติัเป็นผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการวิจยัและการนิเทศการพฒันาวิชาชีพครู และการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยการนาํกรอบเพือตรวจสอบยืนยนั นิยาม องค์ประกอบและแนวทางในการนาํ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ไปสู่การปฏิบติัในห้องเรียนทีมีความรู้ประสบการณ์ในเรืองดงักล่าว จาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย  

ผูเ้ชียวชาญด้านการพฒันาวิชาชีพครู จาํนวน 2 คน ผูเ้ชียวชาญทางด้านหลกัสูตรและการนิเทศ  

จํานวน 2 คน  ผู ้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล       

จาํนวน 1  คน 

  3.4 เครืองมือทใีช้ในการวจัิย   

   เครืองมือทีใช้ในการวิจัยในการตรวจสอบยืนยนันิยาม องค์ประกอบใน
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ไปสู่การปฏิบติัในหอ้งเรียน เป็นแบบตรวจสอบรายการยนืยนัองคป์ระกอบรูปแบบและแบบบนัทึก
ขอ้เสนอแนะ โดยตรวจสอบเกียวกบั หลกัการ แนวคิด รูปแบบขนัตอน ทฤษฎีทีใช้ในการพฒันา
เงือนไข บทบาทผูนิ้เทศ บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 

  3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการติดต่อผูเ้ชียวชาญทัง 5 คน       

อีกครังเพือตรวจสอบความสอดคลอ้งของคาํนิยาม องค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นการล่วงหนา้ก่อน 

  3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

   ผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับนิยามและองค์ประกอบ สมรรถนะ   

การสอนและแนวทางของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลไปสู่การปฏิบติัในห้องเรียนและความสอดคลอ้งจากการตรวจสอบ
รายการจากผูเ้ชียวชาญ   

 จากการดาํเนินการวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปการดาํเนินการวิจยัการวิจยัระยะที 1 การศึกษา
สภาพพืนฐาน ดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 13 การดาํเนินการวจิยัการวจิยัระยะที 1 การศึกษาสภาพพนืฐาน 

 
การวิจยัระยะที  วตัถุประสงค ์ วิธีดาํเนินการวิจยั แหล่งขอ้มูล

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมือ การวิเคราะห์
ขอ้มูล 

. การวจิัย  

(Research  : R1) 

เป็นการศึกษา แนวคิด  

 ขอ้มูลพืนฐาน  

(Content Analysis) 

ขนัที    การศึกษา 
แนวคิด เอกสารและ 

งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั 

รูปแบบการพฒันา 
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง 

สมรรถนะการสอนที 

เนน้ความแตกต่าง 

ระหวา่งบุคคล 

. เพือดาํเนินการ 

รวบรวมและ 

สงัเคราะห์ขอ้มูล 

พืนฐานรูปแบบการ 

พฒันาวิชาชีพครู 

เพือเสริมสร้าง 

สมรรถนะการสอน 

ทีเนน้ความแตกต่าง 

ระหวา่งบุคคล 

.  เพือกาํหนด 

แนวทางในการ 

พฒันารูปแบบการ 

พฒันาวิชาชีพครู 

เพือเสริมสร้าง 

สมรรถนะการสอน 

ทีเนน้ความแตกต่าง 

ระหวา่งบุคคล 

.ศึกษาและ
สงัเคราะห์เอกสาร
งานวยัทีเกียวขอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงนโยบายการ
จดัการศึกษา  และผล
การจดัการศึกษาตาม
ปรัชญา  นโยบาย  

วตัถุประสงค ์

การจดัการศึกษาขนั
พืนฐาน 

. ศึกษาและ
สงัเคราะห์แนวคิด
ขอ้มูลสภาพทีความ
คาดหวงั / ความ
ตอ้งการรูปแบบการ
พฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ดา้นการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

.  เอกสารงานวิจยั
เกียวกบัการพฒันา
วิชาชีพครู 

. กลุ่มผูบ้ริหารและ
ครูทีเกียวขอ้งกบัการ
พฒันาการเรียนการ
สอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

.  แบบบนัทึก
การวิเคราะห์
เอกสาร 

ระหวา่งบุคคล 

.  แบบสมัภาษณ์
ผูบ้ริหาร ครู  

เกียวกบัการ
พฒันาการเรียน
การสอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

การวิเคราะห์
เนือหา   
(Content 

Analysis) 

 

ขนัที    การศึกษา 
วิเคราะห์  องคป์ระกอบ 

ขนัตอนของรูปแบบการ 

พฒันาวิชาชีพครูเพือ 

เสริมสร้างการสอนที 

เนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล  และสมรรถนะการ
สอนของครูในการนาํ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูทีเสริมสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

สู่การจดัการเรียนรู้ 

ในชนัเรียนของครู 

.  เพือกาํหนด 

นิยามองคป์ระกอบ 

และสมรรถนะ 

การสอนของการนาํ 
รูปแบบการพฒันา 
วิชาชีพครูเพือ 

เสริมสร้าง 

สมรรถนะการสอน 

ทีเนน้ความแตกต่าง 

ระหวา่งบุคคล 

.  เพือกาํหนด 

แนวทางในการ 

พฒันารูปแบบการ 

พฒันาวิชาชีพครู 

เพือเสริมสร้าง 

สมรรถนะการสอน 

.  ศึกษาและ
วิเคราะห์
องคป์ระกอบรูปแบบ
การพฒันาวิชาชีพครู 

.  กาํหนดนิยาม
ความหมายของ
รูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครู 

.  กาํหนด
องคป์ระกอบของการ
พฒันาวิชาชีพครู 

.  กาํหนดกรอบ
แนวทางของรูปแบบ
การพฒันา 

เอกสารงานวิจยั  

แนวคิดทฤษฎีที
เกียวขอ้งกบัรูปแบบ
การพฒันาวิชาชีพครู  

และการนาํกรอบ
รูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูฯไปใชใ้น
การจดัการเรียนการ
สอนในหอ้งเรียน 

แบบบนัทึกการ
วิเคราะห์เอกสาร 

การวิเคราะห์
เนือหา   
(Content 

Analysis) 
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ตารางที 13 การดาํเนินการวิจยัการวจิยัระยะที 1 การศึกษาสภาพพนืฐาน (ต่อ) 

 

การวิจยัระยะที   วตัถุประสงค ์ วิธีดาํเนินการวิจยั แหล่งขอ้มูล
กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมือ การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  โดย
สงัเคราะห์โครงร่าง
รูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูฯ 

วิชาชีพครู    

ขนัที    ตรวจสอบความ
ยนืยนั  นิยาม  

องคป์ระกอบและแนวทาง
ในรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

 

เพือตรวจสอบยนืยนั  

นิยาม  องคป์ระกอบ
และแนวทางในการ
นาํรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคลไปสู่การปฏิบติั
ในห้องเรียน 

 

.  ผูว้จิยัไดใ้ห้
ผูเ้ชียวชาญประเมิน
ความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎีในการ
พฒันารูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล เพือตรวจสอบ
ยนืยนั  นิยาม  

องคป์ระกอบและ
แนวทางในการนาํ
รูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคลไปสู่การปฏิบติั
ในห้องเรียน 

2.  ผูว้จิยันาํขอ้มูลที
ไดจ้ากการประเมิน
ความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎีโดยกลุ่ม
ผูเ้ชียวชาญมา
วเิคราะห์ดว้ยการ
สร้างขอ้สรุปจากการ
วเิคราะห์เนือหา  
(Content  Analysis) 

ผูเ้ชียวชาญดา้นการ
พฒันาวชิาชีพครู  

จาํนวน  ผูเ้ชียวชาญ
ทางดา้นหลกัสูตรและ
การนิเทศ  ผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการจดัการเรียน
การสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล  จาํนวน 5 คน 

 

.  แบบบนัทึก
ขอ้เสนอแนะจาก
ผูเ้ชียวชาญ 

. แบบตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผล
ขององคป์ระกอบ
ของรูปแบบ 

 

.  การวิเคราะห์
เนือหา   
(Content Analysis) 

2. การสงัเคราะห์
การประเมิน
องคป์ระกอบของ
รูปแบบ 
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 การวิจัยระยะที 2 การพัฒนา (Development : D1) : การออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล     

(Design and Development : D and D) : การพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 

 เป็นขนัทีดาํเนินการร่วมกนัทงัออกแบบและพฒันา (Design and Development : D and 

D)  กบัการศึกษาวิจยัดว้ยการนาํขอ้มูลพืนฐานมาสังเคราะห์ร่างตน้แบบรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และนาํตน้แบบทีพฒันาขึน
ไปตรวจสอบความเทียงตรง (Validity) โดยผูเ้ชียวชาญ (Development1 : D1) นาํผลทีไดจ้ากการ
ตรวจสอบไปแกไ้ขปรับปรุงตน้แบบใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน  รวมทงัการพฒันาเครืองมือต่าง ๆ  

ในแต่ละองคป์ระกอบและกระบวนการของรูปแบบ   

 ขันตอนที 1 พัฒนาร่างรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพอืนํากรอบของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูสู่การจัดการเรียน
การสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

 วตัถุประสงค์    

 1. เพือพฒันาร่างรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 2. เพือตรวจสอบร่างรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน     

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 3. เพือแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน    

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

4. เพือพฒันาและหาคุณภาพของเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

   ขนัตอนการดําเนินการ 

 ประกอบดว้ยรายละเอียดต่อไปนี 

 1. เอกสารฉบบัร่างรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน       

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 2. ตรวจสอบร่างรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 3. ปรับปรุง แก้ไขเอกสารฉบบัร่างรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 4. พฒันาและสร้างเครืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้แก่ 1. แบบสัมภาษณ์เกียวกบัสมรรถนะ 
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การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 2. แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั
การจดัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. แบบประเมินความสามารถใน
การวิเคราะห์ผูเ้รียน  4. แบบประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 5. แบบประเมินความสามารถในการวิจัย/วิจัยในชันเรียน                   

6. แบบสังเกตการสอนของครู 7. แบบประเมินตนเอง 8. คู่มือการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูที
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 9. แผนการพฒันาวิชาชีพครู        

10. ประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 เครืองมือในการตรวจสอบ 

 1. แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาและความตรงเชิงโครงสร้าง (Content Validity, 

Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของเอกสารฉบบัร่าง
รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

(BOONSARIT Model) ซึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแบบทดสอบดงันี         

       1.1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ และวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง เพือนาํมากาํหนด 

แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของเอกสารฉบบั 

ร่างรูปแบบทีชดัเจน 

       1.2 สร้างแบบตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาและความตรงเชิงโครงสร้าง     

(Content Validity, Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของร่าง
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(BOONSARIT Model) ใหค้รอบคลุมและตรงตามประเด็น 

 1.3 นํา แบบตรวจสอบความตรง เ ชิ ง เ นือหาและความตรง เ ชิ งโครงส ร้ า ง              

(Content Validity, Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของร่าง
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(BOONSARIT Model) เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและ
นาํไปปรับปรุง แกไ้ข   

 1.4 นํา แบบตรวจสอบความตรง เ ชิ ง เ นือหาและความตรง เ ชิ งโครงส ร้ า ง              

(Content Validity, Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของ    

ร่างรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (BOONSARIT Model) ทีปรับปรุง แก้ไข แล้วเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน เพือตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือหา (Content  Validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity) ภาษาทีใช ้
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และนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกวา่ 3.50 ขึนไป และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) นอ้ยกวา่ 1.00  ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑที์ยอมรับได ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 :  179)  

        จากนนันาํขอ้มูลทีรวบรวมจากผูเ้ชียวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคลอ้งของแบบ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาและความตรงเชิงโครงสร้าง (Content Validity, Construct Validity) 

พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขแบบแบบตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาและความตรงเชิงโครงสร้าง    

เรือง ภาษา และรายละเอียดของประเด็นคาํถามให้มีความชัดเจน  ซึงไดผ้ลการประเมินหาค่า 
ความสอดคลอ้งโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน อยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั  x  = 4.50, 

S.D. = 0.50 – x =5.00, S.D. = 0.00   ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด 

       2. นําแบบตรวจสอบความตรงเ ชิง เนือหาและความตรงเชิงโครงสร้าง                

(Content Validity, Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของร่าง
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

(BOONSARIT Model) ทีปรับปรุง แกไ้ข เกียวกบัขอ้คาํถามให้มีความชดัเจน สามารถสือความได้
ง่ายตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ดงัรายละเอียดในแผนภูมิภาพที 19 

 

ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  หนงัสือ  และวรรณกรรมทีเกียวขอ้งเพือนาํมากาํหนดแบบตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนือหาและความตรงเชิงโครงสร้าง  (Content Validity,  Construct Validity)   

 

สร้างแบบตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาและความตรงเชิงโครงสร้าง (Content Validity,   

Construct Validity)  เพือตรวจสอบความเป็นไปได ้ และความสอดคลอ้งของร่างรูปแบบ 

 

นาํแบบตรวจสอบเสนอต่อทีปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความชดัเจนถูกตอ้ง 

และเหมาะสม  นาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

นาํแบบตรวจสอบ  เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ความตรงเชิงเนือหาและความตรงเชิงโครงสร้าง  โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง   

 

นาํแบบตรวจสอบไปปรับปรุง  แกไ้ข  ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 
 

แผนภูมิภาพที 19 ขันตอนการพัฒนาแบบตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาและความตรงเชิง
โครงสร้าง (Content Validity, Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็นไปได้และความ
สอดคลอ้งของร่างรูปแบบ 
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 ขนัตอนที 2 การสังเคราะห์รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ     

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

     ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดทฤษฏีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลจากขนัตอนที 1 เพือนาํ
กรอบของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูทีเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล โดยได้ร่างขนัตอนรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีรายละเอียดดงันี 

   

แผนภูมิภาพที 20 แสดงขนัตอนของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน   

                           ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และขอ้มูลพืนฐานผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาสังเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศทีสาํคญัสาํหรับการสร้างรูปแบบ ทงันีผูว้จิยัไดก้าํหนดเป็นโครงร่างรูปแบบไดด้งันี 
 

ตารางที 14 การวเิคราะห์กระบวนการของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ 

                 การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 

 

องคป์ระกอบ แนวทางการปฏิบติัพิจารณา 
1. ปัญหาและความ
ตอ้งการจาํเป็นใน
การพฒันารูปแบบ
การพฒันาวชิาชีพครู
ฯ 

1. พิจารณาจากขอ้มูลพืนฐานทีจาํเป็นสาํคญัในการพฒันา การสังเคราะห์
ปัญหาและความตอ้งการจาํเป็นต่าง ๆ และจากการศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้งนาํมากาํหนดเป็นหลกัการ จุดประสงค ์และขนัตอนของ
รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. หลกัการของ
รูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูฯ 

2. หลักการของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ  

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีไดจ้ากการสังเคราะห์ แนวคิด  

ทฤษฎี เพือกาํหนดเป็นขนัตอนของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูฯ   

ซึงประกอบดว้ย 

2.1 ทฤษฏีรูปแบบการพฒันาวชิาชีพของ Glickman, Gordon  S.P,   

Sally J. Zepeda, วชิยั วงษใ์หญ่, วชัรา เล่าเรียนดี 

2.2 การเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของ Carl R. Rogers.  

American Psychological Association, 1997, วชิยั วงษใ์หญ่, 2537,   

วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2542 

2.3 ทฤษฎีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
(Constructivist Theory) รวมทงัแนวคิดของ วีโกทส์กี  (Vygotsky, 1978);   

เพียเจต ์(Piaget 1997); ดชั (Duch 1995); ดนัแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap 

and Grabinger, 1996, 2002); ฟอสน็อท (Fosnot, 1996 ); กานอน และคอล
ลีย ์(Gagnon and Collary 2005); วชัรา เล่าเรียนดี  (2552) 

2.4 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) (David A. Kolb, 2005) 

2.5 ทฤษฎีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
(Constructivist Theory) รวมทงัแนวคิดของ ไวโกทส์กี (Vygotsky, 1978); 

เพียเจต ์(Piaget, 1997);   ดชั (Duch, 1995); ดนัแลพและกราบิงเกอร์ 

(Dunlap and Grabinger, 1996, 2002); ฟอสน็อท (Fosnot, 1996 ); กานอน 
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ตารางที 14 การวเิคราะห์กระบวนการของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ 

                 การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ แนวทางการปฏิบติัพิจารณา 
 และคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005);  วชัรา  เล่าเรียนดี (2552) 

2.6 ทฤษฎีการเปลียนแปลง 

2.7 ทฤษฎีการเรียนรู้ผูใ้หญ่   

2.8 การสอนทีเนน้คุณค่าแตกต่างระหวา่งบุคคลของ Carol Ann Tomlinson  

(2010),  Susan  Demirsky  Allan, สพฐ. 

2.9 สมรรถนะการสอนของ  Danielson (2011 : 1 – 18); ก.ค.ศ.    

3.  สิงทีเสริมสร้าง
ในการพฒันา
วชิาชีพครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

 

3. สมรรถนะการสอนทีตอ้งมีและไดรั้บการพฒันาตลอดกระบวนการเพือให้
การพฒันาวชิาชีพบรรลุเป้าหมายและประสบผลสาํเร็จ ไดแ้ก่   

      3.1 ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

      3.2 การวเิคราะห์ผูเ้รียน   

      3.3 การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั    

      3.4 การเลือกกลยทุธ์ รูปแบบ วธีิการสอน เทคนิคการสอน 

      3.5 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

      3.6 การเขียนแผนการเรียนรู้   

      3.7 การวดัผลและประเมิน   

      3.8 การทาํวจิยัในชนัเรียน 
4.  การพฒันา
วชิาชีพครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคลไปใช ้

4. เป็นขนัตอนของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการ
สอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลสู่การจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน
ของครูระหวา่งการใชรู้ปแบบ (BOONSARIT Model)  ประกอบดว้ย 

    ขนัที 1 วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) เป็นการศึกษา
ขอ้มูลพืนฐานของการจดัการเรียนการสอนทีเกิดขึนในห้องเรียน และร่วมกนั
พฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน และเป็น
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับการนํารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู  

เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไปใช ้
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ตารางที 14 การวเิคราะห์กระบวนการของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ 

                 การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ แนวทางการปฏิบติัพิจารณา 
4.  การพฒันา
วชิาชีพครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลไปใช ้

      ขนัที 2 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data = O) เป็นการจดักระทาํ
ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาบริบทของการจดัการเรียนการสอนของครูในชัน
เรียน เพือศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาการเรียนการสอน  

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

      ขนัที 3 กาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting = O) เป็นการกาํหนด
วตัถุประสงค์ทีไดจ้ากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นของครูจากขนัที 2  

เพือกําหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

       ขนัที 4 เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices = N)  เป็นขนัพฒันา
ความสามารถในการสอนของครูโดยการฝึกอบรม การสร้างเครือข่าย  

การปฏิบติัการ เพือให้ความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบ เทคนิค วิธีการในการ
จดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

      ขนัที 5 เลือกวธีิการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional  Method  

= S) ขันนีเป็นขันทีครูได้รับการฝึกอบรมและการสร้างเครือข่าย  

การปฏิบติัการทีเกียวกับการเรียนจัดการเรียนสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล โดยทีครูสามารถเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความ
เหมาะสมสาํหรับผูเ้รียน 
      ขนัที 6 ครูมีความสามารถในการวดัและประเมินผล (Ability of 

Assessment = A) เป็นขนัทีครูสามารถออกแบบและพฒันาเครืองมือในการ
วดัผลประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละบุคคลได ้

       ขนัที 7 การทาํงานประจาํให้เป็นงานวิจยั (Routine & Research = R)  

เป็นขนัทีครูจะตอ้งวางแผนการจดัการเรียนการสอนเพือกาํหนดปัญหาที
เกิดขึน เพือพฒันาการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการวิจยัในชนัเรียนอย่าง
ต่อเนือง 
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ตารางที 14 การวเิคราะห์กระบวนการของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ 

                   การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

องคป์ระกอบ แนวทางการปฏิบติัพิจารณา 
       ขันที  8 การวิ นิจฉัยความแตกต่างของนัก เ รียน เ ป็นรายบุคคล  

(Individual Differentiated Diagnostic = I) นาํผลทีไดจ้ากการวิจยัมาวินิจฉยั
พฒันาการของผูเ้รียนแต่ละบุคคล เพือเลือกนวตักรรม รูปแบบ วิธีการสอน  

เทคนิคทีมีความเหมาะสมสาํหรับนกัเรียนแต่ละบุคคล  

      ขนัที 9 ทาํงานเป็นทีม และขยายผลให้กับบุคคลอืนได้ (Teamwork,  

Transportability = T) เป็นขนัทีมีความรู้เขา้ใจทีสามารถออกแบบนวตักรรม  

รูปแบบ วธีิการสอน เทคนิคทีทีมีความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน โดยการร่วมกนั
วางแผนเพือพฒันานกัเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถถ่ายทอดความรู้ทีเกิด
จากประสบการณ์ในการทาํงานและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 

. การวดัผลและ
ประเมินผล 

กาํหนดการวดัผลประเมินผลความสามารถทางด้านการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลทีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนของครูดงันี 

    5.1 ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  

    5.2 ความสามารถในการวเิคราะห์ผูเ้รียน 

    5.3 ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

    5.4 ความสามารถในการวดัผลประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

    5.5 ความสามารถในการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการวิจยั/

การวจิยัในชนัเรียน 

 
 

 จากการวเิคราะห์ศึกษาองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีใชใ้นการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพือนาํรูปแบบไปใชใ้นการ
พฒันาวชิาชีพครูใหก้บัครู ผูว้จิยัไดท้าํการสังเคราะห์รูปแบบทีนาํไปใชใ้นการวจิยัในครังนีดงันี 
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หลักการ : การพฒันาวิชาชีพครูจะช่วยครูสามารถบริหารจดัการการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

วตัถุประสงค์ : เพือให้ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคลทีประกอบดว้ย  

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้,  กลยทุธ์การเรียนการสอน,  การวดัผลประเมินผล  และการวิจยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  การพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 3.  การพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

สิงทเีสริมสร้างในการพฒันาวชิาชีพ 

         เป็นสมรรถนะการสอนทีตอ้งมีและได้รับการพฒันาตลอดกระบวนการเพือให้การพฒันาวิชาชีพบรรลุเป้าหมายและประสพผลสําเร็จ  

ไดแ้ก่ 1. การวิเคราะห์ผูเ้รียน (Knowing the Learner) 2. กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Strategies) 3. การพฒันาการเรียน
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Differentiated Instruction)  4.  การวดัผลประเมินผล (Assessment for, as of  Learning)  

 5. การทาํงานประจาํใหเ้ป็นการวิจยั (Routine to Research) 

รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  (BOONSARIT)  9  ขนัตอน  คอื   

ขนัที    วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน  (Basic Data Analysis  =  B) 

ขนัที    การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data  =  O) 

ขนัที    กาํหนดวตัถุประสงค ์ (Objective Setting  =  O) 

ขนัที    เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices  =  N) 

ขนัที    เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม   

             (Selection of   Instructional  Method  =  S) 

ขนัที    ครูมีความสามารถในการวดัผลประเมินผล   

              (Ability of Assessment  =  A) 

ขนัที    การทาํงานประจาํใหเ้ป็นงานวิจยั   

             (Routine to  Research  =  R) 

ขนัที   การวินิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล                   

             (Individual  Differentiated  Diagnostic  =  I) 

ขนัที    ทาํงานเป็นทีม  และขยายผลใหก้บับุคคลอืนได ้         

              (Teamwork,  Transportability  =  T)   

 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี เพอืกาํหนดเป็นขันตอนของรูปแบบ
การพฒันาวชิาชีพครูฯ  ซึงประกอบด้วย 

 

ทฤษฏีรูปแบบการพฒันาวิชาชีพของ  Glickman, 

Gordon  S.P,  Sally J. Zepeda, วิชยั  วงษใ์หญ่,   

วชัรา  เล่าเรียนดี 

 

การเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของ  

 Carl R. Rogers.  American Psychological 

Association  1997,  วิชยั วงษใ์หญ่  2537,   

วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2542 

 

ทฤษฎกีารจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎกีารสร้าง
ความรู้  (Constructivist Theory)  รวมทงัแนวคิดของ 

 วีโกทส์กี  (Vygotsky 1978);  เพียเจต ์(Piaget 1997);   

ดชั (Duch 1995); ดนัแลพและกราบิงเกอร์  (Dunlap 

and Grabinger 1996, 2002); ฟอสน็อท (Fosnot 1996 

); กานอน และคอลลีย ์(Gagnon and Collary 2005)ว 

วชัรา เล่าเรียนดี (2552) 

รูปแบบการเรียนรู้  (Learning style)  (David A. Kolb,  

2005) 

ทฤษฎกีารเปลยีนแปลง 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ผู้ใหญ่ 

การสอนทีเน้นคุณค่าแตกต่างระหว่างบุคคลของ  

Carol Ann Tomlinson  2010,  Susan Demirsky 

Allan, สพฐ. 
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เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครืองมือทีใช้ในขนัตอนการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นเครืองมือทีใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูลภายหลงัทีไดพ้ฒันารูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเสร็จสินแลว้ 

              เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ เครืองมือทีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และเครืองมือทีใชใ้นการพฒันาวชิาชีพครู ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 1. เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาํนวน 8 ฉบบั โดยผูว้จิยัได ้

กาํหนดเครืองมือสาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล สาํหรับผูบ้ริหารและครู ดงันี     

  ฉบับที 1 แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูเกียวกับสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล   

  ฉบบัที 2 แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล   

  ฉบบัที 3 แบบสังเกตการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

  ฉบบัที 4 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการจดัการเรียนรู้ทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

  ฉบบัที 5 แบบประเมินงานวิจยั/งานวจิยัในชนัเรียน  

  ฉบบัที 6 แบบประเมินตนเอง 

  ฉบบัที 7 ประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

            ฉบบัที 8 แบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียน  

 

 2. เครืองมือประกอบการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ    

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลซึงเป็นเครืองมือสําหรับครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ
คือ  

            2.1 แผนการพฒันาวิชาชีพครู (Professional Development Plan) ซึงเป็นขนัตอนใน
การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล            

อนัประกอบดว้ย ขนัตอน 9 ขนัดงันี ขนัที 1 วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B)    

ขนัที 2 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data = O) ขนัที 3 กาํหนดวตัถุประสงค์ (Objective 

Training = O) ขนัที 4 เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices = N) ขนัที 5 เลือกวิธีการสอนที
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เหมาะสม (Selection of Instructional Method =S) ขนัที 6 ครูมีความสามารถในการวดัผล
ประเมินผล (Ability of Assessment  =  A)  ขนัที  7 การทาํงานประจาํให้เป็นงานวิจยั (Routine &  

Research = R) ขนัที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual  

Differentiated Diagnostic = I) ขนัที 9 ทาํงานเป็นทีม และขยายผลให้กบับุคคลอืนได ้(Teamwork,  

Transportability = T) และแต่ละขนัมีเงือนไขสู่ความสาํเร็จดงันี 1. การโคช้  (Coaching)  2. การโคช้
แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) 3. การโค้ชเพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive  

Coaching) 4. การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) 5. การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน  

(Instructional Coaching) 

  2.2 คู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล     

 เครืองมือและการสร้างเครืองมือทีใช้ในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (BOONSARIT Model) ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการสร้างและพฒันาแบบสัมภาษณ์ดงันี 
  

 ขนัตอนการสร้างเครืองมือ  ดาํเนินการดงันี 

 ฉบับที 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูเกียวกับสมรรถนะด้านการสอนการจัดการเรียน
การสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเกียวกบัการสัมภาษณ์ สมรรถนะการจดัการเรียน    

การสอน เพือนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวทางและประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์   

  1.1 สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม ตรงตามเนือหาและวตัถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ตามขอบข่ายทีกาํหนดไว ้

       1.2 นาํแบบแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

  1.3 นาํแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุง แกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน  ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content  Validity) ภาษาทีใช้และนาํมาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกวา่ 3.50 ขึนไป และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกวา่ 1.00 

ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑที์ยอมรับได ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 179)  

 จากนันนําข้อมูลทีรวบรวมจากผูเ้ชียวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคล้องของแบบ
สัมภาษณ์ พร้อมกบัปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ในเรืองภาษา และรายละเอียดของประเด็น
คาํถามให้มีความชัดเจน ซึงไดผ้ลการประเมินหาค่าความสอดคลอ้งโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน 
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อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั  x  = 4.50, S.D. = 0.50 – x =5.00, S.D. = 0.00 ซึงเป็นไป
ตามเกณฑ ์ ทีกาํหนด 

 2. นาํแบบแบบสัมภาษณ์ไปปรับปรุง แกไ้ข เกียวกบัขอ้คาํถามใหมี้ความชดัเจน   

สามารถสือความไดง่้ายตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ดงัรายละเอียดในแผนภูมิภาพที 21 

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการเกียวกบัการสัมภาษณ์ สมรรถนะการจดัการ 

เรียนการสอน  เพือนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวทางและประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

 

สร้างแบบสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุม ตรงตามเนือหาและวตัถุประสงค ์

ของการสัมภาษณ์ 

 

นาํแบบสัมภาษณ์เสนอต่อทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความชดัเจนถูกตอ้ง 

และเหมาะสม นาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

นาํแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความตรงเชิงเนือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง   

 

นาํแบบตรวจสอบไปปรับปรุง แกไ้ข ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

 

แผนภูมิภาพที 21 ขนัตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์เกียวกบัสมรรถนะดา้นการสอนการจดัการเรียน 

                          การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 

 

 ฉบับที  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล   

 ก่อนและหลงัทีไดรั้บการพฒันาวิชาชีพครูทีเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั มีลกัษณะขอ้สอบเลือกตอบ 4 ตวัเลือกจาํนวน  

35 ขอ้ โดยมีเนือหาเกียวกบัด้านความสําคญัของการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ดา้นการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ด้านกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนเพือการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ดา้นการการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ถา้ถูกตอ้งให้ขอ้ละ 

1 คะแนน ถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบใหข้อ้ละ 0 คะแนน โดยการกาํหนดคะแนนผา่นเกณฑ ์
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การประเมินผลทีร้อยละ 80 โดยผูเ้ขา้อบรมเชิงปฏิบติัการมีคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ความ
เขา้ใจเป็นรายดา้นและรวมทุกดา้นตงัแต่ร้อยละ 80 ขึนไป จึงจดัว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึงมี
รายละเอียดดงันี   

 1. ด้านความสําคญัของการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

จาํนวน 9 ขอ้ และผา่นเกณฑร้์อยละ 80 7 

  2. ดา้นการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

จาํนวน 8 ขอ้ และผา่นเกณฑร้์อยละ 80 7 

  3. ด้านกลยุทธ์รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการสอนเพือพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล จาํนวน 9 ขอ้ และผา่นเกณฑร้์อยละ 80 7 

  4. ดา้นการวจิยั/วจิยัในชนัเรียน จาํนวน 9 ขอ้ และผา่นเกณฑร้์อยละ 80 7 

 ซึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแบบทดสอบดงันี 

  1. ศึกษาข้อมูลเกียวกับแบบทดสอบจากเอกสาร หนังสือ และวรรณกรรม             

ทีเกียวข้องเพือกาํหนดแบบทดสอบ ประเด็นทีต้องการวดัและนําไปปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

  2. สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมและตรงตามเนือหา ความรู้ ทีเกียวกบัรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล      

จาํนวน 60  ขอ้ ตอ้งการจาํนวน 35 ขอ้ 

  3. นาํแบบทดสอบทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุง แกไ้ข   

   4. นาํแบบทดสอบทีปรับปรุง แกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content  Validity) ภาษาทีใช้และนาํมาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกว่า 3.50  ขึนไป และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า  
1.00  ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ จากนนันาํคะแนนทีผูเ้ชียวชาญประเมินมาหา
ค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบ  โดยใช้การคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องตามสูตร              

(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ,  2555 :  179) พร้อมกบัปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบในเรืองภาษา และรายละเอียด
ของประเด็นคาํถามให้มีความชัดเจน  ซึงไดผ้ลการประเมินหาค่าความสอดคลอ้งโดยผูเ้ชียวชาญ
จาํนวน 5 ท่าน อยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั  x  = 4.50, S.D. = 0.50 – x =5.00,          

S.D. = 0.00 ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด โดยผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะดงันี 1. คาํถามทีใชค้วร
ใชภ้าษาทีอ่านแลว้เขา้ใจง่ายซึงจะทาํให้ผูท้ดสอบมีความชดัเจนในการเลือกคาํตอบ 2. คาํถามบางขอ้มี
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คาํถาม ทีคล้ายคลึงกัน 3. คาํตอบซํากันและผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูเกียวกับสมรรถนะ       

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลผูว้ิจยัสามารถสรุปขอ้มูลไดด้งันี 
         

 “การเตรียมให้ครูและบุคลากรเกิดความตระหนัก  สร้างความเข้าใจในศาสตร์แต่ละสาขา  
หลักการ  ทฤษฎี  เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา  และนาํความรู้ทีได้รับสู่การปฏิบัติงานจน
เกิดผลดีต่อผู้เรียน  นาํปัญหาทีพบมาทาํการวิจัยเพือพัฒนาและแก้ไขปัญหา” 

(บทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคม) 
 

 

 “ในการพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน ครูต้องปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรในชันเรียนให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐานทีมีความสอดคล้องกับชุมชน การวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจัยและโครงการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ละคน” 

(บทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคม) 
 

 “ดังนันการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพนัน  
ครูต้องวางแผนเพือเตรียมการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของผู้ เรียน ความพร้อม ความ
ต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน รวมทังจัดหาสือเพืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้
ให้กับผู้ เรียน” 

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
 

 “ทาํอย่างไรทีจะให้ครูได้แลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์การสอน โดยการจัดเวทีวิชาการ
ให้กับคุณครูได้นาํเสนอผลงานทีตนเองทาํสําเร็จมาแล้ว เพือให้ครูแต่ละคนได้นาํเทคนิค กลยุทธ์
ของแต่ละวิชาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนของตน รวมถึงการจัดทาํเป็นเอกสารผลงาน
ทางวิชาการในการเผยแพร่ภาพความสําเร็จทีได้จากการปฏิบัติหน้าทีการเรียนการสอน ซึงจะทาํให้
ครูได้รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนหรือเทคนิคการวิเคราะห์ผู้ เรียนทีมีความหลากหลายเพิมมาก
ยิงขึน” 

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
 

 “วิชาชีพครู คือ วิชาชีพทีทําให้คนเป็นคนทีพัฒนาดีขึนดีพร้อม หากครูรู้จักวิธีทีเหมาะ
เสมอในการพัฒนาเดก็แต่ละบุคคลย่อมส่งผลสาํเร็จในวิชาชีพ..” 

(บทสัมภาษณ์ครูโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
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 “การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กแต่ละคนย่อมส่งผลด้าน
สมรรถนะ ศักยภาพของเดก็อย่างเตม็ที  ตามแต่ละบุคคลจะพัฒนาการเรียนรู้ได้ ซึงเป็นประโยชน์
โดยตรงกับครูผู้สอนทีจะให้เดก็พัฒนาตนเองและจัดรูปแบบการสอนทีเหมาะสม” 

(บทสัมภาษณ์ครูโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
 

  

 1. นาํแบบทดสอบไปปรับปรุง แกไ้ข เกียวกบัขอ้คาํถามใหมี้ความชดัเจน สามารถ 

สือความไดง่้ายตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ดงัรายละเอียดในแผนภูมิภาพที 22 

 

ศึกษาขอ้มูลเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพครูฯจากเอกสาร หนงัสือ และวรรณกรรม 

ทีเกียวขอ้งเพือกาํหนดแบบทดสอบ 

 

สร้างแบบทดสอบใหค้รอบคลุมและตรงตามเนือหา ความรู้ ทีเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพครูฯ 

 

นาํแบบทดสอบเสนอต่อทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความชดัเจนถูกตอ้ง 

และเหมาะสม นาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

นาํแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความตรงของเนือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง   

 

นาํแบบทดสอบไปปรับปรุง แกไ้ข ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 

 

แผนภูมิภาพที 22 ขนัตอนการสร้างและพฒันาแบบทดสอบเกียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการจดั 

                           การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 

 ฉบับท ี  แบบสังเกตการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 เป็นการสังเกตการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของครู  ซึงเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จาํนวน 5 ขอ้ ซึงเป็นการประเมินพฤติกรรมหรือปฏิบติั
กิจกรรม  ซึงมีเกณฑ์ระดบัคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ  
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  ระดบั 5 มากทีสุด     หมายถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นประจาํ 
             สมาํเสมอหรือทุกครัง 

  ระดบั 4 มาก             หมายถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นส่วนใหญ่ 

  ระดบั 3 ปานกลาง    หมายถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นบางครัง 

  ระดบั 2 นอ้ย        หมายถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นส่วนนอ้ย 

  ระดบั 1 นอ้ยทีสุด     หมายถึง มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนันอ้ยมาก 

 ผูว้ิจยัไดร่้วมกบัผูนิ้เทศและครูผูนิ้เทศและปรึกษาทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  กาํหนดเกณฑ ์

ทีใชใ้นการใหค้วามหมายโดยการใหค้่าร้อยละเฉลียเป็นรายขอ้ ดงันี 

  ตงัแต่ 85.00 ขึนไป    หมายถึง  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 

               อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

  75.00 – 84.00         หมายถึง  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 

               อยูใ่นระดบัสูง 

        65.00 – 74.00       หมายถึง มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 

               อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  55.00 – 65.00       หมายถึง  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 

               อยูใ่นระดบันอ้ย 

  ตาํกวา่ – 55.00       หมายถึง  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 

               อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 ผู้วิจัยได้ดํา เนินการสร้างและพัฒนาแบบสังเกตการจัดการเรียนการสอนทีเน้น          

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดงันี 

 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวขอ้งกบัสร้างเครืองมือแบบสังเกตการจดัการเรียน
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) แลว้นาํขอ้มูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัจริง 

เพือจดัทาํเครืองมือแบบสังเกตการสอน 

 2. สร้างเครืองมือแบบสังเกตการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด 

 3.  นําแบบสังเกตการจัดการเรียนการสอนทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

     4. นาํแบบสังเกตการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีปรับปรุง  

แกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา 
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(Content  Validity)  ภาษาทีใชแ้ละนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกวา่ 3.50 ขึน
ไป  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกวา่ 1.00  ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ 

จากนันนาํคะแนนทีผูเ้ชียวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคล้องของแบบสังเกตการจดัการเรียน   

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้การคาํนวณค่าดัชนีความสอดคล้องตามสูตร             

(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ,  2555 : 179) จากนันนําข้อมูลทีรวบรวมจากผูเ้ชียวชาญประเมินมาหาค่า        
ความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถ พร้อมกบัปรับปรุงแกไ้ขแบบสังเกตการสอนใน
เรืองภาษา และรายละเอียดของประเด็นคาํถามให้มีความชัดเจน   ซึงไดผ้ลการประเมินหาค่าความ
สอดคล้องโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ x  = 4.50,           

S.D. = 0.50 – x =5.00, S.D. = 0.00 และผลการประเมินการสังเกตการจดัการเรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลเพิมขึน มีค่าเฉลียเท่ากบั  x  = 4.25, S.D. = 0.36 – x =4.72, S.D. = 0.40 

ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด   

 5. นาํแบบประเมินความสามารถไปปรับปรุง แก้ไข เกียวกบัขอ้คาํถามให้มีความชดัเจน  

สามารถสือความไดง่้ายตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ดงัรายละเอียดในแผนภูมิภาพที 23 

 

ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวขอ้งกบัสร้างเครืองมือแบบสังเกตการสอน 

ทีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

 

สร้างแบบสังเกตการสอนตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด 

 

นาํแบบสังเกตการสอนเสนอต่อทีปรึกษาวทิยานิพนธ์   

เพือตรวจสอบความชดัเจนถูกตอ้งและเหมาะสม นาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

นาํแบบสังเกตการสอนเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความตรงเชิงเนือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง   

 

นาํแบบสังเกตการสอนไปปรับปรุง แกไ้ข ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 
 

แผนภูมิภาพที 23 ขนัตอนการสร้างและพฒันาแบบสังเกตการสอน 
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 ฉบับท ี4 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 เป็นการประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จาํนวน 8 ขอ้ ซึงเป็น
การประเมินพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรม ซึงมีเกณฑร์ะดบัคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ  

  ระดบั 5 ดีมาก      หมายถึง  หน่วยการเรียนรู้/แผนการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพ 

           ในระดบัดีมาก 

  ระดบั 4 ดี     หมายถึง  หน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้มีคุณภาพในระดบัดี 

  ระดบั 3 ปานกลาง  หมายถึง  หน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้มีคุณภาพ 

            ในระดบัปานกลาง 

  ระดบั 2 นอ้ย     หมายถึง  หน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้มีคุณภาพ 

           ในระดบันอ้ย 

  ระดบั 1 นอ้ยทีสุด  หมายถึง  หน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้มีคุณภาพ 

           ในระดบันอ้ยทีสุด 

 ผูว้จิยัไดร่้วมกบัผูนิ้เทศและครูผูนิ้เทศและปรึกษาทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ กาํหนดเกณฑ์ที
ใชใ้นการใหค้วามหมายโดยการใหค้่าร้อยละเฉลียเป็นรายขอ้  ดงันี 

  ตงัแต่  85.00  ขึนไป  หมายถึง  มีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

               /แผนการเรียนรู้ในระดบัดีมาก 

  75.00 – 84.00         หมายถึง  มีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

               /แผนการเรียนรู้ในระดบัดี 

        65.00 – 74.00       หมายถึง  มีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

               /แผนการเรียนรู้ในระดบัปานกลาง 

  55.00 – 65.00       หมายถึง  มีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

               /แผนการเรียนรู้ในระดบันอ้ย 

  ตาํกวา่ – 55.00       หมายถึง  มีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

               /แผนการเรียนรู้ในระดบันอ้ยทีสุด 

 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการสร้างและพฒันาการประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วย  

การเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดงันี 

 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวขอ้งกบัสร้างเครืองมือแบบประเมินความสามารถ
ทีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แลว้นาํขอ้มูลมาพิจารณา
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ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง เพือจัดทําเครืองมือแบบประเมิน
ความสามารถ 

 2. สร้างเครืองมือแบบประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด 

 3. นาํแบบประเมินความสามารถทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุง  แกไ้ข 

 4. นาํแบบประเมินความสามารถทีปรับปรุง แกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน   

ตรวจสอบความถูกตอ้งและตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content  Validity) ภาษาทีใชแ้ละนาํมาหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้งทีมีค่าเฉลีย  ( x ) มากกวา่ 3.50 ขึนไป และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ย
กวา่  1.00 ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้จากนนันาํคะแนนทีผูเ้ชียวชาญประเมินมา
หาค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้การคาํนวณค่าดัชนีความสอดคล้องตามสูตร         

(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 179) จากนนันาํขอ้มูลทีรวบรวมจากผูเ้ชียวชาญประเมินมาหาค่าความ
สอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถ พร้อมกบัปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินความสามารถใน
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลในเรืองภาษา และรายละเอียดของประเด็นคาํถามให้มีความชัดเจน  ซึงไดผ้ลการ
ประเมินหาค่าความสอดคล้องโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน อยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั  

x  = 4.50, S.D. = 0.50 – x =5.00, S.D. = 0.00 และผลการประเมนความสามารถในการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ของครูพบว่า พฒันาการทางด้านความสามารถในการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/การเขียนแผนการเรียนรู้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพิมขึนตามลาํดับ        

มีค่าเฉลียเท่ากบั x  = 3.20, S.D. = 0.32 – x =3.55, S.D. = 0.26 คิดเป็นร้อยละ 95.10/85.42      

ซึงเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด 

 5. นาํแบบประเมินความสามารถไปปรับปรุง แกไ้ข เกียวกบัขอ้คาํถามให้มีความชดัเจน  

สามารถสือความไดง่้ายตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ดงัรายละเอียดในแผนภูมิภาพที 24 
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ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีเกียวขอ้งกบัสร้างเครืองมือแบบประเมิน 

ความสามารถทีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 

 

สร้างแบบประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ 

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด 

 

นาํแบบประเมินความสามารถเสนอต่อทีปรึกษาวทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความชดัเจนถูกตอ้ง
และเหมาะสม  นาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

นาํแบบประเมินความสามารถเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ  เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความตรงเชิงเนือหา  โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง   

 

นาํแบบประเมินความสามารถไปปรับปรุง  แกไ้ข  ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 
 

แผนภูมิภาพที 24 ขนัตอนการสร้างและพฒันาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการ 

          เรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 ฉบับท ี5 แบบประเมินงานวจัิย/งานวจัิยในชันเรียน  

 เป็นการประเมินความสามารถในงานวิจยั/งานวิจยัในชันเรียน โดยผูว้ิจยัได้ดาํเนินการ
สร้างและพฒันาแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั/งานวจิยัในชนัเรียน  ดงันี  

 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวขอ้งกบัสร้างเครืองมือแบบประเมินความสามารถ
ทีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แลว้นาํขอ้มูลมาพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง เพือจัดทําเครืองมือแบบประเมิน
ความสามารถ 

 2. สร้างเครืองมือแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั/งานวิจยัในชนัเรียนตามขอบข่าย
เนือหาทีกาํหนด 

 3. นาํแบบประเมินความสามารถทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

 4. นาํแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั/งานวิจยัในชนัเรียน ทีปรับปรุงแกไ้ข แลว้
เสนอต่อผู ้เชียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความตรงของเนือหา            
(Content  Validity)  ภาษาทีใชแ้ละนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกวา่ 3.50  ขึน
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ไป และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอ้ยกวา่  1.00 ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้

จากนนันาํคะแนนทีผูเ้ชียวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถใน
งานวิจยั/งานวิจยัในชนัเรียน โดยใชก้ารคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งตามสูตร (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 

2555 :  179) จากนนันาํขอ้มูลทีรวบรวมจากผูเ้ชียวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคลอ้งของแบบ
ประเมินความสามารถในงานวิจัย/งานวิจัยในชันเรียน  พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน
ความสามารถในงานวิจยั/งานวิจยัในชนัเรียน  ในเรืองภาษา และรายละเอียดของประเด็นคาํถาม
ให้มีความชัดเจน  ซึงไดผ้ลการประเมินหาค่าความสอดคลอ้งโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน อยูใ่น
ระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั x  = 4.50, S.D. = 0.50 – x = 5.00, S.D. = 0.00 และผล              

การประเมินความสามารถในงานวิจัย/งานวิจัยในชันเรียนของครูพบว่า พัฒนาการทางด้าน
ความสามารถในการเขียนงานวิจยัเพือพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค่าเฉลียเท่ากบั x  = 3.74, S.D. = 0.41 – x = 3.87, S.D. = 0.45 คิดเป็นร้อยละ 77.29/74.38 

 5. นาํแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั/งานวิจยัในชันเรียนไปปรับปรุงแก้ไข  

เกียวกับข้อคาํถามให้มีความชัดเจน สามารถสือความได้ง่ายตามคาํแนะนําของผูเ้ชียวชาญ ดัง
รายละเอียดในแผนภูมิภาพที 25 

 

ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินความสามารถ 

ในงานวิจยั/งานวจิยัในชนัเรียน แลว้นาํขอ้มูลมาประมวลจดัทาํเครืองมือ 

 

สร้างแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั/งานวจิยัในชนัเรียนตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด 

 

นาํแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั/งานวจิยัในชนัเรียน เสนอต่อทีปรึกษาวทิยานิพนธ์   

เพือตรวจสอบความชดัเจนถูกตอ้ง และเหมาะสม นาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

 

นาํแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั/งานวจิยัในชนัเรียนเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ   

เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความตรงเชิงเนือหาโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

 

นาํแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั/งานวจิยัในชนัเรียน   

ไปปรับปรุง แกไ้ข ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 
 

แผนภูมิภารพที 25 ขนัตอนการสร้างและพฒันาแบบประเมินความสามารถในงานวจิยั/งานวจิยั 

                             ในชนัเรียนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
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 ฉบับที 6 แบบประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

 เป็นการประเมินตนเองในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จาํนวน 4 ดา้น ซึงเป็นการประเมินพฤติกรรมหรือ
ปฏิบติักิจกรรม  ซึงมีเกณฑร์ะดบัคุณภาพ แบ่งเป็น 4 ระดบั  คือ  

  ระดบั 4 ดีมาก        หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นประจาํ 
            สมาํเสมอหรือทุกครัง 

  ระดบั 3 ดี     หมายถึง   มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นส่วนใหญ่ 

  ระดบั 2 พอใช ้       หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นบางครัง 

  ระดบั 1 ปรับปรุง   หมายถึง  มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นส่วนนอ้ย 

  ผูว้ิจยัได้ร่วมกบัผูนิ้เทศและครูผูนิ้เทศและปรึกษาทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  กาํหนด
เกณฑที์ใชใ้นการใหค้วามหมายโดยการใหค้่าร้อยละเฉลียเป็นรายขอ้ ดงันี 

 

  ตงัแต่ 80.00 ขึนไป หมายถึง  มีความสามารถในการกาํหนดกลยทุธ์การเรียน 

            การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลอยูใ่น 

            ระดบัดีมาก 

  70.00 – 79.00     หมายถึง  มีความสามารถในการกาํหนดกลยทุธ์การเรียน 

            การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลอยูใ่น 

           ระดบัดี 

        60.00 – 69.00  หมายถึง  มีความสามารถในการกาํหนดกลยทุธ์การเรียน 

          การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลอยูใ่น 

                       ระดบัพอใช ้

  50.00 – 59.00 หมายถึง  มีความสามารถในการกาํหนดกลยทุธ์การเรียน 

         การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลอยูใ่น 

         ระดบัปรับปรุง 

  ตาํกวา่ – 49.00    หมายถึง  มีความสามารถในการกาํหนดกลยทุธ์การเรียน 

             การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลอยูใ่น 

            ระดบัตอ้งปรับปรุงอยา่งเร่งด่วน 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินตนเอง ทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดงันี 
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 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวขอ้งกบัสร้างเครืองมือแบบประเมินความสามารถ
ทีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แลว้นาํขอ้มูลมาพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง เพือจัดทําเครืองมือแบบประเมิน
ความสามารถของครู 

 2. สร้างเครืองมือแบบประเมินตนเองทีสอดคล้องกบัการจดัการเรียนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด 

 3. แบบประเมินตนเองทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุง  แกไ้ข 

 4. นาํแบบประเมินตนเองทีปรับปรุง แกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content  Validity) ภาษาทีใช้และนาํมาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกว่า 3.50  ขึนไป และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า  
1.00  ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ จากนนันาํคะแนนทีผูเ้ชียวชาญประเมินมาหา
ค่าความสอดคลอ้งของแบบประเมินตนเอง โดยใชก้ารคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งตามสูตร  

(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 2555 : 179) จากนนันาํขอ้มูลทีรวบรวมจากผูเ้ชียวชาญประเมินมาหาค่าความ
สอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถของครู  พร้อมกบัปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินตนเองที
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลในเรืองภาษา และรายละเอียดของ
ประเด็นคาํถามให้มีความชัดเจน   ซึงไดผ้ลการประเมินหาค่าความสอดคลอ้งโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน  

5 ท่าน อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั x  = 4.50, S.D. = 0.50 – x = 5.00, S.D. = 0.00 และ
ผลการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
เพิมขึนตามลาํดบั มีค่าเฉลียเท่ากบั x  = 3.28, S.D. = 0.26 – x = 3.69, S.D. = 0.67 

 5. นาํแบบประเมินตนเองไปปรับปรุง แก้ไข เกียวกับข้อคาํถามให้มีความชัดเจน  

สามารถสือความไดง่้ายตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ดงัรายละเอียดในแผนภูมิภาพที 26 
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ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวขอ้งกบัสร้างเครืองมือแบบประเมิน 

ความสามารถทีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

 

สร้างแบบประเมินตนเองทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด 

 

นาํแบบประเมินตนเองเสนอต่อทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความชดัเจนถูกตอ้งและ
เหมาะสม นาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

นาํแบบประเมินตนเองเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความตรงเชิงเนือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง   

 

นาํแบบประเมินตนเองไปปรับปรุง แกไ้ข ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 
 

แผนภูมิภาพที 26 ขนัตอนการสร้างและพฒันาแบบประเมินตนเองทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนที  

                          เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

 ฉบับที 7 ประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 เป็นประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผูว้ิจยัได้ดาํเนินการสร้างและพฒันาประเด็น
สนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลดงันี 

 1. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทีแลว้นาํขอ้มูลมา
ประมวลจดัทาํเครืองมือ 

 2. สร้างประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ตามขอบเขตเนือหาทีกาํหนด  
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 3. นําประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึกษา
วทิยานิพนธ์  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

 4. นําประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีปรับปรุงแกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 5  

ท่าน  ตรวจสอบความถูกตอ้งและตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content  Validity)  ภาษาทีใชแ้ละ
นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งทีมีค่าเฉลีย  ( x ) มากกว่า 3.50 ขึนไป และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  

(S.D.) นอ้ยกวา่ 1.00  ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้ จากนนันาํคะแนนทีผูเ้ชียวชาญ
ประเมินมาหาค่าความสอดคลอ้งของประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้การคาํนวณค่าดชันีความ
สอดคลอ้งตามสูตร (มาเรียม  นิลพนัธ์ุ,  2555  :  179)  พร้อมกบัปรับปรุงแกไ้ขประเด็นสนทนากลุ่ม
เกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในเรืองภาษา และรายละเอียดของประเด็นคาํถามให้มีความชัดเจน   ซึงไดผ้ลการประเมิน
หาค่าความสอดคลอ้งโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั x  = 4.50, 

S.D. = 0.50 – x = 5.00, S.D. = 0.00  ซึงสอดคลอ้งกบัประเด็นสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์ทีน่าสนใจ
ดงันี 

“การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามามีส่วนรับรู้สภาพปัญหา 
ของห้องเรียน โรงเรียน และร่วมกันคิดหาวิธีการ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต  
โดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครองโดยการสร้างความเข้าใจระหว่าง
บุคคลกับโรงเรียนได้รับทราบความก้าวหน้าของบุตรหลานของตน หากกระทาํเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูก็จะทาํให้คุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จ (มรรคผล) ได้อยาก ดังนันต้อง
สร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองได้รับทราบความจําเป็นและความสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน”   

(บทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
 

 “จากการสังเกตยงัพบว่า สภาพปัจจุบันของครูนันส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ผู้ เรียนช่วงเปิดภาค
เรียน หรือช่วงทีทาํการจัดการเรียนการสอนทาํให้การเตรียมการการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนไม่ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ดังนันการพูดคุยแลกเปลียนเรียนรู้กับครูประจาํชัน กจ็ะช่วยให้
ได้ข้อมูลนักเรียนทีมีความเทียงตรง และสอดคล้องกับความเป็นจริงและตรงตามสภาพปัญหาของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริง”        

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
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 “การให้คาํปรึกษาชีแนะ (Coaching) ก็ถือได้ว่าเป็นสิงจาํเป็นและสําคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาซึงถ้าคาํปรึกษาทีดีและเป็นประโยชน์กจ็ะช่วยให้ครูสามารถนาํคาํแนะนาํไปใช้ใน
การวางแผนทีถูกต้องหรืออาจจะให้คาํแนะนาํแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลทีอยู่ในรูปของ
เอกสารในสืบค้นทีเป็นประโยชน์และเป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือซึงเป็น
พืนฐานสํา คัญทีจะต่อยอดจากการจัดการเ รียนการสอนสู่การพัฒนางานประจําให้ เป็น
กระบวนการวิจัยในอนาคต” 

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 

   

 “รู้จักหาวิธีต่าง ๆ มาพัฒนาเดก็แต่ละคนให้มีความรู้ความสามารถทีดียิงขึน” 
 (บทสัมภาษณ์ครูโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม)  

 

 “นักเรียนได้รับการพัฒนาไปในทางทีตนเองขาดหายไป เกิดผลกับครูผู้สอน คือ ครู
สามารถจัดรูปแบบการสอนทีเหมาะสมกับผู้เรียน” 

(บทสัมภาษณ์ครูโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 

 

 “ในการจัดการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลต้องให้ความรู้
ความเข้าใจทังตัวครูผู้สอนและผู้ปกครอง จัดทําการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลเพือจัดกลุ่ ม
ความสามารถ และมีสือการเรียนการสอนทีหลากหลาย เทคนิควิธีการสอนสําหรับนักเรียนแต่ละ
กลุ่ม” 

 (บทสัมภาษณ์ครูโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
 

 “การจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลจะนาํไปสู่การศึกษาเดก็
เป็นรายกรณี และการทาํวิจัยในชันเรียน” 

(บทสัมภาษณ์ครูโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
 

 “ครูเข้าใจปัญหา ความสามารถของนักเรียน ซึงนาํไปสู่การแก้ไขและพัฒนานักเรียน  
ตามศักยภาพของผู้เรียน” 

(บทสัมภาษณ์ครูโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
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 “ในการพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลต้องได้รับการ
พัฒนาตังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาซึงเป็นจุดเริมต้นของการเตรียมความพร้อม ความสนใจ  
ความสามารถของนักเรียน ซึงการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนก่อนประถมศึกษาจะเน้นทีเทคนิค
ในการปฏิบัติจริงทาํให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านพัฒนาการเพิมมากขึน ทังนีอยากให้ทางฝ่าย
วิชาการนาํคุณครูในระดับก่อนประถมศึกษาได้ศึกษาดูงานโรงเรียนทีเป็นต้นแบบการเรียนการสอน
ก่อนประถมศึกษา” 

(บทสัมภาษณ์ครูโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
   

 5. นําประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  ไปปรับปรุงแก้ไข เกียวกับข้อความ            

ให้มีความชัดเจน  สามารถสือความได้ง่ายตามคําแนะนําของผู ้เ ชียวชาญ ดังรายละเอียด                  

ในแผนภูมิภาพที  27 
 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการสร้างประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบั 

รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูฯ แลว้นาํขอ้มูลมาประมวลจดัทาํเครืองมือ 

 

สร้างประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูฯ ตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด 

 

นาํประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูฯ เสนอต่อทีปรึกษาวทิยานิพนธ์   

เพือตรวจสอบความชดัเจนถูกตอ้งและเหมาะสม นาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

 

นาํประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูฯ เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 

เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความตรงเชิงเนือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง   

 

นาํประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูฯไปปรับปรุง แกไ้ข   

ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 
 

 

แผนภูมิภาพที 27 ขนัตอนการสร้างและพฒันาประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันา 
                           วชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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 ฉบับท ี8 แบบประเมินทกัษะการคิดของนักเรียน 

 เป็นการประเมินทกัษะการคิดของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จาํนวน 10 ขอ้ ซึงเป็นการ
ประเมินพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรม  ซึงมีเกณฑร์ะดบัคุณภาพ แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ  

 4 หมายถึง ความสามารถในการคิดของนกัเรียนในระดบัดีมาก 

 3 หมายถึง ความสามารถในการคิดของนกัเรียนในระดบัดี 

 2 หมายถึง ความสามารถในการคิดของนกัเรียนในระดบัพอใช ้

 1 หมายถึง ความสามารถในการคิดของนกัเรียนในระดบันอ้ย 

 ผูว้ิจยัไดร่้วมกบัผูนิ้เทศและครูผูนิ้เทศและปรึกษาทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  กาํหนดเกณฑ ์ 

ทีใชใ้นการใหค้วามหมายโดยการใหค้่าร้อยละเฉลียเป็นรายขอ้ ดงันี 

      ร้อยละ 80 - 100 หมายถึง  ความสามารถในการคิดของนกัเรียนในระดบัดีมาก 

      ร้อยละ 70 – 79   หมายถึง  ความสามารถในการคิดของนกัเรียนในระดบัดี 

      ร้อยละ 60 – 69  หมายถึง   ความสามารถในการคิดของนกัเรียนในระดบัพอใช ้

      ร้อยละ 50 – 59  หมายถึง   ความสามารถในการคิดภาระงานของนกัเรียนในระดบันอ้ย 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนทีสอดคลอ้ง
กบัการจดัการเรียนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดงันี 

 1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวขอ้งกบัสร้างเครืองมือแบบประเมินความสามารถ
ทีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แลว้นาํขอ้มูลมาพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง เพือจัดทําเครืองมือแบบประเมิน
ความสามารถของนกัเรียน 

 2. สร้างเครืองมือแบบประเมินตนเองทีสอดคล้องกบัการจดัการเรียนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด 

 3. นาํแบบประเมินทกัษะการคิดของนักเรียนทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

 4. นาํแบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนทีปรับปรุง แกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ชียวชาญ 

5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content  Validity) ภาษาทีใชแ้ละ
นาํมาหาค่าดชันีความสอดคล้องทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกว่า 3.50 ขึนไป และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) นอ้ยกวา่ 1.00 ถือวา่มีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ทียอมรับได ้จากนนันาํคะแนนทีผูเ้ชียวชาญ
ประเมินมาหาค่าความสอดคลอ้งของแบบประเมินทกัษะการคิด  ของนกัเรียนโดยใชก้ารคาํนวณค่า
ดชันีความสอดคลอ้งตามสูตร (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555 : 179)  จ า กนันนํ า ข้อมู ล ที ร วบร วม จ า ก
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ผูเ้ชียวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคลอ้งของแบบประเมินความสามารถของนกัเรียน พร้อมกบั
ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในเรืองภาษา และรายละเอียดของประเด็นคาํถามให้มีความชัดเจน  ซึง
ไดผ้ลการประเมินหาค่าความสอดคลอ้งโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน  5 ท่าน อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย
เท่ากบั x  = 4.50, S.D. = 0.50 – x = 5.00, S.D. = 0.00 และผลการประเมินทกัษะการคิดของ
นกัเรียนซึงไดจ้ากการแบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของครู มีค่าเฉลียเท่ากบั x  = 2.55, S.D. = 0.49 – x = 3.25,          

S.D. = 0.16  คิดเป็นร้อยละ 81.25/63.80   

 5. นาํแบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนไปปรับปรุง แกไ้ข  เกียวกบัขอ้คาํถามให้มี
ความชดัเจน สามารถสือความไดง่้ายตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ ดงัรายละเอียดในแผนภูมิภาพ   

ที 28 

 

ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวขอ้งกบัสร้างเครืองมือแบบประเมิน 

ความสามารถทีมีลกัษณะเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

 

สร้างแบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียน 

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลตามขอบข่ายเนือหาทีกาํหนด 

 

นาํแบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนเสนอต่อทีปรึกษาวทิยานิพนธ์   

เพือตรวจสอบความชดัเจนถูกตอ้งและเหมาะสม  นาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

 

นาํแบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนเสนอต่อผูเ้ชียวชาญ   

เพือตรวจสอบความถูกตอ้งและความตรงเชิงเนือหา โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง   

 

นาํแบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนไปปรับปรุง แกไ้ข ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 
 

แผนภูมิภาพที 28 ขนัตอนการสร้างและพฒันาแบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนทีสอดคลอ้ง  

                           กบัการจดัการเรียนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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 ขันตอนที  ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนํารูปแบบ           

การพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้ก่อน
ใช้จริง (Tryout) 

 วตัถุประสงค์ 

 1. เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลก่อนนาํไปใชจ้ริง   

 2. เพือตรวจสอบคุณภาพเครืองมือประกอบรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลก่อนนาํไปใชจ้ริง 

  แหล่งข้อมูล 

  ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยัครังนี เป็นครูทีสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ซึงประกอบด้วย โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โรงเรียนชุมชนบวับาน
สามคัคี โรงเรียนบา้นตลุกคูณพฒันา และนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ในปีการศึกษาที 2      

ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 150 คน 

      กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ในการศึกษาวิจยัครังนี คือ ครูและนกัเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  

ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 87 คน แบ่งเป็นหวัหนา้สายชนั ซึงทาํหนา้ทีโคช้ จาํนวน 

4 คน ครูผูส้อนทีทาํหน้าทีรับการโคช้ จาํนวน 8 คน และนักเรียน จาํนวน 75 คน ซึงได้มาด้วย
วธีิการเลือกแบบเจาะจง 

 วธีิการดําเนินการ 

 เพือให้เกิดความสามารถในการนํารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใชสู่้ชนัเรียน  อนัเกิดจากการสังเคราะห์
ขอ้มูลพืนฐานในขนัตอนที 1 ในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดงันี 

 การนํารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลไปใชก่้อนใช้จริง (Tryout) เป็นการดาํเนินการในการสร้างความตระหนกั
ให้กบัครูให้เห็นความสําคญัของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน     

ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และผูว้ิจยัได้เชิญวิทยากรทีมีความเชียวชาญเกียวกบัรูปแบบ     

การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยการ
อบรมเชิงปฏิบติัการรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึงสามารถสรุปผลการดาํเนินการตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดด้งันี 
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      รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (BOONSARIT Model) ไปใช้ก่อนใช้จริง (Tryout) ในภาคสนาม (Field Tryout)  

โดยรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีองค์ประกอบทีเกียวข้องสันพนัธ์กันทงั หลักการ วตัถุประสงค์ เงือนไขสู่ความสําเร็จ  

ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและขนัตอน 9 ขนัดงันี 

 ขนัที 1 วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) เป็นการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน
ของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีเกิดขึนในห้องเรียน  และร่วมกนั
พฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลในการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน และเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการนาํ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ไปใช้ โดยเริมต้นจากการสร้างความเชือมนัและความไวว้างใจโดยการสร้างความคุ้นเคยและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนัโดยการสังเกตการสอนซึงกนัและกนัและบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติั
ตามสภาพความเป็นจริงโดยไม่การประเมิน และให้ขอ้เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์กบัครู ซึงตลอด
กระบวนการมีผูเ้ชียวชาญเป็นพีเลียงและใหค้าํปรึกษาแนะนาํ (Coach,  Mentor)   

      วตัถุประสงค ์เพือศึกษาสภาพและปัญหาของครูและความตอ้งการในการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือนาํไปสู่การวางแผนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

      วธีิการดาํเนินการ 

      บทบาทของครู 

      1. ครูร่วมกนัสร้างความคุน้เคยและความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนัโดยการสังเกตการ
สอนซึงกันและกัน  และมีการฝึกการโค้ช  (Coaching) การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน                    

(Peer Coaching) การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโคช้แบบ       

พีเลียง (Mentor Coaching) การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) 

     2. ครูร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาทีเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยร่วมกนัศึกษาจาก
ขอ้มูลสารสนเทศในชันเรียน ผลการจดัการเรียนการสอนทีสะทอ้นถึงผลการเรียน เพือนาํไปสู่   

การวางแผนการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนและประเด็นทีจาํเป็นและสาํคญัทีจะช่วยในการพฒันาร่วมกนั 

     3. ครูร่วมกนัวิเคราะห์ตนเองโดยการเชือมโยงสภาพปัญหาทีเกิดขึนภายในชนัเรียนและ
ร่วมกําหนดความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเองด้วยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ทงัด้านความรู้ความเขา้ใจและ
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สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาและพฒันาการ
สอนใหสู้งขึน 

     4.  ครูร่วมกันสรุปปัญหาที เ กิดขึนทีส่งผลถึงการจัดการเ รียนการสอนของครู             

ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาวิชาชีพครูเพือเป็นการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และร่วมกนักาํหนดกลยทุธ์ในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล โดยปรึกษาหารือผูเ้ชียวชาญ หรือผูที้ทาํหนา้ทีในการโคช้ 

     บทบาทผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
     ผูดู้แลให้คาํปรึกษา (Coach, Mentor) จะดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ สร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างครู และช่วยในการหาแหล่งของข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัญหา และให้
ขอ้เสนอแนะในการวางแผนแกไ้ขปัญหา การกาํหนดความตอ้งการจาํเป็น การพฒันาความพร้อม
ของผูท้าํหนา้ทีโคช้และพีเลียง รวมถึงครูผูก้ารโคช้ก่อนปฏิบติัการพฒันาวชิาชีพครู 

     ขนัที 2 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data = O) คือ การจดัลาํดบัความตอ้งการ
จาํเป็นอนัเกิดจากการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน บริบท และความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนการ
สอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูทีเกิดขึนในชันเรียน และนาํขอ้มูลทีได้มาใช้การ
กาํหนดวตัถุประสงค์สําหรับการพฒันาสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ครู 

     วตัถุประสงค ์เพือประมวลผลและจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นครูในการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

     วธีิการดาํเนินการ 

     บทบาทหนา้ทีของครู 

     1. ร่วมกันประมวลผลสภาพปัญหา ผลการจดัการเรียนการสอน ความสําคญัและ     

ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาวิชาชีพครูอนัเกิดจากขนัที 2 โดยใชข้อ้มูลสารสนเทศภายในชนั
เรียนและโรงเรียนร่วมกบัการประมวลผล 

     2. ร่วมกนัจดัลาํความสําคญัของปัญหาโดยใช้ขอ้มูลสารสนเทศจากการศึกษาขอ้มูล
พืนฐานในขนัที 1 และร่วมกนักาํหนดวตัถุประสงค ์แนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ์มาช่วยใน
การสนบัสนุนรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

     บทบาทผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
     ผูดู้แลให้คาํปรึกษา (Coach, Mentor) จะดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ สร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งครู และช่วยในการหาแหล่งของขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการประมวลผล วิเคราะห์ปัญหา  
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และให้ขอ้เสนอแนะในการจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาเพือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนแกไ้ข
ปัญหา การกาํหนดลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น การพฒันาความพร้อมของผูท้าํหนา้ทีโคช้และพีเลียง  

รวมถึงครูผูก้ารโคช้ก่อนปฏิบติัการพฒันาวชิาชีพครู 

 ขนัที 3 กาํหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting = O) คือ ครูร่วมกนักาํหนด
วตัถุประสงคอ์นัเกิดจากจดัการกระทาํขอ้มูลและการประเมินความตอ้งการจาํเป็นของครูจากขนัที  

2 เพือกาํหนดเป็นวตัถุประสงค์ในการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 วตัถุประสงค์ เพือกาํหนดวตัถุประสงคก์ารพฒันาวิชาชีพในการขบัเคลือนรูปแบบการ
พฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

      ครูร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา  วางแผนการพัฒนาวิชา ชีพครู                

อนัประกอบดว้ย การโคช้ (Coaching) การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การโคช้เพือ
พฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)        

การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) ปฏิทินการพฒันาวิชาชีพครูที
สะทอ้นถึงสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล อนัประกอบดว้ย  1. การวิเคราะห์
ผูเ้รียน (Knowing the Learner) 2. กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Strategies)  

3. การพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) 4.  

การวดัผลประเมินผล (Assessment for, as of Learning) 5. การทาํงานประจาํให้เป็นการวิจยั  

(Routine to Research) รวมถึงการสร้างเครืองมือทีใช้ในการพฒันาวิชาชีพครูโดยตลอด
กระบวนการมีผูเ้ชียวชาญเป็นพีเลียงและผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ (Coach, Mentor) 

      บทบาททีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
      ในขนัตอนนีผูที้ทาํหนา้ทีเป็นพีเลียงและผูใ้หป้รึกษาแนะนาํจะให้คาํแนะนาํเกียวกบัการ
พฒันาวชิาชีพครู อนัประกอบดว้ย เทคนิคและวิธีการโคช้ (Coaching) การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน  

(Peer  Coaching) การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโคช้แบบ      

พีเลียง (Mentor Coaching) การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) และ
คอยเป็นพีเลียงและให้คาํปรึกษาเกียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  อนัประกอบดว้ย เทคนิคและวธีิการวเิคราะห์ผูเ้รียน  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การวดัและ
ประเมินผล และการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยกกระบวนการวจิยั 
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      ขนัที 4 เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices  =  N) คือ ขนัพฒันาความรู้ ความ
เขา้ใจ และสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูโดยการ
ฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายการปฏิบติัการ โดยการเชิญวิทยากรทีมีความรู้สามารถมาให้ความรู้
ความเขา้ใจในรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล โดยตลอดกระบวนการจะใชว้ิธีการโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive 

Coaching) ซึงวิทยากรจะให้ความรู้ความเขา้ใจทงัภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั และให้คาํปรึกษาแนะนาํ 
เพือให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน     

ทีเนน้ความแตกต่างเพิมมากขึน  

     วตัถุประสงค์ เพือพฒันาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจดัการเรียน       

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

     วธีิการดาํเนินการ 

     บทบาทหนา้ทีของครู 

     1. ครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างวนัที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556  

จาํนวน 2 วนั เพือให้มีความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถในขนัตอนของการเป็นพีเลียงและผูใ้ห้
ปรึกษาแนะนาํเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู อนัประกอบดว้ย เทคนิคและวิธีการโคช้ (Coaching)  

การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive  

Coaching) การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน  

(Instructional Coaching) และการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล อนั
ประกอบดว้ย เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ กล
ยทุธ์การออกแบบการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การวดัและประเมินผล และ
การพฒันาการเรียนการสอนดว้ยกกระบวนการวจิยั 

     2. ครูผู ้เข้ารับการอบรมจะได้รับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกียวกับรูปแบบ          

การพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ก่อนและ
หลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

     3. การอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ       

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล จะอยูใ่นความดูแลของวิทยากรผูมี้ความรู้ความสามารถ  

และพีเลียงและผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ (Coach, Mentor) 
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    บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ   
    ในขนัตอนนีผูที้ทาํหนา้ทีพีเลียงและผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํจะเป็นผูจ้ดัเตรียมการในการ
พฒันาครูดา้นความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการพฒันาวิชาชีพครูและการพฒันากาเรียน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการทงัภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั  โดยจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเพือพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล จาํนวน 2 วนั ระหวา่ง
วนัที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ทงันีจะมีการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยวิทยากร
ทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงทางดา้นการพฒันาวชิาชีพครูและการพฒันาการเรียน
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

     ขนัที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional  Method = S)  คือ ขนัที
ครูผา่นการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการและการสร้างเครือข่ายการปฏิบติัการทีเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล            

เลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสมกบัความสามารถ ความพร้อม และความสนใจ
สําหรับผูเ้รียน โดยตลอดกระบวนการมีผูเ้ชียวชาญเป็นพีเลียงและผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํ (Coach,  

Mentor) 

      วตัถุประสงค ์  

      1. เพือใหค้รูฝึกดาํเนินการในการออกแบบหน่วยการเรียน/แผนการเรียนรู้ 

      2. เพือใหค้รูสามารถเลือกรูปแบบ เทคนิค วธีิการสอนทีมีความสอดคลอ้งกบัความรู้   

ความสามารถ  ความสนใจของผูเ้รียนทีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามวตัถุประสงค ์  

ทีกาํหนดไว ้

      วธีิการดาํเนินการ 

      บทบาทหนา้ทีของครู 

      1. ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้  อนัเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตวัชีวดัจาก
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยตลอดกระบวนการมีการโคช้แบบ
เพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) ซึงเป็นเพือนครูทีสอนในระดบัชนัเดียว/ครูทีสอนในสายชัน
เดียวกนั และครูบรรจุใหม่จะมีครูทีมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค
การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching) เป็นเพือนคู่คิดและคอยให้คาํแนะนําชีแนะและ   

แลกเปลียนรู้ รวมถึงการโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) โดยหวัหนา้สาย
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ชนัเพือคาํแนะนาํ และช่วยเหลือ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งของหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพก่อนนาํไปใชจ้ริง และมีการออกนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ (Supervision, Monitoring, 

Coaching) โดยฝ่ายบริหารอนัประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงาน
วชิาการ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวชิาการ และหวัหนา้สายชนั 

1. ครูนาํหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีผา่นการแนะนาํจากพีเลียงและผูที้ทาํหนา้ที 

โคช้ไปใชใ้นการจดัการกิจกรรมการเรียนการสอนภายในชนัเรียน โดยตลอดกระบวนการมีผูที้ทาํ
หนา้ทีการโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (หัวหนา้สายชนั) พีเลียง (หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ) การโคช้ 

(ผูบ้ริหารโรงเรียน) การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (ครูทีสอนในระดบัเดียวกนั) 

      2. หลงัเสร็จสินการจดัการเรียนการสอนครูตอ้งประเมินตนเองเพือนาํผลทีไดม้าใช ้

เป็นขอ้มูลพืนฐานในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในครังต่อไป 

      บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ   
      1. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีถูกตอ้งชดัเจนและสมบูรณ์เพือให้ไดห้น่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีมี
ประสิทธิภาพสู่หอ้งเรียน 

      2. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้โดย
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการรู้ก่อนนาํไปใชจ้ริงในห้องเรียน  

      3. ผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงเขา้ร่วมสังเกตการจดัการจดักาเรียนการสอน 

โดยใชแ้บบสังเกตการสอนแบบมีโครงสร้าง 

      4. ผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงนาํผลทีไดจ้ากการประเมินหน่วยการเรียนรู้/ 

แผนการเรียนรู้ และผลการสังเกตการสอนมาร่วมสะทอ้นผล (Feedback) เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนในครังต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพ 

      ขนัที 6 ครูมีความสามารถในการวดัและประเมินผล (Ability of Assessment  = A) คือ  

ครูต้องออกแบบและพฒันาเครืองมือในการวดัผลประเมินผลทีสอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ รูปแบบ เทคนิค วธีิการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 วตัถุประสงค์ เพือพฒันาความสามารถของครูในการวดัและประเมินผลทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล   

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ร่วมกนัออกแบบเครืองมือวดัและประเมินผลทีมีความสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึงใช้เทคนิค      
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การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) ของครูทีสอนในระดบัชันเดียวกนัหรือสายชัน
เดียวกนั  การโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) โดยทีมงานวิชาการอนั
ประกอบด้วย  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  หัวหน้าสายชันและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยตลอด
กระบวนการมีผู ้เชียวชาญคอยให้ค ําแนะนําและช่วยเหลือในการออกแบบเครืองมือวดัและ
ประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพ 

 2. ครูนําเครืองมือทีผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญหรือผู ้ทีทาํหน้าทีการโค้ชเพือ
พฒันาการเรียนสอน  ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน 

 3. นาํผลทีไดจ้ากการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนมาวิเคราะห์ผล
เพือนาํผลทีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการปรับปรุงและพฒันาเครืองมือการวดัและประเมินผล
ในครังต่อไป 

 บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 1. คาํปรึกษาแนะนําและพีเลียงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขเครืองมือวดัและ
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีถูกตอ้งชดัเจนและสมบูรณ์
เพือใหไ้ดเ้ครืองมือวดัและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพสู่หอ้งเรียน 

 2. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้โดยแบบ
ประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีมีการกาํหนดเครืองมือวดัและประเมินผลก่อนนาํไปใช้
จริงสู่หอ้งเรียน  

 3. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงเขา้ร่วมสังเกตการจดัการเรียนการสอนโดยใช้  
แบบสังเกตการสอนแบบมีโครงสร้าง 

 4. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงนําผลทีได้จากการประเมินหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ทีมีการกาํหนดเครืองมือวดัและประเมินผล และผลการสังเกตการสอนมาร่วม
สะทอ้นผล (Feedback) เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบและพฒันาเครืองการวดัและประเมินผล
ในครังต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพ 

 ขนัที 7 การทาํงานประจาํให้เป็นงานวิจยั (Routine to  Research = R) คือ ครูนาํสภาพ
ปัญหาทีเกิดขึนจากการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้เป็นขอ้มูล
พนืฐานมาใชก้าํหนดปัญหา/วตัถุประสงคข์องการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนเพือพฒันาการเรียนการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 

 วตัถุประสงค ์เพือพฒันาความสามารถของครูในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยั 
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      วธีิการดาํเนินการ 

      บทบาทหนา้ทีของครู 

      1. ครูเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงผูที้ทาํหน้าทีพีเลียงและผูใ้ห้คาํแนะนาํ
ช่วยเหลือไดเ้ชิญวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ทงัทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั โดย
ตลอดกระบวนการครูจะไดรั้บการดูแลและไดรั้บคาํปรึกษาจากวทิยากรทีมีความรู้ความสามารถ 

     2. ครูนําผลการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลจากระบบ
สารสนเทศในชันเรียนมาใช้เป็นขอ้มูลพืนฐานในการกาํหนดประเด็นปัญหา วตัถุประสงค์ของ   

การวิจยั เพือหาหรือสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้
คาํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

     3. ครูฝึกเขียนรายงานการวจิยั/วจิยัในชนัเรียนเพือพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความ 

แตกต่างระหวา่งบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่ง
ต่อเนือง 

     4. ครูฝึกนาํเสนอ/และแลกเปลียนเรียนรู้ผลการวิจยั/การวิจยัในชนัเรียนทีเกิดจากการ
จดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญ
คอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

     บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
    ในขนัตอนนีผูที้ทาํหนา้ทีพีเลียงและผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํจะเป็นผูจ้ดัเตรียมการในการ
พฒันาครูดา้นความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการพฒันาวิชาชีพครูและการพฒันาการเรียน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการทงัภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั  โดยจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเพือพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  จาํนวน 2 วนั ระหวา่ง
วนัที 25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 โดยมีการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยวิทยากรทีมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงทางดา้นการพฒันาวิชาชีพครูและการพฒันาการเรียน
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

      ขนัที 8 การวินิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Differentiated  

Diagnostic = I) คือ การนาํผลทีไดจ้ากการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนมาวินิจฉยัเพือศึกษาพฒันาการของ
ผูเ้รียนแต่ละบุคคล และเลือกนวตักรรมการเรียนการสอน  รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคให้มีความ
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สอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของนกัเรียน
แต่ละบุคคล 

      วตัถุประสงค์ เพือพฒันาความสามารถในการวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรียนเป็น
รายบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

      วธีิการดาํเนินการ 

      บทบาทหนา้ทีของครู 

      1. ครูนาํผลทีไดจ้ากการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนมาวินิจฉัยความแตกต่างของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล โดยจดักลุ่มนักเรียนทีมีความสามารถแตกต่างกัน  เพือเลือกสรรนวตักรรมการเรียน    

การสอนทีมีความสอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน โดย
ตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

      2. ครูร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
เลือกนวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิควิธีการสอนให้มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้ง
เพือเสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน        

โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํแนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง ครูนํา
นวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งเพือ
เสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนไปใช้กบั
นักเรียนในชันเรียนเพือพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

       บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

       2. ให้คาํปรึกษาแนะนาํ ชีแนะ ช่วยเหลือให้ครูนาํผลทีไดจ้ากการวิจยั/วิจยัในชนัเรียน
มาวินิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยจดักลุ่มนกัเรียนทีมีความสามารถแตกต่าง
กนั เพือเลือกสรรนวตักรรมการเรียนการสอนทีมีความสอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถ ความ
ถนดัและความสนใจของผูเ้รียน โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํแนะนาํและ
ชีแนะอยา่งต่อเนือง 

      2. ให้คาํปรึกษาแนะนํา ชีแนะ ช่วยเหลือให้กับครูในการวางแผนการจดัการเรียน     

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและเลือกนวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิค
วิธีการสอนให้มีความเหมาะสม /ความสอดคล้องเพือเสริมสร้างผู ้เ รียนให้ตรงกับความรู้  

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญ
คอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

 



251 
 

 251 

      3. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ชีแนะ ช่วยเหลือครูในการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน   

รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพือเสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบั
ความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียนไปใช้กับนักเรียนในชันเรียนเพือ
พัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โดยตลอด
กระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

      ขนัที 9 ทาํงานเป็นทีม และขยายผลให้กบับุคคลอืนได ้(Teamwork, Transportability =  

T) คือ ขนัทีครูมีความรู้เขา้ใจในการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลที
เกิดจากความสามารถในการวเิคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้  กลยุทธ์
การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงประกอบดว้ยนวตักรรมการเรียนการสอน 

รูปแบบ  วิธีการสอน เทคนิคทีสอดคลอ้งกบัความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถและความสนใจของ
ผูเ้รียน การวดัและประเมินผล การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย
กระบวนการวิจยั อนัเกิดจากการร่วมกันวางแผนเพือพฒันานักเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถ
แลกเปลียนรู้และถ่ายทอดความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยัใหก้บับุคคลอืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      วตัถุประสงค์ เพือพฒันาระบบการทาํงานเป็นทีมให้กับครู และสามารถขยายผล       

การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหก้บับุคคลอืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      วธีิการดาํเนินการ 

      บทบาทหนา้ทีของครู 

      1. ร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเป็นระบบ 

โดยการแลกเปลียนเรียนรู้/แลกเปลียนประสบการณ์ซึงกันและกัน (เพือนคู่คิด) รวมถึงการ
แลกเปลียนประสบการณ์กบัครูผูมี้ความชาํนาญและเชียวชาญในการจดัการเรียนการสอนทีเป็น
แบบอย่างได้ เช่น ครูใหม่แลกเปลียนเรียนรู้กบัครูชาํนาญพิเศษ (New Teacher, Instructional 

Coaching, Mentor) หรือทีเรียนจบในระดบัปริญญาโท หรือครูทีได้รับรางวลัเกียรติยศ (Teacher  

Awards) โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

2. นาํเสนอผลทีเกิดจากการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
อย่างเป็นระบบโดยการแลกเปลียนเรียนรู้/แลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนัและกนั (เพือนคู่คิด)       

ทีสมบูรณ์ถูกตอ้งชดัเจนก่อนนาํไปขยายใหก้บัครูในเครือข่ายการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 
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3. นําผลทีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไป
แลกเปลียนรู้และถ่ายทอดความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยัใหก้บับุคคลอืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

          บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

       ให้คาํแนะนาํ ชีแนะ ช่วยเหลือ การทาํงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และการถ่ายทอด
ความรู้อนัเกิดจากการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้กบัเครือข่ายได้
ถูกตอ้งชดัเจน สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากการแลกเปลียนเรียนรู้ไปจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  
 

ตารางที 15 สรุปขนัตอนที 2 การพฒันา (Development : D1) : การออกแบบและพฒันารูปแบบ   

 การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
 บุคคล (Design and Development : D and D) 

 

 

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขันตอนที 2  

การพฒันา 
(Development 

D1) : การออกแบบ
และพฒันารูปแบบ 

การพฒันาวชิาชีพ
ครูเพอืเสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล  (Design 

and Development 

: D and D) 

เพือพฒันา  และ 

หาประสิทธิภาพ
รูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้าง 

สมรรถนะการ
สอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล  
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ตารางที 15 สรุปขนัตอนที 2 การพฒันา (Development : D1) : การออกแบบและพฒันารูปแบบ   

 การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
 บุคคล (Design and Development : D and D) (ต่อ) 
 

 

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  เพือสร้าง /

พฒันาและหา
ประสิทธิภาพ
รูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูฯ 

1.  นาํผลการ
สงัเคราะห์ขอ้มลู
ทีไดจ้ากขนัตอน
การศึกษา
วิเคราะห์ขอ้มลู
พืนฐานมา
สงัเคราะห์
รูปแบบการ
สมัมนาวิชาชีพครู 

2. ระบุเป้าหมาย
และผลลพัธ์ทีพึง
ประสงคข์อง
รูปแบบพฒันา
วิชาชีพครูฯให้
ชดัเจน 

3.  ผูเ้ชียวชาญ
พิจารณาความ
สอดคลอ้งและ
ความเหมาะสม 

4.ปรับปรุงตาม
คาํแนะนาํของ
ผูเ้ชียวชาญ 

-  ขอ้มลูการ
วิเคราะห์
เนือหาจาก
ขนัตอน
การศึกษา
วิเคราะห์
ขอ้มลูพืนฐาน 

-  ผูเ้ชียวชาญ  

5 คน 

-  แบบวิเคราะห์
เนือหา 
(Content Analysis) 

-  แบบประเมินความ
สอดคลอ้ง/ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง 

- ค่าเฉลียและค่า
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  ค่าร้อย
ละ 

( x  , S.D.,   

ร้อยละ) 
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ตารางที 15 สรุปขนัตอนที 2 การพฒันา (Development : D1) : การออกแบบและพฒันารูปแบบ   

 การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
 บุคคล (Design and Development : D and D) (ต่อ) 
 

 

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 2.  เพือสร้างและ
หาประสิทธิภาพ
เครืองมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบวิชาชีพครู
ไดแ้ก่ 

ฉบบัที    แบบ
สมัภาษณ์เกียวกบั
สมรรถนะดา้นการ
สอน  การจดัการ
เรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล   

ฉบบัที    

แบบทดสอบความรู้
ความเขา้ใจเกียวการ
จดัการเรียนการ
สอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล   

 

1. วิเคราะห์เนือหา
การพฒันาวิชาชีพ
ครู  การจดัการ
เรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

2.  ผูเ้ชียวชาญ
พิจารณาความ
สอดคลอ้งและ
ความเหมาะสม 

3.ปรับปรุงตาม
คาํแนะนาํของ
ผูเ้ชียวชาญ 

-  เอกสาร
หลกัสูตร 

-  สมรรถนะ
การสอน 

-   ผูเ้ชียวชาญ  

5  คน 

-  ผูบ้ริหาร  

ครูโรงเรียน
ซบัใหญ่
วิทยาคม 

-แบบวิเคราะห์เนือหา
(Content Analysis) 

-แบบประเมินความ
สอดคลอ้ง / ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

-การวิเคราะห์เนือหา  
(Content Analysis) 

-การวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้ง / ค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง  

-ค่าเฉลีย  ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน  

ค่าร้อยละ   

( x  , S.D.,  ร้อยละ) 
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ตารางที 15 สรุปขนัตอนที 2 การพฒันา (Development : D1) : การออกแบบและพฒันารูปแบบ    

 การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
 บุคคล (Design and Development : D and D) (ต่อ) 
 

 

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

 ฉบบัที     

แบบสงัเกตการสอน 

ฉบบัที     

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

ฉบบัที  5   

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
การวิจยั/วิจยัในชนั
เรียน   
ฉบบัที  6   

แบบประเมินตนเอง 

ฉบบัที    ประเดน็
สนทนากลุ่ม
เกียวกบัรูปแบบการ
พฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
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ตารางที 15 สรุปขนัตอนที 2 การพฒันา (Development : D1) : การออกแบบและพฒันารูปแบบ   

 การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
 บุคคล (Design and Development : D and D) (ต่อ) 
 

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

 ฉบบัที    

 แบบประเมิน
ทกัษะการคิด/

ชินงาน/ภาระงาน
ของนกัเรียน 

 

6.ปรับปรุงตาม
คาํแนะนาํของ
ผูเ้ชียวชาญ 

 

 -การวิเคราะห์
ความสอดคลอ้ง / 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง  

-ค่าเฉลียและ
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

( x   S.D.)   

ขนัตอนท ี  

ตรวจสอบความ
เหมาะสมและ
ความเป็นไปได้
ของการนํา
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพครู
เพอืเสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทเีน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลไปใช้ก่อน
ใช้จริง (Tryout) 

  

   

  

.  เพือตรวจสอบ
ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลก่อน
นาํไปใชจ้ริง   

.  เพือตรวจสอบ
คุณภาพเครืองมือ
ประกอบรูปแบบ
การพฒันาวชิาชีพ
ครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอน 

 

ขนัที    วเิคราะห์ขอ้มูล
พืนฐาน  (Basic Data 

Analysis  =  B)   

ขนัที    การจดักระทาํ
ขอ้มูล (Organization 

Data  =  O)   

ขนัที    กาํหนด
วตัถุประสงค ์ (Objective 

Training  =  O)   

ขนัที    เครือข่ายการ
ปฏิบติัการ  (Network 

Practices  =  N)           

ขนัที    เลือกวธีิการสอน
ทีเหมาะสม  (Selection  

of  Instructional Method   

=  S)  

 

- การทดสอบ
ความรู้ความ
เขา้ใจ 

- การ
สมัภาษณ์/การ
สนทนากลุ่ม 

- คู่มือการใช้
รูปแบบ 

- แผนการ
พฒันาวชิาชีพ
ครู 

 

เครืองมอื 

- แบบทดสอบ 

- แบบสมัภาษณ์/

ประเด็นสนทนา
กลุ่ม 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

-การวเิคราะห์
เนือหา             
(Content Analysis) 

-ค่าเฉลียและส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

( x   S.D.)   

-  
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ตารางที 15 สรุปขนัตอนที 2 การพฒันา (Development : D1) : การออกแบบและพฒันารูปแบบ   

 การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
 บุคคล (Design and Development : D and D) (ต่อ) 
 

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

 ทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลก่อน
นาํไปใชจ้ริง 

 

ขนัที    ครูมี
ความสามารถในการ
วดัผลประเมินผล  

(Ability of Assessment  

=  A)   

ขนัที    การทาํงาน
ประจาํใหเ้ป็นงานวจิยั  

(Routine &  Research  =  

R) 

ขนัที    การวนิิจฉยัความ
แตกต่างของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล   (Individual  

Differentiated  

Diagnostic  =  I)  

 ขนัที    ทาํงานเป็นทีม  

และขยายผลใหก้บับุคคล
อืนได ้ (Teamwork,  

Transportability  =  T)   
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ขันตอนที 3 การวิจัย (Research R2) : การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Implementation : I) เป็นการนาํรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล               

ทีพฒันาขึนไปทดลองใช้ในภาคสนาม  โดยใช้การวิจยัเชิงทดลองแบบการทองแบบกลุ่มตวัอย่าง
เดียว  มีการทดสอบก่อนและหลงัทดลอง 

 วตัถุประสงค์ เพือทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการ
สอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 แบบแผนการวจัิย   

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจยัเป็น
แบบขนัพืนฐาน (Pre – Experimental  Designs) แบบการวิจยัแบบหนึงกลุ่มสอบก่อนสอบหลงั  

(The One – Group Pretest – Posttest Designs) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2544 : 173) โดยการนาํรูปแบบ
การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลกบัครู
โรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม ซึงเขียนเป็นแบบแผนการวจิยัไดด้งันี 

 แบบแผนการวจิยัในการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลสาํหรับครูผูนิ้เทศและครูผูรั้บการนิเทศ 

 

    T1  X T2 

 

  T1  แทน การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  ก่อนการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

  X แทน รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

  T2  แทน การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  หลงัการใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
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 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ 

 ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยัครังนี เป็นครูทีสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ซึงประกอบด้วย โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โรงเรียนชุมชนบวับาน
สามคัคี โรงเรียนบ้านตลุกคูณพฒันา และนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ในภาคเรียนที 2          

ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 150 คน 

 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยัครังนี เป็นครูผูส้อน จาํนวน 12 คน จาํแนกเป็น  

หวัหน้าสายชนั จาํนวน 4 คน และครูผูส้อน จาํนวน 8 คน และนกัเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  

จาํนวน 75 คน โดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม 

 2. ตัวแปรทศึีกษา 
          ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาวจิยัครังนี ประกอบดว้ย 

  2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่  

         2.1.1 รูปแบบการพฒันาวิชาชีพเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล       

  2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ สมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล ประกอบดว้ย 

                      ตวัแปรเกียวขอ้งสาํหรับครู  

                     2.2.1 ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  

                  2.2.2 ความสามารถในการวเิคราะห์ผูเ้รียน 

                  2.2.3 ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

                  2.2.4 ความสามารถในการวดัผลประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

                             2.2.5 ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

         2.2.6 ความสามารถในการการวจิยั/การวิจยัในชนัเรียน 

  ตวัแปรทีเกียวขอ้งสาํหรับนกัเรียน 

         2.2.1 ทกัษะการคิด   

         2.2.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
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       การเกบ็รวบรวมข้อมูล     

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการขนัตอนดงันี 

 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากรถึงผูอ้าํนวยการ       

โรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคมทีเป็นทางการ  เพือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 

 2. ขนัที 1 วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) ผูว้ิจยัวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนัและประเมินความตอ้งการจาํเป็นของการพฒันาวิชาชีพครู จากผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ครูผูส้อน  เพือให้ไดข้อ้มูลสภาพปัจจุบนั/สิงทีเป็นจริง (Actual) รวมทงัวิเคราะห์เอกสาร นโยบาย
ทุกระดบัสิงทีคาดหวงั (Target) เพือนาํมาสู่การวเิคราะห์สิงทีเติมเตม็ (Gap) 

 วตัถุประสงค ์เพือศึกษาสภาพและปัญหาของครูและความตอ้งการในการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือนาํไปสู่การวางแผนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

      3. ขนัที 2 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data = O) คือ การจดัลาํดบัความตอ้งการ
จาํเป็นอนัเกิดจากการศึกษาข้อมูลพืนฐาน บริบท และความต้องการจาํเป็นในการจดัการเรียน      

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของครูทีเกิดขึนในชนัเรียน และนาํขอ้มูลทีไดม้าใชก้าร
กาํหนดวตัถุประสงค์สําหรับการพฒันาสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ครู โดยผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเพือประเมินการร่างรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลจากตวัแทนผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และครูผูส้อน ในประเด็นขององค์ประกอบ และกระบวนการ พร้อมทงัขอ้เสนอแนะเพิมเติมของ
ร่างตน้แบบรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

      วตัถุประสงค ์ เพือประมวลผลและจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นครูในการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

      4. ขนัที 3 กาํหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting = O) คือ ครูร่วมกนักาํหนด
วตัถุประสงคอ์นัเกิดจากจดัการกระทาํขอ้มูลและการประเมินความตอ้งการจาํเป็นของครูจากขนัที  

2 เพือกาํหนดเป็นวตัถุประสงค์ในการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซึงผูว้จิยัและครูร่วมกนักาํหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันา วางแผนการ
พฒันาวิชาชีพครูและกาํหนดบทบาทหนา้ทีของครูเพือร่วมกนัขบัเคลือนรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลภายใตเ้งือนไขสู่ความสําเร็จ
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อนัประกอบดว้ย 1. การโคช้ (Coaching) โดยทีมฝ่ายบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ, รอง
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  2. การโคช้แบบเพือนช่วย
เพือน (Peer Coaching) ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในระดบัชนัเดียวกนัหรือสอนในรายวิชาเดียวกนัทีมีความ
เชียวชาญหรือมีความชาํนาญการร่วมวางแผนการจดัการเรียนสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลร่วมกนั 3. การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) ไดแ้ก่ ผูที้มีความ
เชียวชาญในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีสามารถให้ความรู้ให้กบั
ครูสอน โดยทีมบริหารงานวชิาการไดเ้ชิญวทิยากรและผูเ้ชียวชาญมาให้คาํแนะนาํให้การพัฒนาการ
เรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 4. การโคช้แบบพีเลียง (Mentor 

Coaching) โดยทีมบริหารงานวชิาการ ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ, รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ,  

หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และหวัหนา้สายชนั เพืออาํนวยความสะดวก แนะนาํ ช่วยเหลือให้
ครูสามารถการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) โดยทีมบริหารงานวิชาการ 

ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ, รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และ
หวัหน้าสายชนั ช่วยเหลือให้ครูสามารถการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทงันีทีมบริหารงานวิชาการไดก้าํหนดแผนการพฒันาวิชาชีพครูและ
ปฏิทินการพฒันาวชิาชีพครูในการขบัเคลือนการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลที
เสริมสร้างหรือสะทอ้นถึงสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้เขา้ใจมากยิงขึน 

อนัประกอบดว้ย 1. การวิเคราะห์ผูเ้รียน (Knowing the Learner) 2. กลยุทธ์การออกแบบการเรียน
การสอน (Instructional Strategies) 3. การพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Differentiated Instruction) 4. การวดัผลประเมินผล (Assessment for, as of  Learning) 5) 

การทาํงานประจาํให้เป็นการวิจยั (Routine to Research) รวมถึงการสร้างเครืองมือทีใช้ในการ
พฒันาวชิาชีพครู  

 วตัถุประสงค์ เพือกาํหนดวตัถุประสงค์การพฒันาวิชาชีพในการขบัเคลือนรูปแบบ   

การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 

 5. ขนัที 4 เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices  =  N) คือ ขนัพฒันาความรู้  

ความเข้าใจ ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและ      

การสร้างเครือข่ายการปฏิบติัการสําหรับครู โดยการเชิญวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถมาให้
ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยตลอดกระบวนการจะใช้วิธีการโค้ชเพือพฒันาความรู้และ
สติปัญญา (Cognitive Coaching) และการโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional 
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Coaching) เพือให้ความรู้สําหรับครูทงัภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั และให้คาํปรึกษาแนะนาํ เพือให้ครู   

มีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างเพิมมากขึน กาํหนดการดาํเนินการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการในการให้ความรู้และทกัษะที
จาํเป็นเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลในครังนี จาํนวน 1 ครัง ระยะเวลา 2 วนั ซึงมีเนือหาสาระทีสําคญัดงันี 1. ความรู้ความเขา้ใจ
ในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ความสามารถในการวิเคราะห์
ผูเ้รียน 3. ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั 4. ความสามารถในการเลือก
กลยทุธ์ รูปแบบ  วิธีการสอน  เทคนิคการสอน  5.  ความสามารถในการออกแบบหน่วยการจดัการ
เรียนรู้ 6. ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 7. ความสามารถในการวดัผลประเมิน     

8.  ความสามารถในการทาํวิจยัในชนัเรียน หลงัจากเสร็จสินการพฒันาความรู้ความเขา้ใจในการ
พฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลสําหรับครูแลว้นนั  ผูว้ิจยันาํเครืองมือที
ไดพ้ฒันาขึนมาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือเสริมสร้างและสะทอ้นถึงสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย ฉบบัที 1 แบบ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูเกียวกบัสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ฉบบัที  2  

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกียวการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล     

ฉบบัที 3 แบบสังเกตการสอน  ฉบบัที  4  แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ฉบบัที 5 แบบประเมินงานวิจยั/งานวิจยัในชนัเรียน ฉบบัที 6  แบบประเมิน
ตนเอง ฉบบัที 7 ประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และเครืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลซึงเป็นเครืองมือสําหรับครู
ผูท้าํหนา้ทีโคช้และครูผูส้อน ซึงประกอบดว้ย 1. แผนพฒันาวิชาชีพครู (Professional Development 

Plan) ตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทงั 9 ขนั และแต่ละขันมีเงือนไขสู่ความสําเร็จดังนี 1.1 การโค้ช (Coaching)          

1.2 การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) 1.3 การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา 
(Cognitive Coaching) 1.4 การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) 1.5 การโคช้เพือการพฒันาการ
เรียนการสอน (Instructional Coaching) 2.  คู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลมามาใช้เป็นแนวทางในการขบัเคลือนรูปแบบ
การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพควบคู่กบัเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลอนัเกิดจากการพฒันา
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลสาํหรับครู 
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       วตัถุประสงค์  เพือพฒันาความรู้  ความเขา้ใจ  และความสามารถในการจดัการเรียน   

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

       6. ขนัที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of  Instructional Method  =  S) คือ  

ขนัทีครูผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการและการสร้างเครือข่ายการปฏิบติัการทีเกียวกบัรูปแบบ   

การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

เลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสมกบัความสามารถ ความพร้อม และความสนใจ
สาํหรับผูเ้รียนจากการวเิคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลจากระบบสารสนเทศ  พร้อมกบัออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้และเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามขนัตอนของรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีกาํหนดใน
หน่วยการเรียนรู้ รวมถึงระบุเครืองมือสําหรับวดัและประเมินผลทีมีความสอดคล้องกบัความรู้  

ความสามารถ  ความถนัด ความพร้อมของนักเรียนแต่ละบุคคล ในขันนีจะอยู่ภายใต้เงือนไข           

สู่ความสําเร็จดว้ยวิธีการโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching), การโคช้แบบ
เพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) และการโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching)     

       วตัถุประสงค ์  

       1. เพือใหค้รูฝึกดาํเนินการในการออกแบบหน่วยการเรียน/แผนการจดัการเรียนรู้ 

       2. เพือใหค้รูสามารถเลือกรูปแบบ เทคนิค วธีิการสอนทีมีความสอดคลอ้งกบัความรู้   

ความสามารถ  ความสนใจของผูเ้รียนทีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามวตัถุประสงคที์
กาํหนดไว ้

       7. ขนัที 6 ครูมีความสามารถในการวดัและประเมินผล (Ability of Assessment = A) คือ 

ครูต้องออกแบบและพฒันาเครืองมือในการวดัผลประเมินผลทีสอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้/ รูปแบบ เทคนิค วธีิการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล สําหรับขนันีครูตอ้ง
ออกแบบเครืองมือวดัและประเมินผลให้มีความสอดคลอ้งกบัเนือหาสาระทีใชส้ําหรับจดัการเรียน
การสอนให้กบัผูเ้รียน ทงันีครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการวดัและประเมินผลเพือ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีความสอดคลอ้งกบั ความรู้ ความสามารถ ความพร้อม ความถนดั 

และความสนใจของผูเ้รียน โดยการวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคลจากข้อมูลสารสนเทศ ออกแบบ      

การเรียนการสอน ออกแบบชินงาน ภาระงานให้มีความเหมาะสมทีสะทอ้นถึงความรู้ความสามารถ
สาํหรับนกัเรียนแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในขนันีจะอยูภ่ายใตเ้งือนไขสู่ความสําเร็จดว้ย
วิธีการโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching), การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน 

(Peer Coaching) และการโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching)    
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 วตัถุประสงค์ เพือพฒันาความสามารถของครูในการวดัและประเมินผลทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล   

 8. ขนัที 7 การทาํงานประจาํให้เป็นงานวิจยั (Routine to Research = R) คือ ครูนาํสภาพ
ปัญหาทีเกิดขึนจากการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้เป็นขอ้มูล
พนืฐานมาใชก้าํหนดปัญหา/วตัถุประสงคข์องการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนเพือพฒันาการเรียนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยการนาํผลทีได้จากการจดัการเรียน        

การสอนในชนัเรียนมาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) และการจดักระทาํขอ้มูล 

(Organization Data = O) อนัจะนาํไปสู่การกาํหนดสภาพปัญหา/ความจาํเป็นในการออกแบบและ
พัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจัย  กําหนด
วตัถุประสงคแ์ละวธีิการดาํเนินการวิจยัไดค้รอบคลุมกบัสภาพปัญหาทีเกิดขึนในชนัเรียนและเลือก
กลยุทธ์การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขนันีจะอยู่ภายใต้เงือนไขสู่ความสําเร็จด้วยวิธีการโค้ชเพือ
พฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching), การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) 

และการโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching)     

 วตัถุประสงค์  เพือพฒันาความสามารถของครูในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยั 

       9. ขันที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล(Individual  

Differentiated Diagnostic = I) คือ การนาํผลทีไดจ้ากการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนมาวินิจฉยัเพือศึกษา
พฒันาการของผูเ้รียนแต่ละบุคคล และเลือกนวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ วิธีการสอน  

เทคนิคให้มีความสอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความ
ถนดัของนักเรียนแต่ละบุคคล ดงันันในขนันีเมือครูสินสุดการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลหรือสินสุดการวิจยัในแต่ละหน่วยการเรียนรู้แลว้นนั ตอ้งนาํผลทีไดม้าใช้
เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณา ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของ
ผูเ้รียน เพือกาํหนดทิศทางในการออกแบบการเรียนการสอน การออกแบบชินงาน/ภาระงานให้มี
ความเหมาะสมกบัลีลาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ขอ้ควรคาํนึงถึงอีกประการก็คือ ครูตอ้งส่งเสริมและ
พฒันาเด็กทีมีความสามารถพิเศษ/เด็กทีตอ้งรับการปรับปรุงพฒันา และหรือเด็กทีอยู่ในระดบัปาน
กลางใหมี้ความทดัเทียมกบัเพือน ๆ ในชนัเรียนซึงภายใตก้ารกาํกบัดูแลของครูนนัเอง ในขนันีจะอยู่
ภายใตเ้งือนไขสู่ความสําเร็จดว้ยวิธีการโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching), 

การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) และการโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching)       
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 วตัถุประสงค์ เพือพฒันาความสามารถในการวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรียนเป็น
รายบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

       10.  ขัน ที  9 ทํา ง าน เ ป็น ทีม  และขย า ยผลให้ กับ บุคคล อืนได้  ( Teamwork,  

Transportability = T) คือ ขนัทีครูมีความรู้เขา้ใจในการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทีเกิดจากความสามารถในการวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงประกอบด้วย
นวตักรรมการเรียนการสอน  รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคทีสอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ  

ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน การวดัและประเมินผล การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั อันเกิดจากการร่วมกันวางแผนเพือพฒันา
นกัเรียนอย่างเป็นระบบ สามารถแลกเปลียนรู้และถ่ายทอดความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ในการ
จดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ยกระบวนการวิจยัให้กบับุคคลอืนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันนัในขนันีครูสามารถถ่ายทอดประสบการณ์/แนะนาํ/ชีแนะ/ช่วยเหลือที
เกิดจากการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษา และสามารถนาํความรู้ทีได้ไปจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ในขนันีจะอยู่
ภายใตเ้งือนไขสู่ความสําเร็จด้วยวิธีการโคช้ (Coaching), การโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน 

(Instructional Coaching), การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching), การโคช้เพือพฒันาความรู้
และสติปัญญา และการโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching)       

 วตัถุประสงค์ เพือพฒันาระบบการทาํงานเป็นทีมให้กับครู  และสามารถขยายผล      

การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหก้บับุคคลอืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. แบบสัมภาษณ์เกียวกบัสมรรถนะดา้นการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

โดยใชก้ารเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

2. การวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ 

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent  

    3. การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

    4. การวิเคราะห์ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ /แผนการการเรียนรู้    

โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) 
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    5. การวเิคราะห์ความสามารถในการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลด้วยกระบวนการวิจยั/วิจยัในชนัเรียน โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

    6.  การวิเคราะห์การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบนัทึก
พฤติกรรมการนิเทศ โดยใชส้ถิติ ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) 

    7.  การวเิคราะห์ประเด็นสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์เกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (BOONSARIT Model) โดยใช้
การวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

    .  การวเิคราะห์ความสามารถในการคิด  โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวเิคราะห์เนือหา  (Content Analysis)        

 จากขนัตอนที 3 การวิจยั (Research R2) : การทดลองใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู 

เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล(Implementation : I) สามารถ
สรุปเป็นขนัตอน ดงัตารางที 16 
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ตารางที 16 สรุปขนัตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) : การทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
 เ พื อ เ ส ริ มส ร้ า ง สมร รถนะก า รสอน ที เน้ นค ว าม แตก ต่ า ง ระหว่ า ง บุ คค ล
 (Implementation : I) 
 

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์
ของการวจิยั 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีได้รับ 

ขันตอนที 3   

การวจิยั 

(Research R2)  

: การทดลองใช้
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครู 

(Implementation 

: I) 

 

เพือทดลองใช้
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  

1.ขอความ
อนุเคราะห์ใน
การทดลองกบั
คุณครูโรงเรียน
ซบัใหญ่วทิยาคม 

2. ทดสอบก่อน
เรียนดว้ย
แบบทดสอบวดั
ความรู้
ความสามารถใน
การเรียนจดัการ
เรียนการสอนที
เนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคลที 

ผูว้จิยัสร้างขึน 

3. ดาํเนินการ
ทดลองใช้
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพครู  

โดยประชุมเชิง
ปฏิบติัการและ
ตามแผนที
กาํหนด  

.  ติดตาม
ประเมิน
ความสามารถใน  

1.  ประชากรที
ใชใ้นการศึกษา
วจิยัครังนี เป็น
ครูผูส้อน  

จาํนวน  63  คน  

จากโรงเรียน
ซบัใหญ่
วทิยาคม  

โรงเรียนชุมชน
บวับานสามคัคี
และโรงเรียน
บา้น 

ตลุกคูณพฒันา 
2.  กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใชใ้น
การศึกษาวจิยั
ครังนี เป็น
ครูผูส้อน  

จาํนวน  12  คน  

จาํแนกเป็น  

หวัหนา้สายชนั   

จาํนวน  4  คน  

และครูผูส้อน  

จาํนวน    คน  

นกัเรียนจาํนวน  

75  คน โดยใช้
วธีิการเลือก  

1. รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูทีพฒันาขึน  

2. เครืองมือ
ประกอบ    

การใชรู้ปแบบ 

ไดแ้ก่   

1. แบบ
สมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง
เกียวกบั
สมรรถนะดา้น
การสอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล   

โดยใชก้าร
วเิคราะห์
เนือหา  
(Content 

Analysis) 

2.แบบทดสอบ
ความรู้ความ
เขา้ใจเกียวกบั
การจดัการ
เรียนการสอน
ทีเนน้ความ
แตกต่าง 

1.รูปแบบ 

การพฒันา
วิชาชีพครู 

ทีผา่นการหา
ประสิทธิภาพ 

รูปแบบ และ
ผา่นการ
ทดลองและ
ทดสอบ 

ความ  

สามารถการ
จดัการเรียน
การสอนที
เนน้ความ
แตกต่าง
ระหวา่งบุคคล
โดยทดสอบ
ในช่วงก่อน
ใชรู้ปแบบ
ระหวา่งการ
ใชรู้ปแบบ 

และหลงัใช้
รูปแบบ    

2.  ครูมี
ความสามารถ
ในการจดัการ 
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ตารางที 16 สรุปขนัตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) : การทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
 เ พื อ เ ส ริ มส ร้ า ง สมร รถนะก า รสอน ที เน้ นค ว าม แตก ต่ า ง ระหว่ า ง บุ คค ล
 (Implementation : I) (ต่อ) 
 

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์
ของการวจิยั 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีได้รับ 

ขันตอนที 3   

การวจิยั 

(Research R2)  

: การทดลองใช้
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูฯ 

(Implementation 

: I) 

 

เพือทดลองใช้
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  

การเรียนจดัการ 
เรียนการสอนที
เนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคลตาม
ช่วงเวลาที
กาํหนด  จาํนวน 

2  ครัง 

5. หลงัจาก
ดาํเนินการ
ทดลองสินสุดลง 

ผูว้จิยั ทดสอบ
ความสามารถใน
การเรียนจดัการ
เรียนการสอนที
เนน้ความ
แตกตา่งระหวา่ง
บุคคลหลงัการ
นิเทศติดตาม  

6.  หา
ประสิทธิภาพ 

ของรูปแบบ 

การพฒันา
วชิาชีพครูฯ   

แบบเจาะจง 

จากโรงเรียน 

ซบัใหญ่
วทิยาคม 

 

ระหวา่งบุคคล
โดยใชส้ถิติ
ทดสอบ  t-test  

ค่าเฉลีย  ( x )  

และค่าส่วน
เบียงเบน 

มาตรฐาน  

(S.D.)  และค่า
ร้อยละ  (%) 

3. แบบสงัเกต
การสอน  โดย
ใชค้่าเฉลีย  

( x )  และค่า
ส่วนเบียงเบน 

มาตรฐาน  

(S.D.)  และ 

ค่าร้อยละ  (%) 

4. แบบ
ประเมิน
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบ
หน่วยการ
เรียนรู้/

แผนการเรียนรู้
โดยใช ้

เรียนการสอน
2.  ครูมี
ความสามารถ
ในการจดัการ
เรียนการสอน
ทีเนน้ความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
บุคคลเพิมขึน
หลงัใช้
รูปแบบ 
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ตารางที 16 สรุปขนัตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) : การทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
 เ พื อ เ ส ริ มส ร้ า ง สมร รถนะก า รสอน ที เน้ นค ว าม แตก ต่ า ง ระหว่ า ง บุ คค ล
 (Implementation : I) (ต่อ) 
 

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์
ของการวจิยั 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีได้รับ 

ขันตอนที 3   

การวจิยั 

(Research R2)  

: การทดลองใช้
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูฯ 

(Implementation 

: I) 

 

เพือทดลองใช้
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  

  ค่าเฉลีย  ( x )   

และค่าส่วน
เบียงเบน 

มาตรฐาน  

(S.D.)  และ 

ค่าร้อยละ  (%) 

5.แบบ
ประเมิน
งานวจิยั/    

การวจิยัใน  

ชนัเรียน     

โดยใชค้่าเฉลีย  

( x )  และ   

ค่าส่วน
เบียงเบน 

มาตรฐาน  

(S.D.)  และ 

ค่าร้อยละ  (%) 

6. แบบ
ประเมินตนเอง
ในการจดั   

การเรียน     

การสอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
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ตารางที 16 สรุปขนัตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) : การทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
 เ พื อ เ ส ริ มส ร้ า ง สมร รถนะก า รสอน ที เน้ นค ว าม แตก ต่ า ง ระหว่ า ง บุ คค ล
 (Implementation : I) (ต่อ) 
 

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์
ของการวจิยั 

วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีได้รับ 

ขันตอนที 3   

การวจิยั 

(Research R2)  

: การทดลองใช้
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครู 

(Implementation 

: I) 

 

เพือทดลองใช้
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ 

การสอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  

  โดยใชค้่าเฉลีย  

( x )  และค่า
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)   

7. ประเด็น
สนทนากลุ่ม/

สมัภาษณ์  

โดยใช ้

การวเิคราะห์
เนือหา  
(Content 

Analysis) 

8. แบบ
ประเมิน
ทกัษะการคิด/

ชินงาน/ภาระ
งานของ
นกัเรียน 

โดยใชค้่าเฉลีย  

( x )  และ 

ค่าส่วน
เบียงเบน 

มาตรฐาน  

(S.D.)   
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ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development : D2) : การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  (Evaluation : E) ดาํเนินการดงันี  

 วตัถุประสงค์     

 1. เพือประเมินผลรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 2. เพือปรับปรุงรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้มีความเหมาะสมและสามารถนาํไปใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 ขนัตอนการดําเนินการ  

 ขนัตอนนีเป็นการนาํขอ้มูลผลการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในภาคสนาม มาวิเคราะห์เพือพิจารณา
ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูฯ โดยดาํเนินการดงันี 

 1. ประเมินผลรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  โดยดาํเนินการดงันี 

  1.1 นาํขอ้มูลจากการทดสอบวดัความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลก่อนการพฒันาวิชาชีพครูและหลงัการพฒันาวิชาชีพครูของครูมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

  1.2 นาํขอ้มูลจากการทดสอบวดัความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลระหวา่งการพฒันาวิชาชีพครูตามช่วงเวลาของของครูกลุ่มทดลอง
มาวเิคราะห์พฒันาการของความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 

   1.3 พิจารณาขอ้มูลจากแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ แบบประเมิน
งานวจิยั/การวจิยัในชนัเรียน แบบสังเกตการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

แบบประเมินตนเอง ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมินทกัษะ   

การคิดของนักเรียน การนิเทศติดตามของครูผูท้าํหน้าทีโคช้  บนัทึกหลงัการสอนของผูส้อน ซึง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และผูว้ิจยัไดป้รึกษาหารือร่วมกนัภายหลงัสินสุดการเรียนการสอน
ในแต่ละแผนการเรียนรู้ โดยสรุปผลการดาํเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1. กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. บรรยากาศทวัไประหว่างการสอนและ
ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมของผูเ้รียน และ 3. ผลสําเร็จของการสอน (ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
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เป็นอยา่งไร) และปัญหาทีเกิดขึนและการแกไ้ข (ตอ้งการทีจะแกไ้ข / พฒันาเรืองอะไรก่อนการเรียน
หน่วยต่อไป)    

  1.4 พิจารณาจากผลการเรียนการสอนของครูและผูเ้รียน ซึงครูและนักเรียนเขียน
บนัทึกทุกครังหลงัจากสินสุดการเรียนการสอน โดยให้ครูและผูเ้รียนเขียนสรุปสิงทีไดเ้รียนรู้ใน
การเรียนการสอนแต่ละครัง เขียนอธิบายเหตุการณ์สําคญั ๆ หรือเหตุการณ์ทีประทบัใจทีเกิดขึน
ระหว่างการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 1. กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 2. บรรยากาศทวัไประหว่างการเรียนการสอน และความร่วมมือในการทาํกิจกรรมของผูเ้รียน 

(การไดร่้วมงานกบัเพือน ๆ การทาํงานเป็นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง) และ 3. ผลการเรียนรู้
และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ทีเกิดขึนกบัผูเ้รียน รวมถึงปัญหาทีเกิดขึนและการแกไ้ข เป็นตน้ 

 2. ปรับปรุงรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมและสามารถนาํไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

       2.  วเิคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 2. ความสามารถในการวิเคราะห์ผูเ้รียน 3. ความสามารถในการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 4. ความสามารถในการ
วดัผลประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 5. ความสามารถในการพฒันาการเรียนการสอน
ดว้ยกระบวนการวิจยั/การวิจยัในชนัเรียน ระหว่างก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง โดยใชค้่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 3. วิเคราะห์ขอ้มูลพฒันาการในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในช่วงระหว่างการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ  

การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

 4. วิเคราะห์พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

บนัทึกหลงัการสอนของผูส้อนและบนัทึกผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน  โดยใช้ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
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การขยายผลรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

 การดาํเนินการวิจยัในการวิจยัระยะที 4 การพฒันา (Development) การประเมินผลและ
ปรับปรุงรูปแบบจากนันนําไปใช้ หลังจากได้ผลสรุปผลการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัได้นาํรูปแบบ       

การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้เพือดู
ความคงทนของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  เพือศึกษารูปแบบทีสร้างขึนมีผลทีสอดคลอ้งกบัการวิจยัทีไดท้าํการศึกษา โดยผูว้ิจยัได้
ทาํการนาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลไปใชต่้อ ดงันี 

 กลุ่มเป้าหมายทีนาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลหลงัการวจิยัไปใช ้

 ครูโรงเรียนบ้านตลุกคูณพฒันา  และครูโรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคี  จาํนวน 32 คน        

ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 โดยทาํการศึกษาในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 -  มกราคม         

พ.ศ. 2557   

 การเก็บรวมรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดน้าํเครืองมือทีใช้ในการวิจยัทีผา่นมานาํมาใช้อีกครังหนึง
กบัครูทงัสองโรงเรียน  เพือเป็นการยืนยนัประสิทธิภาพของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 จากขนัตอนที 4 การพฒันา (Development D2) : การประเมินผลรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Evaluation : E) 

สามารถสรุปเป็นขนัตอน ดงัตารางที 17 
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ตารางที 17 สรุปขนัตอนที 4 การพฒันา (Development D2) : การประเมินผล รูปแบบการพฒันา                
 วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล                 

 (Evaluation : E) เป็นการประเมิน และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู    

 เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีได้รับ 

ขนัตอนท ี4   

การพฒันา
(Development 

D2) : 

การประเมนิผล 

รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพอื
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทเีน้นความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล
(Evaluation 

: E) 

 

 

1. เพือ
ประเมินผล
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  

 

1.การทดสอบ
วดัความรู้
ความสามารถ
ในการจดัการ
เรียนการสอน
ทีเนน้ความ
แตกต่าง
ระหวา่งบุคคล
ก่อนการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูและหลงั
การพฒันา
วชิาชีพครูของ
ครูมาวเิคราะห์
เปรียบเทียบ
ความรู้
ความสามารถ
ในการจดัการ
เรียนการสอน
ทีเนน้ความ
แตกต่าง 

1. ประชากรที
ใชใ้น
การศึกษาวจิยั
ครังนี เป็น
ครูผูส้อน  

จาํนวน    

คน  จาก
โรงเรียนซบั
ใหญ่วทิยาคม 

โรงเรียนบา้น 

ตลุกคูณพฒันา 
โรงเรียน
ชุมชนบวับาน
สามคัคี   

2. กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใช้
ในการศึกษา
วจิยัครังนี เป็น
ครูผูส้อน  

จาํนวน    

คน  จาํแนก
เป็น  หวัหนา้
สายชนั 

จาํนวน    คน  

และครูผูส้อน  

จาํนวน    คน  

1. แบบทดสอบวดั     

ความรู้ความสามารถ
ในการจดัการเรียน
การสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

2. แบบประเมิน
หน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ 

3. แบบประเมิน
งานวจิยั/การวจิยัใน
ชนัเรียน 

4. แบบสงัเกต 

การสอน 

5. การประเมิน
ตนเอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวเิคราะห์
เนือหา             
(Content  Analysis) 

2. ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลียและค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

 

.ความสามารถ
ในการจดัการ
เรียนการสอนที
เนน้ความ
แตกต่าง
ระหวา่งบุคคล
ทงั  4  ดา้น 

.พฒันาการใน
การจดัการเรียน
การสอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล
ในช่วงระหวา่ง
การใชรู้ปแบบ
การพฒันา
วชิาชีพครู 
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ตารางที 17 สรุปขนัตอนที 4 การพฒันา (Development D2) : การประเมินผล รูปแบบการพฒันา                
 วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล                 

 (Evaluation : E) เป็นการประเมิน และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู    

 เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 

 
ขันตอนการ

ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีได้รับ 

   และนกัเรียน 

จาํนวน    

คน 

  

ขนัตอนท ี4   

การพฒันา
(Development 

D2) : 

การประเมนิผล 

รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพอื
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทเีน้นความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล
(Evaluation 

: E) 

 2. สงัเกต
พฤติกรรม  

การนิเทศ
ติดตามของครู
ผูนิ้เทศผูรั้บ
การนิเทศ 

3.ผลการเรียน
การสอนของ
ครูและ
นกัเรียน 

โดยใชว้ธีิการ
เลือกแบบ
เจาะจงจาก
โรงเรียน 

ซบัใหญ่ 

วทิยาคม 

  

 2.เพือปรับปรุง
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเนน้ 

พิจารณา
ตรวจสอบ
รายละเอียด
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพือ
เสริมสร้าง  

รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเนน้
ความแตกต่าง  

ขอ้มูลเกียวกบั
ความสามารถใน
การจดัการเรียน 

การสอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

 

1.รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเนน้ความ
แตกต่าง 
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ตารางที 17 สรุปขนัตอนที 4 การพฒันา (Development D2) : การประเมินผล รูปแบบการพฒันา                
 วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล                 

 (Evaluation : E) เป็นการประเมิน และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู    

 เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 

 

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีได้รับ 

 ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  

ใหมี้ความ
เหมาะสมและ
สามารถ
นาํไปใชไ้ด ้

อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
ต่อไป 

สมรรถนะการ
สอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล   

ระหวา่งบุคคล   การวเิคราะห์ข้อมูล
1. การวเิคราะห์
เนือหา             
(Content Analysis) 

 

ระหวา่งบุคคล
ฉบบัสมบูรณ์ 

การขยายผล
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพอื
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทเีน้นความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

เพือเป็นการ
ยนืยนั
ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ
การพฒันา
วชิาชีพครู
เพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
การสอนที
เนน้ความ
แตกต่าง
ระหวา่ง
บุคคล 

ศึกษาทดลอง
โดยใช้
แบบทดสอบ
ก่อนการ
พฒันาและ
หลงัการพฒันา
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

1. ครูโรงเรียน
บา้นตลุกคูณ
พฒันา  
จาํนวน  8 คน 

2. ครูโรงเรียน
ชุมชนบวับาน
สามคัคี  

จาํนวน  26 คน 

1. แบบทดสอบ
ความรู้ความเขา้ใจ
ในรูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพครู
เพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

2. แบบสมัภาษณ์
ความพึงพอใจของ
ครูเกียวกบัรูปแบบ
การพฒันาวชิาชีพ
ครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

1. ความรู้ความ
เขา้ใจใน
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเนน้ความ
แตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

. ความพึง
พอใจของครู
เกียวกบัรูปแบบ
การพฒันา
วชิาชีพครูเพือ
เสริมสร้าง 
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ตารางที 17 สรุปขนัตอนที 4 การพฒันา (Development D2) : การประเมินผล รูปแบบการพฒันา               
 วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล                

 (Evaluation : E) เป็นการประเมิน และปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู    

 เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 

 

ขันตอนการ
ดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ วธีิดาํเนินการ แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย 

เครืองมอื/ 

การวเิคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีได้รับ 

การขยายผล
รูปแบบการ
พฒันาวชิาชีพ
ครูเพอื
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทเีน้นความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

   

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การเฉลีย  ( x ) 

ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D)   

2. การวเิคราะห์
เนือหา  (Content 

Analysis) 

สมรรถนะ    

การสอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

 

 

 



บทท ี 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเรืองรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะดา้นการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยการ
ประยุกตใ์ชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการวิจยั  (Mixed Methods  Research) แบบแผนเชิง
ผสมผสาน แบบรองรับภายใน (The Embedded Design) (Creswell and Clark, 200  : 67 – 70) โดย
ใชแ้บบทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One-group Pretest-

Posttest Design) (Campbell and Stanley, 1963 : 8) ผสมผสานกบั Quasi Experimental Design 

แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตวัอย่างของการทดลองต่อเนือง (Equivalent Tim-Sample Design) 

(Campbell and Stanley, 1963 : 37) โดยนาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ 

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไปทดลองใชก้บั กลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นครูโรงเรียนซบัใหญ่
วิทยาคมในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ผูว้ิจยัได้
นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงันี 

 ตอนที 1 ผลการพฒันาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
 ตอนที 2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยดาํเนินการดงันี 
     2.1 ผลการประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทีใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

     2.2 ผลการประเมินความสามารถในการวเิคราะห์ผูเ้รียนทีใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

     2.3 ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีใช้
รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

     2.4 ผลการประเมินความสามารถในการวดัผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทีใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

278 
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                   2.5 ผลการประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีใช้รูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

       2.6 ผลการประเมินความสามารถในการวิจยั/การวิจยัในชนัเรียนทีใชรู้ปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

     2.7 ผลการประเมินความสามารถทางดา้นทกัษะการคิดและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของนกัเรียนทีใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

 

ตอนท ี1 ผลการพฒันาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  

การนาํเสนอผลการพฒันาและตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  เสนอโดยการตอบคาํถาม   

การวิจยัขอ้ที 1 รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทีพฒันาขึนประกอบด้วยกระบวนการอย่างไร มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด        

โดยมีขนัตอนรายละเอียดดงันี 
 

1. การวิจัย (Research : R1)  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานโดยการศึกษาสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยทีเกียวข้องกับรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูและความต้องการ
จําเป็น (Analysis : A)  

 การวจิยัในครังนีเพือศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐานโดยการศึกษาสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี  

หลกัการ งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูและประเมินความตอ้งการจาํเป็น    

เพือนาํไปสู่การพฒันารูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  โดยการศึกษาในครังนี ประกอบดว้ย 1. การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และ
งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 2. การวิเคราะห์สิงทีคาดหวงั (Target) กบัสภาพทีเป็นจริง (Actual) และ 3. การระบุ
เป้าหมายและผลทีพึงประสงค ์   
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 1.1 การศึกษาสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยทีเกียวข้องกับการรูปแบบ  

การพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพือให้ได้
รูปแบบเกียวกับการพฒันารูปแบบ  แนวคิดและทฤษฎีพืนฐาน จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี      

การเรียนรู้ต่าง ๆ พบวา่ 
      1.2 แนวคิดเกียวกับการพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ได้มี
นกัวิชาการไดใ้ห้แนวคิดไวม้ากมายอาทิ  ทิศนา แขมมณี (2548 : 204); กาญจนา  คุณารักษ ์(2545 : 

7); วชัรา เล่าเรียนดี (2556  :  260); เควนิ ครูส  (Kevin  Kruse, 2008 : 1); จอยซ์  เวลล์ และแคลฮอน  
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21-37); เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others, 1981 : 271); 
สเทิร์น (Stern, 1984 : 47); Tomlinson, Brimijoin, Narvacez (2008 : 72); Zepeda (1956 : 10);  
Similarly, Kazemi and Frank (2003); The National Education Association (NEA, 2003 : 2);  
American Education Research Association published a policy and research brief entitled (AERA,  

2005 : 2); Haycock. (1998); McCall (1997); Glickman and others (2010) พบวา่ รูปแบบการพฒันา
วชิาชีพทีจะช่วยใหค้รูสามารถรู้ช่องวา่งหรือจุดทีตวัเองตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและ เขา้ใจความตอ้งการ
ของผูเ้รียนมากยิงขึน และครูจะได้รู้ไดว้่าวิธีการสอน หลกัสูตร สือการเรียนการสอนอะไรทีตรง
ตามความตอ้งการ หรือช่วยปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียน และเป็นการเปรียบเทียบผลการทาํงานทีส่งผลต่อผูเ้รียน ทีได้จากการสอบถามความ
คิดเห็น วิธีการ สือทีใช้ในการจดัการเรียนการสอน และผูร่้วมในการพฒันาหลกัสูตร เพือใช้เป็น
ขอ้มูลในการศึกษาเปรียบเทียบสือการเรียนการสอน วิธีการสอน ทีสามารถตรวจสอบการเรียนรู้
ของผูเ้รียน และช่วยให้ครูสามารถเลือกหลกัสูตร พฒันาหลกัสูตร กลยุทธ์การเรียนการสอน และ
การประเมินผลทีมีความเหมาะสมกับผูเ้รียนมากยิงขึน ซึงประกอบด้วย 1. การวินิจฉัยปัญหา         
2. การกาํหนดวตัถุประสงค ์3. การวเิคราะห์ผูเ้รียน/วเิคราะห์การเรียนการสอน 4. การกาํหนดเนือหา  
5. วิธีการเรียนการสอน 6. กลยุทธ์การเรียนการสอน 7. การจดัการเรียนการสอน 8. หลกัสูตร         

9. สือการเรียนการสอน 10. การวดัผลประเมินผล 11. การสะทอ้นผล/การปรับปรุงการจดัการเรียน      

การสอน 12. การพฒันาการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 13. การปรับปรุงคุณภาพผูเ้รียน 14. 

การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 15. การทาํวจิยั 

            1.3 แนวคิดเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู พบว่า เป็นงานทีมีความจาํเป็นและสําคญั  

รวมถึงเป็นงานหนึงของการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนทีจะนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเนือง สามารถดาํเนินการไดโ้ดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และ/หรือผูนิ้เทศ ผูเ้ชียวชาญ
จากภายนอกในหน่วยงานต้นสังกัดให้ความร่วมมือ สนับสนุนและร่วมปฏิบติัโดยคณะครูใน
โรงเรียนร่วมมือกนั การฝึกอบรมครูประจาํการ (In - service  Training) ซึงเป็นรูปแบบหนึงของ 
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การพฒันาวิชาชีพครูและปฏิบติักนัอย่างสมาํเสมอจนถึงปัจจุบนั ซึงการพฒันาวิชาชีพครูสามารถ
นําไปใช้และทําให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

ซึงประกอบด้วย 1. การโคช้ (Coaching) 2. การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching)              

3. การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) 4. การโคช้แบบพีเลียง (Mentor 

Coaching)  5. การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) และยงัพบว่า 
พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546, สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2541  :  51) และนกัวิชาการไดใ้ห้แนวคิดอาทิ วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 291- 292); Julie 

Boyd in School Based Professional Learning, Reflective Practice and Coaching (2000); Cohen et 

al (1993); G Powell, M Chambers, G Baxter (2001); G Hoult (2005); Robert  Hargrove, Masterful 

Coaching. (1995),  Keefe & Jenkins (1997); Poe (2000); Kise (2006); Abdal – Haqq, 1996       

อา้งถึงใน McCall (1997 : 23); Zepeda (165 – 166); Glickman, Gordon and Ross Gordon (2010 : 

296);  Costa, Garmston (1994 : 167) Knight (2007); Reiman and Peace (2002) อา้งถึงใน Zepeda 

(2010 :  168); Marzano Waters (2009) อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 325); Collins (1987 : 

1146);  Randi & Zeichner (2004 : 221) โดยผูว้ิจยัสังเคราะห์และสรุปไดว้า่ การพฒันาวิชาชีพครู
เป็นวิชาชีพชนัสูงสาขาหนึงทีมีความจาํเป็นต่อสังคม และเป็นวิชาชีพทีผูเ้ป็นครูตอ้งมีความรู้ความ
ชํานาญทีฝึกฝนมาโดยเฉพาะ  ซึงวิชาชีพครูมีความจาํเป็นอย่างยิงสําหรับครูทุกระดับความรู้  

ประสบการณ์หรือความเชียวชาญ บุคลากรทางการศึกษา และผูที้เกียวข้องโดยตรงกับการจัด      

การเรียนรู้ ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ผูท้าํหน้าทีนิเทศ ซึงประกอบดว้ย ผูรู้้ผูเ้ชียวชาญดา้นหลกัสูตร 

เนือหา สาระวิชา การสอน การวิจยั และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทงัผูที้ไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ที
โคช้  (Coach)  ผูดู้แลให้คาํปรึกษา (Mentor) ฯลฯ เพราะการพฒันาในวิชาชีพของบุคลากรต่าง ๆ 

และการพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพตอ้งใช้ผูช่้วยทีมีความเชียวชาญในการโคช้และช่วยชีแนะใน
การพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaches) เพือเสริมสร้างให้ครูความเชียวชาญในเรือง
ต่อไปนีประกอบดว้ย  1. ครูมีความรู้ทีชดัเจนและความมนัใจเกียวกบัการสอน (Knowledge Base  

for Teaching) 2. การฝึกปฏิบติัเทคนิคทกัษะการสอนและการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทีตรงประเด็น       

3. ครูมีการแลกเปลียนเรียนรู้และร่วมกนัทาํงานระหว่างโคช้และผูรั้บการโคช้ 4. การสังเกต        

การสอน  5. กาํหนดเกณฑ์การตดัสินความสําและแผนปฏิบติัการทีชดัเจน 6. การสร้างบรรยากาศ
ในการทาํงาน 7. การยกย่องให้ความสําคญักบัความเชียวชาญดา้นการสอน (Recognition of  

Expertise) 8. ขอ้มูลพืนฐานในการทาํวจิยัในชนัเรียน 
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        1.4 ทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู พบว่า การทีจะพฒันาวิชาชีพครูให้ประสบ
ผลสําเร็จตอ้งอาศยัทฤษฎีทางการศึกษาซึงเป็นรากฐานสําคญัในการสนับสนุนและพฒันาครูให้
สามารถจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้ง
กับความต้องการของผูเ้รียน ดังนันผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีเกียวข้องกับ       

การพฒันาวชิาครู อนัประกอบดว้ย 

         ทฤษฎีการเปลียนแปลง (Theory of Change) เป็นทฤษฎีเกียวกบัการเปลียนแปลง
ภายในองคก์ร (Change theories and Organizational change) ทีจะช่วยให้องคก์รประสบผลสําเร็จ
ในการทาํงาน ทงันีทงันนัตอ้งขึนอยู่กบั 1. มโนทศัน์และทฤษฎีทีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหาร
การศึกษาซึงจะทาํความเขา้ใจในศาสตร์ของการบริหารมากยิงขึน 2. การบริหารสภาพปัญหาทีเกิด
จากความความขดัแยง ลาํเอียงหรือทีเกิดจากอคติส่วนบุคคล ดงันนัผูบ้ริหารจะตอ้งวางตวัเป็นกลาง 

เพราะทฤษฎีการเปลียนแปลงมีส่วนเกียวขอ้งกบัการบริหารพฤติกรรมของมนุษย ์3. ความทา้ทาย
ของผูบ้ริหารทางการศึกษาทีต้องรับมือกับการศึกษาขยายตวั การพฒันาและเจริญเติบโตทาง  

การศึกษามากขึน ดงันนัผูบ้ริหารตอ้งบริหารองคก์รให้เกิดประภาพและประสิทธิผลทีจะให้องคก์ร
มีความทดัเทียมและทนัสมยั  ฉะนนัผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งศึกษาทฤษฎีการเปลียนแปล เพราะจะช่วย
ชีแนะแนะนาํ พีเลียงและแนวทางในการปฏิบติัใหก้บับุคลากรในองคก์รทีจะสามารถนาํองคค์วามรู้
ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสายงานของตน 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) เป็นหลกัการ แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้
และวิธีการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รู้จกัวิธีการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้    

ดว้ยการนาํความรู้เดิมมาเชือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรืองใหม่ไดอ้ยา่งต่อเนือง ทาํให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ทกัษะการเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ผูเ้รียนได้วิเคราะห์หรือตงัคาํถามจากโจทยปั์ญหาผ่าน
กระบวนการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) มีปฏิสัมพนัธ์กับผูเ้รียนคนอืนในกลุ่ม             

มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) ซึงนาํไปสู่การคน้ควา้หาคาํตอบหรือสร้างความรู้
ใหม่ นกัทฤษฎีทีเกียวกบัการสร้างความรู้ มีความเชือวา่ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตวัเอง หรืออยา่งนอ้ย
ตีความหมาย ความจริง หรือขอ้มูลเหล่านนัจากการรับรู้ประสบการณ์ของตนเอง   

ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎีลําดับขันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of 

Needs), ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545 : 311) ผูว้จิยัพบวา่ เป็นลกัษณะลาํดบัขนั ระดบัตาํสุดไป
ยงัระดบัสูงสุด และสรุปวา่ เมือความตอ้งการในระดบัหนึงไดรั้บการตอบสนองมนุษยก์็จะมีความ
ตอ้งการอืนในระดบัทีสูงขึนต่อไป ดงันนัในการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ตอ้งมุ่งเนน้ในการพฒันาครูเป็นลาํดบัขนัตอน และค่อย ๆ พฒันา
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จากความสามารถในจดัการเรียนการสอนจากระดบัเบืองตน้สู่ความสามารถในการจดัการเรียน   

การสอนทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขนัสูงสุดต่อไป 

ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) พบว่า เป็น
ทฤษฎีทีกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างความต้องการ ซึงกําหนดลาํดับขันตอนความต้องการ         

ในระดบัตาํและความตอ้งการในระดบัสูงซึงเกียวขอ้งกบัความตอ้งการของมาสโลว ์5 ประเภท
เหลือเพียง 3 ประเภท ดงันี 1. ความตอ้งการในการอยูร่อด (Existence Needs: E) เป็นความตอ้งการ
ในระดับตาํสุดและมีลักษณะเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ คือ    

ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological Needs) และความตอ้งการความมนัคงหรือความปลอดภยั  

(Security or Safe Needs) 2. ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (Related Needs : R) ประกอบดว้ย      

ความตอ้งการตามทฤษฎีมาสโลว ์ดา้นสังคม ความตอ้งการการยอมรับ  ความตอ้งการการยกย่อง 

(Esteem Needs) 3. ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs : G) ประกอบดว้ยส่วนทีเป็น
ความตอ้งการการยกยอ่งและความตอ้งการประสบความสําเร็จตาม ทฤษฎีมาสโลว ์อลัเดอร์เฟอร์ 

(Alderfer) ไม่เชือว่าบุคคลจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในระดบัของ
ความตอ้งการก่อนทีจะกา้วหนา้ไปสู่ความตอ้งการในระดบัอืน เขาพบวา่บุคคลจะไดรั้บการกระตุน้ 

โดยความต้องการมากกว่าหนึงระดับ ตัวอย่าง เช่น ความต้องการได้รับเงินเดือนทีเพียงพอ            

ในขณะเดียวกนั จะเกิดความตอ้งการการยอมรับ ความพอใจความตอ้งการทางสังคมและอาจเกิด
ความตอ้งการการสร้างสรรค ์ตอ้งการความกา้วหนา้ไปพร้อม ๆ กนั  

 ทฤษฏีการเรียนรู้ (Learning Theory) รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างขึนภายใตแ้นวคิดทฤษฎีการเรียนรู้  

กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) และกลุ่มสรรคส์ร้างนิยม (Constructivism) (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 

59; Schunk, 2008 : 17)      

 .  แนวคิดเกียวกับการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงมี
นกัวชิาการไดใ้ห้แนวคิดไวม้ากมายอาทิ Archambault et al., (1993); Bateman (1993); International 

Institute for Advocacy for School Children (1993); McIntosh, Vaughn, Schumm, Haager, and Lee 

(1993); Tomlinson (1995); Tomlinson, Moon, and Callahan (1998); Westberg, Archambault, 

Dobyns, and a and b, Salvin (1993); Tomlinson (2000 : 1); American Psychological Association 

(1997); พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542; สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  

(2554 : 7 - 8); เดวิท คอล์ป อา้งถึงในกระทรวงศึกษาธิการ (2545); Carl R. Rogers, อา้งถึงใน   

วฒันาพร ระงบัทุกข์ (2542); Anthony  Grasha และ Shery1  Reichmann; วิชยั วงษใ์หญ่ (2544 :    

1-13); พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2550); กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 5 - 7);              
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อาภรณ์ ใจเทียง (2544); ทิศนา แขมมณีและคณะ (2543 : 55 - 59); สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ 

(2545 : 17 - 18 ) พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยินดีสุข (2550 : 23 - 24) สรุปไดว้า่ การเรียน     

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีประสิทธิภาพนนัตอ้งตอบสนองความตอ้งการใน
การเรียนรู้ ความสนใจ ความพร้อมของผูเ้รียนแต่ละคน มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเนือหา  
และให้ความสําคญัต่อจุดประสงค์และกลยุทธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพือให้ผูเ้รียนเกิด     

การเรียนรู้อย่างแทจ้ริง ดงันันบทบาทสําคญัของครูในการจดัการเรียนสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลตอ้งเป็นผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยความสะดวก คอยติดตามตรวจสอบและเป็นผูว้ิเคราะห์
ผูเ้รียน รู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ช่วยให้มีขอ้มูลทีสําคญัในการออกแบบการจดั       

การเรียนรู้ทีเหมาะสมตามธรรมชาติของผูเ้รียน ประสบการณ์  และพืนฐานความรู้เดิม วิธีการเรียนรู้
ของผูเ้รียนโดยกาํหนดบทบาทให้ผูเ้รียนทุกคนไดมี้ส่วนเขา้ร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ ทีเหมาะสมกบั
ความสามารถ ความสนใจของผูเ้รียน และทีสําคญับทบาทของครูในการจดัการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพนันจะต้องคาํนึงถึงหัวข้อสําคญั ๆ ดังต่อไปนี 1. วิเคราะห์ผูเ้รียน 2. ประเมิน        

ความพร้อมของนกัเรียน 3. ศึกษาแนวคิด หลกัการและเทคนิคการสอนต่าง ๆ 4. วิเคราะห์หลกัสูตร 

5. ออกแบบการเรียนการสอน 6. จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและผูเ้รียนโดยทีครู
เป็นผูช่้วยในการอาํนวยความสะดวกและเป็นผูติ้ดตามตรวจสอบ  7. ออกแบบการวดัและ
ประเมินผลใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 8. วเิคราะห์ผลการจดัการเรียนการสอนเพือใชเ้ป็นขอ้มูล
สารสนเทศในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน   

        1.6 ทฤษฎเีกยีวกบัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า  
        ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Kolb : 1984) รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด     

ของโคล์บ ไดใ้ช้ในการจดัประเภทของแบบการเรียนรู้ ทฤษฎีนีกล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้และ 

การปรับตวัของแต่ละบุคคลรวมทงัระบุบรรยากาศของการเรียนรู้ที สอดคลอ้งกบัแบบการเรียนรู้
ของแต่ละคน โดยสามารถอธิบายเป็นวงจรการเรียนรู้ 4 ขนัตอน คือ 

        ขนัที 1 ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (Concrete Experience) ในสถานการณ์การเรียนรู้
หนึง ๆ ในขันนีจะมีลักษณะทียึดความรู้สึกของตนเองเป็นหลักมากกว่าจะใช้ แนวความคิด        

อยา่งมีระบบในการจดัการกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

        ขันที  2 การไตร่ตรอง  (Reflective Observation) ขันนีมุ่งทีจะทําความเข้าใจ              

กบัประสบการณ์ต่าง ๆ ทีไดพ้บดว้ยการสังเกตจากหลาย ๆ แง่มุม จะเรียนรู้จากการเฝ้าดูและการฟัง 

        ขนัที 3 สรุปเป็นหลกัการนามธรรม (Abstract Conceptualization) ขนันีเป็นการเรียนรู้
ทีมุ่งใช้เหตุผลและความคิดมากกวา่การใช้ความรู้สึกในการเขา้ใจสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถสร้าง
ความคิดรวบยอดใหม่ ๆ และจะเรียนรู้โดยการคิด 
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        ขนัที 4 การทดลองปฏิบติั (Active Experimentation) เป็นขนัทีมุ่งนาํเอาแนวคิดหรือ
ความคิดรวบยอดใหม่ ๆ ทีสรุปไดไ้ปปฏิบติัจริงในสถานการณ์ต่างๆ เป็นการเรียนรู้จากการกระทาํ 

       ทฤษฎกีารสร้างความรู้ (Constructivist theory) 

          ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) เป็นหลักการ แนวคิดเกียวกับ          

การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้ สามารถแสวงหา
ความรู้ดว้ยการนาํความรู้เดิมมาเชือมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรืองใหม่ไดอ้ยา่งต่อเนือง ทาํให้ผูเ้รียนได้
พฒันาทกัษะการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวิต ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์หรือตงัคาํถามจากโจทยปั์ญหา
ผ่านกระบวนการสะทอ้นความคิด (Reflective Thinking) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนคนอืนในกลุ่ม      

มีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั (Action Learning) ซึงนาํไปสู่การคน้ควา้หาคาํตอบหรือสร้างความรู้
ใหม่ นกัทฤษฎีทีเกียวกบัการสร้างความรู้ มีความเชือวา่ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตวัเอง หรืออยา่งนอ้ย
ตีความหมาย ความจริง หรือขอ้มูลเหล่านนัจากการรับรู้ประสบการณ์ของตนเอง   

          ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing  

Theory) คลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985 : 52 - 108) ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ขอ้มูล (Information Processing Theory) เปรียบเสมือนการทาํงานของคอมพิวเตอร์  ซึงมีการทาํงาน
เป็นขันตอนดังนี  1. การรับข้อมูล  ( Input)โดยผ่านทางอุปกรณ์หรือเครืองรับข้อมูล                   

2. การเขา้รหสั (Encoding) โดอาศยัชุดคาํสังหรือซอฟตแ์วร์ 3. การสังขอ้มูลออก (Output) โดยผา่น
ทางอุปกรณ์ และยงัพบว่าทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูลทีเกิดจากความรู้ใน
เชิง   เมตาคอคนิชันหรือการรู้คิด (Metacognitive Knowledge) จึงมกัประกอบไปด้วยความรู้
เกียวกบับุคคล (Person) งาน (Task) และกลวิธี (Strategy) ซึงประกอบดอ้ยความรู้ยอ่ย ๆ ทีสําคญั
ดงันี 1. ความรู้เกียวกบับุคคล (Person) ประกอบไปดว้ยความรู้ความเชือเกียวกบัความแตกต่าง
ภายในตวับุคคล (Intra Individual Differences) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Inter Individual 

Differences) และลกัษณะสากลของกระบวนการรู้คิด (Universals of Cognition) 2. ความรู้เกียวกบั
งาน (Task) ประกอบด้วยความรู้เกียวกับขอบข่ายของงานปัจจยัเงือนไขของงาน และลักษณะ     

ของงาน 3. ความรู้เกียวกบักลวิธี (Strategy) ประกอบความรู้เกียวกบักลวิธีการรู้เฉพาะด้านและ
โดยรวมและประโยชน์ของกลวิธีนนัทีมีต่องาน แต่ละอยา่ง ในลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนั แพริสและ
คณะ (Paris et al., 1983 : 293 - 316) ไดจ้าํแนกความรู้ในเชิงเมตาคอคนิชนัออกเป็นประเภท 

เช่นเดียวกนั ซึงประกอบดว้ย 1. ความรู้ในเชิงปัจจยั (Declarative Knowledge) คือ ความรู้เกียวกบั
ปัจจยัต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่องาน 2. ความเชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) ไดแ้ก่ความรู้
เกียวกับกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ในการดําเดินงาน 3. ความรู้เชิงเงือนไข  (Conditional 
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Knowledge) ได้แก่ความรู้เกียวกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดั และเงือนไขในการใช้กลวิธีต่าง ๆ และ   

การดาํเนินงาน         

       ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) โฮวาร์ด การ์ดเนอร์       

(Howard Gardner) เป็นผูห้นึงทีพยายามอธิบายให้เห็นถึงความสามารถทีหลากหลาย โดยคิด                

“ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of Multiple Intelligences) เป็นแนวคิดทางสติปัญญาของมนุษยมี์หลาย
ดา้นและมีความสําคญัต่อมนุษย ์ทงันีทงันนัขึนอยู่กบัว่าใครจะมีความโดดเด่นในดา้นใดบา้ง และ
ความสามารถของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป ซึงอาจจะแสดงออกมาเป็นความสามารถเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล ขึนอยู่กบัสติปัญญาความสามารถทีหลากหลายของบุคคลทีมี ความสามารถทีมา
จากการถูกควบคุมโดยสมองแต่ละส่วน และการพฒันาสมองตอ้งไดรั้บการเลียงดูจากสิงแวดลอ้มที
เหมาะสม การส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย        

คิดอย่างมีเหตุผล  และต้องจัดให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือให้พัฒนา
ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลในการปรับตวัให้เขา้กบัสิงแวดล้อมและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   พหุปัญญาไดแ้บ่งลกัษณะบุคคลทีมีความสามารถในแต่ละดา้นดงัต่อไปนี 

        1. ปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถในการใชภ้าษารูปแบบ
ต่าง ๆ ตงัแต่ภาษาพืนเมืองจนถึงภาษาอืน ๆ สามารถรับรู้ เขา้ใจภาษา และสามารถสือภาษาให้ผูอื้น
เขา้ใจไดต้ามทีตอ้งการ ผูที้มีปัญญาดา้นนีโดดเด่นก็มกัเป็น กวี นกัเขียน นกัพูด นกัหนงัสือพิมพ ์ครู  

ทนายความ หรือนกัการเมือง  

        2. ปัญญาดา้นตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) คือ 

ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุ และผลการคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์  และการคิด
คาํนวณทางคณิตศาสตร์ ผูที้มีปัญญาด้านนีโดดเด่น ก็มกัเป็น นักบญัชี นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ 

นกัวจิยั นกัวทิยาศาสตร์ นกัเขียนโปรแกรม หรือวศิวกร  

        3. ปัญญาดา้นความสามารถในการรับรู้ทางสายตาไดดี้ สามารถมองเห็นพืนที รูปทรง 

ระยะทาง และตาํแหน่ง อยา่งสัมพนัธ์เชือมโยงกนั แลว้ถ่ายทอดแสดงออกอยา่งกลมกลืน มีความไว
ต่อการรับรู้ในเรืองทิศทาง สําหรับผูที้มีปัญญาด้านนีโดดเด่น จะมีทงัสายวิทย์ และสายศิลป์  

สายวิทย ์ ก็มกัเป็น นกัประดิษฐ์ วิศวกร ส่วนสายศิลป์ ก็มกัเป็นศิลปินในแขนงต่าง ๆ เช่น จิตรกร  

วาดรูป ระบายสี เขียนการ์ตูน นกัปัน นกัออกแบบ ช่างภาพ หรือสถาปนิก เป็นตน้  

        4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลือนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) คือ 

ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึงความคิด  ความรู้สึก โดยใช้อวยัวะส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย  รวมถึงความสามารถในการใชมื้อประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว 

ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผสั สําหรับผูที้มีปัญญาด้านนีโดดเด่น 
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มกัจะเป็นนกักีฬา หรือ ไม่ก็ศิลปินในแขนง นกัแสดง นกัฟ้อน นกัเตน้ นกับลัเล่ย ์หรือนักแสดง
กายกรรม  

         5. ปัญญาดา้นดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถในการซึมซบั และเขา้ถึง
สุนทรียะทางดนตรี ทงัการไดย้นิ การรับรู้ การจดจาํ และการแต่งเพลง สามารถจดจาํจงัหวะ ทาํนอง 

และโครงสร้างทางดนตรีไดดี้ และถ่ายทอดออกมาโดยการฮมัเพลง เคาะจงัหวะ เล่นดนตรี และ  

ร้องเพลง สาํหรับผูที้มีปัญญาดา้นนีโดดเด่น มกัจะเป็นนกัดนตรี นกัประพนัธ์เพลง หรือนกัร้อง  

          6. ปัญญาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการ
เขา้ใจผูอื้น ทงัดา้นความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาทีซ่อนเร้นอยูภ่ายใน มีความไวในการสังเกต  

สีหน้า ท่าทาง นาํเสียง สามารถตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพไดง่้าย เจรจาต่อรอง    

ลดความขดัแยง้ สามารถจูงใจผูอื้นไดดี้ เป็นปัญญาดา้นทีจาํเป็นตอ้งมีอยูใ่นทุกคน แต่สําหรับผูที้มี
ปัญญาดา้นนีโดดเด่น มกัจะเป็นครูบาอาจารย ์ผูใ้ห้คาํปรึกษา นกัการทูต เซลแมน พนกังานขายตรง  

พนกังานตอ้นรับ ประชาสัมพนัธ์ นกัการเมือง หรือนกัธุรกิจ  

           7. ปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการ
รู้จกั ตระหนกัรู้ในตนเอง สามารถเท่าทนัตนเอง ควบคุมการแสดงออกอยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ 

และสถานการณ์ รู้ว่าเมือไหร่ควรเผชิญหนา้ เมือไหร่ควรหลีกเลียง เมือไหร่ตอ้งขอความช่วยเหลือ 

มองภาพตนเองตามความเป็นจริง รู้ถึงจุดอ่อน หรือขอ้บกพร่องของตนเอง ในขณะเดียวกนัก็รู้วา่ตน
มีจุดแข็ง หรือความสามารถในเรืองใดมีความรู้เท่าทนัอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความคาดหวงั 

ความปรารถนา และตวัตนของตนเองอยา่งแทจ้ริง เป็นปัญญาดา้นทีจาํเป็นตอ้งมีอยูใ่นทุกคนเช่นกนั  

เพือให้สามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณค่าและมีความสุข สําหรับผูที้มีปัญญาดา้นนีโดดเด่น มกัจะเป็น
นกัคิด นกัปรัชญา หรือนกัวจิยั  

         8. ปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คือ ความสามารถในการรู้จกั  

และเขา้ใจธรรมชาติอยา่งลึกซึง เขา้ใจกฎเกณฑ ์ปรากฏการณ์ และการรังสรรคต่์าง ๆ ของธรรมชาติ 

มีความไวในการสังเกต เพือคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ  มีความสามารถในการจดัจาํแนก 

แยกแยะประเภทของสิงมีชีวิต ทังพืชและสัตว์ สําหรับผูที้มีปัญญาด้านนีโดดเด่น มักจะเป็น         

นกัธรณีวทิยา นกัวทิยาศาสตร์ นกัวจิยั หรือนกัสาํรวจธรรมชาติ 

         ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Collaborative Learning) ทิศนา แขมมณี 

(2554 : หนา้ 98 - 06) คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มทีมีความสามารถต่างกนั
ประมาณ 3 - 6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นักการศึกษาคนสําคญัทีเผยแพร่
แนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือนีคือ สลาวิน, เดวิท จอห์นสัน, และโรเจอร์ จอห์นสัน กล่าวว่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนเป็นมิติทีมกัจะถูกละเลยหรือมองขา้มไปทงั ๆ มีผลวิจยัชีชัดเจนว่า 
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ความรู้สึกของตนเองต่อผูเ้รียนต่อโรงเรียนครูและเพือนร่วมชนัมีผลต่อการเรียนรู้มาก จอห์นสัน
และจอห์นสันกล่าววา่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนมี 3 ลกัษณะคือ 

       1. ลกัษณะแข่งขนักนัในการเรียนรู้ 

       2. ลกัษณะต่างคนต่างเรียน 

       3. ลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ 

  

 2. การวเิคราะห์สิงทคีาดหวงั  (Target)  กบัสภาพทเีป็นจริง (Actual)  โดยการการสนทนากลุ่ม  

ซึงผู้วิจัยได้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มกับโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

   2.1 ผลการสนทนากลุ่มโรงเรียนตน้แบบการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล พบวา่   
          2.1.1 ด้านการกําหนดนโยบาย  กลยุทธ์  หรือแผนงานใดบ้าง  ทีส่งเสริมให้ครู      

จดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างระหว่างบุคคล พบว่า โรงเรียนมีการกาํหนด
นโยบาย  และกาํหนดยุทธศาสตร์ทีชดัเจน ซึงผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ห้ความสําคญัอยา่งมากใน
การพฒันานักเรียน มีการกาํหนดการเรียนการสอนทีส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ดาํเนินโครงการอยา่งต่อเนือง เริมตน้โครงการจากการขบัเคลือนทกัษะการคิดสู่ห้องเรียน และระบุ
โครงการการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ครู
จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน (เก่ง กลาง อ่อน) มีการนิเทศติดตาม การบริหารจดัการ
ความรู้ (KM) และสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเนือง และไดข้ยายผลหรือขบัเคลือน
โครงการโดยใชภ้าคีเครือข่ายภายในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และส่งเสริมพฒันาครูเพือพฒันาผูเ้รียน
ให้ตรงตามศกัยภาพกลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการขบัเคลือนโดยให้โรงเรียนตน้แบบเป็นผูค้อย
อาํนวยความสะดวกและมีการกาํกบัติดตามเพือนําผลทีได้มาวางแผนในการขบัเคลือนร่วมกัน 

ส่งเสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนแบบคละชนั พฒันาการจดัการเรียนการสอนให้กบัครูอย่าง
ต่อเนือง และบรรจุโครงการในแผนปฏิบติัการประจาํปีซึงเป็นโครงการทีมีผลกลบัคืนมาชดัเจนและ
ได้ผลประเมินหน่วยการจดัการเรียนรู้ของครูว่ามีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีวดัก่อน
ดาํเนินการสอน  และส่งเสริมให้คุณครูไดป้ฏิบติัการอยา่งต่อเนือง มีการประชุมแลกเปลียนเรียนรู้  

เกียวกบัแผนปฏิบติัการ หรือโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเปิดบา้นกระบวนการคิด มีการจดัทาํ
แผนจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และขยายผลไปในระดบัชนัต่าง ๆ โดย
เน้นให้ครูมีการจดัการเรียนการสอนทุกระดับชัน และทุกคน มีโครงการทีสนับสนุนการจดั         

การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น โครงการพฒันานวตักรรมการเรียน     
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การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล, โครงการพฒันาหน่วยการเรียนรู้, โครงการวดัผล
ประเมินผูเ้รียน, โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาและระบุในแผนปฏิบติัการ ส่วนดา้นกุลยุทธ์ 

เน้นการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมและการบริหารจดัการแบบบูรณาการ นอกจากนียงัพบว่า
คุณครูยงัไม่เขา้ใจถึงความหมายของคาํว่าความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การรู้จกันักเรียนเป็น
รายบุคคล การสอนซ่อมเสริม การจดัการเรียนการสอนทีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน ตลอดจน    

การกาํกบัดูแลช่วยเหลือครูและแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัการเรียนการสอน ซึงเป็นส่วนหนึงของ
โครงการการขบัเคลือนทกัษะการคิดสู่ห้องเรียน และควรให้การส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียน
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยการประเมินผลผูเ้รียนโดยใชมิ้ติคุณภาพ (Rubric) 

         2.1.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลหลงัเขา้ร่วม
โครงการการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระว่างบุคคล พบว่า มีผล      

การดาํเนินการอย่างต่อเนือง หลังจากผ่านการให้คาํแนะนาํ โดยนักวิชาการของคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน สพฐ.) และทางโรงเรียนมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูจดัการเรียนการสอน
โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยให้ครูเป็นผูก้าํหนดความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รียนทีไดจ้ากผลการสังเกตการสอนของครู หรือไดจ้ากผลการวิเคราะห์บนัทึกหลงัสอน พบว่า
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีครูผูส้อนกาํหนด ส่วนใหญ่เป็นเรืองของความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเหล่านี
มาจากผลการจดัประสบการณ์ทีครูเป็นผูพ้ิจารณา โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เครืองมือประเมินเพือ
วนิิจฉยัผูเ้รียน (Diagnostic Assessment)  

         2.1.3 ดา้นนวตักรรมทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนพบวา่ เป็นวิธีสอน เทคนิคต่าง ๆ 

นอกจากนีมีการสร้างนวตักรรมประเภทเอกสารประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้ สือ Power -

point e - book คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพลง เกม นิทาน มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

         2.1.4  ดา้นการจดัการเรียนรู้ทีเสริมสร้างคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า    
ในภาพรวมมีการจดัการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม 

ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ มีการดาํเนินการบา้งในรายวชิาสุขศึกษา พลศึกษา ดนตรี ศิลปะ  และ
เนน้การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นรายวิชา  ส่วนใหญ่มีการดาํเนินการใน
ลกัษณะของการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  และขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เนืองจากผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โดยจาํแนกตามความแตกต่างระหวา่งบุคคลในแต่ละห้องเรียน และให้ผูส้อนแต่ละคนจดัการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา โดยร่วมกนักาํหนดหัวเรือง (Theme) ทีเป็นหัวขอ้เรืองเดียวกัน และ
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ผูส้อนสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัรายวชิา มีการมอบหมายงานให้นกัเรียนปฏิบติัตาม
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซึงจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่านหนึง พบวา่ 
 

 “การจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนทุกคนต้องได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ ดังนันการมอบหมายใบงาน หรือกิจกรรมต่าง  ๆทีให้นักเรียนทําจะแตกต่างตาม
ความสามารถของนักเรียน เช่น นักเรียนทีแตกต่างกันในเรืองของการสือสารภาษาอังกฤษ เวลา
มอบหมายงานให้ทาํกจ็ะให้ใบงานตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล” 

 

         2.1.5 ด้านการสร้างนวตักรรมของครู ส่วนใหญ่เป็นการดาํเนินการโดยไม่ได้ผ่าน   

การศึกษาวจิยัทีเป็นระบบเป็นขนัตอน แต่มีการนาํมาใชต้ามประสบการณ์ หรือการศึกษาจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  เวบ็ไซด ์โทรทศัน์ครู ประสบการณ์จากการทาํผลงานทางวิชาการ นวตักรรม
ทีผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์แนะนําให้ใช้ หรือจากการแลกเปลียนเรียนรู้กับเพือนครู การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาอบรมเชิงปฏิบติัการ การเขา้ชมนิทรรศการทีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ขนัพืนฐาน (สพฐ.) และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จดั หรือศึกษาจากเอกสาร งานวิจยัทีเกียวขอ้ง    

จากการใหข้อ้มูลของศึกษานิเทศกท์่านหนึง กล่าววา่  
 

 “ศึกษานิเทศก์จะแนะนาํให้คาํปรึกษาเกียวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน เทคนิค วิธีสอน
ทีศึกษานิเทศก์ได้รับการอบรม และนาํเอกสารไปให้ หรือเมือออกนิเทศตามโรงเรียน กจ็ะแนะนาํ
พูดคุยกับครูว่า ให้ลองนําเทคนิควิธีสอนเหล่านีไปใช้ รวมทังแนะนําสือทีเน้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ( ICT) และวิธีการประเมินไปด้วยกัน ซึงครูหลายคนได้นาํไปประยุกต์ และทาํให้เกิดผล
ดีกับนักเรียน และต่อตัวครู สามารถวางแผนต่อเนืองเป็นผลงานทางวิชาการได้” 

 

         2.1.6 ดา้นประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

พบว่า ครูจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ทาํให้ผูเ้รียนไม่เครียดเนืองจาก
การประเมินไม่มีเนน้การได-้ตก และสามารถพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน ทาํให้
ผูเ้รียนไม่เกิดการเปรียบเทียบกบัเพือนร่วมชันเรียน และไม่รู้สึกตาํต้อยกว่าเพือนร่วมชันเรียน       

ซึงผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก ์ใหค้วามคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่  
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 “การจัดการเรียนการสอนทีเน้นคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคลในวัฒนธรรมไทย  
ครูผู้สอนไม่จาํเป็นต้องบอกผู้ เรียนว่า ผู้ เรียนมีสมรรถนะอยู่ในระดับใด อยู่ในกลุ่มระดับความรู้
ทักษะความสามารถสูง กลาง ตาํ ทาํให้ไม่เกิดปัญหากับผู้ เรียน  แต่มีความสําคัญอย่างยิงสําหรับครู  
ทีต้องสามารถจาํแนกผู้ เรียนได้อย่างไม่เป็นทางการ และต้องพัฒนาผู้ เรียนทุกกลุ่ม ทุกระดับไปสู่
เป้าหมายเตม็ตามศักยภาพ” 

 

        2.1.7 ดา้นการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนทีเน้นคุณค่าความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทีผูส้อนดาํเนินการ พบว่า ส่วนใหญ่มีการดาํเนินการเป็นปกติในชันเรียน แต่อาจไม่ได้
ดาํเนินการเขียนไวใ้นหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจดัการเรียนรู้ และไม่ไดน้าํมาเขียนเป็นรายงาน
การพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนหรือการวิจยัในชนัเรียน ดงัทีผูบ้ริหารโรงเรียนท่านหนึงให้
ขอ้คิดเห็นวา่   
 

 “ครูจัดการเรียนการสอนทีเน้นคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่แล้วทุกวัน แต่ปัญหา 
คือ ครูไม่ได้เขียนเป็นรายงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ เนืองจากครูมีภารกิจงานสอนและงานอืน   ๆ 
แต่สรุปได้ว่าเป็นลักษณะของ “ทาํจริง แต่ไม่ได้เขียน”   
 

 3. ผลการการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมและรองผู้ อํานวยการ       

ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม   เกียวกับกระบวนการในการขับเคลือน            

การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างในการสัมภาษณ์ พบวา่     
       3.1 ดา้นการกาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรือแผนงานใดบา้ง ทีส่งเสริมให้ครูจดัการเรียน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งระหวา่งบุคคล พบวา่ โรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคมมีการกาํหนด
นโยบายเพือส่งเสริมใหค้รูสามารถจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดว้ยการ  

1. เร่งปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนการสอน การทดสอบ/การวดัและประเมินผลผู ้เรียน              

2. มีการปฏิรูปครูให้มีความรู้ความสามารถในการสอนเพิมเติม กลยุทธ์ในการจดัการเรียนการสอน 

โดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือ  1. การพัฒนาคุณภาพผู้เ รียน  2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา               
3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทงัยงัมีการนาํนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษาและ    

การปฏิรูปการศึกษามากาํหนดเป็นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค ์โดยการประกาศเป็นจุดเนน้ 

เพือพฒันาคุณภาพการศึกษาไปสู่ผูเ้รียน มีการกาํหนดเป็นรายวิชาเพิมเติม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

ซึงประกอบดว้ย กิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามจุดเน้นของสถานศึกษา ตงัแต่ระดบัชนัประถมศึกษา  
ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีการจัดทําโครงการ              
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การพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลบรรจุไวใ้นแผนการปฏิบติัการ
ประจาํปีของโรงเรียน เพือส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดอนัจะทาํให้ผูเ้รียนมีพฒันาการทางดา้น
กระบวนการคิดเพิมมากขึน  และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้เ รียนได้มีมุมมองในการเรียนรู้                   

ทีหลากหลายครอบคลุมตามศกัยภาพของผูเ้รียน โดยเห็นว่าจะช่วยทาํให้บรรลุตามเป้าหมายของ     

กลยทุธ์และนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษาในยคุของการปฏิรูปการศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที 29 กระบวนการการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม 

 

 นอกจากนียงัมีเทคนิค กลยุทธ์ในการขับเคลือนการพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้น       

ความแตกต่างระหว่างบุคคลใช้รูปแบบ SUBYAI-KM Model โดยการประชุมทีมวิชาการ             

ซึงประกอบดว้ย  หวัหนา้ฝ่ายวิชาการและคณะหวัหนา้สายชนั หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้
แต่ละฝ่ายไดร่้วมกาํหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา พร้อมกบัประกาศเป็นนโยบาย
เพือพฒันาผูเ้รียนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และกาํหนดแผนการปฏิบติังานเพือกาํหนดให้
ครูได้จดัการเรียนการสอนทีสนองกบันโยบายในการจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน รวมถึงแต่งตงั     

ทีมวิชาการเพือช่วยในการนิเทศ (Supervision) กาํกบัติดตาม (Monitoring) แนะนาํและช่วยเหลือ  

(Coaching, Mentoring) พร้อมกบันาํผลทีไดม้าวิเคราะห์เพือสะทอ้น (Reflect) ให้ครูไดรั้บทราบถึง
ปัญหาทีเกิดขึนในชนัเรียน โดยการประชุมแลกเปลียนเรียนรู้ทงัโรงเรียน และนาํผลทีไดจ้ากการ
นิเทศติดตาม  (Supervision) ช่วยเหลือ (Mentoring) มาใช้เป็นข้อมูลพืนฐานในการวางแผน           

ในปีการศึกษาต่อไป   
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   3.2 ผลจากการดาํเนินการให้ครูจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

เกิดผลประโยชน์กบันกัเรียนอย่างไร และเกิดประโยชน์กบัครูผูส้อนอย่างไรบา้งครูมีการนาํไป
พฒันาเป็นผลงานทางวชิาการหรืองานวจิยับา้งหรือไม่ 

 จุดทีต้องการพฒันา คือ รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน ให้กับครู กลยุทธ์ของโรงเรียน        

ซบัใหญ่วิทยาคมใชเ้ทคนิควิธีการโดยให้ครูทีมีประสบการณ์หรือมีความสําเร็จในการจดัการเรียน
การสอนทีมีประสิทธิภาพ และเทคนิควิธีการเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การจดัคู่บดัดี  

(Think  Pair Share) มาช่วยในการให้คาํปรึกษาชีแนะ (Coaching) และเป็นพีเลียง (Mentor) รวมถึง
การเขา้นิเทศติดตามครูใหม่ทีไดรั้บการฝึกฝนแล้ว จากขอ้สังเกตพบว่า ครูใหม่ยงัขาดทกัษะและ
ความชาํนาญและความเชียวชาญในรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีสะทอ้นถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การบริหารจัดการชันเรียน การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และการเตรียม        

การสอนในชวัโมงถดัไป ขาดการเตรียมการวางแผนและสือการจดัการเรียนการสอนทีจะอาํนวย
ความสะดวกในการเรียนรู้  การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึงนับได้ว่าเป็น
สิงจาํเป็นทีจะเป็นตวับ่งชีว่าครูเป็นครูมืออาชีพหรือไม่ นอกจากนียงัพบว่า โรงเรียนซับใหญ่
วิทยาคมมีการเคลือนยา้ยบุคลากรค่อนขา้งบ่อยทาํให้การจดัการเรียนการสอนไม่ต่อเนืองทาํให้มี
ประสิทธิภาพลดน้อยลง ทางโรงเรียนจึงตอ้งจดัอบรมและพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอน     

ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะครูทีบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรือง        

การจดัการเรียนการสอนเพิมมากขึน   

 

 “ดังนันการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีประสิทธิภาพนัน  
ครูต้องวางแผนเพือเตรียมการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของผู้ เรียน ความพร้อม      
ความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้ เรียน  รวมทังควรจัดหาสือเพืออาํนวยความสะดวก  
ในการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน” 

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
  

 ในการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน ตอ้งฝึกฝนให้ครู
สามารถสอนเป็น  เลือกวิธีการสอนทีมีความสอดคล้องกับผูเ้รียนซึงเป็นสิงสําคัญ โดยปกติ         

การประชุมเชิงปฏิบติัการหรือการอบรมทวั ๆ ไปจะมุ่งเน้นเฉพาะเนือหาสาระทีเป็นภาคทฤษฎี  

หลักการ แนวคิด ดังนันการทีจะให้ครูสามารถสอนเป็นและปฏิบัติได้นันต้องให้ครูได้ลงมือ
ปฏิบติัการสอนควบคู่กบัการประชุมเชิงปฏิบติัการหรือการอบรม ตวัอย่างเช่น ครูสาธิตการสอน
ก่อนไปสอนในห้องเรียน ซึงจะทาํให้ครูมีความมนัใจและกล้าทีจะสอน รวมถึงเป็นการสร้าง      

แรงเสริม (Empowerments) ในการจดัการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ ซึงเป็นสิงสําคญัอยา่งยิง
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หลงัจากประชุมเชิงปฏิบติัการหรือการอบรมเสร็จสินตอ้งมีการการนิเทศ กาํกบัติดตาม ทีจะช่วยให้
ครูมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนมากยงิขึน   

 

ภาพของความสาํเร็จ 

แผนภูมิภาพที 30 กระบวนการพฒันาบุคลากรไปสู่ความสาํเร็จของโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม 

 

 การจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีส่วนช่วยและส่งเสริมให้
คุณครูพฒันางานของตนเองให้เป็นผลงานทางวิชาการไดอ้ย่างดี  เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน   

การยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนให้สูงขึน จาํเป็นต้องวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียน มีการ
แบ่งกลุ่ม จดักลุ่มนกัเรียน ให้สอดคลอ้งกบัสภาพความรู้ความสามารถนกัเรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละ
กลุ่มสาระวิชา เพือจะไดรู้้ถึงความแตกต่าง รู้ความหลากหลาย รู้ผูกพนั รู้สัมพนัธ์ และรู้ดุลยภาพ   

ครูผูส้อนจะตอ้งรู้เทคนิคในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเป็น
ระบบ อันสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ .) ตามตัวบ่งชีที 6.2  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  ทัง 8 ข้อ ย่อมจะเป็นตัวบ่งชีทีสะท้อนถึงคุณภาพ          

การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี โรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคม
มีความคิดว่าจะตอ้งเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจในภาระหน้าทีของครูทีปฏิบติัการสอนและทาํอยู ่ 
ในปัจจุบัน ให้มีรูปแบบทีชัดเจนถูกต้องเชือถือได้และคงเป็นส่วนหนึงในหลายวิธีการของ          

การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (DI) โดยมีบทสัมภาษณ์ตอนหนึงวา่ 
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 “ทาํอย่างไรทีจะให้ครูได้แลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์การสอน คงต้องมีการจัดเวที   
ทางวิชาการให้กับคุณครูได้นาํเสนอผลงานทีตนเองทาํสําเร็จมาแล้วนาํมาแลกเปลียนกัน เพือให้ครู
แต่ละคนได้นาํเทคนิค กลยทุธ์ของแต่ละวิชาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนของตน รวมถึง
การจัดทาํเป็นเอกสารผลงานทางวิชาการในการเผยแพร่ภาพความสําเร็จทีได้จากการปฏิบัติหน้าที
การเรียนการสอน ซึงจะทาํให้ครูได้รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนหรือเทคนิคการวิเคราะห์ผู้ เรียนทีมี
ความหลากหลายเพิมมากยิงขึน” 

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 

 

   3.3 โรงเรียนควรมีวิธีการใดบา้งในการขบัเคลือนให้ครูจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

       ความต่อเนือง           ความใส่ใจ            การเสริมแรง           แรงจูงใจภายในและภายนอก   

 

แผนภูมิภาพที 31 กระบวนการขบัเคลือนบริหารสถานศึกษาโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม 

 

 ในการขบัเคลือนใหค้รูไดจ้ดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลนนั ตอ้งมี
ความต่อเนือง ความใส่ใจของครู และการกระตุน้โดยฝ่ายบริหารโดยการให้แรงจูงใจภายในและ
ภายนอก ซึงแรงจูงใจภายใน คือ ให้การชืนชม ไม่มีการตาํหนิติเตียน แต่ใชว้ิธีการวิเคราะห์ร่วมกนั  

แรงจูงใจภายนอก คือ การให้ของรางวลั โดยการสนับสนุนงบประมาณในการพฒันาห้องเรียน
เพิมเติม หรือจดัสรรรางวลัพิเศษให้กบัห้องเรียนทีประสบผลสําเร็จในการจดัการเรียนการสอน      

ทีเนน้ความแตกระหวา่งบุคคล และกิจกรรมสร้างความตระหนกัทีหลากหลาย โดยการศึกษาดูงาน
โรงเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง พร้อมกบันาํรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน มาปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หรือสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนของตน  

“มีปัญหาอะไรบ้าง หรือเกดิอะไรเกดิขึน” ทังนียังช่วยส่งเสริมให้ครูได้ “เปิดโลกทัศน์ เปิดหู เปิดตา  
เปิดปาก” หากมองยอ้นกลบัไปหรือจากประสบการณ์ทีผา่น ๆ มาจะพบว่าการศึกษาดูงานของครู
โดยส่วนใหญ่จะศึกษาดูงานในภาพรวมเสียมากกว่า ดงันันสิงทีต้องปรับปรุงและพฒันาครูใน
มุมมองของฝ่ายบริหารในอนาคต คือ “ครูต้องแสวงหาความรู้และสังเกตการสอนในโรงเรียนที
จัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น โรงเรียนนีมี
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทีประสบสําเร็จ เมือครูแสวงหาความรู้
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หรือได้สังเกตการสอนแล้วนัน ครูก็จะมีรูปแบบการสอน เทคนิควิธีการสอนทีหลากหลายและ
ครอบคลุมทัง 8 กลุ่มสาระวิชา แล้วนาํมาแลกเปลียนเรียนรู้ก่อนนาํไปใช้สอนจริง” 

 จากขอ้สังเกตอีกอยา่งมุมมองหนึงก็คือ “ครูส่วนใหญ่เมือไปศึกษาดูงานมาแล้ว แรก ๆ กจ็ะ
ให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนทีดีมาก เมือเวลาผ่านไปความสนใจและ
ความกระตือรือร้นกจ็ะเริมจางหายไปเช่นเดียวกัน ดังนันพฤติกรรมของครูกจ็ะมีความคล้ายคลึงกับ
นักเรียนหลังจากทีได้ไปศึกษานอกสถานทีนันเอง ดังนันสิงสาํคัญต้องคอยให้แรงจูงใจให้กับครูเพือ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนืองตลอดเวลา”   
 

 “การเสริมพลังอาํนาจให้กับเพือนครูด้วยกัน หากเราไปกาํกับติดตามมากเกินไปกจ็ะทาํให้
ครูขาดกระบวนการคิด  ขาดความมนัใจในการออกแบบการเรียนการสอน และจะปฏิบัติหน้าทีตาม
คาํสังของผู้บริหารสถานศึกษา และทีสําคัญทําให้ครูหลงประเด็นในการจัดการเรียนการสอน  
ดังนันต้องเสริมพลังอาํนาจให้ครูได้ระดมความคิดเพือหาวิธีการทีเหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ และให้พลังอาํนาจและยอมรับในการตัดสินใจของครู และสนับสนุน/
อาํนวยความสะดวกให้กับครูตามทีเสนอขอเสนอแนะ และทีสําคัญต้องเป็นพีเลียงทีคอยช่วยเหลือ
คุณครูอย่างต่อเนือง”  

 (บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซับใหญ่วทิยาคม) 

 

 การใหค้วามร่วมมือ ร่วมใจ เปิดใจ ให้ใจ และคอยสนบัสนุนครูอยูเ่รือย ๆ ผลทีจะตามก็คือ  

แรงกระตุน้ทีเกิดจากเทคนิคนี และทาํให้ครูมีความกระตือรือร้นและขวนขวายหาสือและเทคนิค
วิธีการสอนใหม่ทีจะนาํไปใช้ในห้องเรียน ทงันีทีมงานฝ่ายบริหารวิชาการพยายามแสวงหาแหล่ง
เรียนรู้อืนใหก้บัครูเพือใชเ้ป็นแบบอยา่งในการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ซึงร่วมถึงเทคนิคการให้ความร่วมมือ ฉะนนัเป้าหมายหลงัจากทีใชเ้ทคนิคการบริหารงาน  

ความร่วมมือ ร่วมใจ เปิดใจ ให้ใจ ในมุมมองในเชิงรุกตามหลกัการบริหารศึกษาแล้วนัน ถ้าได้
ลงทุนไปแล้วนันผลลัพธ์ทีได้กลับคืนมาต้องคุ้มค่าต่อการลงทุน ถ้าคิดเป็นร้อยละ 100 ต้องได้
กลบัมาร้อยละ 100 เช่นกนั แต่ทว่าการศึกษาหรือการพฒันาคุณภาพการศึกษานนัตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษา สิงทีคาดหวงัตามมาก็คือให้ครูสามารถจดัการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายทีสถานศึกษากาํหนด ฝ่ายบริหารอาจจะคาดหวงัการ
ยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนประมาณร้อยละ 50 แต่ก็ให้แรงกระตุน้ให้กบัครูไวที้ร้อยละ 60   

ซึงเป็นยทุธศาสตร์เชิงรุกให้กบัครูไดจ้ดัการเรียนการสอน หากครูสามารถยกระดบัไดถึ้งร้อยละ 50     

ก็เป็นสิงทีภาคภูมิใจของฝ่ายบริหาร แลว้ค่อยนาํผลทีไดม้าเตรียมการในการวางแผนอยา่งต่อเนือง  

วางแผนเป็นขนัเป็นตอน เพือใหคุ้ณภาพการศึกษาเพิมขึนเรือย ๆ 
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   3.4 ถ้ามีการฝึกอบรมหรือพฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนควรให้การสนับสนุน 

การฝึกอบรมหรือพฒันาครูในเรืองใดมากทีสุด  เพราะเหตุใด 

  จากบทสัมภาษณ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมทําให้ได้ข้อมูลทีน่าสนใจเกียวกับ            

การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีวา่  
 

 “ถ้ามีการจัดฝึกอบรมหรือพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ อยากให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้
เชิญวิทยากรหรือผู้มีความเชียวชาญมาให้ความรู้กับครูเกียวกับ รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียน
การสอน การผลิตสือและการพัฒนาสือการเรียนการสอนทีมีความสอดคล้องกับผู้ เรียน ซึงจะทาํให้
ครูมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล         
มากยิงขึน” 

(บทสัมภาษณ์ครูโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
 

   3.5 ข้อเสนอแนะ อืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ต้องการให้ครูมีการเตรียมการหรือวางแผนการจัดการเรียนการสอนระหว่าง         

ปิดภาคเรียน และศึกษาขอ้มูลพืนฐานความรู้ของนกัเรียนทีไดรั้บการส่งต่อมาของแต่ละระดบัชนั 

โดยให้ครูประจาํวิชาร่วมวางแผนกับครูประจาํชัน เพือให้ได้มาซึงข้อมูลและผลการวิเคราะห์
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  และใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศในการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน
ใหมี้ความสอดคลอ้งและตรงตามศกัยภาพของผูเ้รียน   
 

 “จากการสังเกตยังพบว่า สภาพปัจจุบันของครูนันส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ผู้ เรียนช่วงเปิด  
ภาคเรียน หรือช่วงทีทาํการจัดการเรียนการสอนทาํให้การเตรียมการการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนไม่ตรงตามศักยภาพของผู้ เรียน ดังนันการพูดคุยแลกเปลียนเรียนรู้กับครูประจําชัน            
กจ็ะช่วยให้ได้ข้อมูลนักเรียนทีมีความเทียงตรง และสอดคล้องกับความเป็นจริงและตรงตามสภาพ
ปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริง”        

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
 

 “การให้คาํปรึกษาชีแนะ (Coaching) ก็ถือได้ว่าเป็นสิงจาํเป็นและสําคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาซึงถ้าคาํปรึกษาทีดีและเป็นประโยชน์กจ็ะช่วยให้ครูสามารถนาํคาํแนะนาํไปใช้ใน
การวางแผนทีถูกต้องหรืออาจจะให้คาํแนะนาํแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลทีอยู่ในรูปของ
เอกสารในสืบค้นทีเป็นประโยชน์และเป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนาผลงานทางวิชาการซึงเป็น
พืนฐานสํา คัญทีจะต่อยอดจากการจัดการเ รียนการสอนสู่การพัฒนา งานประจําให้ เป็น
กระบวนการวิจัยในอนาคต” 

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
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 อีกประเด็นหนึงทีน่าสนใจในการสัมภาษณ์ในครังนี   

 “ถ้าครูสามารถเทียบเคียงการพัฒนาการเรียนการสอนหรือวิชาชีพของตนเองกับวิชาชีพ  
อืน  ๆ  ทีประสบผลสําเร็จ แล้วนาํมาวิเคราะห์ก็จะได้มุมมอง ทีใหม่ๆทีจะช่วยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในอนาคตได้เช่นเดียว ดังตัวอย่างเช่น อาชีพของหมอ คือ  วิชาชีพทีต้องรักษาและ        
ดูแลสุขภาพของคน ความผิดพลาดในการรักษาต้องไม่มี หากมีข้อผิดพลาดต้องผิดพลาดได้ไม่เกิน 
.  ดังนันวิชาชีพครูกเ็ช่นเดียวกันต้องไม่เกิดความผิดพลาดในการจัดการเรียนการสอน หรือหาก
ผิดพลาดต้องผิดพลาดได้ไม่เกิด .  เช่นกัน”   

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 

 

ผลการออกแบบและพัฒนา รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Design and Development : D and D) เป็นการพัฒนารูปแบบ         

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีใช้ใน
การทดลองและเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 ในขันนีเป็นการสังเคราะห์ร่างต้นแบบรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึงเป็นการพฒันาอยา่งต่อเนืองเช่นเดียวกนั
กบัการจดัการเรียนการสอนและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยผู ้เชียวชาญ ซึงผู ้วิจ ัยได้พิจารณา
ดาํเนินการในลกัษณะควบคู่กนัไป  ทงัในขนัการออกแบบ (Design) ขนัการพฒันา (Development)  

โดยนาํขอ้มูลทีวิเคราะห์ไดจ้ากขนัการวิเคราะห์ (Analysis) = Research1 (R1) ทงัหมด รวมถึง
เป้าหมายและผลลัพธ์ทีพึงประสงค์ของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ     

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีชดัเจนมาใชเ้ป็นฐานคิดในการร่างรูปแบบการพฒันา
วิ ช า ชีพค รู เพื อ เ ส ริมส ร้ า งสมรรถนะก า รสอน ที เน้นคว ามแตก ต่ า ง ระหว่ า ง บุ คคล           

(BOONSARIT Model) ทีประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์เงือนไขสนบัสนุนและขนัตอนของ 

รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล   

9 ขนัตอน และมีการตรวจสอบหาประสิทธิภาพดา้นความเทียงตรงเชิงเนือหาและความเทียวตรงเชิง
โครงสร้างและตรวจสอบเครืองมือต่าง ๆ   

 1. องค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และแนวคิด ทฤษฎี หลกัการทีสนบัสนุน 



299 
 

จากการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ผูว้ิจยัได้รูปแบบรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ    

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีมีชือวา่ (BOONSARIT Model) ซึงไดพ้ฒันาขึนตาม  

แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ตามแนวคิด ADDIE Model 

ของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 2008 : 1) และการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของจอยซ์ 

เวลล์  และแคลฮอน ( Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21-37) การวิจยัและพฒันา (Research and  

Development) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555) ร่วมกับการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการทีเกียวกับ       

การพฒันาวิชาชีพ การโคช้ การนิเทศ แนวคิดเกียวกบัปัจจยัสนบัสนุนความสําเร็จของการพฒันา
วิชาชีพ การโคช้ (Coaching) การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การโคช้เพือพฒันา
ความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) การโคช้เพือ
การพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) และสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  มีองค์ประกอบคือ  หลักการ  วัตถุประสงค์  เ งือนไขความสํา เ ร็จ  

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และขันตอน           

ของรูปแบบ 9 ขนั ซึงมีองคป์ระกอบ ดงันี 

 หลกัการ คือ การพฒันาวิชาชีพครูจะช่วยครูสามารถบริหารจดัการการเรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตรงตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

 วตัถุประสงค ์คือ เพือให้ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนทีเนน้คุณค่า
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีประกอบด้วย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้, กลยุทธ์การเรียน       

การสอน, การวดัผลประเมินผล และการวจิยั  
 ซึงรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (BOONSARIT Model) ไปใช้ในภาคสนาม โดยรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีองคป์ระกอบทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์
กนัทงั หลกัการ วตัถุประสงค ์เงือนไขสู่ความสาํเร็จ ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและขนัตอน 9 ขนัตอน ดงันี 

 ขนัที 1 วเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis =  B) เป็นการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน
ของการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีเกิดขึนในห้องเรียน และร่วมกนั
พฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลในการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน และเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการนาํ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ไปใช้ โดยเริมต้นจากการสร้างความเชือมนัและความไวว้างใจโดยการสร้างความคุ้นเคยและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนัโดยการสังเกตการสอนซึงกนัและกนัและบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติั
ตามสภาพความเป็นจริงโดยไม่การประเมิน และให้ขอ้เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์กบัครู ซึงตลอด
กระบวนการมีผูเ้ชียวชาญเป็นพีเลียงและใหค้าํปรึกษาแนะนาํ (Coach, Mentor)   

 วตัถุประสงค ์เพือศึกษาสภาพและปัญหาของครูและความตอ้งการในการพฒันาวิชาชีพครู
เพือนาํไปสู่การวางแผนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทของครู 

 1. ครูร่วมกันสร้างความคุ้นเคยและความสัมพนัธ์ระหว่างกันและกันโดยการสังเกต        

การสอนซึงกันและกัน และมีการฝึกการโค้ช (Coaching) การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน             

(Peer  Coaching) การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโคช้แบบ      

พีเลียง  (Mentor Coaching) การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) 

 2. ครูร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาทีเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยร่วมกนัศึกษาจากขอ้มูล
สารสนเทศในชันเรียน  ผลการจัดการเรียนการสอนทีสะท้อนถึงผลการเรียน  เพือนําไปสู่              

การวางแผนการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนและประเด็นทีจาํเป็นและสาํคญัทีจะช่วยในการพฒันาร่วมกนั 

 3. ครูร่วมกนัวิเคราะห์ตนเองโดยการเชือมโยงสภาพปัญหาทีเกิดขึนภายในชันเรียนและ
ร่วมกําหนดความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเองด้วยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ทงัด้านความรู้ความเขา้ใจและ
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและพฒันา     
การสอนใหสู้งขึน 

 4. ครูร่วมกนัสรุปปัญหาทีเกิดขึนทีส่งผลถึงการจดัการเรียนการสอนของครู ความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาวิชาชีพครูเพือเป็นการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  และร่วมกนักาํหนดกลยุทธ์ในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล โดยปรึกษาหารือผูเ้ชียวชาญ หรือผูที้ทาํหนา้ทีในการโคช้ 

 บทบาทผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 ผูดู้แลให้คาํปรึกษา (Coach, Mentor) จะดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ สร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างครู และช่วยในการหาแหล่งของข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัญหา และให้
ขอ้เสนอแนะในการวางแผนแกไ้ขปัญหา การกาํหนดความตอ้งการจาํเป็น การพฒันาความพร้อม
ของผูท้าํหนา้ทีโคช้และพีเลียง รวมถึงครูผูก้ารโคช้ก่อนปฏิบติัการพฒันาวชิาชีพครู 
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 ขนัที 1 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data = O) คือ การจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น
อนัเกิดจากการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน บริบท และความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนการสอน     

ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูทีเกิดขึนในชนัเรียน และนาํขอ้มูลทีไดม้าใชก้ารกาํหนด
วตัถุประสงคส์าํหรับการพฒันาสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของครู 

 วตัถุประสงค ์ เพือประมวลผลและจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นครูในการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ร่วมกนัประมวลผลสภาพปัญหา ผลการจดัการเรียนการสอน  ความสําคญัและความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาวิชาชีพครูอนัเกิดจากขนัที 1 โดยใชข้อ้มูลสารสนเทศภายในชนัเรียน
และโรงเรียนร่วมกบัการประมวลผล 

 2. ร่วมกนัจดัลาํความสาํคญัของปัญหาโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศจากการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน
ในขนัที 1 และร่วมกนักาํหนดวตัถุประสงค์ แนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ์มาช่วยในการ
สนับสนุนรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

 บทบาทผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 ผูดู้แลให้คาํปรึกษา (Coach, Mentor) จะดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ สร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งครู และช่วยในการหาแหล่งของขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการประมวลผล วิเคราะห์ปัญหา  
และให้ขอ้เสนอแนะในการจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาเพือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนแกไ้ข
ปัญหา การกาํหนดลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น การพฒันาความพร้อมของผูท้าํหนา้ทีโคช้และพีเลียง  

รวมถึงครูผูก้ารโคช้ก่อนปฏิบติัการพฒันาวชิาชีพครู 

 ขนัที 3 กาํหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting = O) คือ ครูร่วมกนักาํหนด
วตัถุประสงค์อนัเกิดจากจดัการกระทาํข้อมูลและการประเมินความต้องการจาํเป็นของครูจาก       

ขนัที 2 เพือกาํหนดเป็นวตัถุประสงค์ในการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน      

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 วตัถุประสงค์ เพือกาํหนดวตัถุประสงค์การพฒันาวิชาชีพครูในการขบัเคลือนรูปแบบ   

การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 



302 
 
      ครูร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา  วางแผนการพัฒนาวิชาชีพครู                

อนัประกอบดว้ย การโคช้ (Coaching) การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การโคช้เพือ
พฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)         

การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) ปฏิทินการพฒันาวิชาชีพครูที
สะทอ้นถึงสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล อนัประกอบดว้ย 1. การวิเคราะห์
ผูเ้รียน (Knowing the Learner) 2. กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Strategies)  

3. การพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction)        

4. การวดัผลประเมินผล (Assessment for, as of Learning) 5. การทาํงานประจาํให้เป็นการวิจยั  

(Routine to Research) รวมถึงการสร้างเครืองมือทีใช้ในการพฒันาวิชาชีพครู โดยตลอด
กระบวนการมีผูเ้ชียวชาญเป็นพีเลียงและผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ (Coach, Mentor) 

 บทบาททีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 ในขันตอนนีผูที้ทาํหน้าทีเป็นพีเลียงและผูใ้ห้ปรึกษาแนะนําจะให้คาํแนะนําเกียวกับ      

การพฒันาวิชาชีพครู อนัประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการโคช้ (Coaching) การโคช้แบบเพือน    

ช่วยเพือน (Peer Coaching) การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโคช้
แบบพีเลียง (Mentor Coaching) การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching)  

และคอยเป็นพีเลียงและให้คาํปรึกษาเกียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล อนัประกอบดว้ย เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การวดั
และประเมินผล และการวจิยั  

 ขนัที 4 เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices =  N) คือ ขนัพฒันาความรู้ความเขา้ใจ  

ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  และการสร้างเครือข่าย
การปฏิบติัการให้กับครู โดยการเชิญวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล  โดยตลอดกระบวนการจะใช้วิธีการโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive 

Coaching) และการโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) เพือให้ความรู้
สําหรับครูทงัภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั และให้คาํปรึกษาแนะนาํ เพือให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจใน
รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างเพิมมากขึน  

 วตัถุประสงค ์ เพือพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

 วธีิการดาํเนินการ 
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 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ครูเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างวนัที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จาํนวน       

2 วนั เพือให้มีความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถในขนัตอนของการเป็นพีเลียงและผูใ้ห้ปรึกษา
แนะนาํเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู อนัประกอบดว้ย เทคนิคและวิธีการโคช้ (Coaching) การโคช้
แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การโค้ชเพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive  

Coaching) การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน 

(Instructional Coaching) และการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล       

อนัประกอบดว้ย เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การวดัและประเมินผล 

และการวจิยั 

 2. ครูผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ก่อนและหลัง     

การอบรมเชิงปฏิบติัการ 

 3. การอบรมเชิงปฏิบติัการรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จะอยู่ในความดูแลของวิทยากรผูมี้ความรู้ความสามารถ และ        

พีเลียงและผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ (Coach, Mentor) 

 บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ   
 ในขนัตอนนีผูที้ทาํหน้าทีพีเลียงและผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํจะเป็นผูจ้ดัเตรียมการในการ
พฒันาครูดา้นความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการพฒันาวิชาชีพครูและการพฒันาการเรียน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการทงัภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั โดยจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเพือพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล จาํนวน 2 วนั ระหวา่ง
วนัที 25 – 26  กรกฎาคม  พ.ศ.2556 ทงันีจะมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกียวกับรูปแบบ       

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล           

โดยวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงทางด้านการพฒันาวิชาชีพครูและ        

การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

 ขนัที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of  Instructional  Method  =  S) คือ ขนัที
ครูผา่นการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการและการสร้างเครือข่ายการปฏิบติัการทีเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เลือก
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รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสมกับความสามารถ ความพร้อม และความสนใจ
สําหรับผู ้เ รียน  โดยตลอดกระบวนการมีผู ้เ ชียวชาญเป็นพีเลียงและผู ้ให้ค ําปรึกษาแนะนํา       
(Coach,  Mentor) 

 วตัถุประสงค ์  

 1. เพือใหค้รูฝึกดาํเนินการในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ 

 2. เพือให้ครูสามารถเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความสอดคล้องกบัความรู้
ความสามารถ ความสนใจของผูเ้รียนทีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามวตัถุประสงค ์  

ทีกาํหนดไว ้

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ อันเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีวดัจาก
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยตลอดกระบวนการมีการโคช้แบบ
เพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) ซึงเป็นเพือนครูทีสอนในระดบัชนัเดียว/ครูทีสอนในสายชัน
เดียวกนั และครูบรรจุใหม่จะมีครูทีมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค
การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) เป็นเพือนคู่คิดและคอยให้คาํแนะนาํชีแนะและแลกเปลียน
เรียนรู้ รวมถึงการโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) โดยหัวหน้าสายชนั
เพือคาํแนะนาํและช่วยเหลือ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งของหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพก่อนนาํไปใชจ้ริง และมีการออกนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ (Supervision, Monitoring, 

Coaching) โดยฝ่ายบริหารอนัประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงาน
วชิาการ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวชิาการ และหวัหนา้สายชนั 

 1. ครูนาํหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีผา่นการแนะนาํจากพีเลียงและผูที้ทาํหนา้ทีโคช้
ไปใชใ้นการจดัการกิจกรรมการเรียนการสอนภายในชนัเรียน โดยตลอดกระบวนการมีผูที้ทาํหนา้ที
การโค้ชเพือพฒันาการเรียนการสอน (หัวหน้าสายชัน) พีเลียง (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) การโค้ช 

(ผูบ้ริหารโรงเรียน) การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (ครูทีสอนในระดบัเดียวกนั) 

 2. หลงัเสร็จสินการจดัการเรียนการสอนครูตอ้งประเมินตนเองเพือนาํผลทีไดม้าใช้เป็น
ขอ้มูลพืนฐานในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในครังต่อไป 

 บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ   
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 1. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแกไ้ขหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ทีถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์เพือให้ได้หน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีมี
ประสิทธิภาพสู่หอ้งเรียน 

 2. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้โดยแบบ
ประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ก่อนนาํไปใชจ้ริงในหอ้งเรียน  

 3. ผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงเขา้ร่วมสังเกตการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบ
สังเกตการสอนแบบมีโครงสร้าง 

 4. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงนําผลทีได้จากการประเมินหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ และผลการสังเกตการสอนมาร่วมสะทอ้นผล (Feedback) เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนในครังต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพ 

 ขนัที 6 ครูมีความสามารถในการวดัและประเมินผล (Ability of Assessment = A) คือ      

ครูต้องออกแบบและพฒันาเครืองมือในการวดัผลประเมินผลทีสอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้/รูปแบบ เทคนิค วธีิการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 วตัถุประสงค์ เพือพฒันาความสามารถของครูในการวดัและประเมินผลทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล   

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ร่วมกนัออกแบบเครืองมือวดัและประเมินผลทีมีความสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงใช้เทคนิค       

การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) ของครูทีสอนในระดบัชันเดียวกนัหรือสายชัน
เดียวกนั การโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) โดยทีมงานวิชาการ         

อนัประกอบดว้ย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชนัและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยตลอด
กระบวนการมีผู ้เชียวชาญคอยให้ค ําแนะนําและช่วยเหลือในการออกแบบเครืองมือวดัและ
ประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพ 

 2. ครูนาํเครืองมือทีผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญหรือผูที้ทาํหน้าทีการโคช้เพือ
พฒันาการเรียนสอน ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน 

 3. นาํผลทีไดจ้ากการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนมาวิเคราะห์
ผลเพือนําผลทีได้มาใช้เป็นข้อมูลพืนฐานในการปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือการวัดและ
ประเมินผลในครังต่อไป 

 บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
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 1. คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขเครืองมือวดัและ
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีถูกตอ้งชดัเจนและสมบูรณ์
เพือใหไ้ดเ้ครืองมือวดัและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพสู่หอ้งเรียน 

 2. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้โดย
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีมีการกาํหนดเครืองมือวดัและประเมินผลก่อน
นาํไปใชจ้ริงสู่หอ้งเรียน  

 3. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงเขา้ร่วมสังเกตการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
แบบสังเกตการสอนแบบมีโครงสร้าง 

 4. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงนาํผลทีไดจ้ากการประเมินหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ทีมีการกาํหนดเครืองมือวดัและประเมินผล และผลการสังเกตการสอนมาร่วม
สะทอ้นผล (Feedback) เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบและพฒันาเครืองการวดัและประเมินผล
ในครังต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพ 

 ขนัที 7 การทาํงานประจาํให้เป็นงานวิจยั (Routine to Research = R) คือ ครูนาํสภาพ
ปัญหาทีเกิดขึนจากการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้เป็นขอ้มูล
พนืฐานมาใชก้าํหนดปัญหา/วตัถุประสงคข์องการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนเพือพฒันาการเรียนการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 

 วตัถุประสงค ์เพือพฒันาความสามารถของครูในการวจิยั/วจิยัในชนัเรียน 

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ครูเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงผูที้ทาํหน้าทีพีเลียงและผูใ้ห้คาํแนะนาํ
ช่วยเหลือได้เชิญวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ทงัทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ        

โดยตลอดกระบวนการครูจะได้รับการดูแลและได้รับคําปรึกษาจากวิทยากรทีมีความรู้
ความสามารถ 

 2. ครูนาํผลการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลจากระบบ
สารสนเทศในชันเรียนมาใช้เป็นขอ้มูลพืนฐานในการกาํหนดประเด็นปัญหา วตัถุประสงค์ของ    

การวิจยัเพือหาหรือสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้
คาํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 
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 3. ครูฝึกเขียนรายงานการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนเพือพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํแนะนาํและชีแนะ 

อยา่งต่อเนือง 

 4. ครูฝึกนาํเสนอ/และแลกเปลียนเรียนรู้ผลการวิจยั/การวิจยัในชนัเรียนทีเกิดจากการ
จดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญ
คอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

 บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
      ในขนัตอนนีผูที้ทาํหนา้ทีพีเลียงและผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํจะเป็นผูจ้ดัเตรียมการในการ
พฒันาครูดา้นความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการพฒันาวิชาชีพครูและการพฒันาการเรียน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการทงัภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั โดยจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเพือพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล จาํนวน 2 วนั ระหวา่ง
วนัที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ทังนีจะมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกียวกับรูปแบบ         

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล           

โดยวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงทางด้านการพฒันาวิชาชีพครูและ      

การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

 ขนัที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Differentiated  

Diagnostic  =  I) คือ การนาํผลทีไดจ้ากการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนมาวินิจฉยัเพือศึกษาพฒันาการของ
ผูเ้รียนแต่ละบุคคล และเลือกนวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคให้มีความ
สอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของนกัเรียน
แต่ละบุคคล 

 วตัถุประสงค์ เพือพฒันาความสามารถในการวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรียนเป็น
รายบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ครูนาํผลทีได้จากการวิจยั/วิจยัในชันเรียนมาวินิจฉัยความแตกต่างของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล โดยจดักลุ่มนักเรียนทีมีความสามารถแตกต่างกนั เพือเลือกสรรนวตักรรมการเรียน     

การสอนทีมีความสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน        

โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 
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 2. ครูร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและเลือก
นวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิควิธีการสอนให้มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งเพือ
เสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนโดยตลอด
กระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

             3. ครูนาํนวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสม/  

ความสอดคลอ้งเพือเสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจ
ของผูเ้รียนไปใช้กบันกัเรียนในชนัเรียนเพือพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํแนะนาํและชีแนะ
อยา่งต่อเนือง 

 บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 1. ให้คาํปรึกษาแนะนาํ ชีแนะ ช่วยเหลือให้ครูนาํผลทีไดจ้ากการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนมา
วินิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยจดักลุ่มนกัเรียนทีมีความสามารถแตกต่างกนั  

เพือเลือกสรรนวตักรรมการเรียนการสอนทีมีความสอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดั
และความสนใจของผูเ้รียน โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํแนะนาํและชีแนะ
อยา่งต่อเนือง 

 2. ให้คาํปรึกษาแนะนาํ ชีแนะ ช่วยเหลือให้กบัครูในการวางแผนการจดัการเรียนการสอน 

ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและเลือกนวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิควิธีการ
สอนให้มีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพือเสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบัความรู้ ความสามารถ         

ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํแนะนาํ
และชีแนะอยา่งต่อเนือง 

 3. ให้คาํปรึกษาแนะนาํ ชีแนะ ช่วยเหลือครูในการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน
รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพือเสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบั
ความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียนไปใช้กับนักเรียนในชันเรียนเพือ
พัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โดยตลอด
กระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

 ขนัที 9 ทาํงานเป็นทีม และขยายผลให้กบับุคคลอืนได ้(Teamwork, Transportability = T)  

คือ ขนัทีครูมีความรู้เขา้ใจในการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีเกิด
จากความสามารถในการวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ กลยุทธ์   

การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงประกอบดว้ยนวตักรรมการเรียนการสอน  

รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคทีสอดคล้องกบัความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและความสนใจ    
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ของผูเ้รียน การวดัและประเมินผล การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และการวิจยั/วิจยัในชันเรียน อนัเกิดจากการร่วมกนัวางแผนเพือพฒันานักเรียนอย่างเป็นระบบ        

สามารถแลกเปลียนรู้และถ่ายทอดความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและงานวจิยั/วจิยัในชนัเรียนใหก้บับุคคลอืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 วตัถุประสงค์ เพือพฒันาระบบการทาํงานเป็นทีมให้กบัครู และสามารถขยายผลการจดั  

การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหก้บับุคคลอืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเป็นระบบ    
โดยการแลกเปลียนเรียนรู้ /แลกเปลียนประสบการณ์ซึงกันและกัน  ( เพือนคู่ คิด)  รวมถึง                

การแลกเปลียนประสบการณ์กบัครูผูมี้ความชาํนาญและเชียวชาญในการจดัการเรียนการสอนทีเป็น
แบบอย่างได้ เช่น ครูใหม่แลกเปลียนเรียนรู้กบัครูชาํนาญพิเศษ (New Teacher, Instructional 

Coaching, Mentor) หรือที เ รียนจบในระดับปริญญาโท  หรือครู ทีได้ รับรางว ัล เ กี ยร ติยศ        

(Teacher Awards) โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํแนะนําและชีแนะ        

อยา่งต่อเนือง 

 2. นาํเสนอผลทีเกิดจากการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
อย่างเป็นระบบโดยการแลกเปลียนเรียนรู้/แลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนัและกนั (เพือนคู่คิด)       

ทีสมบูรณ์ถูกตอ้งชดัเจนก่อนนาํไปขยายใหก้บัครูในเครือข่ายการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง
 3. นําผลทีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไป
แลกเปลียนรู้และถ่ายทอดความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยัใหก้บับุคคลอืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

    บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 ให้คาํแนะนาํ ชีแนะ ช่วยเหลือ การทาํงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และการถ่ายทอดความรู้
อนัเกิดจากการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้กบัเครือข่ายไดถู้กตอ้ง
ชดัเจน สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากการแลกเปลียนเรียนรู้ไปจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป ซึงผูว้จิยัไดส้รุปผลการปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพครูดงัตาราง
ที 18 
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ตารางที 18 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ                  

      เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                   

      ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
ขนัที    วเิคราะห์
ขอ้มูลพืนฐาน  

(Basic Data 

Analysis = B)   

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

สัปดาห์ที  แบบวเิคราะห์
ขอ้มูลพืนฐาน 

 

ขนัที 2 การจดั
กระทาํขอ้มูล 

(Organization Data  

= O)   

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้งาน 

บริหารงานวชิาการ 

สัปดาห์ที 2 แบบวเิคราะห์
ขอ้มูลพืนฐาน 
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ตารางที 18 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ                  

      เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                 

      ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 
 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
ขนัที 3 กาํหนด
วตัถุประสงค ์ 

(Objective Setting  

=  O) 

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

สัปดาห์ที 3 แบบวเิคราะห์
ขอ้มูลพืนฐาน 

 

ขนัที 4 เครือข่ายการ
ปฏิบติัการ  

(Network Practices  

=  N)   

ครู การโคช้เพือพฒันา
ความรู้และ
สติปัญญา
(Cognitive 

Coaching) โดย
วทิยากรผูมี้ความรู้
ความสามารถใน
การพฒันาวชิาชีพ
ครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอน 

สัปดาห์ที 4 

กาํหนดการ
เป็นสองระยะ 

1. การเตรียม
ความพร้อม
สาํหรับครู
ก่อนการ
พฒันา 
2. อบรม
พฒันาครู   

1. แบบทดสอบวดั
ความรู้ 

2. หน่วยการ
เรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

3. แบบรายงาน
การวจิยั 

4. แบบวเิคราะห์
ผูเ้รียน 
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ตารางที 18 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ                 

      เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                

      ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 

 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
 ครู ทีเนน้ความ

แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

จาํนวน 2 วนั  

คือวนัที 25 – 

26 ก.ค.2556 

 

ขนัที 5 เลือกวธีิการ
สอนทีเหมาะสม  

(Selection of   

Instructional  

Method  =  S) 

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching),       

การโคช้แบบเพือน
ช่วยเพือน       

(Peer Coaching),  

การโคช้เพือ      

การพฒันา        
การเรียนการสอน  

(Instructional  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ 

สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ครูผูส้อนระดบัชนั 

สัปดาห์ที 5 1. แบบประเมิน
หน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ 

2. แบบสังเกต 

การสอน 

3. แบบประเมิน
ตนเอง 

4. แบบประเมิน
ทกัษะการคิด 

ของนกัเรียน 
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ตารางที 18 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ                 

      เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                   

      ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 

 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
  เดียวกนั  และ

หวัหนา้สายชนั 

  

ขนัที 6 ครูมี
ความสามารถในการ
วดัและประเมินผล  

(Ability of 

Assessment  =  A)   

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching),   

การโคช้แบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer 

Coaching),  

การโคช้เพือ 

การพฒันา 
การเรียนการสอน  

(Instructional  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ครูผูส้อนระดบัชนั
เดียวกนั  และ  

สัปดาห์ที 6 1. แบบประเมิน
หน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ 

2. แบบสังเกต 

การสอน 

3.  แบบประ เ มิน
ตนเอง 

4.  แบบประ เ มิน
ทักษะการคิดของ
นกัเรียน 
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ตารางที 18 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ                 

     เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                 

     ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 

 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
  หวัหนา้สายชนั   

ขนัที 7 การทาํงาน
ประจาํใหเ้ป็น
งานวจิยั  (Routine 

&  Research  =  R) 

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching),   

การโคช้แบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer 

Coaching),  

การโคช้เพือ 

การพฒันา 
การเรียนการสอน 

 (Instructional  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ครูผูส้อนระดบัชนั
เดียวกนั และ  

สัปดาห์ที 7 1. แบบประเมิน
งานวจิยั/การวจิยั
ในชนัเรียน 

2. แบบทดสอบ
ความรู้ 

3. แบบรายงาน
การวจิยั 
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ตารางที 18 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ                 

      เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                  

      ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 

 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
  หวัหนา้สายชนั   

ขนัที 8 การวนิิจฉยั
ความแตกต่างของ
นกัเรียนเป็น
รายบุคคล   

(Individual  

Differentiated  

Diagnostic = I)   

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching),   

การโคช้แบบเพือน
ช่วยเพือน  (Peer 

Coaching),  

การโคช้เพือการ
พฒันาการเรียน
การสอน  

(Instructional  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ครูผูส้อนระดบัชนั
เดียวกนั และ 

สัปดาห์ที 8 1. แบบสังเกตการ
สอน 

2. แบบการ
ประเมินตนเอง 

3. แบบรายงาน
การวจิยั 

4.  แบบวเิคราะห์
ผูเ้รียน 
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ตารางที 18 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ                 

      เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                  

      ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 

 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
  หวัหนา้สายชนั   

 ขนัที 9 ทาํงาน
เป็นทีม  และขยาย
ผลใหก้บับุคคลอืน
ได ้  

(Teamwork and 

Transportability   

=  T) 

ครู การโคช้  (Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching),   

การโคช้แบบเพือน
ช่วยเพือน  

 (Peer Coaching),  

การโคช้เพือการ
พฒันาการเรียนการ
สอน  

(Instructional  

Coaching) 

โดย ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ครูผูส้อนระดบัชนั
เดียวกนั และ  

หวัหนา้สายชนั 

สัปดาห์ที 9 1. แบบสังเกตการ
สอน 

3. แบบการ
ประเมินตนเอง 

3. แบบรายงาน
การวจิยั 

4.  แบบวเิคราะห์
ผูเ้รียน 

5.  แบบประเมิน
การวจิยั/การวจิยั
ในชนัเรียน 
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 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ      

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีพฒันาขึนนันได้บูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพปัญหาและสภาพทีคาดหวงั ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ โดยมุ่งพฒันา
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีส่งผลต่อการเรียนรู้ ทักษะการคิด           

ของนักเรียน และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ดังตารางแสดงความเกียวข้องสัมพนัธ์ของขอ้มูล
พืนฐาน ประมวลสรุป แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ ทีนาํมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดงัตารางที 19 
 

ตารางที 19 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการทีเกียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ                 

     ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล                         

                  (BOONSARIT Model)  
 

 

 

 

 

 

ลาํดบั 

 

 

 

 

 

แนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการ 

 

(BOONSARIT Model) 
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ปัจ
จยั
สน

บัส
นุน

 
1 ผลการวิเคราะห์สิงทีคาดหวงั

และสภาพปัจจุบนั 

          

2 การวิจยัและพฒันา(Research 

and Development : R and D) 

ของมาเรียม นิลพนัธ์ุ (2555 : 

230 - 253) 

          

3 การออกแบบการเรียนการสอน
เชิงระบบของ ทิศนา แขมมณี 

(2548 : 204), กาญจนา คุณารักษ ์

(2545 : 7); เควิน ครูส (Kevin  

Kruse. 2008 : 1); จอยซ์  เวลล ์

และแคลฮอน (Joyce, Weil and  
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ตารางที 19 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการทีเกียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ                 

      ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล    

                  (BOONSARIT Model) (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

ลาํดบั 

 

 

 

 

 

แนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการ 

 

(BOONSARIT Model) 
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ปัจ
จยั
สน

บัส
นุน

 

 Calhoun, 2009 : 21-37); เซเลอร์ 

และคณะ (Saylor and others 

1981 : 271); สเทิร์น (Stern 1984 

: 47), คีวส์ (Keeves 1997 : 386-

393)           

4 รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
ของ Joyce,Weil, Calhoun (2009  

:6); Tomlinson, Brimijoin,  

Narvacez (2008 : 72);  

Similarly, Kazemi and Frank 

(2003); The National Education 

Association (NEA :  2003 : 2); 

American Education Research 

Association published a policy 

and research brief entitled 

(AERA. 2005 : 2);  Haycock 

(1998), วชัรา เล่าเรียนดี  (2556 : 

260)             

          

5 การโคช้ (Coaching)ของJulie 

Boyd in School Based 

Professional Learning, 

Reflective Practice and  
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ตารางที 19 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการทีเกียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ                 

      ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล    

                  (BOONSARIT Model) (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

ลาํดบั 

 

 

 

 

 

แนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการ 

 

(BOONSARIT Model) 
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ปัจ
จยั
สน

บัส
นุน

 

 Coaching, 2000); Cohen et al. 

(1993), G Powell, M Chambers, 

G Baxter (2001), G Hoult 

(2005), Keefe & Jenkins.  (1997) 

, Poe (2000); Kise (2006); 

Abdal - Haqq (1996) อา้งถึงใน  

McCall (1997 : 23);วชัรา  
เล่าเรียนดี (2556); Costa and  

Garmston, (2002)  อา้งถึงใน วชั
รา เล่าเรียนดี  (2556  : 292) 

          

6 การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน 

(Peer Coaching)ของ Joyce  and  

Showers (1984) อา้งถึงใน  

วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 293); 

Zepeda (1956 : 185); Pam,  

Robbsins (1991) อา้งถึงใน  

วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 296); 

Glickman, Gordon and Ross  

Gordon (2010 : 296)   
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ตารางที 19 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการทีเกียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ                 

      ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล    

                  (BOONSARIT Model) (ต่อ) 
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7 การโคช้เพือพฒันาความรู้และ
สติปัญญา (Cognitive Coaching)

ของ Costa, Garmston (1994 : 

167); Costa, Garmston (2002);  

วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 309)   

          

8 การโคช้แบบพีเลียง (Mentor  

Coaching) ของ Nolan (2007);  

Portner (1998) อา้งถึงใน  

Zepeda  (2008 : 184); Boreen,  

Johnson, Niday and Potts  

(2000 : 35, 39), Sweeny B.W.  

(2008) and Correia M.P., and  

Meny (2000); วชัรา เล่าเรียนดี  

(2556 : 275) 

          

9 การโคช้เพือการพฒันาการเรียน
การสอน(Instructional  

Coaching); Knight (2007); 

Knight (2007); Reiman and  

Peace (2002); Zepeda (2010 :  

168); Marzano Waters (2009); 

วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 325)         
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ตารางที 19 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการทีเกียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ                 

      ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล    

                  (BOONSARIT Model) (ต่อ) 
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10 การพฒันาวิชาชีพครู
ประกอบดว้ยทฤษฎีการ
เปลียนแปลง(Theory of 

Change); ทฤษฎีการสร้างความรู้ 

(Constructivist Theory); ทฤษฎี
ความตอ้งการ : ทฤษฎีลาํดบัขนั 

ความตอ้งการของมาสโลว;์ 

ทฤษฎีความตอ้งการ : ทฤษฎีการ
จูงใจ ERG ของ อลัเดอร์เฟอร์ 

(Alderfer);ทฤษฏีการเรียนรู้  

(Learning Theory) 

          

11 การพฒันาบุคลากรประกอบดว้ย
ทฤษฎีการเปลียนแปลง (Theory 

of Change), ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (Constructivist Theory); 

ทฤษฎีความตอ้งการ : ทฤษฎี
ลาํดบัขนัความตอ้งการของมาส
โลว,์ ทฤษฎีความตอ้งการ : 

ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ  

อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) 
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ตารางที 19 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการทีเกียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ                 

      ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล    

                  (BOONSARIT Model) (ต่อ) 
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12 งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา
วิชาชีพครูของ ยพิุน ยนืยง  

(2553), กรัณยพ์ล วิวรรธมงคง  

(2553), ธญัพร  ชืนกลิน (2553) 

          

13 การจดัการเรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

(Differentiated  Instruction)ของ  

พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์(2550);  

ทิศนา แขมมณี (2547 : 36-37); 

สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ 

(2545 : 17 – 18 ); พิมพนัธ์ เดชะ
คุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข (2550 : 

23-24); Tomlinson (2001 : 16);

กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 6- 

7); Brown and others (1986); 

Gerlach and  Ely (1980);  

ไชน์พิชและคณะ (1993) 
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ตารางที 19 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการทีเกียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ                 

      ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล    

                  (BOONSARIT Model) (ต่อ) 
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14 สมรรถนะการสอนทีเกียวข้อง
กบัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตก ต่างระหว่าง บุคคลของ
Danielson (2011 : 1–18); สพฐ. 

          

15 งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของ Yi-

Fang Liu (2008); Kathleen 

Scalise (2007); Valiande A. 

Stavroula, Kyriakides  

Leonidas,Koutselini Mary  

(2011) Gangi, Suzanna. (2011), 

Kelly Van Lowe (2011) Diana 

Lawrence - Brown (2004)             

          

16 รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนที
เกียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 

ทีเนน้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  ประกอบดว้ย การศึกษา
เชิงสร้างสรรคข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2533 : 51) 
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ตารางที 19 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการทีเกียวขอ้งในการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพ                 

      ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล    

                  (BOONSARIT Model) (ต่อ) 
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17 งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการเรียน
การสอนเชิงสร้างสรรคข์อง   

มาเรียม นิลพนัธ์ุและคณะ 

(2549); ไพฑูรย ์สินลารัตน์และ
คณะ (2550) 

          

  

 2. ตรวจสอบร่างรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จากการดาํเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของร่างรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยการตรวจสอบ
เชิงเนือหาและเชิงโครงสร้าง ของรูปแบบ โดยมีผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ซึงสรุปผลไดด้งันี 

      ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านเนือหาและโครงสร้างเชิงทฤษฎี พบว่า รูปแบบ   

การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความ
สอดคลอ้งเชิงเนือหาและโครงสร้างเชิงทฤษฎีมีค่าเฉลียระหว่าง �= 4.00 – 5.00 ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานระหว่าง 0.00 – 0.58 ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนด คือ � = 3.50 และ S.D.  1  

รายละเอียดดงัแสดงในตารางที 20 
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ตารางที 20 ค่าดชันีการตรวจสอบเชิงเนือหาและเชิงโครงสร้างของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือ    

                   เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล “BOONSARIT    

                   Model”   
 

 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ผลการประเมิน 

� S.D. ระดบั ลาํดบัที 

. ความเป็นมาและความสําคัญของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะ 
การสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    .  ระบุความเป็นมาและความสําคญัของการพฒันา
รูปแบบชดัเจน 

5.00 0.00 มากทีสุด 1 

    .  การใช้ภาษาและการเรียบเรียงความเป็นมาและ
ความสาํคญัของรูปแบบมีความต่อเนืองและเหมาะสม 
ทาํให้เห็นภาพรวมและจุดเน้นของรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ 
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

4.00 0.00 มาก 4 

2. แนวคิดพืนฐานในการพฒันารูปแบบ 

     2.1 ความชัดเจนในการบรรยายแนวคิดทีใช้เป็น
พนืฐานในการพฒันารูปแบบ 

4.67 0.58 มากทีสุด 2 

     2.2 ความเหมาะสมในการนาํแนวคิดมาใชใ้น 
การพฒันารูปแบบ 

5.00 0.00 มากทีสุด 1 

     2.3 การใชภ้าษาในการอธิบายเกียวกบัแนวคิดต่าง ๆ   4.67 0.58 มากทีสุด 2 

.  การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 

     3.1 การกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบมีความ
สมบูรณ์ครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็นต่อสมรรถนะ
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

5.00 0.00 มากทีสุด 1 

     3.2 แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพนัธ์  สอดคล้อง
ส่งเสริมซึงกนัและกนั   

4.67 0.58 มากทีสุด 2 
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ตารางที 20 ค่าดชันีการตรวจสอบเชิงเนือหาและเชิงโครงสร้างของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือ    

                   เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล “BOONSARIT    

                   Model” (ต่อ)  

 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ผลการประเมิน 

� S.D. ระดบั ลาํดบัที 

4. องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (แต่ละองค์ประกอบ) 

     4.1 หลกัการ 
           4.1.1 ความชดัเจนของของรูปแบบ 

 

4.00 

 

0.00 

 

มาก 

 

4 

        4.1.2 ความสอดคล้องกับแนวคิดพืนฐานทีนํามาใช้
พฒันารูปแบบ 

4.67 0.58 มากทีสุด 2 

        4.1.3 สามารถใช้เป็นกรอบในการกาํหนดสาระและ
วธีิการ 

4.67 0.58 มากทีสุด 2 

        4.1.4 แสดงใหเ้ห็นถึงจุดเนน้ในการพฒันาวชิาชีพครู 4.67 0.58 มากทีสุด 2 

        4.1.5 การใชภ้าษาและการเรียงลาํดบัของหลกัการ 4.67 0.58 มากทีสุด 2 

     4.2 วตัถุประสงค์ 
        4.2.1 ความสอดคล้องระหว่างว ัต ถุประสงค์กับ
หลกัการ 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากทีสุด 

 

1 

        4.2.2 วตัถุประสงคมี์ความชดัเจนสามารถแสดงถึง 
สิงทีมุ่งหวงัจะใหเ้กิดขึนในตวัครูและนกัเรียน 

4.67 0.58 มากทีสุด 2 

        4.2.3 วตัถุประสงคมี์ความเป็นไปได ้ 5.00 0.00 มากทีสุด 1 

        4.2.4 สิงทีมุ่งหวงัใหเ้กิดขึนกบัครูมีความสาํคญัและ 
ความจาํเป็นต่อการพฒันาผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากทีสุด 1 

        4.2.5 การใชภ้าษาและการเรียบเรียงถอ้ยคาํมีความ 
เหมาะสม สละสลวยเขา้ใจง่าย 

4.67 0.58 มากทีสุด 2 
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ตารางที 20 ค่าดชันีการตรวจสอบเชิงเนือหาและเชิงโครงสร้างของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือ    

                 เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล “BOONSARIT    

                 Model” (ต่อ)   

 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ผลการประเมิน 

� S.D. ระดบั ลาํดบัที 

    4.3 กระบวนการพฒันาวชิาชีพครู        
          4.3.1 มีขันตอนการสอนครบถ้วนเหมาะสม  และ
สอดคลอ้งต่อเนือง 

 

4.67 

 

0.58 

 

มากทีสุด 

 

 

          4.3.2 การพฒันาวิชาชีพครูตามขนัตอนสามารถให้ครู
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละสะทอ้นถึงผูเ้รียน 

4.33 0.58 มากทีสุด  

           4.3.3 กระบวนการพฒันาวิชาชีพมีความเหมาะสม  

สามารถทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ 
4.67 0.58 มาก  

          4.3.4 การใชภ้าษาสละสลวยเขา้ใจง่าย 4.33 0.58 มากทีสุด  

    4.4 ระบบสนับสนุนการพฒันาวชิาชีพครู 
          4.4.1 มี ค ว ามสอดคล้อ ง ระหว่ า งหลัก ก า รกับ
วตัถุประสงค ์

 

5.00 

 

0.00 

 

มากทีสุด 

 

 

           4.4.2 มีความชดัเจนสามารถแสดงถึงสิงทีมุ่งหวงัจะ
ใหเ้กินขึนในตวัครูทีสะทอ้นถึงผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากทีสุด  

           4.4.3 ระบบสนับสนุนการพฒันาวิชาชีพครูมีความ
เป็นไปได ้

5.00 0.00 มากทีสุด  

            4.4.4 มีความมุ่งหวงัใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียนมี
ความสาํคญัและจาํเป็นต่อการพฒันาวิชาชีพครูและสะทอ้น
ถึงผูเ้รียน 

5.00 0.00 มากทีสุด  

          4.4.5 การใช้ภาษาและการเรียบเรียงถ้อยคาํมีความ
เหมาะสม สละสลวยเขา้ใจง่าย 

5.00 0.00 มากทีสุด  
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ตารางที 20 ค่าดชันีการตรวจสอบเชิงเนือหาและเชิงโครงสร้างของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือ    

                 เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล “BOONSARIT    

                 Model” (ต่อ) 

 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ผลการประเมิน 

� S.D. ระดบั ลาํดบัที 

    4.5 การวดัและประเมินผล  
          4.5.1 ก า ร วัด แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ลสอ ด ค ล้ อ ง กั บ
จุดมุ่งหมายของรูปแบบการพฒันาวิชาครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

5.00 

 

0.00 

 

มากทีสุด 

 

 

          4.5.2 การวดัและประเมินผลมีความเหมาะสมตาม
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมิน   

5.00 0.00 มากทีสุด  

          4.5.3 หลกัเกณฑ์และแนวทางทีเสนอมีความชัดเจน
สามารถนาํไปปฏิบติัได ้

5.00 0.00 มากทีสุด  

ค่าเฉลยีรวม 4.76 0.45 มากทสุีด 

 

 จากตาราง 20 พบว่า รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลตามความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากทีสุด ( �= 4.75, S.D. = 0.45) เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ รูปแบบมีการระบุความเป็นมาและ
ความสําคญัของการพฒันารูปแบบชดัเจน ความเหมาะสมในการนาํแนวคิดมาใช้ในการพฒันา
รูปแบบ การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบมีความสมบูรณ์ครอบคลุมความตอ้งการจาํเป็นต่อ
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค์กบั
หลกัการ วตัถุประสงคมี์ความเป็นไปได ้สิงทีมุ่งหวงัให้เกิดขึนกบัครูมีความสําคญัและความจาํเป็น
ต่อการพฒันาผูเ้รียน มีความสอดคลอ้งระหว่างหลกัการกบัวตัถุประสงค์ มีความชดัเจนสามารถ
แสดงถึงสิงทีมุ่งหวงัจะใหเ้กินขึนในตวัครูทีสะทอ้นถึงผูเ้รียน ระบบสนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพครู
มีความเป็นไปได ้ มีความมุ่งหวงัให้เกิดขึนกบัผูเ้รียนมีความสําคญัและจาํเป็นต่อการพฒันาวิชาชีพ
ครูและสะทอ้นถึงผูเ้รียน การใชภ้าษาและการเรียบเรียงถอ้ยคาํมีความเหมาะสม สละสลวยเขา้ใจง่าย 

การวดัและประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรูปแบบการพฒันาวิชาครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การวดัและประเมินผลมีความเหมาะสมตาม
หลกัเกณฑ์และแนวทางการประเมิน หลกัเกณฑ์และแนวทางทีเสนอมีความชดัเจนสามารถนาํไป
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ปฏิบติัไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุด ( �= 5.00, S.D.= 0.00) รองลงมาพบวา่ ความชดัเจนในการบรรยาย
แนวคิดทีใช้เป็นพืนฐานในการพฒันารูปแบบ การใช้ภาษาในการอธิบายเกียวกบัแนวคิดต่าง ๆ     

แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์  สอดคล้องส่งเสริมซึงกันและกัน  การเรียบเรียงลําดับ
องคป์ระกอบในรูปแบบมีความเหมาะสมเขา้ใจไดง่้าย ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดพืนฐานทีนาํมาใช้
พฒันารูปแบบ สามารถใชเ้ป็นกรอบในการกาํหนดสาระและวิธีการ แสดงให้เห็นถึงจุดเนน้ในการ
พฒันาวิชาชีพครู การใชภ้าษาและการเรียงลาํดบัของหลกัการ วตัถุประสงคมี์ความชดัเจนสามารถ
แสดงถึงสิงทีมุ่งหวงัจะใหเ้กิดขึนในตวัครูและนกัเรียน การใชภ้าษาและการเรียบเรียงถอ้ยคาํมีความ
เหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่าย มีขนัตอนการสอนครบถ้วนเหมาะสม และสอดคล้องต่อเนือง  

กระบวนการพัฒนาวิชาชีพมีความเหมาะสมสามารถทําให้การเรียนการสอนบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค์อยู่ในระดับมากทีสุด ( �= 4.67, S.D.= 0.58) และยงัพบว่า รูปแบบมีการพฒันา
วชิาชีพครูตามขนัตอนสามารถใหค้รูบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละสะทอ้นถึงผูเ้รียน  และการใชภ้าษา
สละสลวยเขา้ใจง่ายอยู่ในระดบัมากทีสุด ( �= 4.33, S.D. = 0.58) และยงัพบวา่ รูปแบบมีการใช้
ภาษและการเรียบเรียงความเป็นมาและความสําคญัของรูปแบบมีความต่อเนืองและเหมาะสมทาํให้
เห็นภาพรวมและจุดเน้นของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และความชดัเจนของรูปแบบอยูใ่นระดบัมาก ( �= 4.00, S.D.=  0.00)   

    2.2 การแกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน    

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล จากผลตรวจสอบประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบความเทียงตรง
เชิงเนือหาและความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (BOONSARIT Model) พบวา่ องคป์ระกอบ
ของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูมีค่าความสอดคลอ้งเชิงเนือหาและเชิงโครงสร้างเป็นไปตามเกณฑ์
ทีกาํหนด คือ มากกว่าหรือเท่ากบั 3.50 ทงัภาพรวมและรายขอ้ และผูเ้ชียวชาญไดต้งัขอ้สังเกตและ
ใหข้อ้เสนอแนะสรุปไดด้งันี 

 แกไ้ขปรับปรุงเพิมเติมรายละเอียดในส่วนของหลกัการของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู  

ซึงเดิมระบุ หลกัการ “การพฒันาวชิาชีพครูจะช่วยครูสามารถบริหารจดัการการเรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตรงตามศกัยภาพของผูเ้รียน” ผูเ้ชียวชาญได้
ปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์โดยใช้ขอ้ความดังต่อไปนีแทน “การพฒันาวิชาชีพครูจะช่วยครู
สามารถจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล” ทงันีเพือให้เกิดความชดัเจนของ
การนาํรูปแบบไปใช ้
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 แกไ้ขปรับปรุงเพิมเติมรายละเอียดในส่วนของการใชภ้าษและการเรียบเรียงภาษาซึงควรใช้
ภาษาทีกระชบัชดัเจน ไม่ควรใช้ภาษาทีฟุ่มเฟือย เพือจะช่วยให้ผูน้าํรูปแบบไปใชอ่้านเขา้ใจไดง่้าย
มากยงิขึน และผูเ้ชียวชาญไดป้รับปรุงภาษาซึงเดิมระบุ “การประชุมเชิงปฏิบติัการ” เป็น “การอบรม
เชิงปฏิบติัการ” ซึงผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญไปสู่การพฒันารูปแบบและทดลองใช้  
รูปแบบอยา่งมีประสิทธิภาพ และผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้เสนอแนะตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญดงัตาราง
ต่อไปนี 

 

ตารางที 21 แสดงขอ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ขโดยผูเ้ชียวชาญ 

 

ประเด็นการตรวจสอบ การปรับปรุงแกไขเพิมเติม 

หลกัการ   ปรับหลกัการจาก “การพฒันาวิชาชีพครูจะช่วย
ครูสามารถบริหารจดัการการเรียนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามศกัยภาพของผูเ้รียน”  

ผูเ้ชียวชาญไดแ้กไ้ขเพิมเติมให้เกิดความสมบูรณ์  

โดยใช้ข้อความดังต่อไปนีแทน “การพัฒนา
วิชา ชีพครูจะ ช่วยค รูสามารถจัดการเ รียน   

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล”   
ภาษาทีฟุ่มเฟือย   ปรับปรุงแกไ้ขภาษาใหอ่้านเขา้ใจง่ายยงิขึน 

การประชุมเชิงปฏิบติัการ ปรับปรุงแกไ้ขเป็น การอบรมเชิงปฏิบติัการ 

 

  

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

 

 หลกัการ : การพฒันาวิชาชีพครูจะช่วยครูสามารถจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 วตัถุประสงค์ : เพอืให้ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ทีประกอบด้วย       

                         การออกแบบหน่วยการเรียนรู้, กลยุทธ์การเรียนการสอน, การวดัและประเมินผล และการวจิัย 
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ตอนที  ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ     

การสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  

 

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

         เ ป็นสมรรถนะการสอนที เกิดจากตลอด
กระบวนการเพอืให้การพฒันาวชิาชีพบรรลุเป้าหมาย
และประสพผลสําเร็จ  ได้แก่  1.  การวิเคราะห์ผู้เรียน  

(Knowing the Learner)  2. กลยุทธ์การออกแบบการ
เรียนการสอน  (Instructional Strategies)  3. การ
พฒันาการเรียนการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  (Differentiated Instruction) 4. การวัดผล
ประเมินผล   (Assessment for, as of  Learning)    

5.  การทํางานประจําให้เป็นการวิจัย  (Routine to 

Research) 

รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  (BOONSARIT)  9  ขนัตอน  คอื   

ขนัท ี   วเิคราะห์ข้อมูลพนืฐาน  (Basic Data Analysis  =  B) 

ขนัท ี   การจัดกระทาํข้อมูล (Organization Data  =  O) 

ขนัท ี   กาํหนดวตัถุประสงค์  (Objective Setting  =  O) 

ขนัท ี   เครือข่ายการปฏบิัตกิาร   

              (Network Practices  =  N) 

ขนัท ี   เลอืกวธิีการสอนทเีหมาะสม   

             (Selection of   Instructional  Method  =  S) 

ขนัท ี   ครูมคีวามสามารถในการวดัผลประเมนิผล   

              (Ability of Assessment  =  A) 

ขนัท ี   การทาํงานประจําให้เป็นงานวจิัย   

             (Routine to  Research  =  R) 

ขนัท ี  การวนิิจฉัยความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล                        

             (Individual  Differentiated  Diagnostic  =  I) 

ขนัท ี   ทาํงานเป็นทมี  และขยายผลให้กบับุคคลอนืได้          

              (Teamwork and Transportability  =  T)   

เงอืนไขสู่ความสําเร็จ 

.   กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการ
ทางการโค้ช (Coaching),  การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพอืน (Peer Coaching), การโค้ชเพือพัฒนา
ความรู้และสติปัญญา (Cognitive  Coaching),  

การโค้ชแบบพีเลียง  (Mentor Coaching),    

การโ ค้ช เพือการพัฒนาการเ รียนการสอน  

(Instructional  Coaching) .  สมรรถนะการสอน
ทีต้องมีและได้รับการพัฒนาตลอดกระบวนการ
เพอืให้การพฒันาวิชาชีพบรรลุเป้าหมายและประสพ
ผลสํา เ ร็จ  ไ ด้แ ก่  1. การวิ เคราะห์ ผู้ เ รียน  

(Knowing the Learner) 2. กลยุทธ์การออกแบบ
การเรียนการสอน (Instructional Strategies)    

3. การพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความ
แ ต ก ต่ า ง ร ะห ว่ า ง บุ ค ค ล   ( Differentiated 

Instruction) 4. การวัดผลประเมินผล   

(Assessment for, as of  Learning) 5. การ
ทํางานประจําให้เป็นการวิจัย (Routine to 

Research) 

ตอนท ผลการประเมนประสทธผลของรปแบบการพฒนาวชาชพครเพอเสรมสรางสมรรถนะี ป ิ ป ิ ิ ป ิ ี ิ ้

แผนภูมภิาพที  รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
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 ผลการประเมินประสิทธิผลของการนํารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไปใช ้(Implement) = การวิจยั (Research : R2)  

การนาํรูปแบบไปใช ้  

 ซึงการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ   

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยนาํเสนอ เพือตอบคาํถามของการวิจยั ขอ้ 2 คือ 

รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลมี
ประสิทธิผลอยา่งไร โดยแบ่งเป็นขอ้คาํถามยอ่ยดงันี 2.1 ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นอยา่งไร 2.2 เปรียบเทียบความสามารถใน
การวเิคราะห์ผูเ้รียนทีใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นอย่างไร 2.3 ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ทีใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นอย่างไร 2.4 ความสามารถในการวดัผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทีใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลเป็นอยา่งไร 2.5 ความสามารถในการวิจยัในชนัเรียนทีใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครู เพือ เส ริมส ร้างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่าง บุคคล เป็นอย่างไร                      

2.6  ความสามารถทางดา้นทกัษะการคิด และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนทีใชรู้ปแบบ
การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็น
อยา่งไร โดยผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลไปทดลองใช้กับครูและนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  ในภาคเรียนที 2               

ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 83 คน ซึงไดม้าดว้ยวธีิการเลือกแบบเจาะจง โดยดาํเนินการในการทดลอง
ใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (BOONSARIT Model) ซึงการนาํเสนอผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลตามคาํถามและ
วตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี 
     

 1. ผลการประเมินความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ซึงมีรายละเอียดแสดงในตารางที 22 - 25 

      1.1 ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประเมินใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นความสําคญัของการ
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จดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ดา้นการจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. ด้านกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนเพือ     

การพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และ 4. ด้านการพฒันาการเรียน  

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวิจยั 

ผูว้จิยัไดว้ิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจของครูทีเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการระหวา่งวนัที  

25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยการทดสอบก่อนและหลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการ ซึงไดผ้ล     

การวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ    

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดงัตารางที 22 

 

ตารางที 22 ผลการวดัความรู้ความเขา้ใจของครูเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง                 

      สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่าง บุคคล  จําแนกเป็นรายด้าน                  

      (ขนัการวเิคราะห์) 

 

 
 

 

รายการ 

จาํนวน 

ผู้เข้ารับ 

การอบรม 

เชิงปฏิบัตกิาร 

(คน) 

ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมนิทร้ีอยละ 80 

 

 

จาํนวน(คน) 

 

 

 

 

ร้อยละ  

 

 

ลาํดบัท ี

1. ด้านความสํ าคัญของการจัดการเ รียน  

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
120 120 78.24 

 

1 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

120 120 68.85 

 

3 

3. ด้านกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน
เพือพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล   

120 120 74.26 

 

2 

 

 

ตารางที 22 ผลการวดัความรู้ความเขา้ใจของครูเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง                 

     สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่าง บุคคล  จําแนกเป็นรายด้าน                  

     (ขนัการวเิคราะห์) (ต่อ) 
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รายการ 

จาํนวน 

ผู้เข้ารับ 

การอบรม 

เชิงปฏิบัตกิาร 

(คน) 

ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมนิทร้ีอยละ 80 

 

 

จาํนวน(คน) 

 

 

 
 
 

ร้อยละ  

 

 
 

ลาํดบัท ี

 4. ดา้นการวจิยั/วจิยัในชนัเรียน 120 120 54.72 4 

สรุป  ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการพัฒนา
วชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

120 120 69.02 

 

 จากตารางที 22 พบวา่ ครู ผูบ้ริหาร จาํนวน 12 โรงเรียน จาํนวนทงัสิน 120 คน มีความรู้ 

ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวมทุกด้าน ยงัไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจที     

ร้อยละ 80 จาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 69.02 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรม
มีความรู้ความเขา้ใจมากทีสุดในดา้นความสําคญัของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจทีร้อยละ 80 จาํนวน 120 คน          

คิดเป็นร้อยละ 78.24 รองลงมาเป็นดา้นกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนเพือการพฒันาการเรียน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเขา้ใจที   

ร้อยละ 80 มีจาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 74.26 ดา้นการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเขา้ใจทีร้อยละ 80     

มีจาํนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 68.85 และมีความรู้ความเขา้ใจน้อยทีสุดในด้านการการวิจยั/     

วิจยัในชนัเรียนโดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเขา้ใจทีร้อยละ 80 มีจาํนวน 120 คน     

คิดเป็นร้อยละ 54.72 ซึงผูว้จิยัไดส้รุปเป็นแผนภูมิไดด้งันี 
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78.24 68.85 74.26 54.72 

แผนภูมิความรู้ความเข้าใจครูก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที  สรุปความรู้ความเขา้ใจของครูก่อนการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

 

 นอกจากนีผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของครูโดยการประเมินก่อนและหลัง      

การอบรมเชิงปฏิบติัการ ซึงมีผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัใช้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ดงัตารางที 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านท ี2 
ด้านท ี3 

ด้านท ี4 

ด้านท ี1 
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ตารางที 23 ความรู้ความเขา้ใจของครูก่อนใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ                

      การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล จาํแนกเป็นรายดา้น (ขนัการวเิคราะห์) 

 

 
 

 

รายการ 

จาํนวน 

ผู้เข้ารับ 

การอบรม 

เชิงปฏิบัตกิาร 

(คน) 

ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมนิทร้ีอยละ 80 
 

 

จาํนวน 

(คน) 

 

 

ร้อยละ 

 

 

ลาํดบัท ี

1. ดา้นความสาํคญัของการจดัการเรียนการสอน 

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
40 40 77.78 

 

1 

2.  ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน แ ล ะ  

การประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  

40 40 69.06 

 

3 

3. ดา้นกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนเพือ
พฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล   

40 40 
 

74.72 

 

2 

 4. ดา้นการวจิยั/วจิยัในชนัเรียน 40 40 53.33 4 

สรุป ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน  

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

40 40 68.71 

 

 

 จากตาราง 23 พบว่า ครู ผูบ้ริหาร จาํนวนทงัสิน 40 คน มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั       

การพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวมทุกด้าน ยงัไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้ความเขา้ใจทีร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 68.71 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจมากทีสุดในด้านความสําคญัของการจดัการเรียน     

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจ          

ทีร้อยละ 80 จาํนวน  40 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 รองลงมาเป็นดา้นกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ
สอนเพือการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ความเขา้ใจทีร้อยละ 80 มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 74.72  ดา้นการจดัการเรียน
การสอนและการประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
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77.78 69.06 74.72 53.33

แผนภูมิความรู้ความเข้าใจของครู   

ความรู้ความเขา้ใจทีร้อยละ 80 มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 69.06 และมีความรู้  ความเขา้ใจนอ้ย
ทีสุดในดา้นการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนโดยไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินความรู้  ความเขา้ใจทีร้อยละ 80 

มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ซึงผูว้จิยัไดส้รุปเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที 34 สรุประดบัความรู้ความสามารถของครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านท ี 1 ด้านท ี 3 ด้านท ี 2 ด้านท ี 4 
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ตารางที 24 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจของครูหลงัการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ                 

      เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล จาํแนกเป็นรายดา้น   

                  (ขนัการวเิคราะห์) (ต่อ)   

 

 
 

 

รายการ 

จาํนวน 

ผู้เข้ารับ 

การอบรมเชิง
ปฏิบัตกิาร 

(คน) 

ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมนิทร้ีอยละ 

80 
 

จาํนวน 

(คน) 

 

 

ร้อยละ 

 

 

ลาํดบัท ี

1. ดา้นความสําคญัของการจดัการเรียนการสอน  

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
40 40 85.56 

 

2 

2.  ด้ านการจัดการ เ รี ยนการสอนและการ
ประเมินผลทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

40 40 79.69 
 

4 

3. ดา้นกลยุทธ์รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการสอนเพือ
พัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล   

40 40 93.89 

 

1 

 4. ดา้นการวจิยั/วจิยัในชนัเรียน 40 40 81.67 3 

สรุป  ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

40 40 

 

85.36 

 
 

จากตาราง 24 พบวา่ ผลการวดัความรู้ความเขา้ใจของครูจาํนวน 40 คน หลงัการใช้รูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล           

โดยภาพรวมทุกดา้น   ผา่นเกณฑ์การประเมินความรู้ความเขา้ใจทีร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 85.36 

เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจมากทีสุดในด้านกลยุทธ์
รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนเพือการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล   

โดยผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเขา้ใจทีร้อยละ 80 จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 93.89 

รองลงมาเป็นด้านความสําคญัของการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล    

โดยผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจทีร้อยละ 80 มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 85      

ด้านการการวิจยั/วิจยัในชันเรียน โดยผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจทีร้อยละ 80 มี
จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 81.67 และมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ยทีสุดในดา้นการจดัการเรียนการ
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85.56 

79.69 

93.89 

81.67 

ผลการวดัความรู้ความเข้าใจของครูหลงัการใช้รูปแบบ 

การพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

สอนและการประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ความเขา้ใจ ทีร้อยละ 80 มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 79.69 ซึงผูว้ิจยัจะตอ้งพฒันาความรู้ความ
เขา้ให้กบัครูในดา้นดา้นการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเพิมมากยงิขึน นอกจากนีผูว้จิยัไดส้รุปเป็นแผนภูมิภาพไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที 35 ผลการวดัความรู้ความเขา้ใจของครูหลงัการใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือ 

                            เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล       

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที 25 การเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล

ด้านท ี 1 
ด้านท ี 2 

ด้านท ี 3 
ด้านท ี 4 
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คะแนน N คะแนนเตม็ � S.D. t df P 

ก่อนใชรู้ปแบบ 40 35 24.75 3.22  

8.61 
 

39 
 

.000 
หลงัใชรู้ปแบบ 40 35 29.88 2.03 
 

 จากตารางที 25 พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจดัการเรียนการสอนทีเน้น   

ความแตกต่างระหว่างบุคคลหลังใช้รูปแบบ ( �= 29.88, S.D.= 2.03) สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ                    

( �= 24.75, S.D. = 3.22) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และยอมรับสมมติฐานการวิจยั    

ขอ้ที 1 ทีกาํหนดไวโ้ดยหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ ซึงผูว้จิยัไดส้รุปเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

 ซึงผลจากการใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล อนัประกอบดว้ย 1. ความสําคญั
ของการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล นนัหมายความว่าครูมีเป้าหมาย
สําคัญทีจะพฒันาผู ้เรียนให้ประสบสําเร็จและบรรลุตามมาตรฐานและตัวชีวดัตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน และการจดัการเรียนทีดีตอ้งมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา 
ทงัดา้น ร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ และสังคมเป็นสําคญัควบคู่กนัไป 2. การจดัการเรียน
การสอนและการประเมินผลทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์
ผูเ้รียนและความตอ้งการของผูเ้รียน แนวทางการจดัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนทีเกิดจาการจดัการเรียนสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล โดยการวิเคราะห์หลกัสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ และเครืองมือ
วดัและประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 3. กลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนเพือพฒันาการเรียน
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ซึงคณะวิทยากรไดย้กตวัอยา่งแนวทาง รูปแบบ เทคนิค
วิธีการสอนทีมีความหลากหลายทีจะช่วยครูมีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการเรียน
การสอนทีมีประสิทธิภาพ เช่น วิธีสอนหรือวิธีจดัการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Problem Solving 

Method) การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) การจดัการเรียนรู้  

แบบสืบเสาะ (Inquiry Based Learning) การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) 

การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theory) การจดัการเรียนรู้      

ด้วยเทคนิค KWL, KWL-Plus และ KWDL การเรียนรู้จากประสบการณ์ของ  คอล์บ               
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24.75 29.88 

ความรู้ความเข้าใจของครูก่อนและหลงัใช้รูปแบบ 

การพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

 

(Kolb’s Experiential Learning Model) การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั (Cooperative Learning) 

อาทิ 4MAT, TGT, STAD การจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิด อาทิ Mind map, 

Synactic, Graphic Organizer, การออกแบบการเรียนการสอนแบบยอ้นกลบั (Backward 

Design) และ GPAS  เป็นตน้ 4) การการวิจยั/วิจยัในชนัเรียน จากกระบวนการนีครูมีความรู้ความ
เขา้ใจในการกาํหนดประเด็นปัญหา การตงัชือการวิจยั การกาํหนดวตัถุประสงค์การวิจยั วิธีการ
ดาํเนินการวิจยั การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั คณะวิทยากรได้ยกตวัอย่างและงานวิจยัที
เกียวขอ้งกบัการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้กบัผูเ้ขา้รับการอบรม 

เช่น การพฒันาผลการเรียนรู้เรืองเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยรูปแบบซิปปา สําหรับนกัเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 1 นอกจากนีผูว้จิยัไดส้รุปผลการทดสอบความรู้เป็นแผนภูมิไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิภาพที 36 ผลการวดัความรู้ความเขา้ใจของครูโรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคมหลงัการใช้รูปแบบ                            

                การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง                            

               ระหวา่งบุคคล    

 

 

      1.2 ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ครังที 1 โดยผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมความสามารถในการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีผลดงัตารางที 26 

 

ก่อนใช้รูปแบบ 
หลงัใช้รูปแบบ 
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ตารางที 26 ระดบัคุณภาพความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้น

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 
 

ข้อ 

 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�  ���� ร้อยละ ระดับ 

1 องคป์ระกอบของหน่วย/แผนการเรียนรู้ .  .  .  ดี 

2 สาระสาํคญั .  .  .  ดี 

3 สาระการเรียนรู้ .  .   ดีมาก* 

4 สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน .  .  .  ดี* 

5 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ .  .  .  ดีมาก* 

6 ภาระงานหรือชินงาน .  .  .  ดี* 

 กิจกรรมการเรียนรู้ .  .  .  ปานกลาง 

 การวดัและประเมินผล  .  .  .  ดี* 

เฉลยีรวม .  .  .  ดี 
 

 จากตารางที 26 พบวา่ ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัดี ( �=  3.20, S.D. =  0.32) คิดเป็น
ร้อยละ 85.42 เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีความสามารถในการกาํหนดสาระการเรียนรู้    

อยูใ่นระดบัดีมาก ( �= 3.00, S.D. = 0.00) คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาครูมีความสามารถในการ
กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์อยู่ในระดบัดีมาก ( �=  2.88, S.D. = 0.35)  คิดเป็นร้อยละ 

95.83 ครูมีความสามารถในการกาํหนดสมรรถนะสําคญัและภาระงานหรือชินงานอยู่ในระดบัดี      

( �=  2.63, S.D. = 0.52) คิดเป็นร้อยละ 87.50 ครูมีความสามารถในการกาํหนดองคป์ระกอบของ
หน่วย /แผนการเ รียน รู้ในระดับ ดี  ( �=  4.25,   S.D. =  0.71)  คิด เ ป็นร้อยละ  85.00                          

ครูมีความสามารถในการกาํหนดการวดัและประเมินผลอยู่ในระดบัดี ( �=  2.50, S.D. = 0.53)    

คิดเป็นร้อยละ 83.33 ครูมีความสามารถในการกําหนดสาระสําคัญอยู่ในระดับดี ( �=  4.13,     

S.D. =  0.64) คิดเป็นร้อยละ 82.50 และครูมีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( �=  3.63,  S.D. =  0.92) คิดเป็นร้อยละ 72.50 

 



343 
 

ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ครังที 2 โดยผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมความสามารถในการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีผลดงัตารางที 27 
 

ตารางที 27 ระดบัคุณภาพความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

 

ข้อ 

 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�  ���� ร้อยละ ระดับ 

1 องคป์ระกอบของหน่วย/แผนการเรียนรู้ 5.00 0.00 100 ดีมาก 

2 สาระสาํคญั 4.38 0.52 87.50 ดี 

3 สาระการเรียนรู้ 3.00 0.00 100 ดีมาก* 

4 สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 2.50 0.53 83.33 ดี* 

5 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 3.00 0.00 100 ดีมาก* 

6 ภาระงานหรือชินงาน 3.00 0.00 100 ดีมาก* 

 กิจกรรมการเรียนรู้ 4.50 0.53 90 ดี 

 การวดัและประเมินผล  3.00 0.00 100 ดีมาก* 

เฉลยีรวม 3.55 0.26 95.10 ดีมาก 

 

 จากตารางที 27 พบวา่ ครูมีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ 

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก ( �=  3.55, S.D. =  0.26) 

คิดเป็นร้อยละ 95.10 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูมีความสามารถในการกาํหนดองคป์ระกอบ
ของหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์กาํหนด
ภาระงานหรือชินงาน และการวดัและประเมินผลอยูใ่นระดบัดีมาก ( �=  5.00/3.00, S.D. =  0.00) 

คิดเป็นร้อยละ  100 รองลงมาครูมีการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ( �=  4.50,         

S.D. =  0.53) คิดเป็นร้อยละ 90 ครูมีการกาํหนดสาระสาํคญัอยูใ่นระดบัดี ( �=  4.38, S.D. =  0.52)           

คิดเป็นร้อยละ 87.50 และครูสามารถกาํหนดสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดี ( �=  2.50, 

S.D. =  0.53) คิดเป็นร้อยละ 83.33   
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85.42 
95.10 

ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/ 

แผนการเรียนรู้ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ซึงผลการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ครูมีความสามารถในการออกแบบหน่วยการรู้/แผนการเรียนรู้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัพบว่า ครูสามารถออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลดว้ยรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีหลากหลาย ซึงประกอบดว้ย รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เช่น เทคนิคการสอนแบบ 4MAT, เกม, STAD รูปแบบการสอนแบบซิปปา, เกม,  

เพลง, บทบาทสมมติ, สถานการณ์จริง, เทคนิคการใช้คาํถาม, บทเรียนสําเร็จรูป, ชุดการสอน, 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เป็นตน้     

 
 

ตารางที  28 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการ                         

        เรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีผลดงัตารางที 28 

 

ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/  

แผนการเรียนรู้ 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถ 

�     S.D.   ร้อยละ ระดบั 

ก่อนใชรู้ปแบบ 3.20 0.32 85.42 ดี 

หลงัใชรู้ปแบบ 3.55 0.26 95.10 ดีมาก 
 

 จากตารางที 28 พบวา่ ครูมีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ 

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลหลงัใชรู้ปแบบ ( �  = 3.55, S.D. = 0.26) สูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ            

( �  = 3.20, S.D. = 0.32) คิดเป็นร้อยละ 95.10/85.42 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที 3 ทีกาํหนดไว้
โดยหลังใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ครูมีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลทีสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ และผูว้จิยัไดส้รุปเป็นแผนภูมิภาพไดด้งันี  
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แผนภูมิภาพที  37 ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ที เน้น                            

                   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

 

 1.3 ความสามารถในการเขียนงานวิจัยเพือพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ก่อนดาํเนินการประเมินงานวิจยัของครู ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขอ้มูลจากการทดสอบ
ความรู้ความเขา้ใจของครูเกียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ดว้ยกระบวนการวจิยั พบวา่ ครูมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการวจิยัทีตอ้งไดรั้บการพฒันา ดงันนัจึง
ไดจ้ดัการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย
กระบวนการวิจยัเพือให้ความรู้ความเขา้ใจกบัครูระหวา่งวนัที 8 – 9 ตุลาคม พ.ศ.2556 ซึงผูว้ิจยัได้
ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ    

รวมถึงประเมินผลการเขียนรายงานจากแบบทดสอบการเขียนรายงานการวิจยั ต่อจากนนัผูว้ิจยัได้
ทาํการประเมินงานวจิยัของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ซึงผลปรากฏดงัตาราง 29 – 33 

 

 

 

 

 

 

ตารางที 29 แสดงผลการทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจ เรือง การวจิยั/วจิยัในชนัเรียน ในภาพรวม 
 

ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั
การวจิยั/วิจยัในชนัเรียน 

 

จาํนวน  

(N) 

ผลการทดสอบ
คะแนนเตม็ �  S.D.   ร้อยละ 

ก่อนใช้รูปแบบ หลงัใช้รูปแบบ 
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60.75 68.58 

แผนภูมิการเปรียบเทยีบผลการทดสอบความรู้ 

เรืองการวจัิย/การวจัิยในชันเรียน 

ก่อนการอบรม 40 30 18.23 3.48 60.75 

หลงัการอบรม 40 30 20.58 2.70 68.58 
 

 จากตารางที 29 พบวา่ ครูมีความรู้ความเขา้ใจ เรือง การวจิยั/วจิยัในชนัเรียน หลงัใชรู้ปแบบ  

( �= 20.58, S.D. =  2.70) สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ ( �= 18.23, S.D. =  3.48) คิดเป็นร้อยละ 

68.58/60.75 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที 6 ทีกาํหนดไวโ้ดยหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ครูมีความสามารถในการวิจยั/

วจิยัในชนัเรียนสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ และผูว้จิยัไดส้รุปเป็นแผนภูมิภาพไดด้งันี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที 38 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ เรือง การวจิยั/วจิยัในชนัเรียน  

 

 

 

 

 

ตารางที  30 แสดงผลการทดสอบวดัความรู้ระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรืองการวิจัย/             

        วจิยัในชนัเรียน ในภาพรวม 

 
 ผลการทดสอบ 

ก่อนการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 

หลงัการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
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จาํนวน (N) คะแนนเตม็ � S.D.  ร้อยละ 

40 20 13.33 1.75 66.63 

 

 จากตารางที  30 พบว่า  ผลการทดสอบความรู้ระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ                

เรือง การวิจยั/วิจยัในชนัเรียน โรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคม ในภาพรวม ( �=  13.33,  S.D. =  1.75) 

คิดเป็นร้อยละ 66.63 

  

 ความคิดเห็นเกยีวกบัการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 ในภาพรวมส่วนใหญ่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการเห็นว่าการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยัเป็นการประชุม
ทีมีประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอนและเป็นการพฒันาวิชาชีพครูไดอี้กทางหนึง ตลอดจน
สามารถพฒันาและยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนให้สูงขึน พร้อมกันนีได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิมเติมวา่ควรมีกิจกรรมเพิมเติมใหม้ากกวา่นีเพือใหบ้รรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบติัการเกิดความ
สนุกสนาน มีการบรรยายมากเกินไป เวลาในการอบรมนอ้ยเกินไป ควรจดัสัก 3 วนัเป็นอย่างนอ้ย
เพือจะได้มีเวลาปรึกษา  ซักถามขอ้สงสัยในการทาํงานวิจยัให้สมบูรณ์  และควรมีโอกาสในนํา
ผลงานมาแลกเปลียนเรียนรู้จะไดชื้นชมผลงานทีมีคุณค่าของเพือนครูทีหลากหลาย รวมถึงการแยก
ฝึกฝนปฏิบติัจริง ซึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของครูดงัทีกล่าววา่   
 

 “เวลาในการอบรมน้อยเกินไป ควรจัดสัก 3 วัน เป็นอย่างน้อย เพือจะได้มีเวลาปรึกษา  
ซักถาม ข้อสงสัยในการทาํงานวิจัยให้สมบูรณ์ดียิงขึน และควรมีโอกาสนาํผลงานมาแลกเปลียน
เรียนรู้จะได้ชืนชมผลงานทีมีคุณค่าของเพือนครูทีหลากหลาย จะได้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
หรือทาํงานวิจัยในเรืองอืน ๆ อีกต่อไปซึงเป็นประโยชน์มากสาํหรับครูผู้สอน” 

 

 “ขอขอบคุณสําหรับการจัดอบรมครังนี ได้รับความรู้ตังแต่พืนฐานการวิจัย และได้รับ
ความรู้เพิมเติมในการทาํวิจัย แต่มีการบรรยายมากเกินไป ควรมีกิจกรรมเพิมเติมให้บรรยากาศเกิด
ความสนุกสนาน” 

 “ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ขอขอบพระคุณครับ” 
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 “ขอขอบคุณฝ่ายบริหารทีกรุณาจัดอบรมการวิจัยให้คณะครูเพือเป็นแนวทางในการทาํงาน  
แต่หากเป็นการแนะนาํแบบเจาะจงว่าให้ทาํวิจัย 5 บท หรือ วิจัยในชันเรียน แล้วนาํฝึกปฏิบัติลงมือ
เขียนรายงานจะทาํให้เข้าใจมากกว่านีค่ะ” 

 

 “ด้านเวลาควรเพิมเวลา และแยกฝึกปฏิบัติจริง จะได้ไม่รีบเร่งจนเกินไป” 
 

ตารางที 31 ระดบัคุณภาพความสามารถในการเขียนงานวิจยัเพือพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน  

      ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ครังที 1 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพงานวจัิย 

�  ���� ร้อยละ 
 

ระดับ 

1 ชือเรืองครอบคลุมตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม  

และกลุ่มประชากร 

4.13 0.35 82.50 ดีมาก 

2 ปัญหาการวิ จัย มีความสํ าคัญและ น่ าสนใจ
สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนการสอน 

3.88 0.64 77.50 ดี 

3 วตัถุประสงคก์ารวจิยัสอดคลอ้งกบัปัญหาการวจิยั 3.88 0.64 77.50 ดี 

4 ความถูกตอ้งของการกาํหนดขอบเขตการวจิยั  

(ตวัแปรหรือปัญหา สิงทีตอ้งการแกปั้ญหาพฒันา 
ในการวิจยั เนือหาสาระแหล่งขอ้มูลในการวิจยั 

ระยะเวลาในการวจิยั) 

3.50 0.53 70.00 ปานกลาง 

5 ความถูกตอ้งในการกาํหนดเครืองมือ 

และมีเครืองมือวดัผลในสิงทีตอ้งการวดั 

3.25 0.71 65.00 พอใช ้

 

 

ตารางที 31 ระดบัคุณภาพความสามารถในการเขียนงานวิจยัเพือพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน  

      ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ครังที 1 (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพงานวจัิย 

�  ���� ร้อยละ 
 

ระดับ 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพงานวจัิย 

�  ���� ร้อยละ 
 

ระดับ 

6 ความเหมาะสม/ถูกตอ้งในการกาํหนดวธีิการเก็บ 

รวบรวม/วเิคราะห์ขอ้มูล 

3.63 0.52 72.50 ดี 

7 มี ข้ อ มู ล แ ส ด ง ผ ล ก า ร วิ จั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วตัถุประสงคก์ารวจิยัและปัญหาการวจิยั 

3.63 0.52 72.50 ดี 

8 ความเหมาะสม/ถูกตอ้ง ในการอภิปรายผลการวจิยั 3.75 0.71 75.00 ดี 

9 ความเหมาะสม/ถูกตอ้ง ในการเขียนขอ้เสนอแนะ 

ในการทาํวจิยั 

3 .50 0.53 70.00 ปานกลาง 

10 ความครบถว้นสมบูรณ์ของรายงานการวจิยั  3.13 0.83 62.50 พอใช ้

11 มีร่องรอย เอกสาร หลกัฐานทีสะทอ้นผลการทาํ
วจิยั 

4.00 0.76 80.00 ดีมาก 

12 ผลการวิจยัสามารถนาํไปใช้ปรับปรุง/พฒันาการ
จดัการเรียนการสอน 

4.38 0.74 87.50 ดีมาก 

รวม 3.74 0.41 74.38 ดี 
 

 จากตาราง 31 พบว่า ความสามารถในการเขียนงานวิจยัเพือพฒันานวตักรรมการเรียน    

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  ( �=  3.74,  S.D. =  0.41)     

คิดเป็นร้อยละ 74.38 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ครูมีความสามารถในการผลการวิจยัสามารถ
นาํไปใช้ปรับปรุง/พฒันาการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัดีมาก ( �=  4.38,  S.D. =  0.74)    

คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาครูมีความสามารถในการกาํหนดชืองานวิจยัทีครอบคลุมตวัแปรตน้  

ตวัแปรตามและกลุ่มประชากรอยูใ่นระดบัดีมาก ( �=  4.13,  S.D. =  0.35) คิดเป็นร้อยละ 82.50  

ครูมีร่องรอย เอกสาร หลกัฐานทีสะทอ้นผลการทาํวิจยัอยูใ่นระดบัดีมาก ( �=  4.00,  S.D. =  0.76)  

คิดเป็นร้อยละ 80.00 ครูมีการกาํหนดปัญหาการวิจยัสอดคลอ้งกบัปัญหาการวิจยัและวตัถุประสงค์
การวิจยัสอดคลอ้งกบัปัญหาการวิจยัอยู่ในระดบัดี ( �=  3.88,  S.D.= 0.64) คิดเป็นร้อยละ 77.50  

ครูมีการอภิปรายผลการวิจยัได้อย่างเหมาะสม/ถูกตอ้งอยู่ในระดบัดี ( �=  3.75, S.D. = 0.71)      

คิดเป็นร้อยละ 75.00 ครูมีความกาํหนดวธีิการเก็บรวบรวม/วเิคราะห์ขอ้มูลทีเหมาะสม/ถูกตอ้งอยูใ่น
ระดบัดี  ( �=  3.63,  S.D.= 0.52) คิดเป็นร้อยละ 72.50 ครูมีการกาํหนดขอบเขตการวิจยัถูกตอ้ง
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และเขียนขอ้เสนอแนะทีมีความเหมาะสม/ถูกตอ้งในการทาํวิจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( �=  3.50,  

S.D. = 0.53) คิดเป็นร้อยละ 70.00 ครูมีการกาํหนดเครืองมือและมีเครืองมือวดัผลในสิงทีตอ้งการวดั
ถูกตอ้งอยู่ในระดบัพอใช้ ( �=  3.25,  S.D. =  0.71) คิดเป็นร้อยละ 65.00 และความครบถ้วน
สมบูรณ์ของรายงานวจิยัอยูใ่นระดบัพอใช ้( �=  3.13,  S.D. = 0.83) คิดเป็นร้อยละ 62.50 

 ซึงผลการใช้รูปแบบการพฒันาวิชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ส่งผลให้ครูมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัย  ได้แก่ 1. การกําหนดปัญหาการวิจัย  2. การตังชือการวิจัย  3. การกําหนด
วตัถุประสงค์ 4. การกาํหนดนิยามศพัท์ 5. วิธีการดาํเนินการวิจยั 6. การเขียนรายงานการวิจยั/      

การวจิยัในชนัเรียน ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งหวัขอ้การวจิยัของครูดงันี   

 การพฒันาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการตังคาํถาม 6 ข้อ สําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 

 การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 ดว้ยบทบาทสมมุติ 

 การจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค STAD เพือส่งเสริมทกัษะการทาํงานร่วมกนั
สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 

 การพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์โดยใชสื้อประกอบการเรียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา
ปีที 3/1 

 การพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 6 

 การแก้ปัญหาการเข้าแถวช้าโดยการปลูกฝังคุณลักษณะทางผู ้นําของนักเ รียน                 

ชนัประถมศึกษาปีที 4 

 การพฒันาทกัษะการพูดภาษาเพือสือสารโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพนัธ์สําหรับ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 

 การพฒันาผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือง เรขาคณิต โดยการจดัการเรียนรู้
ตามแนว Constructivist ร่วมกบัเทคนิค STAD สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 4 

 การส่งเสริมทกัษะการอ่านสะกดคาํโดยใชแ้บบฝึกของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 2 

 การพฒันาทกัษะกระบวนการเรียนรู้ดนตรีสากล โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตสําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 

 การพฒันาทกัษะภาษาในการสือสารโดยใชนิ้ทานหนา้เดียวสาํหรับนกัเรียนชนัอนุบาล 1 

 การพฒันาความรับผิดชอบโดยใช้เทคนิคความร่วมมือสําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษา    
ปีที 1/2 
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 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษโดยใช้แบบฝึกทีเน้นภาระงานปฏิบติัสําหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 

 การพฒันาทกัษะการคิดคาํนวณโดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STA เรือง ระบบ
จาํนวนเตม็ สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1/1 

 

ตารางที 32 ระดับคุณภาพความสามารถในการเขียนงานวิจัยเพือพัฒนานวตักรรมการเรียน                  

      การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพงานวจัิย 

�  ���� ร้อยละ 
 

ระดับ 

1 ชือเรืองครอบคลุมตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม  

และกลุ่มประชากร 

4.50 0.53 90.00 ดีมาก 

2 ปัญหาการวิ จัย มีความสํ าคัญและ น่ าสนใจ
สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนการสอน 

4.50  0.53 80.  ดีมาก 

3 วตัถุประสงคก์ารวจิยัสอดคลอ้งกบัปัญหาการวจิยั 4.13 0.35 82.50 ดีมาก 

4 ความถูกตอ้งของการกาํหนดขอบเขตการวจิยั  

(ตวัแปรหรือปัญหา สิงทีตอ้งการแกปั้ญหาพฒันา 
ในการวิจยั เนือหาสาระแหล่งขอ้มูลในการวิจยั 

ระยะเวลาในการวจิยั) 

3.63 0.52 72.50 ดี 

 

 

 

 

 

ตารางที 32 ระดับคุณภาพความสามารถในการเขียนงานวิจัยเพือพัฒนานวตักรรมการเรียน                  

     การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพงานวจัิย 

�  ���� ร้อยละ 
 

ระดับ 



352 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพงานวจัิย 

�  ���� ร้อยละ 
 

ระดับ 

5 ความถูกตอ้งในการกาํหนดเครืองมือ 

และมีเครืองมือวดัผลในสิงทีตอ้งการวดั 

3.88 0.35 77.50 ดี 

 ความเหมาะสม/ถูกตอ้งในการกาํหนดวิธีการเก็บ
รวบรวม/วเิคราะห์ขอ้มูล 

3.75 0.46 75.  ดี 

 มี ข้ อ มู ล แ ส ด ง ผ ล ก า ร วิ จั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วตัถุประสงคก์ารวจิยัและปัญหาการวจิยั 

3.88 0.35 77.50 ดี 

8 ความเหมาะสม/ถูกตอ้ง ในการอภิปรายผลการวจิยั 3.50 0.53 70.  ปานกลาง 

 ความเหมาะสม/ถูกตอ้ง ในการเขียนขอ้เสนอแนะ 

ในการทาํวจิยั 

3.75 0.46 75.  ดี 

 ความครบถว้นสมบูรณ์ของรายงานการวจิยั 3.75 0.46 75.00 ดี 

 มีร่องรอย เอกสาร หลกัฐานทีสะทอ้นผลการทาํ
วจิยั 

3.88 0.35 77.50 ดี 

 ผลการวิจยัสามารถนาํไปใช้ปรับปรุง/พฒันาการ
จดัการเรียนการสอน 

3.75 0.46 75.00 ดี 

รวม 3.87 0.45 77.29 ดี 
  

 จากตาราง 32 พบวา่ ครูมีความสามารถในการเขียนงานวิจยัเพือพฒันานวตักรรมการเรียน
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ( �=  3.87,  S.D. =  0.45) 

คิดเป็นร้อยละ 77.29 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ครูมีความสามารถในการกาํหนดชือเรือง
ครอบคลุมตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและกลุ่มประชากรอยู่ในระดบัดีมาก ( �= 4.50, S.D. = 0.53)  

คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาครู มีความสามารถในการกาํหนดวตัถุประสงค์การวิจยัสอดคลอ้งกบั
ปัญหาการวจิยัอยูใ่นระดบัดีมาก ( �=  4.13,  S.D. =  0.35) คิดเป็นร้อยละ 82.50 ครูมีความสามารถ
ในการกาํหนดปัญหาการวจิยัมีความสาํคญัและน่าสนใจสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนการสอนอยูใ่น
ระดบัดีมาก ( �=  4.00,  S.D. =  0.53) คิดเป็นร้อยละ 80.00 ครูมีความสามารถในการกาํหนด
เครืองมือและเครืองมือวดัผลในสิงทีต้องการวดัได้อย่างถูกต้อง ครูมีการกาํหนดข้อมูลแสดง
ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยัและปัญหาการวิจยั และ มีร่องรอย เอกสาร หลกัฐาน
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74.38 77.29 

แผนภูมิความสามารถในการเขียนงานวจัิย 

เพอืพฒันาการเรียนการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ทีสะท้อนผลการทําวิจัยอยู่ในระดับดี  ( �=  3.88,   S.D. =  0.35) คิดเป็นร้อยละ  77.50                   

ครูมีความสามารถในการกาํหนดวธีิการเก็บรวบรวม/วิเคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งเหมาะสม ครูมีความ
สามรรถในการเขียนขอ้เสนอแนะในการ ทาํวิจยั ครูมีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจยัได้
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์และนาํเสนอผลการวจิยันาํไปใชป้รับปรุง/พฒันาการจดัการเรียนการสอนอยู่
ในระดบัดี ( �=  3.75,  S.D. =  0.46) คิดเป็นร้อยละ 75 ครูมีความสามารถในการกาํหนดของเขต
ของ การวิจยัได้ถูกตอ้งอยู่ในระดบัดี ( �=  3.63,  S.D. =  0.52) คิดเป็นร้อยละ 72.50 และครูมี
ความสามารถในการอภิปรายผลการวิจยัได้ถูกตอ้งเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง ( �=  3.50,  

S.D. =  0.53) คิดเป็นร้อยละ 70.00 

 

ตารางที 33 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนงานวิจยั/วิจยัในชันเรียนเพือพฒันาการ  

 เรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 

  ความสามารถในการเขียนงานวจิยั/        

วจิยัในชนัเรียน 

ผลการเปรียบเทียบพฒันาการทางดา้นความสามารถ 

�     S.D.   ร้อยละ ระดบั 

ก่อนใชรู้ปแบบ 3.74 0.41 74.38 ดี 

หลงัใชรู้ปแบบ 3.87 0.45 77.29 ดี 

 

 จากตาราง 33 พบว่า ครูมีความสามารถในการเขียนงานวิจยั/วิจยัในชันเรียนเพือพฒันา  
การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคลหลงัใชรู้ปแบบ ( �  = 3.87, S.D. = 0.45/)      

สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ  ( �  = 3.74, S.D. = 0.41) คิดเป็นร้อยละ 77.29/74.38 ซึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ที 6 ทีกาํหนดไวโ้ดยหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ 
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูมีความสามารถในการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนสูงกว่า
ก่อนใชรู้ปแบบ และผูว้จิยัไดส้รุปเป็นแผนภูมิภาพไดด้งันี 
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แผนภูมิภาพที  39 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนงานวิจัย /วิจัยในชันเรียน               

             เพือพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 

 และยงัสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารและครูยงัพบวา่ การพฒันาการเรียน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจัยเป็นเรืองทีดีและน่าสนใจ  

โดยเฉพาะครูทีเป็นครูใหม่หรือครูทียงัไม่ได้ผลการทาํผลงานทางวิชาการ (คศ.3) หรือครูทีจบ      

ในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ซึงจะช่วยให้ครูมีความรู้และความเข้าใจในการทําวิจัย/           

วจิยัในชนัเรียน ทีไดใ้หป้ระเด็นในการสัมภาษณ์ทีน่าสนใจดงันี 
 

 “การพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจัย
นันจะช่วยส่งผลให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการทางด้านผลสัมฤทธิทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์      
คิดสังเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกาํหนด และได้มี
พัฒนาตนเองอย่างเตม็ศักยภาพเพิมมากยิงขึน” 

       (บทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 

 

 “หากครูสามารถกาํหนดปัญหาทีเกิดขึนกับผู้ เรียนได้แล้วกจ็ะจะมีส่วนช่วยให้ครูเลือก
วิธีการมาช่วยในการพัฒนาผู้ เรียนตรงตามปัญหาทีกาํหนด หรือศึกษาเอกสาร ค้นคว้าในเรืองนีให้
มากขึนอย่างหลากหลายจะได้แนวคิดเพิมเติมหรือเห็นรูปแบบ/ตัวอย่างงานวิจัยของผู้ อืนจะเกิดการ
เรียนรู้เพิมขึน” 

(บทสัมภาษณ์ครูโรงเรียนซบัใหญ่วยิาคม) 

 “ถือว่าครูยุคนีโชคดีมาก ๆ ทีได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจัยจากฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการทีจัดหาวิทยากรทีดีมีคุณภาพ  
ซึงแตกต่างจากสมัยก่อน ครูต้องกระตือรือร้นในการเข้าร่วมอบรมเอง ซึงบ้างครังมีความเข้าใจบ้าง
ไม่เข้าใจบ้าง” 

ก่อนใช้รูปแบบ 
หลงัใช้รูปแบบ 
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(บทสัมภาษณ์ครูโรงเรียนซบัใหญ่วยิาคม) 

 

 1.4  ผลการสังเกตการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงไดจ้าก
การสังเกตการสอนของครู ครังที 1 และ ครังที 2 ดงัผลปรากฏในตาราง 34 - 36 

 

ตารางที 34 ระดบัคุณภาพความสามารถในการสอนของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

                 ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

ข้อ รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพของการสังเกต 

�  ���� ระดบั 

. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

.  การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ 4.13 0.64 มาก 

.  เนือหาสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 4.50 0.53 มากทีสุด 

.  กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเนือหา 4.25 0.89 มาก 

.  เวลาเหมาะสมกบัเนือหา 4.00 0.53 มาก 

.  สือการสอนสอดคลอ้งกบัเนือหา 3.63 0.52 มาก 

.  การวดัผลสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 3.88 0.36 มาก 

รวม 4.06 0.55 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที 34 ระดบัคุณภาพความสามารถในการสอนของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

                   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพของการสังเกต 
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�  ���� ระดบั 

2. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบันกัเรียนก่อนสอน 4.63 0.52 มากทีสุด 

2.2 การนาํเขา้สู่บทเรียน 4.38 0.52 มาก 

2.3 ชีแจงจุดประสงค์การเรียนหรือขอบเขตของเนือหา
ใหก้บันกัเรียนทราบ 

4.25 0.89 มาก 

2.4 มีการเชือมโยงเนือหาเดิมกบัเนือหาใหม่ 4.25 0.89 มาก 

2.5 ซกัถามนกัเรียนในขณะสอน 4.50 0.53 มากทีสุด 

2.6 มีการเสริมแรงใหก้าํลงัใจ 4.63 0.52 มากทีสุด 

2.7 จดักิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัเนือหาเวลา  และนกัเรียน 4.50 0.53 มากทีสุด 

2.8 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 4.50 0.53 มากทีสุด 

2.9 มีการสรุปบทเรียนและทบทวนเนือหา 4.63 0.52 มากทีสุด 

2.10 ผูส้อนแต่งกายสุภาพ  ยมิแยม้แจ่มใส 4.63 0.52 มากทีสุด 

2.11 พดูเสียงดงัชดัเจน  สุภาพและถูกหลกัภาษา 4.63 0.52 มากทีสุด 

2.12 เอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทวัถึง 4.13 0.83 มาก 

 รวม 4.50 0.53 มากทสุีด 

3.  การใช้สือการเรียนการสอน 

3.1 มีทกัษะการใชสื้อถูกตอ้งตามลาํดบัขนัตอน 3.63 0.74 มาก 

3.2 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชสื้อ 3.88 0.64 มาก 

3.3 เลือกใชสื้อเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรม 3.88 0.64 มาก 

รวม 3.79 0.68 มาก 

 

 

ตารางที 34 ระดบัคุณภาพความสามารถในการสอนของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

                   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 

 

ข้อ รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพของการสังเกต 
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�  ���� ระดบั 

4.  การวดัผลและประเมินผล 

4.1 มีการวดัประเมินผลก่อนเรียน 3.88 0.64 มาก 

4.2 มีการวดัประเมินผลระหวา่งเรียน 4.13 0.83 มาก 

4.3 มีการวดัประเมินผลหลงัเรียน 4.13 0.83 มาก 

4.4 วดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 4.25 0.89 มาก 

4.5 ใชว้ธีิการวดัต่อไปนี 4.38 0.52 มาก 

              4.5.1 การใชค้าํถาม 4.00 0.93 มาก 

              4.5.2 สังเกต 4.17 0.83 มาก 

              4.5.3 สัมภาษณ์ 4.13 0.83 มาก 

              4.5.4 ทาํแบบฝึกหดั 4.25 0.89 มาก 

              4.5.5 ตรวจผลงาน 4.13 0.83 มาก 

              4.5.6 แบบทดสอบ 4.13 0.83 มาก 

รวม 4.13 0.83 มาก 

สรุปรวม 4.25 0.89 มาก 

จากตารางที 34 พบวา่ ผลการสังเกตการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียตามลาํดบั ( �  = 4.25, S.D. = 0.89) เมือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย ( �  = 4.50,  

S.D. = 0.53) รองลงมาด้านการวดัผลและประเมินผลอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย ( �  = 4.13,        

S.D. = 0.83) ดา้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อยูใ่นดบัมาก มีค่าเฉลีย ( �  = 4.06, S.D. = 0.55) 

และดา้นการใชสื้อการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย ( �  = 3.79, S.D. = 0.68)    

 

 

ตารางที 35 ระดบัคุณภาพความสามารถในสังเกตการสอนของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียน        

         การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

ข้อ รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพของการสังเกต 
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�  ���� ระดบั 

.  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

.  การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ 4.75 0.46 มากทีสุด 

.  เนือหาสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 4.75 0.46 มากทีสุด 

.  กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเนือหา 4.75 0.46 มากทีสุด 

.  เวลาเหมาะสมกบัเนือหา 4.75 0.46 มากทีสุด 

.  สือการสอนสอดคลอ้งกบัเนือหา 4.50 0.53 มากทีสุด 

.  การวดัผลสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 4.25 0.89 มาก 

รวม 4.63 0.52 มากทีสุด 

. การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

2.1 สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบันกัเรียนก่อนสอน 4.75 0.46 มากทีสุด 

2.2 การนาํเขา้สู่บทเรียน 4.75 0.46 มากทีสุด 

2.3 ชีแจงจุดประสงค์การเรียนหรือขอบเขตของเนือหา
ใหก้บันกัเรียนทราบ 

4.75 0.46 มากทีสุด 

2.4 มีการเชือมโยงเนือหาเดิมกบัเนือหาใหม่ 4.75 0.46 มากทีสุด 

2.5 ซกัถามนกัเรียนในขณะสอน 4.75 0.46 มากทีสุด 

2.6 มีการเสริมแรงใหก้าํลงัใจ 5.00 0.00 มากทีสุด 

2.7 จดักิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัเนือหาเวลา และนกัเรียน 4.75 0.46 มากทีสุด 

2.8 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 4.75 0.46 มากทีสุด 

2.9 มีการสรุปบทเรียนและทบทวนเนือหา 4.75 0.46 มากทีสุด 

2.10 ผูส้อนแต่งกายสุภาพ  ยมิแยม้แจ่มใส 4.75 0.46 มากทีสุด 

2.11 พดูเสียงดงัชดัเจน  สุภาพและถูกหลกัภาษา .  .  มากทีสุด 

2.12 เอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทวัถึง 4.75 0.46 มากทีสุด 

รวม 4.79 0.38 มากทีสุด 

ตารางที 35 ระดบัคุณภาพความสามารถในสังเกตการสอนของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียน         

         การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 
 

 

ข้อ รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพของการสังเกต 

�  ���� ระดบั 
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ข้อ รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพของการสังเกต 

�  ���� ระดบั 

.  การใช้สือการเรียนการสอน 

3.1 มีทกัษะการใชสื้อถูกตอ้งตามลาํดบัขนัตอน 4.75 0.46 มากทีสุด 

3.2 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชสื้อ 4.25 0.46 มาก 

3.3 เลือกใชสื้อเหมาะสมกบัเนือหาและกิจกรรม 4.75 0.46 มากทีสุด 

รวม 4.58 0.46 มากทีสุด 

.  การวดัผลและประเมินผล 

4.1 มีการวดัประเมินผลก่อนเรียน 4.75 0.46 มากทีสุด 

4.2 มีการวดัประเมินผลระหวา่งเรียน 4.50 0.53 มากทีสุด 

4.3 มีการวดัประเมินผลหลงัเรียน 4.50 0.53 มากทีสุด 

4.4 วดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 4.75 0.46 มากทีสุด 

4.5 ใชว้ธีิการวดัต่อไปนี 4.75 0.46 มากทีสุด 

              4.5.1 การใชค้าํถาม 4.75 0.46 มากทีสุด 

              4.5.2 สังเกต .  .  มากทีสุด 

              4.5.3 สัมภาษณ์ 4.50 0.53 มากทีสุด 

              4.5.4 ทาํแบบฝึกหดั 4.50 0.53 มากทีสุด 

              4.5.5 ตรวจผลงาน .  .  มากทีสุด 

              4.5.6 แบบทดสอบ .  .  มากทีสุด 

รวม 4.73 0.36 มากทีสุด 

สรุปรวม 4.72 0.40 มากทีสุด 

  

 จากตารางที 35 พบว่า ผลการสังเกตการสอนในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( �  = 4.72,  S.D. = 0.40) เมือพิจารณา
เป็นรายดา้น  พบวา่ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( �  = 4.79, S.D. = 

0.38)  รองลงมาดา้นการวดัผลและประเมินผลอยู่ในระดบัมากทีสุด ( �  = 4.73, S.D. = 0.36)                

ดา้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อยูใ่นดบัมากทีสุด ( �  = 4.63,  S.D. = 0.52) และดา้นการใชสื้อ
การเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( �  = 4.58,  S.D. = 0.46)   
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4.25 
4.72 

แผนภูมแิสดงความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ซึงผลการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล ส่งผลให้ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการเรียนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ 1. การวิเคราะห์ผูเ้รียนทีสะทอ้นถึง ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และ
ความพร้อมของนักเรียน 2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 3. กลยุทธ์การจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น เทคนิค
การตงัคาํถาม การพฒันาทกัษะการคิดโดยใช้แผนทีความคิด การเรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น 4MAT, 

STAD, TG เป็นตน้ การจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ การจดัประสบการณ์ตรงให้กบั
ผูเ้รียนในระดับก่อนประถมศึกษา ชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป เอกสารประกอบการสอน  

อินเทอร์เน็ต การเรียนรู้แบบโครงงาน การจดัเรียนรู้แบบ 5E และการจดัการเรียนรู้แบบอิงถินฐาน  

(Place Base Learning)        

 

ตารางที 36 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง                 

 ระหวา่งบุคคล   
 

ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน           

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถ 

�     S.D.   ระดบั 

ก่อนใชรู้ปแบบ 4.25 0.36 มาก 

หลงัใชรู้ปแบบ 4.72 0.40 มากทีสุด 

 

 จากตารางที 36 ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลหลงัใชรู้ปแบบ ( �  = 4.72, S.D. = 0.40) สูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ ( �  = 4.25, S.D. = 0.36)    

ซึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที 5 ทีกาํหนดไวโ้ดยหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน       

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ  และผู ้วิจัยได้สรุปเป็น       

แผนภูมิภาพไดด้งันี 
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แผนภูมิภาพที 40 ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 

 และยงัสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของผู ้บริหารและครูย ังพบว่า อยากให้ครู              

มีการเตรียมการหรือวางแผนการจดัการเรียนการสอนระหว่างปิดภาคเรียน และศึกษาข้อมูล        

พืนฐานความรู้ของนักเรียนทีได้รับการส่งต่อมาของแต่ละระดับชัน โดยให้ครูประจาํวิชาร่วม
วางแผนกบัครูประจาํชนั เพือให้ไดม้าซึงขอ้มูลและผลการวิเคราะห์นกัเรียนเป็นรายบุคคล  และ    

ใช้เป็นขอ้มูลสารสนเทศในการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและ   

ตรงตามศกัยภาพของผูเ้รียน ไดส้ัมภาษณ์มีประเด็นทีน่าสนใจดงันี 

 

“การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามามีส่วนรับรู้สภาพปัญหา 

ของห้องเรียน โรงเรียน และร่วมกันคิดหาวิธีกา  แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต  
โดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครองโดยการสร้างความเข้าใจระหว่าง
บุคคลกับโรงเรียนได้รับทราบความก้าวหน้าของบุตรหลานของตน หากกระทาํเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูก็จะทาํให้คุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จ (มรรคผล)ได้อยาก  ดังนันต้อง
สร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองได้รับทราบความจําเป็นและความสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน”   

(บทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 

 

 

 “จากการสังเกตยงัพบว่า สภาพปัจจุบันของครูนันส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ผู้ เรียนช่วงเปิดภาค
เรียน หรือช่วงทีทําการจัดการเรียนการสอนทําให้การเตรียมการการวางแผนการจัดการเรียน       
การสอนไม่ตรงตามศักยภาพของผู้ เรียน ดังนันการพูดคุยแลกเปลียนเรียนรู้กับครูประจาํชัน  ก็จะ

ก่อนใช้รูปแบบ 
หลงัใช้รูปแบบ 
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ช่วยให้ได้ข้อมูลนักเรียนทีมีความเทียงตรง และสอดคล้องกับความเป็นจริงและตรงตามสภาพ
ปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริง”        

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 

 

 “การให้คาํปรึกษาชีแนะ (Coaching) ก็ถือได้ว่าเป็นสิงจาํเป็นและสําคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาซึงถ้าคาํปรึกษาทีดีและเป็นประโยชน์กจ็ะช่วยให้ครูสามารถนาํคาํแนะนาํไปใช้ใน
การวางแผนทีถูกต้องหรืออาจจะให้คาํแนะนาํแหล่งสืบค้นข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลทีอยู่ในรูปของ
เอกสารในสืบค้นทีเป็นประโยชน์และเป็นแหล่งอ้างอิงในการพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือซึงเป็น
พืนฐานสํา คัญทีจะต่อยอดจากการจัดการเ รียนการสอนสู่การพัฒนา งานประจําให้ เป็น
กระบวนการวิจัยในอนาคต” 

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 

 

 1.5 ผลการประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ซึงไดจ้ากการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล ครังที 1 และ ครังที 2 ดงัผลปรากฏในตาราง 37 - 39 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที 37 ระดบัคุณภาพของการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

      ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ครังที 1) 
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ตัวบ่งชี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง 

�  ���� ระดบั 

ด้านท ี1 : การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน 

องค์ประกอบท ี1a : ความรู้และทกัษะทางดา้นเนือหาของครู 

 ความรู้เกียวกบัเนือหา ศาสตร์และธรรมชาติ
ของแต่ละวชิา 

3.38 0.52 มาก 

 ความรู้เกียวกับเนือหาทีมีความสําคัญและ
ความจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน 

3.00 0.76 มาก 

 ความรู้เกียวกับเนือหาทีมีความเกียวข้องกับ
การจดัการเรียนการสอน 

3.00 0.76 มาก 

รวม .  .  มาก 

องค์ประกอบท ี1b : ความรู้และทกัษะของผูเ้รียน 

1 พฒันาการและความรู้ของนกัเรียนแต่ละวยั 3.13 0.35 มาก 

2 ค ว า ม รู้ เ กี ย ว กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้  

ของนกัเรียน 

3.50 0.53 มากทีสุด 

3 ความรู้เกียวกบัทกัษะความรู้และความสามารถ
ในการใชภ้าษา 

3.38 0.52 มาก 

4 ความรู้ทีเกิดจากความสนใจของนกัเรียนและ
ความรู้เกียวกบัมรดกและวฒันธรรม 

3.00 0.76 มาก 

5 ค ว า ม รู้ ที เ กิ ด จ า ก ค ว า มส าม า ร ถพิ เ ศ ษ  

ของนกัเรียน 

2.88 0.83 ปานกลาง 

รวม 3.13 0.35 มาก 

 

 

 

 

ตารางที 37 ระดบัคุณภาพของการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

      ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ครังที 1) (ต่อ) 
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ตัวบ่งชี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง 

�  ���� ระดบั 

องค์ประกอบท ี1c : การกาํหนดผลลพัธ์ทีเกิดจากจดัการเรียนการสอน 

1 การจัดลําดับความสํ าคัญของการจัด  

การเรียนการสอน  

2.88 0.83 ปานกลาง 

2 ความชัดเจนทีเกิดจากการจัดการเรียน  

การสอน  

3.00 0.76 มาก 

3 ความสมดุลของการจดัการเรียนการสอน  3.25 0.71 มาก 

4 ความเหมาะสมสําหรับผู ้เรียนทีมีความ
แตกต่างกนั 

3.38 0.52 มาก 

รวม 3.13 0.35 มาก 

องค์ประกอบท ี1d : ความรู้และทกัษะในการใชสื้อการเรียนการสอน 

 ความ รู้และทักษะ ในการใช้ สื อและ
ทรัพยากรทีมีอยูใ่นหอ้งเรียน 

3.63 0.52 มากทีสุด 

 ความ รู้ และทักษะ ในการใช้ สื อและ
ทรัพยากรทีมีความสอดคลอ้งกบัเนือหา 

3.25 0.71 มาก 

 ความรู้และทักษะในการใช้สือทีมีความ
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

3.13 0.64 มาก 

รวม 3.34 0.62 มาก 

องค์ประกอบท ี1e : การออกแบบการเรียนการสอนทีเชือมโยงสู่การเรียนรู้ 

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้  3.25 0.46 มาก 

 
สื อ  วัส ดุ  อุ ป ก ร ณ์  แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร  

ในการจดัการเรียนการสอน 

3.25 0.46 มาก 

 การจดักลุ่มการเรียนการสอน 3.38 0.74 มาก 

 

 

ตารางที 37 ระดบัคุณภาพของการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

      ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ครังที 1) (ต่อ) 
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ตัวบ่งชี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง 

�  ���� ระดับ 

 
บ ท เ รี ย น  โ ค ร ง ส ร้ า ง เ นื อ ห า แ ล ะ  

หน่วยจดัการเรียนรู้ 

3.50 0.53 มากทีสุด 

รวม 3.35 0.55 มาก 

องค์ประกอบท ี1e : การออกแบบการเรียนการสอนทีเชือมโยงสู่การเรียนรู้ 

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้  3.25 0.46 มาก 

 
สือ วสัดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรในการจัด 

การเรียนการสอน 

3.25 0.46 มาก 

 การจดักลุ่มการเรียนการสอน 3.38 0.74 มาก 

 
บ ท เ รี ย น  โ ค ร ง ส ร้ า ง เ นื อ ห า  แ ล ะ  

หน่วยการเรียนรู้ 

3.50 0.53 มากทีสุด 

รวม 3.35 0.55 มาก 

องค์ประกอบท ี1f : การออกแบบการวดัผลประเมินผลสาํหรับผูเ้รียน 

 
ผลทีเกิดมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอน 

3.38 0.74 มาก 

 
การกําหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการ
ประเมินผล 

.  .  มาก 

 
มี ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค รื อ ง มื อ  

การประเมินผล 

.  .  มากทีสุด 

 
นํ า ผ ล ก า ร ป ระ เ มิ น ที ไ ด้ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร  

วางแผนการเรียนการสอน 

.  .  มาก 

รวม 3.35 0.55 มาก 

 

 

 

ตารางที 37 ระดบัคุณภาพของการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

      ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ครังที 1) (ต่อ) 
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ตัวบ่งชี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง 

�  ���� ระดับ 

ด้านท ี2 : สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน 

องค์ประกอบท ี2c : การกาํหนดขนัตอนในการจดัการเรียนการสอน 

 
การจดัการเรียนการสอนทีเน้นกระบวนการ
กลุ่ม 

.  .  มากทีสุด 

 การปรับเปลียนวธีิการสอน .  .  มากทีสุด 

 

การบริหารจัดการเกียวกับสือ วสัดุอุปกรณ์  

ทีจะ ช่วยอํานวยความสะดวกในการจัด  

การเรียนการสอน 

.  .  มาก 

 
การปฏิบัติหน้าทีทีไม่เกียวข้องกับการเรียน
การสอน 

.  .  มากทีสุด 

 

การกาํกบัดูแลช่วยเหลือนกัเรียน อาสาสมคัร 

ทีจะช่วยในการจดัการเรียนการสอนอย่างครู
มืออาชีพ 

.  .  มาก 

รวม 3.43 0.58 มาก 

องค์ประกอบท ี2d : การบริหารจดัการพฤติกรรมของนกัเรียน 

1 
 สั ง เ ก ตพฤ ติก ร รม ที เ กิ ด ขึ นจ า ก เ รี ย น รู้  

ของนกัเรียน 

.  .  มาก 

2 
การตรวจสอบพฤติกรรมทีเกิดขึนสําหรับ
นกัเรียน 

.  .  มาก 

3 
 การสะท้อนผลพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์
ใหก้บันกัเรียน 

.  .  มาก 

รวม 3.29 0.46 มาก 

 

 

ตารางที 37 ระดบัคุณภาพของการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

      ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ครังที 1) (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี รายการประเมิน ระดับคุณภาพของการประเมิน
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ตนเอง 

�  ���� ระดับ 

ด้านท ี3 : การสอน 

องค์ประกอบท ี3a : การสือสารระหวา่งครูกบันกัเรียน 

 การกาํหนดผลการเรียนรู้  .  .  มาก 

 การกาํหนดทิศทางและวธีิการสอน  .  .  มาก 

 การกาํหนดคาํอธิบายของเนือหา  .  .  มาก 

 
การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนทีสามารถ
สือสารกบันกัเรียน 

.  .  มาก 

รวม 3.22 0.49 มาก 

องค์ประกอบท ี3b : การใชเ้ทคนิคการตงัคาํถามและการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน  

 การใชค้าํถามทีมีคุณภาพ  .  .  มากทีสุด 

 การใชเ้ทคนิคการอภิปราย  .  .  มาก 

 
การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตงัและ
ตอบคาํถาม 

.  .  มาก 

รวม 3.43 0.58 มาก 

องค์ประกอบท ี3c : นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้    

 กิจกรรม ภาระงาน ชินงานสาํหรับนกัเรียน .  .  มาก 

 การจดักลุ่มนกัเรียน  .  .  มาก 

 
สือ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรทีใช้  
การจดัการเรียนการสอน 

.  .  มากทีสุด 

 
การจดัห้องเรียนให้สามารถเขา้ถึงนกัเรียน
ไดทุ้กคน 

.  .  มาก 

รวม 3.25 0.54 มาก 

 

ตารางที 37 ระดบัคุณภาพของการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

      ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ครังที 1) (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
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�  ���� ระดับ 

องค์ประกอบที 3e : การสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนทีมีความยืดหยุน่ในการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

 
การปรับเปลียนเนือหาใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
ความสามารถของผูเ้รียน  

.  .  มาก 

 สนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียน .  .  ปานกลาง 

 ความรู้ฝังแน่น .  .  มาก 

รวม 3.04 0.77 มาก 

ด้านท ี4 : ความรับผดิชอบและความเป็นมืออาชีพ 

องค์ประกอบท ี4c : การสือสารและปฏิสัมพนัธ์กบัครอบครัวของนกัเรียน 

 
ข้อมูลเกียวกับการจัดโปรแกรมการเรียน  

การสอน 

.  .  มาก 

 ขอ้มูลเกียวกบันกัเรียนรายบุคคล .  .  มากทีสุด 

 
ขอ้มูลสําหรับชีแจงการจดัโปรแกรมการเรียน
การสอนใหก้บัผูป้กครองนกัเรียน 

.  .  มาก 

รวม 3.38 0.46 มาก 

องค์ประกอบท ี4e : ความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาอยา่งมืออาชีพ  

 
การเพิมพูนประสิทธิภาพทางด้านความรู้ใน
เนือหาและทกัษะการสอน  

.  .  มาก 

 
รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือน
ร่วมงาน   

.  .  มาก 

 เผยแผผ่ลงานทีประสบผลสาํเร็จ .  .  มาก 

รวม 3.23 0.46 มาก 

สรุปรวม 3.28 0.67 มาก 

 จากตาราง 37 พบวา่ ผลการประเมินตนเองในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย ( �  = 3.28,  S.D. = 0.67) เมือพิจารณา     
รายดา้น พบวา่ ดา้นที 2 สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน องคป์ระกอบที 2c การกาํหนดขนัตอนในการ
จดัการเรียนการสอนและองคป์ระกอบที 3b การใชเ้ทคนิคการตงัคาํถามและการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ครูและนักเรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( �  = 3.43, S.D. = 0.58) รองลงมาด้านที 4               
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ความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ องค์ประกอบที 4c การสือสารและปฏิสัมพนัธ์กับ
ครอบครัวของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย ( �  = 3.38,  S.D. = 0.46) องค์ประกอบที 1e    

การออกแบบการเรียนการสอนทีเชือมโยงสู่การเรียนรู้และองค์ประกอบที 1f การออกแบบ         

การวดัผลประเมินผลสําหรับผูเ้รียนอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย ( �  = 3.35,  S.D. = 0.54) 

องค์ประกอบที 1d ความรู้และทกัษะในการใช้สือการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย         

( �  = 3.34, S.D. = 0.62)  องค์ประกอบที 2d การบริหารจดัการพฤติกรรมของนกัเรียนอยู่ใน     

ระดบัมาก มีค่าเฉลีย ( �  = 3.29,  S.D. = 0.46) องคป์ระกอบที 3c นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
รู้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย ( �  = 3.25,  S.D. = 0.54) องคป์ระกอบที 4e ความเจริญกา้วหนา้และ
การพฒันาอยา่งมืออาชีพอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย ( �  = 3.23,  S.D. = 0.46) ดา้นที 3 การสอน 

องคป์ระกอบที 3a การสือสารระหวา่งครูกบันกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย ( �  = 3.22,  S.D. = 

0.49) ด้านที 1 การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน องค์ประกอบที 1a ความรู้และ      

ทกัษะทางดา้นเนือหาของครู องค์ประกอบที  1b ความรู้และทกัษะของผูเ้รียน และองค์ประกอบที 

1c ความรู้และทกัษะในการใชสื้อการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย ( �  = 3.13,  S.D. = 

0.35) องค์ประกอบที 3e การสะท้อนผลการเรียนการสอนทีมีความยืดหยุ่นในการตอบสนอง    

ความตอ้งการของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย  ( �  = 3.04,  S.D. = 0.77)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที 38 ระดบัคุณภาพของการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

                   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ครังที 2) 

 

ตัวบ่งชี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง 

�  ���� ระดบั 
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ด้านท ี1 : การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน 

องค์ประกอบท ี 1a  :  ความรู้และทกัษะทางดา้นเนือหาของครู 

 ความรู้เกียวกบัเนือหา ศาสตร์และธรรมชาติ
ของแต่ละวชิา 

.  .  ดีมาก 

 ความรู้เกียวกับเนือหาทีมีความสําคัญและ
ความจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน 

.  .  ดี 

 ความรู้เกียวกับเนือหาทีมีความเกียวข้องกับ
การจดัการเรียนการสอน 

.  .  ดีมาก 

รวม 3.67 0.35 ดีมาก 

องค์ประกอบท ี 1b  :  ความรู้และทกัษะของผูเ้รียน 

1 พฒันาการและความรู้ของนกัเรียนแต่ละวยั .  .  ดี 

2 ความ รู้ เ กียวกับกระบวนการเ รียน รู้ของ
นกัเรียน 

.  .  ดีมาก 

3 ค ว า ม รู้ เ กี ย ว กั บ ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถในการใชภ้าษา 

.  .  ดีมาก 

4 ความรู้ทีเกิดจากความสนใจของนกัเรียนและ
ความรู้เกียวกบัมรดกและวฒันธรรม 

.  .  ดีมาก 

5 ความรู้ที เกิดจากความสามารถพิเศษของ
นกัเรียน 

.  .  ดีมาก 

รวม 3.70 0.30 ดีมาก 

 

 

 

 

ตารางที 38 ระดบัคุณภาพของการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

                   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ครังที 2) (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง 

�  ���� ระดบั 
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องค์ประกอบท ี 1c  : การกาํหนดผลลพัธ์ทีเกิดจากจดัการเรียนการสอน 

1 การจดัลาํดบัความสําคญัของการจดัการเรียน
การสอน  

.  .  ดีมาก 

2 ความชัด เจนที เ กิ ดจากการจัดการ เ รียน  

การสอน  

.  .  ดี 

3 ความสมดุลของการจดัการเรียนการสอน  .  .  ดีมาก 

4 ความเหมาะสมสําหรับผู ้เ รียนที มีความ
แตกต่างกนั 

.  .  ดีมาก 

รวม 3.57 0.52 ดีมาก 

องค์ประกอบท ี 1d  :  ความรู้และทกัษะในการใชสื้อการเรียนการสอน 

 ความรู้และทกัษะในการใช้สือและทรัพยากร
ทีมีอยูใ่นหอ้งเรียน 

.  .  ดีมาก 

 ความรู้และทกัษะในการใช้สือและทรัพยากร
ทีมีความสอดคลอ้งกบัเนือหา 

.  .  ดี 

 ความรู้และทักษะในการใช้ สือทีมีความ
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

3.63 0.52 ดีมาก 

รวม 3.63 0.33 ดีมาก 

องค์ประกอบท ี 1e  :  การออกแบบการเรียนการสอนทีเชือมโยงสู่การเรียนรู้ 

 การจดักิจกรรมการเรียนรู้  .  .  ดีมาก 

 
สือ วสัดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรในการจัด  

การเรียนการสอน 

.  .  ดีมาก 

 การจดักลุ่มการเรียนการสอน .  .  ดีมาก 

 

 

ตารางที 38 ระดบัคุณภาพของการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

                   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ครังที 2) (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง 

�  ���� ระดับ 

4 บทเ รียน  โครงสร้าง เ นือหา  และหน่วย  .  .  ดีมาก 
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การเรียนรู้ 

รวม .  .  ดีมาก 

องค์ประกอบท ี 1f  :  การออกแบบการวดัผลประเมินผลสาํหรับผูเ้รียน 

 
ผลทีเกิดมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอน 

.  .  ดีมาก 

 
การกําหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการ
ประเมินผล 

.  .  ดีมาก 

 
มี ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค รื อ ง มื อ  

การประเมินผล 

.  .  ดีมาก 

 
นําผลการประเมินทีได้มาใช้ในการวาง
แผนการเรียนการสอน 

.  .  ดีมาก 

รวม .  .  ดีมาก 

ด้านท ี 2 : สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน 

องค์ประกอบท ี2c  : การกาํหนดขนัตอนในการจดัการเรียนการสอน 

 
การจดัการเรียนการสอนทีเน้นกระบวนการ
กลุ่ม 

.  .  ดีมาก 

 การปรับเปลียนวธีิการสอน .  .  ดีมาก 

 

การบริหารจัดการเกียวกับสือ วสัดุอุปกรณ์  

ทีจะ ช่วยอํานวยความสะดวกในการจัด  

การเรียนการสอน 

.  .  ดีมาก 

 
การปฏิบัติหน้าทีทีไม่เกียวข้องกับการเรียน
การสอน 

.  .  ดีมาก 

 

ตารางที 38 ระดบัคุณภาพของการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

                   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ครังที 2) (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพของการประเมิน
ตนเอง 

�  ���� ระดับ 

 การกาํกับดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาสาสมคัร  .  .  ดีมาก 
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ทีจะช่วยในการจดัการเรียนการสอนอยา่งครูมือ
อาชีพ 

รวม .  .  ดีมาก 

องค์ประกอบท ี 2d  :  การบริหารจดัการพฤติกรรมของนกัเรียน 

1 
 สัง เกตพฤติกรรมที เ กิดขึนจากเ รียน รู้ของ
นกัเรียน 

.  .  ดีมาก 

2 
การตรวจสอบพฤติกรรมทีเ กิดขึนสําหรับ
นกัเรียน 

.  .  ดีมาก 

3 
 การสะทอ้นผลพฤติกรรมทีไม่พึงประสงคใ์หก้บั
นกัเรียน 

.  .  ดี 

รวม .  .  ดีมาก 

ด้านท ี 3  :  การสอน 

องค์ประกอบท ี 3a  :  การสือสารระหวา่งครูกบันกัเรียน 

 การกาํหนดผลการเรียนรู้  .  .  ดีมาก 

 การกาํหนดทิศทางและวธีิการสอน  .  .  ดีมาก 

 การกาํหนดคาํอธิบายของเนือหา  .  .  ดี 

 
การใชภ้าษาพดูและภาษาเขียนทีสามารถสือสาร
กบันกัเรียน 

.  .  ดีมาก 

รวม .  .  ดีมาก 

 

 

 

ตารางที 38 ระดบัคุณภาพของการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

                   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ครังที 2) (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพของการประเมิน
ตนเอง 

�  ���� ระดับ 

องค์ประกอบท ี 3b  :  การใชเ้ทคนิคการตงัคาํถามและการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน  
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 การใชค้าํถามทีมีคุณภาพ  .  .  ดีมาก 

 การใชเ้ทคนิคการอภิปราย  .  .  ดีมาก 

 
การให้นัก เ รียนมี ส่วนร่วมในการตังและ  

ตอบคาํถาม 

.  .  ดีมาก 

รวม .  .  ดีมาก 

องค์ประกอบท ี 3c  :  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้    

 กิจกรรม ภาระงาน ชินงานสาํหรับนกัเรียน .  .  ดี 

 การจดักลุ่มนกัเรียน  .  .  ดีมาก 

 
สือ วสัดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรทีใช้การจัด 

การเรียนการสอน 

.  .  ดี 

 
การจดัห้องเรียนให้สามารถเขา้ถึงนักเรียนได้
ทุกคน 

.  .  ดีมาก 

รวม 3.57 0.52 ดีมาก 

องค์ประกอบที  3e  :  การสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนทีมีความยืดหยุน่ในการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน 

 
การปรับเปลียนเนือหาให้มีความสอดคลอ้งกบั
ความสามารถของผูเ้รียน  

.  .  ดีมาก 

 สนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียน .  .  ดีมาก 

 ความรู้ฝังแน่น .  .  ดีมาก 

รวม .  .  ดีมาก 

 

 

ตารางที 38 ระดบัคุณภาพของการประเมินตนเองของครูทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ 

                  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ครังที 2) (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

�  ���� ระดับ 

ด้านท ี4 : ความรับผดิชอบและความเป็นมืออาชีพ 

องค์ประกอบท ี4c : การสือสารและปฏิสัมพนัธ์กบัครอบครัวของนกัเรียน 
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ข้อมูลเกียวกับการจัดโปรแกรมการเรียน  

การสอน 

.  .  ดีมาก 

 ขอ้มูลเกียวกบันกัเรียนรายบุคคล .  .  ดีมาก 

 
ขอ้มูลสําหรับชีแจงการจดัโปรแกรมการเรียน
การสอนใหก้บัผูป้กครองนกัเรียน 

.  .  ดี 

รวม .  .  ดีมาก 

องค์ประกอบท ี 4e  :  ความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาอยา่งมืออาชีพ  

 
การเพิมพูนประสิทธิภาพทางด้านความรู้ใน
เนือหาและทกัษะการสอน  

3.63 0.52 ดีมาก 

 
รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือน
ร่วมงาน   

3.38 0.52 ดี 

 เผยแผผ่ลงานทีประสบผลสาํเร็จ 3.75 0.46 ดีมาก 

รวม .  .  ดีมาก 

สรุปรวม .  .  ดีมาก 

จากตาราง 38 พบวา่ ผลการประเมินตนเองของครูในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( �  = 3.69,  S.D. = 0.26) เมือพิจารณา     
รายดา้น พบวา่ ดา้นที 3 การสอน องคป์ระกอบที 3c การใชเ้ทคนิคการตงัคาํถามและการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างครูและนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก ( �  = 3.88, S.D. = 0.17) รองลงมาด้านที 2  

สภาพแวดลอ้มของห้องเรียน องคป์ระกอบที 2c การกาํหนดขนัตอนในการจดัการเรียนการสอน  

อยูใ่นระดบัดีมาก ( �  = 3.78,  S.D. = 0.31) ดา้นที 3 การสอน องคป์ระกอบที 3e การสะทอ้นผล
การจดัการเรียนการสอนทีมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนอยู่ในระดบั     

ดีมาก ( �  = 3.75, S.D. = 0.35) ด้านที 2 สภาพแวดล้อมของห้องเรียน องค์ประกอบที 2d            

การบริหารจดัการพฤติกรรมของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก ( �  = 3.73,  S.D. = 0.17) ดา้นที      

การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน องค์ประกอบที 1e การออกแบบการเรียนการสอน    

ทีเชือมโยงสู่การเรียนรู้อยู่ในระดบัดีมาก ( �  = 3.72,  S.D. = 0.39) ดา้นที 1 การวางแผนและ         

การเตรียมการเรียนการสอน องค์ประกอบที 1b ความรู้และทกัษะของผูเ้รียนอยู่ในระดบัดีมาก         

( �  = 3.70,  S.D. = 0.30)  ดา้นที 1 การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน องคป์ระกอบที 1a 

ความรู้และทกัษะทางดา้นเนือหาของครูอยู่ในระดบัดีมาก ( �  = 3.67,  S.D. = 0.35) ดา้นที 3       
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การสอน องคป์ระกอบที 3a การสือสารระหวา่งครูกบันกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก ( �  = 3.66,  S.D. = 

0.39) ดา้นที 1 การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน องคป์ระกอบที 1d ความรู้และทกัษะ 

ในการใชสื้อการเรียนการสอน  และดา้นที  ความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ องคป์ระกอบ
ที 4c การสือสารและปฏิสัมพนัธ์กบัครอบครัวของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก ( �  = 3.63,  S.D. = 

0.33) ด้านที 1 การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน องค์ประกอบที 1f การออกแบบ      

การวดัผลประเมินผลสําหรับผูเ้รียนอยู่ในระดบัดีมาก ( �  = 3.60, S.D. = 0.51) ด้านที 4            

ความรับผดิชอบและความเป็นมืออาชีพ  องคป์ระกอบที e ความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาอยา่ง
มืออาชีพอยูใ่นระดบัดีมาก ( �  = 3.59,  S.D. = 0.50) ดา้นที 1 การวางแผนและการเตรียมการเรียน
การสอน องค์ประกอบที 1c การกาํหนดผลลพัธ์ทีเกิดจากการจดัการเรียนการสอน และดา้นที 3   

การสอน องคป์ระกอบที 3c นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดีมาก ( �  = 3.57,  S.D. = 

0.52)   

 ซึงผลการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล ส่งผลใหค้รูมีสมรรถนะการในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ 1. การวางแผนและการเตรียมการสอน ซึงประกอบดว้ย ความรู้ความสามารถ
ในสาระเรียนรู้/เนือหาทีสอน ความสามารถในการพัฒนาทักษะกระบวนการให้กับผู ้เรียน           

การกาํหนดวตัถุประสงค์และผลลพัธ์ทีสะทอ้นถึงการเรียนรู้ของผูเ้รียน การใช้สือและนวตักรรม
ประกอบการจดัการเรียนการสอน การบูรณาการเนือหาสาระวิชาสู่การเรียนรู้ และการวดัและ
ประเมินผลทีสะทอ้นถึงความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความพร้อมของผูเ้รียน 2. การจดั
สภาพแวดล้อมของห้องเรียนทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ซึงประกอบด้วย การจดัลาํดับ
ขนัตอนในการจดัการเรียนการสอนและสามารถปรับเปลียนวิธีการสอนให้มีความสอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียน การบริหารจดัการพฤติกรรมของนักเรียนเพือสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละ
บุคคล โดยการสังเกต การสนทนาพูดคุยกับนักเรียน เป็นต้น 3. การสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล อนัประกอบดว้ย การใชเ้ทคนิคการตงัถามเพือเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครู
และนกัเรียน การกาํหนดผลการเรียนรู้ในรายวิชาทีสอน การกาํหนดรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน   

ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม เพือนคู่คิด จดัการเรียนการสอน 

ทีมีความยืดหยุ่นและสะท้อน/ตอบสนองความต้องการ ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ          

ความพร้อมของนักเรียน 4. ความรับผิดชอบต่อหน้าทีและความเป็นมืออาชีพ จดัระบบข้อมูล
สารสนเทศของนกัเรียนรายบุคคลและรายงานให้กบัผูป้กครองนกัเรียนไดรั้บทราบ พฒันาตนเอง
อย่างต่อเนืองโดยการแลกเปลียนเรียนรู้กบัเพือนครูร่วมสายชัน พีเลียงหรือผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้
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3.28 
3.69 

แผนภูมิผลการประเมินตนเองของครู 

ในการจัดการเรียนการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน การพฒันางานประจาํให้เป็นงานวิจยั และเผยแพร่ผลงาน
ของตนใหก้บัครูในเครือข่ายหรือผูร่้วมวชิาชีพครูไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ตารางที 39 ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเองของครูในการจัดการเรียนการสอนทีเน้น                  

       ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 

การประเมินตนเองของครูในการจดัการเรียนการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินตนเอง 

�  S.D. ระดบั 

ก่อนใชรู้ปแบบ 3.28 0.67 มาก 

หลงัใชรู้ปแบบ 3.69 0.26 ดีมาก 

จากตารางที 39 พบวา่ ผลการประเมินตนเองของครูในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล หลงัใชรู้ปแบบ ( �  = 3.69, S.D. = 0.26) สูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ ( �  = 3.28, 

S.D. = 0.67) ซึงผูว้จิยัไดส้รุปเป็นแผนภูมิภาพไดด้งันี 
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แผนภูมิภาพที 41 ผลการประเมินตนเองของครูในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง   

          ระหวา่งบุคคล 

 

 และยงัสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของผู ้บริหารและครูยงัพบว่า การจัดการเรียน        

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีส่วนช่วยและส่งเสริมให้คุณครูพฒันางานของตนเอง
ให้เป็นผลงานทางวิชาการได้อย่างดียิง ดังนันการทีจะพฒันางานวิชาการนันจะต้องคาํนึงถึง     

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน ตวัอยา่งเช่น การยกระดบัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนจาํเป็นตอ้งวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียน แบ่งกลุ่ม จดักลุ่มนกัเรียน และพฒันายกระดบั
ผลสัมฤทธิทางการเรียนให้สอดคลอ้งกบันกัเรียนแต่ละกลุ่ม และยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระวิชา เพือจะได้รู้ถึงความแตกต่าง ความหลากหลาย รู้ผูกพนัธ์ุ รู้ความสัมพนัธ์           

รู้ดุลยภาพ และทีสําคญัตอ้งรู้เทคนิคในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ) ตัวบ่งชีที 6.2 ด้านประสิทธิภาพ        

การเรียนการสอน ทงั 8 ขอ้ ซึงเป็นตวับ่งชีทีสะทอ้นถึงคุณภาพการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ฉะนันโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ                

ในภาระหน้าทีครูทาํในปัจจุบนันี ให้เป็นรูปแบบหนึงของการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล (DI) ซึงไดใ้หป้ระเด็นทีน่าสนใจดงันี 

 

 

 “ทาํอย่างไรทีจะให้ครูได้แลกเปลียนรู้ประสบการณ์การสอน โดยการจัดเวทีวิชาการให้กับ
คุณครูได้นาํเสนอผลงานทีตนเองทาํสําเร็จมาแล้ว เพือให้ครูแต่ละคนได้นาํเทคนิค กลยุทธ์ของแต่
ละวิชาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนของตน รวมถึงการจัดทาํเป็นเอกสารผลงานทาง
วิชาการในการเผยแพร่ภาพความสาํเร็จทีได้จัดการปฏิบัติหน้าทีการเรียนการสอน ซึงจะทาํให้ครูได้
รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนหรือเทคนิคการวิเคราะห์ผู้ เรียนทีมีความหลากหลายเพิมมากยิงขึน” 

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 

 

ก่อนใช้รูปแบบ 
หลงัใช้รูปแบบ 
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 “ดังนันการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพนัน  
ครูต้องวางแผนเพือเตรียมการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของผู้ เรียน ความพร้อม      
ความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้ เรียน รวมทังจัดหาสือเพืออาํนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ให้กับผู้ เรียน” 

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
 

 1.6 ผลการประเมินทกัษะการคิด ของนักเรียนซึงได้จากการแบบประเมินทักษะการคิดของ
นักเรียนทีสะท้อนการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู ครังที 1 และ
ครังที 2 ดงัปรากฏในตาราง 40 - 42 
 

ตารางที 40 ผลการประเมินทกัษะการคิดของนักเรียนซึงได้จากการแบบประเมินทกัษะการคิด        

      ทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของครู   
 

 

 

ข้อ 

 

 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

�  ���� ร้อยละ 
 

ระดับ 

 ระบุประเด็นปัญหา หรือประเด็นในการคิด .  .  .  พอใช ้

 ประมวลข้อมูลด้วยเหตุและผลทีได้จากข้อมูลทีเป็น
ขอ้เทจ็จริง   

.  .  .  นอ้ย 

 แสดงความคิดเห็นเกียวกบัประเด็นทีคิดอยา่งเป็นระบบ .  .  .00 ดี 

 

 

 

 

ตารางที 40 ผลการประเมินทกัษะการคิดของนักเรียนซึงได้จากการแบบประเมินทกัษะการคิด        

      ทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของครู (ต่อ) 

 
 

 

ข้อ 

 

 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

�  ���� ร้อยละ 
 

ระดับ 
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 วิเคราะห์ จาํแนกแยกแยะขอ้มูล  จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล  

เลือกขอ้มูลทีจะนาํมาประยกุตใ์ช ้

.  .  .  พอใช ้

 กาํหนดเกณฑ์ในการพิจารณาขอ้มูล และประเมินขอ้มูล
ทีนาํมาประยกุตใ์ชต้ามเกณฑที์กาํหนด 

.  .  .  พอใช ้

 พิจารณาขอ้มูล/ขอ้โตแ้ยง้ตามขอ้มูลหลกัฐานและ 

แสดงความคิดเห็นตามหลกัเหตุผล 

.  .  .  พอใช ้

 คน้หา/คน้พบคาํตอบตามหลกัเหตุผลจากแหล่งขอ้มูล   .  .  .  พอใช ้

 พิจารณาผลได ้ ผลเสีย  คุณโทษทีอาจจะเกิดขึน ทงัใน
ระยะสันและระยะยาว รวมทงัคุณค่าทีแทจ้ริงคาํตอบ 

ทีเลือก 

.  .  .  พอใช ้

 คิดไตร่ตรอง  คิดทบทวนตามหลกัเหตุผล .  .  .  พอใช ้

 สรุปความคิดรวบยอดตามหลกัเหตุผล .  .  .  พอใช ้

รวม .  .  .  พอใช้ 

 

 จากตางรางที 40 พบว่า ผลการประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนในการจดัการเรียนการ
สอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใช้ มีค่าเฉลีย ( �  = 

2.55,  S.D. = 0.49)  คิดเป็นร้อยละ 63.80 เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นเกียวกบัประเด็นทีคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลีย ( �  = 2.88,  

S.D. = 0.35) คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาคือ นักเรียนมีความสามารถในการพิจารณาผลได ้

ผลเสีย คุณโทษ    ทีอาจจะเกิดขึน ทงัในระยะสันและระยะยาว รวมทงัคุณค่าทีแทจ้ริงคาํตอบทีเลือก 

และสรุปความคิดรวบยอดตามหลกัเหตุผลอยูใ่นระดบัพอใช ้มีค่าเฉลีย( �  = 2.75,  S.D. = 0.46) คิด
เป็น    ร้อยละ 68.75 นักเรียนมีความสามารถในการคน้หา/ค้นพบคาํตอบตามหลกัเหตุผลของ
แหล่งขอ้มูลอยูใ่นระดบัพอใช ้มีค่าเฉลีย ( �  = 2.63, S.D. = 0.52) คิดเป็นร้อยละ 65.75 นกัเรียนมี
ความสามารถในการระบุประเด็นปัญหาหรือประเด็นในการคิด กาํหนดเกณฑ์ในการพิจารณาขอ้มูล 

ประเมินขอ้มูลทีนาํมาประยุกต์ใช้ตามเกณฑ์ทีกาํหนด และพิจารณาขอ้มูล/ขอ้โตแ้ยง้ตามขอ้มูล
หลกัฐานและแสดงความคิดเห็นตามหลกัเหตุผลอยู่ในระดบัพอใช ้มีค่าเฉลีย ( �  = 2.50, S.D. = 

0.53) คิดเป็นร้อยละ 62.50 นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ จาํแนกแยกแยะข้อมูล จดั
หมวดหมู่ของขอ้มูล เลือกขอ้มูลทีจะนาํมาประยกุตใ์ช ้และคิดไตร่ตรอง คิดทบทวนตามหลกัเหตุผล
อยู่ในระดบัพอใช้ มีค่าเฉลีย ( �  = 2.38, S.D. = 0.52) คิดเป็นร้อยละ 59.50 และนักเรียนมี
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ความสามารถในการประมวลขอ้มูลดว้ยเหตุและผลทีไดจ้ากขอ้มูลทีเป็นขอ้เท็จจริงอยูใ่นระดบันอ้ย 

มีค่าเฉลีย ( �  = 2.25, S.D. = 0.46) คิดเป็นร้อยละ 56.25    
   

ตารางที 41 ผลการประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนซึงไดจ้ากการแบบประเมินทกัษะการคิดของ                 

      นกัเรียนทีสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู     

      ครังที 2  
 

 

 

ข้อ 

 

 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

�  ���� ร้อยละ 
 

ระดับ 

 ระบุประเด็นปัญหา หรือประเด็นในการคิด 3.13 0.35 78.25 ดี 

 ประมวลข้อมูลด้วยเหตุและผลทีได้จากข้อมูลทีเป็น
ขอ้เทจ็จริง   

2.75 0.46 68.75 พอใช ้

 แสดงความคิดเห็นเกียวกบัประเด็นทีคิดอยา่งเป็นระบบ 3.63 0.52 90.75 ดีมาก 

 วเิคราะห์ จาํแนกแยกแยะขอ้มูล  จดัหมวดหมู่ 
ของขอ้มูล  เลือกขอ้มูลทีจะนาํมาประยกุตใ์ช ้

3.00 0.00 75.00 ดี 

 กาํหนดเกณฑ์ในการพิจารณาขอ้มูล และประเมินขอ้มูล
ทีนาํมาประยกุตใ์ชต้ามเกณฑที์กาํหนด 

3.25 0.46 81.25 ดี 

 พิจารณาขอ้มูล/ขอ้โตแ้ยง้ตามขอ้มูลหลกัฐานและ 

แสดงความคิดเห็นตามหลกัเหตุผล 

3.00 0.00 75.00 ดี 

7 คน้หา/คน้พบคาํตอบตามหลกัเหตุผลจากแหล่งขอ้มูล   3.13 0.35 78.25 ดี 

 

 

ตารางที 41 ผลการประเมินทกัษะการคิด ชินงาน ภาระงานของนกัเรียนซึงไดจ้ากการแบบประเมิน    

      ทกัษะการคิดของนักเรียนทีสะท้อนการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง      

      ระหวา่งบุคคลของครู ครังที 2 (ต่อ) 
 

 

 

ข้อ 

 

 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

�  ���� ร้อยละ 
 

ระดับ 
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 พิจารณาผลได ้ ผลเสีย  คุณโทษทีอาจจะเกิดขึน ทงัใน
ระยะสันและระยะยาว รวมทงัคุณค่าทีแทจ้ริงคาํตอบ 

ทีเลือก 

3.50 0.53 87.50 ดีมาก 

 คิดไตร่ตรอง  คิดทบทวนตามหลกัเหตุผล 3.38 0.52 84.50 ดีมาก 

 สรุปความคิดรวบยอดตามหลกัเหตุผล 3.50 0.53 87.50 ดีมาก 

รวม 3.25 0.16 81.25 ดีมาก 

  

 จากตางรางที 41 พบว่า ผลการประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียนในการจดัการเรียนการ
สอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ( �  = 3.25,  S.D. = 

0.16) คิดเป็นร้อยละ 81.25 เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นเกียวกบัประเด็นทีคิดอยา่งเป็นระบบอยูใ่นระดบัดีมาก ( �  = 3.63,  S.D. = 0.52) คิดเป็นร้อย
ละ 90.75 รองลงมาคือ นักเรียนมีความสามารถในการพิจารณาผลได้ ผลเสีย คุณโทษทีอาจจะ
เกิดขึน ทงัในระยะสันและระยะยาว รวมทงัคุณค่าทีแทจ้ริงคาํตอบทีเลือก และสรุปความคิดรวบ
ยอดตามหลกัเหตุผลอยูใ่นระดบัดีมาก ( �  = 3.50, S.D. = 0.53) คิดเป็นร้อยละ 87.50 นกัเรียนมี
ความสามารถคิดไตร่ตรอง คิดทบทวนตามหลกัเหตุผลอยูใ่นระดบัดีมาก ( �  = 3.38, S.D. = 0.52) 

คิดเป็นร้อยละ 84.50 นกัเรียนมีความสามารถในการกาํหนดเกณฑ์ในการพิจารณาขอ้มูล ประเมิน
ขอ้มูลทีนาํมาประยกุตใ์ชต้ามเกณฑ์ทีกาํหนดอยูใ่นระดบัดี ( �  = 3.25,  S.D. = 0.46) คิดเป็นร้อยละ 

81.25 นกัเรียนมีความสามารถในการระบุประเด็นปัญหาหรือประเด็นในการคิด และคน้หา/คน้พบ
คาํตอบตามหลกัเหตุผลของแหล่งขอ้มูลอยูใ่นระดบัดี ( �  = 3.13,  S.D. = 0.35) คิดเป็นร้อยละ 

78.25 นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ จาํแนกแยกแยะข้อมูล จดัหมวดหมู่ของข้อมูล    

เลือกขอ้มูลทีจะนาํมาประยกุตใ์ช ้และพิจารณาขอ้มูล/ขอ้โตแ้ยง้ตามขอ้มูลหลกัฐานและแสดงความ
คิดเห็นตามหลกัเหตุผลอยูใ่นระดบัดี ( �  = 3.00,  S.D. = 0.00) คิดเป็นร้อยละ 75.00 และนกัเรียนมี
ความสามารถในการประมวลขอ้มูลด้วยเหตุและผลทีได้จากขอ้มูลทีเป็นขอ้เท็จจริงอยู่ในระดบั
พอใช ้( �  = 2.75, S.D. = 0.46) คิดเป็นร้อยละ 68.75   
 

ตารางที 42 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการคิดของนกัเรียนซึงไดจ้ากการแบบประเมินทกัษะการคิด               

 ของนักเรียนทีสะท้อนการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล      

 ของครู  
 

 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการคิดของนกัเรียน 
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63.8 81.25 

แผนภูมิการเปรียบเทยีบทกัษะการคิดของนักเรียน 

ความสามารถทางดา้นทกัษะการคิดนกัเรียน �  S.D. ร้อยละ ระดบั 

ก่อนใชรู้ปแบบ 2.55 0.49 63.80 พอใช ้

หลงัใชรู้ปแบบ 3.25 0.16 81.25 ดีมาก 
 

 จากตารางที 42 พบว่า นักเรียนมีความสามารถทางด้านทกัษะการคิด หลังใช้รูปแบบ            

( �  = 3.25, S.D. = 0.16) สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ ( �  = 2.55, S.D. = 0.49) คิดเป็นร้อยละ 

81.25/63.80 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที 7 ทีกาํหนดไวโ้ดยหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล นกัเรียนมีทกัษะการคิด และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคสู์งกวา่ก่อนใชรู้ปแบบ และผูว้จิยัไดส้รุปเป็นแผนภูมิภาพไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิภาพที 42 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการคิดของนกัเรียน 

 

 และยงัสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารและครูยงัพบว่า ในการพฒันา      
การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนนั ตอ้งฝึกฝนให้ครูสามารถสอนเป็น เลือก
วิธีการสอนทีมีความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนซึงเป็นสิงสําคญั โดยปกติการประชุมเชิงปฏิบติัการหรือ
การอบรมทวั ๆ ไปจะมุ่งเน้นเฉพาะเนือหาสาระทีเป็นภาคทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ดงันนัการทีจะ
ให้ครูสามารถสอนเป็นและปฏิบติัไดน้ันตอ้งให้ครูไดล้งมือปฏิบติัการสอนควบคู่กบัการประชุม 

เชิงปฏิบติัการหรือการอบรม ตวัอยา่งเช่น ครูสาธิตการสอนก่อนไปสอนในห้องเรียน ซึงจะทาํให้
ครูมีความมนัใจและกล้าทีจะสอน รวมถึงเป็นการสร้างแรงเสริม (Empowerments) ในการจดั     

การเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ และทีสําคัญอย่างยิงหลักจากประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ         

ก่อนใช้รูปแบบ 

หลงัใช้รูปแบบ 
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การอบรมเสร็จสินตอ้งมีการการนิเทศ กาํกบัติดตาม ซึงจะช่วยให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการเรียนการสอนมากยงิขึน ซึงไดใ้หป้ระเด็นทีน่าสนใจดงันี 

 

 “ผลทีจะตามมา ถ้าสถานศึกษาใดทีครูมีความตระหนัก และเร่งเห็นความสําคัญของ  
การปฏิรูปการศึกษา เข้าใจและเห็นความสําคัญของนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ เขตพืนที 
โรงเรียน  ถ้าครูมีการแสวงหาข้อมูล ศึกษารูปแบบในการพัฒนา เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยตนเอง  ก็จะทาํให้ครูมีความสุขในการจัดการเรียนการสอนของตน  ซึงสิงเหล่านีไม่ใช่สิงที
ผู้บริหารบังคับให้ทาํ และผลทีเกิดกับผู้เรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนให้สูงขึน นักเรียนมี
ความสามารถทางด้านคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารญาณ ซึงเป็นไปตามมาตรฐานของ
หลักสูตร  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ทีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานได้
กาํหนดไว้  โดยเฉพาะอย่างยิงเรืองความดี  หากคุณครูตระหนักกจ็ะทาํให้ผู้ เรียนมีความสนุกสนาน
และมีความกระตือรือร้นในการเรียนตามศักยภาพของผู้ เรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
มาตรา 6  ดังนันการทาํงานทีมีความสุข มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีการแลกเปลียนความรู้
ของคนในองค์กรหรือภายในสถานศึกษา การทาํงานเป็นทีมก็จะส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ  
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โรงเรียน ต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้นาํชุมชน ผู้นาํต่าง ๆ ผู้นาํ
ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนปัจจัยต่าง  ๆ เพือมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึงจะ
ตอบโจทย์การประกันภายในภายนอกได้ เมือชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษาทีมีคุณภาพกจ็ะ
ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชนมากยิงขึน”  

 (บทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 

 

 

 

1.6  ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล   

 

                       ผูว้ิจยัได้นาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระห่างบุคคลใชก้บักลุ่มทดลองแลว้ไปใชก้บัอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นตลุกคูณ
พฒันา อาํเภอซบัใหญ่ โรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคี อาํเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ เพือตอ้งการขยาย
ผลการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ไดผ้ลการขยายผลดงันี 
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79.34 

78.57 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบความรู้ของครูในโรงเรียน 

ทใีช้ในการขยายผล 

 
  

                        ผลการทดสอบความรู้ของครูตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

ตารางที 43 ผลการทดสอบวดัความรู้ เรือง รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ      

 การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล สาํหรับโรงเรียนทีใชใ้นการขยายผล  

 
 

จาํนวน  (N) 
ผลการทดสอบ 

คะแนนเตม็ �  S.D. ร้อยละ 

26 35 27.76 0.76 79.34 

8 35 27.52 0.63 78.57 

 

              จากตารางที 43 พบว่า ผลการทดสอบความรู้ เรือง รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สําหรับโรงเรียนตลุกคูณพฒันา  
โรงเรียนชุมชนบวับา้นสามคัคี ในภาพรวม ( �  = 27.52/27.76, S.D. = 0.63/0.76) คิดเป็นร้อยละ 

79.34/78.57 ซึงผูว้จิยัไดส้รุปเป็นแผนภูมิภาพไดด้งันี  

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนท ี  



386 
 
 
 

 

แผนภูมิภาพท ี43 ผลการทดสอบความรู้ เรือง รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้าง           

                สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล สาํหรับโรงเรียน           

                บา้นตลุกคูณพฒันา โรงเรียนชุมชนบวับา้นสามคัคี 
 

             นอกจากนีผูว้ิจยัได้ทาํการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนทีทาํการขยายผลเกียวกบันาํรูปแบบ   

การพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเพือนาํผล
ทีไดม้าใชใ้นการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิต่อครู  ซึงได้ผลจาก              

การสัมภาษณ์ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคีและโรงเรียนบา้นตลุกคูณพฒันาทีน่า
พอใจและผูว้จิยัสามารถสรุปเป็นประเด็นสาํคญั ๆ ไดด้งันี 

             การพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความจําเป็นและ               

มีความสําคญัต่อครูและนกัเรียนเป็นอยา่งดียงิ ซึงจะช่วยครูสามารถวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  

สามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ สามารถกาํหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนพฒันางานประจาํให้เป็นกระบวนการวิจยัจะช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง และยงัสามารถสรุปองค์ความรู้หรือความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง  

รวมถึงการเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์     

 “ถ้าครูสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน กจ็ะช่วยให้ครูสามารถเลือก  
รูปแบบและวิธีการสอนได้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นเดียว ดังนันผู้บริหารต้อง
คอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้กาํลังใช้ให้กับครูอีกทางหนึง”       

(บทสนทนากบัผูบ้ริหารโรงเรียนเครือข่าย) 

 ซึงสอดคล้องกบับทสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมทีว่า ในการพฒันา 
การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนนั ตอ้งฝึกฝนให้ครูสามารถสอนเป็น เลือก
วิธีการสอนทีมีความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนซึงเป็นสิงสําคญั โดยปกติการประชุมเชิงปฏิบติัการหรือ
การอบรมทวั ๆ ไปจะมุ่งเน้นเฉพาะเนือหาสาระทีเป็นภาคทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ดงันนัการทีจะ
ให้ครูสามารถสอนเป็นและปฏิบติัไดน้ันตอ้งให้ครูไดล้งมือปฏิบติัการสอนควบคู่กบัการประชุม 

เชิงปฏิบติัการหรือการอบรม ตวัอยา่งเช่น ครูสาธิตการสอนก่อนไปสอนในห้องเรียน ซึงจะทาํให้
ครูมีความมนัใจและกล้าทีจะสอน รวมถึงเป็นการสร้างแรงเสริม (Empowerments) ในการจดั     

การเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ และทีสําคัญอย่างยิงหลักจากประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ         

โรงเรียนท ี  
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การอบรมเสร็จสินตอ้งมีการการนิเทศ กาํกบัติดตาม ซึงจะช่วยให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการเรียนการสอนมากยงิขึน   
 

 “ดังนันการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพนัน  
ครูต้องวางแผนเพือเตรียมการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของผู้ เรียน ความพร้อม ความ
ต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน รวมทังจัดหาสือเพืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้
ให้กับผู้ เรียน” 

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 
 

 “ทาํอย่างไรทีจะให้ครูได้แลกเปลียนรู้ประสบการณ์การสอน  โดยการจัดเวทีวิชาการให้กับ
คุณครูได้นาํเสนอผลงานทีตนเองทาํสําเร็จมาแล้ว เพือให้ครูแต่ละคนได้นาํเทคนิค กลยุทธ์ของแต่
ละวิชาไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนของตน  รวมถึงการจัดทาํเป็นเอกสารผลงานทาง
วิชาการในการเผยแพร่ภาพความสาํเร็จทีได้จัดการปฏิบัติหน้าทีการเรียนการสอน  ซึงจะทาํให้ครูได้
รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนหรือเทคนิคการวิเคราะห์ผู้ เรียนทีมีความหลากหลายเพิมมากยิงขึน” 

(บทสัมภาษณ์รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม) 



บทท ี  
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรือง รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัดังนี 1. เพือศึกษาและพฒันาของรูปแบบ        
การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล             
ให้มีประสิทธิภาพ 2. เพือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยดาํเนินการดงันี 2.1 เปรียบเทียบความรู้
ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ก่อนและหลงัใช้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์ผูเ้รียน ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 2.3 เปรียบเทียบความสามารถ    

ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ก่อนและ     

หลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 2.4 เปรียบเทียบความสามารถในการวดัผลประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ก่อน
และหลงัใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 2.5 เปรียบเทียบความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ก่อนและหลงัใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 2.6 เปรียบเทียบความสามารถในการทาํวิจยั/การวิจยัในชนัเรียน
ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  2.7 เปรียบเทียบความสามารถทางดา้นทกัษะการคิด และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของนกัเรียน ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล สําหรับกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี ประกอบดว้ย ครูและ
นกัเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 87 คน แบ่งเป็น
หวัหนา้สายชนั ซึงทาํหนา้ทีโคช้จาํนวน  4 คน ครูผูส้อน  ทีทาํหนา้ทีรับการโคช้ จาํนวน 8 คน และ
นักเรียน จาํนวน 75 คน ซึงได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครืองมือสําหรับการวิจยัครังนี
ประกอบดว้ย 1. เครืองมือทีใช้สําหรับ ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ คู่มือการใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล แผนการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สมรรถนะการสอนทีเน้นความ
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แตกต่างระหวา่งบุคคล 2. เครืองมือสาํหรับตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูเกียวกบั
สมรรถนะการสอนทีเน้น ความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวการจดั  

การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล แบบสังเกตการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล แบบประเมิน
งานวจิยั/วจิยัในชนัเรียน แบบประเมินตนเอง ประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบประเมินทกัษะการคิดของ
นกัเรียน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

  

สรุปผลการวจัิย 
 

 การวิจัยเรือง รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น       

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล สรุปผลไดด้งันี 

 . ประสิทธิภาพของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นรูปแบบของการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีชือว่า “BOONSARIT Model” มีองค์ประกอบประกอบสําคญัดงันี หลกัการ :    

การพฒันาวชิาชีพครูจะช่วยครูสามารถบริหารจดัการการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพของผูเ้รียน วตัถุประสงค์ : เพือให้ครูมี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคลที
ประกอบดว้ย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้, กลยุทธ์การเรียนการสอน, การวดัผลประเมินผล และ
การวิจยั มีขนัตอนในการดาํเนินการ 9 ขนัตอน ดงันี ขนัที 1 วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data 

Analysis = B) ขนัที 2 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data = O) ขนัที 3 กาํหนดวตัถุประสงค ์

(Objective Setting = O) ขนัที 4 เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices = N) ขนัที 5          

เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) ขนัที 6 ครูมีความสามารถ  

ในการวดัผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) ขนัที 7 การทาํงานประจาํให้เป็นงานวิจยั 

(Routine to  Research = R) ขนัที 8 การวนิิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (Individual 

Differentiated Diagnostic = I) ขนัที 9 ทาํงานเป็นทีม และขยายผลให้กบับุคคลอืนได ้(Teamwork, 

Transportability = T) อนัเกิดจากการสังเคราะห์หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเพือไดม้าซึงรูปแบบ
การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล และนาํ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ไปตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาและความเทียงตรงเชิงโครงสร้างโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน        

5 ท่าน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากทีสุด และยงัพบว่ารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความสอดคล้องกบัหลกัการ 

วตัถุประสงค์ ขนัตอน เงือนไขสู่ความสําเร็จและความสามารถของครู รวมถึงมีความเชือมโยงกนั
อย่างเป็นระบบและมีความเป็นไปไดข้องการนาํไปใช้ศึกษาทดลองกบัโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 

อาํเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ   

 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล สรุปไดด้งันี   
     2.1 ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

พบว่า ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หลงัใช้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล   

สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    

     2.2 ความสามารถในการวเิคราะห์ผูเ้รียน พบวา่ ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผูเ้รียน
หลงัใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดีมาก 
     2.3 ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ /แผนการเรียนรู้ พบว่า  ครูมี
ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ หลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ          

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล            
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดีมาก   

     2.4 ความสามารถในการวดัผลประเมินผลทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล พบวา่ ครูมี
ความสามารถในการวดัผลประเมินผลทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล หลงัใชรู้ปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงกว่าก่อนใช้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล            
โดยภาพรวม  อยู่ในระดับดีมาก และเมือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านการวางแผนและ           

การเตรียมการเรียนการสอน องคป์ระกอบที 1f  การออกแบบการวดัผลประเมินผลสําหรับผูเ้รียน 

อยูใ่นระดบัมากและดีมาก ดา้นสภาพแวดลอ้มของห้องเรียน องคป์ระกอบที 2d การบริหารจดัการ
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พฤติกรรมของนักเรียน อยู่ในระดบัมากและดีมาก และดา้นการสอน องค์ประกอบที 3b การใช้
เทคนิคการตงัคาํถามและการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน อยูใ่นระดบัมากและดีมาก 

     2.5 ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล พบว่า 
ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หลงัใช้รูปแบบ
การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงกว่า
ก่อนใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทีสุด   

       2.6 ความสามารถในการทาํวิจยั/วิจยัในชนัเรียน พบว่า ครูมีความสามารถในการวิจยั/   

วิจยัในชนัเรียน หลงัใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ         

การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดี   

     2.7 ความสามารถทางด้านทกัษะการคิดของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีทกัษะการคิด     

หลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น         

ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดีมาก  

 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

 รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล มีประเด็นสาํคญัทีนาํมาอภิปรายไดด้งันี 

 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นรูปแบบของการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล มีชือว่า “BOONSARIT Model” มีองค์ประกอบประกอบสําคญัดงันี หลกัการ :    

การพฒันาวิชาชีพครูจะช่วยครูสามารถจดัการการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

วตัถุประสงค์ : เพือให้ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลทีประกอบดว้ย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน การวดัผล
ประเมินผล และการวจิยั มีขนัตอนในการดาํเนินการ 9 ขนัตอน ดงันี ขนัที 1 วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน 

(Basic Data Analysis  = B) ขนัที 2 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data = O) ขนัที 3 กาํหนด
วตัถุประสงค ์(Objective Setting = O) ขนัที 4 เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices  =  N) 

ขนัที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) ขนัที 6 ครูมี
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ความสามารถในการวดัผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) ขนัที 7 การทาํงานประจาํให้
เป็นงานวิจยั (Routine to Research = R) ขนัที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรียนเป็น
รายบุคคล (Individual Differentiated Diagnostic = I) ขนัที 9 ทาํงานเป็นทีม และขยายผลให้กบั
บุคคลอืนได ้(Teamwork, Transportability = T) และมีเงือนไขสู่ความสําเร็จในการนาํรูปแบบไปใช ้

2 ประการ คือ 1. กระบวนการพฒันาวชิาชีพครูโดยการทางการโคช้ (Coaching), การโคช้แบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer Coaching), การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching),       

การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching), การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional 

Coaching) 2. สมรรถนะการสอนทีตอ้งมีและไดรั้บการพฒันาตลอดกระบวนการเพือให้การพฒันา
วิชาชีพบรรลุเป้าหมายและประสพผลสําเร็จ ไดแ้ก่ 2.1 การวิเคราะห์ผูเ้รียน (Knowing the Learner) 

2.2 กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Strategies) 2.3 การพฒันาการเรียน      

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Differentiated Instruction) 2.4 การวดัผลประเมินผล 

(Assessment for, as of  Learning) 2.5 การทาํงานประจาํให้เป็นการวิจยั (Routine to Research) ทงันี
อาจเป็นเพราะวา่รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลไดผ้า่นการสังเคราะห์หลกัการ แนวคิดและทฤษฎี จึงทาํให้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีขนัตอนกระบวนการ       

ทีมีระบบ พร้อมกบันาํร่างรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลไปตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาและความเทียงตรงเชิง
โครงสร้างโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ในภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด ซึงพบวา่รูปแบบ
การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ วตัถุประสงค ์ขนัตอน เงือนไขสู่ความสําเร็จและความสามารถของครู ทาํให้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

สามารถขบัเคลือนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้ในการนาํไปใช้ศึกษาทดลองกบั
โรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคม อาํเภอซับใหญ่ จงัหวดัชยัภูมิ ทงันีอาจเป็นเพราะวา่รูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ทงั 9 ขนัตอน       

ได้ผ่านการวิจยัและพฒันาอย่างมีระบบ ซึงประกอบด้วย 1. การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน 

(Analysis : A) 2. การออกแบบและพฒันา (Design and Development : D and D) ซึงรูปแบบ               

ทัง 9 ขันตอนนี ได้ผ่านการรับรองจากผู ้เชียวชาญและผ่านการทดลองก่อนนําไปใช้จริง                  

3. การทดลองใช้รูปแบบ (Implementation: I) ซึงรูปแบบทงั 9 ขนัตอน ช่วยเสริมสร้างให้ครูสามารถ
จดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4. การประเมินผล
การใชรู้ปแบบ (Evaluation : E) เป็นขนัการประเมินสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
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บุคคลอนัเกิดจากการใชรู้ปแบบทงั 9 ขนัตอน โดยในขนัตอนนียงัพบวา่ ผลการประเมินสมรรถนะ
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีควรเสริมสร้างให้กบัครูมากทีสุด คือ ความสามารถใน
การวจิยั/วจิยัในชนัเรียน ซึงผลการประเมินความสามารถดงักล่าวยงัอยูใ่นระดบัทีไม่น่าพอใจ ดงันนั
การวิจัย/วิจัยในชันเรียนจึงเป็นเรืองทีจาํเป็นและสําคญัอย่างยิงในขบัเคลือนการจัดการเรียน        

การสอนให้ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ  ทงันีอาจเป็นเพราะว่าครูแต่ละคนมีพืนฐาน
เกียวกบัการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนทีแตกต่างกนัจึงเป็นสาเหตุสําคญัประการหนึงสําหรับการทาํวิจยั/

วิจยัในชนัเรียนให้มีประสิทธิภาพได ้ดงันนัสถานศึกษาควรเสริมสร้างหรือแสวงหาวิธีการให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการวิจยั/วิจยัในชันเรียนเพิมมากขึน เช่น การอบรมเชิงปฏิบติัการ,       

การแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างครูผูมี้ความรู้ความเชียวชาญเกียวกับการวิจัย/วิจัยในชันเรียน        

อยา่งต่อเนือง เป็นตน้ ซึงสอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2548 : 204); กาญจนา  คุณารักษ ์(2545 : 7); 
วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 260); เควิน ครูส (Kevin Kruse. 2008 : 1); จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน 
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21-37); เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others, 1981 : 271); 
สเทิร์น (Stern 1984 : 47); Tomlinson, Brimijoin, Narvacez (2008 : 72); Zepeda (1956 : 10); 
Similarly, Kazemi and Frank (2003); The National Education Association (NEA, 2003 : 2); 
American Education Research Association. (AERA, 2005 : 2); Haycock. (1998), McCall (1997); 

Glickman and others (2010) ทีวา่รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูทีดีตอ้งช่วยให้ครูสามารถรู้ช่องวา่ง
หรือจุดทีตวัเองตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและเขา้ใจความตอ้งการของผูเ้รียนมากยิงขึน และครูควรได้รู้
วิธีการสอน หลกัสูตร สือการเรียนการสอนทีใช้ประกอบการเรียนการสอนตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของนกัเรียน เพือช่วยปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ และ
นาํผลทีไดจ้ากการจดัการเรียนการสอนมาใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับเปรียบเทียบผลการปฏิบัติการสอนที
สะทอ้นถึงนกัเรียนทีไดจ้ากการสังเกต      การสอน การประเมินตนเอง วิธีการและสือการเรียนการ
สอน อนัเกิดจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น นกัเรียน ครู ผูร่้วมสังเกตการสอนและผูป้กครอง ส่งผลให้
ครูสามารถพฒันาหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตร กลยุทธ์การเรียนการสอน และการวดัและ
ประเมินผลทีมีความเหมาะสมกับนักเรียนมากยิงขึน ซึงประกอบด้วย 1. การวินิจฉัยปัญหา             
2. การกาํหนดวตัถุประสงค ์3. การวเิคราะห์ผูเ้รียน/วเิคราะห์การเรียนการสอน 4. การกาํหนดเนือหา 
5. วิธีการเรียนการสอน 6. กลยุทธ์การเรียนการสอน 7. การจดัการเรียนการสอน 8. หลกัสูตร         

9. สือการเรียนการสอน 10. การวดัและประเมินผล 11. การสะทอ้นผล/การปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอน 12. การพฒันาการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 3. การปรับปรุงคุณภาพผูเ้รียน   

14. การจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 15. การทาํวิจยั และมีความ
สอดคล้องกับ  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ .  2546; สํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 51); วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 291 - 292); Julie Boyd in 

School Based Professional Learning, Reflective Practice and Coaching (2000); Cohen et al 

(1993); G Powell, M Chambers, G Baxter (2001); G Hoult (2005); Robert Hargrove, Masterful 

Coaching (1995); Keefe & Jenkins (1997); Poe. (2000); Kise (2006); Abdal-Haqq (1996) อา้งถึง
ใน McCall (1997 : 23);  Zepeda (165–166); Glickman, Gordon and Ross  Gordon (2010 : 296); 

Costa, Garmston (1994 : 167); Knight  (2007); Reiman and Peace (2002) อา้งถึงใน Zepeda (2010 

: 168); Marzano Waters (2009) อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 325); Collins (1987 : 1146); 

Randi & Zeichner (2004 : 221) ทีวา่ รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู ถือไดว้า่เป็นงานทีมีความจาํเป็น
และสําคัญสําหรับการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนอันนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนืองและสามารถดําเนินการโดยใช้โรงเรียน  เป็นฐาน และ /หรือผู ้นิเทศ 

ผูเ้ชียวชาญตอ้งใหก้ารสนบัสนุนและร่วมปฏิบติัการนิเทศใหก้บัคณะครูในโรงเรียนในการฝึกอบรม
ครูประจาํการ (In - service Training) เพือเสริมสร้างให้ครูสามารถพฒันาวิชาชีพครู ปฏิบติัการเรียน
การสอน และพฒันาคุณภาพการศึกษาใหป้ระสบผลสาํเร็จโดยผา่นกระบวนการการพฒันาวิชาครู ที
อยู่ภายใตเ้งือนไขสู่ความสําเร็จทีมีประสิทธิภาพ ตลอดจน  การนิเทศ ติดตาม และช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ ซึงประกอบด้วย 1. การโค้ช (Coaching) 2. การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer 

Coaching) 3. การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) 4. การโคช้แบบพีเลียง 

(Mentor Coaching) 5. การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) ดงันนัผล
ทีเกิดจากระบบการพฒันาวชิาชีพครูทีมีประสิทธิภาพสามารถเสริมสร้างให้ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ 

ความสามารถ ความชาํนาญ และเชียวชาญในเรืองต่าง ๆ ไดด้งันี 1. ครูมีความรู้ทีชดัเจนและความ
มนัใจเกียวกบัการสอน (Knowledge Base for Teaching) 2. การฝึกปฏิบติัเทคนิคทกัษะการสอนและ
การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทีตรงประเด็น 3. ครูมีการแลกเปลียนเรียนรู้และร่วมกนัทาํงานระหว่างโคช้และ
ผูรั้บการโคช้ 4. การสังเกตการสอน 5. กาํหนดเกณฑก์ารตดัสินหรือระดบัคุณภาพทีชดัเจน 6. การสร้าง
บรรยากาศในการทาํงาน 7. การยกยอ่งให้ความสําคญักบัความเชียวชาญดา้นการสอน (Recognition 

of Expertise) 8. ขอ้มูลพืนฐานในการทาํวิจยัในชนัเรียน ทงันีอาจเป็นเพราะวา่รูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทงั 9 ขนัตอนมี 

หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเชิงระบบทีทาํใหรู้ปแบบสามารถขบัเคลือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง
ประกอบดว้ย ทฤษฎีการเปลียนแปลง (Theory of Change) ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist 

theory) ทฤษฎีความตอ้งการ : ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์ (Maslow’ s Hierarchy of 

Needs) (อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545 : 311) ทฤษฎีความตอ้งการ : ทฤษฎีการจูงใจ 

ERG ของ อลัเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ทฤษฏีการเรียนรู้ (Learning  Theory) (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 59 ; 
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Schunk 2008 : 17) ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Kolb : 1984) ทฤษฎีการสร้างความรู้ 

(Constructivist Theory) ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล (Information Processing 

Theory) คลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985 : 52 - 108) ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 

โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Collaborative 

Learning) ทิศนา แขมมณี (2554 : 98 - 106) และยงัสอดคลอ้งกบั Archambault et al., (1993); Bateman 

(1993); International Institute for Advocacy for School Children (1993); McIntosh, Vaughn, Schumm, 

Haager, and Lee (1993); Tomlinson (1995); Tomlinson, Moon, and Callahan (1998); Westberg, 

Archambault, Dobyns, and a and b; Salvin (1993); Tomlinson (2000 : 1); American Psychological 

Association (1997); พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542; สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา  

ขนัพืนฐาน (2554 : 7 - 8); เดวิท คอลป์, อา้งถึงในกระทรวงศึกษาธิการ (2545); Rogers, อา้งถึงใน   

วฒันาพร ระงบัทุกข ์ (2542); Anthony Grasha และ Shery1  Reichmann ; วิชยั วงษใ์หญ่ (2544 : 1-13); 
พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ (2550); กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 5 - 7); อาภรณ์ ใจเทียง (2544);  
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2543 : 55-59); สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545 : 17– 8 )                       
พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ และพเยาว ์ ยินดีสุข (2550 : 23-24) ทาํใหก้ารเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ ความสามารถ ความถนดั ความสนใจ ความพร้อม
ของผูเ้รียนแต่ละคน และทาํให้ครูสามารถจดัการเรียนการสอนให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและ
เนือหา รวมถึงใหค้วามสาํคญัผลลพัธ์ทีสะทอ้นถึงวตัถุประสงค์ เลือกกลยุทธ์และรูปแบบ เทคนิค วิธีการ
สอน การวดัและประเมินผลเพือพฒันาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง บทบาทสําคัญของครู      

ในการจัดการเรียนสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลต้องเป็นผูจ้ัดการ ผูอ้าํนวยความสะดวก           

คอยติดตามตรวจสอบและเป็นผูวิ้เคราะห์ผูเ้รียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยผ่าน              

การออกแบบ การเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติของนกัเรียนทีมีประสบการณ์ พืนฐานความรู้ 

วิธีการเรียนรู้ทีแตกต่างกนั ดงันนัครูตอ้งจดัการเรียนการสอนเพือกาํหนดบทบาทหนา้ทีสําหรับนกัเรียน
ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมใหมี้ความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ความสนใจและ
ความพร้อมของนักเรียน ดังนันในการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลครู  

ควรคํานึงถึงหัวข้อสําคัญ ๆ ดังต่อไปนี 1. วิเคราะห์ผูเ้รียน 2. ประเมินความพร้อมของนักเรียน                

3. ศึกษาแนวคิด หลกัการและเทคนิคการสอนต่าง ๆ 4. วิเคราะห์หลกัสูตร 5. ออกแบบการเรียนการสอน 

6. จดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและผูเ้รียนโดยทีครูเป็นผูช่้วยในการอาํนวยความ
สะดวกและเป็นผูติ้ดตามตรวจสอบ 7. ออกแบบการวดัและประเมินผลให้มีความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน     

8. วิเคราะห์ผลการจดัการเรียนการสอนเพือใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพฒันาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ยุพิน ยืนยง (2553)     
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ไดท้าํการวิจยัเรือง การพฒันารูปการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพือส่งเสริมสมรรถภาพการทาํวิจยัใน
ชนัเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบว่า รูปการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
เพือส่งเสริมสมรรถภาพการทําวิจัยในชันเรียนของครูมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชียวชาญ และยงัพบว่า ครูผูนิ้เทศมีสมรรถภาพในการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ อยู่ในระดบัสูงมาก 

และมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัวิจยัในชนัเรียนก่อนและหลงัการใชรู้ปการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
เพือส่งเสริมสมรรถภาพการทาํวิจยัในชนัเรียนของครู แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 

โดยหลงัการใชรู้ปการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพือส่งเสริมสมรรถภาพการทาํวิจยัในชนัเรียนของครู
มีคะแนนเฉลียสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบการนิเทศ ครูผูรั้บการนิเทศมีความเขา้รู้ความเขา้ใจเกียวกบัการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการนิเทศแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.05 โดยหลงัการใชรู้ปการนิเทศมีคะแนนเฉลียสูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศมีสมรรถภาพ การวิจยั
ในชนัเรียน อยู่ในระดบัสูงมาก และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ อยู่ใน
ระดบัมากทีสุด และนกัเรียนมีผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
ของครูผูรั้บการนิเทศ  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยหลงัการใชรู้ปแบบการนิเทศ 

นกัเรียนมีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบการนิเทศ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรัณยพ์ล 

วิวรรธมงคง (2553) ไดท้าํการวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการติดตามช่วยเหลือสําหรับครูพีเลียงเพือการ
นาํกรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถินสู่การจดัการเรียนรู้ พบว่า 1. หลงัการใชรู้ปแบบการติดตามช่วยเหลือครู
พีเลียงสามารถติดตามช่วยเหลือนักศึกษาครูสูงขึนในระดับมาก 2. หลงัการใช้รูปแบบการติดตาม
ช่วยเหลือครูพีเลียงและนกัศึกษาครูมีความรู้ความเขา้ใจการนาํกรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถินสู่การจดัการ
เรียนรู้ในชนัเรียนสูงขึนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 3. หลงัการใชรู้ปแบบการติดตามช่วยเหลือ
ครูพีเลียงและนกัศึกษาครูสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดัสูงขึนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั.05 4. หลงัการใชรู้ปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและนกัศึกษาครูสามารถวิเคราะห์สามารถ
เขียนหน่วยการเรียนรู้สูงขึนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 5. หลงัการใชรู้ปแบบการติดตาม
ช่วยเหลือครูพีเลียงและนกัศึกษาครูสามารถแผนการจดัการเรียนรู้สูงขึนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

.05 6. หลงัการใชรู้ปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและนกัศึกษาครูสามารถจดัการเรียนรู้สูงขึนอย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 7. หลงัการใชรู้ปแบบการติดตามช่วยเหลือครูพีเลียงและนักศึกษา          
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการติดตามช่วยเหลือสําหรับครูพีเลียงและเพือการนาํกรอบหลกัสูตรระดบั
ทอ้งถินสู่การจดัการเรียนรู้ในชนัเรียนอยู่ในระดบัมาก ส่วนนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนเรืองราว
ในทอ้งถินของนกัศึกษาครูอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธัญพร ชืนกลิน (2553)    

ได้ทาํการวิจัยเรือง การพฒันารูปแบบการโค้ช เพือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์
พยาบาลทีส่งเสริมทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่า การพฒันารูปแบบ     
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การโค้ช เพือพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาลทีส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ เชิงประจกัษ ์ก่อนและหลงัการทดลองอาจารยพ์ยาบาล
มีสมรรถนะการโคช้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 มีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษาพยาบาลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

นกัศึกษาพยาบาลมีทกัษะการคิดอย่างวิจารญาณแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 อาจารย์
พยาบาลและผูบ้ริหารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการโคช้ในระดบัมากทีสุด รวมทงันกัศึกษาพยาบาลมี
ความคิดเห็นวา่การจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความเหมาะสมในระดบัมาก 

 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล สรุปไดด้งันี   

     2.1 ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

พบวา่ หลงัใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลสูงกว่าก่อนใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ทงันีอาจเป็นเพราะว่า ขนัที 1 - 5 ของรูปแบบ      

การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีขนัตอนทีช่วย
ในการขบัเคลือน สนบัสนุนและพฒันาสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัพบว่ารูปแบบการพฒันาวิชาครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
ต่างระหว่างบุคคลช่วยเสริมสร้างให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั 1. ความสาํคญัของการจดัการเรียน
การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล นันหมายความว่าครูมีเป้าหมายสําคญัทีจะพฒันาผูเ้รียนให้
ประสบสําเร็จและบรรลุตามมาตรฐานและตวัชีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน และการ
จดัการเรียนทีดีตอ้งมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา ทงัดา้น ร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์ 

และสังคมเป็นสําคญัควบคู่กนัไป 2. การจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผูเ้รียนและความตอ้งการของผูเ้รียน แนวทางการจดัการ
จดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนทีเกิดจากการจดั     

การเรียนสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการวิเคราะห์หลกัสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ และเครืองมือวดัและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 3. กลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ
สอนเพือพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทีประกอบดว้ยแนวทาง รูปแบบ 

เทคนิควิธีการสอนทีมีความหลากหลายในการพฒันาการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ  เช่น วิธีสอน
หรือวิธีจดัการเรียนรู้แบบแกปั้ญหา (Problem Solving Method) การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning) การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Based Learning) การจดัการเรียนรู้
แบบโครงงาน (Project Based  Learning) การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist 
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Learning Theory) จดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL, KWL-Plus และ KWDL การเรียนรู้จากประสบการณ์
ของ  คอล์บ  (Kolb’s Experiential Learning Model) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 

(Cooperative  Learning) อาทิ  4MAT, TGT, STAD การจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมทกัษะการคิด อาทิ 

Mind map, Synactic, Graphic Organizer, การออกแบบการเรียนการสอนแบบยอ้นกลบั (Backward 

Design) และ GPAS  เป็นตน้ 4. การพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ย
กระบวนการวิจยัจากกระบวนการนีครูมีความรู้ความเขา้ใจในการกาํหนดประเด็นปัญหา การตงัชือการ
วิจัย การกาํหนดวตัถุประสงค์การวิจัย  วิธีการดําเนินการวิจัย การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย        

คณะวิทยากรไดย้กตวัอย่างและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลให้กบัผูเ้ขา้รับการอบรม เช่น การพฒันาผลการเรียนรู้เรืองเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย
รูปแบบซิปปา สําหรับนักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 1 ซึงสอดคลอ้งกบั Archambault et al (1993); 

Bateman (1993); International Institute for Advocacy for School Children (1993); McIntosh, Vaughn, 

Schumm, Haager, & Lee (1993); Tomlinson (1995); Tomlinson, Moon, & Callahan (1998); Westberg, 

Archambault, Dobyns, and a and b; Salvin (1993); Tomlinson (2000 : 1) ทีว่า การเรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีประสิทธิภาพนนัตอ้งตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ ความสนใจ 

ความพร้อมของผู ้เ รียนแต่ละคน ความสอดคล้องกับหลักสูตรและเนือหา  และให้ความสําคัญ                

ต่อจุดประสงคแ์ละกลยุทธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง การจดั 

การเรียนการสอนให้ประสบผลสําเร็จนนั ครูจะตอ้งจดัประสบการณ์ให้กบันกัเรียนเกิดการเรียนรู้และ
จดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเชือมโยง เสริมสร้างให้ผูเ้รียนทุกคนไดมี้ส่วนร่วมการ
เรียนการสอน หรือ การจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนและโรงเรียนตอ้งศึกษาขอ้มูลของนกัเรียนก่อน
การจดัการเรียนการสอน เพือใหต้รงตามความความตอ้งการของนกัเรียน ซึงประกอบดว้ย ความสามารถ 

ความสนใจ ความพร้อม และสไตล์การเรียนรู้ และเป้าหมายของการเรียนในห้องเรียนทีเน้นความ
แตกต่าง คือ พัฒนาการและความสําเร็จสูงสุดของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึงเป็นเป้าหมายหลักของ
โรงเรียน คือ เป้าหมายสูงสุดขึนอยูก่บันกัเรียนทุกคน “ระดบัชนั” มีความรู้ความเขา้ใจและพฒันาการดา้น
ทกัษะต่าง ๆ ในการเรียนรู้แต่ละขนัทีเกิดขึนตามเวลาทีกาํหนด จากนนัโรงเรียนก็จะวดัความกา้วหน้า
ของนกัเรียนทุกคนทีไดก้าํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั เป้าหมายสาํคญันกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ใน
การเรียนรู้ไดต้รงมาตรฐานทีกาํหนด เมือมีการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนนกัเรียนแต่ละคนก็จะได้
เรียนรู้ในทกัษะใหม่ ๆ ตลอดจนแนวคิดใหม่ ๆ ในทาํนองเดียวกนัในแต่ละปีก่อนทาํการเรียนการสอน
มกัจะมีนักเรียนบางคนในแต่ละชันเรียนทีแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้ในทักษะต่าง ๆ 

ออกมา ผูที้ทาํหนา้ทีในการสอนให้กบัพวกเขาเหล่านนัจะตอ้งทาํ “การสอน” ให้เกิดการเรียนรู้เพิมขึน  

ซึงนกัเรียนกลุ่มนีจะรับรู้จากสิงทีเรียนไดเ้ร็วและสูงเมือเทียบกบัการจดัการเรียนสอนทวัไปในชนัเรียน 
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หากสะทอ้นการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนนนัครูจะตอ้งใชม้าตรฐานซึงเป็นเครืองมือสําคญัในการ
กาํหนดการเรียนรู้ของนกัเรียน และเป็นตวักาํหนดความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของนกัเรียน อย่างไรก็ตาม
ครูจะต้องคอยศึกษาความกา้วหน้าและพฒันาการของนักเรียนอย่างใกลชิ้ด ซึงการเรียนรู้จะประสบ
ผลสาํเร็จไดจ้ะตอ้งเริมตน้จากวิธีการสอนทีแสดงความสัมพนัธ์เชิงบวกทีครูเป็นผูเ้ริมตน้จดัใหก้บัผูเ้รียน
ในการเรียนรู้ และยงัสอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2545 

(หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา) ไดก้าํหนดในมาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุด สามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานที
เกียวขอ้งดาํเนินการ ดงันี 1. จดัเนือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหคิ้ดได ้ คิดเป็นทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนือง  

4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทงัปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมทีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา 5. ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูสามารถ
จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มสือการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพือใหเ้กิดการเรียนรู้และมีความรอบ
รู้ รวมทงัสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการจดัการเรียนรู้ ทงันีครูและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกนัจากสือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 6. จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึนได ้     

ทุกเวลา ทุกสถานที มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพือ
ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ และยงัสอดคลอ้งกบั Rogers อา้งถึงใน วฒันาพร ระงบัทุกข ์ (2542); 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2550); วิชยั วงษใ์หญ่ (2544 : 1 - 13); กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 5-

7); American Psychological Association (1997); ทีว่า การเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเป็น
เป้าหมายทีสาํคญัทีสุดของการจดัการศึกษา คือ การจดัใหผู้เ้รียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ไดสู้งสุดตามศกัยภาพของตน แนวคิดเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมีลกัษณะ
การใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รียน ผูเ้รียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน แต่อย่างไรก็ตามผูเ้รียนแต่
ละคนมีความแตกต่างกนัทงัในดา้นความตอ้งการ ความสนใจ ความถนดัและทกัษะพืนฐานอนัเป็น
เครืองมือสําคญัทีจะใช้ในการเรียนรู้  ทกัษะของมนุษยจึ์งเป็นเรืองสําคญัทกัษะเหล่านันประกอบดว้ย 

ทกัษะเก่งคิด ทกัษะเก่งปฏิบติั และทกัษะเชิงเทคนิค ซึงจะตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรู้จากความสามารถ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ ระดบัสติปัญญาและการแสดงผลออกมาจากการเรียนรู้  และยงั
สอดคลอ้งกบัทฤษฏีการเรียนรู้ทีสนับสนุนการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  ทฤษฏีการสร้าง
ความรู้ (Constructivism Theory) ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มูล  (Information 
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Processing Theory) ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Theory of Collaborative Learning) และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Yi-Fang Liu (2008) ไดท้าํการวิจยั
เรือง การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลแบบยืดหยุ่นในหอ้งเรียนโปรแกรม EFL 

(English as a Foreign Language) ของครู ผลทีไดจ้ากการวิจยัโดยการศึกษาคน้ควา้วรรณกรรมหรือ
เอกสารทีเกียวในการตอบคาํถามการวิจยัเรืองนี พบว่า ครูกลุ่มทีสอนในโปรแกรม EFL ทีใชวิ้ธีการสอน
แบบยืดหยุ่นและกระบวนการกลุ่มทาํการเรียนการสอนดีขึน และยงัพบว่า เมือครูเริมสอนดว้ยวิธีการ
สอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทาํให้รู้จกันกัเรียน (Interests) ลีลาการเรียนรู้ (learning Styles) 

ความสนใจและความกลา้แสดงออก (Readiness and Talents) เพิมมากขึน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของบลูม และการ์ดเนอร์ ทีว่า การเรียนรู้ทางดา้นสติปัญญาจะประสบผลสาํเร็จไดน้นัตอ้งจดักิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และยงัพบว่า วิทยานิพนธ์เล่มนีได้ให้ขอ้เสนอแนะทีว่าหากต้องการทาํความ
เขา้ใจการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและหลกัสูตรการเรียนการสอนมากยงั  ควรใช้
มโนทัศน์กวา้งล่วงหน้า (Graphic Organizers) เพิมขึน ดังนัน การจัดการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และควรให้ครูไดล้องใชวิ้ธีการเรียนการสอนทีหลากหลาย
และท้าทายในโปรแกรม ELLs (English-language learners) ให้ประสบผลสําเร็จมากยิงขึน และยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kathleen Scalise (2007) การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

คือ วิธีการเรียนการสอนเป็นวิธีการสอนทีนิยมกันแพร่หลายและเป็นทียอมรับในการจัดการเรียนรู้      

การใชสื้อ E-learning จึงมีส่วนสาํคญัในการจดั การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง
เครืองมือในการจดัการเรียนการสอนตอ้งมีความแตกต่างกนัเพือให้ไดข้อ้มูลและรูปแบบสาํหรับผูเ้รียน
สามารถเกิดการเรียนรู้มากทีสุด สรุปไดว้่าสือการเรียนรู้ทีใหม่ ๆ จะตอ้งมีการเชือมโยงสือสาร กระทาํ
การตอบสนองและความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เ นือหา  ทีกําหนดขึน  สรุปได้ว่ า                   
สือ E-Learning จึงเป็นเครืองมือทีมีส่วนช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและกรอบแนวคิดในการสอน 5 วิธี ประสบผลสําเร็จมากขึน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Valiande A. Stavroula, Kyriakides Leonidas, Koutselini Mary (2011) งานวิจยัเรืองนีไดท้าํการวิจยั
เกียวกบั การประยุกต์ใชก้ารเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีคละความสามารถในชนั
เรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษาจํานวน 1 ห้องเรียน  กลุ่มตัวอย่างจํานวน  27 คน                       

จากกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 479 คน ของนกัเรียนทีเขา้ร่วมโครงการของประเทศไซปรัส ผลการศึกษา     
การใชร้ะบบการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีคละความสามารถของนักเรียนใน   

ชนัเรียนทีมีผลสัมฤทธิต่อการเรียนการสอน โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแบบวิธีการถดถอยพหุคูณ ซึงจะ 

มีปัจจยัหลาย ๆ ตวัทีไม่เกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล วตัถุประสงค์
เพือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน 2 กลุ่ม และปัจจยัอืน ๆ ทีมีผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน
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ของนักเรียนทงัสองกลุ่ม และศึกษารูปแบบหลายละเอียดต่าง ๆ ทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงความสําเร็จจากการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทีไดจ้ากการสังเกตการสอน วตัถุประสงค์หลกัของการวิจยันีคือ การตอบคาํถาม
การวิจัยทีสะท้อนการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจยันีสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพทางการศึกษา รวมถึงสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาทีเกิดขึนในการจดัการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีคละความสามารถของนกัเรียนในชนัเรียน ตอ้งอยู่บนพืนฐานการจดัการ
เรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างกนัทีคละความสมารถของนักเรียนเพือส่งเสริมความเสมอภาคและ
คุณภาพใหก้บัผูเ้รียนอย่างเท่าเทียมกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Gangi, Suzanna (2011) งานวิจยั
เรืองนีไดก้ล่าวถึงการใชก้ลยุทธ์การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยทฤษฎีการสอน
แบบพหุปัญญาของโฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ ซึงมีส่วนเกียวข้องกับการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และทฤษฎีทีกล่าวถึงสติปัญญาและการรับรู้ของคนทุกคน ทฤษฎีพหุปัญญาเกิดขึนในปี 

1983-2011 และผลการวิจยัทีตอบคาํถามการวิจยัได ้2 ขอ้ ดงันี 1. ทฤษฎีพหุปัญญาช่วยให้การเรียน     

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 มีผลสัมฤทธิทางการเรียน
สูงขึน 2. พหุปัญญาช่วยให้การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูสามารถ
สนองตอบกบัความตอ้งการของนกัเรียนเพิมขึน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kelly Van Lowe 

(2011) การวิจัยเรือง การพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในรายวิชา
คณิตศาสตร์สําหรับครูฝึกสอน เรือง จาํนวนเต็มและเศษส่วน ซึงผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนทีเรียนดว้ย
วิธีการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีพฒันาการในการเรียนรู้สูงกว่าการเรียน
การสอนแบบปกติ และผลจากการสํารวจพบว่า นกัเรียนบา้งคนไม่ไดพึ้งพอใจในวิธีการจดัการเรียนการ
สอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Diana Lawrence - Brown 

(2004) การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กบั
นักเรียนทีมีความเป็นเลิศและนักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญและมีความ
เหมาะสมกบัห้องเรียนทวั ๆ ไป การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นแนวคิดทีเป็น
ระบบทีสามารถวางแผนการจดัการเรียนการสอนไดต้รงตามมาตรฐานและบริบทของการเรียนการสอน 

พร้อมกับมีความหลากหลายในการใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนทีเป็นประโยชน์และนําไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัได ้ซึงจะเห็นไดจ้ากการจดัการเรียนการสอนทีประสบผลสําเร็จกบัเด็กนกัเรียนทีมีความ
บกพร่องในการเรียนรู้ทีสามารถเรียนรู้และการแสดงออกในชนัเรียนทีจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล          
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 2.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ผูเ้รียน พบว่า ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผูเ้รียนหลงัใช้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล สูงกว่า
ก่อนใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ทังนีอาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเสริมสร้างให้ครูสามารถวางแผนและเตรียมการ
เรียนการสอนโดยคาํนึงถึงความรู้และทกัษะของนกัเรียนมีการกาํหนดผลลพัธ์ทีเกิดจากจดัการเรียนการ
สอนให้มีความเหมาะสมสําหรับผูเ้รียนทีมีความรู้ ความสามารถทีแตกต่างกนั จดัการเรียนการสอนดว้ย
ความยืดหยุ่นเพือตอบสนองความตอ้งการให้กบันักผูเ้รียนอนัเกิดจากขอ้มูลเกียวกบันกัเรียนรายบุคคล 
จดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนทีอาํนวยสะดวกใหน้กัเรียนสามารถดาํเนินกิจกรรมและมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ทีสะทอ้นถึงหน้าทีรับผิดชอบและความเป็นครูมืออาชีพ ทงันีอาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการ
พฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยเสริมสร้างให้
ครูสามารถจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีความยืดหยุ่นและสามารถเลือก
รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนและกลยุทธ์ทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทาํให้รู้จกันกัเรียน (Interests) 

ลีลาการเรียนรู้ (Learning Styles) หรือความสนใจและความกลา้แสดงออก (Readiness And Talents) เพือ
เสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เพิมมากขึน ซึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือพฒันาคนไทย
ใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ มาตรา 10 การจดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคล  มีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการ
รับการศึกษาขนัพืนฐาน มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุด และมาตรา 24 (1) การจดัเนือหาสาระและ
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ถือ
ว่าเป็นกฎหมายทางการศึกษาทีกาํหนดแนวทางในการบริหารจดัการศึกษาทีหน่วยงานทางการศึกษา
โดยเฉพาะระดับปฏิบัติการ คือโรงเรียนจะต้องปฏิบติัให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามใน
สถานการณ์ของการปฏิรูปการเรียนรู้ทีผ่านมามีผลสะทอ้นกลบัทีแสดงถึงสภาพปัญหาของผลผลิตทาง
การศึกษา ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธิทางการศึกษา ซึงเป็น การทดสอบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ขนัพืนฐาน, 2554 : 7 - 8) และยงัสอดคลอ้งกบั เดวิค คอลป์ (David  Kolb); Anthony Grasha และ Shery1 

Reichmann ทีว่า วิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ (Learning Styles) ของผูเ้รียนแต่ละคนไม่เหมือนกนั 

และยงัสอดคลอ้งกบั Archambault et al (1993); Bateman (1993); International Institute for Advocacy 

for School Children (1993); McIntosh, Vaughn, Schumm, Haager, and Lee (1993); Tomlinson (1995); 

Tomlinson, Moon, and Callahan (1998); Westberg, Archambault, Dobyns, and a and b; Salvin (1993); 

Tomlinson (2000 : 1); Tomlinson (2010) ทีว่า การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมี
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ประสิทธิภาพนนัตอ้งตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ ความสนใจ ความพร้อมของผูเ้รียนแต่ละคน 

ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเนือหา และให้ความสําคญัต่อจุดประสงคแ์ละกลยุทธ์ของรูปแบบการ
เรียนการสอนเพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง และยงัสอดคลอ้งกบั Collins & Amabile (1999); 

Csikszentmihalyi (1990) ทีว่า ความสนใจของนกัเรียนจะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือเกิดจากแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ซึงเป็นสิงสาํคญัในการปรับปรุงการเรียนรู้  ความสนใจส่วนบุคคลเป็นการเชือมโยงระหว่างจุดเด่น
ของนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบททางวฒันธรรม  ประสบการณ์ส่วนตัวของผู ้เรียน คําถามหรือ
ความรู้สึกทีตรงตามความจาํเป็นเพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียน และยงัสอดคลอ้ง
กบั Brown and others (1986)  ไดก้ล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางใน
การเรียนนันจะตอ้งมี การวิเคราะห์ผูเ้รียน เพือทีจะสามารถจดัการเรียนการสอน  ซึงตอบสนองความ
แตกต่างของผูเ้รียน                    
 2.3 ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความสามารถใน
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ หลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล สูงกว่าก่อนใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยภาพรวม อยู่ในระดบัดีมาก ทงันีอาจ
เป็นเพราะว่ารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน ทีเนน้ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีช่วยเสริมสร้างใหค้รูสามารถเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงเป็น ผูอ้าํนวยความสะดวก เพือนคู่คิด เพือนร่วมทางในการ
พฒันาความรู้ ความสามารถ ความพร้อม ความสนใจ เพือให้ผูเ้รียนสามารถสร้า งองค์ความรู้ไดด้้วย
ตนเอง ตลอดจนฝึกใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการสะทอ้นความคิดของตนเองเพือใหก้ารพฒันาการเรียนการ
สอนของครูมีประสิทธิภาพและกา้วไปสู่ความเป็นมืออาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนให้
สู่การเรียนรู้ในยุคปัจจุบนัและในศตวรรษที 21 ต่อไป และยงัพบว่า รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยพฒันาสมรรถนะการสอนของครูให้
มีครูมีความสามารถในการออกแบบหน่วยการรู้/แผนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัพบว่า        
ครูสามารถออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ยรูปแบบ เทคนิค วิธีการ
สอนทีหลากหลาย ซึงประกอบดว้ย รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น เทคนิคการสอนแบบ 4MAT, 

เกม, STAD รูปแบบการสอนแบบซิปปา, เกม, เพลง, บทบาทสมมติ, สถานการณ์จริง, เทคนิคการใช้
คาํถาม, บทเรียนสําเร็จรูป, ชุดการสอน, เอกสารประกอบการเรียนรู้ และการเรียนรู้  อิงถินฐาน ซึง
สอดคลอ้งกบั Rogers, อา้งถึงในวฒันาพร ระงบัทุกข ์ (2542); วิชยั วงษใ์หญ่ (2544 :  1 - 13); พิมพนัธ ์

เดชะคุปต์ (2550); กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 5 - 7); American Psychological 

Association (1997) ทีว่า การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย
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กิจกรรม และวิธีการเรียนรู้ ไดคิ้ดเอง ปฏิบติัเอง ไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง รวมทงัไดป้ระเมินผลการพฒันาการ
เรียนรู้ตามศกัยภาพ ความตอ้งการ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละคน และหลกัสําคญัของ          

การกาํหนดเป้าหมายในการจดักระบวนการเรียนรู้ ทีจะใหผู้เ้รียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ไดน้นั 

ครูตอ้งคอยเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน แนะนาํ และชีแนวทางในการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนไดส้ามารถสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจทีเกิดขึนจากการจดัการเรียนรู้ สามารถเชือมโยงองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง พร้อมกบัหา
และนาํวิธีการทีไดจ้ากการเรียนรู้ทีเป็นประโยชน์  ในการดาํรงชีวิต โดยทีครูตอ้งจดักิจกรรมการเรียน
เรียนการสอนใหต้รงตามความตอ้งการและศกัยภาพของผูเ้รียนทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีมีความหมาย
อย่างแทจ้ริง การจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีประประสิทธิภาพนนั ครูตอ้งใชก้ลยุทธ์ วิธีการ เทคนิคการ
สอนหรือรูปแบบการสอนทีจะทําให้ผู ้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทีเกิดจากข้อมูลพืนฐานหรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทีไดจ้ากผูเ้รียน  ซึงมีความแตกต่างกนัออกไป โดยทีครูตอ้งเป็นผูจ้ดักระบวนการ
เรียนรู้ทีส่งเสริมกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อนัจะส่งผลต่อคุณลกัษณะนิสัยทีดีใหก้บัผูเ้รียน เพือจะได้
สามารถคิดและสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาเรียม นิลพนัธ์ุและคณะ 

(2549) การพัฒนารูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ :  กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัยเรือง การพัฒนารูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ :  

กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีวตัถุประสงค์การวิจัยเพือ 1. ศึกษาสถานภาพ
รูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภาพในด้านคุณลักษณะผู ้เ รียน กระบวนการสอน             

การบริหารองค์กร และหลกัสูตรผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2. ทดลองใช้
รูปแบบกระบวนการสอน CRP คือ การสอนแบบตกผลึก (Crystal-Based Learning) การสอนแบบวิจยั 

(Research-Based Learning) และการสอนแบบเชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Learning)                    

3. เสนอรูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ดา้นคุณลกัษณะผูเ้รียน พบว่า นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ ไดแ้ก่      

1. รู้ทนัโลก คือ มีทักษะในการแสวงหาคดัสรรและสร้างความรู้ มีทกัษะในการใช้และจัดการความรู้       

มีทกัษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทกัษะในการวิเคราะห์และแกปั้ญหา มีทกัษะทางภาษาและ    

การสือสาร 2. เรียนรู้ชาํนาญเชียวชาญปฏิบติั คือ มีการคิดใหม่ คิดสร้างสรรค ์คิดแจง้แทงตลอด มีจิตมุ่ง
คุณภาพมาตรฐานความเป็นเลิศ 3. รวมพลงัสร้างสรรค์สังคม คือ มีการทาํงานเป็นทีม สร้างเครือข่าย มี
ความสามารถในการบริหารจดัการ มีการแข่งขนั อดทน สู้สิงยากเห็นแก่ส่วนรวม มีความเป็นธรรมและ
ยงัยืน และ 4. รักษ์วฒันธรรมไทย ใฝ่สันติ มีความรักษ์ความเป็นไทย ยึดมันในสันติธรรม โดยทุก
คุณลกัษณะอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นกระบวนการสอน พบว่า อาจารยส่์วนใหญ่ใชรู้ปแบบการสอน
แบบตกผลึก แบบวิจยั และแบบเชิงผลิตภาพ โดยใชบ้างขนัตอน และมีการใชก้ารสอนแบบเชิงผลิตภาพ
ทุกขนัตอนมากทีสุด โดยอาจารยมี์การเตรียมแหล่งเรียนรู้ กรณีตวัอย่างจดัหาผูเ้ชียวชาญ และร่วมกบั
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ผูเ้รียนกาํหนดเป้าหมายมีการวางแผนดาํเนินการและติดตามประเมินผลงานร่วมกนั และนกัศึกษาส่วน
ใหญ่แสดงความคิดเห็นวา่อาจารยใ์ชรู้ปแบบการสอน CRP บางขนัตอนและใชก้ารสอนแบบเชิงผลิตภาพ
มากทีสุด ส่วนผลการทดลองใชรู้ปแบบพบว่า การสอนแบบตกผลึก ผูส้อนและผูเ้รียนมีการวางแผนและ
เรียนรู้ร่วมกนั มอบหมายใหผู้เ้รียนไปศึกษา คน้ควา้ นาํมาเสนออภิปราย ประมวลผลและปรับแก ้แลว้จึง
เสนอผลงานทีตกผลึก เพืออภิปรายร่วมกนัและใหผู้เ้รียนประเมินและสรุปดา้นหลกัสูตร พบว่า หลกัสูตร
ครู 5 ปี มีองค์ประกอบของหลกัสูตรในดา้นปณิธาน ปรัชญา วตัถุประสงค์ คาํอธิบายรายวิชา มีความ
สอดคลอ้งกนั หลกัสูตรมุ่งการแสวงหาความรู้ พฒันาอาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย
และท้องถิน รู้จกัใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นควา้ รู้เท่าทนัวิทยาการและการเปลียนแปลง มีการฝึก
ปฏิบติัเกียวกบัวิชาชีพครู และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพฑูรย ์สินลารัตน์และคณะ (2550) ไดท้าํ
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP ซึงเป็นส่วนหนึงในการเรียนรู้เพือเปลียนผ่านการศึกษา
เขา้สู่ยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยรูปแบบการเรียนการสอนนีเกิดจากแนวคิด 8 แนวคิด 1. การเรียนรู้แบบ
กาํกบัตนเอง 2. การเรียนแบนาํตนเอง 3. การเรียนรู้ตามสถานการจริง 4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ               

5. การเรียนรู้แบบร่วมแรงพลงั 6. การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 7. การเรียนรู้แบบใชวิ้จยัเป็นฐาน      

8. การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพเป็นกระบวนการเรียนการสอน
เชิงรุกทีเน้นการสร้างสรรค์ ให้ได้ผลิตภาพ ประกอบด้วย 3 แนวทางหลกั ได้แก่ 1. เป็นวิธีการเรียน     

การสอนโดยให้ผูเ้รียนสร้างผลงานอนัเกิดจากความคิดทีตกผลึกของผูเ้รียน ผูเ้รียนตอ้งมีบทบาทในการ
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองตามประเด็นทีผูส้อนให้แนวทางไวก้วา้ง  ๆ และสะทอ้นความคิดจากการ
คน้ควา้นนั ๆ และพฒันาเป็นงานเขียนทีสามารถนาํมาวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกนักบัผูเ้รียนอืน ๆ และผูส้อน 

ตามหลกัการทีว่า กระบวนการเขียนและกระบวนการพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเครืองมือสําคญั ทีช่วย
ให้ผูเ้รียนได้กลนักรองความคิดจะเกิดการตกผลึก 2. การเรียนการสอนแบบวิจัย (Research-Based 

Learning : RBL) การเรียนการสอนแบบวิจยัมีกระบวนการวิจยัเป็นแก่นของกระบวนการเรียนการสอน
ซึงสอดคลอ้งกบักระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) นนั
ก็คือ วิธีการคน้หาแสวงหาความจริงหรือความรู้ โดยอาศยัพืนฐานจากการคิดแบบอนุมานและอุปมาน 

(Deductive-Inductive Method) และวิธีการคิดแบบใคร่ครวญรอบคอบ (Reflective Thinking) 

เช่นเดียวกบั การเรียนตามวิถีพุทธตามแนวอริยสัจสี ประกอบไปดว้ย 4 ขนัตอน คือ ทุกข ์สมุหทยั นิโรธ 

มรรค 3. การเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productive-Based learning) การเรียนการสอนเชิงผลิตภาพเป็น
การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และฝึกฝนดว้ยการปฏิบติังานจากกิจกรรมในการเรียน
ทีมีคุณค่าต่อสังคม โดยใชท้ฤษฎี แหล่งการเรียนรู้ และแนวทางปฏิบติัทีหลากหลายในการแกปั้ญหาที
ตนเองสนใจ โดยการวางแผนงาน และใชก้ระบวนการกลุ่ม  
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2.4 ความสามารถในการวดัผลประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หลงัการใช้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล       

โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบัผลการสังเกตการสอน ครังที 1, 2 ดา้นการวดัผลและ
ประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับมากและมากทีสุด ผลการประเมินตนเอง ครังที 1, 2 พบว่า ด้านที 1       

การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน องค์ประกอบที 1f การออกแบบการวดัผลประเมินผล
สําหรับผูเ้รียน อยู่ในระดับมากและดีมาก ด้านที 2 สภาพแวดลอ้มของห้องเรียน องค์ประกอบที 2d      

การบริหารจดัการพฤติกรรมของนกัเรียน อยู่ในระดบัมากและดีมาก และดา้นที 3 การสอน องคป์ระกอบ
ที 3b การใชเ้ทคนิคการตงัคาํถามและการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและนกัเรียน อยู่ในระดบัมากและมาก
ทีสุด ทงันีอาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีกระบวนการในการพัฒนาความรู้ความสามารถสําหรับครูในการวดัและ
ประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลระหว่างเรียน (Assessment for Learning) การประเมินตามสภาพ
จริง (Authentic Assessment) ในการประเมินความรู้ความสามารถของผูเ้รียน และยงัพบว่ารูปแบบการ
พฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลเสริมสร้างให้ครู
สามารถใช้เครืองวดัและประเมินผล การเรียนรู้ของผูเ้รียนทีหลาก ไดแ้ก่ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบ
บันทึกพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินชินงานและภาระงานสําหรับผูเ้รียน Portfolio และ
แบบทดสอบวดัความกา้วหน้าของผูเ้รียน ซึงสอดคลอ้งกับ กรมวิชาการ (2545 : 159) ทีกล่าวว่า          
การวดัผลและประเมินผลตามแนว การสอนทียึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั จะนิยมใชก้ารวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) ซึงเป็นการวดัและประเมินผลทีบ่งบอกถึงระดบัความรู้ ความสามารถ
ทีเกิดขึนในตวัผูเ้รียน อนัเนืองมาจากการใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั จนกระทงัไดผ้ลงานในรูปแบบหนึง
ออกมาในตอนสุดทา้ย เทคนิคทีนิยมใช ้ ไดแ้ก่การใช ้Portfolio การใชแ้บบทดสอบความสามารถจริง 

(Authentic Test) การสังเกต การบนัทึกพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การสาธิต การนาํเสนอผลงาน เป็นตน้ 

ลกัษณะสําคญัของการวดัและการประเมินผลจากสภาพจริงมีดงันี และยงัสอดคลอ้งกบั Differentiated 

Instruction Educator’s Package (2010) ทีว่า ในการประเมินการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลนนั เป็นวิธีการทีรวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากความพร้อม ความตอ้งการ ซึงเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียน ครูสามารถใชข้อ้มูลเหล่านีในการออกแบบและสร้างเครืองมือวดัผลประเมินผล
ใหก้บัผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกนั หากครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนทีไดข้อ้มูลทีถูกตอ้ง แม่นยาํ เชือถือและมี
ความสอดคลอ้งกบันักเรียน ก็จะสามารถทีจะจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเสริมสร้างและสนบัสนุน
การเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสม และครูผูส้อนสามารถปรับกระบวนการเรียนการสอนเพือช่วย
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลระหว่างเรียน (Assessment for 

Learning) เป็นการประเมินผลการระหว่างเรียนทีช่วยให้ครูสามารถออกแบบและปรับปรุงการเรียน    
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การสอนใหมี้ความสอดคลอ้ง ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน และนาํผล  การประเมินทีไดม้าใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการตรวจสอบว่าผูเ้รียนว่า “รู้อะไร ไดอ้ะไร ไม่รู้อะไร ไม่ไดอ้ะไร” นอกจากนียงัใชเ้ป็นขอ้มูล
เพือใหค้รูปรับปรุงและกาํหนดเป้าหมายของการเรียนการสอนในการประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

โดยมีการประเมินก่อนเรียนหรือระหว่างเรียนควบคู่กนัไป การประเมินผลก่อนการเรียน (การประเมิน
การวินิจฉยั) (Assessment before Instruction (Diagnostic Assessment)) การประเมินผลก่อนเรียนทาํให้
ครูมีขอ้มูลเกียวกบัความพร้อมของผูเ้รียนในการเรียนรู้ ทีสามารถจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดองค์
ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ทีสอดคลอ้งกับความสนใจและทัศนคติของนักเรียน  ใช้เป็นข้อมูลในการ
กาํหนดจุดมุ่งหมายในการจดัการเรียนการสอนในเรืองต่อไป และช่วยให้ครูผูส้อนในการวางแผนการ
กําหนดภาระงานในการจัดการเรียนการสอนทีตอบสนองความต้องการ ความสนใจของนักเรียน 

ตลอดจนความพึงพอใจในการเรียนรู้นกัเรียน เช่น การใชแ้ผนผงัความคิด (Mind map) หรือ Graphic 

Organizer ทีสะทอ้นทกัษะการคิดแกปั้ญหาสาํหรับผูเ้รียน การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Assessment as 

Learning) เป็นกระบวนการในการสรุปความคิด รวบยอดทีสะทอ้นถึงความรู้ ความพร้อม ความสนใจ 

และความสามารถของผู ้เ รียน รวมถึงใช้เป็นข้อมูลสําคัญระหว่างการการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้เพือตรวจสอบ ปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น แบบ
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินตนเอง เป็นตน้ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Yi-Fang Liu (2008) 

ไดท้าํการวิจยัเรือง การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลแบบยืดหยุ่นในห้องเรียน
โปรแกรม EFL (English as a Foreign Language) ของครู ผลทีไดจ้ากการวิจยัโดยการศึกษาคน้ควา้
วรรณกรรมหรือเอกสารทีเกียวในการตอบคาํถามการวิจยัเรืองนี พบว่า ครูกลุ่มทีสอนในโปรแกรม EFL 

ทีใช้วิธีการสอนแบบยืดหยุ่นและกระบวนการกลุ่มทาํการเรียนการสอนดีขึน และยงัพบว่า  เมือครูเริม
สอนดว้ยวิธีการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทาํให้รู้จกันักเรียน (Interests) ลีลาการเรียนรู้ 

(Learning Styles) ความสนใจและความกลา้แสดงออก (Readiness and Talents) เพิมมากขึน ซึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบลูม และการ์ดเนอร์ ทีว่าการเรียนรู้ทางดา้นสติปัญญา จะประสบผลสําเร็จได้
นนัตอ้งจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร และยงัพบว่า วิทยานิพนธ์เล่มนีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะทีว่า
หากตอ้งการทาํความเขา้ใจการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและหลกัสูตรการเรียน
การสอนมากยงั ควรใชม้โนทศัน์กวา้งล่วงหนา้ (Graphic Organizers) เพิมขึน ดงันนั การจดัการเรียนการ
สอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร และควรใหค้รูไดล้องใชวิ้ธีการเรียนการสอน
ทีหลากหลายและทา้ทายในโปรแกรม ELLs (English-Language Learners) ให้ประสบผลสําเร็จมาก
ยิงขึน 
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   2.5 ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า ครูมี
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล หลงัใชรู้ปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล สูงกว่าก่อนใชรู้ปแบบ
การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวม 
อยู่ในระดบัมากทีสุด ทงัอาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการเรียนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ 1. การวิเคราะห์ผูเ้รียนทีสะทอ้นถึง ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และ
ความพร้อมของนักเรียน 2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 3. กลยุทธ์การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น เทคนิคการตงัคาํถาม 

การพฒันาทกัษะการคิดโดยใชแ้ผนทีความคิด การเรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น 4MAT, STAD, TG เป็นตน้ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ การจัดประสบการณ์ตรงให้กับผูเ้รียนในระดับก่อน
ประถมศึกษา ชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป เอกสารประกอบการสอน อินเทอร์เน็ต  การเรียนรู้แบบ
โครงงาน การจดัเรียนรู้แบบ 5E และการจดัการเรียนรู้แบบอิงถินฐาน (Place Base Learning) ซึง
สอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี   (2548 : 204); กาญจนา  คุณารักษ ์(2545 : 7); วชัรา เล่าเรียนดี (2556 : 

260); เควิน ครูส (Kevin Kruse. 2008 : 1); จอยซ์ เวลล ์และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 

21-37); เซเลอร์  และคณะ (Saylor and others, 1981 : 271); สเทิร์น (Stern 1984 : 47); Tomlinson, 

Brimijoin, Narvacez (2008 : 72); Zepeda (1956 : 10); Similarly, Kazemi and Frank (2003);              
The National Education Association (NEA, 2003 : 2); American Education Research Association. 

(AERA, 2005 : 2); Haycock. (1998), McCall (1997); Glickman and others (2010) ทีว่ารูปแบบ การ
พฒันาวิชาชีพครูทีดีตอ้งช่วยให้ครูสามารถรู้ช่องว่างหรือจุดทีตวัเองตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและเขา้ใจความ
ต้องการของผู ้เ รียนมากยิงขึน  และครูควรได้รู้ วิธีการสอน หลักสูตร สือการเรียนการสอนทีใช้
ประกอบการเรียนการสอนตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักเรียน เพือช่วยปรับปรุงและ
พฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ และนาํผลทีไดจ้ากการจดัการเรียนการสอนมาใชเ้ป็นขอ้มูล
สาํหรับเปรียบเทียบผลการปฏิบติัการสอนทีสะทอ้นถึงนกัเรียนทีได้จากการสังเกตการสอน การประเมิน
ตนเอง วิธีการและสือการเรียนการสอน อนัเกิดจากแหล่งขอ้มูล ต่าง ๆ เช่น นกัเรียน ครู ผูร่้วมสังเกตการ
สอนและผูป้กครอง ส่งผลให้ครูสามารถพฒันาหลกัสูตรและวิเคราะห์หลกัสูตร กลยุทธ์การเรียนการ
สอน และการวดัและประเมินผลทีมีความเหมาะสมกบันกัเรียนมากยิงขึน ซึงประกอบดว้ย 1. การวินิจฉยั
ปัญหา 2. การกาํหนดวตัถุประสงค ์3. การวิเคราะห์ผูเ้รียน/วิเคราะห์การเรียนการสอน 4. การกาํหนด
เนือหา 5. วิธีการเรียนการสอน 6. กลยุทธ์การเรียนการสอน 7. การจดัการเรียนการสอน 8. หลกัสูตร       

9. สือการเรียนการสอน 10. การวดัและประเมินผล  11. การสะทอ้นผล/การปรับปรุงการจดัการเรียน  
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การสอน 12. การพฒันาการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของนักเรียน 3. การปรับปรุงคุณภาพผูเ้รียน           

14. การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 15. การทาํวิจยั   

  2.6 ความสามารถในการทาํวิจยั/วิจยัในชนัเรียน พบว่า ครูมีความสามารถในการวิจยั/วิจยัใน   

ชันเรียน หลงัใช้รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สูงกว่าก่อนใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวม อยู่ในระดบัดี ทงันีอาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีกระบวนการในการเสริมสร้างให้
ครูมีความสามารถในการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการวิจยั อนัประกอบดว้ย  1. การกาํหนด
ปัญหาการวิจยั 2. การตงัชือการวิจัย 3. การกาํหนดวตัถุประสงค์ 4. การกาํหนดนิยามศพัท์ 4. วิธีการ
ดาํเนินการวิจยั 5. การเขียนรายงานการวิจยั/การวิจยัในชนัเรียน ซึงสอดคลอ้งกบั พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์

(2550); ทิศนา แขมมณี (2547 : 36 - 37); สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ (2545 : 17–18 ); พิมพนัธ์ เดชะ
คุปต ์ และพเยาว ์ ยินดีสุข (2550 : 23 - 24); Tomlinson (2001 : 16); กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

(2544 : 6 - 7) ทีว่า บทบาทของครูในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลนนัตอ้ง
คาํนึงถึง 1. วิเคราะห์ผูเ้รียน 2. ประเมินความพร้อมของนกัเรียน 3. ศึกษาแนวคิด หลกัการและเทคนิค 

การสอนต่าง ๆ 4. วิเคราะห์หลกัสูตร 5. ออกแบบการเรียนการสอน 6. จดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง
กับหลกัสูตรและผูเ้รียนโดยทีครูเป็นผูช่้วยในการอาํนวยความสะดวกและเป็นผูติ้ดตามตรวจสอบ          

7. ออกแบบการวดัและประเมินผลให้มีความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 8. วิเคราะห์ผลการจดัการเรียนการ
สอนเพือใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพโดยใช้
การวิจยัเป็นฐาน และยงัสอดคลอ้งกบั Tomlinson  (2000 : 7); Tomlinson และ McTighe (2006); 

National Research Council, Wiggins และ McTighe (1998) ทีว่า การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลนนั ครูตอ้งเลือกและใชวิ้ธีการสอนทีจะช่วยให้นกัเรียนไดเ้ขา้ถึงแก่นของเนือหา 
ซึงประกอบดว้ย ใหค้วามอิสระดา้นการคิดทีเกิดจากการอ่าน การแลกเปลียนเรียนรู้จากการอ่าน วิเคราะห์
เนือหาจากเทป เนือหาจากภาพ, การฟังเพือความเขา้ใจ, วิจยัออนไลน์, การติดต่อสือสารกบัผูเ้ชียวชาญ, 

กระบวนการจดักลุ่ม, การเรียนการสอนทีเน้นกระบวนการกลุ่มย่อย มากกว่าทีจะเน้นการเปลียนแปลง
การเรียนการสอนของตวัเอง และครูตอ้งจดักระบวนการใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ความคิดรวบ
ยอด และทกัษะเกิดขึนจากเนือหาหรือศาสตร์ของแต่ละวิชาอย่างแทจ้ริง ฉะนนัครูสามารถจดักระบวนให้
ผูเ้รียนสามารถเชือมโยงเนือหาสาระและเกิดความคิดรวบยอดทีจะสามารถนาํไปไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตวัเอง กระบวนการจึงเป็นคาํทีมีความหมายตรง
กบัคาํว่า กิจกรรม ซึงเป็นแนวทางในการจดัการเรียน การสอนทีสามารถนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายของ
เนือหาและความล้มเหลวในการคิดของผูเ้รียนได้เช่นเดียวกัน  ดังนันครูต้องจัดกระบวนการหรือ
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ประสบการณ์ได้เข้าถึงความรู้ ความเข้าใจ และทักษะซึงเป็นทักษะทีมีความจําเป็นต่อผูเ้ รียน ซึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Diana Lawrence - Brown (2004) การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กบันกัเรียนทีมีความเป็นเลิศและนักเรียนทีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัและมีความเหมาะสมกบัห้องเรียนทวั ๆ ไป การเรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นแนวคิดทีเป็นระบบทีสามารถวางแผนการจดัการเรียนการสอนได้
ตรงตามมาตรฐานและบริบทของการเรียนการสอน พร้อมกบัมีความหลากหลายในการใชก้ลยุทธ์การ
เรียนการสอนทีเป็นประโยชน์และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ซึงจะเห็นไดจ้ากการจดัการเรียนการ
สอนทีประสบผลสําเร็จกับเด็กนักเรียนทีมีความบกพร่องในการเรียนรู้ทีสามารถเรียนรู้และการ
แสดงออกในชนัเรียนทีจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล       
 2.7 ความสามารถทางดา้นทกัษะการคิดของนักเรียน พบว่า นกัเรียนมีทกัษะการคิด หลงัใช้
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล สูงกว่า
ก่อนใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ทังนีอาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีกระบวนการทีช่วยเสริมสร้างให้ครูมี
ความสามารถในการจดัการเรียนการเรียนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีสะทอ้นถึงการคิด การ
ออกแบบชินงาน ภาระงาน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ทีเกิดจาก 1. การวิเคราะห์ผูเ้รียนทีสะทอ้นถึง 

ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความพร้อมของนักเรียน 2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. กลยุทธ์การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น เทคนิคการตงัคาํถาม การพฒันาทกัษะการคิดโดยใชแ้ผนทีความคิด การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เช่น 4MAT, STAD, TG เป็นตน้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ การจัด
ประสบการณ์ตรงให้กับผูเ้รียนในระดับก่อนประถมศึกษา ชุดการสอน บทเรียนสําเร็จรูป เอกสาร
ประกอบการสอน อินเทอร์เน็ต การเรียนรู้แบบโครงงาน การจดัเรียนรู้แบบ 5E และการจดัการเรียนรู้
แบบอิงถินฐาน (Place Base Learning) ของครู ซึงสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist 

Theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัวิธีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ย
การนาํความรู้เดิมมาเชือมโยงให้เกิด การเรียนรู้เรืองใหม่ไดอ้ย่างต่อเนือง ทาํให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ผูเ้รียนไดวิ้เคราะห์หรือตงัคาํถามจากโจทยปั์ญหา ผ่านกระบวนการ
สะทอ้นความคิด (Reflective Thinking) มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนคนอืนในกลุ่มมีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั 

(Action Learning) ซึงนาํไปสู่การคน้ควา้หาคาํตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ และยงัสอดคลอ้งกบั ทิศนา 
แขมมณี (2545: 94-96); เสริมศรี ไชยศร (2536 : 126 - 127); สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

(2533 : 51); อารี พนัธ์มณี (2537: 9); Anderson and others, อา้งถึงใน กรมวิชาการ (2535: 2); Wallach 
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and Kogan, อา้งถึงใน อารี พนัธ์มณี (2544: 154) ทีไดก้ล่าวถึง การสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการ
คิดไดอ้ย่างสัมพนัธ์กนั และเชือมโยงกนัไดอ้ย่างมีความหมาย ซึงพรรณี เกษกมล (2534 : 75) ไดก้ล่าวไว ้

สอดคลอ้งกบัอารี พนัธ์มณี (2545 : 1) ทีว่าการสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทีสาํคญัอย่างหนึงของมนุษย์
ทีสามารถแสวงหาพฒันา และดึงเอาศกัยภาพเชิงสร้างสรรค์ของคนในประเทศชาติออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากเท่าใด ก็ยิงมีโอกาสพฒันาและเจริญกา้วหนา้ไดม้ากขึนเท่านนั ดงัจะเห็นไดจ้ากประเทศ
พัฒนาทังหลาย ซึงจัดเป็นประเทศผู ้นําของโลก ทังนีเพราะประเทศดังกล่าวมีประชากร  มีความ
สร้างสรรค ์ประชาชนกลา้คิด กลา้ใชจิ้นตนาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ทีเป็นประโยชน์
เอืออาํนวยความสะดวกสบายเหมาะสมกบัสถานการณ์กล่าวไวข้า้งตน้  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรือง รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผูวิ้จยัสรุปแนวคิดและมีขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะในการ
ทาํวิจยัครังต่อไป ดงันี 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนาํรูปแบบไปใช ้  

     ครูผูส้อนสามารถนาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยคาํนึงถึงหลกัการในการวิเคราะห์ผูเ้รียน กลยุทธ์การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การวดัผลและประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัความพร้อม ความสนใจ  ความสามารถของ
ผูเ้รียน และการพฒันางานประจาํใหเ้ป็นงานวิจยั 

 2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

     2.2 หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพครู ควรนาํหลกัการและแนวคิดของรูปแบบ
การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ไปประยุกตใ์ช้
ในการเผยแพร่ความรู้ให้กบัครูผูส้อน หรือบุคลากรทางการศึกษา ไดน้าํไปใช้เป็นแนวทางการพฒันา
วิชาชีพครู และจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ร่วมถึงผดัยกระดบัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนใหสู้งขึน 

    2.2 ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนสามารถนาํรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ สือการเรียนการสอน แหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทงัในและนอกโรงเรียน และทีสาํคญัตอ้งสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัครูผูส้อน 
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 3. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครังต่อไป 

     3.1 ในการศึกษาวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยเน้นศึกษาเฉพาะการวิเคราะห์ผูเ้รียน กลยุทธ์การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การวดัผลประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และการทาํงานประจาํให้เป็น
กระบวนการวิจยั ดงันนัควรมีการวิจยัเพิมเติมในเรือง การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลทีสอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษที 21 ทีประกอบดว้ย  ทกัษะการคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะ
การสร้างนวตักรรมใหม่ (Creativity and Innovation) ทกัษะการคิดวิจารณญาณ และทกัษะการแกปั้ญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทกัษะการสือสาร (Communication) และทกัษะการมีส่วนร่วม 

(Collaboration) 

     3.2 การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีพฒันาขึนกบัครูผูส้อนมีความสามารถวิเคราะห์ผูเ้รียนตามลีลาการเรียนรู้ 

(Learning Style) และพหุปัญญาของผูเ้รียน (Multiple intelligence) เนืองจากผูเ้รียน มีความแตกต่างกนั
และมีวิธีการเรียนรู้ทีแตกต่างกนั ดงันนัควรมีการวิจยัเพิมเติมในกลุ่มทีมีความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ หรือ
กลุ่มนกัเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และควรมีการวิจยัเกียวกบัความแตกต่างในการสอนของ
ครูเพือพฒันาความเป็นเลิศทางดา้นการเรียนการสอน 
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ทางการศึกษามีความสาํคญัต่อการพฒันาการศึกษาในปัจจุบนั อนัเนืองมาจาก ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้น
วิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงการเปลียนแปลงของโลกทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของ
การศึกษาในศตวรรษที 21 ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชห้ลกัสูตรและจดัการเรียน
การสอนใหเ้ป็นระบบเพือพฒันาผูเ้รียนให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และไดก้าํหนด
วตัถุประสงค์หลกัเพือปรับปรุง เปลียนแปลง และสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน ซึงมี
ส่วนช่วยใหค้รูสามารถจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนอย่างมีความคุณภาพและช่วยให้ครูสามารถคิด
ออกแบบการเรียนการสอนทีสอดคลอ้งกบับรรยากาศแห่งการเรียนรู้ หลกัสูตร การวดัและประเมินผล การ
เรียนการสอน และการบริหารจดัการในชันเรียน ดงันนัคู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทีเรียบเรียงขึนจะช่วยให้ครูสามารถรู้
ช่องวา่งหรือจุดทีตวัเองตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและเขา้ใจ ความตอ้งการของผูเ้รียนมากยิงขึน และครูมีความรู้ 

ความเขา้ใจในการใช้หลกัสูตร รูปแบบ เทคนิค วิธีสอน สือนวตักรรมสําหรับจดัการเรียนการสอนการ
สอนทีตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนดั ความพร้อม ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน 

รวมถึงสามารถนาํผลทีไดจ้ากการจดัการเรียนการสอนมาใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศเพือปรับปรุงและพฒันา 
เปรียบเทียบผลการจดั การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน   

 คู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ได้รับความกรุณา  และความช่วยเหลือจาก รองศาสตราจารย์ ดร .วิสาข์  จัติว ัตร์ ,               

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่, ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียมนิลพันธ์ุ, อาจารย์ ดร.ศักดิสิน        

ช่องดารากลุ, อาจารย ์ดร.วรรณา ช่องดารากลุ ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงยิง 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.มารุต พฒัผล, อาจารย ์ดร.ศิริวรรณ วณิชวฒันวรชยั, อาจารย ์ดร.

อธิกมาส มากจุย้, อาจารย ์ดร.โชติมา หนูพริก, อาจารย ์ดร.จิมมี ทองพิมพ ์ผูเ้ชียวชาญทีกรุณาใหค้าํปรึกษา  
แนะนาํและช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่องเกียวกบักบัคู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และเครืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 คุณค่าและประโยชน์ของคู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการ
สอนทีเนน้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูวิ้จยัขอมอบให้แด่บิดามารดาผูบ้งัเกิดเกลา้ คุณพ่องิว - คุณแม่
ละเอียด  ปิยะศรี, คุณครูยุทธนา ปิยะศรี, พ.ต.ท.พยงค์ - คุณครูวรณี นุชนุ่ม,บูรพาจารย ์และญาติพีนอ้ง  

ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่าน  

บุญยฤทธิ ปิยะศรี 
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แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฎเีกยีวข้องกบัรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครู 
 

การศึกษามีความสําคัญต่อการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการพฒันา
ประเทศ และทรงถือวา่  “การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาชีวิตมนุษย์”  ดงักระแสพระราชดาํรัส 

และพระบรมราโชวาทซึงไดพ้ระราชทานไว ้ ณ  โอกาสต่าง ๆ  ทีอญัเชิญมาบางตอนความวา่   
 

“...การพัฒนาให้ประชาชนทัวไป มีความอยู่ ดีกินดี มีความมันคงด้วยการให้การศึกษา 
การศึกษาเป็นเครืองมือสําคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้เป็นทรัพยากรทางปัญญาทีมีค่า
ของชาติ...” 

“...งานด้านการศึกษา เป็นงานสําคัญทีสุดอย่างหนึงของชาติ เพราะความเจริญและความ
เสือมของชาตินัน ขึนอยู่กับการศึกษาของพลเมือง เป็นข้อใหญ่...” 

 

 ดงันันวิชาชีพทางการศึกษาทีทาํหน้าทีหลกัทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม  

การเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ รวมทงัการรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา
ปฐมวยั ขนัพืนฐาน และอุดมศึกษาทีตาํกวา่ปริญญา ทงัของรัฐ และเอกชน และการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาในระดบัเขตพืนทีการศึกษาตลอดจน การสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือ
ปฏิบติังานเกียวเนืองกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ (พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546) คุณภาพ
ของการศึกษาและคุณภาพของผูเ้รียนขึนอยูก่บัคุณภาพของครูเป็นสําคญั เพราะครูเป็นผูมี้บทบาท
สําคญัอยา่งยิงในการพฒันาการศึกษาให้บรรลุจุดหมายปลายทางได ้ การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จ
ไดห้รือไม่ขึนอยูก่บัครู ดว้ยเหตุนี ครูจึงตอ้งเป็นผูน้าํ รู้เท่าทนัความเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึน   

ในสังคม มีการปรับเปลียนบทบาทตนเองใหเ้ป็นผูน้าํการเปลียนแปลงเพือสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มี
คุณภาพไดเ้หมาะสมกบัยุคสมยั นอกจากความเปลียนแปลงทางสังคมแลว้ ยงัมีการเปลียนแปลง
ปัจจยัภายในวิชาชีพครู เช่น นโยบายการปฏิรูปครู นโยบายของการผลิตและพฒันาครู แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐาน
การศึกษา และปัจจยัภายนอกวิชาชีพครู เช่น การเปลียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  

วฒันธรรม สิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตน้ ซึงปัจจยัเหล่านีลว้นส่งผลกระทบต่อ
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การศึกษาไทยและส่งผลต่อการปฏิบติังานของครู ทาํใหค้รูตอ้งมีการปรับเปลียนบทบาทของครูให้มี
ลกัษณะเป็นผูน้าํในการเปลียนแปลง 
 ฉะนันวิธีการสอนของครูถือได้ว่าเป็นส่วนหนึงของการพฒันาวิชาชีพครูทีจะส่งผลให้
ผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ แสวงหาหาความรู้ และคน้หาความรู้ รวมถึงฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมมือ  แลกเปลียนเรียนรู้  ประดิษฐ์คิดคน้สิงใหม่ ๆ  ไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยผา่น
กระบวนการเรียนการสอนทีเกิดจากการวางแผนของครู โดยการพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยกระบวนการวจิยัอยา่งต่อเนือง ขอ้ควรคาํนึงทีจะส่งผลให้การพฒันาวิชาชีพครูประสบผลสําเร็จ
ตอ้งประกอบดว้ย 

1. การพฒันาวชิาชีพครูจะประสบผลสาํเร็จไดน้นัตอ้งมาจากการทาํงานและวเิคราะห์ 

วธีิการเรียนการสอนทีสะทอ้นผลทีเกิดขึนกบัผูเ้รียน 

2. การเรียนรู้ขณะฝึกปฏิบติั (On the Job Learning) จะเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจและ 

กาํหนดเนือหาทีจะใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในแต่ละวนั ซึงเป็นแนวคิดพืนฐานสําคญัในการ
วางแผนการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงสรุปเป็นแผนภูมิภาพไดด้งันี 

แผนภูมิภาพท ี   การวางแผนการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล   
 
 ในการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ถือไดว้า่เป็นรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู (The Professional Development Model) สําหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสําคญัต่อการพฒันาการศึกษาในปัจจุบนั อนัเนืองมาจาก   

ความเจริญกา้วหนา้ดา้นวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ การเปลียนแปลงทางดา้นนโยบาย เป้าหมาย
ทางการศึกษา ตลอดจนหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้หรือการพฒันาผูเ้รียน การพฒันา
วิชาชีพมีวตัถุประสงคห์ลกัเพือปรับปรุง เปลียนแปลง และสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนใน
ชนัเรียน ซึงจะมีส่วนช่วยให้ครูสามารถจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนอยา่งมีความคุณภาพและ
ช่วยให้ครูสามารถคิดออกแบบการเรียนการสอนทีสอดคล้องกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

หลกัสูตร การวดัและประเมินผล การเรียนการสอน และการบริหารจดัการในชนัเรียน รวมถึงการ
จดัการเรียนการสอนครูสามารถเรียนรู้ในการทาํงานและสามารถเลือกวธีิการเรียนการสอนทีมีความ
เหมาะสมกบัผูเ้รียนทีจะส่งเสริมความเป็นวชิาการใหก้บัผูเ้รียน ซึงเป็นกลยุทธ์หนึงของการเรียนรู้ที
จะสามารถสะทอ้นผลการทาํงาน ตรวจสอบและสรุปตวัอย่างในการทาํงาน ตลอดจนทาํให้ครู
สามารถพัฒนาทักษะและวินิจฉัยปัญหาทีเกิดขึนกับผูเ้รียนและออกแบบบทเรียนให้มีความ
เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน รูปแบบการพฒันาวิชาชีพทีจะช่วยให้ครูสามารถรู้ช่องว่าง
หรือจุดทีตวัเองตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและเขา้ใจความตอ้งการของผูเ้รียนมากยิงขึน และครูจะไดรู้้วา่จะ
ใช้วิธีการสอน หลักสูตร สือการสอนอะไรทีตรงตามความต้องการหรือปรับปรุงการสอนให้
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน และเป็นการเปรียบเทียบผลการทาํงานทีส่งผลต่อผูเ้รียน ทีไดจ้ากการสอบถาม
ความคิดเห็น วิธีการ สือทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ผูร่้วมในการพฒันาหลกัสูตร เพือใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการศึกษาเปรียบเทียบสือการเรียนการสอน วิธีการสอน ทีสามารถตรวจสอบการเรียนรู้
ของผูเ้รียน และช่วยให้ครูสามารถเลือกหลกัสูตร พฒันาหลกัสูตร กลยุทธ์การเรียนการสอน และ
การประเมินผลทีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน การพฒันาวิชาชีพจึงเป็นรูปแบบหนึงของการพฒันา
บุคลากรและปฏิบติักนัอย่างสมาํเสมอ  และการเรียนรู้ทีไม่มีทีสินสุด (Professional Development  

is Learning) หรือการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน (Professional Development is School 

Improvement) หรือการพฒันาการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของนกัเรียน (Professional Development  

is Student Learning Development) นอกจากนีในการพฒันาวิชาชีพไดส้รุปขนัตอนในการพฒันา
วชิาชีพทุก ๆ รูปแบบ โดยทวัไปแบ่งเป็น 3 ระยะของการเรียนรู้ คือ   
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 1. ขนัเตรียมความพร้อม  (Orientation) 

 2. ขนับูรณาการ (Integration) ปฏิบติัจริงภายในความร่วมมือของบุคคลากรทางการศึกษา 
 3. ขนัปรับปรุงพฒันาให้มีประสิทธิภาพ (Refinement) ยิงขึน ด้วยการทดลองปฏิบติั  

ไตร่ตรองสะทอ้นคิดอยา่งต่อเนือง และความร่วมมือกนั ซึงสรุปเป็นแผนภูมิภาพไดด้งันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที  ขนัตอนการพฒันารูปแบบการพฒันาวชิาชีพครู 

 

 ฉะนนัรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลจึงมีความสําคญัดา้นหนึงทางการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอน เพือนาํไปสู่
การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง สามารถดาํเนินการไดโ้ดยโรงเรียนเป็นฐาน และ/หรือผู ้
นิเทศ  ผูเ้ชียวชาญจากภายนอกในหน่วยงานตน้สังกดัใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนและร่วมปฏิบติัโดย
คณะครูในโรงเรียนร่วมมือกนั การฝึกอบรมครูประจาํการ (In-service Training) ซึงเป็นรูปแบบ
หนึงของการพฒันาวิชาชีพครูและปฏิบติักนัอย่างสมาํเสมอจนถึงปัจจุบนั ประการสําคญัการทีจะ
ขบัเคลือนวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้ประสบ
ผลสําเร็จไดน้นั  ตอ้งไดรั้บความร่วมมือ ความสนบัสนุนจากหลายฝ่ายเขา้มาส่วนร่วม ซึงสะทอ้น
ให้เห็นถึงบทบาทของผู ้ท ําหน้าทีการโค้ช  (Coaching), การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน                  

(Peer  Coaching),  การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive  Coaching), การโคช้แบบพี
เลียง (Mentor  Coaching), การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional  Coaching และ



433 
 

ทาํให้การพฒันาวิชาชีพสามารถนาํไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้
ประสบผลสาํเร็จ โดยสรุปเป็นขนัตอนการดาํเนินการดงัแผนภูมิภาพ ต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที  ขนัตอนการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง   

                           ระหวา่งบุคคล (BOONSARIT Model)   
 

 โดยมีขนัตอนการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลสู่การปฏิบัติการเรียนการสอนในชันเรียนของครูระหว่างการใช้รูปแบบ                  

ซึงประกอบดว้ย 

              องค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และแนวคิด ทฤษฎี หลกัการทีสนบัสนุน 

จากการพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ผูว้ิจยัได้รูปแบบรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ    

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทีมีชือวา่ (BOONSARIT Model) ซึงไดพ้ฒันาขึนตาม  

แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ตามแนวคิด ADDIE Model 

ของเควิน ครูส (Kevin Kruse, 2008 : 1) และการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของจอยซ์ 

เวลล์  และแคลฮอน ( Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21-37) การวิจยัและพฒันา (Research and  

Development) (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555) ร่วมกับการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการทีเกียวกับ       
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การพฒันาวิชาชีพ การโคช้ การนิเทศ แนวคิดเกียวกบัปัจจยัสนบัสนุนความสําเร็จของการพฒันา
วิชาชีพ การโคช้ (Coaching) การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การโคช้เพือพฒันา
ความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) การโคช้เพือ
การพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) และสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  มีองค์ประกอบคือ  หลักการ  วัตถุประสงค์  เ งือนไขความสํา เ ร็จ  

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และขันตอน           

ของรูปแบบ 9 ขนั ซึงมีองคป์ระกอบ ดงันี 

 หลกัการ : การพฒันาวชิาชีพครูจะช่วยครูสามารถจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
  วตัถุประสงค์ : เพือให้ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทีประกอบดว้ย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้, กลยุทธ์การเรียนการสอน, 

การวดัและประเมินผล และการวจิยั 
 ซึงรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (BOONSARIT Model) ไปใช้ในภาคสนาม โดยรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีองคป์ระกอบทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์
กนัทงั หลกัการ วตัถุประสงค ์เงือนไขสู่ความสาํเร็จ ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและขนัตอน 9 ขนัตอน ดงันี 

 ขนัที 1 วเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis =  B) เป็นการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน
ของการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีเกิดขึนในห้องเรียน และร่วมกนั
พฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลในการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน และเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการนาํ
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ไปใช้ โดยเริมต้นจากการสร้างความเชือมนัและความไวว้างใจโดยการสร้างความคุ้นเคยและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนัโดยการสังเกตการสอนซึงกนัและกนัและบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติั
ตามสภาพความเป็นจริงโดยไม่การประเมิน และให้ขอ้เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์กบัครู ซึงตลอด
กระบวนการมีผูเ้ชียวชาญเป็นพีเลียงและใหค้าํปรึกษาแนะนาํ (Coach, Mentor)   

 วตัถุประสงค ์เพือศึกษาสภาพและปัญหาของครูและความตอ้งการในการพฒันาวิชาชีพครู
เพือนาํไปสู่การวางแผนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
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 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทของครู 

 1. ครูร่วมกันสร้างความคุ้นเคยและความสัมพนัธ์ระหว่างกันและกันโดยการสังเกต        

การสอนซึงกันและกัน และมีการฝึกการโค้ช (Coaching) การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน             

(Peer  Coaching) การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโคช้แบบ      

พีเลียง  (Mentor Coaching) การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) 

 2. ครูร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาทีเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยร่วมกนัศึกษาจากขอ้มูล
สารสนเทศในชันเรียน  ผลการจัดการเรียนการสอนทีสะท้อนถึงผลการเรียน  เพือนําไปสู่              

การวางแผนการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนและประเด็นทีจาํเป็นและสาํคญัทีจะช่วยในการพฒันาร่วมกนั 

 3. ครูร่วมกนัวิเคราะห์ตนเองโดยการเชือมโยงสภาพปัญหาทีเกิดขึนภายในชันเรียนและ
ร่วมกําหนดความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเองด้วยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ทงัด้านความรู้ความเขา้ใจและ
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและพฒันา     
การสอนใหสู้งขึน 

 4. ครูร่วมกนัสรุปปัญหาทีเกิดขึนทีส่งผลถึงการจดัการเรียนการสอนของครู ความตอ้งการ
จาํเป็นในการพฒันาวิชาชีพครูเพือเป็นการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  และร่วมกนักาํหนดกลยุทธ์ในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล โดยปรึกษาหารือผูเ้ชียวชาญ หรือผูที้ทาํหนา้ทีในการโคช้ 

 บทบาทผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 ผูดู้แลให้คาํปรึกษา (Coach, Mentor) จะดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ สร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างครู และช่วยในการหาแหล่งของข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัญหา และให้
ขอ้เสนอแนะในการวางแผนแกไ้ขปัญหา การกาํหนดความตอ้งการจาํเป็น การพฒันาความพร้อม
ของผูท้าํหนา้ทีโคช้และพีเลียง รวมถึงครูผูก้ารโคช้ก่อนปฏิบติัการพฒันาวชิาชีพครู 

 ขนัที 1 การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data = O) คือ การจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น
อนัเกิดจากการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน บริบท และความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครูทีเกิดขึนในชนัเรียน และนาํขอ้มูลทีไดม้าใช้การกาํหนด
วตัถุประสงคส์าํหรับการพฒันาสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของครู 

 วตัถุประสงค ์ เพือประมวลผลและจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นครูในการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ร่วมกนัประมวลผลสภาพปัญหา ผลการจดัการเรียนการสอน  ความสําคญัและความ
ตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาวิชาชีพครูอนัเกิดจากขนัที 1 โดยใชข้อ้มูลสารสนเทศภายในชนัเรียน
และโรงเรียนร่วมกบัการประมวลผล 

 2. ร่วมกนัจดัลาํความสาํคญัของปัญหาโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศจากการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน
ในขนัที 1 และร่วมกนักาํหนดวตัถุประสงค์ แนวทาง กระบวนการ หรือกลยุทธ์มาช่วยในการ
สนับสนุนรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

 บทบาทผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 ผูดู้แลให้คาํปรึกษา (Coach, Mentor) จะดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ สร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งครู และช่วยในการหาแหล่งของขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการประมวลผล วิเคราะห์ปัญหา  
และให้ขอ้เสนอแนะในการจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาเพือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนแกไ้ข
ปัญหา การกาํหนดลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น การพฒันาความพร้อมของผูท้าํหนา้ทีโคช้และพีเลียง  

รวมถึงครูผูก้ารโคช้ก่อนปฏิบติัการพฒันาวชิาชีพครู 

 ขนัที 3 กาํหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting = O) คือ ครูร่วมกนักาํหนด
วตัถุประสงค์อนัเกิดจากจดัการกระทาํข้อมูลและการประเมินความต้องการจาํเป็นของครูจาก       

ขนัที 2 เพือกาํหนดเป็นวตัถุประสงค์ในการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน      

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 วตัถุประสงค์ เพือกาํหนดวตัถุประสงค์การพฒันาวิชาชีพครูในการขบัเคลือนรูปแบบ   

การพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

      ครูร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา  วางแผนการพัฒนาวิชาชีพครู                

อนัประกอบดว้ย การโคช้ (Coaching) การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การโคช้เพือ
พฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)         
การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) ปฏิทินการพฒันาวิชาชีพครูที
สะทอ้นถึงสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล อนัประกอบดว้ย 1. การวิเคราะห์
ผูเ้รียน (Knowing the Learner) 2. กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Strategies)  
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3. การพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction)        

4. การวดัผลประเมินผล (Assessment for, as of Learning) 5. การทาํงานประจาํให้เป็นการวิจยั  

(Routine to Research) รวมถึงการสร้างเครืองมือทีใช้ในการพฒันาวิชาชีพครู โดยตลอด
กระบวนการมีผูเ้ชียวชาญเป็นพีเลียงและผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ (Coach, Mentor) 

 บทบาททีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 ในขันตอนนีผูที้ทาํหน้าทีเป็นพีเลียงและผูใ้ห้ปรึกษาแนะนําจะให้คาํแนะนําเกียวกับ      

การพฒันาวิชาชีพครู อนัประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการโคช้ (Coaching) การโคช้แบบเพือน    

ช่วยเพือน (Peer Coaching) การโคช้เพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโคช้
แบบพีเลียง (Mentor Coaching) การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching)  

และคอยเป็นพีเลียงและให้คาํปรึกษาเกียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล อนัประกอบดว้ย เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การวดั
และประเมินผล และการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยกกระบวนการวจิยั  

 ขนัที 4 เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices =  N) คือ ขนัพฒันาความรู้ความเขา้ใจ  

ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  และการสร้างเครือข่าย
การปฏิบติัการให้กับครู โดยการเชิญวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล  โดยตลอดกระบวนการจะใช้วิธีการโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive 

Coaching) และการโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) เพือให้ความรู้
สําหรับครูทงัภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั และให้คาํปรึกษาแนะนาํ เพือให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจใน
รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างเพิมมากขึน  

 วตัถุประสงค ์ เพือพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ครูเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างวนัที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จาํนวน       

2 วนั เพือให้มีความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถในขนัตอนของการเป็นพีเลียงและผูใ้ห้ปรึกษา
แนะนาํเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครู อนัประกอบดว้ย เทคนิคและวิธีการโคช้ (Coaching) การโคช้
แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การโค้ชเพือพฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive  
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Coaching) การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน 

(Instructional Coaching) และการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล       

อนัประกอบดว้ย เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การวดัและประเมินผล 

และการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยกกระบวนการวจิยั 

 2. ครูผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ก่อนและหลัง     

การอบรมเชิงปฏิบติัการ 

 3. การอบรมเชิงปฏิบติัการรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จะอยู่ในความดูแลของวิทยากรผูมี้ความรู้ความสามารถ และ        

พีเลียงและผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ (Coach, Mentor) 

 บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ   
 ในขนัตอนนีผูที้ทาํหน้าทีพีเลียงและผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํจะเป็นผูจ้ดัเตรียมการในการ
พฒันาครูดา้นความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการพฒันาวิชาชีพครูและการพฒันาการเรียน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการทงัภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั โดยจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเพือพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล จาํนวน 2 วนั ระหวา่ง
วนัที 25 – 26  กรกฎาคม  พ.ศ.2556 ทงันีจะมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกียวกับรูปแบบ       

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล           

โดยวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงทางด้านการพฒันาวิชาชีพครูและ       

การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

 ขนัที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of  Instructional  Method  =  S) คือ ขนัที
ครูผา่นการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการและการสร้างเครือข่ายการปฏิบติัการทีเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เลือก
รูปแบบ เทคนิค  วิธีการสอนทีมีความเหมาะสมกบัความสามารถ ความพร้อม และความสนใจ
สําหรับผู ้เ รียน  โดยตลอดกระบวนการมีผู ้เ ชียวชาญเป็นพีเลียงและผู ้ให้ค ําปรึกษาแนะนํา       
(Coach,  Mentor) 
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 วตัถุประสงค ์  

 1. เพือใหค้รูฝึกดาํเนินการในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ 

 2. เพือให้ครูสามารถเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความสอดคล้องกบัความรู้
ความสามารถ ความสนใจของผูเ้รียนทีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามวตัถุประสงค ์  

ทีกาํหนดไว ้

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ อันเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีวดัจาก
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยตลอดกระบวนการมีการโคช้แบบ
เพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) ซึงเป็นเพือนครูทีสอนในระดบัชนัเดียว/ครูทีสอนในสายชัน
เดียวกนั และครูบรรจุใหม่จะมีครูทีมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคนิค
การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) เป็นเพือนคู่คิดและคอยให้คาํแนะนาํชีแนะและแลกเปลียน
เรียนรู้ รวมถึงการโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) โดยหัวหน้าสายชนั
เพือคาํแนะนาํและช่วยเหลือ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งของหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพก่อนนาํไปใชจ้ริง และมีการออกนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ (Supervision, Monitoring, 

Coaching) โดยฝ่ายบริหารอนัประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงาน
วชิาการ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวชิาการ และหวัหนา้สายชนั 

 1. ครูนาํหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีผา่นการแนะนาํจากพีเลียงและผูที้ทาํหนา้ทีโคช้
ไปใชใ้นการจดัการกิจกรรมการเรียนการสอนภายในชนัเรียน โดยตลอดกระบวนการมีผูที้ทาํหนา้ที
การโค้ชเพือพฒันาการเรียนการสอน (หัวหน้าสายชัน) พีเลียง (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) การโค้ช 

(ผูบ้ริหารโรงเรียน) การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (ครูทีสอนในระดบัเดียวกนั) 

 2. หลงัเสร็จสินการจดัการเรียนการสอนครูตอ้งประเมินตนเองเพือนาํผลทีไดม้าใช้เป็น
ขอ้มูลพืนฐานในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในครังต่อไป 

 บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ   
 1. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแกไ้ขหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ทีถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์เพือให้ได้หน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีมี
ประสิทธิภาพสู่หอ้งเรียน 

 2. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้โดยแบบ
ประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ก่อนนาํไปใชจ้ริงในหอ้งเรียน  
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 3. ผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงเขา้ร่วมสังเกตการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบ
สังเกตการสอนแบบมีโครงสร้าง 

 4. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงนําผลทีได้จากการประเมินหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ และผลการสังเกตการสอนมาร่วมสะทอ้นผล (Feedback) เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนในครังต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพ 

 ขนัที 6 ครูมีความสามารถในการวดัและประเมินผล (Ability of Assessment = A) คือ      

ครูต้องออกแบบและพฒันาเครืองมือในการวดัผลประเมินผลทีสอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้/ รูปแบบ เทคนิค วธีิการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 วตัถุประสงค์ เพือพฒันาความสามารถของครูในการวดัและประเมินผลทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล   

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ร่วมกนัออกแบบเครืองมือวดัและประเมินผลทีมีความสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงใช้เทคนิค       

การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) ของครูทีสอนในระดบัชันเดียวกนัหรือสายชัน
เดียวกนั การโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) โดยทีมงานวิชาการ         

อนัประกอบดว้ย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสายชนัและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยตลอด
กระบวนการมีผู ้เชียวชาญคอยให้ค ําแนะนําและช่วยเหลือในการออกแบบเครืองมือวดัและ
ประเมินผลใหมี้ประสิทธิภาพ 

 2. ครูนาํเครืองมือทีผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญหรือผูที้ทาํหน้าทีการโคช้เพือ
พฒันาการเรียนสอน ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียน 

 3. นาํผลทีไดจ้ากการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนในชนัเรียนมาวิเคราะห์
ผลเพือนําผลทีได้มาใช้เป็นข้อมูลพืนฐานในการปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือการวัดและ
ประเมินผลในครังต่อไป 

 บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 1. คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขเครืองมือวดัและ
ประเมินผลให้มีความสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีถูกตอ้งชดัเจนและสมบูรณ์
เพือใหไ้ดเ้ครืองมือวดัและประเมินผลทีมีประสิทธิภาพสู่หอ้งเรียน 
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 2. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้โดย
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ทีมีการกาํหนดเครืองมือวดัและประเมินผลก่อน
นาํไปใชจ้ริงสู่หอ้งเรียน  

 3. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงเขา้ร่วมสังเกตการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
แบบสังเกตการสอนแบบมีโครงสร้าง 

 4. ผูดู้แลให้คาํปรึกษาแนะนาํและพีเลียงนาํผลทีไดจ้ากการประเมินหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ทีมีการกาํหนดเครืองมือวดัและประเมินผล และผลการสังเกตการสอนมาร่วม
สะทอ้นผล (Feedback) เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบและพฒันาเครืองการวดัและประเมินผล
ในครังต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพ 

 ขนัที 7 การทาํงานประจาํให้เป็นงานวิจยั (Routine to Research = R) คือ ครูนาํสภาพ
ปัญหาทีเกิดขึนจากการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้เป็นขอ้มูล
พนืฐานมาใชก้าํหนดปัญหา/วตัถุประสงคข์องการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนเพือพฒันาการเรียนการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 

 วตัถุประสงค ์เพือพฒันาความสามารถของครูในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยั 

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ครูเขา้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการตามรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้าง 

สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงผูที้ทาํหน้าทีพีเลียงและผูใ้ห้คาํแนะนาํ
ช่วยเหลือได้เชิญวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ทงัทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ        

โดยตลอดกระบวนการครูจะได้รับการดูแลและได้รับคําปรึกษาจากวิทยากรทีมีความรู้
ความสามารถ 

 2. ครูนาํผลการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลจากระบบ
สารสนเทศในชันเรียนมาใช้เป็นขอ้มูลพืนฐานในการกาํหนดประเด็นปัญหา วตัถุประสงค์ของ    

การวิจยัเพือหาหรือสร้างนวตักรรมการเรียนการสอนมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้
คาํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

 3. ครูฝึกเขียนรายงานการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนเพือพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํแนะนาํและชีแนะ 

อยา่งต่อเนือง 
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 4. ครูฝึกนาํเสนอ/และแลกเปลียนเรียนรู้ผลการวิจยั/การวิจยัในชนัเรียนทีเกิดจากการ
จดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญ
คอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

 บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
      ในขนัตอนนีผูที้ทาํหนา้ทีพีเลียงและผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํจะเป็นผูจ้ดัเตรียมการในการ
พฒันาครูดา้นความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการพฒันาวิชาชีพครูและการพฒันาการเรียน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการทงัภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั  โดยจดัโปรแกรมการฝึกอบรมเพือพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันา
วิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล จาํนวน 2 วนั ระหวา่ง
วนัที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ทังนีจะมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกียวกับรูปแบบ         

การพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล           

โดยวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงทางด้านการพฒันาวิชาชีพครูและ      

การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

 ขนัที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Differentiated  

Diagnostic  =  I) คือ การนาํผลทีไดจ้ากการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนมาวินิจฉยัเพือศึกษาพฒันาการของ
ผูเ้รียนแต่ละบุคคล และเลือกนวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคให้มีความ
สอดคลอ้งและมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของนกัเรียน
แต่ละบุคคล 

 วตัถุประสงค์ เพือพฒันาความสามารถในการวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรียนเป็น
รายบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ครูนาํผลทีได้จากการวิจยั/วิจยัในชันเรียนมาวินิจฉัยความแตกต่างของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล โดยจดักลุ่มนักเรียนทีมีความสามารถแตกต่างกนั เพือเลือกสรรนวตักรรมการเรียน     

การสอนทีมีความสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน        

โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

 2. ครูร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและเลือก 

นวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิควิธีการสอนให้มีความเหมาะสม/ความสอดคลอ้งเพือ
เสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนโดยตลอด
กระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 
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             3. ครูนาํนวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสม/   

ความสอดคลอ้งเพือเสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบัความรู้  ความสามารถ  ความถนดัและความสนใจ
ของผูเ้รียนไปใช้กบันกัเรียนในชนัเรียนเพือพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํแนะนาํและชีแนะ
อยา่งต่อเนือง 

 บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 1. ให้คาํปรึกษาแนะนาํ ชีแนะ ช่วยเหลือให้ครูนาํผลทีไดจ้ากการวิจยั/วิจยัในชนัเรียนมา
วินิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยจดักลุ่มนกัเรียนทีมีความสามารถแตกต่างกนั  

เพือเลือกสรรนวตักรรมการเรียนการสอนทีมีความสอดคลอ้งกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดั
และความสนใจของผูเ้รียน โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํแนะนาํและชีแนะ
อยา่งต่อเนือง 

 2. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ชีแนะ ช่วยเหลือใหก้บัครูในการวางแผนการจดัการเรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและเลือกนวตักรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิควิธีการสอน
ให้มีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพือเสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ         

ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํแนะนาํ
และชีแนะอยา่งต่อเนือง 

 3. ให้คาํปรึกษาแนะนาํ ชีแนะ ช่วยเหลือครูในการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน
รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพือเสริมสร้างผูเ้รียนให้ตรงกบั
ความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียนไปใช้กับนักเรียนในชันเรียนเพือ
พัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โดยตลอด
กระบวนการมีพีเลียง  ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง 

 ขนัที 9 ทาํงานเป็นทีม และขยายผลให้กบับุคคลอืนได ้(Teamwork,  Transportability = T)  

คือ ขนัทีครูมีความรู้เขา้ใจในการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีเกิด
จากความสามารถในการวิเคราะห์ผูเ้รียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ กลยุทธ์   

การเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงประกอบดว้ยนวตักรรมการเรียนการสอน  

รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคทีสอดคล้องกบัความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและความสนใจ    

ของผูเ้รียน การวดัและประเมินผล การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ด้วยกระบวนการวิจัย  อันเกิดจากการร่วมกันวางแผนเพือพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ        

สามารถแลกเปลียนรู้และถ่ายทอดความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยัใหก้บับุคคลอืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 วตัถุประสงค์ เพือพฒันาระบบการทาํงานเป็นทีมให้กบัครู และสามารถขยายผลการจดั  

การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหก้บับุคคลอืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 วธีิการดาํเนินการ 

 บทบาทหนา้ทีของครู 

 1. ร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเป็นระบบ    
โดยการแลกเปลียนเรียนรู้/แลกเปลียนประสบการณ์ซึงกันและกัน (เพือนคู่คิด) รวมถึงการ
แลกเปลียนประสบการณ์กบัครูผูมี้ความชาํนาญและเชียวชาญในการจดัการเรียนการสอนทีเป็น
แบบอย่างได้ เช่น ครูใหม่แลกเปลียนเรียนรู้กบัครูชาํนาญพิเศษ (New Teacher, Instructional 

Coaching, Mentor) หรือที เ รียนจบในระดับปริญญาโท  หรือค รูทีได้ รับรางว ัล เ กี ยร ติยศ        

(Teacher Awards) โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยให้คาํแนะนําและชีแนะ        

อยา่งต่อเนือง 

 2. นาํเสนอผลทีเกิดจากการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
อย่างเป็นระบบโดยการแลกเปลียนเรียนรู้/แลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนัและกนั (เพือนคู่คิด)       

ทีสมบูรณ์ถูกตอ้งชดัเจนก่อนนาํไปขยายใหก้บัครูในเครือข่ายการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ชียวชาญคอยใหค้าํแนะนาํและชีแนะอยา่งต่อเนือง
 3. นําผลทีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไป
แลกเปลียนรู้และถ่ายทอดความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยัใหก้บับุคคลอืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

    บทบาทหนา้ทีของผูดู้แลใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
 ให้คาํแนะนาํ ชีแนะ ช่วยเหลือ การทาํงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และการถ่ายทอดความรู้
อนัเกิดจากการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลให้กบัเครือข่ายไดถู้กตอ้ง
ชดัเจน สามารถนาํความรู้ทีไดจ้ากการแลกเปลียนเรียนรู้ไปจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป ซึงผูว้จิยัไดส้รุปผลการปฏิบติัการพฒันาวิชาชีพครูดงัตาราง
ที 1 
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ตารางที 1 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวชิาชีพ การสังเกตการสอนและ    

                  เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                 

    ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
ขนัที    วเิคราะห์
ขอ้มูลพืนฐาน  

(Basic Data 

Analysis  =  B)   

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

สัปดาห์ที  แบบวเิคราะห์
ขอ้มูลพืนฐาน 

 

ขนัที 2 การจดั
กระทาํขอ้มูล 

(Organization Data  

=  O)   

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้งาน 

บริหารงานวชิาการ 

สัปดาห์ที 2 แบบวเิคราะห์
ขอ้มูลพืนฐาน 
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ตารางที 1 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวชิาชีพ การสังเกตการสอนและ    

                 เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                 

   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 
 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
ขนัที 3 กาํหนด
วตัถุประสงค ์ 

(Objective Setting  

= O) 

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

สัปดาห์ที 3 แบบวเิคราะห์
ขอ้มูลพืนฐาน 

 

ขนัที 4 เครือข่ายการ
ปฏิบติัการ  

(Network Practices  

= N)   

ครู การโคช้เพือพฒันา
ความรู้และ
สติปัญญา
(Cognitive 

Coaching) โดย
วทิยากรผูมี้ความรู้
ความสามารถใน
การพฒันาวชิาชีพ
ครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

สัปดาห์ที 4 

กาํหนดการ
เป็นสองระยะ 

1. การเตรียม
ความพร้อม
สาํหรับครู
ก่อนการ
พฒันา 
2. อบรม
พฒันาครู  

จาํนวน 2 วนั  

คือวนัที  25 – 

26  ก.ค.2556 

1. แบบทดสอบวดั
ความรู้ 

2. หน่วยการ
จดัการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ 

3. แบบรายงาน
การวจิยั 

4. แบบวเิคราะห์
ผูเ้รียน 

 

 



447 
 

ตารางที 1 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวชิาชีพ การสังเกตการสอนและ    

                  เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                 

    ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 
 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
ขนัที 5 เลือกวธีิการ
สอนทีเหมาะสม  

(Selection of   

Instructional  

Method  =  S) 

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching),       

การโคช้แบบเพือน
ช่วยเพือน       

(Peer Coaching),  

การโคช้เพือ      

การพฒันา        
การเรียนการสอน  

(Instructional  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ 

สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ครูผูส้อนระดบัชนั 

เดียวกนั  และ
หวัหนา้สายชนั 

สัปดาห์ที 5 1. แบบประเมิน
หน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ 

2. แบบสังเกต 

การสอน 

3. แบบประเมิน
ตนเอง 

4. แบบประเมิน
ทกัษะการคิด 

ของนกัเรียน 
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ตารางที 1 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวชิาชีพ การสังเกตการสอนและ    

                 เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                 

   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 
 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
ขนัที 6 ครูมี
ความสามารถในการ
วดัและประเมินผล  

(Ability of 

Assessment  =  A)   

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching),   

การโคช้แบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer 

Coaching),  

การโคช้เพือ 

การพฒันา 
การเรียนการสอน  

(Instructional  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ครูผูส้อนระดบัชนั
เดียวกนั  และ 

หวัหนา้สายชนั 

สัปดาห์ที 6 1. แบบประเมิน
หน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ 

2. แบบสังเกต 

การสอน 

3.  แบบประ เ มิน
ตนเอง 

4.  แบบประ เ มิน
ทักษะการคิดของ
นกัเรียน 
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ตารางที 1 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวชิาชีพ การสังเกตการสอนและ    

                 เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                 

   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 
 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
ขนัที 7 การทาํงาน
ประจาํใหเ้ป็น
งานวจิยั  (Routine 

&  Research  =  R) 

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching),   

การโคช้แบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer 

Coaching),  

การโคช้เพือ 

การพฒันา 
การเรียนการสอน 

 (Instructional  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ครูผูส้อนระดบัชนั
เดียวกนั และ 

หวัหนา้สายชนั 

สัปดาห์ที 7 1. แบบประเมิน
งานวจิยั/การวจิยั
ในชนัเรียน 

2. แบบทดสอบ
ความรู้ 

3. แบบรายงาน
การวจิยั 
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ตารางที 1 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวชิาชีพ การสังเกตการสอนและ    

                 เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                 

   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 
 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
ขนัที 8 การวนิิจฉยั
ความแตกต่างของ
นกัเรียนเป็น
รายบุคคล   

(Individual  

Differentiated  

Diagnostic = I)   

ครู การโคช้  

(Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching),   

การโคช้แบบเพือน
ช่วยเพือน  (Peer 

Coaching),  

การโคช้เพือการ
พฒันาการเรียน
การสอน  

(Instructional  

Coaching) 

โดย  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ครูผูส้อนระดบัชนั
เดียวกนั และ
หวัหนา้สายชนั 

สัปดาห์ที 8 1. แบบสังเกตการ
สอน 

2. แบบการ
ประเมินตนเอง 

3. แบบรายงาน
การวจิยั 

4.  แบบวเิคราะห์
ผูเ้รียน 
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ตารางที 1 สรุปผลการวางแผนการพฒันาวชิาครู ปฏิทินการพฒันาวชิาชีพ การสังเกตการสอนและ    

                 เครืองมือตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น                 

   ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ต่อ) 
 

รูปแบบฯ ผูรั้บการโคช้ ผูที้ทาํหนา้ทีโคช้ ระยะเวลา เครืองมือพฒันา 
 ขนัที 9 ทาํงาน
เป็นทีม  และขยาย
ผลใหก้บับุคคลอืน
ได ้  

(Teamwork and 

Transportability   

=  T) 

ครู การโคช้  (Coaching),   

การโคช้แบบ 

พีเลียง (Mentor  

Coaching),   

การโคช้แบบเพือน
ช่วยเพือน  

 (Peer Coaching),  

การโคช้เพือการ
พฒันาการเรียนการ
สอน  

(Instructional  

Coaching) 

โดย ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา   
หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวชิาการ 

หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ครูผูส้อนระดบัชนั
เดียวกนั และ  

หวัหนา้สายชนั 

สัปดาห์ที 9 1. แบบสังเกตการ
สอน 

3. แบบการ
ประเมินตนเอง 

3. แบบรายงาน
การวจิยั 

4.  แบบวเิคราะห์
ผูเ้รียน 

5.  แบบประเมิน
การวจิยั/การวจิยั
ในชนัเรียน 
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ภาคผนวก  ค 
แผนการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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แผนการพฒันาวชิาครูโดยการโค้ชทางสติปัญญา (Cognitive  Coaching) 
เพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

แผนที   
การให้ความรู้ความเข้าใจในการพฒันาวชิาชีพครู 

เพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
หลกัการ 

 
 . เป็นหลกัสูตรฝึกอบรมเพือพฒันาใหค้รูและผูนิ้เทศมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในการพฒันา 
วชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

.  เป็นหลักสูตรทีมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ เพือให้ครูและผูนิ้เทศสามารถนําความรู้มาใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงประกอบดว้ย การวิเคราะห์ผูเ้รียน   

การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั, การเลือกกลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคการสอน,   

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การเขียนแผนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การทาํวิจัย            

ในชนัเรียน  
 

เป้าหมาย 

1.  ครูทีเขา้รับการอบรมทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล   

.  ครูทีเขา้รับการอบรมทุกคนมีความรู้ ความเขา้ใจในการวิเคราะห์ผูเ้รียนทีจาํแนกเป็นกลุ่มต่าง  ๆ 

ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล        
.  ครูทีเขา้รับการอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั ทีสอดคลอ้ง
กบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

.  ครูทีเขา้รับการอบรมมีความสามารถในการเลือกกลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคการสอน  

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
. ครูทีเขา้รับการอบรมมีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทีสอดคล้องกบัการจดั   

การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
. ครูทีเข้ารับการอบรมมีความสามารถในการเขียนแผนการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียน        

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
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7.  ครูทีเขา้รับการอบรมมีความสามารถในการวดัผลประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
.   ครูทีเขา้รับการอบรมมีความสามารถในการทาํวจิยัในชนัเรียน    

9.   ครูทีเขา้รับการอบรมมีความสามารถในการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ใหก้บันกัเรียน   
 

วตัถุประสงค์ 

. เพือให้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

. เพือใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

. เพือใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

. เพือใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ดว้ยกระบวนการวจิยั 
 
ผลลพัธ์ทคีาดหวงั 
 

. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 
. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการมีใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
. ผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยั 
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กระบวนการพฒันาวชิาชีพครูโดยการโค้ชทางสติปัญญา (Cognitive  Coaching) 
 
 กระบวนการพฒันาวชิาชีพครูโดยการโคช้ทางสติปัญญา (Cognitive  Coaching) มีขนัตอน
และพฒันาโดยใชก้ารอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  จากวทิยากรทีมีความรู้ความสามารถในแต่ละดา้น เพือใหค้วามรู้
ความเขา้ใจกบัผูเ้ขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการโดยมีกาํหนดการในการพฒันาความรู้ดงันี 

 
วนัท ี 5  กรกฎาคม   
เวลา   07.30 – .   น  ลงทะเบียน 
 08.30 – .   น. พิธีเปิดการอบรม 
 09.00 – .   น. ทดสอบก่อนอบรมเชิงปฏิบติัการ 

 .  -  .   น. การพฒันาวชิาชีพครู  โดยใชแ้นวทางการโคช้ (Coaching),   
    การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching),  การโคช้เพือ 

    พฒันาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching),   
    การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching),   
    การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการสอน   
    (Instructional Coaching) วทิยากร รศ.ดร.วชิยั วงษใ์หญ่,    
    ดร.มารุต พฒัพล คณะศึกษาศาสตร์   
    มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 10.30 – 10.40 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

 10.40 – .  น.  การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
    วทิยากร รศ.ดร.วชิยั วงษใ์หญ่, ดร.มารุต พฒัพล   
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 12.00 – .  น.   พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – .  น.  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ พร้อมฝึกปฏิบติัการฯ 

    วทิยากร ดร.ศกัดิสิน ช่องดารากุล สาํนกัพฒันานวตักรรม 
    ทางการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 
 14.30 – 14.40 น.          พกัรับประทานอาหารวา่ง 
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 14.40 – 16.30 น.  กลยทุธ์การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง 

    บุคคล 
    วทิยากร ดร.วรรณา ช่องดารากุล สถาบนัภาษาองักฤษ   
               สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  
 
 วนัท ี 6  กรกฎาคม      
 .  - .  น.  การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
    ดว้ยกระบวนการวจิยั 

    วทิยากร ผศ.ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ รองคณบดีฝ่ายวจิยัและ 

    วชิาการ 
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร     

 10.30 – 10.40 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 10.40 – .  น.  การพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
    ดว้ยกระบวนการวจิยั 

    วทิยากร ผศ.ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ รองคณบดีฝ่ายวจิยัและ 

    วชิาการ 
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร      
 12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

 13.00 – .  น.  แบ่งกลุ่มปฏิบติัการการทาํวจิยัเพือพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ 
    ความแตกต่างระหวา่งบุคคล วทิยากร ผศ.ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ 

    รองคณบดีฝ่ายวจิยัและวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์   
    มหาวทิยาลยัศิลปากร      
 14.30 – 14.40 น.          พกัรับประทานอาหารวา่ง 

 14.40 – 16.30 น.  ทดสอบหลงัอบรมเชิงปฏิบติัการ 
    ชีแจงการนิเทศติดตาม, สรุปผล, อภิปรายผล   
    พิธีปิดและมอบเกียรติบตัร 
หมายเหตุ  1.   ตารางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม 
     2.   ใหโ้รงเรียนแต่ละโรงเรียนเตรียมหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน และ
หลกัสูตรสถานศึกษา เพือใชป้ระกอบการอบรม 
     3.  ขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคลล หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ และวจิยัในชนัเรียน 
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ขอบเขตของการดําเนินการพฒันาวชิาชีพครูโดยการโค้ชทางสติปัญญา  (Cognitive  Coaching) 
 

.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย   
1.1 กลุ่มตวัอยา่ง คณะครูโรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 

ประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต    จาํนวน    คน 

.   กลุ่มทีตอ้งขยายผล ไดแ้ก่ คณะครูโรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคี จาํนวน   คน 
โรงเรียนบา้นตลุกคูณพฒันา จาํนวน    คน  และคณะครูทีสนใจในเครือข่ายโรงเรียนซบัใหญ่ 
 

.  โครงสร้างเนือหา 

 เนือหาในการฝึกอบรมการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ประกอบด้วย    หน่วย  ภาคทฤษฎี    ชัวโมง  ภาคปฏิบติั  จาํนวน   

ชวัโมง  รวม    ชวัโมง  ดงันี 
 
หน่วยที เนือหา ทฤษฏี 

(ชวัโมง) 
ปฏิบติั 

(ชวัโมง) 
รวม 

(ชวัโมง) 
 การพฒันาวชิาชีพครู 

1.1  ความสาํคญัของการพฒันาวชิาชีพครู 
1.2  รูปแบบ  เทคนิคการพฒันาวชิาชีพครู 
        1.2.1 การโคช้ (Coaching) 
        1.1.2 การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer  
Coaching) 
        1.2.3 การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และ
สติปัญญา (Cognitive Coaching) 
1.2.4 การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) 
        1.2.5 การโคช้เพือการพฒันาการเรียนการ
สอน (Instructional Coaching) 
 
 
 

1 30  นาที   ชวัโมง 
  นาที 
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หน่วยที เนือหา ทฤษฏี 
(ชวัโมง) 

ปฏิบติั 
(ชวัโมง) 

รวม 
(ชวัโมง) 

 การวิเคราะห์ผู้ เรียน (Knowing the Learner),  
ลลีาการเรียนรู้ (Learning Style)  และการวินิจฉัย
ความแตก ต่างของนัก เ รียนเ ป็นราย บุคคล 
(Individual Differentiated Diagnostic)   

. ความสาํคญัของการวเิคราะห์ผูเ้รียน 

. เครืองมือในการวเิคราะห์ผูเ้รียน 

. การวนิิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็น
รายบุคคล (Individual  Differentiated  
Diagnostic) 

1 30  นาที   ชวัโมง 
  นาที 

3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
.  ความสาํคญัในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
.  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
.  เครืองมือในการวดัผลประเมินผลทีสอดคลอ้ง
กบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

1 30  นาที   ชวัโมง 
  นาที 

 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล   

.   รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

.  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 

  ชวัโมง 
  นาที 

  

ชวัโมง 
  นาที 

3  ชวัโมง 

 การพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวจัิย 

.  ความสาํคญัเกียวกบัการวจิยั 

.  กระบวนการวจิยั 

.  การเขียนรายงานการวจิยั 

  ชวัโมง 
  นาที 

3  ชวัโมง   ชวัโมง 
  นาที 

รวม    

 



459 

.  ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
 จาํนวน    ชวัโมง 

.  กิจกรรมทีใชฝึ้กอบรม 
1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การฝึกปฏิบติั 
4. การแลกเปลียนเรียนรู้  โดยการนาํเสนอผลงานและใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั 

 
สือ/แหล่งเรียนรู้ในการฝึกอบรม 

1. เอกสารการฝึกอบรมประกอบดว้ย 
1.1 หลกัสูตรฝึกอบรม 
1.2 แบบฝึกกิจรรมการฝึกอบรม 
1.3 เอกสารความรู้การฝึกอบรม 

2. สือการนาํเสนอของวทิยากรประกอบดว้ยโปรแกรมการนาํเสนอ (Power  Point)  และ 
เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. เครืองมือประเมินผลการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม 
4. ชินงาน/งานทีฝึกปฏิบติั 
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การวดัและประเมินผล  (วธีิการ  เครืองมือ  เกณฑ์ประเมิน) 
รายการประเมิน วธีิการ เครืองมือ เกณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย 
.  ความรู้ 
ความเขา้ใจในการ
พฒันาวชิาชีพครู 

ทดสอบความรู้
ก่อน – หลงั 
การอบรม   
เรือง  การพฒันา
วชิาชีพครู 

แบบทดสอบ
ความรู้เกียวกบั
การพฒันาวชิาชีพ
ครู 

ร้อยละ   .  ผูบ้ริหาร 
2.  หวัหนา้ฝ่าย
วชิาการ 
.  หวัหนา้สาย
ช่วงชนั 
4.  หวัหนา้กลุ่ม
สาระ 
.  ผูท้าํหนา้ที
นิเทศภายใน 

.  ความรู้ความ
เขา้ใจในการ
พฒันาการเรียน
การสอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

ทดสอบความรู้
ก่อน – หลงั   
การอบรม   
เรือง  การ
พฒันาการเรียน
การสอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

แบบทดสอบ
ความรู้ความเขา้ใจ
เกียวกบัการ
พฒันาการเรียน
การสอนทีเนน้
ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

ร้อยละ   .  ผูบ้ริหาร 
2.  หวัหนา้ฝ่าย
วชิาการ 
.  หวัหนา้สาย
ช่วงชนั 
4.  หวัหนา้กลุ่ม
สาระ 
.  ผูท้าํหนา้ที
นิเทศภายใน 
.  ครู 

3.  ความสามารถ
ในการวเิคราะห์
ผูเ้รียน 

ประเมิน
ความสามารถ 
ในการวเิคราะห์
ผูเ้รียน 

แบบประเมิน
ความสามารถ 
ในการวเิคราะห์
ผูเ้รียน 

ร้อยละ   ครู 

.  ความสามารถ
ในการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ 

ประเมิน
ความสามารถใน
การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ 

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ   ครู 
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รายการประเมิน วธีิการ เครืองมือ เกณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย 
.  ความสามารถใน
การพฒันาการเรียน
การสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่ง
บุคคลดว้ย
กระบวนการวิจยั 

ประเมิน
ความสามารถใน
การพฒันาการ
เรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล
ดว้ย
กระบวนการวิจยั 

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การพฒันาการ
เรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลดว้ย
กระบวนการวิจยั 

ร้อยละ    

.  ความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร ครู และ
ศึกษา 

ประเมินความ
คิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร ครู และ
ศึกษา 

แบบประเมินความ
คิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร ครู และ
ศึกษา 

ระดบัมาก .  ผูบ้ริหาร 
2.  หวัหนา้
ฝ่ายวชิาการ 
.  หวัหนา้
สายช่วงชนั 
4.  หวัหนา้
กลุ่มสาระ 

.  ผูท้าํหนา้ที
นิเทศภายใน 
.  ครู 
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แผนการพฒันาวชิาครูโดยการโค้ช (Coaching)และการโค้ชแบบพเีลยีง (Mentor Coaching) 
เพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

แผนที   
การให้คําปรึกษาแนะนํา/การโค้ชแบบพเีลยีงในการพฒันาวิชาชีพครู 
เพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
หลกัการ 
 

การโคช้และการโคช้แบบพีเลียง เป็นวธีิการส่งเสริมและใหเ้วลาแก่ครูและเพือนร่วมงานได้
มีการไตร่ตรองสะทอ้นคิด (Reflect) ซึงจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญัเดียวกนั คือ การประชุม
ปรึกษาหารือ การสังเกตการสอน และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  พร้อมกบัช่วยให้ครูไดพู้ดคุยเกียวกบั
เป้าหมายในการปฏิบติัหนา้ทีเพือพฒันาการจดัการเรียนให้มีประสิทธิภาพและต่อเนือง รวมถึงครู
จะตอ้งใหก้ารเคารพและเชือฟังคาํแนะนาํจากจากผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํและสอบถามเกียวกบัปัญหา
ทีเกิดขึนจากการสังเกตการเรียนการสอน เพือให้ไดข้อ้สังเกตและขอ้เสนอแนะทีจะช่วยสะทอ้นผล
การเรียนการสอนทีแตกต่างกนัออกไป รวมถึงใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในครังต่อไป 

 
เป้าหมาย 

1.  ครูมีความรู้ความเขา้ใจในการวเิคราะห์ผูเ้รียนทีจาํแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการจดั 
การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

.  ครูมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล      

ซึงประกอบดว้ย รูปแบบ วธีิการสอน เทคนิคการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
.  ครูสามารถในการวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้  สมรรถนะสําคญั และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล   

.  ครูความสามารถการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

.  ครูความสามารถเขียนแผนการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
7.  ครูความสามารถวดัประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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.  ครูความสามารถทาํวิจยัในชันเรียนทีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล    
9. นกัเรียนมีพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิมขึน   

 

วตัถุประสงค์ 

.  เพือให้คาํปรึกษาแนะนํา/การโค้ชแบบพีเลียงเกียวกับการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

.  เพือให้คาํปรึกษาแนะนํา/การโค้ชแบบพีเลียงเกียวกับการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 
.  เพือใหค้าํปรึกษาแนะนาํ/การโคช้แบบพีเลียงเกียวกบัการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
.  เพือให้คาํปรึกษาแนะนาํ/การโคช้แบบพีเลียงเกียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยั 
 
ผลลพัธ์ทคีาดหวงั 
 
.  ครูสามารถพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

.  ครูสามารถการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

.  ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทีมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั     

สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
.  ครูสามารถออกแบบเครืองมือการวดัและประเมินผลทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้

.  ครูสามารถพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยั 
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กระบวนการพฒันาวชิาชีพครูโดยการโค้ช (Coaching) และการโค้ชแบบพเีลยีง  
(Mentor  Coaching) 
 

ขนัตอนการโค้ช กจิกรรมการโค้ช ผู้ทาํหน้าทีโค้ช 
.  การประชุมก่อนสังเกต   

(Pre – observation  
Conference) 

1.  ประชุมวางแผนการพฒันาวชิาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 
2.  ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและเลือกวธีิการ
แกปั้ญหาทีมีความเหมาะสม 

.  วางแผนการให้คาํปรึกษาแนะนาํ/การโคช้
แบบพีเลียงเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 
.  วางแผนการให้คาํปรึกษาแนะนาํ/การโคช้
แบบพีเลียง ภายในระยะเวลาทีกาํหนด  โดย
กาํหนดเป็นปฏิทินสังเกตการปฏิบติังาน  และ
การสอนของผูรั้บการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ/การ
โคช้แบบพีเลียง  
  
 

.  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
.  รอง
ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาฝ่าย
บริหารงาน
วชิาการ 
.  หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงาน
วชิาการ 
.  หวัหนา้สาย
ช่วงชนั/หวัหนา้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
.  ครูผูรั้บการให้
คาํปรึกษา
แนะนาํ/การโคช้
แบบ 
พีเลียง 
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ขนัตอนการโค้ช กจิกรรมการโค้ช ผู้ทาํหน้าทีโค้ช 
.  การสังเกตการสอน  

(Classroom  Observation) 
.  ครูผูรั้บการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ/การโคช้
แบบพีเลียงปฏิบติัการสอน โดยผูใ้หค้าํปรึกษา
แนะนาํ/การโคช้แบบพีเลียง ดาํเนินการนิเทศ
ตามแผนทีไดร่้วมกนัประชุมวางแผนไว ้
.  ผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ/การโคช้แบบพีเลียง
สังเกตการปฏิบติัการสอนของครูผูรั้บการให้
คาํปรึกษาแนะนาํตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
ทีกาํหนด  โดยผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ/การโคช้
แบบพีเลียงจะเป็น 
ผูบ้นัทึกผลการสังเกตการสอน โดยใชแ้บบ
สังเกตการสอน   

.  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
.  รอง
ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาฝ่าย
บริหารงาน
วชิาการ 

.  หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงาน
วชิาการ 
.  หวัหนา้สาย
ช่วงชนั/หวัหนา้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
.  ครูผูรั้บการให้
คาํปรึกษา
แนะนาํ/การโคช้
แบบ 
พีเลียง 

3.  การประชุมหลงัสังเกต   
(Post - observation  
Conference) 

.  ครูผูรั้บการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ/การโคช้
แบบพีเลียงประเมินตนเองหลงัปฏิบติัการสอน 

.  ผูใ้หแ้ละครูผูรั้บการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ/ 
การโคช้แบบพีเลียงร่วมกนัวิเคราะห์ผล/สะทอ้น
ผลการสังเกตการสอน เพือปรับปรุงและ
พฒันาการปฏิบติัการสอนในชวัโมงต่อไป   
.  สรุปผลและรายงานผลการใหค้าํปรึกษา
แนะนาํ/การโคช้แบบพีเลียงเพือใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การพฒันาการเรียน 

.  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา 
.  รอง
ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาฝ่าย
บริหารงาน
วชิาการ 
.  หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงาน 
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ขนัตอนการโค้ช กจิกรรมการโค้ช ผู้ทาํหน้าทีโค้ช 
 การสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป วชิาการ 

.  หวัหนา้สาย
ช่วงชนั/หวัหนา้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
.  ครูผูรั้บการให้
คาํปรึกษา
แนะนาํ/การโคช้
แบบ 
พีเลียง 

 

สือ/เครืองมือการให้คําปรึกษาแนะนํา/การโค้ชแบบพเีลยีง 

.  แบบบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ 

.  แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

(แบบประเมินตนเอง) 

.  แบบสังเกตการสอน 

.  แบบประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ 
 

การวดัและประเมินผล 
 

ผลลพัธ์ทคีาดหวงั วธีิการ เครืองมือ 

.  ความสามารถพฒันาวชิาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

2. การสังเกตการสอน 
 

.  แบบประเมินตนเอง 

. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

.  แบบสังเกตการสอน 

.  แบบบนัทึกผลการจดั 

การเรียนรู้ 
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ผลลพัธ์ทคีาดหวงั วธีิการ เครืองมือ 

.  ความสามารถออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ทีมีความ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตวัชีวดั สาระ 
การเรียนรู้ สมรรถนะสาํคญั  

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

2. การสังเกตการสอน 

.  บนัทึกผลการเรียนรู้ 
 

.  แบบประเมินตนเอง 

. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

.  แบบสังเกตการสอน 

.  แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 

3.  ความสามารถการจดัการ
เรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  

. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

2. การสังเกตการณ์สอน 

.  บนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ 
 

.  แบบประเมินตนเอง 

. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

.  แบบสังเกตการสอน 

.  แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 

. ความสามารถออกแบบ
เครืองมือการวดัและ
ประเมินผลทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 

. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

2. การสังเกตการสอน 

.  บนัทึกผลการเรียนรู้ 
 

.  แบบประเมินตนเอง 

. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
จดัการเรียนรู้ 

.  แบบสังเกตการสอน 

.  แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 

. ความสามารถพฒันาการ
เรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย
กระบวนการวิจยั 
 

. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

2. การสังเกตการสอน 

.  บนัทึกผลการเรียนรู้ 

4.  การเขียนรายงานวจิยัในชนั
เรียน 
 

.  แบบประเมินตนเอง 

. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

.  แบบสังเกตการสอน 

.  แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 

. รายงานวจิยัในชนัเรียน 
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แผนการพฒันาวชิาครูโดยการโค้ชแบบเพอืนช่วยเพอืน (Peer Coaching) 
เพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

แผนที   
การโค้ชแบบเพอืนช่วยเพือนในการพฒันาวชิาชีพครู 

เพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
หลกัการ 
 
 การโคช้แบบเพือนช่วยเพือนเป็นกระบวนการทีครูหรือผูมี้อาชีพเดียวกนัตงัแต่ 2 คนขึนไป  

ร่วมกนักาํหนดวตัถุประสงค์  และเป็นการกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาวิชาชีพร่วมกนั  รวมถึง
ร่วมกนัวางแผนและสังเกตการสอน เพือให้ไดข้อ้มูลทีไดจ้ากการสังเกตการสอนและใชน้าํขอ้มูลที
ไดม้าใช้เป็นขอ้มูลสารสนเทศในการสะทอ้นผลกการเรียนการสอน เพือปรับปรุงและพฒันาการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

เป้าหมาย 

1.  ครูมีความรู้ความเขา้ใจในการวิเคราะห์ผูเ้รียนทีจาํแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ          

การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
.  ครูมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล      

ซึงประกอบดว้ย รูปแบบ วธีิการสอน เทคนิคการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
.  ครูสามารถในการวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีวดั สาระการเรียนรู้  สมรรถนะสําคญั และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล   

.  ครูความสามารถการออกแบบหน่วยการจดัการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน  

ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
.  ครูความสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

7.  ครูความสามารถวดัประเมินทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
.  ครูความสามารถทาํวิจยัในชันเรียนทีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล    
9. นกัเรียนมีพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พิมขึน   
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วตัถุประสงค์ 

. เพือพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

. เพือพฒันาความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

. เพือความสามารถในการพฒันาการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
กระบวนการวจิยั 
 
ผลลพัธ์ทคีาดหวงั 
 
.  ครูสามารถพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

.  ครูสามารถการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

.  ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทีมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั     

สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
.  ครูสามารถออกแบบเครืองมือการวดัและประเมินผลทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้

.  ครูสามารถพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยั 
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กระบวนการพฒันาวชิาชีพครูโดยการโค้ชแบบเพอืนช่วยเพอืน  (Peer  Coaching) 
 

ขนัตอนการโค้ช กจิกรรมการโค้ชแบบเพอืนช่วยเพอืน ผู้ทาํหน้าทีโค้ชแบบ
เพอืนช่วยเพอืน 

.  การประชุมก่อนสังเกต   
(Pre – observation  
Conference) 

1.  ประชุมวางแผนการพฒันาการเรียนการ
สอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2.  ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและเลือกวธีิการ
แกปั้ญหาทีมีความเหมาะสม 

.  ร่วมการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  

ตวัชีวดั สมรรถนะสาํคญั คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ ทีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 

.  ร่วมกนัออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
แผนการเรียนรู้   
เครืองมือการวดัและประเมินผล ทีสอดคลอ้ง
กบัผูเ้รียน 

ครูผูส้อนทีมีความ
เชียวชาญทีสอนใน
ระดบัเดียวกนัหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกนั หรือวชิาที
สอนเดียวกนั   

.  การสังเกตการสอน  

(Classroom  Observation) 
.  ครูปฏิบติัการสอน  และดาํเนินการนิเทศ
ตามแผนทีไดร่้วมกนัประชุมวางแผนไว ้

.  ผูโ้คช้แบบเพือนช่วยเพือนสังเกตการ
ปฏิบติัการสอนของครูตามหน่วยการเรียนรู้  

แผนการเรียนรู้ทีกาํหนด โดยผูใ้หผู้โ้คช้แบบ
เพือนช่วยเพือนเป็นผูบ้นัทึกผลการสังเกตการ
สอน โดย ใชแ้บบสังเกตการสอน   

ครูผูส้อนทีมีความ
เชียวชาญทีสอนใน
ระดบัเดียวกนัหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกนั หรือวชิาที
สอนเดียวกนั   

3.  การประชุมหลงัสังเกต   
(Post - observation  
Conference) 

.  ครูผูส้อนประเมินตนเองหลงัปฏิบติัการ
สอน 

.  ครูผูส้อนร่วมกนัวเิคราะห์ผล/สะทอ้นผล
การสังเกตการสอน/แลกเปลียนเรียนรู้  เพือ
ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติัการสอนใน
ชวัโมงต่อไป   
 
 

ครูผูส้อนทีมีความ
เชียวชาญทีสอนใน
ระดบัเดียวกนัหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกนั  หรือวชิาที
สอนเดียวกนั   
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ขนัตอนการโค้ช กจิกรรมการโค้ชแบบเพอืนช่วยเพอืน ผู้ทาํหน้าทีโค้ชแบบ
เพอืนช่วยเพอืน 

  .  สรุปผลและรายงานผลการปฏิบติัการสอน
เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการเรียนการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

สือ/เครืองมือการโค้ชแบบเพอืนช่วยเพอืน  (Peer  Coaching) 

.  แบบบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ 

.  แบบประเมินความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

(แบบประเมินตนเอง) 

.  แบบสังเกตการสอน 

.  แบบประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ 
 

การวดัและประเมินผล 
 

ผลลพัธ์ทคีาดหวงั วธีิการ เครืองมือ 

.  ความสามารถในการจดั 
การเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

2. การสังเกตการสอน 

.  บนัทึกผลการเรียนรู้ 
 

.  แบบประเมินตนเอง 

. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

.  แบบสังเกตการสอน 

.  แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 

.  ความสามารถออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ทีมีความ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตวัชีวดั สาระ 
การเรียนรู้ สมรรถนะสาํคญั  

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

2. การสังเกตการสอน 

.  บนัทึกผลการเรียนรู้ 
 

.  แบบประเมินตนเอง 

. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

.  แบบสังเกตการสอน 

.  แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 
 
 



472 

ผลลพัธ์ทคีาดหวงั วธีิการ เครืองมือ 

3. ความสามารถออกแบบ
เครืองมือการวดัและประเมินผล
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

2. การสังเกตการสอน 

.  บนัทึกผลการเรียนรู้ 

 
 

.  แบบประเมินตนเอง 

. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

.  แบบสังเกตการสอน 

.  แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 

. ความสามารถพฒันาการเรียน
การสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลดว้ย
กระบวนการวิจยั 
 

. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

2. การสังเกตการณ์สอน 

.  บนัทึกผลการเรียนรู้ 

.  การเขียนรายงานวจิยัในชนั
เรียน 
 

.  แบบประเมินตนเอง 

. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ 

.  แบบสังเกตการสอน 

.  แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 

. รายงานวจิยัในชนัเรียน 
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ภาคผนวก  ง 
แบบทดสอบการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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แบบทดสอบ 
การจัดการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
คําชีแจง   . แบบทดสอบนีมีจาํนวนขอ้สอบทงัหมด    ขอ้   
   .  แบบทดสอบแบ่งออกเป็น    ตอน  คือ   
       ตอนที    แบบเลือกตอบ  จาํนวน    ขอ้ 
         ตอนที    แบบถูก - ผดิ  จาํนวน    ขอ้ 

    .   เวลาในการทาํแบบทดสอบ    นาที 
 

ตอนท ี   ให้เลอืกคําตอบทต้ีองทสุีดเพยีงข้อเดียว 
 

1. ในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  ครูควรใชว้ธีิการทีช่วย 

ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร 

ก. การมีส่วนร่วมและแลกเปลียนเรียนรู้ 

ข. กระตุน้การเรียนรู้โดยการใชค้าํถาม 

ค. ฝึกใหผู้เ้รียนนาํความรู้ไปใช ้ และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 

ง. ถูกทุกขอ้ 
 

2. ขอ้ใดต่อไปนีเป็นสิงทีควรคาํนึงถึงมากทีสุดในจดัเนือหา  สาระและกิจกรรมทีสอดคลอ้ง 

กบัความแตกต่างระหวา่งบุคคลมากทีสุด 
ก. พฒันาการ  และสติปัญญาของผูเ้รียน 

ข. เพศ  และอายขุองผูเ้รียน 

ค. ความสามารถ  ความสนใจ  และความถนดัของผูเ้รียน 

ง. สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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3. ขอ้ใดต่อไปนี  คือ  แนวทางในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง 

บุคคล 
ก. ศึกษาขอ้มูลพืนฐาน  เลือกเนือหาทีใชส้อน  ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

ข. ศึกษาขอ้มูลพืนฐานนกัเรียน  เลือกวธีิการสอนแบบโครงงาน  ประเมินผล 

ค. วเิคราะห์นกัเรียนรายบุคคล  เลือกกลยทุธ์ในการเรียนการสอน  ประเมินผล   

ง. วเิคราะห์นกัเรียนรายบุคคล  จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน  

ประเมินผล 
 

4.  พฤติกรรมใดของนกัเรียนทีสะทอ้นถึงความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ก. เด็กชายวชัรพลสามารถทาํงานร่วมกนักบัเพือน  ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี     

ข. เด็กหญิงลินดาวเิคราะห์ตวัละครจากนิทานโดยใชแ้ผนผงัความคิด 

ค. เด็กชายสมพลชอบตอบคาํถามคุณครูสุมาลีทุกครังทีครูถาม 

ง. เด็กหญิงจนัทร์เพญ็ส่งการบา้นทา้ยชวัโมงทุกครัง 
 

5. ขอ้ใดต่อไปนีไม่ใช่ขอ้ควรคาํนึงในการวเิคราะห์ผูเ้รียน 

ก. ธรรมชาติของผูเ้รียน 

ข. ประสบการณ์และพืนฐานความรู้เดิม 

ค. วธีิการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ 

ง. ความตอ้งการ  ความถนดั  ความสนใจของผูเ้รียน 
 

6. วธีิการสร้างแรงจูงใจและแรงกระตุน้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตรงกบัขอ้ใด 

ก. คุณครูเดือนเพญ็ให้คาํชมเชยกบันกัเรียนทุกครังทีตอบคาํถาม 

ข. คุณครูวภิาวรรณสอบถามถึงสภาพความเป็นอยูข่องนกัเรียนก่อนเรียน 

ค. คุณครูรัศมียกตวัอยา่งบุคคลสาํคญัเพือเป็นการแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรียน 

ง. ถูกทุกขอ้ 
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7. การออกแบบการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลตอ้งคาํนึงถึงขอ้ใดมาก 

ทีสุด 
ก. ครูผูส้อนเป็นผูก้าํหนดเนือหาวชิาทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

ข. ครูผูส้อนตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหาก่อนจดัการเรียนการสอน 

ค. เนือหาทีไดม้าตอ้งผา่นการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุก่อนลงมือสอน 

ง. สาระการเรียนรู้ตอ้งไดม้าจากการวเิคราะห์หลกัสูตรและตรงตามความต้องการ 

ของผูเ้รียน 
 

8. จุดมุ่งหมายของการวดัและประเมินทีเนน้ความแตกต่างของผูเ้รียนคือขอ้ใด 
 ก.  ปรับกระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

        ข.  วเิคราะห์ความสามารถของผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกนั  
        ค.  ตดัสินความรู้  ความสามารถ  ความสนใจของผูเ้รียน   
        ค.  ถูกทุกขอ้   
 

9. การวจิยัในชนัเรียนจดัเป็นการวจิยัรูปแบบใด 
ก. การวจิยัเชิงปริมาณ 
ข. การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
ค. การวจิยัเพือสร้างทฤษฎี 
ง. การวจิยัเพือพฒันาเครืองมือ 

 
10. “การพฒันาทกัษะการอ่านเพือจบัใจความของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที    โดยใช้

แผนผงัความคิด”  ตวัแปรตามของงานวจิยัเรืองนี  คือขอ้ใด 

ก. แผนผงัความคิด 

ข. นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที   

ค. ทกัษะการอ่านเพือจบัใจความ 

ง. การพฒันาทกัษะการอ่าน 
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ตอนท ี 2  กรุณาทาํเครืองหมาย   ในช่องคาํตอบขอ้  ก   และ   ในช่องคาํตอบขอ้  ข   
   ของกระดาษคําตอบ 
 
11……...การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นแนวทางหนึงทีช่วยใหค้รูสามารถ 
              จดัการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ 
12. …….การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  คือ  การกาํหนด  รูปแบบ  เทคนิค     
              วธีิการสอนทีสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 
13. …….เทคนิคการใชค้าํถามสาํหรับผูเ้รียน  เป็นเทคนิคทีสะทอ้นผลการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน   
14. …….การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล  จะมีส่วนช่วยใหค้รูสามารถจดัการ   
              เรียนการสอนทีสนองความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ   

15. ……การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นกิจกรรมทีช่วยดึงเอาจุดเด่นและจุด 
             ดอ้ยของผูเ้รียนมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนของครู 
16……..การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  คือการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดการ   
   เรียนรู้อยา่งต่อเนือง 
17……..การออกแบบการเรียนการสอนของครูตอ้งอยูภ่ายใตเ้นือหาทีครูกาํหนดและคิดวา่ตรงตาม 
             ความตอ้งการของนกัเรียน   
18……..การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ครูสามารถนาํวธีิการ 
             สอนหรือเทคนิคใด ๆ  มาใชก้ารจดัการเรียนการสอนก็ได ้

19……..การประเมินผลก่อนเรียน  คือ  การประเมินเพือวนิิจฉยัผูเ้รียน 
20……..การปรับปรุงวธีิการจดัการเรียนการสอนเป็นวธีิการทีสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียน 
21……..การประเมินผลระหวา่งเรียน  (Assessment for Learning)  เป็นการประเมินผลทีช่วยใหค้รู   
  สามารถออกแบบและปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ความสอดคลอ้ง  ตอบสนองความ 
  ตอ้งการของผูเ้รียน 
22……..เทคนิควธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และวธีิการสอนแบบโครงงานเป็นวธีิการสอนที    
             ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนมากทีสุด 
23…….ครูควรเลือกวธีิการสอนทีสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียนโดยเริมตน้จากการวเิคราะห์   
            นกัเรียนรายบุคคล 
24…….ครูควรประเมินระหวา่งเรียน   เพือพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเนือง 
25…….การเรียนการสอนทีเนน้คุณค่าความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นการเก็บขอ้มูลเกียวกบัผูเ้รียน 
 อยา่งต่อเนือง 
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26…….สิงจาํเป็นในการวจิยัและพฒันาการเรียนการสอน  คือ  การวเิคราะห์ผูเ้รียนเพือใหท้ราบ 
            สภาพปัญหา และสิงทีตอ้งการพฒันา 
27……การวจิยัและพฒันาจดัเป็นกระบวนการทีใชใ้นการตดัสินผลการเรียนของนกัเรียนและการ 

           สอนของครู 
28……ในงานวจิยัและพฒันา  สิงทีเป็นปัญหาหรือสิงทีตอ้งการพฒันา  เกิดจากความไม่สอดคลอ้งกนั 
           ระหวา่งสภาพทีเกิดขึนจริง กบัเป้าหมายทีตอ้งการพฒันา 
29……การวจิยัและพฒันาการเรียนการสอน  มีจุดมุ่งหมายเพือดาํเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน

และพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
30……กระบวนการวิจัยและพฒันาหลักสูตร จะเริมจากขันตอนการวิเคราะห์พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  และนโยบายเกียวกบัการพฒันาหลกัสูตร  

31……การวจิยัเรือง “การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวชิา 
           วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5” จดัเป็นงานวจิยัทีใชก้ระบวนการวจิยัและ 
           พฒันา 
32……จากงานวจิยัเรือง “การพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่ง 
           บุคคล”ในทีนีตวัแปรตามคือ “ความแตกต่างระหวา่งบุคคล” 

33……ในกระบวนการวิจยัและพฒันา มีขนัตอนในการดาํเนินงานตามลาํดบั คือ การวิเคราะห์ขอ้มูล         

การออกแบบและพฒันา  การนาํไปใช ้ และการประเมินผล 

34……วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ทาํให้ผูว้ิจยัได้ขอ้มูลเชิงลึก และมีความชัดเจนใน
ประเด็นปัญหาทีจะใชใ้นการวจิยัมากขึน 

35……ถา้ตอ้งการใหไ้ดข้อ้มูลทีเป็นจริงจากแหล่งขอ้มูลบุคคล ควรใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือใน
การรวบรวมขอ้มูล 
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แบบทดสอบการพฒันาวิชาชีพครู 
“ด้านการพฒันาการเรียนการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวจัิย” 

**************************************************  
คําชีแจง    ข้อสอบมีทงัหมด    ข้อ    คะแนน 
1.   ชือเรืองการวจิยั (  คะแนน) 
................................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................... 
.  ปัญหาการวจิยั (  คะแนน) 

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

.......................................................................................................................................................... 
.  วตัถุประสงคข์องการวจิยั  ใหเ้ขียน  (5  คะแนน) 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
.  ขอบเขตของการวจิยั  ใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เนือหา/สาระ ระยะเวลา ตวัแปรตน้/ 

      ตวัแปรตาม (  คะแนน) 

 .   กลุ่มเป้าหมาย.................................................................................................................. 

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

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

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

 .    เนือหา/สาระ .................................................................................................................. 

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

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

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

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

 .   ระยะเวลา........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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 .   ตวัแปร  
        . .   ตวัแปรตน้  ...........................................................................................................  

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

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

         4.4.2  ตวัแปรตาม  ......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
5.  วธีิดาํเนินการวจิยั (   คะแนน) 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
ขอให้โชคดีในการสอบนะครับ 
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ภาคผนวก จ  
แบบประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้  
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แบบประเมินคุณภาพหน่วย/แผนการเรียนรู้  
การวจิยัเรือง  “รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล” 

******************************************************************************* 
โรงเรียน..........................................อาํเภอ................................จงัหวดั ..............................สงักดั.................................... 
หน่วย/แผนการจดัการเรียนรู้ที.............เรือง..............................................หน่วยการเรียนรู้เรือง.......................................  
รายวชิา...................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................ชนั................... จาํนวน....................ชวัโมง  
คาํชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย  √   ลงในช่องระดบัการประเมิน ดงันี 

 หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีคุณภาพในระดบัดีมาก 
 หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีคุณภาพในระดบัดี 

   หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีคุณภาพในระดบัปานกลาง 
   หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีคุณภาพในระดบันอ้ย 
   หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีคุณภาพในระดบันอ้ยทีสุด 
ข้อ รายการประเมนิ ระดบัการประเมนิ ความคดิเห็นเพมิเตมิ 

  3 2 1 
1 องคป์ระกอบของหน่วย/แผนจดัการเรียนรู้       
2 สาระสาํคญั       
3 สาระการเรียนรู้       
4 สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน       
5 คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์       
6 ภาระงานหรือชินงาน        

 กิจกรรมการเรียนรู้       
8 การวดัและประเมินผล       

รวมคะแนน   
ค่าร้อยละ   

 
  
เกณฑ์การประเมนิ 
ร้อยละ -   หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีระดบัคุณภาพในระดบัดีมาก 
ร้อยละ -   หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีระดบัคุณภาพในระดบัดี 
ร้อยละ -   หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีระดบัคุณภาพในระดบัปานกลาง 
ร้อยละ -   หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีระดบัคุณภาพในระดบัพอใช ้
ตาํกวา่ ร้อยละ     หมายถึง  หน่วย/แผนการเรียนรู้มีระดบัคุณภาพในระดบัปรับปรุง 

ลงชือ.........................................................ผูป้ระเมิน 
        (.............................................................) 
             วนัที........../................./................ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้ 
รายการการ
ประเมินแผน 

ระดบัคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

1.องคป์ระกอบ
ของแผนการ
เรียนรู้ 

ครบถว้นทุก
องคป์ระกอบ 

รายรายละเอียด
ของทุก
องคป์ระกอบมี
ความ 
ชดัเจนเกียวเนือง
สัมพนัธ์กนั  

ครบถว้นทุก
องคป์ระกอบ 

รายละเอียดของแต่
ละองคป์ระกอบมี
ความชดัเจนแต่ขาด
ความเกียวเนือง
สัมพนัธ์กนั 

ครบถว้นทุก
องคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบมี
ความสัมพนัธ์แต่
ขาดความชดัเจน 

ครบถว้นทุก
องคป์ระกอบ แต่
ระบุรายละเอียด
ขององคป์ระกอบ
ไม่ชดัเจน ขาด
ความเกียวเนือง
สัมพนัธ์กนั 

องคป์ระกอบไม่
ครบถว้นและระบุ
รายละเอียดแต่ละ
องคป์ระกอบไม่
ชดัเจน 

2.สาระสาํคญั สาระสาํคญัเป็น
ความคิดรวบยอด
ของสาระการ
เรียนรู้ ครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

สาระสาํคญัเป็น
ความคิดรวบยอด
ของสาระการ
เรียนรู้ แต่ไม่
ครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

สาระสาํคญัไม่
ชดัเจนแต่
ครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

สาระสาํคญัไม่
ชดัเจนและไม่
สอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบอืนๆ 

ทีเกียวขอ้ง 

สาระสาํคญัไม่
ครบถว้นไม่ชดัเจน 

ไม่สอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบอืนๆ ที
เกียวขอ้ง 

3.สาระ 
การเรียนรู้ 

  ระบุไดช้ดัเจนและ
ครอบคลุมความรู้ 

ทกัษะและเจตคติ 

ระบุไดช้ดัเจนแต่
ไม่ครอบคลุมขาด
ขอ้ใดขอ้หนึง 

ระบุไม่ชดัเจนและไม่
ครอบคลุมขาด
มากกวา่  ขอ้ 

. สมรรถนะที
สาํคญัของ
ผูเ้รียน 

  ระบุสมรรถนะที
สาํคญัของผูเ้รียน
ไดส้อดคลอ้ง
เหมาะสมกบั
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตวัชีวดั และ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ระบุสมรรถนะที
สาํคญัของผูเ้รียนที
สอดคลอ้ง
เหมาะสมกบั
มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตวัชีวดั แต่
ไม่สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ระบุสมรรถนะที
สาํคญัของผูเ้รียนแต่
ไม่สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัชีวดั และกิจกรรม
การเรียนรู้ 

5.คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

  ระบุคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์
สอดคลอ้งกบัสาระ
การเรียนรู้และ
กระบวนการจดัการ 

ระบุคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์
สอดคลอ้งกบัสาระ
การเรียนรู้แต่ไม่
สอดคลอ้งกบั 

ระบุคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคไ์ม่
สอดคลอ้งกบัสาระ
การเรียนรู้และ
กระบวนการจดัการ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้ 
รายการการ
ประเมินแผน 

ระดบัคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

   เรียนรู้ กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 

เรียนรู้ 

6. ภาระงาน
และชินงาน 

  ระบุภาระงานหรือ
ชินงานทีสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตวัชีวดัและ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

ระบุภาระงานหรือ
ชินงานทีสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตวัชีวดัแต่
ขาดความเหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

 

ภาระงานหรือ
ชินงานไม่
สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตวัชีวดั 

7./กิจกรรม
การเรียนรู้ 

ระบุขนัตอน 

กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมครูและ
กิจกรรมนกัเรียน
ชดัเจนส่งเสริมให้
นกัเรียนมีส่วนร่วม
และส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

ระบุขนัตอน 

กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมครูและ
กิจกรรมนกัเรียน
ชดัเจนส่งเสริมให้
นกัเรียนมีส่วนร่วม 

การจดักิจกรรมไม่
ครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

ระบุขนัตอน 

กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมครูและ
กิจกรรมนกัเรียน
ชดัเจนส่งเสริมให้
นกัเรียนมีส่วนร่วม 

กิจกรรมไม่
สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั  

ระบุขนัตอน กิจกรรม
การเรียนรู้  กิจกรรม
ครูและกิจกรรม
นกัเรียนชดัเจน ไม่
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ส่วนร่วม  กิจกรรม
ไม่สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีวดั 

ระบุขนัตอน 

กิจกรรมการเรียนรู้  

ไม่ชดัเจน ไม่
สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

8.การวดัและ
ประเมินผล 

  ระบุวธีิวดัและ
ประเมินผลหลาย
วธีิ  ระบุเกณฑก์าร
ประเมินผลที
ชดัเจนและ 
ระบุเครืองมือวดั
และประเมินผล
หลายๆประเภท  

สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั 

ระบุวธีิวดัและ
ประเมินผล 
มากกวา่  2 วธีิ  ระบุ
เกณฑก์ารประเมินผล
ชดัเจนนอ้ยและ 
ระบุเครืองมือวดัและ
ประเมินผลเพียง 2-3
ประเภท  แต่
สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตวัชีวดั 

ระบุวธีิวดัและ
ประเมินผล, 
เกณฑก์าร
ประเมินผล,
เครืองมือวดัและ
ประเมินผลเพียง 1 
วธีิ/ประเภท  

สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีวดั แต่
ไม่ชดัเจน 
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ภาคผนวก  ฉ 
แบบประเมินงานวจิยั/วจิยัในชนัเรียน 
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แบบประเมนิงานวจิยัในชันเรียน 

ชือ – สกุล ผู้วิจัย.................................................................................................................โรงเรียนซบัใหญ่วทิยาคม 
ชืองานวิจัย................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................. 
คําชีแจง  โปรดพิจารณาและประเมินคุณภาพงานวิจยัในชันเรียนและทาํเครืองหมาย √ ลงในช่องว่างระดบัคุณภาพตาม
ประเดน็  การประเมินโดยระดบัคะแนนมีความหมายดงันี ระดับคุณภาพงานวิจัย   หมายถึง มีความถูกตอ้ง/เหมาะสมใน
ระดบัดีมาก ,   หมายถึง  มีความถูกตอ้ง/เหมาะสมในระดบัดี ,   หมายถึง  มีความถูกตอ้ง/เหมาะสมในระดบัพอใช้ ,   

หมายถึง มีความถูกตอ้ง/เหมาะสมในระดบัพอใช ้และ  หมายถึง มีความถูกตอ้ง/เหมาะสมในระดบัปรับปรุง 

ข้อ รายการประเมิน ระดบัคุณภาพงานวิจัย 
     

 ชือเรืองครอบคลุมตวัแปรตน้ ตวัแปรตามและกลุ่มประชากร      
 ปัญหาการวจิยัมีความสาํคญัและน่าสนใจสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนการสอน      
 วตัถุประสงคก์ารวจิยัสอดคลอ้งกบัปัญหาการวจิยั      

 
ความถูกตอ้งของการกาํหนดขอบเขตการวจิยั (ตวัแปรหรือปัญหา สิงทีตอ้งการ 
แกปั้ญหาในการวจิยั เนือหาสาระแหล่งขอ้มลูในการวจิยั ระยะเวลาในการวจิยั) 

   
  

 ความถูกตอ้งในการกาํหนดเครืองมือและมีเครืองมือวดัผลในสิงทีตอ้งการวดั      
 ความเหมาะสม/ถูกตอ้งในการกาํหนดวธีิการเก็บรวบรวม/วเิคราะห์ขอ้มลู      

 
มีขอ้มลูแสดงผลการวจิยัในชนัเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
และปัญหาการวจิยั 

   
  

 ความเหมาะสม/ถูกตอ้งในการอภิปรายผลการวจิยัในชนัเรียน      
 ความเหมาะสม/ถูกตอ้งในการเขียนขอ้เสนอแนะการวจิยัในชนัเรียน      
 ความครบถว้นสมบูรณ์ของรายงานการวจิยัในชนัเรียน      
 มีร่องรอย เอกสาร หลกัฐานทีสะทอ้นผลการทาํวจิยัในชนัเรียน      
 ผลการวจิยัในชนัเรียนสามารถนาํไปใชป้รับปรุง/พฒันาการจดัการเรียนการสอน      

รวมคะแนน  
สรุประดบัคุณภาพ        ดมีาก  ( - )              ด ี ( - )       พอใช้  (  - 4 ) 
                           ต้องปรับปรุง  ( - )                         ควรปรับปรุง  (น้อยกว่า ) 
ข้อเสนอแนะเพมิเติม
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพอืการพฒันางานวิจัยในชันเรียนครังต่อไป 
..................................................................................................................................... ............................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
      ลงชือ...........................................................ผู้ประเมิน 
               (.........................................................) 
                     .............../......................../  
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ภาคผนวก ช 
แบบสังเกตการสอน 
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การสังเกตการสอน   
   

  
หลกัการและแนวคดิ 
 

การสังเกตการสอน  เป็นกระบวนการทีผูส้ังเกตการสอนและผูส้อนมีขอ้ตกลงร่วมกนัทีจะ
ร่วมพฒันาพฤติกรรมการสอนให้มีคุณภาพสูงขึน ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก์  ผูบ้ริหารโรงเรียน  

บุคลากรในโรงเรียนเป็นผูด้าํเนินการติดตาม ตรวจสอบ แนะนาํช่วยเหลือ โดยใช้ภาวะผูน้าํทาง
วิชาการทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมใจประสานงานและใชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเต็มที  ซึงจะ
ส่งผลการพฒันางานของสถานศึกษานัน ๆ โดยส่วนร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยมีจุดหมายเพือปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของครูใหดี้ยงิขึน ส่งผลใหคุ้ณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนดีขึน 
 
วตัถุประสงค์ 
 

1. เพือใหส้ถานศึกษามีศกัยภาพในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
หลกัสูตร และใหเ้ป็นไปตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.   แกไ้ขเพิมเติม  (ฉบบั
ที  พ.ศ. ) 

2. เพือพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของของครู
และผูเ้รียน 

3. เพือใหบุ้คลากรในสถานศึกษา ไดพ้ฒันาเพิมพูนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบติังาน  ตลอดจนความตอ้งการในวชิาชีพ 

4. เพือส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิรูประบบบริหาร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วม
ตดัสินใจ และร่วมรับผดิชอบ ชืนชมในผลงาน 

5. เพือให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาระหว่าง
ผูเ้กียวขอ้ง ไดแ้ก่ ชุมชน สังคม และวฒันธรรม 
 
 
 



489 

กระบวนการปฏิบัตกิารสังเกตการสอน 
 

การดาํเนินการสังเกตการสอนควรจะเป็นกระบวนการต่อเนืองกนั  ดงันี 
1. ขนัเตรียมการสังเกตการสอน เป็นขนัทีผูบ้ริหารตอ้งร่วมมือกนักบัผูส้ังเกตการสอนและ

ผูส้อน และตอ้งมีความตระหนกัร่วมกนัวา่เป็นการทาํงานร่วมกนั เพือช่วยพฒันาเพือนร่วมงานใหมี้
ความรู้และความสามารถในการปฏิบติังานสูงขึน 

2. ขนัวางแผนการสังเกตการสอน  เป็นขนัทีผูบ้ริหาร ผูส้ังเกตการสอน และผูรั้บการสังเกต
การสอนจะทาํการปรึกษาหารือ  เพือใหไ้ดม้าซึงปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นทีจะตอ้งมีการ
สังเกตการสอน  รวมทงัการวางแผนถึงขนัตอนการปฏิบติังานเกียวกบัการสังเกตการสอน  ทีจะจดั
ขึนอีกดว้ย 

3. ขนัปฏิบติัตามแผนการสังเกตการสอน ประกอบดว้ยการปฏิบติังานใน    ลกัษณะ   
3.1 การปฏิบติังานของผูรั้บการสังเกตการสอน  เป็นขนัตอนทีผูรั้บการสังเกตการสอน 

ลงมือปฏิบติัตามความรู้ความสามารถทีไดรั้บมาจากการดาํเนินการ 
3.2 การปฏิบติังานของผูใ้หก้ารสังเกตการสอน ขนันีผูใ้หก้ารสังเกตการสอนจะทาํ 

การสังเกตการสอน  และควบคุมคุณภาพให้งานสําเร็จออกมาตามกาํหนดเวลา และมีคุณภาพสูง
    .  การปฏิบติังานของผูส้นบัสนุนการสังเกตการสอน ขนันีผูใ้หก้ารสังเกตการสอน 
จะทาํการบริการสนบัสนุนในเรืองวสัดุอุปกรณ์  ตลอดจนเครืองใชต่้าง ๆ ทีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังาน
เป็นไปอยา่งดี 
 4. ขนัประเมินผลการสังเกตการสอน เป็นขนัทีผูส้ังเกตการณ์สอนทาํการประเมินผลการ
ดาํเนินการ ซึงผา่นไปแลว้วา่เป็นอยา่งไร หลงัจากการประเมินผลการสังเกตการสอน  หากพบวา่ มี
ปัญหาหรืออุปสรรคอย่างอืนอย่างใดทีทาํให้การดาํเนินการไม่ไดผ้ล ก็สมควรทีจะตอ้งปรับปรุง
แกไ้ขต่อไป 
 5. ขนัปรับปรุงแกไ้ขวิธีการสังเกตการสอน เป็นขนัทีจะตอ้งกระทาํการ โดยให้ความรู้ใน
สิงทีทาํใหม่อีกครัง สําหรับกรณีทีผลงานออกมายงัไม่ถึงขนัทีพอใจ หรือดาํเนินการปรับปรุงการ
ดาํเนินการทงัหมด สําหรับกรณีดาํเนินการไปไม่ได้ผลและถ้าหากประเมินผล พบว่า ประสบ
ผลสาํเร็จตามทีตงัใจ หากจะดาํเนินการต่อไปก็ดาํเนินการไดเ้ลย ไม่ตอ้งใหค้วามรู้ในเรืองนนัอีก 
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แบบสังเกตการสอน 
 

เรือง  รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
คําชีแจง  แบบสังเกตการสอนฉบบันี  จดัทาํขึนเพือใชเ้ก็บขอ้มูลเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวชิาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
โปรดกาเครืองหมาย    ลงในช่อง  � ซึงเป็นการปฏิบติัตามความเป็นจริง 
ชือผูส้อน……………………………..………ชนัทีสอน………………………….………............
สังเกตการสอนครังที….วนัที…เดือน……………..พ.ศ………….เวลา….…..ถึง………………… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ วชิา ………………………….เรือง/หน่วย…………………………………. 
 ระดบั  5  มากทีสุด    หมายถึง   มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นประจาํสมาํเสมอ 
              หรือทุกครัง 
 ระดบั  4  มาก         หมายถึง    มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นส่วนใหญ่ 

 ระดบั  3  ปานกลาง  หมายถึง    มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นบางครัง 
 ระดบั  2  นอ้ย         หมายถึง    มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนัเป็นส่วนนอ้ย 
 ระดบั  1  นอ้ยทีสุด   หมายถึง    มีพฤติกรรมหรือปฏิบติักิจกรรมนนันอ้ยมาก 
 

 

 

รายการทสัีงเกต 
ระดับคุณภาพ  

ข้อเสนอแนะ  
ปรับปรุง/แก้ไข      

1. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้       
    1.1  การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ 
    1.2  เนือหาสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 
    1.3  กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเนือหา 
    1.4  เวลาเหมาะสมกบัเนือหา 
    1.5  สือการสอนสอดคลอ้งกบัเนือหา 
    1.6  การวดัผลสอดคลอ้งกบัตวัชีวดั 

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

2.  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน       

     2.1  สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบั 
นกัเรียนก่อนสอน     
 

     ……………………………
…………………………… 
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รายการทสัีงเกต 
ระดับคุณภาพ  

ข้อเสนอแนะ  
ปรับปรุง/แก้ไข      

2.2  การนาํเขา้สู่บทเรียน 
2.3  ชีแจงจุดประสงคก์ารเรียน  หรือ 
ขอบเขตของเนือหาใหน้กัเรียนทราบ 
 2.4  มีการเชือมโยงเนือหาเดิมกบัเนือหา
ใหม่ 
     2.5  ซกัถามนกัเรียนในขณะสอน 
     2.6   มีการเสริมแรงใหก้าํลงัใจ 
     2.7   จดักิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบั
เนือหาเวลา และนกัเรียน 
     2.8   นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การสอน 
     2.9   สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
     2.10   มีการสรุปบทเรียนและทบทวน 
เนือหา 
     2.11  ผูส้อนแต่งกายสุภาพ  ยมิแยม้
แจ่มใส 
     2.12  พดูเสียงดงัชดัเจน สุภาพและ 
ถูกหลกัภาษา 
     2.13  เอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทวัถึง 

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

3.  การใช้สือการเรียนการสอน       

     3.1   มีทกัษะการใชสื้อถูกตอ้ง
ตามลาํดบัขนัตอน 
    3.2   ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการใชสื้อ 
    3.3   เลือกใชสื้อเหมาะสมกบัเนือหา
และกิจกรรม 
 
 

     ……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
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รายการทสัีงเกต 
ระดับคุณภาพ  

ข้อเสนอแนะ  
ปรับปรุง/แก้ไข      

4.  การวดัและประเมินผล       

     4.1  มีการวดัประเมินผลก่อนเรียน 
     4.2  มีการวดัประเมินผลระหวา่งเรียน 
     4.3  มีการวดัประเมินผลหลงัเรียน 
     4.4  วดัและประเมินสอดคลอ้งกบั
ตวัชีวดั 
     4.5  ใชว้ธีิการวดัต่อไปนี 
            4.5.1  การใชค้าํถาม 
            4.5.2  สังเกต 
            4.5.3  สัมภาษณ์ 
            4.5.4  ทาํแบบฝึกหดั 
            4.5.5  ตรวจผลงาน 
            4.5.6  แบบทดสอบ 

ฯลฯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ข้อสังเกตเพมิเติม……………………………………..………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                   ลงชือ……………………..………………………ผูส้ังเกต 
                 (……………………….……………………) 

                                                           ……./……………………/……… 
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ภาคผนวก  ซ 
แบบประเมินตนเอง 
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แบบประเมินตนเอง 
การวจัิยเรือง  “รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล” 
 

หลกัการและแนวคิด 
 
 แบบประเมินตนเอง  เป็นเครืองมือเพือสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนทีเสริมสร้าง
ความสามารถของผูเ้รียนให้ตรงตามศกัยภาพ  ความสนใจ  ความถนดัและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  ตลอดจนจดัเนือหาสาระและกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนทีเน้นการฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกตใ์ช้  เพือสามารถให้ผูเ้รียนป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  และฝึกให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์การจริง  ฝึกการปฏิบติัให้
ทาํได ้ คิดเป็น  ทาํเป็น  รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนือง รวมทงัปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม  
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา   
 
วตัถุประสงค์ 
 

 เพือสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนทีเสริมสร้างความสามารถของผูเ้รียนให้ตรงตาม
ศกัยภาพ  ความสนใจ  ความถนดัและความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

 
กระบวนการประเมินตนเอง 
 

การดาํเนินการประเมินตนเองควรจะเป็นกระบวนการต่อเนืองกนั  ดงันี 
       1. ขนัเตรียมการก่อนการประเมินตนเอง  เป็นขนัทีผูรั้บผิดชอบและผูรั้บการประเมิน

ร่วมกาํหนดเป้าหมาย  เพือสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนทีเสริมสร้างความสามารถของผูเ้รียน
ให้ตรงตามศกัยภาพ  ความสนใจ  ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล และสร้างความ
ตระหนกัร่วมกนัเพือเป็นแรงจูงใจในการทาํงานร่วมกนั  ซึงจะช่วยพฒันาเพือนร่วมงานให้มีความรู้
และความสามารถในการปฏิบติังานสูงขึน 

      2. ขนัวางแผนการประเมินตนเอง เป็นขนัทีผูรั้บผิดชอบและผูรั้บการประเมินร่วม
ปรึกษาหารือ  เพือใหไ้ดม้าซึงปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นทีจะตอ้งมีการประเมินตนเอง รวมทงั
การวางแผนถึงขนัตอนการปฏิบติังานเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนทีจะตอ้งประเมินดว้ยตนเอง 
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      3. ขนัปฏิบติัการประเมินตนเอง ผูรั้บการประเมินประเมินผลการปฏิบติังานตาม
รายละเอียดทีร่วมกนักาํหนด เพือเป็นการสะทอ้นผลและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนเชิง
ประจกัษ์ และใช้เป็นขอ้มูลเชิงทฤษฎีสําหรับทาํวิจยัเพือเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนได้ดี
ยงิขึน   

     4. ขนัสรุปผลการประเมินตนเอง ผูรั้บผิดชอบและผูป้ระเมินตนเองร่วมกนัสรุปผล โดย
การนาํผลทีไดจ้ากการประเมินตนเองมาใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและแกไ้ขวิธีการพฒันาการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ   
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แบบประเมินตนเอง 

 

ตอนท ี 1  ข้อมูลพนืฐาน 
1.1   ชือ-สกุล................................................................................................................................  
เบอร์โทรศพัท ์(มือถือ)......................................................   E-mail ............................................. 

.   ตาํแหน่ง  ............................................................................................................................... 
1.3  สอนระดบัชนั  ....................................................................................................................... 

.4  วทิยฐานะ   1)  ครูผูช่้วย      2)  ชาํนาญการ           3)  ชาํนาญการพิเศษ        
                             4)  เชียวชาญ     3)  เชียวชาญพิเศษ       4) ไม่มี…………………… 

.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ทีสอน       1)  ภาษาไทย    
      2)  คณิตศาสตร์ 
      3)  วทิยาศาสตร์ 
      4)  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
      5)  สุขศึกษาและพลศึกษา 
      6)  ศิลปะ 
      7)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      8)  ภาษาต่างประเทศ 
      9)  อืน ๆ  โปรดระบุ.............................................................. 

1.6  ประสบการณ์     1)  ตาํกวา่  5  ปี      2)  6 – 10  ปี    3)  11 – 15   
         4)  11 – 15  ปี      )  16 - 20  ปี  )    ขึนไป  
1.   วฒิุการศึกษาสูงสุด   1)  ปริญญาตรี  สาขา..........................................................................  
     2)  ปริญญาโท  สาขา.......................................................................... 
     3)  ปริญญาเอก  สาขา.......................................................................... 
                  4)  อืน  ๆ  ระบุ....................................................................................   
 
ตอนท ี   ขนัตอนการประเมินตนเอง 
คําชีแจง  แบบประเมินตนเองฉบบันี  จดัทาํขึนเพือใชเ้ก็บขอ้มูลเกียวกบัรูปแบบการพฒันาวชิาชีพ
ครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
โปรดกาเครืองหมาย    ลงในช่อง  � ซึงเป็นการปฏิบติัตามความเป็นจริง 
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ด้านท ี 1  :  การวางแผนและการเตรียมการเรียนการสอน 
องค์ประกอบท ี 1a  :  ความรู้และทกัษะทางดา้นเนือหาของครู 
ตวับ่งชีที  1  :  ความรู้เกียวกบัเนือหา  ศาสตร์และธรรมชาติของแต่ละวชิา 
ตวับ่งชีที  2  :  ความรู้เกียวกบัเนือหาทีมีความสาํคญัและความจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียน 
ตวับ่งชีที  3  :  ความรู้เกียวกบัเนือหาทีมีความเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 
องค์ประกอบท ี 1a  :  ความรู้และทกัษะทางดา้นเนือหาของครู 

 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  1    
ความรู้เกียวกบั
เนือหา  ศาสตร์
และธรรมชาติ
ของแต่ละวชิา 

ในการวางแผน
และการ
ปฏิบติัการเรียน
การสอน  ครู
จดัการเรียนการ
สอนไม่ตอ้งตาม
เนือหาส่งผลให้
ผูเ้รียนไม่เกิด
ความคิดรวบยอด 

 
 

ครูมีความคุน้เคย
ในการจดัการ
เรียนการสอนทีมี
ความสอดคลอ้ง
กบัธรรมชาติของ
แต่ละวชิาแต่ยงั
ขาดความ
ตระหนกัทีจะทาํ
ใหผู้เ้รียนเกิด
ความคิดรวบยอด 
 

ครูมีความชดัเจน
ในการลาํดบั
ความสาํคญั
เนือหาทีมี
สอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติของแต่
ละวชิา 

ครูมีความรู้ความ
เขา้ใจในการจดั
เรียนทีสอดคลอ้ง
กบัธรรมชาติของ
แต่ละวชิาทีทาํให้
ผูเ้รียนเกิด
ความคิดรวบยอด 

ตวับ่งชีที  2   
ความรู้เกียวกบั
เนือหาทีมี
ความสาํคญัและ
ความจาํเป็น
สาํหรับผูเ้รียน 
 

ครูวางแผนและ
จดัการเรียนการ
สอนโดยการยดึ
เนือหาเป็นหลกั
มากกวา่ทีจะจดั
เนือหาใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนแต่ละ
บุคคล 

ครูวางแผนและ
จดัการเรียนการ
สอนทีตระหนกั
ถึงผูเ้รียนแต่ละ
บุคคลทีส่งผลให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้
ความเขา้ใจ 

ครูวางแผนและ
จดัการเรียนการ
สอนทีสะทอ้นถึง
ความรู้ความ
เขา้ใจของผูเ้รียน
แต่ละบุคคลที
ส่งผลใหเ้กิด
ความคิดรวบยอด 

ครูวางแผนและ
จดัการเรียนการ
สอนทีสะทอ้นถึง
ความรู้ความ
เขา้ใจของผูเ้รียน
แต่ละบุคคลที
ส่งผลใหเ้กิด
ความคิดรวบยอด
ทีมีส่งเสริม
สติปัญญาใหก้บั
ผูเ้รียน 
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องค์ประกอบท ี 1a  :  ความรู้และทกัษะทางดา้นเนือหาของครู 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  3  :  
ความรู้เกียวกบั
เนือหาทีมีความ
เกียวขอ้งกบั   

การจดัการเรียน
การสอน 

ครูยงัสับสนใน
วางแผนและ
จดัการเรียนการ
สอนและเลือก
วธีิการสอนทีมี
ความสอดคลอ้ง
กบัเนือหาของแต่
ละวชิา  และ
จดัการเรียนการ
สอนทีเนน้เนือหา
มากกวา่เนน้ที
ผูเ้รียน 

 

ครูขาดความ
ชดัเจนใน
วางแผนและ
จดัการเรียนการ
สอนทีสะทอ้นถึง
ระดบัความรู้
ความสามารถ
ของผูเ้รียนทาํให้
เลือกวธีิการสอน
ทีมีความ
สอดคลอ้งกบัไม่
ตรงตามเนือหา
ของแต่ละวชิา
และมีความ
สอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียน 
 

ครูวางแผนและ
จดัการเรียนการ
สอนทีสะทอ้นถึง
ระดบัความรู้
ความสามารถ
ของผูเ้รียนและ
เลือกวธีิการสอน
ทีมีความ
สอดคลอ้งกบั
เนือหาของแต่ละ
วชิา 

ครูวางแผนและ
จดัการเรียน    

การสอนที
สะทอ้นถึงระดบั
ความรู้
ความสามารถ
ของผูเ้รียนและ
เลือกวธีิการสอน
ทีมีความ
สอดคลอ้งกบั
เนือหาของแต่ละ
วชิาส่งผลใหผู้ ้
เกิดความคิดรวบ
ยอด 
 

 
 
องค์ประกอบท ี 1b  :  ความรู้และทกัษะของผูเ้รียน 
ตวับ่งชีที  1  :  พฒันาการและความรู้ของนกัเรียนแต่ละวยั 
ตวับ่งชีที  2  :  ความรู้เกียวกบักระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ตวับ่งชีที  3  :  ความรู้เกียวกบัทกัษะ  ความรู้  และความสามารถในการใชภ้าษา 
ตวับ่งชีที  4  :  ความรู้ทีเกิดจากความสนใจของนกัเรียน  และความรู้เกียวกบัมรดกและวฒันธรรม
ตวับ่งชีที  5  :  ความรู้ทีเกิดจากความสามารถพิเศษของนกัเรียน 
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องค์ประกอบท ี 1b  :  ความรู้และทกัษะของผูเ้รียน 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  2   
ความรู้เกียวกบั
กระบวนการ
เรียนรู้ของ
นกัเรียน 
 

ครูไม่มีความ
เขา้ใจในระดบั
ความสามารถ
ของผูเ้รียนในการ
เรียนรู้จึงทาํใหไ้ม่
สามารถจดัการ
เรียนการสอนที
สอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนได ้

ครูรู้ระดบั
ความสามารถใน
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนแต่ไม่
สามารถจดัการ
เรียนการสอนให้
ผูเ้รียนเขา้ถึงองค์
ความรู้ได ้

ครูมีความรู้ความ
เขา้ใจในจดัการ
เรียนการสอน
ส่งผลใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้
และจดั
บรรยากาศทีเอือ
ต่อการเรียนรู้ที
ตรงตามศกัยภาพ
ของนกัเรียนแต่
ละกลุ่มแต่ละ
บุคคล 

ครูจดัการเรียน
การสอนทีทาํให้
ผูเ้กิดองคค์วามรู้
สามารถนาํ
ความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์
ตามศกัยภาพของ
ผูเ้รียนแต่ละ
บุคคล 

 
 
 

ตวับ่งชีที  5    
ความรู้ทีเกิดจาก
ความสามารถ
พิเศษของ
นกัเรียน 
 

ครูไม่มีความรู้
ความเขา้ใจใน
ความสามารถ
พิเศษและความ
สนใจของผูเ้รียน  

และวธีิการทีจะ
ใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ 

ครูมีความ
ตระหนกัในการ
วเิคราะห์ผูเ้รียน
และความสนใจ
ของผูเ้รียน  แต่
ไม่ไดจ้ดัการเรียน
การสอนที
เสริมสร้างการ
เรียนรู้ใหก้บั
ผูเ้รียน 
 

ครูมีความ
ตระหนกัให้
ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้  และตรง
ตามความสนใจ
ของผูเ้รียน 

ครูจดั
กระบวนการ
เรียนการสอนที
เชือมโยงเนือหา
ต่าง ๆ  ใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้  

และตรงตาม
ความสนใจของ
ผูเ้รียน 
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องค์ประกอบท ี 1c  : การกาํหนดผลลพัธ์ทีเกิดจากจดัการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที  1  :  การจดัลาํดบัความสาํคญัของการจดัการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที  2  :  ความชดัเจนทีเกิดจากการจดัการเรียนการสอน 
 ตวับ่งชีที  3  :  ความสมดุลของการจดัการเรียนการสอน 
 ตวับ่งชีที  4  :  ความเหมาะสมสาํหรับผูเ้รียนทีมีความความแตกต่างกนั 
องค์ประกอบท ี 1c  : การกาํหนดผลลพัธ์ทีเกิดจากจดัการเรียนการสอน 

 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  1    
การจดัลาํดบั
ความสาํคญัของ
การจดัการเรียน
การสอน 

ครูมีความรู้ความ
เขา้ใจในกาํหนด
ผลลพัธ์ทีคาดวา่
จะส่งผลต่อ
ความรู้
ความสามารถใน
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและไม่
สะทอ้นถึง
พืนฐานของ
เนือหาสาระของ
แต่ละวชิาและ
เชือมโยงการ
เรียนรู้ใหก้บั
ผูเ้รียน 

 

ครูพอเขา้ใจกบั
ผลลพัธ์ทีคาดวา่
จะส่งผลต่อ
ความรู้
ความสามารถใน
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนทีอยูบ่น
พืนฐานของ
เนือหาสาระของ
แต่ละวชิาและ
เนน้การทดสอบ
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

 

ครูกาํหนด
ผลลพัธ์ทีคาดวา่
จะส่งผลต่อ
ความรู้
ความสามารถใน
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนทีอยูบ่น
พืนฐานของ
เนือหาสาระของ
แต่ละวชิา 
 

ครูกาํหนด
ผลลพัธ์ทีคาดวา่
จะส่งผลต่อ
ความรู้
ความสามารถใน
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนทีอยูบ่น
พืนฐานของ
เนือหาสาระของ
แต่ละวชิาที
ก่อใหเ้กิดความรู้
ทีลุ่มลึก 
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องค์ประกอบท ี 1c  : การกาํหนดผลลพัธ์ทีเกิดจากจดัการเรียนการสอน 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  4   
ความเหมาะสม
สาํหรับผูเ้รียนทีมี
ความความ
แตกต่างกนั 
 

ผลลพัธ์ไม่ได้
สะทอ้นถึงการ
เรียนรู้ในชนัเรียน
และไม่ไดอ้ยูบ่น
พืนฐานของการ
ประเมินผลตาม
ความตอ้งการ
ของผูเ้รียน 

ผลลพัธ์ส่วนใหญ่
ทีเกิดขึนในชนั
เรียนทีอยูบ่น
พืนฐานการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

ผลลพัธ์ส่วนใหญ่
ทีเกิดขึนในชนั
เรียนตอ้งอยูบ่น
พืนฐานของ
ชินงานและภาระ
งานทีบ่งบอกถึง
ความรู้ความ
เขา้ใจทีตรงตาม
ศกัยภาพของ
นกัเรียนแต่ละ
บุคคล 
 

ผลลพัธ์ทีเกิดขึน
ตอ้งอยูบ่น
พืนฐานทางของ
องคค์วามรู้และ
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและ
สนองตอบกบั
ความตอ้งการ
ของผูเ้รียนแต่ละ
บุคคล 

 

 

องค์ประกอบท ี 1d  :  ความรู้และทกัษะในการใชสื้อการเรียนการสอน 

  ตวับ่งชีที  1  :  ความรู้และทกัษะในการใชสื้อและทรัพยากรทีมีอยูใ่นห้องเรียน 

  ตวับ่งชีที  2  :  ความรู้และทกัษะในการใชสื้อและทรัพยากรทีมีความสอดคลอ้งกบั
เนือหา 

ตวับ่งชีที  3  :  ความรู้และทกัษะในการใชสื้อทีมีความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 
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องค์ประกอบท ี 1d  :  ความรู้และทกัษะในการใชสื้อการเรียนการสอน 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  1    
ความรู้และทกัษะ
ในการใชสื้อและ
ทรัพยากรทีมีอยู่
ในหอ้งเรียน 

ครูไม่มีความ
ตระหนกัในการ
ใชสื้อการเรียน
การสอนทีมีอยู่
ในโรงเรียน  เขต
พืนที  และชุมชน 

ครูแสดงถึงความ
ตระหนกัในการ
สือการเรียนการ
สอนทีมีอยูใ่น
โรงเรียนเขต
พืนที  แต่สือทีใช้
ไม่มีความ
หลากหลายที
ส่งผลใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้
จากสิงใหม่  ๆ  

ครูแสดงถึงความ
ตระหนกัในการ
ใชสื้อการเรียน
การสอนทีมีอยู่
ในโรงเรียน  เขต
พืนทีและชุมชน    

หรือทีอยู่
ภายนอกโรงเรียน
เช่น  อินเทอร์เน็ต
เป็นตน้ 

ครูมีความรู้ความ
เขา้ใจในการใช้
สือการเรียนการ
สอนทีส่งผลให้
นกัเรียนเกิดองค์
ความรู้ทีมีใน
โรงเรียน  เขต
พืนทีและชุมชน  

หรือหน่วยงานที
มีความเชียวชาญ
เช่นมหาวทิยาลยั
หรือสือจาก
อินเทอร์เน็ต  เป็น
ตน้ 

ตวับ่งชีที  2  
ความรู้และทกัษะ
ในการใชสื้อและ
ทรัพยากรทีมี
ความสอดคลอ้ง
กบัเนือหา 
 
 

ครูไม่มีความ
ตระหนกัในการ
สือการเรียนการ
สอนไดต้รงตาม
เนือหาสาระของ
แต่ละวชิาทีมีอยู่
ในโรงเรียน  เขต
พืนที  ชุมชน   

ครูมีความ
ตระหนกัในการ
สือการเรียนการ
สอนไดต้รงตาม
เนือหาสาระของ
แต่ละวชิาทีมีอยู่
ในโรงเรียน  เขต
พืนที  ชุมชน  แต่
สือทีใชไ้ม่มีความ
หลากหลายที
ส่งผลใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้
จากสิงใหม่  ๆ 

ครูมีความ
ตระหนกัในการ
สือการเรียนการ
สอนไดต้รงตาม
เนือหาสาระของ
แต่ละวชิาทีมีอยู่
ในโรงเรียน  เขต
พืนที  ชุมชน  

และหน่วยงานที
มีความเชียวชาญ
เช่น มหาวทิยาลยั
หรือสือ
อินเทอร์เน็ต 

ครูมีความรู้ใน
การสือการเรียน
การสอนไดต้รง
ตามเนือหาสาระ
ของแต่ละวชิาทีมี
อยูใ่นโรงเรียน  

เขตพืนที  ชุมชน  

และหน่วยงานที
มีความเชียวชาญ
เช่น มหาวทิยาลยั
หรือสือ
อินเทอร์เน็ต 
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องค์ประกอบท ี 1d  :  ความรู้และทกัษะในการใชสื้อการเรียนการสอน 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  3  
ความรู้และทกัษะ
ในการใชสื้อทีมี
ความสอดคลอ้ง
กบัผูเ้รียน 
 

ครูไม่มีความ
ตระหนกัในการ
ใชสื้อการเรียน
การสอนทีมีความ
หลากหลายทงัที
มีอยูใ่นหอ้งเรียน
เขตพืนที  ชุมชน 

ครูมีความ
ตระหนกัในการ
ใชสื้อการเรียน
การสอนทีมีความ
หลากหลายทงัที
มีอยูใ่นหอ้งเรียน
เขตพืนที  ชุมชน  

แต่สือทีใชไ้ม่มี
ความหลากหลาย
ทีส่งผลใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้
จากสิงใหม่  ๆ  

ครูมีความ
ตระหนกัในการ
ใชสื้อการเรียน
การสอนทีมีความ
หลากหลายทงัที
มีอยูใ่นหอ้งเรียน
เขตพืนที  ชุมชน
หรือสือ
อินเทอร์เน็ตทีมี
ความสอดคลอ้ง
กบัความรู้
ความสามารถ
ของผูเ้รียน 
 

ครูมีความรู้ความ
เขา้ใจในการใช้
สือการเรียนการ
สอนทีมีความ
หลากหลายทงัที
มีอยูใ่นหอ้งเรียน
เขตพืนที  ชุมชน
หรือสือ
อินเทอร์เน็ตทีมี
ความสอดคลอ้ง
กบัความรู้
ความสามารถ
ของผูเ้รียน 
 

 
องค์ประกอบท ี 1e  :  การออกแบบการเรียนการสอนทีเชืองโยงสู่การเรียนรู้ 

ตวับ่งชีที  1  :  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

  ตวับ่งชีที  2  :  สือ  วสัดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรในการจดัการเรียนการสอน 
  ตวับ่งชีที    :  การจดักลุ่มการเรียนการสอน 

ตวับ่งชีที  4  :  บทเรียน  โครงสร้างเนือหา  และหน่วยการจดัการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบท ี 1e  :  การออกแบบการเรียนการสอนทีเชืองโยงสู่การเรียนรู้ 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  1   
การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 

 

กิจกรรมการเรียน
การสอนไม่ได้
เสริมสร้างการ
เรียนรู้ใหก้บั
ผูเ้รียนและไม่ได้
ออกแบบ
กิจกรรมการเรียน
การสอนที
เสริมสร้างความรู้
และสติปัญญา 

กิจกรรมการเรียน
การสอนบาง
กิจกรรมช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้และ
ผลลพัธ์ทีไดจ้าก
การจดัการเรียน
การสอนไม่ไดบ้่ง
บอกบอกถึง
ความรู้
ความสามารถ
ของนกัเรียนทีมี
ความแตกต่างกนั 

กิจกรรมการเรียน
การสอนช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้และ
ผลลพัธ์ทีไดจ้าก
การจดัการเรียน
การสอนบ่งบอก
บอกถึงความรู้
ความสามารถ
ของนกัเรียนทีมี
ความแตกต่าง
เป็นบางกลุ่ม 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ช่วย
เสริมสร้าง
ศกัยภาพใน
เรียนรู้ใหก้บั
ผูเ้รียนและ
ผลลพัธ์ทีไดจ้าก
การจดัการเรียน
การสอน  บ่งบอก
ถึงความรู้  

ความสามารถใน
การออกแบบ
ชินงานและภาระ
สอดคลอ้งกบั
ตามแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
 

ตวับ่งชีที  2    สือ  

วสัดุ  อุปกรณ์  

และทรัพยากรใน
การจดัการเรียน
การสอน 

สือการเรียนการ
สอนไม่มีส่วน
ช่วยสนบัสนุน
ผลลพัธ์ทีไดจ้าก
การจดัการเรียน
การสอนและช่วย
ใหผู้เ้รียนสามารถ
ออกแบบชินงาน  

ภาระงานทีเกิด
จากการเรียนรู้ 

สือการเรียนการ
สอนบางชินมี
ส่วนช่วย
สนบัสนุน
ผลลพัธ์ทีไดจ้าก
การจดัการเรียน
การสอนและช่วย
ใหผู้เ้รียนสามารถ
ออกแบบชินงาน  

ภาระงานทีเกิด 

สือการเรียนการ
สอนมีส่วนช่วย
สนบัสนุน
ผลลพัธ์ทีไดจ้าก
การจดัการเรียน
การสอนและช่วย
ใหผู้เ้รียนสามารถ
ออกแบบชินงาน  

ภาระงานทีเกิด
จากการเรียนรู้ 

สือการเรียนการ
สอนมีส่วนช่วย
สนบัสนุน
ผลลพัธ์ทีไดจ้าก
การจดัการเรียน
การสอนและช่วย
ใหผู้เ้รียนสามารถ
ออกแบบชินงาน  

ภาระงานทีเกิด
จากการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบท ี 1e  :  การออกแบบการเรียนการสอนทีเชืองโยงสู่การเรียนรู้ 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
  จากการเรียนรู้  และมีส่วนร่วม

ในการเลือก  ใช้
สือ  ผลิตสือการ
จดัการเรียนการ
สอน 
 

บ่งชีที     การจดั
กลุ่มการเรียนการ
สอน 

 
 

ไม่มีการจดั
กระบวนการกลุ่ม
ทีส่งผลลพัธ์ต่อ
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

จดักระบวนการ
กลุ่มการเรียนการ
สอนเป็นบางครัง
ทีส่งผลต่อ
ผลลพัธ์ทีทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความ
พยายามในการ
เรียนรู้ 

กระบวนการกลุ่ม
การเรียนการสอน  

เป็นวธีิการทีช่วย
เสริมสร้างความรู้
ความสามารถ
ของนกัเรียนแต่
ละบุคคล 

 กระบวนการ
กลุ่มการเรียนการ
สอน  เป็นวธีิการ
ทีช่วยเสริมสร้าง
ความรู้
ความสามารถ
ของนกัเรียนแต่
ละบุคคลและช่วย
ใหผู้เ้รียนมีส่วน
ร่วมและเลือก
วธีิการที
เหมาะสมในการ
จดัการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบท ี 1e  :  การออกแบบการเรียนการสอนทีเชืองโยงสู่การเรียนรู้ 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  4  
บทเรียน  

โครงสร้างเนือหา  
และหน่วยการ
จดัการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้
ไม่มีความชดัเจน
ทาํใหก้ารจดั
กิจกรรมการเรียน
การสอนไม่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

หน่วยการเรียนรู้
ทีใชใ้นการ
จดัการเรียนการ
สอนไม่ไดส่้งผล
ใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้และมี
อิสระดา้น
ความคิดใน
ระยะเวลาทีจดัให้ 

หน่วยการเรียนรู้
มีความชดัเจน  

สอดคลอ้งกบัการ
จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนที
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้  และมี
อิสระดา้น
ความคิดใน
ระยะเวลาทีจดัให้ 

หน่วยการเรียนรู้
มีความชดัเจน
ตรงตามความ
ตอ้งการ
สอดคลอ้งกบั
ความแตกต่าง
ของผูเ้รียน  และ
มีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนการ
สอนอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 
 

 
 

องค์ประกอบท ี 1f  :  การออกแบบการวดัผลประเมินผลสาํหรับผูเ้รียน 

ตวับ่งชีที  1  :  ผลทีเกิดมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 

  ตวับ่งชีที  2  :  การกาํหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานในการประเมินผล 

ตวับ่งชีที  3  :  มีการออกแบบและสร้างเครืองมือการประเมินผล 

ตวับ่งชีที  4  :  นาํผลการประเมินทีไดม้าใชใ้นการวางแผนการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบท ี 1f  :  การออกแบบการวดัผลประเมินผลสาํหรับผูเ้รียน 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  1    ผล
ทีเกิดมีความ
สอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนการ
สอน 

 

การวดัผล
ประเมินผลไม่ได้
ส่งผลต่อผลลพัธ์
ทางการเรียนการ
สอน 

ผลการจดัการ
เรียนการสอน
ไม่ไดส้ะทอ้นผล
ถึงวธีิการวดัผล
ประเมินผลทีไม่
หลากหลาย 

ผลการจดัการ
เรียนการสอนที
สะทอ้นถึงการ
วธีิการวดัผล
ประเมินผลทีจะ
ช่วยในการพฒันา
ผูเ้รียนตามกลุ่ม
ความสามารถ 

เสนอวธีิการ
ประเมินผลที
สะทอ้นถึง
ผลลพัธ์ทีเกิดจาก
เนือหา  
กระบวนการ
จดัการเรียนการ
สอน  และวธีิการ
ประเมินผลที
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของนกัเรียนแต่
ละบุคคล 
 

ตวับ่งชีที  2   การ
กาํหนดเกณฑ์
และมาตรฐานใน
การประเมินผล 

วธีิการวดัผล
ประเมินผลไม่ได้
กาํหนดเกณฑ์
และมาตรฐาน 

การวดัผลและ
ประเมินผลมีการ
กาํหนดเกณฑ์
และมาตรฐานที
พฒันาขึน  แต่ไม่
มีความชดัเจนใน
การวดัผลและ
ประเมินผล 

การวดัผลและ
ประเมินผลมีการ
กาํหนดเกณฑ์
และมาตรฐานที
ชดัเจน 

การวดัผล
ประเมินผลมีการ
กาํหนดเกณฑ์
และมาตรฐานที
ชดัเจน  และมี
การพฒันา
เครืองมือทีใช้
สาํหรับพฒันา
ความสามารถ
ของผูเ้รียน 
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องค์ประกอบท ี 1f  :  การออกแบบการวดัผลประเมินผลสาํหรับผูเ้รียน 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  3    มี
การออกแบบและ
สร้างเครืองมือ
การประเมินผล 

 

ครูไม่มีการวาง
แผนการ
ออกแบบ
เครืองมือการ
วดัผลประเมินผล
ระหวา่งเรียนใน
หน่วยการเรียนรู้ 

วธีิการวดัผล
ประเมินผล
ระหวา่งเรียนทีวดั
ความรู้เบืองตน้
มากกวา่ทีจะวดั
ผลลพัธ์สาํหรับ
ผูเ้รียน 

 ครูมีการพฒันา
กลยทุธ์ในการ
วดัผลประเมิน
ระหวา่งเรียนที
สอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียน
การสอน 
 

ใชว้ธีิการวดัผละ
ประเมินผล
ระหวา่งเรียนที
ออกแบบเป็น
อยา่งดีและใช้
วธีิการวดัผล
ประเมินผลทีมี
ประสิทธิภาพกบั
ผูเ้รียน 
 

ตวับ่งชีที  4   นาํ
ผลการประเมินที
ไดม้าใชใ้นการ
วางแผนการเรียน
การสอน 

ครูไม่ไดน้าํผล
การประเมินที
ไดม้าใชใ้นการ
วางแผนการเรียน 

ครูนาํผลการ
ประเมินทีไดม้า
ใชใ้นการวาง
แผนการเรียนการ
สอนกบันกัเรียน
ทงัชนัเรียน 

ครูนาํผลการ
ประเมินทีไดม้า
ใชใ้นการวาง
แผนการเรียนการ
สอนใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนเพียงบาง
คน 
 

ครูนาํผลการ
ประเมินทีไดม้า
ใชใ้นการวาง
แผนการเรียนการ
สอนใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนรายบุคคล 

 
 ด้านท ี 2  :  สภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน 
 องค์ประกอบท ี 2c  :  การกาํหนดขนัตอนในการจดัการเรียนการสอน 
 ตวับ่งชีที  1  :  การจดัการเรียนการสอนทีเนน้กระบวนการกลุ่ม 

 ตวับ่งชีที  2  :  การปรับเปลียนวธีิการสอน 

 ตวับ่งชีที  3  :  การบริหารจดัการเกียวกบัสือ  วสัดุอุปกรณ์  ทีจะช่วยอาํนวยความสะดวก
ในการจดัการเรียนการสอน 
 ตวับ่งชีที  4  :  การปฏิบติัหนา้ทีทีไม่เกียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
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ตวับ่งชีที  5  :  การกาํกบัดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  อาสาสมคัรทีจะช่วยในการจดัการเรียน
การสอนอยา่งครูมืออาชีพ 

 
องค์ประกอบท ี 2c  :  การกาํหนดขนัตอนในการจดัการเรียนการสอน 

 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  1   การ
จดัการเรียนการ
สอนทีเนน้
กระบวนการกลุ่ม 

นกัเรียนไม่
สามารถเรียนรู้
จากการทาํงาน
โดยทีครูไม่ไดจ้ดั
กิจกรรมทีส่งถึง
ผลลพัธ์ใหผู้เ้รียน 

นกัเรียนบางกลุ่ม
ไดเ้รียนรู้จาก
กิจกรรมทีส่งถึง
ผลลพัธ์ทีเกิดจาก
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนโดยทีครู
เป็นผูค้อยให้
คาํแนะนาํ 

จดักลุ่มเล็ก  ๆ  

ใหก้บัผูเ้รียน  ๆ  

เพือความสะดวก
ในการดูแล
ผูเ้รียนอยา่งทวัถึง 
และจดักิจกรรมที
ส่งถึงผลลพัธ์ที
เกิดจากการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน
โดยทีครูเป็นคอย
ใหค้าํแนะนาํ 

จดักลุ่มเล็ก  ๆ  

ใหก้บัผูเ้รียน  ๆ  

เพือความสะดวก
ในการดูแล
ผูเ้รียนอยา่งทวัถึง
และจดักิจกรรมที
ส่งถึงผลลพัธ์ทีจะ
เกิดและ
สอดคลอ้งกบั
เวลาเพือ
สนองตอบความ
สนใจของผูเ้รียน 

 

ตวับ่งชีที  2   การ
ปรับเปลียน
วธีิการสอน 

การปรับเปลียน
วธีิการเรียนการ
สอนเป็นตวัเลือก
สาํหรับบางครัง
บางเวลาระหวา่ง
จดักิจกรรมหรือ
บทเรียนแต่ละบท 

ปรับเปลียน
วธีิการเรียนการ
สอนเป็นครัง
คราวอยา่งมี
ประสิทธิภาพ
และทาํอยา่ง
ต่อเนือง 

ปรับเปลียน
วธีิการเรียนการ
สอนอยา่ง
สมาํเสมอ
ตลอดเวลา 
 

ปรับเปลียน
วธีิการเรียนการ
สอนทีสนองตอบ
ความตอ้งการ
ของผูเ้รียนได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบท ี 2c  :  การกาํหนดขนัตอนในการจดัการเรียนการสอน 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  3   การ
บริหารจดัการ
เกียวกบัสือ  วสัดุ
อุปกรณ์  ทีจะ
ช่วยอาํนวยความ
สะดวกในการ
จดัการเรียนการ
สอน 

 

สนบัสนุนการใช้
สือการเรียนการ
สอนทีมี
ประสิทธิภาพที
ส่งผลต่อการ
เรียนการสอน
เป็นบางครัง 

ใชสื้อการเรียน
การสอน
สนบัสนุนหนา้ที
ประจาํแต่จดั
ใหก้บัผูเ้รียนเพียง
บางคนและบาง
บางครังของการ
เรียนการสอน 

 ใชสื้อการเรียน
การสอนเป็น
ประจาํทาํใหเ้กิด
ความรู้ความ
เขา้ใจจาก
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ใชสื้อการเรียน
การสอนเป็น
ประจาํทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความรู้
ความเขา้ใจและ
ตอบสนอง
ความสามารถ
ของผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเนือง 

 

ตวับ่งชีที  4  การ
ปฏิบติัหนา้ทีทีไม่
เกียวขอ้งกบัการ
เรียนการสอน 

 

พิจารณาการ
จดัระบบการ
ปฏิบติัหนา้ทีทีไม่
เกียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนการ
สอนเป็นบางครัง   
 

การจดัระบบการ
ปฏิบติัหนา้ทีทีไม่
เกียวขอ้งอยา่งพอ
มีประสิทธิภาพ
ในการจดัการ
เรียนการสอน
เป็นบางครัง  และ
บางสถานที 
 

การจดัระบบการ
ปฏิบติัหนา้ทีทีไม่
เกียวขอ้งอยา่งมี
ประสิทธิภาพใน
การจดัการเรียน
การสอนเป็น
บางครัง  และบาง
สถานที 
 

การจดัระบบ
ภาระงานทีไม่
เกียวขอ้งกบัการ
เรียนการสอนได้
อยา่งมี
ประสิทธิผลและ
ส่งผลการจดัองค์
ความรู้และ
ตอบสนอง
ความสามารถ
ของผูเ้รียน 
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องค์ประกอบท ี 2c  :  การกาํหนดขนัตอนในการจดัการเรียนการสอน 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  5    
การกาํกบัดูแล
ช่วยเหลือ
นกัเรียน  

อาสาสมคัรทีจะ
ช่วยในการ
จดัการเรียนการ
สอนอยา่งครูมือ
อาชีพ 

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง
และผูร่้วมพฒันา
วชิาชีพ  ไม่มี
ความชดัเจนใน
การจดัการเรียน
การสอน 

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง
และผูร่้วมพฒันา
วชิาชีพ  

สนบัสนุนการ
จดัการเรียนการ
สอนในชนัเรียน
แต่ไม่ตอ้งการ
เป็นผูใ้ห้
คาํแนะนาํ 
 

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง
และผูร่้วมพฒันา
วชิาชีพ  มีส่วน
ส่งเสริมผลลพัธ์
และความอิสระ
ในการจดัการ
เรียนการสอนใน
ชนัเรียน 

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง
และผูร่้วมพฒันา
วชิาชีพ  มีส่วน
ช่วยในการพฒันา
และจดั
บรรยากาศที
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในชนัเรียน 

 

   

  องค์ประกอบท ี 2d  :  การบริหารจดัการพฤติกรรมของนกัเรียน 
  ตวับ่งชีที  1  :  สังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึนจากเรียนรู้ของนกัเรียน 

 ตวับ่งชีที  2  :  การตรวจสอบพฤติกรรมทีเกิดขึนสาํหรับนกัเรียน 

 ตวับ่งชีที  3  :  การสะทอ้นผลพฤติกรรมทีไม่พึงประสงคใ์หก้บันกัเรียน 
 

องค์ประกอบท ี 2d  :  การบริหารจดัการพฤติกรรมของนกัเรียน 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  1  
สังเกตพฤติกรรม
ทีเกิดขึนจาก
เรียนรู้ของ
นกัเรียน 

 

มาตรฐานทีเป็น
ตวัชีวดัสาํหรับ
ผูเ้รียนมีมีความ
ชดัเจน  และวดัที
ตวัผูเ้รียนมากกวา่
ทีจะวดัทีความ
เขา้ใจของผูเ้รียน 
 

มาตรฐานทีเป็น
ตวัชีวดัทีตงัไวว้ดั
ทีตวัผูเ้รียน
มากกวา่ทีจะวดัที
ความเขา้ใจของ
ผูเ้รียน 

มาตรฐานทีเป็น
ตวัชีวดัสาํหรับ
ผูเ้รียนมีความ
ชดัเจน 

มาตรฐานทีเป็น
ตวัชีวดัสาํหรับ
ผูเ้รียนมีความ
ชดัเจนและทีเกิด
จากการมีส่วน
ร่วมในการพฒันา
จากผูเ้รียน 
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ด้านท ี 3  :  การสอน 
องค์ประกอบท ี 3a  :  การสือสารระหวา่งครูกบันกัเรียน 
ตวับ่งชีที  1  :  การกาํหนดผลการเรียนรู้ 

 ตวับ่งชีที  2  :  การกาํหนดทิศทางและวธีิการสอน 
 ตวับ่งชีที  3  :  การกาํหนดคาํอธิบายของเนือหา 
 ตวับ่งชีที  4  :  การใชภ้าษาพดูและภาษาเขียนทีสามารถสือสารกบันกัเรียน 
 

องค์ประกอบท ี 3a  :  การสือสารระหวา่งครูกบันกัเรียน 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  1  การ
กาํหนดผลการ
เรียนรู้ 

ครูกาํหนด
วตัถุประสงคข์อง
หน่วยการเรียนรู้
ทีไม่ชดัเจนต่อ
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 
 

ครูพยายาม
อธิบายถึง
วตัถุประสงคที์จะ
ทาํใหก้ารเรียน
การสอนประสบ
ผลสาํเร็จ 

ครูกาํหนด
วตัถุประสงคข์อง
หน่วยการจดัการ
เรียนรู้ทีชดัเจน  
รวมถึงผลทีเกิด
จากการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

ครูกาํหนด
วตัถุประสงคข์อง
หน่วยการจดัการ
เรียนรู้ทีชดัเจน
รวมถึงผลทีเกิด
จากความสนใจ
ในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนตาม
วตัถุประสงค ์
   

ตวับ่งชีที  2  การ
กาํหนดทิศทาง
และวธีิการสอน 
 

ครูกาํหนดทิศทาง
และวธีิการสอน
ทาํใหผู้เ้รียนเกิด
ความสับสน 

 

ครูกาํหนดทิศทาง
และวธีิการสอนที
ค่อนขา้งชดัเจน
ทาํใหผู้เ้รียนเกิด
ความสับสน 

 

ครูกาํหนดทิศทาง
และวธีิการสอนที
ชดัเจน 
 
 
 

ครูกาํหนดทิศทาง
และวธีิการสอนที
ชดัเจนทาํให้
ผูเ้รียนมีความรู้ 

ความเขา้ใจและ
สร้างองคค์วามรู้
ไดด้ว้ยตนเอง 
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องค์ประกอบท ี 3a  :  การสือสารระหวา่งครูกบันกัเรียน 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  3    
การกาํหนด
คาํอธิบายของ
เนือหา 

ครูกาํหนด
คาํอธิบายรายวชิา
ทีไม่ชดัเจนและ
ใชภ้าษาที
คลุมเครือ 

ครูกาํหนด
คาํอธิบายรายวชิา
ทีคลุมเครือไม่
เตม็ศกัยภาพของ
ผูเ้รียน  แต่
ส่งเสริมเพียงแค่
ผูเ้รียนเพียงบาง
คน 

ครูกาํหนด
คาํอธิบายรายวชิา
ทีเชือมโยงความรู้
ประสบการณ์
ของผูเ้รียน 

ครูกาํหนด
คาํอธิบายรายวชิา
ทีเชือมโยงความรู้
ประสบการณ์ทาํ
ใหส้ามารถ
กาํหนดความคิด
รวบยอดเป็นของ
ตนเองหรือเพือน
ช่วยเพือน   

   
  

 องค์ประกอบที  3b  :  การใช้เทคนิคการตงัคาํถามและการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและ
นกัเรียน 
 ตวับ่งชีที  1  :  การใชค้าํถามทีมีคุณภาพ 

 ตวับ่งชีที  2  :  การใชเ้ทคนิคการอภิปราย 

 ตวับ่งชีที  3  :  การใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการตงัและตอบคาํถาม 
 

องค์ประกอบท ี 3b  :  การใชเ้ทคนิคการตงัคาํถามและการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  1    
การใชค้าํถามทีมี
คุณภาพ 

ครูใชค้าํถามทีไม่
มีคุณภาพและไม่
กระตุน้ใหผู้เ้รียน
คิดและมี
น่าสนใจให้
ผูเ้รียนตอบ
รวมถึงใชค้าํถาม
ซาํ ๆ  

ครูใชค้าํถามทีไม่
มีคุณภาพและมี
คุณภาพเพือ
กระตุน้ความคิด
ของผูเ้รียนและ
ใชค้าํถามซาํ  ๆ  

เพือใหน้กัเรียน
ตอบคาํถาม 

ครูใชค้าํถามทีมี
คุณภาพเพือ
กระตุน้ความคิด
ของผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเนือง 

ครูใชค้าํถามทีมี
คุณภาพเพือ
กระตุน้ความคิด
ของผูเ้รียนอยา่ง
ต่อเนืองรวมถึง
ใหผู้เ้รียนมีส่วน
ร่วมในการตงั
คาํถาม    
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องค์ประกอบท ี 3b  :  การใชเ้ทคนิคการตงัคาํถามและการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน 

 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  2  การ
ใชเ้ทคนิคการ
อภิปราย 

  
 

 

การปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งครูและ
นกัเรียนส่วน
ใหญ่ครูจะเป็นผู ้
อภิปรายมากกวา่
ผูเ้รียน  

ครูพยายามใช้
เทคนิควธีิการ
อภิปรายทีช่วย
เสริมสร้าง
ศกัยภาพของ
ผูเ้รียน  มากกวา่ที
จะใหผู้เ้รียน
ท่องจาํทีไม่ส่งผล
ลพัธ์ทีเกิด 
 

ครูใชเ้ทคนิค
วธีิการอภิปรายที
เสริมสร้าง
ศกัยภาพของ
ผูเ้รียนอยา่ง
แทจ้ริง 

ผูเ้รียนอภิปราย
โตต้อบทีเป็นเหตุ
เป็นผลทีแสดงถึง
ความรู้ความ
เขา้ใจและ
ความสามารถ
จากเรืองทีผูเ้รียน
เรียน 

 

ตวับ่งชีที  3    
การใหน้กัเรียนมี
ส่วนร่วมในการ
ตงัและตอบ
คาํถาม 

นกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการตงั
และตอบคาํถาม
เพียงเล็กนอ้ย 

ครูพยายามให้
ผูเ้รียนตอบ
คาํถามแต่ยงัมี
ขอ้จาํกดัในการ
ใชค้าํถาม 

ครูเสริมสร้างให้
ผูเ้รียนตงัและ
ตอบคาํถามที
แสดงถึงความรู้
ความเขา้ใจ 

นกัเรียนมีความ
มนัใจและกลา้
ตดัสินใจในการ
ตงัและตอบ
คาํถาม 
 

 
องค์ประกอบท ี 3c  :  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ตวับ่งชีที  1  :  กิจกรรม  ภาระงาน  ชินงานสาํหรับนกัเรียน 

  ตวับ่งชีที  2  :  การจดักลุ่มนกัเรียน 

  ตวับ่งชีที  3  :  สือ  วสัดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรทีใชก้ารจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งชีที  4  :  การจดัหอ้งเรียนใหส้ามารถเขา้ถึงนกัเรียนไดทุ้กคน 
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องค์ประกอบท ี 3c  :  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  1   
กิจกรรม  ภาระ
งาน  ชินงาน
สาํหรับนกัเรียน 

  
 

 

กิจกรรม  ภาระ
งาน  ชินงาน
ไม่ไดส้ะทอ้นถึง
อาย ุ หรือพืนฐาน
และความรู้ของ
ผูเ้รียน    

กิจกรรม  ภาระ
งาน  ชินงานเกิด
จากการเรียนรู้
ของผูเ้รียนแต่
ไม่ไดส้ะทอ้นถึง
ความรู้ความ
เขา้ใจของผูเ้รียน 
 

กิจกรรม  ภาระ
งาน  ชินงานส่วน
ใหญ่เกิดจากการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน
และสามารถเชือง
โยงไปสู่เนือหาที
ไดจ้ากการเรียน
การสอน 

ผูเ้รียนทุกคนมี
ความรู้ความ
เขา้ใจจากการจดั
กิจกรรมการเรียน
การสอนทีไดจ้าก
เนือหาการเรียนรู้
และสามารถนาํ
ความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้น
การออกแบบ
กิจกรรมหรือ
โครงการทีทาํให้
ผูเ้รียนมีความ
เขา้ใจมากยงิขึน 

 

ตวับ่งชีที  2    
การจดักลุ่ม
นกัเรียน 

กระบวนการกลุ่ม
ไม่ไดส้ะทอ้นถึง
วธีิการที
เสริมสร้าง
ผลลพัธ์ทีเกิดจาก
การเรียนการ
สอน 

กระบวนการกลุ่ม
เป็นวธีิการ
บางส่วนที
เสริมสร้าง
ผลลพัธ์ทีเกิดกบั
ผูเ้รียนไดเ้ตม็
ศกัยภาพของ
ผูเ้รียน  และตรง
ตามวตัถุประสงค์
ของบทเรียนใน
การจดัการเรียน   

กระบวนการกลุ่ม
เป็นวธีิการที
เสริมสร้าง
ผลลพัธ์ทีเกิดกบั
ผูเ้รียนไดเ้ตม็
ศกัยภาพของ
ผูเ้รียน  และตรง
ตามวตัถุประสงค์
ของบทเรียนใน
การจดัการเรียน
การสอน   

กระบวนการกลุ่ม
เป็นวธีิการที
เสริมสร้าง
ผลลพัธ์ทีเกิดกบั
ผูเ้รียนไดเ้ตม็
ศกัยภาพของ
ผูเ้รียน  และตรง
ตามวตัถุประสงค์
ของบทเรียนใน
การจดัการเรียน
การสอน  ซึงเกิด 
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องค์ประกอบท ี 3c  :  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  2    
การจดักลุ่ม
นกัเรียน 
 

 

  การสอน    จากปฏิสัมพนัธ์
แลกเปลียนเรียนรู้
จากกระบวนการ
กลุ่ม 

   

องค์ประกอบท ี 3e  :  การสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนทีมีความยดืหยุน่ในการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 

ตวับ่งชีที  1  :  การปรับเปลียนเนือหาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 

 ตวับ่งชีที  2  :  สนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียน 

 ตวับ่งชีที  3  :  ความรู้ฝังแน่น 
 

องค์ประกอบท ี 3e  :  การสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนทีมีความยดืหยุน่ในการตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัเรียน 

 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  1   การ
ปรับเปลียน
เนือหาใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบั
ความสามารถ
ของผูเ้รียน 
 

 

 ครูตอ้งเพิม
เนือหาทีมี
ความสาํคญัและ
ชดัเจนสอดคลอ้ง
กบัความสามารถ
ของผูเ้รียน 

ครูพยายามจดั
เนือหาทีมี
ความสาํคญัต่อ
ความสามารถ
ของผูเ้รียนเพียง
บางส่วนเท่านนั 

ครูตดัเนือหาทีไม่
สาํคญัออกจาก
บทเรียนและจดั
เนือหาทีมี
ความสาํคญัใน
การเรียนการสอน 
 

ครูจดับทเรียน
ตรงตามเนือหาที
สะทอ้นถึง
ความสามารถ
และความ
ตอ้งการของ
ผูเ้รียน 
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องค์ประกอบท ี 3e  :  การสะทอ้นผลการจดัการเรียนการสอนทีมีความยดืหยุน่ในการตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัเรียน 

 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  2   
สนองตอบความ
ตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

 

 ครูไม่มีการ
จดัการเรียนการ
สอนทีตอบโจทย์
ทีเกิดจากความ
สนใจของผูเ้รียน 

 

ครูพยายาม
จดัการเรียนการ
สอนทีตอบโจทย์
ทีเกิดจากความ
สนใจของผูเ้รียน
และจดัเนือหาที
ค่อนขา้งกวา้ง
จนเกินไป 

 

ความสาํเร็จของ
ครูคือการจดัการ
เรียนการสอนที
ตอบโจทยที์เกิด
จากความสนใจ
ของผูเ้รียน 

 

ครูยดึหลกัในการ
เสริมสร้างการ
เรียนรู้บนพืนฐาน
ความสนใจและ
ความความ
ตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

 

ตวับ่งชีที  3    
ความรู้ฝังแน่น 

เมือเขา้ใจความ
แตกต่างของ
ผูเ้รียน  ครูคิดวา่
พืนฐานสาํคญัใน
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนมากจาก
ครอบครัวและ
สภาพแวดลอ้ม
รอบขา้งของ
ผูเ้รียน 

ครูยดึหลกัวธีิการ
จดัการเรียนการ
สอนทีสะทอ้นถึง
ความตอ้งการ
ของผูเ้รียนแต่มี
ขอ้จาํกดัโดยให้
ผูเ้รียนเปิดรับสิง
ใหม่ ๆ  จาก
แหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆ   

ครูยดึหลกัวธีิการ
จดัการเรียนการ
สอนทีสะทอ้นถึง
ความแตกต่างใน
การเรียนรู้โดยให้
ผูเ้รียนเปิดรับสิง
ใหม่ ๆ  จาก
แหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆ   

ครูยดึหลกัวธีิการ
จดัการเรียนการ
สอนทีสะทอ้นถึง
ความรู้ความ
เขา้ใจของผูเ้รียน
โดยใหผู้เ้รียน
เปิดรับสิงใหม่ ๆ  

จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  จาก
ภายนอกโรงเรียน 
 

 
ด้านท ี 4  :  ความรับผดิชอบและความเป็นมืออาชีพ 

 องค์ประกอบท ี 4c  :  การสือสารและปฏิสัมพนัธ์กบัครอบครัวของนกัเรียน 

 ตวับ่งชีที  1  :  ขอ้มูลเกียวกบัการจดัโปรแกรมการเรียนการสอน 

 ตวับ่งชีที  2  :  ขอ้มูลเกียวกบันกัเรียนรายบุคคล 
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 ตวับ่งชีที  3  :  ขอ้มูลสาํหรับชีแจงการจดัโปรแกรมการเรียนการสอนใหก้บัผูป้กครอง
นกัเรียน 
 
องค์ประกอบท ี 4c  :  การสือสารและปฏิสัมพนัธ์กบัครอบครัวของนกัเรียน 

 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  1    
ขอ้มูลเกียวกบั
การจดัโปรแกรม
การเรียนการ
สอน 

 ครูไม่ใชข้อ้มูล
พืนฐานของ
ผูเ้รียนประกอบ
จดัโปรแกรม  สือ
และวธีิการเรียน
การสอน 

 

ครูใชข้อ้มูล
พืนฐานของ
ผูเ้รียนเพียง
เล็กนอ้ย
ประกอบการจดั
โปรแกรม  สือ
และวธีิการเรียน
การสอน 

ครูใชข้อ้มูล
พืนฐานของ
ผูเ้รียนเพือจดั
โปรแกรม  สือ
และวธีิการเรียน
การสอน 

ครูใชข้อ้มูล
พืนฐานของ
ผูเ้รียน
ประกอบการจดั
โปรแกรม  สือ
และวธีิการเรียน
การสอนทีมีความ
เหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

 

ตวับ่งชีที  2   
ขอ้มูลเกียวกบั
นกัเรียน
รายบุคคล 

ครูไม่ไดศึ้กษา
ขอ้มูลพืนฐาน
ของนกัเรียนเพือ
ใชป้ระกอบการ
ออกแบบการ
เรียนการสอน
อยา่งเป็นระบบที
สนองตอบความ
ตอ้งการและ
วฒันธรรมในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

ครูศึกษาขอ้มูล
พืนฐานของ
นกัเรียนตาม
นโยบายของ
สถานศึกษาและ
จดัการเรียนการ
สอนทีสนองตอบ
ความตอ้งการ
และวฒันธรรม
ในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

ครูเชือมโยง
ขอ้มูลพืนฐาน
ของผูเ้รียนกบั
การเรียนการสอน 

ทีสนองตอบ
ความตอ้งการ
และวฒันธรรม
ในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

ครูศึกษาขอ้มูล
พืนฐานของ
นกัเรียนเพือใช้
ประกอบการ
ออกแบบการ
เรียนการสอน
อยา่งเป็นระบบที
สนองตอบความ
ตอ้งการและ
วฒันธรรมในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
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  องค์ประกอบท ี 4e  :  ความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาอยา่งมืออาชีพ 

 ตวับ่งชีที  1  :  การเพมิพนูประสิทธิภาพทางดา้นความรู้ในเนือหาและทกัษะการสอน 

 ตวับ่งชีที  2  :  รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพือนร่วมงาน  

 ตวับ่งชีที  3  :  เผยแผผ่ลงานทีประสบผลสาํเร็จ 
 
องค์ประกอบท ี 4e  :  ความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาอยา่งมืออาชีพ 

 

องคป์ระกอบ 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตวับ่งชีที  2   รับ
ฟังความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ
จากเพือน
ร่วมงาน 

 

 ครูไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะใน
การปฏิบติัการ
จดัการเรียนการ
สอนจาก
ศึกษานิเทศกแ์ละ
เพือนร่วมวชิาชีพ 

 

ครูยอมรับฟัง
ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะใน
การปฏิบติัการ
จดัการเรียนการ
สอนจาก
ศึกษานิเทศกแ์ละ
เพือนร่วมวชิาชีพ 

ครูยนิดีรับฟัง
ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะใน
การปฏิบติัการ
จดัการเรียนการ
สอนจาก
ศึกษานิเทศกแ์ละ
เพือนร่วมวชิาชีพ  

 ครูรับฟังความ
คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะไป
ปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการ
เรียนการสอน
จากศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพ
ตามคาํแนะของ
ศึกษานิเทศกแ์ละ
เพือนร่วมวชิาชีพ 

 

ตวับ่งชีที  3   เผย
แผผ่ลงานที
ประสบผลสาํเร็จ 

ครูไม่สามารถ
นาํเสนอความรู้
ความสามารถใน
การจดัการเรียน
การสอนที
สะทอ้นถึงความ
เป็นมืออาชีพ 
 

ครูมีขอ้จาํกดัใน
การนาํเสนอการ
จดัการเรียนการ
สอนเพือกา้วไปสู่
ครูมืออาชีพ 

ครูมีส่วนร่วมใน
การนาํเสนอการ
จดัการเรียนการ
สอนร่วมกบั
นกัวชิาการ
การศึกษา 

ครูนาํเสนอ
ความรู้
ความสามารถใน
การจดัการเรียน
การสอนสมกบั
ครูมืออาชีพ 
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ภาคผนวก  ฌ 
แบบประเมินทกัษะการคิดของนกัเรียน 
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แบบประเมินทักษะการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
การวิจัยเรือง  “รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล” 

 
โรงเรียน......................................อาํเภอ.....................................จงัหวดั ............................. .....สังกดั........................................ 
หน่วย/แผนการจดัการเรียนรู้ที.............เรือง............................................หน่วยการเรียนรู้เรือง..................................................  
รายวชิา.................................กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................ชนั................... จาํนวน............................ชวัโมง  
คําชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย  √   ลงในช่องระดบัการประเมิน ดงันี 

 หมายถึง  ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนกัเรียนในระดบัดีมาก 
 หมายถึง  ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนกัเรียนในระดบัดี 

   หมายถึง  ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนกัเรียนในระดบัพอใช ้
   หมายถึง  ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนกัเรียนในระดบันอ้ย 

 

ข้อ 
 

รายการประเมิน 
ระดบัการประเมิน  

ความคิดเห็นเพมิเติม     
 ระบุประเดน็ปัญหา หรือประเดน็ในการคิด      
 ประมวลขอ้มลูดว้ยเหตุและผลทีไดจ้ากขอ้มลูทีเป็นขอ้เทจ็จริง        
 แสดงความคิดเห็นเกียวกบัประเดน็ทีคิดอยา่งเป็นระบบ      
 วเิคราะห์ จาํแนกแยกแยะขอ้มลู  จดัหมวดหมู่ของขอ้มลู   

เลือกขอ้มลูทีจะนาํมาประยกุตใ์ช ้
     

 กาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาขอ้มลู และประเมินขอ้มลูทีนาํมา
ประยกุตใ์ชต้ามเกณฑที์กาํหนด 

     

 พิจารณาขอ้มลู/ขอ้โตแ้ยง้ตามขอ้มลูหลกัฐานและแสดงความ
คิดเห็นตามหลกัเหตุผล 

     

 คน้หา/คน้พบคาํตอบตามหลกัเหตุผลจากแหล่งขอ้มลู        
 พิจารณาผลได ้ ผลเสีย  คุณโทษทีอาจจะเกิดขึน ทงัในระยะสัน

และระยะยาว รวมทงัคุณค่าทีแทจ้ริงคาํตอบทีเลือก 
     

 คิดไตร่ตรอง  คิดทบทวนตามหลกัเหตุผล      
 สรุปความคิดรวบยอดตามหลกัเหตุผล      

รวม      
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละ   -   หมายถึง ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนกัเรียนในระดบัดีมาก 
 ร้อยละ   -  หมายถึง ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนกัเรียนในระดบัดี 
 ร้อยละ   -  หมายถึง ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนกัเรียนในระดบัพอใช ้
 ร้อยละ   -  หมายถึง ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนกัเรียนในระดบันอ้ย 
 
 
 

ลงชือ.........................................................ผูป้ระเมิน 
        (.............................................................) 
             วนัที........../................./................ 
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เกณฑ์การประเมินทกัษะการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
  
 รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
น้อย  ( ) พอใช้  ( ) ด ี ( ) ดมีาก  ( ) 

ระบุประเด็นปัญหา 
หรือประเด็นในการ
คิด 

ระบุประเด็นปัญหา 
หรือประเด็นในการ
คิดไม่ครอบคลุมความ
เป็นเหตุและผล 

ระบุประเด็นปัญหา 
หรือประเด็นในการ
คิดด้วย เหตุและผล
ชดัเจนเป็นบา้งครัง 

ระบุประเด็นปัญหา 
หรือประเด็นในการ
คิดด้วย เหตุและผล
ชดัเจน   

ระบุประเด็นปัญหา 
หรือประเด็นในการ
คิดด้วย เหตุและผล
ชดัเจน  ครบถว้น 

ประมวลข้อมูลด้วย
เหตุและผลทีได้จาก
ข้ อ มู ล ที เ ป็ น
ขอ้เทจ็จริง   

ยังไม่ชัดเจนในการ
ประมวลข้อมูลด้วย
เหตุและผลทีได้จาก
ข้ อ มู ล ที เ ป็ น
ขอ้เทจ็จริง  

ประมวลข้อมูลด้วย
เหตุและผลทีได้จาก
ข้ อ มู ล ที เ ป็ น
ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง ถู กต้อ ง
ชดัเจนเป็นบางครัง 

ประมวลข้อมูลด้วย
เหตุและผลทีได้จาก
ข้ อ มู ล ที เ ป็ น
ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง ถู กต้อ ง
ชดัเจน   

ประมวลข้อมูลด้วย
เหตุและผลทีได้จาก
ข้ อ มู ล ที เ ป็ น
ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง ถู กต้อ ง
ชดัเจนครบถว้น   

แสดงความคิด เ ห็น
เกียวกับประเด็นทีคิด
อยา่งเป็นระบบ 

แสดงความคิด เ ห็น
เกียวกับประเด็นทีคิด
อย่ า ง เ ป็นระบบไ ม่ 

ครบถว้นชดัเจน 

แสดงความคิด เ ห็น
เกียวกับประเด็นทีคิด
อยา่งเป็นระบบชดัเจน
เป็นบางครัง 

แสดงความคิด เ ห็น
เกียวกับประเด็นทีคิด
อยา่งเป็นระบบชดัเจน 

แสดงความคิด เ ห็น
เกียวกับประเด็นทีคิด
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  

ครบถว้นชดัเจน 

วิ เ ค ร า ะ ห์  จํ า แ น ก
แยกแยะข้อมูล   และ
จั ด ห ม ว ด ห มู่ ข อ ง
ข้อ มู ล   แล ะ เ ลื อ ก
ข้ อ มู ล ที จ ะ นํ า ม า
ประยกุตใ์ช ้

วิ เ ค ร า ะ ห์  จํ า แ น ก
แยกแยะข้อมูล   และ
จั ด ห ม ว ด ห มู่ ข อ ง
ข้อ มู ล   แล ะ เ ลื อ ก
ข้ อ มู ล ที จ ะ นํ า ม า
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ม่
ครบถว้น 

วิ เ ค ร า ะ ห์  จํ า แ น ก
แยกแยะข้อมูล   และ
จั ด ห ม ว ด ห มู่ ข อ ง
ข้อ มู ล   แล ะ เ ลื อ ก
ข้ อ มู ล ที จ ะ นํ า ม า
ประยุกต์ใช้ครบถ้วน
เป็นบางครัง 

วิ เ ค ร า ะ ห์  จํ า แ น ก
แยกแยะข้อมูล   และ
จั ด ห ม ว ด ห มู่ ข อ ง
ข้อ มู ล   แล ะ เ ลื อ ก
ข้ อ มู ล ที จ ะ นํ า ม า
ประยกุตใ์ชค้รบถว้น 

วิ เ ค ร า ะ ห์  จํ า แ น ก
แยกแยะข้อมูล   และ
จั ด ห ม ว ด ห มู่ ข อ ง
ข้อ มู ล   แล ะ เ ลื อ ก
ข้ อ มู ล ที จ ะ นํ า ม า
ประยุกต์ใช้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

กาํหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาข้อมูล และ
ประเมินขอ้มูลทีนาํมา
ประยุกตใ์ชต้ามเกณฑ์
ทีกาํหนด 

ขาดความชัดเจนใน
การกําหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาข้อมูล 

และประเมินข้อมูลที
นาํมาประยุกต์ใช้ตาม
เกณฑที์กาํหนด 

กาํหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาข้อมูล และ
ประเมินขอ้มูลทีนาํมา
ประยุกตใ์ชต้ามเกณฑ์
ทีกาํหนดถูกต้องเป็น
บางครัง 

กาํหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาข้อมูล และ
ประเมินขอ้มูลทีนาํมา
ประยุกตใ์ชต้ามเกณฑ์
ทีกาํหนดถูกตอ้ง 

กาํหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาข้อมูล และ
ประเมินขอ้มูลทีนาํมา
ประยุกตใ์ชต้ามเกณฑ์
ที กํ า ห น ด ถู ก ต้ อ ง
ชดัเจน 

พิจารณาข้อมูล /ข้อ
โ ต้ แ ย้ ง ต า ม ข้ อ มู ล
หลักฐานและแสดง
ความคิดเห็นตามหลกั
เหตุผล 

พิจารณาข้อมูล /ข้อ
โ ต้ แ ย้ ง ต า ม ข้ อ มู ล
หลักฐานและแสดง
ความคิดเห็นตามหลกั
เ ห ตุ ผ ล ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ชดัเจน 

พิจารณาข้อมูล /ข้อ
โ ต้ แ ย้ ง ต า ม ข้ อ มู ล
หลักฐานและแสดง
ความคิดเห็นตามหลกั
เห ตุผลชัด เ จน เ ป็น
บางครัง 

พิจารณาข้อมูล /ข้อ
โ ต้ แ ย้ ง ต า ม ข้ อ มู ล
หลักฐานและแสดง
ความคิดเห็นตามหลกั
เหตุผลชดัเจน 

พิจารณาข้อมูล /ข้อ
โ ต้ แ ย้ ง ต า ม ข้ อ มู ล
หลักฐานและแสดง
ความคิดเห็นตามหลกั
เหตุผลชดัเจนถูกตอ้ง 
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 รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ 
น้อย  ( ) พอใช้  ( ) ด ี ( ) ดมีาก  ( ) 

ค้ น ห า / ค้ น พ บ
คํา ต อบ ต ามหลัก
เ ห ตุ ผ ล จ า ก
แหล่งขอ้มูล   

ไม่ได้คน้หา/คน้พบ
คํา ต อบ ต ามหลัก
เ ห ตุ ผ ล จ า ก
แหล่งขอ้มูล  

ค้ น ห า / ค้ น พ บ
คํา ต อบ ต ามหลัก
เ ห ตุ ผ ล จ า ก
แห ล่ ง ข้ อ มู ล เ ป็ น
ถูกตอ้งเป็นบางครัง   

ค้ น ห า / ค้ น พ บ
คํา ต อบ ต ามหลัก
เ ห ตุ ผ ล จ า ก
แหล่งขอ้มูลถูกตอ้ง  

ค้ น ห า / ค้ น พ บ
คํา ต อบ ต ามหลัก
เ ห ตุ ผ ล จ า ก
แหล่งขอ้มูลถูกตอ้ง
ชดัเจน   

พิ จ า ร ณ า ผ ล ไ ด ้ 

ผลเสีย   คุณโทษที
อาจจะเกิดขึน ทงัใน
ระยะสันและระยะ
ยาว รวมทังคุณค่าที
แท้ จ ริ ง คํ า ต อบ ที
เลือก 

พิ จ า ร ณ า ผ ล ไ ด ้ 

ผลเสีย   คุณโทษที
อาจจะเกิดขึน ทงัใน
ระยะสันและระยะ
ยาว รวมทังคุณค่าที
แท้ จ ริ ง คํ า ต อบ ที
เ ลือกไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

พิ จ า ร ณ า ผ ล ไ ด ้ 

ผลเสีย   คุณโทษที
อาจจะเกิดขึน ทงัใน
ระยะสันและระยะ
ยาว รวมทังคุณค่าที
แท้ จ ริ ง คํ า ต อบ ที
เลือกครบถ้วนเป็น
บางครัง 

พิ จ า ร ณ า ผ ล ไ ด ้ 

ผลเสีย   คุณโทษที
อาจจะเกิดขึน ทงัใน
ระยะสันและระยะ
ยาว รวมทังคุณค่าที
แท้ จ ริ ง คํ า ต อบ ที
เลือกครบถว้น 

พิ จ า ร ณ า ผ ล ไ ด ้ 

ผลเสีย   คุณโทษที
อาจจะเกิดขึน ทงัใน
ระยะสันและระยะ
ยาว รวมทังคุณค่าที
แท้ จ ริ ง คํ า ต อบ ที
เ ลื อ ก ค ร บ ถ้ ว น
สมบูรณ์ 

คิดไต ร่ตรอง   คิด
ทบทวนตามหลัก
เหตุผล 

ขาดความชัดเจนใน
การ คิ ดไต ร่ ตรอง  

คิดทบทวนตามหลกั
เหตุผล 

คิดไต ร่ตรอง   คิด
ทบทวนตามหลัก
เหตุผลเป็นบางครัง 

คิดไต ร่ตรอง   คิด
ทบทวนตามหลัก
เหตุผลทีชดัเจน   

คิดไต ร่ตรอง   คิด
ทบทวนตามหลัก
เ ห ตุ ผ ล ที ชั ด เ จ น  

ถูกตอ้ง 

สรุปความคิดรวบ
ยอดตามหลกัเหตุผล 

ขาดความชัดเจนใน
การสรุปความคิด
รวบยอดตามหลัก
เหตุผล  

สรุปความคิดรวบ
ยอดตามหลกัเหตุผล
ถูกต้อง   ครบถ้วน  

เป็นบางครัง 

สรุปความคิดรวบ
ยอดตามหลกัเหตุผล
ถูกตอ้ง  ครบถว้น   

สรุปความคิดรวบ
ยอดตามหลกัเหตุผล
ถูกต้อง   ครบถ้วน  

ชดัเจน 
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ภาคผนวก ญ 

ประเด็นสัมภาษณ์/ประเด็นสนทนากลุ่ม 
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ประเด็นสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
การวจัิย  “รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างการเรียนการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล” 
ตอนท ี 1  ข้อมูลทวัไป  
1.1   ชือ-สกุล....................................................................................................................................... 
        เบอร์โทรศพัท ์(มือถือ).......................................................   E-mail ........................................... 

.   สังกดัเขตพืนทีการศึกษา    )  สพป.....................................เขต............................................. 
                   )  สพม.....................................เขต............................................. 
.3  วทิยฐานะ   1)  ชาํนาญการพิเศษ     2)  เชียวชาญ     3)  เชียวชาญพิเศษ        

          4) ไม่มี  
1.4  ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา     1)  ตาํกวา่  15  ปี        2) 16 -  20 ปี   
     3)   มากกวา่  20  ปี  
1.   วฒิุการศึกษาสูงสุด   1)  ปริญญาโท  สาขา..........................................................................  

  2) ปริญญาเอก  สาขา.......................................................................... 
  3) อืน  ๆ  ระบุ..................................................................................... 

ตอนท ี   ประเด็นสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม 
1. โรงเรียนของท่านมีการกาํหนดนโยบาย  กลยทุธ์  หรือแผนงานใดบา้ง  ทีส่งเสริมใหค้รูจดั 

การเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งระหวา่งบุคคล 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

2. ผลจากการดาํเนินการใหค้รูจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
เกิดผลประโยชน์กบันกัเรียนอยา่งไร  และเกิดประโยชน์กบัครูผูส้อนอยา่งไรบา้งครูมีการ
นาํไปพฒันาเป็นผลงานทางวิชาการหรืองานวิจยับา้งหรือไม่
.....................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................... 
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3. ท่านคิดวา่โรงเรียนของท่านควรมีวธีิการใดบา้งในการขบัเคลือนใหค้รูจดัการเรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

4. หากมีการฝึกอบรมหรือพฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ  ท่านคิดวา่ควรใหท้างโรงเรียนได ้

สนบัสนุนการฝึกอบรมหรือพฒันาครูในเรืองใดมากทีสุด  เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

5. ขอ้เสนอแนะ อืน  ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ประเด็นสัมภาษณ์ครู 
การวจัิย  “รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างการเรียนการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล” 
ตอนท ี 1  ข้อมูลทวัไป  
1.1   ชือ-สกุล....................................................................................................................................... 
        เบอร์โทรศพัท ์(มือถือ)........................................................   E-mail .......................................... 

.   สังกดัเขตพืนทีการศึกษา   )  สพป.....................................เขต..............................................  
         )  สพม. เขต......................................................... 

.3  วทิยฐานะ   1)  ชาํนาญการพิเศษ     2)  เชียวชาญ     3)  เชียวชาญพิเศษ        
        4) ไม่มี  
1.4  ประสบการณ์การบริหารเขตพืนที    1)  ตาํกวา่  2  ปี    2) 2—5 ปี   3)  มากกวา่  5  ปี  
1.   วฒิุการศึกษาสูงสุด   1)  ปริญญาตรี  สาขา..........................................................................  

  2) ปริญญาโท  สาขา.......................................................................... 
  3) ปริญญาเอก  สาขา.......................................................................... 
  4) อืน  ๆ  ระบุ..................................................................................... 

ประเด็นสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม 
 ตอนท ี  ประเด็นการสนทนา 
1. ท่านคิดวา่การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  มีส่วนสาํคญัต่อการ

พฒันาวชิาชีพครูของท่านอยา่งไร 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

2. ผลจากการดาํเนินการใหค้รูจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เกิด
ผลประโยชน์กบันกัเรียนอยา่งไร  และเกิดประโยชน์กบัครูผูส้อนอยา่งไรบา้งครูมีการนาํไป
พฒันาเป็นผลงานทางวชิาการหรืองานวจิยับา้งหรือไม่ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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3. ทางโรงเรียนของท่านมีวธีิการขบัเคลือนใหค้รูจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลอยา่งไร  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

4.  ท่านคิดวา่หลกัสูตรการฝึกอบรม  เรือง การพฒันาการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  และรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างการเรียนการสอนที
เนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลนี   มีความเหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

5. ขอ้เสนอแนะ อืน  ๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ฎ 

แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นไปได ้
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แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎ ี ความเป็นไปได้  และความสอดคล้องของร่างรูปแบบ
การพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

(BOONSARIT  Model)  สําหรับผู้เชียวชาญตรวจสอบรูปแบบ 

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

 

วตัถุประสงค์    

1. เพือพฒันาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ     

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

2. เพือพฒันาเครืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะ 

การสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 

คําชีแจง 

1. เครืองมือฉบบันีสร้างขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือสอบถามความคิดเห็นของท่านในฐานะ 

ผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  ความเป็นได ้ และความสอดคลอ้งของร่าง
รูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

(BOONSARIT  Model)   

2. รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง 

ระหวา่งบุคคล  หมายถึง  กระบวนการทีนาํมาใชก้ารพฒันาสมรรถนะการสอน  เพือพฒันาให้ผูนิ้เทศ
และครูมีความรู้  ความเขา้ใจ  และมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ซึงประกอบดว้ย  9  ขนัตอน  ดงันี   

 ขนัที    วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน  (Basic Data Analysis  =  B)  เป็นการศึกษาขอ้มูลพืนฐาน
ของการจดัการเรียนการสอนทีเกิดขึนในห้องเรียน  และร่วมกนัพฒันารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในการจดัการเรียนการสอนใน
ชันเรียน  และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับการนํารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไปใช ้

          ขนัที    การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data  =  O)  เป็นการจดัการจดักระทาํขอ้มูลทีได้
จากการศึกษาบริบทของการจดัการเรียนการสอนของครูในชนัเรียน  เพือศึกษาความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลต่อไป           
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       ขนัที    กาํหนดวตัถุประสงค ์ (Objective Training  =  O)  เป็นการกาํหนดวตัถุประสงคที์ได้
จากการประเมินความตอ้งการจาํเป็นของครูจากขนัตอนที  2  เพือกาํหนดเป็นวตัถุประสงค์ในการ
พฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

        ขนัที    เครือข่ายการปฏิบติัการ  (Network Practices  =  N)  เป็นขึนพฒันาความสามารถใน
การสอนของครูโดยการฝึกอบรม  การสร้างเครือข่ายการปฏิบติัการ  เพือให้ความรู้ความเขา้ใจใน
รูปแบบ  เทคนิค  วธีิการในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

         ขนัที    เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม  (Selection  of  Instructional Method   =  S)  ขนันีเป็น
ขนัทีครู  ซึงไดรั้บการฝึกอบรมและการสร้างเครือข่ายการปฏิบติัการทีเกียวกบัการเรียนจดัการเรียน
สอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  และสามารถเลือกรูปแบบ เทคนิค  วิธีการสอนทีมีความ
เหมาะสมสาํหรับผูเ้รียน 
         ขนัที    ครูมีความสามารถในการวดัผลประเมินผล  (Ability of Assessment  =  A)  เป็นขนั
ทีครูสามารถออกแบบและพฒันาเครืองมือในการวดัผลประเมินผลทีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างของ
นกัเรียนแต่ละบุคคลได ้

          ขนัที    การทาํงานประจาํให้เป็นงานวิจยั  (Routine &  Research  =  R)  เป็นขนัทีครูจะตอ้ง
วางแผนการจดัการเรียนการสอนเพือกาํหนดปัญหาทีเกิดขึน  เพือพฒันาการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวจิยัในชนัเรียนอยา่งต่อเนือง 

          ขนัที    การวินิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล   (Individual  Differentiated  

Diagnostic  =  I)  นาํผลทีไดจ้ากการวิจยัมาวินิจฉยัพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละบุคคล  เพือเลือก
นวตักรรม  รูปแบบ  วธีิการสอน  เทคนิคทีมีความเหมาะสมสาํหรับนกัเรียนแต่ละบุคคล 

          ขนัที    ทาํงานเป็นทีม  และขยายผลให้กบับุคคลอืนได ้ (Teamwork,  Transportability  =  

T)  เป็นขนัทีมีความรู้เขา้ใจทีสามารถออกแบบนวตักรรม  รูปแบบ  วิธีการสอน  เทคนิคทีทีมีความ
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน  โดยการร่วมกนัวางแผนเพือพฒันานกัเรียนอย่างเป็นระบบ  สามารถถ่ายทอด
ความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ในการทาํงานและงานวิจยัทีเกียวข้องกับการเรียนการสอน  ซึงมี
รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่าง  ดงันี 
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หลักการ  :  การพฒันาวิชาชีพครูจะช่วยครูสามารถบริหารจดัการการเรียนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

วัตถุประสงค์  :  เพือให้ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนทีเน้นคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคลทีประกอบดว้ย  

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้,  กลยทุธ์การเรียนการสอน,  การวดัผลประเมินผล  และการวิจยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสนับสนุนการเสริมสร้างในการพฒันาวชิาชีพ 

         เป็นระบบสนับสนุนสมรรถนะการสอนทต้ีองมแีละได้รับการพฒันาตลอดกระบวนการเพอืให้การพฒันาวิชาชีพบรรลุเป้าหมายและประสบ
ผลสําเร็จ  ได้แก่  . การโค้ช  (Coaching)  2. การโค้ชแบบเพือนช่วยเพอืน (Peer  Coaching)  3.  การโค้ชเพอืพฒันาความรู้และสติปัญญา  
(Cognitive  Coaching)  4.  การโค้ชแบบพเีลยีง  (Mentor Coaching)  5. การโค้ชเพอืการพฒันาการเรียนการสอน  (Instructional Coaching) 

 5.  การทาํงานประจําให้เป็นการวจิัย  (Routine to Research) 

รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  (BOONSARIT)  9  ขนัตอน คอื 

ขนัที    วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน  (Basic Data Analysis  =  B) 

ขนัที    การจดักระทาํขอ้มูล (Organization Data  =  O) 

ขนัที    กาํหนดวตัถุประสงค ์ (Objective Setting  =  O) 

ขนัที    เครือข่ายการปฏิบติัการ (Network Practices  =  N) 

ขนัที    เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม   

             (Selection of   Instructional  Method  =  S) 

ขนัที    ครูมีความสามารถในการวดัผลประเมินผล   

              (Ability of Assessment  =  A) 

ขนัที    การทาํงานประจาํใหเ้ป็นงานวิจยั   

             (Routine to  Research  =  R) 

ขนัที   การวินิจฉยัความแตกต่างของนกัเรียนเป็นรายบุคคล                                       

             (Individual  Differentiated  Diagnostic  =  I) 

ขนัที    ทาํงานเป็นทีม  และขยายผลใหก้บับุคคลอืนได ้         

              (Teamwork,  Transportability  =  T)   

 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี เพอืกาํหนดเป็นขนัตอนของ
รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูฯ  ซึงประกอบด้วย 

 

ทฤษฏีรูปแบบการพฒันาวิชาชีพของGlickman, 

Gordon  S.P,  Sally J. Zepeda, วิชยั  วงศใ์หญ่,   

วชัรา  เล่าเรียนดี 

 

การเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของ  

 Carl R. Rogers,  American Psychological 

Association, 1997,  วิชยั วงศใ์หญ่,  2537,   

วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2542 

 

ทฤษฎกีารจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎกีาร
สร้างความรู้  (Constructivist Theory)  รวมทงั
แนวคิดของ วีโกทส์กี  (Vygotsky, 1978);        

เพียเจต ์(Piaget, 1997);   ดชั (Duch 1995),       

ดนัแลพ และ กราบิงเกอร์  (Dunlap and  

Grabinger 1996, 2002), ฟอสน็อท  (Fosnot, 

 1996), กานอน และคอลลีย ์(Gagnon and 

Collary, 2005), วชัรา เล่าเรียนดี (2552) 

รูปแบบการเรียนรู้  (Learning style)  (David A. 

Kolb, 2005) 

ทฤษฎกีารเปลยีนแปลง 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ผู้ใหญ่ 

การเรียนการสอนทีเน้นคุณค่าแตกต่างระหว่าง
บุคคลของ  Carol Ann Tomlinson.  2010,  Susan 

Demirsky Allan, สพฐ. 
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3. ขอ้มูลทีไดจ้ากเครืองมือฉบบันี  จะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครู 

เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน  ซึง
ไม่มีผลใด  ๆ  ต่อตวัท่าน 

4. ขอ้มูลทีไดจ้ากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะมีประโยชน์อยา่งยงิ  จึงขอความกรุณา 
แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นให้ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริง  ๆ 

5. เครืองมือฉบบันี  มี  3  ตอน  คือ 

ตอนที  1  ขอ้มูลพืนฐานของผูเ้ชียวชาญ 

ตอนที  2  การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี  และความเป็นไปได ้

 

ตอนท ี 1  ข้อมูลพนืฐานของผู้เชียวชาญ 

1.1   ชือ-สกุล.......................................................................................................................................... 

        เบอร์โทรศพัท ์(มือถือ)..........................................................   E-mail .......................................... 

1.2  ตาํแหน่ง  ........................................................................................................................................ 

1.3  สถานทีทาํงาน  ............................................................................................................................... 

1.4  วทิยฐานะ   1)  ชาํนาญการพิเศษ     2)  เชียวชาญ     3)  เชียวชาญพิเศษ        

        4) ไม่มี  

1.5  ประสบการณ์    1)  ตาํกวา่   15  ปี    2)  16 – 20  ปี   3)  21  ปีขึนไป  

1.6  วฒิุการศึกษาสูงสุด   1)  ปริญญาโท  สาขา..........................................................................  
  2) ปริญญาเอก  สาขา.......................................................................... 

    3) อืน  ๆ  ระบุ.....................................................................................   
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ตอนท ี   การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎ ี และความเป็นไปได้ 

คําชีแจง  โดยทาํเครืองหมาย    แสดงระดบัคะแนนทีมีต่อรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครู 

   เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   

 ระดบัคุณภาพ  5  หมายถึง  ครบถว้น  ถูกตอ้ง  สอดคลอ้ง  เหมาะสมดีมาก 

 ระดบัคุณภาพ  5  หมายถึง  ครบถว้น  ถูกตอ้ง  สอดคลอ้ง  เหมาะสมดี 

 ระดบัคุณภาพ  3  หมายถึง  ครบถว้น  ถูกตอ้ง  สอดคลอ้ง  เหมาะสมปานกลาง 

 ระดบัคุณภาพ  2  หมายถึง  มีครบทุกรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุงแกไ้ข 

 ระดบัคุณภาพ  1  หมายถึง  ไม่มี  มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคลอ้ง  ตอ้งปรับปรุง 

       แกไ้ขหรือเพิมเติม 
 

รายการ 
ระดบัคุณภาพ  

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
     

.  ความเป็นมาและความสําคญัของรูปแบบ
การพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

      

    .   ระบุความเป็นมาและความสาํคญัของ
การพฒันารูปแบบชดัเจน 

      

    .   การใชภ้าษาและการเรียบเรียงความ
เป็นมาและความสาํคญัของรูปแบบมีความ
ต่อเนืองและเหมาะสมทาํใหเ้ห็นภาพรวม
และจุดเนน้ของรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

      

.  แนวคดิพนืฐานในการพฒันารูปแบบ       

     .   ความชดัเจนในการบรรยายแนวคิดที
ใชเ้ป็นพืนฐานในการพฒันารูปแบบ 

      

     .   ความเหมาะสมในการนาํแนวคิดมา
ใชใ้นการพฒันารูปแบบ 

      

     .   การใชภ้าษาในการอธิบายเกียวกบั
แนวคิดต่าง ๆ   
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รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
     

.  การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 

การพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนทเีน้นความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล  (ภาพรวม) 

      

     .   การกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ
มีความสมบูรณ์ครอบคลุมความตอ้งการ
จาํเป็นต่อสมรรถนะการสอนทีเนน้ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

      

     .   แต่ละองคป์ระกอบมีความสมัพนัธ์  

สอดคลอ้งส่งเสริมซึงกนัและกนั   

      

     .   การเรียบเรียงลาํดบัองคป์ระกอบใน
รูปแบบมีความเหมาะสมเขา้ใจไดง่้าย 

      

.  องค์ประกอบของรูปแบบการพฒันา
วชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล           

(แต่ละองค์ประกอบ) 

      

     .   หลกัการ 

             )  ความชดัเจนของของรูปแบบ 

      

              )  ความสอดคลอ้งกบัแนวคิด
พืนฐานทีนาํมาใชพ้ฒันารูปแบบ 

      

              )  สามารถใชเ้ป็นกรอบในการ
กาํหนดสาระและวธีิการ 

      

              )  แสดงใหเ้ห็นถึงจุดเนน้ในการ
พฒันาวชิาชีพครู 

      

               )  การใชภ้าษาและการเรียงลาํดบั
ของหลกัการ 

      

     .   วตัถุประสงค์ 

            )  ความสอดคลอ้งระหวา่ง
วตัถุประสงคก์บัหลกัการ 

      

            )  วตัถุประสงคมี์ความชดัเจน
สามารถแสดงถึงสิงทีมุ่งหวงัจะใหเ้กิดขึน 
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รายการ 
ระดบัคุณภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
     

ในตวัครูและนกัเรียน       

           )  วตัถุประสงคมี์ความเป็นไปได ้       

           )  สิงทีมุ่งหวงัใหเ้กิดขึนกบัครูมี
ความสาํคญัและความจาํเป็นต่อการพฒันา
ผูเ้รียน 

      

           )  การใชภ้าษาและการเรียบเรียง
ถอ้ยคาํมีความเหมาะสม  สละสลวยเขา้ใจง่าย 

      

    .   กระบวนการพฒันาวชิาชีพครู        

           )  มีขนัตอนการสอนครบถว้น
เหมาะสม  และสอดคลอ้งต่อเนือง 

      

           )  การพฒันาวชิาชีพครูตามขนัตอน
สามารถใหค้รูบรรลุตามวตัถปุระสงคแ์ละ
สะทอ้นถึงผูเ้รียน 

      

           )  กระบวนการพฒันาวชิาชีพมีความ
เหมาะสม  สามารถทาํใหก้ารเรียนการสอน
บรรลุผลตามวตัถุประสงค ์

      

          )  การใชภ้าษาสละสลวยเขา้ใจง่าย       

    .   ระบบสนับสนุนการพฒันาวชิาชีพครู 

           )  มีความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการ
กบัวตัถุประสงค ์

      

            )  มีความชดัเจนสามารถแสดงถึงสิง
ทีมุ่งหวงัจะใหเ้กินขึนในตวัครูทีสะทอ้นถึง
ผูเ้รียน 

      

            )  ระบบสนบัสนุนการพฒันา
วชิาชีพครูมีความเป็นไปได ้

      

            )  มีความมุ่งหวงัใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน
มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการพฒันา
วชิาชีพครูและสะทอ้นถึงผูเ้รียน 

      

            )  การใชภ้าษาและการเรียบเรียง
ถอ้ยคาํมีความเหมาะสม  สละสลวยเขา้ใจง่าย 
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รายการ 
ระดบัคุณภาพ  

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
     

    .   การวดัและประเมนิผล  

           )  การวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมายของรูปแบบการพฒันาวชิาครู
เพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

      

           )  การวดัและประเมินผลมีความ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการ
ประเมิน   

      

           )  หลกัเกณฑแ์ละแนวทางทีเสนอมี
ความชดัเจนสามารถนาํไปปฏิบติัได ้

      

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอนื ๆ   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ฏ 

ประมาลภาพการใชรู้ปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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ประมาลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การวจัิยเรือง “รูปแบบการพัฒนาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 
ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล” ระหว่างวนัท ี25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั วงษใ์หญ่ และอาจารย ์ดร.มารุต พฒัพล ไดใ้ห้ความรู้เกียวความสําคญั
ของการพฒันาวิชาชีพครู รูปแบบ เทคนิคการพฒันาวิชาชีพครู ซึงประกอบดว้ย 1) การโคช้  

(Coaching) 2) การโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer  Coaching) 3) การโคช้เพือพฒันาความรู้และ
สติปัญญา (Cognitive  Coaching) 4) การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) 5) การโคช้เพือ   

การพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) 

อาจารย ์ ดร.ศกัดิสิน ช่องดารากุล และอาจารย ์ดร.วรรณา ช่องดารากุล ไดใ้ห้ความรู้กบัผูเ้ขา้ร่วม
การประชุมเชิงปฏิบติัฯ  เกียวกบัการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้แบบยอ้นกลับ   

การวดัและประเมินผลทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ และผูช่้วยศาสตราจารย ์รุจิราพร รามศิริ นกัศึกษาระดบั
ปริญญาเอก  ได้ให้ความรู้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการฯ เกียวกบัการพฒันาการเรียนการ
สอนดว้ยกระบวนการวจิยั/การวจิยัในชนัเรียน   

โรงเรียนเครือข่ายรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วย โรงเรียนเนินสง่าวิทยา โรงเรียนชุมชนบวับานสามคัคี  

โรงเรียนบา้นตลุกคูณพฒันา  โรงเรียนทีสังกดัในเครือข่ายโรงเรียนซบัใหญ่ จาํนวน 12 โรงเรียน
ให้ความร่วมมือในการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ และรับการปรึกษาการเขียนหน่วยการเรียนรู้/

แผนการเรียนรู้ทีถูกตอ้ง   
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ประมาลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การวจัิยเรือง “รูปแบบการพัฒนาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 
ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล” ระหว่างวนัท ี7 - 8 ตุลาคม พ.ศ.2556   

 

 
 
 
 

อาจารย ์ดร.จิมมี ทองพิมพ ์และคุณครูบุญยฤทธิ ปิยะศรี ไดใ้ห้ความรู้กบัโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  

เกียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยกระบวนการวจิยั   
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การประชุมวางแผนการออกนิเทศ  ติดตาม  และช่วยเหลือ 

ตามรูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 

ทเีน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงษศ์กัดิ  ดีอุดม รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคม นายบุญยฤทธิ  ปิยะศรี  หัวหนา้ฝ่าย
บริหารงานวิชาการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ไดป้ระชุมวางแผนการออกนิเทศ ติดตามและช่วยเหลือ
ร่วมกับหัวหน้าสายชันซึงจะตอ้งปฏิบติัหน้าทีการโค้ชเพือพฒันาการเรียนการสอน ( Instructional  

Coaching) การโคช้แบบพีเลียง (Mentor Coaching) และการโคช้แบบเพือนช่วยเพือน (Peer  Coaching) 
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กจิกรรมการพฒันาวชิาชีพครูตามรูปแบบการพฒันาวชิาชีพเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 
ทเีน้นความแตกต่างระห่างบุคคล 

คุณครูสวณี ปินประเสริฐ หวัหนา้สายชนัระดบัประถมศึกษา ผูท้าํหนา้ทีการโคช้แบบเพือนช่วยเพือน 

การโค้ชเพือพฒันาการเรียนการสอน ประชุมชีแจงเกียวกับการนิเทศติดตามและช่วยเหลือครูใน
ระดบัชนัประถมศึกษา ซึงไดรั้บความร่วมมือจากคณะคุณครูอยา่งดียงิ 

คุณค รูสุวณี  ปินประเสริฐ  หัวหน้าสายชันประถมศึกษา  ได้ เข้า ร่วมสัง เกตการสอนของ   

คุณครูอรวรรณ มีชาํนาญ และนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ไดใ้หค้วามร่วมมือยา่งดียงิ    
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กจิกรรมการพฒันาวชิาชีพครูตามรูปแบบการพฒันาวชิาชีพเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 
ทเีน้นความแตกต่างระห่างบุคคล 

คุณครูธัญมล ศรีโคตร หัวหน้าสายระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  ได้ประชุมวางแผนการออกนิเทศ  

ติดตามและช่วยเหลือ โดยการโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) และ   

การสังเกตการสอน (Observation Teaching) ระยะที 1 ให้กบัคุณครูได้รับทราบการออกนิเทศ   

ซึงคุณครูในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ไดใ้หค้วามร่วมมืออยา่งดียงิ 

คุณครูธัญมล ศรีโคตร หัวหน้าสายระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ได้ออกนิเทศ  ติดตามและช่วยเหลือ   

โดยการโค้ชเพือพฒันาการเรียนการสอน ( Instructional Coaching) และการสังเกตการสอน 

(Observation Teaching) ของคุณครูเกษม  กิติพนัธยาพร  ทีทาํการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดใ้หค้วามร่วมมืออยา่งดียงิ 
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กจิกรรมการพฒันาวชิาชีพครูตามรูปแบบการพฒันาวชิาชีพเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 
ทเีน้นความแตกต่างระห่างบุคคล 

คุณครูสุพตัรา ทงัพรม หวัหนา้สายมธัยมศึกษาตอนปลาย และคุณครูทิพยถ์าวร ทพัอมรศิริ ครูวิชาการ
สายมธัยม ผูท้าํหนา้ทีการโคช้เพือพฒันาการเรียนการสอน (Instructional Coaching) ไดเ้ขา้ร่วมสังเกต
การสอน (Observation Teaching) ตามรูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ของคุณครูจิตติวรรณ อินทรผล และคุณครูประเสริฐศกัดิ ธีรุกุล 

ทีปฏิบติัการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งดียงิ  
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กจิกรรมการพฒันาวชิาชีพครูตามรูปแบบการพฒันาวชิาชีพเพอืเสริมสร้างสมรรถนะการสอน 
ทเีน้นความแตกต่างระห่างบุคคล 

นายพงษศ์กัดิ  ดีอุดม รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนซบัใหญ่วิทยาคม ไดใ้หก้ารสัมภาษณ์การขบัเคลือน
รูปแบบการพฒันาวชิาชีพครูเพือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

คณะครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ได้ให้การสัมภาษณ์การนํารูปแบบการพฒันาวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนทีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
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