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  สุดหทยั  รุจิรัตน์: รูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 2) ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงั เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 2.1) ประเมินผลสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั 2.2) 
ศึกษาพฒันาการเก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั 2.3) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูรั้บการเสริมพลงั เก่ียวกบัรูปแบบ
การเสริมพลงัท่ีพฒันาข้ึน 2.4) ศึกษาพฒันาการความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียน  3) เพื่อขยายผลรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นครูผูส้อนระดบั
ประถมศึกษา จาํนวน 4 คน และนกัเรียน 191 คน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีการศึกษา 2558   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย รูปแบบการ
เสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา คู่มือการใชรู้ปแบบฯ 
แผนการเสริมพลงั   แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา   แบบ
ประเมินตนเองของครูท่ีมีต่อความสามารถในจดัการเรียนรู้ของตนเองท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงั แบบบนัทึกสะทอ้นผลการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน และแบบประเมินการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา  
 ผลการวิจยั พบวา่  

1. รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มีช่ือว่า “NICE Model” มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) หลกัการ เป็นการเสริมพลงัครู ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
ส่งเสริม และสนบัสนุนใหแ้สดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 2) 
วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 3) กระบวนการ
เสริมพลงั ประกอบดว้ย 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัและประเมินความตอ้งการเสริมพลงั (N : Need Analyzing) ระยะ
ท่ี 2 การวางแผนร่วมกนั (I : Interactive Planning) ระยะท่ี 3 การเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ือง (C : Continue Empowering) ซ่ึงประกอบดว้ย 3.1) สร้าง
แรงจูงใจ (Motivating) 3.2) ใหข้อ้มูล (Informative) 3.3) เพิ่มพนูความรู้ (Increasing) 3.4) นาํสู่การพฒันา (Developing) ระยะท่ี 4 การประเมินผล
การเสริมพลงั (E : Evaluating)  4) ปัจจยัสนบัสนุนในการนาํรูปแบบไปใช ้ซ่ึงประกอบดว้ย 4.1) ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสาํคญัของการเสริม
พลงั และใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 4.2) การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู โดยครูมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน  5) การวดัและประเมินผล ซ่ึงประกอบดว้ย 5.1) สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 5.2) การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนใน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ ดา้น
การเรียนรู้ และดา้นสัมพนัธภาพ โดยพบวา่ รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนมีคุณภาพ  

2. ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า 2.1) ครูผูส้อนมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขอยูใ่นระดบัดี มี
พฒันาการในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขสูงข้ึน และเห็นว่ารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขมีความเหมาะสม 2.2) นกัเรียนมีพฒันาการของการเรียนรู้อยา่งมีความสุขสูงข้ึน  

3. ผลการขยายผลรูปแบบพบว่า 3.1) ครูผูส้อนมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขอยู่ในระดบัดี มี
พฒันาการในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขสูงข้ึน และเห็นว่ารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขมีความเหมาะสม 3.2) นกัเรียนมีพฒันาการของการเรียนรู้อยา่งมีความสุขสูงข้ึน  
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 The objectives of this research were to: 1) develop and determine the quality of the Empowerment Model to Develop 

Instructional Competency of Teachers that Promote Happiness Learning of Primary Students, 2) evaluate the effectiveness of  the 

Model, and 3) disseminate the Model in primary schools. The samples used in the research were 4 teachers in Darunaratchaburi 

School of Ratchaburi Diocesans Schools in the Academic Year 2015. The research instruments consisted of  the Empowerment 

Model to Develop Instructional Competency of Teachers that Promote Happiness Learning of Primary Students, Empowerment 

Model manual, empowerment plan, instructional competency assessment form, self-assessment form, observation form, 

self-reflection form, happiness learning evaluation form, and the questionnaires about the opinions toward the Empowerment 

Model. Data were analyzed by mean, standard deviation, and content analysis.  

 The research findings were as follows:  

1. An Empowerment Model to Develop Instructional Competency of Teachers that Promote Happiness Learning of 

Primary Students which was called “NICE Model” consisted of 5 components.  The first component was principle which included 

the empowerment with participation in operational support,  enhancement of the expression of knowledge, skills and attitudes that 

were to encourage the happiness learning of students. The second component was objective which included the enhancement of  

instructional competency of teachers that promote happiness learning of primary students. The third component was the process of 

empowerment which consisted of 5 stages: stage 1- Needs Analyzing (N), stage 2- Interactive Planning (I), stage 3- Continue 

Empowering (C) which were 3.1) Motivating 3.2) Informative 3.3) Increasing 3.4) Developing, and stage 4- Evaluating (E). The 

fourth component was supporting factor that helped successfully implement the Model which consisted of 4.1) administrators' 

recognition the importance of empowerment and provided support resources to improve teachers' instructional competency, 4.2) 

teachers' involvement in every step. The fifth and last component was assessment and evaluation which composed of  5.1) 

instructional competency which consisted of knowledge, skills and attitudes and 5.2) happiness learning of students in the form of 

attribute, learning, and relationships. The developed Empowerment Model met necessary requirements, had an acceptable quality, 

and was appropriate to implement in primary schools.  

2. The effectiveness of the Empowerment Model indicated that 2.1) the teachers had instructional competency at the 

high level,  higher development of instructional competency among teachers involved, and 2.2) students showed higher happiness 

learning.  

3. The results of the dissemination indicated that 3.1) the teachers had instructional competency at the high level, 

higher development of instructional competency among teachers was evidenced, and 3.2) students showed higher happiness 

learning. 
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ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา สําเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความ
กรุณาอยา่งสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั วงษใ์หญ่ และ
อาจารย ์ดร.ชัชว ์เถาวช์าลี อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริวรรณ วณิช
วฒันวรชยั ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย ์ดร.วรรณา ช่องดารากลุ ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ี
กรุณาให้คาํปรึกษา แนะนาํ ตรวจสอบเน้ือหาและกระบวนการวิจยั ตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 
ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ์  รองศาสตราจารยลิ์ขิต 
กาญจนาพร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มารุต  พฒัผล ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แสงเดือน เจริญฉิม  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชมนาด  เช้ือสุวรรณทวี  ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.รุจิราพร รามศิริ อาจารย ์ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม อาจารย ์ดร.ลาวรรณ   สกุลกรุณา
อารีย ์ อาจารย ์ดร.พลวตั   วุฒิประจกัษ ์ อาจารย ์ดร. กมัปนาท   บริบูรณ์  อาจารย ์ดร.จิระ ดีช่วย  
อาจารย ์ดร.มนตช์ยั พงศกรนฤวงษ ์ อาจารย ์ดร.โชติมา หนูพริก และ อาจารย ์ดร.นิวฒัน์ บุญสม  
ท่ีกรุณาเป็นผูท้รงคุณวุฒิในการสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ และเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหารโรงเรียนดาํเนินวิทยา โรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียน
เทพินทร์พิทยา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการนาํรูปแบบไปทดลองใช ้และขยายผล อาํนวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาํเนินวิทยา โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี และโรงเรียนเทพินทร์พิทยา ท่ีใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์แก่งานวิจยั 

ขอขอบคุณกลัยาณมิตรทุกท่านรวมถึงเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่าย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ สนบัสนุน 
และให้กาํลงัใจ จนงานวิจยัน้ีสําเร็จลุล่วงดว้ยดี ตลอดจนเพ่ือนร่วมหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน รุ่นท่ี 6  รวมถึงรุ่นพี่และรุ่นนอ้ง  ท่ีช่วยเหลือเก้ือกลูใหก้าํลงัใจท่ีดี
เสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา 
พี่ชาย พี่สาว ครูอาจารยทุ์กท่าน ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ต่างๆ แก่ผูว้ิจยั  
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บทที ่1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญั 
 การจดัเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพื่อพฒันาใหเ้ป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข โดยสถาบนัการศึกษาตอ้งจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตนเองเตม็ศกัยภาพ ใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นการจดัการเรียนการสอนตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2542) สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) กาํหนด
วิสัยทศัน์การพฒันาประเทศในระยะเวลา 5 ปีไวว้่า “สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ดว้ยความ
เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมีพนัธกิจที่สําคญัขอ้หน่ึงคือ 
การพฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะและการดาํรงชีวิตอยา่งเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวยั สถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบั
การเปล่ียนแปลง (ราชกิจจานุเบกษา, 2554: 46-47) แต่เน่ืองจากสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 มีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยแีละการส่ือสาร ทาํใหผู้เ้รียนตอ้งมี
การเรียนรู้เพิ่มข้ึน รวมทั้งตอ้งมีการปรับตวัเพื่อพฒันาทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองใหท้นั
กบัการเปล่ียนแปลง ผูเ้รียนตอ้งเรียนอยา่งเคร่งเครียด และเหน็ดเหน่ือย หากเป้าหมายของการเรียน
ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนไม่ตรงกนั ก็จะทาํใหผู้เ้รียน เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน ทาํใหผู้เ้รียนมี
การเรียนรู้อยา่งไม่มีความสุข ซ่ึงจะส่งผลเสียตามมามากมาย เช่น ความอดทนนอ้ยลง ความ
ขยนัหมัน่เพียรในการเรียนลดลง ผลการเรียนตกตํ่า ความรู้สึกอ่อนโยน เอ้ืออาทรหายไป ความเห็น
อกเห็นใจต่อกนัและกนัเส่ือมไป การดาํรงชีวิตก็จะไม่มีความสุขไปดว้ย (สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2540)  
 ความสุขกบัการศึกษาท่ีถูกตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถแยกจากกนัได ้ถา้ไม่สามารถทาํให้
คนมีความสุข การศึกษาก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได ้(พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยตุโต, 2542: 7) ซ่ึงตรงกบั
ผลการวิจยัของ ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์ (2544) ในเร่ืองการเรียนรู้อยา่งมีความสุข : สารเคมีในสมองกบั
ความสุขและการเรียนรู้ พบว่าสารเคมีท่ีก่อใหเ้กิดความสุข คือ เวโรโตนิน โดปามีน และเอนโดฟีน 
ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงโดยอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม นกัเรียนท่ีเรียนรู้อยา่งมีความสุขจะมี
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สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี อนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนไดรั้บการตอบสนองจากการ
ใฝ่รู้ การปฏิบติั การสร้างสรรคข์องตนเอง การใชค้วามคิด การใหเ้หตุผลเก่ียวกบัการบริโภค รวมถึง
การเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัดว้ยการอนุรักษแ์ละเห็นคุณค่า เป็นบุคคลท่ีบริโภคดว้ยปัญญา 
การท่ีนกัเรียนไดท้าํในส่ิงท่ีตนสนใจ สามารถเรียนให้รู้ความจริง บรรลุความดี ความงาม ความรัก 
อิสรภาพ มีการแบ่งปันซ่ึงกันและกัน และประสบความสําเร็จ (วิชยั วงษ์ใหญ่, 2555: 11) 
เช่นเดียวกับท่ีพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) แสดงธรรมกถาเก่ียวกับความสุข 5 ชั้น ณ 
วดัญาณเวศกวนั นครปฐม เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2555 ซ่ึงสรุปไดว้่าความสุขชั้นแรกเป็น
ความสุขสามัญท่ีทุกคนในโลกปรารถนา คือสุขจากการเสพวตัถุ หมายถึง การได้รับ จนอาจ
กลายเป็นว่าชีวิตและความสุขของตวัเองตอ้งไปข้ึนกบัวตัถุ แต่หากสามารถพฒันาให้สูงข้ึนไปสู่
ความสุขชั้นท่ี 2 คือ ความสุขจากการให้ เกิดจากการฝึกคุณธรรมความเมตตากรุณา คุณธรรมท่ี
พฒันาข้ึนมาในใจ ทาํให้เรามีความสุขจากการให้ การให้กลายเป็นความสุข ดังนั้น เม่ือเด็กมี
ความสุขในการเรียนรู้จะทาํให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ คิดถึง
ประโยชน์ของสงัคมและประเทศชาติมากกวา่ประโยชน์ของตนเอง มีความสุขในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
มีความสุขในการเรียนรู้ ส่ิงใหม่ๆ  มีความสุขที่จะทาํงาน  และที่สําค ัญที่สุดคือมีความสุข        
ในการกระทาํประโยชน์ใหก้บัประเทศชาติและสืบต่อส่ิงท่ีเป็นความดีและความสุขน้ีไปถึงลูกหลาน
ของตนต่อๆ ไป (ศนัสนีย ์ฉัตรคุปต,์ 2544: 31) สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2545: 33-35) กล่าวไวว้่า นกัเรียนท่ีเรียนรู้อยา่งมีความสุขจะมีความรู้สึกว่าตนไดรั้บการ
ยอมรับว่าเป็นมนุษยท่ี์มีหวัใจและมีความสามารถ ครูมีความรัก เมตตา จริงใจต่อตนเอง เห็นคุณค่า
ของชีวิตและความเป็นมนุษยข์องตน รับรู้ความหมายของการมีชีวิตอยู ่ยอมรับทั้งขอ้ดีและขอ้ดอ้ย
ของตนเอง รู้วิธีการปรับตวัใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มไดโ้ดยไม่เสียสุขภาพจิต มีโอกาสเลือกเรียนตาม
ความสนใจและความถนดัของตน รู้สึกวา่บทเรียนสนุก แปลกใหม่ จูงใจใหติ้ดตามและอยากคน้ควา้
หาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งส่ิงท่ีเรียนรู้ไม่สูญเปล่า สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ดงัท่ีผูว้ิจยั
สอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนในสังกดั 
สังฆมณฑลราชบุรีแห่งหน่ึง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 นกัเรียนคนหน่ึงแสดงความคิดเห็น
ไวว้่า “ฉันชอบวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคุณครูใจดีและก็สอนดี ไม่เขา้ใจก็ยกมือถาม ครูก็จะอธิบาย
ใหม่ และกน็าํวิชาคณิตศาสตร์ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได”้ 
 ความสุขเป็นส่ิงท่ีทุกคนแสวงหาและเพียรพยายามท่ีจะให้ตนเองและคนใกล้ชิดมี
ความสุข โดยเฉพาะอยา่งยิง่พ่อแม่ย่อมตอ้งการให้ลูกมีความสุข ครูผูส้อนต่างก็อยากใหน้กัเรียน
มีความสุข ความสุขท่ีเกิดจากการศึกษา คือเกิดจากการมีปัญญาเขา้ใจคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ และ
ตอบสนองความใฝ่รู้ ความใฝ่รู้ก็จะทาํใหเ้ราเกิดความสุขท่ีไดรู้้ในส่ิงท่ีตอ้งการรู้ทาํใหเ้กิดคุณค่าแก่
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ชีวิต การเรียนรู้อยา่งมีความสุขเป็นความรู้สึกของผูเ้รียนท่ีแสดงออกถึงความพึงพอใจ ความตั้งใจ 
ความสนใจ กระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ (จนัทรรัตน์ 
วงศอ์ารีสวสัด์ิ, 2542) รู้สึกสนุกสนานกับบทเรียน รักและเห็นคุณค่าการเรียนรู้ (สาํนกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540) เม่ือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจะทาํให้ผูเ้รียน 
ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข และมีประสิทธิภาพ เป็นคนมีความสุขในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ มีความสุข
ในการทาํงาน การเรียนรู้อยา่งมีความสุขจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัปัจจยัท่ีสาํคญัหลายอย่าง การจดัการ
เรียนรู้ท่ีทาํใหผู้เ้รียนมีความสุขจะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงสาํคญัหลายประการ เช่น สุขภาพร่างกายและภาวะ
ทางจิตใจของผูเ้รียน กระบวนการจดัการศึกษา ครูและผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งรักและเขา้ใจผูเ้รียน
อาํนวยความสะดวก ในการจดัการเรียนการสอน ผูป้กครองตอ้งเขา้ใจศกัยภาพของผูเ้รียน สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ แพรวพรรณ์ พิเศษ (2549) พบว่าปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอน ลกัษณะครู 
ลกัษณะนกัเรียน ลกัษณะเพื่อน และลกัษณะพ่อแม่ผูป้กครองมีผลต่อการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียน 
 สภาพปัญหาดา้นการศึกษาท่ีสาํคญัในระบบการศึกษาไทยในปัจจุบนัตามท่ีนกัวิชาการ
ศึกษาไดส้รุปไวคื้อ ดา้นผูส้อนและวิธีการสอน กล่าวคือ ผูส้อนมุ่งสอนแต่เน้ือหาวชิาเป็นหลกั ทั้งยงั
เป็นผูก้าํหนดทุกส่ิงทุกอยา่งในการเรียนการสอน ส่วนวิธีการสอนนั้นยงัมุ่งเนน้ท่ีการสอนหนงัสือ
มากกวา่สอนคน  เพราะยดึวิชาเป็นตวัตั้งมากกว่ายึดผูเ้รียนเป็นตวัตั้ ง พฤติกรรมการสอนเป็นไป
อยา่งจาํเจ และเน้นพฤติกรรมถ่ายทอดป้อนขอ้มูลให้จาํเป็นส่วนใหญ่ การฝึกปฏิบติั ฝึกคิด ใช้
ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การอบรมบ่มนิสัย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีนอ้ยกว่า
การท่องบ่นเน้ือหา จึงทาํให้ผูเ้รียนขาดคุณลกัษณะช่างสงสัยหรือใฝ่รู้ ขาดความคิดสร้างสรรค ์ไม่กลา้คิด 
ไม่กลา้ปฏิบติั และมองไม่เห็นความสําคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นกนั (วิวฒัน์ ขตัติยะมาน, 
2549: 52; พวงรัตน์ บุญญานุรักษ,์ 2544: 5-7) ดงันั้นจะเห็นไดว้่าผูส้อนหรือครูเป็นผูท่ี้มีบทบาท
สาํคญัมากท่ีสุดในการพฒันาการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
 จากการศึกษาทบทวนเอกสารและผลการศึกษาวิจยัของ พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์และพรทิพย ์
แขง็ขนั (2551: 5) เร่ือง สมรรถนะครูและแนวทางการพฒันาครูในสังคมท่ีเปล่ียนแปลง พบว่า การ
พฒันาครูที่หน่วยงานส่วนกลางเป็นผูด้าํเนินการนั้น ส่วนใหญ่ ใชว้ิธีการประชุมอบรมท่ีใชก้าร
บรรยาย การประชุมกลุ่มย่อย แลว้สรุปความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ และมีผูเ้ขา้รับการอบรม
ค่อนขา้งมาก ทาํให้ไม่สามารถส่ือสารเป็นรายบุคคลไดอ้ย่างใกลชิ้ดทัว่ถึง หลงัส้ินสุดการอบรม
ไม่สามารถติดตามผลการพฒันาได้อย่างต่อเน่ือง ทาํใหไ้ม่สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการประชุม 
อบรม มาใชไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จอยซ์และชาวเวอร์ (Joyce and 
Showers, 1988, cited by Costa and Garmston, 2002: 38) ท่ีพบว่า การฝึกอบรมในภาคทฤษฎีดว้ย
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การบรรยายเพียงอยา่งเดียวนั้น ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ในระดบัตํ่า เกิดทกัษะไดใ้นระดบัปานกลาง และ
สามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดใ้นระดบัตํ่ามาก เช่นเดียวกบัการศึกษาของ จุรีรัตน์ กิจสมพร และคณะ 
(2550: 58-61) เร่ืองความตอ้งการการพฒันาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขในยคุการเปล่ียนแปลง
ของระบบบริการสุขภาพ พบว่า รูปแบบการพฒันาบุคลากรสาธารณสุข โดยการฟังบรรยายอย่างเดียว  
ไม่สามารถท่ีจะนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากน้ี ในทางปฏิบติั มกัพบอยู่เสมอว่า อาจารย์
พยาบาลจะเดินทางเขา้ร่วมประชุมทางวิชาการเก่ียวกบักลยทุธ์ แนวคิด และเทคนิคการสอนใหม่ๆ 
อยูเ่ป็นประจาํ แต่เม่ือกลบัสู่หน่วยงานแลว้ ก็ไม่ไดน้าํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัจริง ดงันั้น ในการ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู โดยการใหค้วามรู้ดว้ยการบรรยาย หรือการฝึกอบรมท่ีจดั
ข้ึนเพียงคร้ังคราว อาจไม่เพียงพอท่ีจะส่งเสริมให้การพฒันาความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะดา้นการ
จดัการเรียนรู้ของครูได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ส่ิงสาํคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงในการพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูซ่ึงอยู่ในวยัผูใ้หญ่ คือ การตระหนักถึงวิธีการพฒันาท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสม โดยคาํนึงถึงหลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูแต่ละคน แต่ละ
กลุ่ม หรือแต่ละวยั กระบวนการและกิจกรรมสาํหรับการพฒันานั้น ตอ้งช่วยให้ครูมีความกา้วหนา้
ในวิชาชีพ ทั้งดา้นความรู้ และความสามารถในการคิดระดบัสูง มีเทคนิคใหม่ๆ ในการจดัการเรียนรู้
ท่ีมีประสิทธิภาพ รู้เทคนิคและกลยทุธ์ในการจูงใจให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ในการแสดงออก 
และในการสร้างสรรคค์วามรู้ ตลอดจนการช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างเต็ม
ศกัยภาพ และมีความสุข ดงันั้น การพฒันาครูจึงมิใช่การพฒันาดว้ยการฝึกอบรมเพียงคร้ังเดียว แลว้
ไดผ้ลตลอดไป แต่ตอ้งเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง บูรณาการ และประสานเขา้ไปในระบบของ
โรงเรียน (ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์และอุษา ชูชาติ, 2545: 105-106) ครูตอ้งไดรั้บโอกาสในการฝึกฝน 
เพิ่มพูนความรู้ และพฒันาทกัษะให้ตนเองอยู่เสมอขณะท่ีทาํงานในสถานการณ์จริง ดงัท่ีผูว้ิจยั
สอบถามคุณครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนในสงักดัสงัฆมณฑลราชบุรีแห่งหน่ึง ในภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของตน ครูผูส้อนคนหน่ึงแสดงความคิดเห็นว่า 
“สาํหรับการสอนของดิฉันนั้น ยงัตอ้งหาเทคนิคการสอนเพื่อสร้างความสนใจใหก้บันกัเรียน และ
พยายามให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด บางคร้ังตอ้งศึกษาทกัษะการสอนจากคุณครูท่านอ่ืน สังเกต
วิธีการสร้างแรงจูงใจ หรือกระตุน้นกัเรียนใหรั้บผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตน ในการสอนดิฉนัพยายาม
ยกตวัอย่างหรือสถานการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจมากข้ึน และดิฉันตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ” เช่นเดียวกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มครูหัวหนา้กลุ่มสาระระดบัประถมศึกษา 
และจากการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกดั 
สังฆมณฑลราชบุรีแห่งหน่ึง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อนในโรงเรียนของตน ท่ีแสดงความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกนัว่า “ครูผูส้อนตอ้งพฒันาตนเอง 
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เพราะการศึกษาไม่หยดุน่ิงอยูก่บัท่ีครูตอ้งยอมรับการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ในปัจจุบนั ใหโ้อกาสนกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
มากข้ึน ตวัครูตอ้งพฒันาตนเองใหมี้วิสัยทศัน์มากข้ึน พร้อมกบัศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา” 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีได ้จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรีแห่งหน่ึง 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในโรงเรียนของตน พบว่า 
“ครูท่ีมีอายงุานสอนเป็นเวลาหลายสิบปีส่วนใหญ่ คุน้เคยกบัการสอนดว้ยการให้ขอ้มูลความรู้ เป็น 
Teacher แต่ในศตวรรษท่ี 21 สภาพแวดลอ้มเปล่ียน เด็กก็มีลกัษณะนิสัยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ครู
จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการจดัประสบการณ์เรียนรู้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบติั สร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความคงทนมากข้ึน จึงจาํเป็นที่ครูตอ้งพฒันาตนเองดว้ยการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้” 
 การเสริมพลงัเป็นกระบวนการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูมีศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการปฏิบติังานให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย (ยุวธิดา ชาปัญญา, 2554) การเสริมพลงัให้
ประโยชน์ต่อทุกคนในองค์การ นับตั้งแต่ผูบ้ริหาร ผูร่้วมงาน ผูรั้บบริการ และองค์การโดยตรง 
กล่าวคือ ผูบ้ริหารไดรั้บประโยชน์จากการทาํงานบรรลุเป้าหมายและผลงานท่ีมีคุณภาพ ผูร่้วมงานมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของงานมากข้ึน มีความรับผิดชอบต่อผลสําเร็จของงาน เพิ่มความมัน่ใจในการ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ผูรั้บบริการไดรั้บบริการอยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพมากข้ึน องคก์ารจึงมีความ
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน (Smith, 1996) การเสริมพลงัมีความสาํคญัต่อบุคคล องคก์าร และชุมชน ดงัน้ี 
(1) บุคคลท่ีไดรั้บการเสริมพลงัจะมีความรับผิดชอบในการทาํงาน  มีความรู้สึกเป็นเจา้ของงาน มี
ความมุ่งมัน่ในการทาํงาน มีความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง มีความกลา้เส่ียงทาํในส่ิงท่ีตน
คิดว่าถูกต้อง ทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้ มีอิสระในการทาํงาน  มีเป้าหมายในชีวิต ตระหนักใน
ภาระหนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้น สามารถกาํกบัตนเองและควบคุมการทาํงานของตนเอง 
สามารถควบคุมหรือจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้สามารถแกปั้ญหาได ้แสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกของตนเองอยา่งเปิดเผย เตม็ใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเพื่อนาํมาปรับปรุงพฒันาตน 
(Gibson, 1993; Tebbit, 1993; Blasé and Blasé, 2001; Smith, 1996) (2) ความสาํคญัของการเสริม
พลงัต่อองค์การ เป็นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์าร มีการปฏิบติังานร่วมกนั
เป็นทีม สามารถพฒันาผลงานและเพิ่มผลผลิต (Dean and Evan, 1994; Laschinger et al., 2001) 
(3) ความสาํคญัของการเสริมพลงัต่อชุมชน คือ ชุมชนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
และการพฒันาศกัยภาพซ่ึงกนัและกนั มีการทาํกิจกรรมต่างๆ อยา่งมีชีวิตชีวา มีการเพิ่มพลงัในการ
เผชิญปัญหาและแกไ้ขปัญหา ก่อให้เกิดทุนทางปัญญา (intellectual capital) และทาํให้ชุมชน
เขม้แขง็ (Bennis and Goldsmith, 1994) 
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 กระบวนการเสริมพลงัของครูเป็นการเสริมสร้างใหค้รูเพิ่มพนูและพฒันาอาํนาจทั้งดา้น
การปฏิบติังานและดา้นจิตใจ ดงัเช่นแนวคิดของ Blasé and Blasé (2001) เสนอกระบวนการเสริม
พลงัของครู ประกอบดว้ย (1) การให้ครูมีส่วนร่วมตดัสินใจบริหารสถานศึกษา (2) การให้ความ
เช่ือถือในความรู้ ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพของครู (3) การจดัโครงสร้างองคก์ารให้เอ้ือต่อ
การทาํงานของครู (4) การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีใชใ้นการทาํงานของครูให้เพียงพอ (5) การสร้าง
บุคลิกภาพที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเสริมพลงัของครู (6) การสร้างกาํลงัใหค้รูใชค้วามเพียรฝ่าฟัน
อุปสรรคในการทาํงาน (7) การยอมรับในคุณค่าของผลการทาํงานของครู (8) การฝึกอบรมใหค้รูมี
ทกัษะ ความสามารถในการแกปั้ญหา (9) การส่งเสริมภาวะผูน้าํของครู (10) การสนบัสนุนใหค้รูมี
อิสระและใชน้วตักรรมในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั Ivancevich and Matteson (1999) ท่ีนาํเสนอ
กระบวนการเสริมพลงั โดยนาํแนวคิดพื้นฐานของ Conger and Kanungo (1988) ซ่ึงประกอบดว้ย
ขั้นตอนท่ีสาํคญั 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์สภาวะท่ีทาํให้ผูป้ฏิบติังานไม่มีพลงัการ
ทาํงานเพื่อหาสาเหตุท่ีแทจ้ริง ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดยทุธศาสตร์และเลือกเทคนิควิธีบริหารจดัการท่ี
จะใชเ้สริมพลงัของผูป้ฏิบติังาน ขั้นตอนท่ี 3 เตรียมปัจจยัและวิธีเสริมพลงัท่ีจะนาํมาใชเ้พ่ือให้เกิด
ความพร้อมและประสิทธิภาพในทางปฏิบติั ขั้นตอนท่ี 4 เตรียมความพร้อม เตรียมขอ้มูล เตรียม
ความสามารถของผูป้ฏิบติังานใหพ้ร้อมรับการปฏิบติัการเสริมพลงั ขั้นตอนท่ี 5 ปฏิบติัตามวิธีเสริม
พลงัท่ีเลือกไวเ้ป็นการใหผู้ป้ฏิบติังานนาํพลงัท่ีเพิ่มมากข้ึนไปใชท้าํงานใหเ้ป็นประโยชน์ ขั้นตอนท่ี 
6 ประเมินผลการปฏิบติัจากพฤติกรรมและผลงานท่ีปรากฏโดยการประเมินจะมุ่งเนน้ให้ประเมิน
ตนเอง โดยประเมินจากความสามารถในการเลือกทางเลือกท่ีจะปฏิบติั ความสามารถในการจดัการ 
บทบาทการกระทาํท่ีส่งผลกระทบต่อผลความสาํเร็จของงานในแต่ละสถานการณ์ ระดบัความรู้สึก
ผกูพนักบังานท่ีทาํและจากผลความสาํเร็จของงาน เช่นเดียวกบัท่ี Paula M. Short (1992) เสนอ 6 มิติ
แห่งการเสริมพลงั ประกอบดว้ย มิติท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ทาํให้
ครูรู้สึกเป็นเจา้ของและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการในการจดัการเรียนรู้ มิติท่ี 2 ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ(Professional Growth) เป็นการพฒันาครูใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพดว้ยการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มทกัษะของตวัเองตลอดชีวิตการทาํงานในโรงเรียน มิติท่ี 3 สถานะทางสังคม
ของครู (Status) สถานะในมิติของการเสริมพลงัหมายถึงการท่ีครูรับรู้ว่าตนไดรั้บการยอมรับนบัถือ
ในความเป็นมืออาชีพและความช่ืนชมจากเพ่ือนร่วมงาน มิติท่ี 4 ความเช่ือมัน่ในความสามารถของ
ตนเอง (Self-Efficacy) การรับรู้ความสามารถตนเองหมายถึงการท่ีครูรับรู้ว่าตนมีทักษะและ
ความสามารถท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผล
กระทบต่อการเปล่ียนแปลงในการเรียนรู้ของนักเรียน มิติท่ี 5 ความมีอิสระในการทํางาน 
(Autonomy) จุดเด่นของการเป็นอิสระเป็นความรู้สึกของเสรีภาพในการตดัสินใจบางอยา่ง การเป็น
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อิสระเป็นมิติของการเสริมพลงั หมายถึง ความเช่ือของครูว่าตนสามารถควบคุมบางแง่มุมของชีวิต
การทาํงานของตน มิติท่ี 6 ผลของการทาํงานของครู (Teacher Impact) ผลกระทบหมายถึงการรับรู้
ของครูว่าตนมีผลและมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตในโรงเรียน (Ashton and Webb, 1986) จึงเห็นได้
ว่า กระบวนการเสริมพลงัของครูเป็นกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน ทั้งดา้นการปฏิบติังานและ
ดา้นจิตใจ ทาํให้ครูสามารถควบคุมปัจจยัต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในตวัครู เช่น แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และความเช่ือมั่นในศักยภาพ เป็นต้น รวมถึงปัจจัยท่ี
สนับสนุนการปฏิบติังาน เช่น ความมีอิสระในการตดัสินใจ ความมีอาํนาจในการปฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร ขอ้มูลข่าวสาร ระบบการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ในองคก์าร บรรยากาศ
การปฏิบติังาน และวฒันธรรมองคก์าร เป็นตน้ ซ่ึงผลของการปฏิบติังานคือการประสบความสาํเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้ดังเช่นข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มครูหัวหน้ากลุ่มสาระระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนแห่งหน่ึงในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
เก่ียวกบัการเสริมพลงัครูผูส้อนในกลุ่มสาระ สรุปได้ว่า ครูหัวหน้ากลุ่มสาระจะสอบถามความ
ตอ้งการหรือปัญหาจากครูในกลุ่มสาระ พร้อมให้คาํแนะนาํ แบ่งปันขอ้มูลความรู้ ส่ือการสอนใน
การจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชา ให้ความเป็นกนัเอง พดูคุย ใหค้วามไวว้างใจกบัเพื่อนครู ปฏิบติั
ตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนครู มีการประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดือนละ 2 คร้ัง เพื่อแจง้ข่าวสาร
จากคณะผูบ้ริหารโรงเรียน แบ่งปันขอ้มูลความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
เช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาของโรงเรียนใน
สังกดัสังฆมณฑลราชบุรีแห่งเดียวกนั ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เก่ียวกบัการเสริมพลงั
ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 1) ใหค้รูมีส่วนร่วมตดัสินใจบริหารสถานศึกษา ใหค้วาม
เช่ือถือในความรู้ ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพของครู จัดโครงสร้างองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการ
ทาํงานของครู ด้วยการอาํนวยความสะดวกในการส่ือสารข้อมูลต่างๆ ของครู เร่ิมจากการจดั
ตารางสอนใหค้รูหวัหนา้กลุ่มสาระฯ มีคาบว่างตรงกนัเพื่อประชุมหวัหนา้กลุ่มสาระฯ ร่วมกบัผูช่้วย
ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการฯ เพื่อแจง้ข่าวสารจากคณะผูบ้ริหารโรงเรียน แบ่งปันขอ้มูลความรู้ และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั โดยครูหัวหนา้กลุ่มสาระฯ จะนาํขอ้สรุปจากการประชุมใน
แต่ละกลุ่มสาระฯ มาแจง้ในท่ีประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  และครูในแต่ละกลุ่มสาระฯ มีคาบว่าง
ตรงกนัเพื่อประชุมกลุ่มสาระฯ 2) การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีใชใ้นการทาํงานของครูใหเ้พียงพอ ให้
ครูมีอิสระและใชน้วตักรรมในการปฏิบติังาน โดยอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การจดัการเรียนรู้ เช่น เอกสารใบงาน ใบรายช่ือนักเรียน เป็นตน้ จดัทาํแฟ้มทะเบียนส่ือท่ีห้อง
วิชาการให้ครูมายืมไปใชไ้ด ้ซ่ึงส่ือ ICT จะเก็บไวท่ี้ห้องวิชาการ ส่วนบตัรคาํ, บตัรภาพ, แผ่นพบั ฯลฯ 
ให้ครูดูในทะเบียนส่ือว่าอยู่ท่ีครูคนใด เพ่ือไปติดต่อขอใชต่้อ รวมถึงจดัให้มีแผนการจดัการเรียนรู้
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ส่วนกลาง เพราะในวิชาและระดบัชั้นเดียวกนั จะมีครูสอนอย่างนอ้ย 2 คน จึงให้ครูช่วยกนัจดัทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้ส่วนกลางเพ่ือเป็นแนวการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั แลว้แต่ละคนจะมีแผนย่อย
เพื่อบนัทึกการจดัการเรียนรู้ท่ีตนดาํเนินการในแต่ละคร้ัง และ 3) การนิเทศเยีย่มเยยีนทั้งแบบท่ีเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ ซ่ึงแบบไม่เป็นทางการจะปฏิบติัทุกวนั และเกิดประโยชน์ชัดเจน 
เพราะไดเ้ห็นสภาพจริงของการจดัการเรียนรู้ เพื่อนาํมาพดูคุยกบัครูผูส้อนเก่ียวกับปัญหา/อุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขต่อไป เป็นการสร้างกาํลงัใหค้รูใชค้วามเพียรฝ่าฟันอุปสรรค
ในการทาํงาน รวมถึงการยอมรับในคุณค่าของผลการทาํงานของครู และพบส่ิงท่ีควรพฒันาเพื่อ
จดัการฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะความสามารถในการจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้งกับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรีแห่งหน่ึง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
เก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นในการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
พบวา่ “การพฒันาสมรรถนะการสอนของครู ควรใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย และต่อเน่ือง หากสามารถ
พฒันาส่วนดอ้ย (ไร้พลงั) ไดต้รงจุด ตามความตอ้งการของผูรั้บการพฒันา การดาํเนินการน่าจะ
ประสบผลสาํเร็จไดง่้ายข้ึน และควรเป็นการดาํเนินการท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง” 
 สรุปไดว้่า การเสริมพลงัมีความสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อตวัครู ทีมงาน โรงเรียน 
และชุมชน ซ่ึงมีส่วนช่วยสนับสนุนการจดัการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ส่งผลให้นักเรียนไดรั้บ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่คาดหวงั การดาํเนินการเสริมพลงัของครูให้บรรลุ
เป้าหมายในเบ้ืองตน้ จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจแนวความคิดหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงัครู ท่ี
ประกอบดว้ยแนวความคิดอนันาํมาสู่การเสริมพลงั และแนวความคิดท่ีนาํการเสริมพลงัสู่การปฏิบติั 
เพื่อนาํไปสู่การวางแผน การปฏิบติั การประเมินผล และปรับปรุงการดาํเนินการเสริมพลงัอย่างมี
ระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงพฒันารูปแบบการเสริมพลงั เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน โดยนาํหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการเสริมพลงั 
แนวคิดเก่ียวกับการสมรรถนะการสอนของครู และหลักการแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  มาพฒันารูปแบบการเสริมพลงั  เพื ่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน  

 
กรอบแนวคดิการวจัิย 
 ผูว้ิจยัศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดใน
การพฒันารูปแบบการเสริมพลงั เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ดงัน้ี 
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1. หลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา 
2. หลกัการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเสริมพลงั 
3. หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  
4. หลกัการแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

 

1. หลกัการและแนวคิดเกีย่วกบัการวิจัยและพฒันา (Research and Development) และ
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยใชก้ระบวนการวิจยัแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประเภทแบบแผนแบบฝังตรึง (Embedded Design) 
(Cresswell and Clark, 2011: 90-95) โดยการใชว้ิธีการดาํเนินการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน
ระหวา่งดาํเนินงานวิจยัทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการวิจยั ซ่ึงหลกัในการดาํเนินงานมี 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนการวิจยั (R) และขั้นตอนการพฒันา (D) (องอาจ นยัพฒัน์, 2553: 232) อาจเร่ิมตน้จากการ
วิจยั  (Research: R1) เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน สภาพการปฏิบติัจริง ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือการประเมิน
ความตอ้งการจาํเป็นของกลุ่มเป้าหมายและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั 
การวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ แลว้นาํผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ ขั้นต่อไปคือการพฒันา 
(Develop: D1) เป็นการออกแบบและพฒันานวตักรรมการศึกษาโดยนาํผลจากขั้นตอนท่ี 1 (R1) 
มาพฒันานวตักรรมทาํใหน้วตักรรมท่ีพฒันาข้ึนสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
และในขั้นพฒันา (D1) น้ี ตอ้งพฒันานวตักรรมให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพก่อน แลว้จึง
ดาํเนินการในขั้นต่อไป ซ่ึงเป็นการวิจยั (Research: R2) คือนาํนวตักรรมไปใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมาย
โดยมีการประเมินระหว่างใช้และเม่ือใช้แลว้ดาํเนินการในขั้นการพฒันา (Develop: D2) โดย
ประเมินประสิทธิผลของนวตักรรม (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 230)   

2. หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการเสริมพลงั (Empowerment)  
2.1 แนวคิดหลักความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) คือ การมีสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบาทอาํนาจหนา้ท่ี เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น เคารพกติกาของสงัคม มีความเสมอภาคท่ี
จะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกัน รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีความเป็นภราดรภาพ 
มีความรักสามคัคีเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั ดงันั้น กระบวนการเสริมพลงัจึงเป็น
กระบวนการประชาธิปไตยท่ีไดป้ฏิรูปไปสู่รูปแบบของการมีส่วนร่วม หลกัความเป็นประชาธิปไตย
จึงเป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้เกิดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียน
วิสัยทศัน์ ประสบการณ์ ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํงาน (Maxcy, 1991; Blasé 
and Blasé, 2001) 
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2.2 แนวคิดหลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) เป็นแนวคิดท่ีครูไดรั้บความ
เช่ือถือ ไวใ้จในความสามารถวินิจฉัยและตดัสินใจได้ดีเก่ียวกับงานท่ีรับผดิชอบ จึงไดรั้บมอบ
อาํนาจหนา้ท่ีและสามารถปฏิบติัภาระหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ การมีอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ทาํ
ใหค้รูไดแ้สดงพลงัในการทาํงาน (Rue and Byars, 1995: 230) การกระจายอาํนาจเป็นการเสริมพลงั
ท่ีทาํให้หน่วยงานและผูป้ฏิบติั มีพลงัในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ เพื่อให้การ
ดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายขององคก์าร (Blasé and Blasé, 2001; Rodwell, 1996; Rue and Byars, 
1995) แนวความคิดตามหลกัการกระจายอาํนาจน้ี มีความสัมพนัธ์กบัการเสริมพลงัดา้น
โครงสร้างอยา่งชดัเจน เพราะเป็นการใหค้วามสาํคญักบัอาํนาจท่ีเป็นทางการในโรงเรียน  

2.3 ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Administration Theory) เป็น
ทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งและสนองตอบความตอ้งการแสดงออกซ่ึงพลงัของผูป้ฏิบติังานและมุ่งทาํให้
ผูป้ฏิบัติงานพฒันาพลงัของตน  การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อบุคคล  คือ  การทาํให้
ผูป้ฏิบติังานหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความมุ่งมัน่และผกูพนัในภารกิจนั้นๆ 
ทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีโอกาสใชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ การปฏิบติั
ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นการเสริมพลงัของครูและผูป้ฏิบติังาน อาทิ การมอบอาํนาจ
หนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน การมอบความรับผดิชอบการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์าร ใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมตดัสินใจในกระบวนการท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานหรือ
ในเร่ืองท่ีสนใจ เช่น การจดังบประมาณ การบริหารงานบุคคล การกาํหนดหลกัสูตร การออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอน เป็นตน้ การจดัสรรให้ผูป้ฏิบตัิงานได้ใชท้รัพยากร เทคโนโลยีและ
ขอ้มูลใหเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบตัิงานร่วมกัน และให้โอกาสผูป้ฏิบติังานแสดงความคิดเห็น 
ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
และผลสืบเน่ืองทุกประเด็นท่ีกล่าวมาลว้นมีส่วนเสริมพลงัครูและผูป้ฏิบติังาน (วิเชียร วิทยอุดม, 
2550; สมยศ นาวีการ, 2545ก; Anderson, 1998; Madura, 1998; Weightman, 1999) 

2.4 ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ (Organizational Behaviors Theory) ความรู้เก่ียวกบั
พฤติกรรมองคก์ารเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นในการช่วยใหผู้บ้ริหารและผูป้ฏิบติัมีความรู้ ความเขา้ใจ
ลึกซ้ึงเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์และปฏิกิริยาภายในและระหว่างองคก์าร ทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และ
สังคม ทาํให้สามารถคาดการณ์ ดาํเนินการ และเขา้ใจปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์ารและตนเอง
ในฐานะสมาชิกในองค์การได้อย่างมีหลกัการและเหตุผล (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ 2551) ทฤษฎี
พฤติกรรมองคก์ารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงัครูมีหลากหลาย ทฤษฎีซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
การนาํไปปฏิบติัในงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ทฤษฎี System 1-4 Organization พฒันาข้ึนโดย Likert กล่าวคือ 
ทฤษฎี System 1 Organization มีลกัษณะสาํคญั คือ ความเช่ือมัน่และไวว้างใจระหว่างผูบ้ริหารกบั
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีน้อย จูงใจดว้ยความกลวั สถานภาพ และสภาพทางเศรษฐกิจ ส่ือสารแบบทาง
เดียวและบนลงล่าง มีความสัมพนัธ์แบบบนลงล่าง เนน้การสั่งการ รวมอาํนาจ การตดัสินใจเกิดข้ึน
ท่ีผูบ้ริหาร กาํหนดทิศทางองคก์ารโดยผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ส่ือสารลงมาสู่ระดบัล่าง ควบคุมโดย
ผูบ้ริหารอย่างใกลชิ้ด ความมุ่งมัน่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่วนทฤษฎี System 4 Organization มี
ลกัษณะสาํคญัคือ ความเช่ือมัน่และไวว้างใจซ่ึงกันและกันระหว่างผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังานมีสูง 
ผูบ้ริหารกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานแสดงความเห็นและมีการนาํไปใชจู้งใจดว้ยปัจจยัต่างๆ ยกเวน้ การ
สร้างความกลวั มีการส่ือสารหลายทิศทาง มีความสัมพนัธ์ทั้งในแนวตั้ง (บนลงล่างและล่างข้ึนบน) 
และในแนวนอน กระจายอาํนาจการตดัสินใจให้เกิดข้ึนไดใ้นทุกระดบัในองคก์าร กาํหนดทิศทาง
องคก์ารโดยอาศยัหลกัการมีส่วนร่วมและมีการส่ือสารระหว่างกนั เนน้การควบคุมตนเอง มีความ
มุ่งมัน่ในระดบัสูงเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์การ มีทศันะแบบผูน้าํ ใช้การริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการ
พฒันาผูป้ฏิบติังานมีสูง 

2.5 ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Maslow’s Hierachy of Needs) 
Maslow มีแนวคิดว่า บุคคลมีความตอ้งการปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั 
ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น หนา้ท่ีการงาน ความรักและการยอมรับจากผูอ่ื้น ฐานะทาง
สังคมและเกียรติยศศกัด์ิศรี บรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิต คน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนไปสู่
เป้าหมายสูงสุดในชีวิต ความตอ้งการขั้นสูงสุดของ Maslow คือ การประจกัษใ์นคุณค่าของตนเอง 
The Needs for Self-Actualization เป็นความตอ้งการใชค้วามสามารถและศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ี เป็น
ตวัของตวัเองในการทาํกิจกรรมต่างๆ บุคคลที่ได้รับการตอบสนองในขั้นน้ี จะตอ้งการความ
เป็นส่วนตวั มีความเป็นตวัของตวัเองและมีเอกลกัษณ์ของตนเอง แยกแยะส่ิงดี-ไม่ดีได ้มีอารมณ์ขนั 
สร้างสรรค ์ยอมรับธรรมชาติของตนเองและผูอ่ื้น มีชีวิตเรียบง่าย มีการตดัสินใจท่ีดี สนใจปัญหา
และตดัสินใจโดยใชปั้ญหาเป็นศูนยก์ลาง สามารถส้ินสุดสัมพนัธภาพกับบุคคลอ่ืนอย่างมีคุณภาพ 
ดงันั้น ความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีของ Maslow เป็นกลไกสาํคญัในการกระตุน้พลงัการ
ทาํงาน 

2.6 ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) ท่ีนาํมาประยกุตใ์ชอ้ยูมี่ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีการจูงใจเชิงเน้ือหา (content models) และทฤษฎีการจูงใจเชิงกระบวนการ (process models) 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.6.1 ทฤษฎีการจูงใจเชิงเน้ือหา (content models) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังาน กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีหาคาํตอบว่า มีอะไรท่ีจะจูง
ใจคนให้ทาํงานได้บ้าง ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับความต้องการหรือแรงขับ (needs/drives) ท่ี
ผูป้ฏิบติังานมีหรือตอ้งการไดรั้บ และตอ้งการอะไรมาก อะไรนอ้ย (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2553ก)  
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2.6.2 ทฤษฎีการจูงใจเชิงกระบวนการ (process models) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบาย
กระบวนการจูงใจคนให้ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิดของคนท่ีมีต่อการจูงใจว่าเป็น
อยา่งไร กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งหาคาํตอบของการที่ผูป้ฏิบติังานทุ่มเทความพยายามให้กับการ
ทาํงานในระดบัมากหรือนอ้ยนั้น พวกเขามีความคิดอย่างไร มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัใดบา้ง เม่ือ
ทราบกระบวนการคิดของผูป้ฏิบติังานแลว้ ผูบ้ริหารกจ็ะสามารถจัดสถานการณ์ให้สอดคลอ้งกับ
กระบวนการคิดของผูป้ฏิบติังานเหล่านั้น จึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนทาํงานได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ แตกต่างจากทฤษฎีการจูงใจเชิงเน้ือหาท่ีกล่าวถึงความตอ้งการหรือแรงขบัว่ามีอะไรบา้งท่ี
จะจูงใจใหค้นทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.7 ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง  (Change Theory)  
   Chin and Bennis (1969, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2554 : 29-30) นาํเสนอ

ทฤษฏีการเปล่ียนแปลงแบบ Non – Conflict ซ่ึงมียทุธวิธีทัว่ไปของการเปล่ียนแปลง 3 ยทุธวิธี คือ  
(1) ยทุธวิธีการใชห้ลกัเหตุผลและขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Rational – empirical Strategy) เป็นยทุธวิธีท่ี
เหมาะกบัคนหรือกลุ่มคนท่ีมีเหตุผล มีการเคล่ือนไหวตามความสนใจของตนเอง (2) ยทุธวิธีการให้
การศึกษาใหม่หรือให้ความรู้ใหม่ (Normative re-education) เป็นยุทธวิธีท่ีมีความเช่ือว่ามนุษยมี์
แรงจูงใจท่ีต่างกนั ยึดความเป็นเหตุเป็นผลและความฉลาดของมนุษย ์การเปล่ียนแปลงน้ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงเจตคติ ค่านิยม และทกัษะการมีความสัมพนัธ์ท่ีดี โดยการให้ความรู้ข่าวสาร
หรือเหตุผลท่ีดีเพื ่อการปฏิบตัิเท่านั้น   (3)  ยุทธวิธีการใช ้อาํนาจและการควบคุม  (Power 
Coercive Strategy) การเปล่ียนแปลงดว้ยยทุธวิธีดงักล่าว คือการใชอิ้ทธิพลของตาํแหน่งหนา้ท่ีและ
ให้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถคดัคา้นหรือปฏิเสธได้ เช่น ใช้นโยบายในการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ จาก
การศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎีการเปล่ียนแปลง สรุปไดว้่า การเปล่ียนแปลงนั้นมีความจาํเป็นต่อ
การพฒันาขององค์กรโดยการเปล่ียนแปลงควรเร่ิมตน้จากการสร้างความตระหนักให้เห็นถึง
ความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงหรือส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงซ่ึงผูมี้หนา้ท่ีเสริมพลงัควรทาํความเขา้ใจ
ถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล และดาํเนินการสนบัสนุนส่งเสริมดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายในการ
ช่วยเหลือท่ีย ัง่ยืนในท่ีสุด การยอมรับความจาํเป็น หรือความสาํคญัในการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงและมีการเปล่ียนแปลง 

2.8 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  
   พฒันาการวยัผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่แต่ละช่วงวยัจะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ี

แตกต่างกนั การทาํใหผู้ใ้หญ่เกิดการเรียนรู้จึงตอ้งศึกษาพฒันาการและการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เพ่ือ
นาํมาเป็นพื้นฐานสาํหรับการพฒันาในเร่ืองน้ี Glatthorn (1990: 134-135) นอกจากน้ีแลว้ Glatthorn 
(1990) ไดส้งัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกับการเรียนรู้ของผูใ้หญ่โดยจาํแนกเป็นด้านโครงสร้างของ
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ประสบการณ์ บรรยากาศ จุดสนใจ และกลยทุธ์การเรียนการสอน และส่ือการเรียนรู้  ส่วน Malcom 
Knowles (1990, อา้งถึงใน Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 1995: 50-55)  ไดเ้สนอขอ้สรุป
เก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไว ้4 ประการ คือ 1) ผูใ้หญ่มีความตอ้งการทางดา้นจิตใจท่ีจะนาํตวัเอง 
2) ผูใ้หญ่สามารถท่ีจะนาํประสบการณ์ท่ีไดส้ั่งสมมาใชใ้นสภาพการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ได ้และ
สามารถนาํกระบวนการเหล่านั้ นมาใช้ให้ได้ 3) ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีอิทธิพลจาก
ความตอ้งการท่ีจะแกปั้ญหาในชีวิตจริง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานท่ีตอ้งพฒันาของตนเองดว้ย 4) ผูใ้หญ่ใช้
วิธีการปฏิบติัจริงในการเรียนรู้ และขณะเดียวกนัตอ้งการใชค้วามรู้นั้นในทนัที 5) การเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่เกิดจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivated) การจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับผูใ้หญ่ท่ี
ไดผ้ลนอกจากจะประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ หากไดอ้อกแบบโดยอาศยัขอ้สรุปเก่ียวกบั
การเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ก็จะทาํให้สามารถออกแบบได้เหมาะสมและมี
ความเฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน และสามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไดแ้ทจ้ริง 

2.9 แนวคิดการเสริมพลังของผู้ปฏิบัติงาน (Employee Empowerment) แนวคิดน้ี
แสดงให้เห็นว่าการเสริมพลงัเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัปัจจยั
แวดลอ้มต่างๆ ทั้งท่ีเป็นบุคคล วิธีปฏิบติังาน สภาวการณ์ท่ีส่งผลประสานกนัทาํให้พลงัท่ีมีอยู่ใน
บุคคลพฒันาเพิ่มพูนหรือพฒันาเป็นพลงัความสามารถดา้นต่างๆ ในระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะปรากฏ
ทางการคิด การกระทาํ และผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคล องคก์าร และส่ิงแวดลอ้ม (Eric, 2005; 
Bill, 2004; Gutierrez et al., 1998; Sergiovanni and Starratt, 1998 ; Lashey, 1997) ทฤษฎีท่ีนาํมาใช้
ศึกษาเก่ียวกบัการเสริมพลงัของผูป้ฏิบติังานในองคก์าร ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเสริมพลงัในองคก์ารของ 
Kanter (1977) (Kanter’s theory of organizational empowerment) ซ่ึงเป็นทฤษฎีการเสริมพลงัดา้น
โครงสร้าง (structural empowerment) ท่ีผูน้าํในองคก์ารหรือผูบ้งัคบับญัชาใหอ้าํนาจจากตาํแหน่ง
หนา้ท่ีในองคก์ารแก่ผูป้ฏิบติังาน เป็นการกระจายความรับผิดชอบแก่ผูป้ฏิบติังานโดยมอบหมาย
งานท่ีทา้ทายความสามารถ ใหโ้อกาสการปฏิบติังานอยา่งเตม็ศกัยภาพ ใหมี้ส่วนร่วมในการวางแผน
และใหอิ้สระในการตดัสินใจ โดยการจดัสรรทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน อีกแนวคิดหน่ึง เป็น
การเสริมพลงัดา้นจิตใจ (psychological empowerment) ซ่ึง Conger and Kanungo (1988) อธิบาย
การเสริมพลังด้านจิตใจว่าเป็นแนวคิดท่ีเ ก่ียวข้องกับแรงจูงใจท่ีทําให้เกิดความเช่ือมั่นใน
ความสามารถของตน (self-efficacy) โดยมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการจูงใจในการปฏิบติังานและ
การรับรู้ความสามารถของตนเพ่ือนาํไปสู่คุณลกัษณะของผูป้ฏิบติัท่ีปฏิบติังานอยา่งริเร่ิมสร้างสรรค์
และมุ่งมัน่สู่ความสาํเร็จ (วนัชยั ธรรมสัจการ, 2545) ซ่ึงในสภาพการปฏิบติังานจริงนั้นการเสริม
พลงัแก่ผูป้ฏิบติังานสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งการเสริมพลงัดา้นโครงสร้างและการเสริมพลงัดา้นจิตใจ 
และสามารถดาํเนินการควบคู่กนัไปพร้อมๆ กนั 
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2.10 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy Theory) เป็นแนวคิดท่ี
เช่ือวา่ การเสริมพลงัในระดบับุคคลเป็นการส่งเสริมคุณลกัษณะด้านบุคคลให้รับรู้ความสามารถ
ของตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินความสามารถของตนเองเก่ียวกบัการกระทาํหรือพฤติกรรม
บางอยา่งวา่ ตนเองมีความสามารถท่ีจะนาํทกัษะท่ีมีหรือท่ีฝึกฝนมาใชไ้ดใ้นระดบัใด ซ่ึงการท่ีบุคคล
จะแสดงพฤติกรรมใดหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับปัจจยัสองประการคือ ความคาดหวงัในความสามารถ
ของตนเองและความคาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึน (Zimmermann, 2000) ซ่ึง Bandura (1986) เสนอว่า 
การรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นพฒันามาจากปัจจยัสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการ
กระทาํ (enactive attainment) ท่ีผา่นมา การเห็นประสบการณ์ของผูอ่ื้น (vicarious experience) การ
ชกัจูงดว้ยถอ้ยคาํหรือวจันภาษา (verbal persuasion) และสภาพทางกายภาพ (physiological state) 
ทั้งน้ี การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการประยกุตใ์ชเ้พื่อเสริมสร้างพลงั
อาํนาจในระดบับุคคลเพราะการเสริมพลงัในองค์การนั้น เป้าหมายที่สําคญัก็คือ การพฒันา
ผูป้ฏิบติังาน หากทุกคนรับรู้ความสามารถของตนเองในการจดัการงานท่ีรับผดิชอบ พฒันางาน
อยา่งต่อเน่ือง และแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานแลว้ กจ็ะส่งผลต่อผลลพัธ์ขององคก์ารในท่ีสุด 
  สรุปไดว้า่ การเสริมพลงัของครูมีแนวคิดหลกัเก่ียวขอ้งกับแนวคิดหลกัความเป็น
ประชาธิปไตย (Democratization) แนวคิดหลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) แนวคิด
หลกัการปฏิรูป (Reform) ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Administration Theory) 
ทฤษฎีพฤติกรรมองคก์าร (Organizational Behaviors Theory) ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ
มนุษย ์(Maslow’s Hierachy of Needs) ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) ทฤษฎีการ
เปล่ียนแปลง (Change Theory) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ แนวคิดการเสริมพลงั
ของผูป้ฏิบติังาน (Employee Empowerment) และทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-
efficacy Theory)  

3. หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) สมรรถนะเป็นคุณลกัษณะของ
บุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และพฤติกรรมการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลให้การ
ปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ดงัท่ี McClelland (1990: 1-14) อธิบายถึงองคป์ระกอบท่ีทาํ
ใหบุ้คคลเกิดสมรรถนะมี 5 ส่วน ไดแ้ก่ ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ทศันคติหรือความเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self-concept) บุคลิกลกัษณะประจาํตวัแต่ละบุคคล (Trait) และ
แรงจูงใจ (Motive) แต่ส่วนท่ีสามารถพฒันาและวดัประเมินผลไดอ้ย่างชัดเจน ไดแ้ก่ ความรู้ 
(Knowledge) และทักษะ (Skill) โดยท่ีสมรรถนะสามารถแบ่งออกไดห้ลายระดบั ตั้งแต่ระดบั
ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในการดาํรงชีวิตทัว่ไป จนถึงความรู้ความสามารถระดบัผูเ้ช่ียวชาญ 
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นได ้ดงันั้น เกณฑแ์ละเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัสมรรถนะจึงมี
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หลากหลาย ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสม เน่ืองจากสมรรถนะบางประเภทสามารถวดัและ
ประเมินไดง่้ายดว้ยการสงัเกตพฤติกรรม แต่สมรรถนะบางประเภทตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานในการ
ประเมินกระบวนการและผลของการปฏิบติังาน 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happiness Learning) การเรียนรู้อยา่งมีความสุข
เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (behavior) ของผูเ้รียน อนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้ กล่าวคือ มีความ
พึงพอใจ มีความรู้สึกรักหรือชอบวิชาท่ีเรียน มีความสนใจเรียน ตั้งใจเรียนเป็นอยา่งดี สนใจเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเรียน การเรียนรู้อย่างมีความสุข หมายถึง การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม (behavior) ของผูเ้รียน อนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้ กล่าวคือ มีความพึงพอใจ มีความรู้สึก
รักหรือชอบวิชาท่ีเรียน มีความสนใจเรียน ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนระหว่างการเรียน ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) มีแนวคิด
หลกัการตอ้งการให้เด็กไดแ้สวงหาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ต่างๆ อยา่งมีความสุข ให้โรงเรียน
เป็นแหล่งคน้พบส่ิงมหศัจรรยท่ี์เด็กสามารถพบไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงแนวคิดในการพฒันาคุณภาพการเรียน
ของทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เป็นแนวคิดของนกัการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษา 
โดยมี กิติยวดี บุญซ่ือ เป็นหวัหนา้คณะผูเ้ช่ียวชาญ ร่วมกนัสร้างทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุขข้ึน 
(กิติยวดี บุญซ่ือ และคณะ, 2540: 4-29)  จากแนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนการสอน 5 
ประการ คือ 1) แก่นแทข้องการเรียนการสอน คือ การเรียนรู้ของผูเ้รียน 2) การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
ไดทุ้กแห่ง ทุกเวลา ต่อเน่ืองยาวนานตลอดชีวิต 3) ศรัทธาเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีสุดของการเรียนรู้อยา่ง
เป็นระบบ 4) ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้จากการสัมผสัและสัมพนัธ์ 5) สาระท่ีสมดุลเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 
คือ ความรู้ ความคิด ความสามารถ และความดี จากแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการเรียนการสอน 
5 ประการดงักล่าว ทาํใหเ้กิดทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 6 ทฤษฎี ดงัน้ี ทฤษฎีท่ี 1 สร้างความ
รักและความศรัทธา (love and respect) ทฤษฎีท่ี 2 เห็นคุณค่าการเรียนรู้ (Learning Appreciation) 
ทฤษฎีท่ี 3 เปิดประตูสู่ธรรมชาติ (Naturalization) ทฤษฎีท่ี 4 มุ่งมาดและมัน่คง (Willing and Firm) 
ทฤษฎีท่ี 5 ดาํรงรักษไ์มตรีจิต (Friendship) และทฤษฎีท่ี 6 ชีวิตท่ีสมดุล (Equilibrium of Life) 
วิธีการวดัความสุขในการเรียนรู้ สามารถวดัโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั (มารุต พฒัผล, 2546: 21; บพิตร อิสระ, 2550: 30) การสังเกตขณะ
ดาํเนินการสอน แลว้บนัทึกหลงัสอน และการประเมินตนเองของนกัเรียน (กรมวิชาการ, 2543) 

 จากกรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework) เร่ือง รูปแบบการเสริมพลงั เพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน ผูว้ิจยั
นาํมาเสนอรายละเอียด ดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

รูปแบบการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

แนวคดิ ทฤษฎกีารเสริมพลงั 
Tracy (1990), Scott and Jaffe (1991), Paula M.Short (1992), 
Kanter (1977), Conger and Kanungo (1988), Wilson, Coolican 
and Meachem (1996), Blasé and Blasé (2001), Davis and Wilson 
(2000), Martin and Crossland (2000) 

หลกัการ แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบั
สมรรถนะ 

David McClelland (1973), Boyatzis 
(1982), Mitrani, Dalziel and Fitt 
(1992), Spencer and Spencer (1993), 
Dale and Hes (1995), Danielson 

หลกัการ 
การเสริมพลงัครูดว้ยการสร้างบรรยากาศ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ส่งเสริม
ความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะสนั บ ส นุ น ใ ห้
แสดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ และทศันคติ
ท่ีเป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ 

ผลทีเ่กดิกบัครู 
ผู้รับการเสริมพลงั   

สมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูผูรั้บการ
เสริมพลงั ท่ีส่งเสริม
ความสุขในการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

กระบวนการ NICE Model 
ระยะที่ 1 การวเิคราะห์สภาพจริงในปัจจุบัน
และประเมนิความต้องการเสริมพลงั 
(N : Need Analyzing phase) 
ระยะที่ 2 การวางแผนรวมกนั (I : Interactive 
Planning phase)  
ระยะที่ 3 การเสริมพลงัอย่างต่อเน่ือง (C : 
Continue Empowering phase) ประกอบดว้ย 
3.1 การจูงใจ (Motivating) 
3.2 ใหข้อ้มลู (Informative) 
3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก (Increasing) 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) 
ระยะที่  4  การประ เมินผลการเสริมพลัง 
(E : Evaluating phase)  

 ความคิดเห็นของครูผูรั้บ
ก า ร ส ริ ม พ ลั ง ท่ี มี ต่ อ
รูปแบบการเสริมพลงั 

ผลของการใช้ 
รูปแบบการเสริมพลงั  
ตามองค์ประกอบและ

กระบวนการ 
เสริมพลงั 

 

 
หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเสริมพลงั 

 หลกัความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) ของ Maxcy 
(1991), Blasé & Blasé (2001) 
 หลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) ของ  Rue & Byars 
(1995),  
 ทฤษฎกีารบริหารแบบมส่ีวนร่วม (Participative Administration 
Theory) ของ Anderson (1998), Madura (1998), Weightman (1999) 
 ทฤษฎพีฤติกรรมองค์การ (Organizational Behaviors Theory) 
ไดแ้ก่ 
 ทฤษฎ ีX ทฤษฎ ีY (Theory X Theory Y) พฒันาโดย McGregor 
 ทฤษฏ ีSystem 1-4 Organization พฒันาโดย Linkert 
 ทฤษฎ ีImmaturity-Maturity Organization พฒันาโดย Argyris 
 ทฤษฎลีาํดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Maslow’s Hierachy of 
Needs) ของ Maslow 
 ทฤษฎกีารจูงใจ (Motivation Theory) มี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 ทฤษฎกีารจูงใจเชิงเนือ้หา (Content Models) ประกอบดว้ย 

- ทฤษฎสีองปัจจัย (Two-Factors Theory) ของ Frederick 
Herzberg 

- ทฤษฎคีวามต้องการความสําเร็จ (The Need to Achieve 
Theory) ของ McClelland  
 ทฤษฎกีารจูงใจเชิงกระบวนการ (Process Models) ประกอบดว้ย 

- ทฤษฎคีวามคาดหวงั (Expectancy Theory) พฒันาโดย 
Vroom 

- ทฤษฎคีวามเป็นธรรม (Equity Theory) พฒันาโดย J. Stacy Adam
- ทฤษฎกีารกาํหนดจุดหมาย (Goal-Setting Theory)  

 ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง  (Change Theory) โดย Chin and Bennis 

 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ของ Malcom Knowles 
 แนวคดิหลกัความเป็นผู้เช่ียวชาญ (Professionalization) 

 แนวคดิในหลกัความสามารถ (Enablement) 
 ทฤษฎกีารรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy Theory)  

ี

หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการออกแบบการเรียนการสอน
เชิงระบบ  (Instructional System Design) 

Kemp and others (2011), Kevin Kruse (2007), Dick, Carey and 
Carey (2005), Brow and others (1980), Gerlach and Ely (1980), 
ทิศนา แขมมณี (2545) 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา 

หลกัการ แนวคิด เกีย่วกบัการวจัิยและ
พฒันา (Research and Development) 
Cresswell and Clark (2011:90-95) 

ปัจจยัสนับสนุน 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสาํคญัของการ
เสริมพลงั และใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรเพ่ือ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
2. การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโดย
ครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

รูปแบบการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูทีส่่งเสริมการเรียนรู้

อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

แนวคิด ทฤษฎ ีเกีย่วกบัการเรียนรู้
อย่างมีความสุข (Happiness 

Learning) 
Phelan (1999), Hood (2002), กิติยวดี 
บุญซ่ือ และคณะ (2540) 

การวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) 

ผลทีเ่กดิกบันักเรียน 
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 

การวดัและประเมนิผล 
1. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และ
คุณลกัษณะ 
2. การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ใน 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ ดา้นการเรียนรู้ 
และดา้นสมัพนัธภาพ 
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คาํถามการวจัิย 
1. รูปแบบการเสริมพลงั เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง และกระบวนการเป็นอยา่งไร 
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงั เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู 

ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ในดา้นต่อไปน้ี เป็นอยา่งไร 
2.1 สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั เป็นอยา่งไร 
2.2 พฒันาการของครูผูรั้บการเสริมพลงั จากการไดรั้บการเสริมพลงั เป็นอยา่งไร 
2.3 ความคิดเห็นของครูผูรั้บการเสริมพลงั เก่ียวกบัรูปแบบการเสริมพลงั ท่ีพฒันาข้ึน 

เป็นอยา่งไร 
2.4 พฒันาการความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียน จากการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั 

ท่ีพฒันา เป็นอยา่งไร 
3. การขยายผลรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาเป็นอยา่งไร 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. ครูผูรั้บการเสริมพลงัจากรูปแบบการเสริมพลงัท่ีพฒันาข้ึน มีสมรรถนะการจดัการ

เรียนรู้สูงข้ึนกวา่ก่อนไดรั้บการเสริมพลงั 
2. ครูผูร้ับการเสริมพลงัจากรูปแบบการเสริมพลงัที่พฒันาข้ึน  มีพฒันาการของ

สมรรถนะการจดัการเรียนรู้สูงข้ึน 
3. นกัเรียนมีความสุขในเรียนรู้กบัครูผูไ้ดรั้บการเสริมพลงั 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
1. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ

จดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงั เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ

เรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนดงัน้ี  
2.1 เพื่อประเมินผลสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั  
2.2 เพื่อศึกษาพฒันาการเก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั  
2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูรั้บการเสริมพลงั เก่ียวกบัรูปแบบการเสริมพลงัท่ี

พฒันาข้ึน  
2.4 เพื่อศึกษาพฒันาการความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียน  



  18 

3. เพื่อขยายผลรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 
ขอบเขตการวจัิย  
 การศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีศึ่กษา  
1.1 ประชากร (Population) ไดแ้ก่ ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา (สามญั) ในโรงเรียน

สังกัดสังฆมณฑลราชบุรีจาํนวน 10 แห่ง รวมทั้ งส้ิน 892 คนและนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(สามญั) ในโรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลราชบุรี จาํนวน 10 แห่ง รวมทั้งส้ิน 9,802 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ไดแ้ก่ ครู และนักเรียน ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเร่ิมจากการเลือกโรงเรียนในสงักดัสงัฆมณฑลราชบุรีท่ีมีความตอ้งการ
จาํเป็นในการเสริมพลงั เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
มีความสุขของนกัเรียน และยนิดีเขา้ร่วมการวิจยั ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกโรงเรียนดรุณาราชบุรี 
จงัหวดัราชบุรี โดยมีครูผูส้อนที่อาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยัจาํนวน 4 คน เป็นครูผูส้อน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 3 คน และประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 1 คน ซ่ึงมีนกัเรียนท่ีเรียน
กบัครูกลุ่มตวัอยา่งชั้นละ 1 หอ้ง รวม 4 หอ้ง จาํนวน 191 คน  

2. ตัวแปรทีศึ่กษา ไดแ้ก่  
2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) คือ รูปแบบการเสริมพลงั เพื่อพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบดว้ย 

2.2.1 สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

2.2.2 การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
3. เนือ้หา 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการพฒันารูปแบบการเสริมพลงั เพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา เป็นส่วน
หน่ึงของงานพฒันาครู ด้านการจดัการเรียนรู้ โดยดาํเนินการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
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4. ระยะเวลา 
  ระยะเวลาของแผนการดาํเนินการวิจยั เร่ิมดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันาในปีการศึกษา 
2558 (กนัยายน – พฤศจิกายน 2558)  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 การเสริมพลัง หมายถึง กระบวนการพฒันา ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม ช้ีแนะ ให้
บุคคลไดค้น้พบศกัยภาพของตนเอง และพฒันาศกัยภาพให้เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยการ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ตระหนกัในคุณค่าของตนเอง สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 
และภาคภูมิใจในงานท่ีทาํ  
 รูปแบบการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา หมายถึง โครงสร้างทางความคิดท่ีแสดง
องค์ประกอบ และความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของการเสริมพลงัท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์องคป์ระกอบเชิง
กระบวนการ และองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการนาํไปใช ้องคป์ระกอบเชิงกระบวนการแบ่งออกเป็น 
4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัและประเมินความตอ้งการเสริมพลงั 
(N : Need Analyzing) ระยะท่ี 2 การวางแผนร่วมกนั (I : Interactive Planning) ระยะท่ี 3 การเสริม
พลงัอยา่งต่อเน่ือง (C : Continue Empowering) ประกอบดว้ย (3.1) สร้างแรงจูงใจ (Motivating) 
(3.2) ใหข้อ้มูล (Informative) (3.3) เพิ่มพนูความรู้ (Increasing) (3.4) นาํสู่การพฒันา (Developing) 
ระยะท่ี 4 การประเมินผลการเสริมพลงั (E : Evaluating) ส่วนองคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการนาํไปใช ้
ไดแ้ก่ ปัจจยัสนับสนุน ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสําคญัของการเสริมพลงั 
และใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ (2) การพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครู โดยครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
 การพัฒนารูปแบบการเสริมพลัง หมายถึง กระบวนการออกแบบและสร้างโครงสร้าง
ทางความคิดท่ีแสดงองค์ประกอบ และความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของการให้การ
สนบัสนุน ส่งเสริมครู โดยใชแ้นวคิดการวิจยัและพฒันา (research and development) ประกอบดว้ย 
4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพ และประเมินความตอ้งการจาํเป็น (Analysis : 
Research1 (R1)) ขั้นท่ี 2 การสังเคราะห์ร่างรูปแบบการโคช้ (Design and Development : 
Development1 (D1)) ขั้นท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบ (Implementation : Research2 (R2)) และขั้นท่ี 4 
การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ (Evaluation : Development2 (D2))  
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 ประสิทธิภาพของรูปแบบ หมายถึง การตรวจสอบความสมเหตุสมผล  ความเป็นไปได ้
และความสอดคลอ้งของรูปแบบ โดยตรวจสอบดว้ยการจดัสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการเสริมพลงั สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ การเรียนรู้อย่างมีความสุข และ
นาํไปทดลองใชภ้าคสนาม (Field Tryout)     
 ประสิทธิผลของรูปแบบ หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการนาํรูปแบบการเสริมพลงัไปใชเ้พื่อ
พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
ประกอบดว้ย (1) ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียน ระหว่างการเสริมพลงั มีพฒันาการสูงข้ึนเป็นลาํดบัอยา่งต่อเน่ือง (2) ผลการ
สังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีพฒันาการสูงข้ึน
เป็นลาํดบัอย่างต่อเน่ือง (3) ผลการสะทอ้นความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ของตน ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (4) ผลการแสดงความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อรูปแบบ
การเสริมพลงั (5) ผลการบนัทึกสะทอ้นพฒันาการของการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา ระหว่างการเสริมพลงั มีพฒันาการสูงข้ึนเป็นลาํดบัอยา่งต่อเน่ือง (6) ผลการวดั
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน หลงัจากท่ีครูใชรู้ปแบบการเสริมพลงั 
 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข หมายถึง กระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้หรือระบบการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
ดว้ยการจดักิจกรรมและบรรยากาศใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีครูผูส้อนร่วมกบั
ผูว้ิจยัออกแบบและพฒันาข้ึน ในระหว่างการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั ในบทบาทของผูท้าํหนา้ท่ีเสริม
พลงั และผูรั้บการเสริมพลงั ตามกระบวนการของรูปแบบการเสริมพลงั กระบวนการจดัการเรียนรู้
ประกอบดว้ย การวางแผนการเรียนรู้ การจดัทาํส่ือการเรียนรู้ การดาํเนินการจดัการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข หมายถึง ความสามารถ
ของครู ดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนให้ประสบผลสาํเร็จ 
ประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ รายละเอียด ดงัน้ี 

1. ความรู้ หมายถึง ครูผูส้อนมีความรู้เก่ียวกบัการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อการเรียนรู้ และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
มีความสุข ประเมินโดยการใชแ้บบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข 3 ระดบั (Rubric score) และแบบบนัทึกความคิดเห็นของครูผูรั้บการเสริมพลงัท่ีมีต่อ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
(Reflective Journal) 
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2. ทกัษะ หมายถึง ครูผูส้อนมีความสามารถเก่ียวกบัการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อการเรียนรู้ และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข ประเมินโดยการใชแ้บบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข 3 ระดบั (Rubric score) และแบบบนัทึกความคิดเห็นของครูผูรั้บการเสริมพลงัท่ีมี
ต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
(Reflective Journal) 

3. คุณลกัษณะ หมายถึง พฤติกรรมท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของครูที่มีผลต่อการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขให้บรรลุผลสาํเร็จ ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ การเป็น
ผูน้าํการเรียนรู้, การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และการมีความรักและเมตตาต่อศิษย ์
ประเมินโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check lists) 
 การเรียนรู้อย่างมีความสุข หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (behavior) ของผูเ้รียน 
อนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้ มีองคป์ระกอบหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นคุณลกัษณะ หมายถึง นกัเรียนมี
การใฝ่เรียนรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง (2) ดา้นการเรียนรู้ หมายถึง นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมการ
เรียนรู้ในบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และนาํความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง (3) ดา้น
สัมพนัธภาพ หมายถึง นกัเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครู และเพื่อน ประเมินโดยใช ้แบบประเมิน
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) และแบบบนัทึกสะทอ้น
ผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนมีลกัษณะเป็นการบนัทึกเชิงคุณภาพแบบพรรณนาความ 
(Journal  Writing) 
 สังฆมณฑลราชบุรี หมายถึง เขตการปกครองของฝ่ายศาสนาคริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก
ในประเทศไทย ซ่ึงแบ่งการปกครองออกเป็น 10 สังฆมณฑล โดยมีมุขนายกศาสนาคริสต ์นิกาย
โรมนัคาทอลิกแต่ละสังฆมณฑลเป็นหวัหนา้ ดูแลการปกครอง สาํหรับสังฆมณฑลราชบุรีมีอาณาเขต
ปกครอง 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม 
 โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี หมายถึง โรงเรียนเอกชนฝ่ายศาสนาคริสต์ นิกาย
โรมนัคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี ภายใตก้ารบริหารงาน ดูแล ปกครอง โดยคณะบาทหลวง 
ประกอบดว้ย 14 โรงเรียน 2 วิทยาลยั 
 ครู หมายถึง บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลราชบุรี 
 ผู้รับการเสริมพลัง  หมายถึง  ครูที่ทาํหน้าที่จ ัดการเรียนรู้ และผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข โดยไดรั้บความช่วยเหลือ 
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สนับสนุน ส่งเสริมจากผูเ้สริมพลงั ให้สามารถสร้างความรู้และพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 ผู้เสริมพลัง  หมายถึง  ผูว้ ิจ ัยที่ดาํ เนินการเสริมพลงัตามรูปแบบการเสริมพลงั ท่ี
พฒันาข้ึน 
 นักเรียน หมายถึง ผูเ้รียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ในโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล
ราชบุรี ในปีการศึกษา 2558 
 
ความสําคญัของการวจัิย 

1. ไดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัการเสริมพลงั เพื่อพฒันาสมรรถนะในการจดัการเรียนรู้ของครู
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล
ราชบุรี 

2. ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวขอ้ง  ได้แนวทางในการพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

3. ครูไดรู้ปแบบ วิธีการสอนและเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ของนกัเรียน ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และพฒันาต่อยอดเป็นกระบวนการวิจยัเพ่ือความกา้วหนา้ในวิชาชีพครู เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ 

4. นกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 
5. เพื่อให้หน่วยงาน หรือผูม้ีหน้าที่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ได้

แนวทางในการดาํเนินการพฒันาครู หรือบุคลากรทางการศึกษา 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การวิจยัเร่ือง รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ดงัน้ี 

1. หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา (Researchand Development) และการ
วิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 

2. หลกัการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเสริมพลงั และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. หลกัการแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (Researchand Development) และการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
 การศึกษารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถม ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา
โดยอาศยักระบวนการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการขบัเคล่ือนการพฒันารูปแบบ
การเสริมพลงั โดยมีหลกัการและแนวคิดของการวิจยัและพฒันา (Researchand Development) และ
การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ดงัต่อไปน้ี 

1.1 การวจัิยและพฒันา (Researchand Development) 
การวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) เป็นการศึกษาท่ีเป็นทั้งการ

วิจยัพื้นฐาน (Basic Research) และการวิจยัประยกุต ์(Applied Research)โดยมีเป้าหมายเพื่อการ
ออกแบบนวตักรรมหรือส่ิงผลิตใหม่ๆ นาํมาใชใ้นการแสวงหาและพฒันาความรู้ดา้นการศึกษา เป็น
การวิจยัท่ีนาํผลการวิจยัไปพฒันาเป็นนวตักรรม (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 230) ขั้นตอนการวิจยั
ประกอบดว้ย 
  ขั้นตอนท่ี 1 วิจยั (Research: R1): ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A)
เพื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน สภาพการปฏิบติั ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือการประเมินความตอ้งการจาํเป็นของ
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กลุ่มเป้าหมายและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั การวิเคราะห์เอกสาร
ต่างๆ แลว้นาํผลท่ีไดม้าสงัเคราะห์ 
  ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา (Develop: D1): ขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเสริม
พลงั(Design and Development : D and D) คือ การออกแบบและพฒันานวตักรรมการศึกษาโดยนาํ
ผลจากขั้นตอนท่ี 1 (R1) มาพฒันานวตักรรม ทาํให้นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และตอ้งพฒันานวตักรรมใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพก่อนนาํไปใช ้
  ขั้นตอนท่ี 3 วิจัย (Research: R2): ขั้นการทดลองใช้รูปแบบการเสริมพลัง 
(Implementation : I) คือ การนาํนวตักรรมไปใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมายและตอ้งมีการประเมินระหวา่งใช ้

  ขั้นตอนท่ี 4 พฒันา (Develop: D2): ขั้นการประเมินผลรูปแบบการเสริมพลัง
(Evaluation : E) ประเมินประสิทธิผลของนวตักรรมหรือบางกรณีอาจจาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์กส็ามารถดาํเนินการปรับปรุงนวตักรรมอีกคร้ัง 
  ในการวิจยัและพฒันารูปแบบคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดของระเบียบวิธีวิจยั
และพฒันา ซ่ึงเป็นทั้งการวิจยัพื้นฐานและการวิจยัประยกุต ์ในการศึกษาเพื่อสงัเคราะห์สร้างรูปแบบ
การเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการ
จาํเป็นตามสภาพการณ์ท่ีแทจ้ริง ภายใตห้ลกัการ  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการนาํรูปแบบที่สังเคราะห์ข้ึนน้ีไปใชใ้นทางปฏิบติั โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุง
การดาํเนินการตามขั้นตอนและระเบียบวิธีการวิจยั 
 1.2 การวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบการวิจัยท่ีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ซ่ึงเป็นผูใ้ชผ้ลการวิจยั เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการทาํวิจยั โดยการมีส่วนร่วมน้ีเป็นการ
ทาํงานร่วมกนัตลอดกระบวนการวิจยัในการวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาท่ีมาของการวิจยัปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม หลกัการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ลกัษณะของการวิจัยปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
และแนวทางการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  1.2.1 ทีม่าของการวจัิยปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
   การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นการทาํวิจยัทางสังคมศาสตร์ เกิดข้ึนจาก

แนวคิดท่ีว่าการวิจยัเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีใชท้รัพยากรของสังคมในการศึกษาซ่ึงกระทาํโดยมี
จุดหมายเพื่อรับใชส้งัคม คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีสงัคมจะได้รับ จึงควรเป็นการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) โดยท่ีการพฒันาและการเป็นหุน้ส่วนจะตอ้งเดินทางร่วมกนั นัน่คือ 
ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาในทุกขั้นตอนอยา่งมีเสรีและเป็นประชาธิปไตย 
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  1.2.2 หลกัการวจัิยปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
   การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมยดึหลกัการสาํคญัดงัน้ี (Tandon, 1988)  

1. ให้ความสาํคญัและเคารพต่อภูมิความรู้ของคนในพื้นท่ี โดยยอมรับระบบ
การสร้างความรู้ และกาํเนิดความรู้ในวิธีอ่ืนท่ีแตกต่างไปจากวิธีการของนกัวิชาการ 

2. พฒันาความสามารถและศกัยภาพของคนในพื้นท่ี ดว้ยการส่งเสริมความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาของเขาเอง เป็นการ
นาํศกัยภาพมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

3. ให้ความรู้ท่ีเหมาะสมแก่คนในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับทั้ งความรู้และวิธีการ
นาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

4. การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ใหโ้อกาสคนในพ้ืนท่ีไดแ้สดงความคิดเห็น
ของตนอย่างอิสระ ในการมองสถานการณ์และปัญหาของตนเอง สามารถใชว้ิจารณญาณในการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบสภาพตามขอ้เทจ็จริง และสามารถยนืหยดัอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 

   สรุปไดว้่า การวิจยัปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม สามารถหยัง่รากลึกลงไปยงั
ประสบการณ์ทางสังคมอยา่งเป็นรูปธรรม เน่ืองจากสามารถกาํหนดกลุ่มเป้าหมายไดต้รงตามความ
ตอ้งการแกไ้ขปัญหานั้นๆ สามารถให้แนวทางแก่คนในพื้นท่ีไดว้่า อะไรคือส่ิงท่ีจาํเป็นหรือเป็น
ความตอ้งการเก่ียวกบัปัญหาของเขา และช้ีใหเ้ห็นขอ้บกพร่อง หรือขอ้ผดิพลาดเก่ียวกบัปัญหาของ
เขาเอง อีกทั้งยงัช่วยแนะนาํกิจกรรมท่ีจะแทรกแซงและเปล่ียนแปลงกระบวนการทางสังคมท่ีเป็น
อุปสรรคได ้

  1.2.3 ลกัษณะของการวจัิยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
   พนัธ์ุทิพย ์รามสูต (2540: 35-39) ระบุลกัษณะเด่นของการวิจยัปฏิบติัการแบบ

มีส่วนร่วมไวด้งัต่อไปน้ี 
1. การสร้างความรู้ (Produce knowledge) ด้วยการผสมผสานความรู้จาก

นกัวิชาการ กบัความรู้ในพื้นท่ี เป็นการเรียนรู้ร่วมกนั (Co-generative learning)  
2. ความรู้ที่ได้จาก  PAR มีลักษณะปฏิสัมพันธ์และเป็นสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary) เป็นความตอ้งการที่เสริมความรู้แก่ตนเอง โดยผ่านวิธีการเรียนรู้ร่วมกนั
นอกจากน้ี PAR ยงัเป็นการเรียนรู้ขา้มสาขาวิชา (Tran disciplinary) ความพยายามสร้างความเขา้ใจ
ต่อส่ิงต่างๆ ท่ีขา้มพน้เขตแดนของวิชาชีพ  มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงสู่ความหลากหลายอย่าง
กวา้งขวาง มากกวา่สหวิทยาการท่ีมีความเก่ียวพนักนัเพียง 1-2 สาขาเท่านั้น 

3. PAR มุ่งเนน้การลงมือปฏิบติัให้ความเขา้ใจปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม 
(Act to transform reality) 
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4. การนาํความรู้สู่การปฏิบตัิ (Practical) เน้นประเด็นปัญหาท่ีสาํคญัและ
เกิดข้ึนจริงในพื้นท่ี โดยวิธีการศึกษาท่ีเนน้การวิเคราะห์ วิจารณ์ คิดคน้ และลงมือปฏิบติัจริงไม่เนน้
ทฤษฎี 

5. PAR เป็นกระบวนการเบ็ดเสร็จเด็ดขาด(Inclusive) ท่ีใช้ทรัพยากรอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการใหโ้อกาสทุกคนไดเ้รียนรู้ (Learning for all) 

6. PAR เป็นกระบวนการต่อเน่ือง การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา ตาม
กระแสท่ีนกัวิจยัเขา้ไปมีส่วนร่วม และเล่ือนไหลไปตามสถานการณ์ท่ีแปรเปล่ียนไป  

7. PAR สร้างความตระหนกัในความเป็นตวัตนให้เกิดข้ึนกบัคนในพื้นท่ี โดย
มุ่งเนน้ใหบุ้คคลและกลุ่มเก้ือหนุนในการเรียนรู้และร่วมมือกนัเปล่ียนแปลงชุมชนของตนเอง 

8. PAR ช่วยสร้างสงัคมนิเวศน์ (Ecological society) เน่ืองจากสมาชิกในชุมชน
มีการพึ่งพาอาศยั มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ในลกัษณะประชาธิปไตยท่ีเท่าเทียมกนัเท่านั้น 

9. PAR เป็นการมองอนาคต (Future oriented) นกัวิจยั PAR ตอ้งรู้วิธีการ
ทบทวน การปรับเปล่ียน การปรับปรุงระบบท่ีเป็นสมาชิกอยู่ การพฒันาตวัอย่างโครงสร้างหรือ
ภาพลกัษณ์ท่ีปะติดปะต่อใหเ้กิดอนาคตตามตอ้งการ 

10. PAR มองโลกในแง่ดี (Optimistic) ตามหลกัพื้นฐานของแนวคิดท่ีวา่ 
มนุษยทุ์กคนสามารถจดัการเร่ืองต่างๆ ในสงัคมของตนได ้ซ่ึง PAR เป็นวิธีการส่งเสริมศกัยภาพท่ีดี
ข้ึนของบุคคล 

   PAR เช่ือว่า อิสรภาพของมนุษยมี์ความสําคญัท่ีสุด มนุษยมี์สิทธิและอาํนาจ
แสวงหาอิสรภาพดว้ยการปลดปล่อยตนเอง (Self-emancipation) และการปลดปล่อยท่ีแทจ้ริงไดม้า
จากการมีส่วนร่วมของทุกคน ซ่ึงจะนาํไปสู่การสร้างสังคมใหม่ท่ีทุกคนเป็นผูก้ระทาํ อาศยัความรู้ท่ี
เขาสร้างข้ึนดว้ยตนเอง 

  1.2.4 แนวทางการวจัิยปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
   พนัธ์ุทิพย ์รามสูต (2540: 10-12) เสนอแนวทางวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม

ไว ้3 แนวทาง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. แนวทางการประสานทางวิชาการ (The technical collaborative approach) 

    เป็นการประสานงานระหว่างนักวิจัยและผูป้ฏิบติั ทางวิชาการและการ
สนบัสนุนการทาํงานวิจยั โดยนกัวิจยัเป็นผูริ้เร่ิมดว้ยการเสนอปัญหา และรูปแบบการปฏิบติัมีความ
มุ่งหมายท่ีจะกระตุน้ความสนใจของผูป้ฏิบตัิงานวิจยั และขอ้ตกลงในความร่วมมือท่ีจะสนบัสนุน
การนาํปฏิบติัการแทรกแซงของการวิจยัลงพื้นท่ี 
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    โดยทัว่ไป การวิจยัแนวน้ีค่อนขา้งมีประสิทธิภาพสูง และทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในการปฏิบติัทนัที แต่มีจุดอ่อนคือความกระตือรือร้นของสมาชิกในองค์กรจะ
ลดลงตามลาํดบั เช่นเดียวกบัสภาพท่ีโครงสร้างและการปฏิบติัแบบเก่าค่อยๆ คืนสู่สภาพเดิมหลงัจบ
โครงการ ทาํให้ไม่มีประสิทธิผลในระยะยาว ความรู้ท่ีเป็นผลจากแนวทางน้ีใชท้าํนาย ตรวจสอบ 
และแกไ้ขทฤษฎีเก่า ดงันั้น จึงเป็นวิธีการวิจยัเชิงนิรนัย (Deductive) และเปรียบไดก้บัการวิจยั
ทดลองในสนาม โดยพยายามศึกษาผลปฏิบติัการบางอย่างท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายใตก้าร
ควบคุมอยา่งดี 

2. แนวการประสานงานแบบหุน้ส่วน (The mutual collaborative approach)  
    เป้าหมาย คือ นักวิจยัและผูป้ฏิบติัการร่วมกนักาํหนดปัญหา คน้หาสาเหตุ

และแนวทางการแกไ้ข โดยร่วมกนัคิดวิธีการปฏิบติัการแทรกเสริม (Intervention) ทาํใหน้กัวิจยัและ
ผูป้ฏิบติัเกิดความเขา้ใจร่วมกนัในปัญหาและสาเหตุ ร่วมกันวางแผนที่ก่อให้เกิดกระบวนการ
เปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงท่ีกล่าวถึงน้ีมักเกิดข้ึนเฉพาะในกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
เปล่ียนแปลงโดยตรง เม่ือกลุ่มน้ีเลิกราไป การปฏิบติัการก็จะส้ินสุดตามไปดว้ย รูปแบบของความรู้
ท่ีไดจ้ากแนวทางวิจยัปฏิบติัการในรูปแบบน้ีค่อนขา้งเป็นการพรรณาเชิงคุณภาพท่ีจะนาํไปสู่การ
พฒันาทฤษฎีใหม่เชิงอุปนยั (Inductive) 

3. แนวทางการส่งเสริมศกัยภาพ (The enhancement approach)  
    เป้าหมายมี 2 ประการ คือ เป้าหมายท่ี 1 จะเหมือนกบั 2 แนวทางแรก คือ

ตอ้งการใหผู้ป้ฏิบติัคุน้เคยกบัปัญหาในพื้นท่ี และเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีท่ีอธิบายหรือแกปั้ญหานั้น 
ส่วนเป้าหมายท่ี 2 เป็นการช่วยผูป้ฏิบติัใหก้าํหนด คน้หา และทาํใหปั้ญหาพื้นฐานนั้นเด่นชดัข้ึนดว้ย
การสร้างความสาํนึกร่วมของกลุ่ม โดยผูว้ิจยัตั้งประเดน็คาํถามเก่ียวกับขอ้สมมติหรือเง่ือนไขและ
คุณค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา และดึงผูป้ฏิบตัิให้เขา้มามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และสะทอ้น
ความคิดต่อการปฏิบติั พิจารณาความแตกต่างระหว่างการปฏิบติัท่ีเป็นอยู ่ปัจจยัเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง 
และตวัแปรควบคุมการปฏิบติันั้น ผูว้ิจยัจะกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติัมีการอภิปรายส่ิงเหล่านั้นทั้งในระดบั
ส่วนบุคคลและระดบัองคก์าร รวมทั้งขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติและปัจจัยเหล่านั้ น 
จุดเนน้คือนาํสถานการณ์ความขดัแยง้ บรรทดัฐานและคุณค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์นั้นออกมา
แสดงอยา่งเปิดเผย เพื่อสามารถกาํหนดลกัษณะปัญหาไดช้ดัเจน ตรงประเดน็ 

   สําหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Researchand 
Development)โดยอาศัยกระบวนการวิจ ัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) มาใชใ้นรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูโดยครูมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเสริมพลงัทั้ง 4 ระยะ 
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2. หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการเสริมพลงั 
 การเสริมพลงัครู เร่ิมตน้จากแนวคิดทางสังคมวิทยาท่ีนาํมาใชแ้กปั้ญหาความเหล่ือมลํ้า
ทางสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีการปรับเปล่ียนจากความเช่ือท่ีว่า ตนเองไร้พลงั มาเป็นความเช่ือใหม่
โดยเช่ือในความสามารถแห่งตน ดว้ยเหตุท่ีพลงัเป็นคุณลกัษณะแสดงถึงความสามารถหรือความมี
อิทธิพลหรือมีพลงัในการควบคุมและตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตและการปฏิบติังาน
ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้บุคคลมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รวมถึงชุมชนเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน สามารถ
พึ่งตนเองได ้แนวคิดน้ีไดรั้บการพฒันาไปสู่องคก์ารต่างๆ อย่างกวา้งขวางรวมทั้งวงการทางการ
ศึกษาเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุท่ีการเสริมพลงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคคลให้ปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยช่วยเปล่ียนวิสัยทศัน์ของบุคคลในการมองตนเองและสังคมอยา่งสร้างสรรค ์คือ 
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ และสามารถเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานของตนให้ดีข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ทั้งตนเองและสังคม ซ่ึงแนวคิดพื้นฐานของการเสริมพลงัมาจากมูลเหตุของความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและกลไกการจูงใจท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
 2.1 ความหมายของการเสริมพลงั 
  การเสริมพลงั(Empowerment) มีรากศพัทม์าจากภาษาละตินว่า Passe หมายถึง to be 
able หรือ สามารถจะ ซ่ึงสารานุกรมนิยามศพัท์ภาษาองักฤษของเวบส์เตอร์ (Webster’s 
Encyclopedic Unabridged Dictionary, 1994: 468) ใหค้วามหมาย 2 นยั คือ นยัท่ี 1 การเสริมพลงั 
หมายถึง การให้อาํนาจหรือให้อาํนาจหน้าท่ีซ่ึงทาํให้บุคคลมีสิทธิ มีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน และ
สามารถทาํใหบุ้คคลอ่ืนยอมทาํตามท่ีตนตอ้งการ ภายในขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีบุคคลนั้นมีอยู ่ส่วน
นยัท่ี 2 การเสริมพลงั หมายถึง การทาํให้สามารถ หรือการให้อาํนาจงานซ่ึงทาํให้บุคคลสามารถ
กระทาํส่ิงท่ีสอดคลอ้งกับความสามารถท่ีบุคคลมี หรือกระทาํการร่วมกับผูอื้่นได้ตามท่ีตนมี
ความสามารถในดา้นนั้นๆ การให้คาํจาํกดัความของคาํว่า การเสริมพลงัจะแตกต่างไปตามกลุ่ม
ประชากรและบริบทท่ีซบัซอ้น แต่จะมีความหมายสัมพนัธ์กับความหมายของส่ิงท่ีจะศึกษาหรือ
ศาสตร์ในสาขาท่ีนาํไปใช ้ 
  จากการศึกษาแนวคิดของนกัการศึกษาชาวต่างชาติและนักการศึกษาไทยซ่ึงไดใ้ห้
ความหมายของการเสริมพลงัสรุปไดว้่า การเสริมพลงัเป็นกระบวนการพฒันา ดว้ยการสนบัสนุน 
ส่งเสริม ช้ีแนะ ให้บุคคลไดค้น้พบศกัยภาพของตนเอง และพฒันาศกัยภาพให้เพิ่มมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ตระหนกัในคุณค่าของตนเอง สามารถปฏิบติังาน
ไดด้ว้ยตนเอง และภาคภูมิใจในงานท่ีทาํ(Rappaport, 1987; Conger and Kanungo, 1988; Gibson, 
1991; Chandler, 1992; Beck, 1992; Clifford, 1992; Tebbit, 1993; Stewart, 1994; Kinlaw, 1995; 
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เพียงพร กนัหารี, 2551; สมจิต สงสาร, 2552; อาภาพร สิงหราช, 2552; สุดารัตน์ วฒันพฤกษา, 
2552; ยวุธิดาชาปัญญา, 2554) 

 2.2 ความสําคญัของการเสริมพลงั 
  การเสริมพลงัเป็นกระบวนการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูมีศกัยภาพและความสามารถ
เพื่อการปฏิบติังานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย (ยุวธิดา ชาปัญญา, 2554) การเสริมพลงัให้
ประโยชน์ต่อทุกคนในองค์การ นับตั้งแต่ผูบ้ริหาร ผูร่้วมงาน ผูรั้บบริการ และองค์การโดยตรง 
กล่าวคือ ผูบ้ริหารไดรั้บประโยชน์จากการทาํงานบรรลุเป้าหมายและผลงานท่ีมีคุณภาพ ผูร่้วมงานมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของงานมากข้ึน มีความรับผดิชอบต่อผลสาํเร็จของงาน เพิ่มความมัน่ใจในการ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ผูรั้บบริการไดรั้บบริการอยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพมากข้ึน องคก์ารจึงมีความ
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน (Smith, 1996) 
  การเสริมพลงัมีความสาํคญัต่อบุคคล องคก์าร และชุมชน ดงัน้ี 

1. บุคคลท่ีไดรั้บการเสริมพลงัจะมีความรับผิดชอบในการทาํงาน (Byham, 1988; 
Manthey, 1989; Dobos, 1990) มีความรู้สึกเป็นเจา้ของงาน (Byham, 1988; Smith, 1996) มีความ
มุ่งมัน่ในการทาํงาน (Block, 1987; Gibson, 1993) มีความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง 
(Gibson, 1993; Blasé and Blasé, 1994) มีความกลา้เส่ียงทาํในส่ิงท่ีตนคิดว่าถูกตอ้ง (Block, 1987; 
Manthey, 1989) ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้(Byham, 1988; Smith, 1996) มีอิสระในการทาํงาน (Tebbit, 
1993; Blasé and Blasé, 1994)มีเป้าหมายในชีวิต ตระหนกัในภาระหนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบต่อ
ผูอ่ื้น (Gibson, 1993) สามารถกาํกบัตนเองและควบคุมการทาํงานของตนเอง (Byham, 1988) 
สามารถควบคุมหรือจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้(Gibson, 1993) สามารถแกปั้ญหาได ้(Byham, 
1988) แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองอยา่งเปิดเผย (Block, 1987) เตม็ใจรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นเพื่อนาํมาปรับปรุงพฒันาตน (Block, 1987) 

2. ความสาํคญัของการเสริมพลงัต่อองคก์าร เป็นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ขององคก์าร มีการปฏิบติังานร่วมกนัเป็นทีม สามารถพฒันาผลงานและเพิ่มผลผลิต (Dean and 
Evan, 1994; Laschinger et al., 2001) 

3. ความสําคญัของการเสริมพลงัต่อชุมชน คือ ชุมชนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาศกัยภาพซ่ึงกนัและกนั มีการทาํกิจกรรมต่างๆ อยา่งมีชีวิตชีวา มี
การเพิ่มอาํนาจในการเผชิญปัญหาและแกไ้ขปัญหา ก่อให้เกิดทุนทางปัญญา (intellectual capital) 
และทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ (Bennis& Goldsmith, 1994) 
  สรุปไดว้า่ การเสริมพลงัมีความสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อตวัครู ทีมงาน โรงเรียน 
และชุมชน ซ่ึงมีส่วนช่วยสนบัสนุนการจดัการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ส่งผลให้นักเรียนไดรั้บ
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การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่คาดหวงั การดาํเนินการเสริมพลงัของครูให้บรรลุ
เป้าหมายในเบ้ืองตน้ จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจแนวความคิดหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงัครู ท่ี
ประกอบดว้ยแนวความคิดอนันาํมาสู่การเสริมพลงัและแนวความคิดท่ีนาํการเสริมพลงัสู่การปฏิบติั 
เพื่อนาํไปสู่การวางแผน การปฏิบติั การประเมินผล และปรับปรุงการดาํเนินการเสริมพลงัอย่างมี
ระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 2.3 แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเสริมพลงั 

  หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงัครู เป็นแนวคิดท่ีมีอิทธิพล
ต่อระบบความคิด ความเช่ือ และการปฏิบติัของบุคคลและกลุ่มบุคคลในองคก์าร ต่อการเสริมพลงั 
ดงัต่อไปน้ี 

2.3.1 แนวคิดหลักความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) คือ การมีสิทธิ
เสรีภาพตามบทบาทอาํนาจหน้าท่ี เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น เคารพกติกาของสังคม มีความ
เสมอภาคท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกัน รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีความเป็น
ภราดรภาพ มีความรักสามคัคีเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั ดงันั้น กระบวนการเสริมพลงั
จึงเป็นกระบวนการประชาธิปไตยท่ีได้ปฏิรูปไปสู่รูปแบบของการมีส่วนร่วม หลกัความเป็น
ประชาธิปไตยจึงเป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้เกิดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นทีม มีการ
แลกเปล่ียนวิสัยทศัน์ ประสบการณ์ ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํงาน(Maxcy, 
1991; Blasé and Blasé, 2001) 

   ในงานวิจยัน้ี จะนาํหลกัความเป็นประชาธิปไตยไปใชโ้ดยการให้ครูมีส่วนร่วม 
ในการพฒันาตนเอง รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ให้เสรีภาพครูในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

2.3.2 แนวคิดหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) เป็นแนวคิดท่ีครูได้รับ
ความเช่ือถือ ไวใ้จในความสามารถวินิจฉยัและตดัสินใจไดดี้เก่ียวกบังานท่ีรับผดิชอบ จึงไดรั้บมอบ
อาํนาจหนา้ท่ีและสามารถปฏิบติัภาระหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ การมีอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ทาํให้
ครูไดแ้สดงพลงัในการทาํงาน (Rue and  Byars, 1995: 230) 

   ในงานวิจยัน้ีจะนาํหลกัการกระจายอาํนาจไปใช ้โดยให้ครูดาํเนินการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนอย่างอิสระ มีเสรีภาพ และอาํนาจการ
ตดัสินใจโดยสมบูรณ์ในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน 

2.3.3 ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Administration Theory)
เป็นทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งและสนองตอบความตอ้งการแสดงออกซ่ึงพลงัของผูป้ฏิบติังานและมุ่งทาํให้
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ผูป้ฏิบติังานพฒันาพลงัของตน การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อบุคคล คือ การทาํใหผู้ป้ฏิบติังาน
เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความมุ่งมัน่และผกูพนัในภารกิจนั้นๆ ผูป้ฏิบติังานมีโอกาสใชค้วามรู้ 
ทกัษะ  ประสบการณ์และปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจ  ผูป้ฏิบตัิงานมีส่วนร่วมตดัสินใจใน
กระบวนการท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานหรือในเร่ืองท่ีสนใจ เช่น การออกแบบกระบวนการ
เรียนการสอน เป็นตน้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2550; สมยศ นาวีการ, 2545ก; Anderson, 1998; Madura, 
1998; Weightman, 1999) 

   ในงานวิจยัน้ี จะนาํทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปใช ้โดยใหค้รูมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเสริมพลงัในทุกขั้นตอน เพื่อใหค้รูมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความมุ่งมัน่และผกูพนั
ในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

2.3.4 ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ (Organizational Behaviors Theory) ทฤษฎี
พฤติกรรมองคก์ารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงัครูมีหลากหลาย ทฤษฎีซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
การนาํไปปฏิบติั ไดแ้ก่ทฤษฎี System 1-4 Organization พฒันาข้ึนโดย Likertซ่ึงในงานวิจยัน้ี
มุ่งเนน้ทฤษฎี System 4 Organizationท่ีมีลกัษณะสาํคญัคือ ความเช่ือมัน่และไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั
ระหว่างผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังานมีสูง ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ผูป้ฏิบตัิงานแสดงความเห็นและมีการ
นาํไปใชจู้งใจดว้ยปัจจยัต่างๆ ยกเวน้ การสร้างความกลวั มีการส่ือสารหลายทิศทาง มีความสัมพนัธ์
ทั้งในแนวตั้ง (บนลงล่างและล่างข้ึนบน) และในแนวนอน กระจายอาํนาจการตดัสินใจใหเ้กิดข้ึนได้
ในทุกระดบัในองคก์าร กาํหนดทิศทางองคก์ารโดยอาศยัหลกัการมีส่วนร่วมและมีการส่ือสาร
ระหว่างกนั เนน้การควบคุมตนเอง มีความมุ่งมัน่ในระดบัสูงเพื่อบรรลุเป้าหมายองคก์าร มีทศันะ
แบบผูน้าํ ใชก้ารริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการพฒันาผูป้ฏิบติังานมีสูง 

  ในงานวิจยัน้ี จะนาํทฤษฎี System 4 Organization ไปใช ้โดยดาํเนินการเสริม
พลงัจากพื้นฐานความคิดวา่ความเช่ือมัน่และไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูเ้สริมพลงัและผูรั้บการ
เสริมพลงั เพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

2.3.5 ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Maslow’s Hierachy of Needs) 
Maslow มีแนวคิดว่า บุคคลมีความตอ้งการปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั 
ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น หนา้ท่ีการงาน ความรักและการยอมรับจากผูอ่ื้น ฐานะทาง
สงัคมและเกียรติยศศกัด์ิศรี การบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิต การคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตน
ไปสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิต ความตอ้งการขั้นสูงสุดของ Maslow คือ การประจกัษใ์นคุณค่าของ
ตนเองThe Needs for Self-Actualization เป็นความตอ้งการใชค้วามสามารถและศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ี 
เป็นตวัของตวัเองในการในการทาํกิจกรรมต่างๆ บุคคลท่ีไดรั้บการตอบสนองในขั้นน้ี จะตอ้งการ
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ความเป็นส่วนตวั มีความเป็นตวัของตวัเองและมีเอกลกัษณ์ของตนเอง แยกแยะส่ิงดี-ไม่ดีได ้มี
อารมณ์ขนั สร้างสรรค ์ยอมรับธรรมชาติของตนเองและผูอ่ื้น มีชีวิตเรียบง่าย มีการตดัสินใจท่ีดี 
สนใจปัญหาและตดัสินใจโดยใช้ปัญหาเป็นศูนยก์ลาง สามารถส้ินสุดสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน
อย่างมีคุณภาพ ดงันั้น ความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีของ Maslow เป็นกลไกสาํคญัในการ
กระตุน้พลงัการทาํงาน 

   ในงานวิจยัน้ี จะนําทฤษฎีลาํด ับขั้นความตอ้งการของมนุษยไ์ปใช้ โดย
ดาํเนินการเสริมพลงัที่ให้อิสระครูในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ กระตุน้ความตอ้งการใช้
ความสามารถและศกัยภาพของครูอย่างเต็มท่ี เพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

2.3.6 ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) ท่ีนาํมาประยุกตใ์ชอ้ยู่มี 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ ทฤษฎีการจูงใจเชิงเน้ือหา (content models) และทฤษฎีการจูงใจเชิงกระบวนการ (process 
models) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.3.6.1 ทฤษฎีการจูงใจเชิงเน้ือหา (content models) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบาย
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังาน กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีหาคาํตอบว่า มีอะไร
ท่ีจะจูงใจคนให้ทาํงานไดบ้า้ง ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการหรือแรงขบั (needs/drives) ท่ี
ผูป้ฏิบติังานมีหรือตอ้งการไดรั้บ และตอ้งการอะไรมากหรือนอ้ย (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2553ก) โดย
ในงานวิจยัน้ีศึกษาทฤษฎีความตอ้งการความสาํเร็จ (The Need to Achieve Theory) ของ 
McClelland เป็นทฤษฎีท่ี McClelland เช่ือว่ามนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการเหมือนกนั แต่มีขนาดมาก
นอ้ยต่างกนัเท่านั้น ในงานวิจยัน้ีจะศึกษาความตอ้งการความสาํเร็จ (need for achievement: nAch) ท่ี
เป็นความตอ้งการบรรลุผลสําเร็จในงานท่ีมีความทา้ทาย และการบรรลุมาตรฐานของงานท่ีทาํได้
อยา่งดีเยี่ยม ผูท่ี้มีความตอ้งการความสาํเร็จสูง ผูเ้สริมพลงัควรจดัส่ิงจูงใจให้คนเหล่าน้ีดว้ยงานท่ีมี
ความทา้ทายแต่สามารถบรรลุผลได ้และมีผลยอ้นกลบัทนัที ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจภายใน 
(intrinsic motivation) ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์ของ McClelland เสนอว่า บุคคลท่ีมีความตอ้งการ
ความสําเร็จสูงมกัจะทาํอะไรเพื่อตนเองมากกว่าเพื่อผูอ่ื้นหรือเพื่อองคก์าร จึงอาจมีปัญหาใน
การทาํงานร่วมกับผูอื้่น และมกัรอรับผลตอบแทนจากการทาํงาน ส่วนบุคคลท่ีมีความตอ้งการ
เชิงส่วนตวัสูงมกัให้ผูอ่ื้นทาํอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และบุคคลที่มีความตอ้งการ
ความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นสูงมักมีจุดอ่อนในการบริหาร คือ มักคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล
มากกวา่การบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร (Bartol et al., 1998) 
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  จากทฤษฎีการจูงใจเชิงเน้ือหาดงักล่าวขา้งตน้ พบว่า ความตอ้งการ
ของบุคคลตั้งแต่ระดบัพื้นฐาน คือ ความตอ้งการทางกายหรือความอยูร่อดในการดาํรงชีวิต ไปจนถึง
ความตอ้งการในระดบัสูง คือ ความสาํเร็จในเป้าหมายของชีวิตนั้น แสดงใหเ้ห็นว่า การปฏิบติังานท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคล เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหบุ้คคลนั้นมีความพึงพอใจใน
งานท่ีทาํ และเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุผลสาํเร็จ ซ่ึงส่งผลให้มีความผกูพนัต่อองคก์าร
ในท่ีสุด 

2.3.6.2 ทฤษฎีการจูงใจเชิงกระบวนการ (process models) เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งหา
คาํตอบของการท่ีผูป้ฏิบติังานทุ่มเทความพยายามใหก้บัการทาํงานในระดบัมากหรือนอ้ย เม่ือทราบ
กระบวนการคิดของผูป้ฏิบัติงานแล้ว  ผูบ้ริหารก็จะสามารถจัดสถานการณ์ให้สอดคล้อง
กบักระบวนการคิดของผูป้ฏิบติังานเหล่านั้น จึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนทาํงานไดอ้ยา่งเตม็
ศกัยภาพ โดยทฤษฎีการจูงใจเชิงกระบวนการซ่ึงจะกล่าวถึงในท่ีน้ี ไดแ้ก่(1) ทฤษฎีความคาดหวงั 
(Expectancy Theory) พฒันาข้ึนโดย Vroom ช้ีใหเ้ห็นว่า การท่ีผูป้ฏิบติังานจะมีแรงจูงใจเพ่ือทุ่มเท
ความพยายามในการปฏิบติังาน เพื่อให้ไดผ้ลงานตามที่ตอ้งการ(2)ทฤษฎีการกาํหนดจุดหมาย 
(Goal-Setting Theory) ผูพ้ฒันาทฤษฎีน้ีคือ Locke and Latham(1990)ทั้ง 2 เสนอแนวความคิดว่า 
การกาํหนดเป้าหมายเพื่อบอกทิศทางการปฏิบติังานเป็นการจูงใจให้เกิดการปฏิบติังานท่ีสําคญั 
ทฤษฎีการกาํหนดเป้าหมายอธิบายว่า ผูป้ฏิบติังานตอ้งสามารถกาํหนดเป้าหมายในการกระทาํของ
ตนใหช้ดัเจน ดว้ยเหตุท่ีเป้าหมายเป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึงก่อนท่ีจะใชว้ิธีการใดๆ ในการพฒันา 
(Hoy and Miskel, 2005) หวัใจสาํคญัของทฤษฎีน้ี คือ การใหคุ้ณค่าและการตดัสินใจเก่ียวกบัคุณค่า
ของการกระทาํของบุคคลท่ีสมัพนัธ์กบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้การมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย
จะทาํให้บุคคลมีแรงจูงใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมมากข้ึน โดยบุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะใชค้วามพยายาม
ในการปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้และทาํใหเ้กิดเป้าหมายท่ีดีกว่าเดิมซ่ึงเป็นการเสริม
พลงัให้บุคคล นอกจากน้ี การมีพนัธะผกูพนักบัเป้าหมาย (goal commitmet) ยงัเป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงของการจูงใจใหบุ้คคลปฏิบติังาน  

 ในงานวิจยัน้ี จะนาํทฤษฎีการจูงใจไปใชโ้ดยดาํเนินการเสริมพลงัท่ี
กระตุน้ความตอ้งการบรรลุผลสาํเร็จในงานท่ีมีความทา้ทาย จดัส่ิงจูงใจดว้ยงานท่ีมีความทา้ทายแต่
สามารถบรรลุผลได ้และมีผลยอ้นกลบัทนัทีโดยผูรั้บการเสริมพลงัมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย
ของการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงจะมีแรงจูงใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมมากข้ึน มีแนวโนม้
ท่ีจะใช้ความพยายามในการปฏิบติัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้พื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
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2.3.7 ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง  (ChangeTheory)  
  Chin and Bennis (1969, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2554: 29-30) นาํเสนอ

ทฤษฏีการเปล่ียนแปลงแบบ Non – Conflict ซ่ึงมียทุธวิธีทัว่ไปของการเปล่ียนแปลง 3 ยทุธวิธี คือ   
1. ยทุธวิธีการใชห้ลกัเหตุผลและขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Rational – empirical 

Strategy) เป็นยุทธวิธีท่ีเหมาะกบัคนหรือกลุ่มคนท่ีมีเหตุผล มีการเคล่ือนไหวตามความสนใจของ
ตนเอง  

2. ยทุธวิธีการใหก้ารศึกษาใหม่หรือให้ความรู้ใหม่ (Normative re-education) 
เป็นยุทธวิธีท่ีมีความเช่ือว่ามนุษยมี์แรงจูงใจท่ีต่างกนัยึดความเป็นเหตุเป็นผลและความฉลาดของ
มนุษย ์เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงเจตคติ ค่านิยม และทกัษะการมีความสัมพนัธ์ท่ีดี โดยการให้
ความรู้ข่าวสารหรือเหตุผลท่ีดีเพื่อการปฏิบติัเท่านั้น   

3. ยทุธวิธีการใชอ้าํนาจและการควบคุม (Power Coercive Strategy) คือการใช้
อิทธิพลของตาํแหน่งหนา้ท่ีและใหข้อ้มูลท่ีไม่สามารถคดัคา้นหรือปฏิเสธได ้เช่น ใชน้โยบายในการ
เปล่ียนแปลง เป็นตน้  

  ส่วนในวงการวิทยาศาสตร์มีการนาํเสนอทฤษฎีทางการเปล่ียนแปลง ท่ีมีช่ือว่า 
ทฤษฏีการเปล่ียนแปลงแบบ Chaos Theory  และ ทฤษฏีการเปล่ียนแปลงสมยัใหม่ Postmodern 
Theory ซ่ึงทั้งสองทฤษฎีนั้นสามารถนาํมาใชใ้นการอธิบายถึงสภาพของการเปล่ียนแปลงภายใน
สถานศึกษา  ซ่ึงทฤษฏีการเปล่ียนแปลง Chaos Theory เป็นทฤษฏีวิทยาศาสตร์แนวใหม่ท่ีเป็นการ
สาํรวจคน้หาส่ิงต่างๆ ท่ีซ่อนอยูภ่ายใตร้ะบบท่ีไร้ระเบียบ คลุมเครือ  ซ่ึงแนวทฤษฏีน้ีมีความเช่ือว่า 
ภายในโรงเรียนมีลกัษณะการปฏิบตัิไม่เป็นเส้นตรง การเปล่ียนแปลงท่ีมาจากบนลงล่างอาจไม่
บรรลุผล การเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยืนตอ้งมาจากทุกคนในองคก์รโดยท่ีสังคม และให้ความสําคญัใน
รายละเอียดโดยใหคิ้ดเสมอว่าส่ิงเลก็ๆ ท่ีว่าไม่สาํคญั อาจมีความสาํคญัท่ีสุด (Butterfly Effect)  โดย
คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม ภายในโรงเรียน การปฏิบติัใดๆ ควรเป็นแนว
ปฏิบติัเดียวกนั ซบัซอ้นตามระดบัของแต่ละกลุ่มและวิธีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัควรใชห้ลายๆวิธี 
และให้ครูมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตดัสินใจ คิดหาวิธีแกไ้ขปัญหา ซ่ึงปัญหาอาจเกิดข้ึนไดเ้สมอ
ในการเปล่ียนแปลงแต่ทุกคนตอ้งร่วมมือกนั ส่วนทฤษฏีการเปล่ียนแปลงสมยัใหม่ (Postmodern 
Theory)มีลกัษณะสาํคญัคือ ต่อตา้นความคงท่ีและความแน่วแน่เด็ดเด่ียวของทฤษฏีดั้งเดิมท่ี  แนวคิด 
ความจริง ความรู้ หรือวิธีการท่ีไม่เปล่ียนแปลงทฤษฏีการเปล่ียนแปลงสมยัใหม่ยอมรับความซบัซอ้น 
ความไม่ชดัเจน และความหลากหลาย ตลอดจนยกย่องให้ความสําคญักบัความสร้างสรรค ์ความ
แตกต่าง จงใจกาํหนดขอ้สันนิษฐานใหม่ ๆ ปฏิเสธท่ีจะยอมรับการคิดท่ีเป็นขั้นตอน และการ
กาํหนดขอบเขตการคิด ไม่ชอบการพดูท่ีแสดงความถูกตอ้งทั้ง 2 อยา่ง ซ่ึงแนวคิดสาํคญัของทฤษฎี



35 
 

น้ีคือความรู้ถูกสร้างข้ึนภายใตบ้ริบททางสังคม ความรู้มีอยู่หลากหลายและเปล่ียนแปลงไดต้ลอด
ทุกเวลาทุกสถานท่ี วิธีการแกไ้ขปัญหามีอยูอ่ยา่งหลากหลายและมนุษยมี์ความแตกต่างกนัแมจ้ะอยู่
ในวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มเดียวกนั ส่วนการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีคาดเดาหรือทาํนายไม่ได ้
และการท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงไดน้ั้นไม่ไดม้าจากคนเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือกนั นอกจากนั้น 
วชัรา  เล่าเรียนดี (2554, อา้งถึงใน Kurt Lewin, 1995; Wiles and Bondi, 2004: 41)ไดเ้สนอ
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีขั้นตอนพื้นฐานท่ีสาํคญั 3 ขั้นตอนคือ 1)การละลายความเคยชิน 
(Unfreezing) เป็นขั้นตอนของการสร้างความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการเปล่ียนแปลง
2) การเปล่ียนแปลง (Change) ขั้นของการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายการเปล่ียนแปลง
เช่น พนัธกิจ วตัถุประสงค์ วฒันธรรม เป็นตน้ 3)การทาํให้การเปล่ียนแปลงนั้ นมีความมัน่คง 
(Refreezing)เป็นขั้นตอนท่ีมุ่งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมให้พฤติกรรมใหม่ๆท่ีมีการเปล่ียนแปลง
นั้ นคงอยู่อย่างมั่นคงด้วยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองหรือการเสริมพลัง 
(Empower)นั้นเอง 

  จากการศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง  สรุปได้ว่า การ
เปล่ียนแปลงนั้นมีความจาํเป็นต่อการพฒันาขององคก์รโดยการเปล่ียนแปลงควรเร่ิมตน้จากการ
สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสําคญัของการเปล่ียนแปลงหรือส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงซ่ึงผูมี้
หน้าท่ีเสริมพลงัควรทาํความเขา้ใจถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล และดาํเนินการสนบัสนุน
ส่งเสริมดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายในการช่วยเหลือท่ีย ัง่ยืนในท่ีสุด การยอมรับความจาํเป็น หรือ
ความสาํคญัในการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงและมีการเปล่ียนแปลง 

2.3.8 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  
2.3.8.1 พฒันาการวยัผูใ้หญ่ 

    ผูใ้หญ่แต่ละช่วงวยัจะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั การ
ทาํให้ผูใ้หญ่เกิดการเรียนรู้จึงตอ้งศึกษาพฒันาการและการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เพื่อนาํมาเป็นพื้นฐาน
สาํหรับการพฒันาเร่ืองน้ี Glatthorn (1990: 134-135) ไดส้ังเคราะห์พฒันาการวยัผูใ้หญ่ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 พฒันาการวยัผูใ้หญ่ 
 

ระยะพฒันาการ วงอายุ ภาระหลกั 
วยัผูใ้หญ่ตอนตน้เขา้
สู่วยัผูใ้หญ่ 

2-28 1. เลือกและทดสอบทางเลือกเบ้ืองตน้ท่ีหลากหลาย เช่น อาชีพ สัมพนัธภาพ 
ลีลาของชีวติ 
2. คน้หาความเป็นไปไดใ้นการใช้ชีวิตอย่างผูใ้หญ่ การพฒันาลกัษณะของ
ตนเอง 
3. ก่อโครงสร้างชีวติท่ีมัน่คง ดว้ยความสับสนในการดาํรงอยูใ่นโลกของผูใ้หญ่ 
4.  คน้หาผูท่ี้สามารถใหค้าํปรึกษาหรือผูท่ี้ไวใ้จได ้

วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
การเปล่ียนผา่นใน 
วยั 30 

29-33 1.  ตรวจสอบทางเลือกท่ีเลือกไวซ้ํ้ า 
2. เผชิญกบัความเครียดของการตรวจสอบซํ้ า 
3. เร่ิมกาํหนดเป้าหมายในระยะยาวอยา่งมีความหมายต่อการสร้างความมัน่คง 

วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 
ตั้งรกราก 

34-40 1. พยายามคน้หาตนเองในสังคม 
2. ต่อสู้สู่ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
3. บรรลุความเป็นอิสระและอาํนาจหนา้ท่ี 
4. ประเมินคุณค่าในตนเองซํ้ าเพ่ือมัน่ใจวา่เพียงพอสาํหรับจุดหมายในระยะยาว 

วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 
การเปล่ียนผ่านช่วง
ก่ึงกลางชีวติ 

41-45 1. ตั้งคาํถามเก่ียวกบัการก่อโครงสร้างชีวิตท่ีผา่นมา 
2. เช่ือมโยงการเปล่ียนผา่นจากวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ถึงตอนกลาง 
3. จดัการกบัวกิฤตการท่ียุง่ยากของการเปล่ียนผา่น 
4. วางแผนเพ่ือพบกบัหนทางใหม่ในระยะปลายของชีวิต 

วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 
เขา้สู่วยักลางคน 

46-50 1. เลือกทางเลือกใหม่และก่อโครงสร้างชีวิตใหม่ 
2. เร่ิมตระหนกัถึงขอ้จาํกดัทางดา้นร่างกายของตนเอง 
3. ไตร่ตรองความเปล่ียนแปลงในครอบครัว อาชีพ งานอดิเรก 
4. พบจุดเปล่ียนในมุมมองของอาชีพ หากไม่ใช่การเร่ิมเคล่ือนไปสู่ฝ่ัง ก็เป็น
การพบพลงัจากตาํแหน่งใหม่ 

วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 
การเปล่ียนผา่นใน 
วยั 50 

51-55 1. จดัการกบัความเครียดท่ีเกิดจากความตระหนกัในปัญหาท่ีแกไ้ม่ไดใ้นช่วง
เปล่ียนผา่นในวยักลางคน 
2. ทบทวนทางเลือกในช่วงตน้ซํ้ า 

วยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 
การบรรลุถึง 
จุดสูงสุดในวยั 
ผูใ้หญ่ตอนกลาง 

56-60 1. ยอมรับและปรับตวักบักระบวนการสูงอาย ุ
2. รู้สึกถึงความห่วงใยเก่ียวกบัเป้าหมายท่ียงัไม่บรรลุ 
3. เผชิญกบัปัญหาดา้นสุขภาพกาย 
4. เตรียมตวัสาํหรับการเกษียณ 
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ตารางท่ี 1 พฒันาการวยัผูใ้หญ่ (ต่อ) 
 

ระยะพฒันาการ วงอายุ ภาระหลกั 
วัยผู ้ใหญ่ตอนปลาย
ก า ร เ ป ล่ี ย น ผ่ า น
ในช่วงปลาย 

61-65 1. ประสบกบัการเส่ือมลงของสมรรถนะทางกาย 
2. ความลงเอยในหนา้ท่ีการงานของวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 
3. รู้สึกตระหนกัเก่ียวกบัภาวะทางการเงินหลงัการเกษียณ 
4. ค่อย ๆ วางมือจากกิจกรรมบางอยา่ง 
5. ตอ้งการวางเง่ือนไขกบับั้นปลายในชีวติ 

 
    นอกจากน้ีแลว้ Glatthorn (1990) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการ

เรียนรู้ของผูใ้หญ่โดยจาํแนกเป็นดา้นโครงสร้างของประสบการณ์ บรรยากาศ จุดสนใจ และกลยทุธ์
การเรียนการสอน และส่ือการเรียนรู้ ดงัน้ี 

    โครงสร้างของประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบดว้ย ชอบกาํหนดการ
ท่ียดืหยุน่ ท่ีสามารถตอบสนองกบัช่วงเวลาท่ีรัดตวั สามารถเรียนไดดี้กว่าหากเป็นการเรียนท่ีเฉพาะ
บุคคล หรือเฉพาะกลุ่ม ตามความตอ้งการชอบการเรียนแบบเผชิญหนา้ในหอ้งเรียน การฝึกหดั การ
ฝึกปฏิบติัการ มากกว่าการเรียนอยา่งอิสระจากวิดีโอ เทปบนัทึกเสียงไดรั้บประโยชน์จากการเรียน
ในกลุ่มท่ีมีความหลากหลาย ดา้นอายหุรือประสบการณ์ 

    บรรยากาศการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ดีข้ึนในบรรยากาศของการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมีความไวว้างใจและการยอมรับความแตกต่างช่ืนชอบการมีโอกาสท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นดา้นตรงขา้มเรียนรู้ดว้ยความมุ่งหวงัท่ีชดัเจน 
และคาดหวงัวา่ผูส้อนสามารถนาํไปสู่ส่ิงท่ีคาดหวงัได ้

    จุดสนใจในการเรียนรู้จะไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการสอนท่ีกระตุน้
ใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากการฝึกการสะทอ้นความคิด วิเคราะห์ และวิจารณญาณใหคุ้ณค่ากบั
การเรียนรู้ท่ีเพิ่มศกัยภาพ และมีความสาํคญัสนใจการเรียนรู้แบบ how-to ที่สามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

    กลยุทธ์การเรียนการสอน และส่ือการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การเรียนรู้
การแกปั้ญหา การเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ร่วมกบั
การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ไม่ควรสอนดว้ยการบรรยายระยะยาว 
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    หลกัการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
    Malcom Knowles (1990, อา้งถึงใน Glickman, Gordon and Ross-

Gordon, 1995: 50-55)  ไดเ้สนอขอ้สรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไว ้5 ประการ คือ 
1. ผูใ้หญ่มีความตอ้งการทางดา้นจิตใจท่ีจะนาํตวัเอง 
2. ผูใ้หญ่สามารถท่ีจะนําประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาใช้ในสภาพการณ์

การเรียนรู้ใหม่ ๆ ได ้และสามารถนาํกระบวนการเหล่านั้นมาใชใ้หไ้ด ้
3. ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีอิทธิพลจากความตอ้งการท่ีจะ

แกปั้ญหาในชีวิตจริง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานท่ีตอ้งพฒันาของตนเองดว้ย 
4. ผูใ้หญ่ใชว้ิธีการปฏิบติัจริงในการเรียนรู้ และขณะเดียวกนัตอ้งการ

ใชค้วามรู้นั้นในทนัที 
5. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่เกิดจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivated) 

    Stephen Brookfield (1986, อา้งถึงใน Glickman, 1995: 80-81) ได้
เสนอหลกัการสําคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไวด้งัน้ี คือการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ของผูใ้หญ่เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ การบงัคบัควบคุมไม่สามารถจูงใจให้ผูใ้หญ่มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังานไดก้ารปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพของผูใ้หญ่จะเกิดข้ึนเม่ือมีการยอมรับนบัถือใหคุ้ณค่า
แก่กนัและกนัภายในกลุ่มการสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ คือ การเขา้ไปร่วมมือ และผูส้นบัสนุน
ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบในการกาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้การได้
ปฏิบติัและแสดงความคิดเห็นเป็นหัวใจของการสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ การสนบัสนุน
การเรียนรู้ควรมีเป้าหมายเพื่อการเปล่ียนแปลงให้เกิดความเคยชินกบัการตอบสนองดว้ยความคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ดงันั้น ควรมีการกระตุน้ส่งเสริมให้มีการถามคาํถามหลายดา้น เช่น ดา้นอาชีพ 
และชีวิตการเมือง เป็นตน้เป้าหมายของการสนับสนุนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ คือ การรักษาไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการช้ีนาํหรือนาํตวัเอง การใหอ้าํนาจแก่ผูใ้หญ่เพื่อใหป้ฏิบติังานเชิงรุก 

    การจัดกระบวนการเ รียน รู้สําหรับผู ้ใหญ่ ท่ีได้ผลนอกจากจะ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ หากไดอ้อกแบบโดยอาศยัขอ้สรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ กจ็ะทาํใหส้ามารถออกแบบไดเ้หมาะสมและมีความเฉพาะเจาะจง
มากยิง่ข้ึน และสามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไดแ้ทจ้ริง 

    ในงานวิจยัน้ี จะนาํทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไปใชโ้ดยดาํเนินการ
เสริมพลงัในขั้นตอนการใหข้อ้มูลความรู้โดยผูรั้บการเสริมพลงัมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ถึงส่ิงท่ีตนตอ้งการการเรียนรู้แบบ how-to ท่ีสามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ดับรรยากาศของการ
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ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

2.3.9 แนวคดิการเสริมพลงัของผู้ปฏิบตัิงาน (Employee Empowerment) 
   ในงานวิจยัน้ีมุ่งเนน้การเสริมพลงัดา้นจิตใจ (psychological empowerment) ซ่ึง 

Conger and Kanungo (1988) อธิบายการเสริมพลงัดา้นจิตใจวา่เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจท่ี
ทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน (self-efficacy) โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการจูงใจใน
การปฏิบติังานและการรับรู้ความสามารถของตนเพ่ือนาํไปสู่คุณลกัษณะของผูป้ฏิบติัท่ีปฏิบติังาน
อยา่งริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมุ่งมัน่สู่ความสาํเร็จ 

   ในงานวิจยัน้ี จะนาํแนวคิดการเสริมพลงัของผูป้ฏิบติังานท่ีมุ่งเน้นการเสริม
พลงัดา้นจิตใจ ให้ผูรั้บการเสริมพลงัเกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเพ่ือพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

2.3.10 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy Theory) หมายถึง 
การท่ีบุคคลตดัสินความสามารถของตนเองเก่ียวกบัการกระทาํหรือพฤติกรรมบางอยา่งว่า ตนเองมี
ความสามารถท่ีจะนาํทกัษะท่ีมีหรือท่ีฝึกฝนมาใชไ้ดใ้นระดบัใด ซ่ึงการท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรม
ใดหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัสองประการคือ ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองและความ
คาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึน (Zimmermann, 2000) ซ่ึง Bandura (1986) เสนอว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองนั้นพฒันามาจากปัจจยัสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการกระทาํ 
(enactive attainment) ท่ีผา่นมา การเห็นประสบการณ์ของผูอ่ื้น (vicarious experience) การชกัจูง
ดว้ยถอ้ยคาํหรือวจันภาษา(verbal persuasion) และสภาพทางกายภาพ (physiological state)  

   ในงานวิจยัน้ี จะนาํทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองไปใชใ้นงานวิจยั
โดยดาํเนินการเสริมพลงัดว้ยการชกัจูงผูรั้บการเสริมพลงัดว้ยคาํพูดเพื่อให้รับรู้ความสามารถของ
ตนเองว่า ตนมีความสามารถท่ีจะนาํทกัษะที่มีหรือที่ฝึกฝนมาใช้ได้พฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนได ้

   สรุปไดว้่า การเสริมครูมีแนวคิดเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดหลกัความเป็นประชาธิปไตย 
(Democratization) แนวคิดหลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม (Participative Administration Theory) ทฤษฎีพฤติกรรมองคก์าร (Organizational Behaviors 
Theory) ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์(Maslow’s Hierachy of Needs) ทฤษฎีการจูงใจ 
(Motivation Theory) ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง  (ChangeTheory) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้
ของผูใ้หญ่ แนวคิดการเสริมพลงัของผูป้ฏิบติังาน (Employee Empowerment) และทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy Theory) 
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  จากแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมพลังของครูน้ี มีนักการศึกษาและผูว้ิจัยได้
ทาํการศึกษาวิจยัอย่างต่อเน่ือง อนัก่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการนาํแนวคิด
พื้นฐานท่ีมีอยู่สู่ภาคปฏิบติัของการเสริมพลงัของครูท่ีมีประสิทธิผลต่อไป จึงนาํเสนอแนวคิดท่ี
เก่ียวกบัการเสริมพลงัในประเด็นเก่ียวกบัประเภทของการเสริมพลงัหลกัในการเสริมพลงั รวมถึง
รูปแบบกระบวนการเสริมพลงัครูต่อไป 
  แนวคดิการเสริมพลงั 

  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในแนวคิดท่ีเก่ียวกบัลกัษณะของการเสริมพลงัของครู โดยมี
นักการศึกษานาํเสนอไวน้ั้น ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอในหัวขอ้ประเภทของการเสริมพลงั หลกัการเสริม
พลงัของครู รูปแบบการเสริมพลงัครู และกระบวนการเสริมพลงัของครู ดงัต่อไปน้ี 

  ประเภทของการเสริมพลงั 
  การเสริมพลงัจาํแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การเสริมพลงัดา้นโครงสร้าง (Structural Empowerment) เป็นการเสริมพลงัท่ี
กระจายความรับผิดชอบแก่ผูป้ฏิบติังาน โดยมอบหมายงานท่ีทา้ทายความสามารถ ให้โอกาสการ
ปฏิบติังานอย่างเต็มศกัยภาพ ให้มีส่วนร่วมในการวางแผน และให้อิสระในการตดัสินใจ โดยการ
จดัสรรทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน มีการพฒันาความรู้ ความสามารถในการทาํงาน ส่งเสริม
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน รวมทั้งให้ผูป้ฏิบตัิงานรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ
ความคิด มีความภาคภูมิใจท่ีสามารถควบคุมงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตนเองจนเกิดผลสาํเร็จ 

2. การเสริมพลงัดา้นจิตใจ (Psychological Empowerment) ซ่ึง Conger and Kanungo 
(1988) อธิบายว่า การเสริมพลงัดา้นจิตใจ เป็นแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจอนัทาํให้เกิด
ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน เพื่อนาํไปสู่คุณลกัษณะของผูป้ฏิบติังานท่ีทาํงานดว้ยความ
ริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมุ่งมัน่สู่ความสาํเร็จ (วนัชยั ธรรมสัจการ, 2545) ต่อมา Thomas and Velthouse 
(1990) เสนอว่า การเสริมพลงัดา้นจิตใจเป็นแนวคิดท่ีมีหลายมิติ เป็นการเพิ่มข้ึนของแรงจูงใจ
ภายในท่ีเก่ียวกบังาน โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นผลร่วมของการรู้คิด ท่ีเรียกวา่ การวดัประเมินงานของ
บุคคล ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นการจดัการในบทบาทการทาํงานของบุคคลนั้น โดย Thomas and 
Velthouseระบุว่า ประเภทของแรงจูงใจท่ีเป็นผลมาจากการเสริมพลงัท่ีเรียกว่า การวดัประเมินงาน
นั้น เป็นการรู้คิดของบุคคลท่ีมีต่องานใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นผลกระทบ เป็นการตระหนกัรู้ถึง
ความสาํคญัของตนเองต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของงานหรือหน่วยงาน (2) ดา้นศกัยภาพ 
เป็นการเช่ือว่า ตนมีความสามารถท่ีจะทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ (3) ดา้นคุณค่าหรือความหมาย 
เป็นการประเมินว่างานท่ีตนทาํอยูน่ั้นมีความสาํคญั มีคุณค่า หรือมีความหมายมากนอ้ยเพียงใด (4) 
ดา้นความมีอิสระในการตดัสินใจ เป็นการประเมินว่างานท่ีตนทาํอยูน่ั้น ตนมีโอกาสหรือมีอิสระท่ี
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จะริเร่ิม ปรับปรุง เปล่ียนแปลงวิธีการทาํงาน กระบวนการทาํงาน หรือการตดัสินใจเก่ียวกบังาน
หรือไม่ 

  ในงานวิจยัน้ี มุ่งเนน้การเสริมพลงัดา้นจิตใจ ดว้ยการสร้างแรงจูงใจท่ีจะทาํให้ผูรั้บ
การเสริมพลงัเกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการจูงใจในการ
ทาํงานและการรับรู้ความสามารถของตน เพื่อนาํไปสู่การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
  หลกัการเสริมพลงัของครู 

  จากการศึกษาหลกัการเสริมพลงัของนกัการศึกษาจากต่างประเทศ สรุปไดว้่า การ
เสริมพลงัของครูควรมีหลกัการดังต่อไปน้ี (1) สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
(2) ส่งเสริมความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการปฏิบติังาน และ (3) สนบัสนุนใหแ้สดงออกซ่ึง
ความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีเสริมพลงัในการปฏิบติังาน (Short and Greer, 1997; Gutierrez et al., 
1998; Blasé and Blasé, 2001) 

  รูปแบบการเสริมพลงั 
  รูปแบบการเสริมพลงัท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ี เป็นรูปแบบการเสริมพลงัของผูป้ฏิบติังาน 

(Employee Empowerment) ประกอบดว้ย 6 รูปแบบ ดงัน้ี 
1. 6 มิต ิ(6 Dimension) การเสริมพลงั ของ Paula M.Short (1992) 

  Paula M.Shortเสนอการเสริมพลงัครูใน 6 มิติ ดงัน้ี 
  มิติที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) มิติของการเสริมพลงั
น้ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจท่ีสําคญัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการทาํงานของครู 
หมายถึงการมีส่วนร่วมและความรับผดิชอบในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณ, การคดัเลือก
ครู, การกาํหนดตารางเวลา, หลกัสูตร และการกาํหนดเวลาในเร่ืองต่างๆ ใหค้รูไดมี้บทบาทสาํคญั
ในการตดัสินใจเป็นองค์ประกอบสาํคญัในการเสริมพลงั ครูได้รับโอกาสที่จะเพิ่มการควบคุม
สภาพแวดลอ้มการทาํงานของตน บรรยากาศในโรงเรียนท่ีเอ้ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เป็นลกัษณะเปิดกวา้งและมีความเส่ียง สภาพแวดลอ้มน้ีสนบัสนุนให้ครูคิดคน้วิธีการใหม่ๆ แต่ก็
ควรจะตั้ งขอ้สังเกตว่าครูยินดีท่ีจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหากพวกเขาเห็นว่าผูบ้ริหารขอ
ความเห็น (Short, Miller-Wood, and Johnson, 1991) 
  มิติที่ 2 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ(Professional Growth) ในฐานะท่ีเป็นมิติของ
การเสริมพลงั การเติบโตในวิชาชีพหมายถึงการรับรู้ของครูว่าตนมีโอกาสท่ีจะเติบโตและพฒันา
อยา่งมืออาชีพในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มทกัษะของตวัเองตลอดชีวิตการทาํงานในโรงเรียน  
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  มิติที่ 3 สถานะทางสังคมของครู (Status) สถานะเป็นมิติของการเสริมพลงั
หมายถึงการรับรู้ของครูว่าตนไดรั้บความนับถือในความเป็นมืออาชีพและความช่ืนชมจากเพื่อน
ร่วมงาน นอกจากน้ีครูเช่ือว่าตนไดรั้บการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกว่าผูอ่ื้นเคารพความรู้
และความเช่ียวชาญของตน 
  มิติที่ 4 ความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง  (Self-Efficacy)  การรับรู้
ความสามารถตนเองหมายถึงการรับรู้ของครูว่าตนมีทกัษะและความสามารถท่ีจะช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้มีความสามารถในการสร้างโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับนักเรียนและสามารถส่งผล
กระทบต่อการเปล่ียนแปลงในการเรียนรู้ของนกัเรียน Blasé (1982) ระบุว่าผลตอบแทนหลกัในการ
จดัการเรียนรู้ของครูคือการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียน, การอบรมศีลธรรมและการให้คาํปรึกษา การ
รับรู้ความสามารถของตนเองพฒันาให้เป็นบุคคลท่ีได้รับความรู้ด้วยตนเองและเช่ือว่าตวัครูมี
ความสามารถและเขา้ใจทกัษะท่ีจาํเป็นท่ีจะทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ Rosenholtz (1985) ระบุว่า
ความรู้สึกของการรับรู้ความสามารถของตนเองและความเช่ือมัน่อยา่งมืออาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูใน
การตดัสินใจท่ีตามมาจะยงัคงอยูใ่นการเรียนการสอน ความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความสามารถของครูมือ
อาชีพและทกัษะมีความสมัพนัธ์อยา่งมากกบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน  
  มิติที่ 5 ความมีอิสระในการทํางาน (Autonomy)การเป็นอิสระเป็นมิติของการ
เสริมพลงั หมายถึง ความเช่ือของครูว่าตนสามารถควบคุมบางแง่มุมของชีวิตการทาํงานของตน 
อาจจะมีการควบคุมการจดัตารางเวลา, หลกัสูตร, ตาํราเรียนและการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
จุดเด่นของการเป็นอิสระเป็นความรู้สึกของเสรีภาพในการตดัสินใจบางอยา่ง โรงเรียนท่ีสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีรองรับความเส่ียงและการทดลองโดยครูยงัสร้างความรู้สึกของครูของตน ความ
เป็นอิสระเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับความรู้สึกของความสาํเร็จ (Firestone, 1991)  
  มิติที ่6 ผลของการทาํงานของครู (Teacher Impact) ผลกระทบหมายถึงการรับรู้
ของครูว่าตนมีผลและมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตในโรงเรียน Ashton and Webb (1986) แสดง
ความเห็นว่า ครูภาคภูมิใจในการเติบโตของตนเองเม่ือรู้สึกว่าตนกาํลงัทาํส่ิงท่ีคุม้ค่าในลกัษณะท่ี
มีพลงัและพวกเขาไดรั้บการยอมรับในความสาํเร็จของตน Lightfoot (1986) เสริมว่าครูเติบโตข้ึน
จากการไดรั้บความเคารพและการสนบัสนุนจากผูป้กครองและชุมชน ครูเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ทุกคน
ตอ้งมีความทา้ทายและการสนบัสนุนเพื่อท่ีจะเติบโตและเป็นมืออาชีพผลตอบรับจากเพื่อนร่วมงาน
มีความสาํคญักบัความรู้สึกของครูวา่พวกเขาจะมีผลกระทบ 
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2. ทฤษฎกีารเสริมพลงัในองค์การของ Kanter (1977) 
 Kanterกล่าวว่า พลงัเป็นความสามารถในการปฏิบตัิของบุคคลที่ทาํให้บุคคล

สามารถทาํงานไดบ้รรลุผลสาํเร็จ ซ่ึงพลงัน้ีมีผลต่อทศันคติ พฤติกรม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ของงาน พลงัในตวับุคคลเกิดจากการท่ีบุคคลไดรั้บโอกาส ขอ้มูลข่าวสาร การสนบัสนุนช่วยเหลือ 
และทรัพยากรจากผูบ้ริหารและหรือบุคคลท่ีมีพลงั ทั้งท่ีเป็นพลงัท่ีเป็นทางการและพลงัท่ีไม่เป็น
ทางการ โดยนาํเสนอโครงสร้างของพลงัซ่ึงเป็นตวักาํหนดพฤติกรรม ทศันคิต และประสิทธิผลของ
ผูป้ฏิบติังานในองคก์าร 3 ดา้น ดงัน้ี 

2.1 โครงสร้างดา้นพลงั(Power Structure) หมายถึง ความสามารถในการทาํงาน
ให้สาํเร็จโดยใชพ้ลงั เป็นความสามารถในการท่ีจะไดรั้บส่ิงต่างๆท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
การสนบัสนุนช่วยเหลือ (Access to support) การใหข้อ้มูลข่าวสาร (Access to information) การ
จดัสรรทรัพยากร หรือส่ิงจาํเป็น (Access to resources) เพื่อสนบัสนุนการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
เช่น วสัดุอุปกรณ์ ผูป้ฏิบติังาน งบประมาณ ขอบเขตของงาน และเวลา 

2.2 โครงสร้างดา้นโอกาส (Opportunity Structure) หมายถึง ความคาดหวงัใน
การเติบโต และความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี รวมถึงการมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทกัษะ การมี
ส่วนร่วมในฐานะคณะกรรมการ และการทาํงานระหวา่งหน่วยงาน 

2.3 โครงสร้างดา้นสัดส่วน (Proportions Structure) หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บ
การเสริมพลงัตามองค์ประกอบทางสังคมอย่างเหมาะสมในสถานการณ์เดียวกัน เช่น เช้ือชาติ 
ศาสนา วฒันธรรม เป็นตน้ 

3. กระบวนการเสริมพลงั 5 ขั้นตอนของ Conger and Kanungo (1988)  
 Conger and Kanungo กล่าวว่า การเสริมพลงัเป็นกระบวนการท่ีกระตุน้ให้

ผูป้ฏิบติังานรู้สึกเช่ือในความสามารถของตน โดยเฉพาะในสภาวการณ์ท่ีคนในองคก์ารเกิดภาวะไร้
พลงัจากกระบวนการท่ีจดักระทาํข้ึนในองคก์ารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กระบวนการ
เสริมพลงัของ Conger and Kanungo แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 หาสาเหตุหรือเง่ือนไขท่ีนาํไปสู่ภาวะไร้พลงั (Conditions leading to a 
psychological state of powerlessness) 

 ขั้นท่ี 2 การใชย้ทุธศาสตร์และเทคนิคการบริหารจดัการเพื่อเสริมสร้างพลงั (The 
use of managerial strategies and techniques)  

 ขั้นท่ี 3 การดาํเนินการเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดการรับรู้ความสามารถในตนเอง 
(Provide self-efficacy information to subordinates) 
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 ขั้นท่ี 4 ผลของการเสริมพลงัต่อผูป้ฏิบติังาน (Results in empowering experience 
of subordinates) 

 ขั้นท่ี 5 พฤติกรรมการทาํงานของผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการเสริมพลงั(Behavioral 
effects) 

4. รูปแบบปิรามติอาํนาจของ Tracy (1990) 
 Tracy เสนอรูปแบบการเสริมพลงัไวใ้นลกัษณะการทาํงานเป็นขั้นตอนตามลาํดบั 

10 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ใหค้วามชดัเจนในหนา้ท่ีความรับผดิชอบแก่ผูป้ฏิบติังาน (Clearly define 

responsibilities) และร่วมกนักาํหนดเป้าหมาย และภารกิจขององคก์าร 
 ขั้นท่ี 2 มอบหมายอาํนาจหน้าท่ี (Delegate authority) ให้ผูป้ฏิบตัิงานตาม

ขอบข่ายการทาํงานของผูป้ฏิบติั  
 ขั้นท่ี 3 กาํหนดมาตรฐานการทาํงาน (Set standard of excellence) องคก์ารตอ้งให้

การสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานไปถึงมาตรฐานท่ีตั้งไว ้
 ขั้นท่ี 4 การฝึกอบรมและการพฒันา (Training and development) ให้โอกาส

ผูป้ฏิบติงานไดพ้ฒันาตนเองและการทาํงานตามความสนใจและความสามารถ 
 ขั้นท่ี 5 ให้ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร (Provide knowledge and information) 

เก่ียวกบัองคก์ารท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจในการทาํงานอยา่งถูกตอ้งชดัเจน 
 ขั้นท่ี 6 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Give feedback) เก่ียวกบัการทาํงาน 
 ขั้นท่ี 7 ใหก้ารยกยอ่งหรือยอมรับ (Recognition) ผลสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน 
 ขั้นท่ี 8 ใหค้วามไวว้างใจ (Trust) ในการทาํงานโดยใหอิ้สระในการตดัสินใจ 
 ขั้นท่ี 9 ยอมรับขอ้ผดิพลาด (Permission to fail) ผูบ้ริหารพร้อมท่ีจะยอมรับความ

ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมรับผดิชอบและร่วมแกไ้ขกบัผูป้ฏิบติังาน 
 ขั้นท่ี 10 ใหค้วามเคารพต่อการตดัสินใจ (Respect) ของผูป้ฏิบติัตาม 

5. รูปแบบการเสริมพลงัในองค์การของ Scott and Jaffe (1991) 
 Scott and Jaffe เสนอรูปแบบของการเสริมพลงัในองคก์ารไวว้่ามีองคป์ระกอบ

ทั้งหมด 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังาน แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ การให้ความ

ถูกตอ้งเป็นธรรม (Validation) การให้ขอ้มูลข่าวสาร (Information) และการให้มีส่วนร่วม 
(Paticipation)  
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 ส่วนท่ี 2 การส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือในองคก์าร กล่าวคือ ผูบ้ริหารเป็นผู ้
มีบทบาทสาํคญั ทุกคนตอ้งเรียนรู้ว่าผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งการเรียนรู้การทาํงานและการแกปั้ญหา
ร่วมกบัผูบ้ริหาร ตอ้งการโอกาสและอาํนาจในการวินิจฉัยสั่งการ มีอิสระในการทาํงานในการ
ควบคุมและตดัสินใจในการงานในหนา้ท่ี รับผิดชอบดว้ยตนเอง รวมไปถึงการไดรั้บผลตอบแทน
หรือรางวลัอย่างเหมาะสมและยุติธรรม การติดต่อส่ือสาร ให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อสร้างความเขา้ใจ
รวมกนั อนัจะนาํมาซ่ึงความร่วมมือจากทุกคนในองคก์าร 

 ส่วนท่ี 3 สร้างภาวะผูน้าํให้กับผูป้ฏิบตัิงาน ด้วยการส่งเสริมให้ผูป้ฏิบตัิงาน
ร่วมกนัทาํงานเป็นทีม และกระตุน้ให้ทุกคนเป็นผูน้าํในการกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติั และการ
ตดัสินใจในทีมหรือในส่วนงานท่ีตนเองรับผดิชอบ 

 ส่วนท่ี 4 การสร้างบรรยากาศการทาํงาน องคก์ารควรมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน หรือระหว่างผูป้ฏิบติังาน เปิดโอกาสให้เรียนรู้และ
รับแนวความคิดหรือทกัษะใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมาใช้ในการทาํงาน นอกจากน้ี 
บรรยากาศองคก์ารท่ีดีไม่ไดห้มายถึงการมีอิสระอย่างเต็มท่ี แต่หมายถึง ความสมดุลระหว่างการ
ควบคุมกบัการมีอิสระในการทาํงาน รวมถึงความยืดหยุ่น ในการสนองตอบความตอ้งการ ความ
พอดีในการใหโ้อกาส และความเสมอภาคสาํหรับทุกคนในองคก์าร 

 ส่วนท่ี 5 การสร้างทีมงาน เทคนิคท่ีจะส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมคือ การวาง
ระบบการทาํงานท่ีเอ้ือต่อการประสานสัมพนัธ์กนั การฝึกอบรมสร้างเครือข่ายในการทาํงาน การ
กระตุน้สร้างแรงจูงใจ และสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรท่ีจาํเป็น และเม่ือเกิดทีมงานข้ึนแลว้ 
ส่ิงท่ีทีมงานตอ้งการไดรั้บแบ่งปัน (share) จากผูบ้ริหารคือความรู้สึกเป็นเจา้ของทั้งในดา้นหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ อาํนาจการตดัสินใจ อิสรในการทาํงาน และได้รับรางวลัหรือผลตอบแทนท่ี
ยติุธรรม 

6. รูปแบบการจัดการกระบวนการเสริมพลงัของ Kinlaw (1995) 
 Kinlaw เสนอรูปแบบการจดัการกระบวนการเสริมพลงั (Empowerment Process 

Management Model) มีองคป์ระกอบ 2 ส่วนคือ ขั้นตอน (Steps) และสารสนเทศท่ีนาํเขา้ 
(Information Inputs) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขั้นตอน รูปแบบของการเสริมพลงัของ Kinlaw มีขั้นตอนสําคญั 6 
ขั้นตอน ซ่ึงตอ้งดาํเนินการต่อเน่ืองกนั ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 กาํหนดขอบเขตและส่ือสาร (Define and communicate)  
 ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดจุดหมายและยทุธศาสตร์ (Set goals and strategies)  
 ขั้นตอนท่ี 3 ฝึกอบรม (Train)  
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 ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุงโครงสร้างองคก์าร (Adjust the organization’s structure)  
 ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุงระบบต่างๆ ขององคก์าร (Adjust the organization’s systems)  
 ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผลและปรับปรุง (Evaluate and improve)  

 ส่วนท่ี 2 สารสนเทศท่ีนาํเขา้ (Information inputs) ประกอบดว้ย 
1. ความสาํคญัของการเสริมพลงั (Meaning of empowerment) เป็นการสร้าง

ศกัยภาพใหก้บัผูป้ฏิบติังานทาํใหเ้กิดความผกูพนั มีความสามาร และมีจริยธรรม 
2. ผลตอบแทน (Payoffs) ผลตอบแทนของการเสริมพลงัจะทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงใน 3 ระดบั คือ การเปล่ียนแปลงในระดบับุคคล เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรมของ
ผูป้ฏิบติังานแต่ละคน นาํไปสูระดับท่ีสองคือ การเปล่ียนแปลงในระดับแต่ละองคป์ระกอบของ
องคก์าร เช่น บรรยากาศการทาํงาน กระบวนการทาํงาน คุณภาพของผลลพัธ์ และความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ เป็นตน้ และระดบัท่ีสามคือ การเปล่ียนแปลงระดบัองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 

3. กลุ่มเป้าหมายของการเสริมพลงั (Targets for empowerment) มุ่งเนน้ไปท่ี
ผูป้ฏิบติังานแต่ละคน และทีมงานในองคก์ารโดยเสริมสร้างสภาพการปฏิบติังานใหเ้กิดการเรียนรู้ มี
การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  ขยายแนวความคิด  แก้ปัญหา  ปรับปรุงการปฏิบติังาน และมี
ความสามารถในการจดัการงานในหนา้ท่ี 

4. ยทุธศาสตร์เพื่อการเสริมพลงั (Strategies for empowerment) ท่ีสาํคญัมี 3 
ประการ คือ การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัในการทาํงานกบัผูป้ฏิบติังาน การสร้างและพฒันาการทาํงาน
เป็นทีม และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทุกระดบั กล่าวคือ ในระดบับุคคล ระหว่างบุคคล ทีมงาน 
และระดบัองคก์าร 

5. การควบคุมเพ่ือการเสริมพลงั (Controls for empowerment) เป็นการควบคุม
เพื่อใหเ้กิดการพฒันา 

6. บทบาทและการปฏิบติัหนา้ท่ี (Roles and functions) การเปล่ียนแปลงบทบาท
และการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ฏิบติังานจากแบบเก่าไปสู่แบบใหม่ ท่ีมีความชดัเจนและมีมาตรฐาน
สูงข้ึน 
 7. รูปแบบการจัดการกระบวนการเสริมพลงัของ Blasé and Blasé (2001) 

 Blasé and Blasé (2001) เสนอกระบวนการเสริมพลงัของครู ประกอบดว้ย (1) 
การให้ครูมีส่วนร่วมตดัสินใจบริหารสถานศึกษา (2) การให้ความเช่ือถือในความรู้ ความสามารถ 
ความเป็นมืออาชีพของครู (3) การจดัโครงสร้างองค์การให้เอ้ือต่อการทาํงานของครู (4) การ
สนบัสนุนทรัพยากรท่ีใชใ้นการทาํงานของครูให้เพียงพอ (5) การสร้างบุคลิกภาพท่ีเอ้ือประโยชน์
ต่อการเสริมพลงัของครู (6) การสร้างกาํลงัใหค้รูใชค้วามเพียรฝ่าฟันอุปสรรคในการทาํงาน (7) การ
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ยอมรับในคุณค่าของผลการทาํงานของครู (8) การฝึกอบรมให้ครูมีทกัษะ ความสามารถในการ
แกปั้ญหา (9) การส่งเสริมภาวะผูน้าํของครู (10) การสนบัสนุนให้ครูมีอิสระและใชน้วตักรรมใน
การปฏิบติังาน 
  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการเสริมพลงั 

  อาภาพร สิงหราช (2552) ศึกษาการพฒันารูปแบบการเสริมพลงัในการทาํงานของ
ครูดว้ยแนวคิดฮิวแมนนิสเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
โดยดาํเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การพฒันารูปแบบการเสริมพลงัในการทาํงาน 
ขั้นตอนท่ี 2 การใชรู้ปแบบการเสริมพลงัในการทาํงานท่ีพฒันาข้ึน และขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัในการทาํงาน ผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบการเสริมพลงัใน
การทาํงานของครูดว้ยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ประกอบดว้ย (1) การกาํหนดหลกัการ (2) การกาํหนดวตัถุประสงค ์(3) การ
กาํหนดโครงสร้างเน้ือหา (4) การดาํเนินการ ไดแ้ก่ (4.1) การสร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย (4.2) การ
สร้างความตระหนักในตนเอง (4.3) การเสริมสร้างความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ (4.4) การ
เสริมสร้างให้ได้แสดงออกถึงความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ (5) การประเมินผล ผลการใช้
รูปแบบ พบว่า ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, ครูมีความสามารถในการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความพึงพอใจเก่ียวกบัรูปแบบการเสริมพลงัในการ
ทาํงานของครูดว้ยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพ่ือพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางในระดบัมาก ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้รูปแบบการเสริมพลงัในการทาํงานของครู
ดว้ยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
ท่ีพฒันาข้ึน ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียน วิทยากร กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และสภาพแวดลอ้ม 

  สุดารัตน์ วฒันพฤกษา (2552) ศึกษาการเสริมพลงัครูในโรงเรียนเอกชน โดยพบว่า 
(1) การรับรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกับการเสริมพลงัครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
(2) การรับรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูเก่ียวกบัพลงัครูอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น (3) การเปรียบเทียบ
พลงัครูตามปัจจยัพื้นฐานครูพบว่า พลงัครูจาํแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการทาํงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ส่วนพลงัครูจาํแนกตามวุฒิการศึกษาและตาํแหน่ง พบว่า
ไม่แตกต่างกัน (4) การเปรียบเทียบพลงัครูตามปัจจยัโรงเรียน พบว่า พลงัครูจาํแนกตามท่ีตั้ง
โรงเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ส่วนพลงัครูจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
ไม่แตกต่างกนั (5) การวิเคราะห์ดว้ยการถอดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า การเสริมพลงัครูดา้น



48 
 

การพฒันาทกัษะในการทาํงาน และการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร สามารถพยากรณ์พลงัครูใน
โรงเรียนเอกชน 

  ยวุธิดา ชาปัญญา (2554) ศึกษาการเสริมพลงัของครูในโรงเรียนประถมศึกษา : การ
วิจยัทฤษฎีฐานราก ผลการวิจยัพบว่า การเสริมพลงัของครูมีความหมายต่อคนในปรากฎการณ์ใน
ฐานะเป็นกระบวนการส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูมีศกัยภาพและความสามารถเพื่อการปฏิบติังานให้
บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายอนัเกิดจากการมีแรงจูงใจในการทาํงาน มีศกัยภาพและเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพของตนว่าสามารถทาํงานนั้นให้บรรลุผลสําเร็จได ้โดยครูรับรู้ไดถึ้งการมีอาํนาจในการ
ควบคุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีอิสระในการตดัสินใจในการทาํงาน ซ่ึงเป้าหมายของการเสริมพลงั
ของครู คือเพื่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของครู พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา และเกิดการ
ยอมรับในตวับุคลากรผูป้ฏิบติังาน การเสริมพลงัของครูแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเสริมพลงัครู
ดา้นโครงสร้าง และการเสริมพลงัครูดา้นจิตใจ ดว้ย 9 วิธีการ ไดแ้ก่ การพฒันาศกัยภาพของครู การ
สนบัสนุนทรัพยากรและสารสนเทศท่ีจาํเป็น การมอบหมายงาน การสอนแนะ การมีส่วนร่วม การ
ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม การสร้างภาวะผูน้าํ การสร้างแรงจูงใจ และการส่งเสริมบรรยากาศของ
ความร่วมมือ โดยใชก้ระบวนการ 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การสร้างความตระหนัก การกาํหนด
เป้าหมายร่วม การมอบหมายงาน การติดตามการทาํงาน และการสะทอ้นผลการทาํงาน ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบับุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหาร 
เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และเครือข่ายของโรงเรียน 

  Russell and Rinehart (1997) ศึกษาการรับรู้การเสริมพลงัอาจารยใ์นวิทยาลยัท่ีมี
รูปแบบการตดัสินใจโดยใชว้ิทยาลยัเป็นฐาน (School-based decision making) ซ่ึงบริหารโดยมีและ
ไม่มีคณะกรรมการวิทยาลยั จากการศึกษาวิทยาลยั 93 แห่ง ในรัฐเคนทกัก้ี ประเทศสหรัฐอเมริกา  
กระบวนการเสริมพลงัเนน้การบริหารงานแบบเปิดโอกาสใหอ้าจารยมี์ส่วนร่วมในการตดัสินใจกบั
กรรมการวิทยาลยั รวมทั้งพฒันาความเช่ียวชาญให้อาจารยโ์ดยการฝึกอบรมในด้านทกัษะการ
ตดัสินใจ ทกัษะการสอน และทกัษะอ่ืนท่ีจาํเป็น ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ประสบการณ์สอนของ
อาจารยท่ี์ร่วมทาํงานกบัคณะกรรมการเป็นตวัแปรอิสระ ส่วนตวัแปรตามเป็นมิติการเสริมพลงั
อาจารย  ์มี 6 มิติ ไดแ้ก่ การตดัสินใจ สถานภาพในการทาํงาน ความกา้วหน้าในอาชีพ การรับรู้
ความสามารถของตน อิสระในการทาํงาน และผลกระทบจากงาน  ผลการศึกษาพบว่า อาจารยใ์น
วิทยาลยัท่ีมีการบริหารโดยกรรมการวิทยาลยั มีส่วนร่วมในการตดัสินใจสูงกว่าอาจารยใ์นวิทยาลยั
ท่ีไม่มีกรรมการวิทยาลยั ส่วนตวัแปรตามอ่ืน ไม่พบความแตกต่าง 

  Short, Greer and Melvin (1994) สร้างแบบการเสริมพลงัแบบมีส่วนร่วมในวิทยาลยั 
โดยมีวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง แต่ละวิทยาลัยมีอิสระในการตัดสินใจเก่ียวกับค่าจ้าง 
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งบประมาณ และหลกัสูตรท่ีใช ้มีการพฒันาบุคลากรในวิทยาลยั การช่วยเหลืออาจารยใ์หเ้รียนรู้การ
ตดัสินใจและรับผิดชอบงาน รวมถึงการพฒันาบทบาทในการจดัการเรียนรู้ของอาจารย ์เพื่อเสริม
พลงัให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่ม
อาจารย ์และระหว่าวิทยาลยั ผลจากการเสริมพลงั พบว่า วิทยาลยัจาํนวน 6 แห่ง มีความเขา้ใจใน
การเสริมพลงั และมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และวฒันธรรมในการทาํงาน
อย่างชดัเจน แต่วิทยาลยัอีก 3 แห่ง ไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานไดแ้ก่ วิทยาลยักาํหนดเป้าหมายและวิสัยทศัน์อยา่งชดัเจน จดัโครงสร้างแบบเปิด 
สร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย ์และมีการจดัคณะกรรมการอาจารยข้ึ์นมาดูแลการปฏิบติังาน ส่วน
วฒันธรรมองคก์ารท่ีเปล่ียนไปคือ การส่ือสารในวิทยาลยัเป็นระบบมากข้ึน ลดปัจจยัความขดัแยง้ มี
การตดัสินใจร่วมกนั ใหค้วามไวว้างใจและลดการควบคุมการปฏิบติังานลง 

  จากการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงั
ของนกัการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์องคป์ระกอบของการเสริมพลงั ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การสงัเคราะห์“รูปแบบการเสริมพลงั” 
 

Kanter 
(1977) 

Conger and 
Kanungo 

(1988) 
Tracy (1990) 

Scott and 
Jaffe (1991) 

Paula 
M.Short 
(1992) 

Kinlaw 
(1995) 

Blasé and Blasé 
(2001) 

ผู้วจิัย 

 1. หาสาเหตุ
หรือเง่ือนไขท่ี
นาํไปสู่ภาวะไร้
อาํนาจ 
 

1. ใหค้วาม
ชดัเจนใน
หนา้ท่ีความ
รับผดิชอบแก่
ผูป้ฏิบติังาน 
2. มอบหมาย
อาํนาจหนา้ท่ี 
3. กาํหนด
มาตรฐานการ
ทาํงาน 

 1.การมีส่วน
ร่วมในการ
ตดัสินใจ 

1. ขั้นตอน 
1.1 กาํหนด

ขอบเขตและ
ส่ือสาร 
2.สารสนเทศ
ท่ีนาํเขา้ 

2.1 
ความสาํคญั
ของการเสริม
พลงั 

 1. วเิคราะห์
สภาพจริงใน
ปัจจุบนัของ
ครูและ
ประเมิน
ความตอ้งการ
เสริมพลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

ตารางท่ี 2 การสงัเคราะห์“รูปแบบการเสริมพลงั” (ต่อ) 
 

Kanter 
(1977) 

Conger and 
Kanungo 

(1988) 
Tracy (1990) 

Scott and 
Jaffe (1991) 

Paula 
M.Short 
(1992) 

Kinlaw 
(1995) 

Blasé and Blasé 
(2001) 

ผู้วจิัย 

1. โครง 
สร้างดา้น
อาํนาจ  

1.1 การ
สนบัสนุน
ช่วยเหลือ  

1.2 การ
ใหข้อ้มูล
ข่าวสาร  

1.3 การ
จดัสรร
ทรัพยากร 
หรือ
ส่ิงจาํเป็น  

2. การใช้
ยทุธศาสตร์
และเทคนิคการ
บริหารจดัการ
เพื่อเสริมสร้าง
พลงั 

5. ใหค้วามรู้
และขอ้มูล
ข่าวสาร 
7. ใหก้ารยก
ยอ่งหรือ
ยอมรับ 
8. ใหค้วาม
ไวว้างใจ 
 

1. การสร้าง
แรงจูงใจแก่
ผูป้ฏิบติังาน 

1.1 การ
ใหค้วาม
ถูกตอ้งเป็น
ธรรม 

1.2 การ
ใหข้อ้มูล
ข่าวสาร 

1.3 การ
ใหมี้ส่วน
ร่วม 

2.
ความกา้วหนา้
ในวชิาชีพ 

1. ขั้นตอน 
1.2 กาํหนด

จุดหมายและ
ยทุธศาสตร์ 
2.สารสนเทศ
ท่ีนาํเขา้ 

2.2 
ผลตอบแทน 

2.3 
กลุ่มเป้าหมาย
ของการเสริม
พลงั 

2.4 
ยทุธศาสตร์
เพื่อการเสริม
พลงั 

1. การใหค้รูมี
ส่วนร่วม
ตดัสินใจบริหาร
สถานศึกษา 
2. การใหค้วาม
เช่ือถือในความรู้ 
ความสามารถ 
ความเป็นมือ
อาชีพของครู 
3. การจดั
โครงสร้าง
องคก์ารใหเ้อ้ือ
ต่อการทาํงาน
ของครู 
4. การสนบัสนุน
ทรัพยากรท่ีใชใ้น
การทาํงานของ
ครูใหเ้พียงพอ 

2. การ
วางแผน
การเสริม
พลงั 

2. โครง 
สร้างดา้น
โอกาส  
3. โครง 
สร้างดา้น
สดัส่วน 

3. การ
ดาํเนินการ
เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังาน
เกิดการรับรู้
ความสามารถ
ในตนเอง 

4. การ
ฝึกอบรมและ
การพฒันา 
6. ใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบั 
9. ยอมรับ
ขอ้ผดิพลาด 
10. ใหค้วาม
เคารพต่อการ
ตดัสินใจ 

2. การ
ส่งเสริมและ
พฒันาความ
ร่วมมือใน
องคก์าร 
3. สร้าง
ภาวะผูน้าํ
ใหก้บั
ผูป้ฏิบติังาน 

3. สถานะทาง
สงัคมของครู 
4.ความ
เช่ือมัน่ใน
ความสามารถ
ของตนเอง 
5.ความมี
อิสระในการ
ทาํงาน 

1. ขั้นตอน 
1.3 

ฝึกอบรม 
1.4 4 

ปรับปรุง
โครงสร้าง
องคก์าร 

1.5 
ปรับปรุง
ระบบต่างๆ 
ขององคก์าร 
2.สารสนเทศ
ท่ีนาํเขา้ 

5. การสร้าง
บุคลิกภาพท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการ
เสริมพลงัของครู 
6. การสร้างกาํลงั
ใหค้รูใชค้วาม
เพียรฝ่าฟัน
อุปสรรคในการ
ทาํงาน 
7. การยอมรับใน
คุณค่าของผลการ
ทาํงานของครู 
8. การฝึกอบรม 

3. การ
เสริมพลงั
อยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 2 การสงัเคราะห์“รูปแบบการเสริมสร้างพลงั”(ต่อ) 
 

Kanter 
(1977) 

Conger and 
Kanungo 

(1988) 
Tracy (1990) 

Scott and 
Jaffe (1991) 

 
Kinlaw 
(1995) 

Blasé and 
Blasé (2001) 

ผู้วจิัย 

   4. การสร้าง
บรรยากาศ
การทาํงาน 
5. การสร้าง
ทีมงาน 

 2.5 การ
ควบคุมเพื่อ
การเสริมพลงั 
2.6 บทบาท
และการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

ใหค้รูมีทกัษะ 
ความสามารถ
ในการ 
แกปั้ญหา  
9. การส่งเสริม
ภาวะผูน้าํของ
ครู 
10. การ
สนบัสนุนใหค้รู
มีอิสระและใช้
นวตักรรมใน
การปฏิบติังาน 

3. การเสริม
พลงัอยา่ง
ต่อเน่ือง (ต่อ) 

 4. ผลของการ
เสริมพลงัต่อ
ผูป้ฏิบติังาน 
5. พฤติกรรม
การทาํงานของ
ผูป้ฏิบติังานท่ี
ไดรั้บการเสริม
พลงั 

  6.ผลของการ
ทาํงานของครู 

1. ขั้นตอน 
1.6 

ประเมินผล
และปรับปรุง 

 4. การ
ประเมินผล
การเสริม
พลงั 

 
 จากตารางท่ี 2 การสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างพลงัสรุปไดว้่า รูปแบบการเสริม

พลงัท่ีจะใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีองคป์ระกอบ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
1. Need Analyzing phase: ขั้นวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการในการ

พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูเพื่อนาํไปสู่การวางแผนการพฒันาต่อไป 
2. Interactive Planning phase: ขั้นการวางแผนการเสริมพลงัร่วมกนัระหว่างผู ้

เสริมพลงัและผูรั้บการเสริมพลงั (Collaborating) โดยการประมวลผล จดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น 
วางแผนและกาํหนดการขบัเคล่ือนรูปแบบการเสริมพลงัใหมี้ประสิทธิภาพ 

3. Continue Empowering phase: ขั้นการเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ืองเป็นการส่งเสริม 
สนบัสนุน (Supporting) ให้ครูเกิดความมัน่ใจว่าตนเองมีศกัยภาพเพียงพอในการจดัการเรียนรู้โดย
อาศยัการจูงใจ ใหข้อ้มูล เพิ่มพนูความรู้ นาํสู่การพฒันา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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3.1 การสร้างแรงจูงใจ (Motivating) ดว้ยการกระตุน้ให้ครูผูส้อนตระหนักใน
คุณค่าของวิชาชีพครู เกิดความรักความศรัธาในวิชาชีพครู โดยการถอดบทเรียนจากบุคคลตวัอยา่ง
ในวิชาชีพครู แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และการใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

3.2 ใหข้อ้มูล (Informative) ดว้ยการกระตุน้ขอ้มูลความรู้เดิม และเพิ่มเติมขอ้มูล
ความรู้ใหม่ใหแ้ก่ครูผูส้อน เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
โดยศึกษาเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน รวมถึงการ
ฝึกปฏิบติั (Training) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน การถอดบทเรียนจากการศึกษาตวัอยา่งการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนกัเรียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระหวา่งครูผูส้อน 

3.3 เพิ่มพูนความรู้และความรัก (Increasing) ดว้ยการให้โอกาสครูนาํขอ้มูล
ความรู้จากการสัมมนาเชิงปฏิบ ัติการและจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค(์Creating) ดว้ยความเป็นอิสระ(Autonomy) ในการจดัการเรียนรู้ของตนเองสร้างองค์
ความรู้ดว้ยความมัน่ใจ 

3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
(Positive Reflective) เพื่อกระตุน้การเรียนรู้ต่อยอด 

4. Evaluating phase: ขั้นการประเมินผลการเสริมพลงั เป็นการสรุปผลการเสริม
พลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการนาํเสนอ
ขอ้มูล ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
3. แนวคดิ ทฤษฏีเกีย่วกบัสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
 สมรรถนะ (Competency) เป็นกลุ่มของความสามารถซ่ึงซ่อนอยูใ่นตวับุคคลท่ีสามารถ
กาํหนดพฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามเกณฑห์รือสูงกว่าเกณฑ ์
ภายใตปั้จจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร และทาํให้บุคคลมุ่งมัน่ไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ดงันั้น การ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้จึงถือเป็นกิจกรรมท่ีควรให้ความสําคญัและดาํเนินการอย่าง
ถูกตอ้งและต่อเน่ือง และเพื่อให้การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ครูควรมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ความหมายและประเภทของ
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ตลอดจนการวดัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
นาํเสนอดงัน้ี 
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 3.1 แนวคดิเร่ืองสมรรถนะ (Competency) 
  ในปีคริสตศกัราช 1970 David McClelland ศึกษาว่าทาํไมบุคลากรท่ีทาํงานใน

ตาํแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานท่ีแตกต่างกัน เขาได้แยกบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี ออกจาก
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานพอใช้ แลว้จึงศึกษาว่า บุคลากรทั้งสองกลุ่มมีผลการปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี จะมีส่ิงหน่ึงท่ีเรียกว่า 
สมรรถนะ (Competency) (อธิพงศ ์ฤทธิชยั, 2554) ต่อมาในปี ค.ศ.1973 McClelland เขียนบทความ
วิชาการเร่ือง “Testing for Competence rather than Intelligence” ถือเป็นจุดกาํเนิดของแนวคิดเร่ือง
สมรรถนะท่ีสามารถอธิบายบุคลิกลกัษณะของคนวา่เปรียบเสมือนกบัภูเขานํ้าแขง็ (Iceberg)  

 

 
 

 
แผนภาพท่ี 2 แบบจาํลองภูเขานํ้าแขง็ (The Iceberg Model) 
ท่ีมา: ชูชยั สมิทธิไกร, การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2550). 
 

  จากแผนภาพท่ี 2 อธิบายไดว้่า คุณลกัษณะของบุคคลเปรียบเสมือนภูเขานํ้ าเข็งท่ี
ลอยอยูใ่นนํ้ าโดยมีส่วนหน่ึงท่ีเป็นส่วนนอ้ยลอยเหนือนํ้ า ซ่ึงสามารถสังเกตและวดัไดง่้าย หมายถึง 
ความรู้สาขาต่างๆ ท่ีไดเ้รียนมา (knowledge) และส่วนของทกัษะ ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญ ความ
ชาํนาญพิเศษดา้นต่างๆ (skill) สาํหรับส่วนของภูเขานํ้าแข็งท่ีจมอยู่ใตน้ํ้ าซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีปริมาณ
มากกว่านั้น เป็นส่วนท่ีไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและวดัได้ยากกว่า และเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ไดแ้ก่ บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (social role) ภาพลกัษณ์ของ
บุคคลท่ีมีต่อตนเอง (self image) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (trait) และแรงจูงใจ (motive) ส่วนท่ีอยู่
เหนือนํ้ าเป็นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเชาวปั์ญญาของบุคคล ซ่ึงการท่ีบุคคลมีความฉลาด สามารถ
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เรียนรู้องคค์วามรู้และทกัษะต่างๆ ไดน้ั้น ยงัไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้มีผลการปฏิบติังานท่ีโดดเด่น จึง
จาํเป็นตอ้งมีแรงผลกัดนัเบ้ืองลึก คุณลกัษณะส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง และ
บทบาทท่ีแสดงออกต่อสงัคมอยา่งเหมาะสมดว้ย จึงจะทาํใหบุ้คคลกลายเป็นผูท่ี้มีผลงานโดดเด่นได ้

  Schoonover Associates เป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงดา้นสมรรถนะ ไดอ้ธิบายถึงความ
แตกต่างของความรู้ ทกัษะ และแรงจูงใจ/ทศันคติ กบัสมรรถนะ ในเชิงเปรียบเทียบ ดงัน้ี 

  สมรรถนะ กบั ความรู้ : ความรู้มีความหมายเฉพาะพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลงานท่ีดีเลิศ 
(excellent performance) เท่านั้น ดงันั้น เฉพาะตวัความรู้ (knowledge) จะไม่ถือว่าเป็นสมรรถนะ 
ยกเวน้ว่าความรู้ในเร่ืองนั้นๆ สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัพฤติกรรมท่ีทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในงาน 
จึงจะถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของสมรรถนะ ตวัอยา่งเช่น ความรู้และความเขา้ใจในความไม่แน่นอนของ 
“ราคา” ในตลาด ถือว่าเป็นความรู้ (knowledge) แต่ความสามารถในการนาํความรู้และความเขา้ใจ
ในความไม่แน่นอนของตลาดมาพฒันารูปแบบการกาํหนด “ราคา” ไดน้ั้น จึงถือวา่เป็นสมรรถนะ 

  สมรรถนะ กบั ทกัษะ : ความเก่ียวขอ้งของสมรรถนะกบัทกัษะ (skill) เป็นการใช้
เฉพาะทกัษะทีก่อให้เกิดผลสําเร็จอย่างชัดเจน ดังนั้น ทกัษะเพียงอย่างเดียว จะยงัไม่ถือว่าเป็น
สมรรถนะ ตวัอย่างเช่น ความสามารถในการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ ถือว่าเป็นทกัษะ (skill) แต่
ความสามารถในการวางตาํแหน่งผลิตภณัฑใ์หม่ (positioning) ในตลาดใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่ง 
ถือวา่เป็นสมรรถนะ 

  สมรรถนะ กบั แรงจูงใจ/ทศันคติ : สมรรถนะมิใช่แรงจูงใจหรือทศันคติ แต่เป็นแรง
ขบัเคล่ือนภายใน ท่ีทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีตนมุ่งหวงัไปสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย ตวัอย่างเช่น 
การตอ้งการความสาํเร็จเป็นแรงจูงใจท่ีก่อใหเ้กิดแนวคิดหรือทศันคติท่ีตอ้งการสร้างผลงานท่ีดี แต่ 
ความสามารถในการทาํงานใหส้าํเร็จตรงตามเวลาท่ีกาํหนด ถือเป็นสมรรถนะ 
  จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะตามแนวคิดของนกัการศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  ผู ้วิจัยจึงสรุปได้ว่า  สมรรถนะ  หมายถึง  คุณลักษณะของบุคคล  ได้แก่  ความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีส่งผลให้การปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จ
ตามเป้าหมาย(Boyatzis, 1982; Mitrani, Dalziel and Fitt, 1992; Spencer and Spencer, 1993; Dale and 
Hes, 1995; อานนทศ์กัด์ิวรวิชญ,์2547; วิวรรธน์ จนัเทพย,์ 2553) 

  ดงันั้นสมรรถนะการจดัการเรียนรู้จึงหมายถึง คุณลกัษณะของบุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้ครูสามารถจดัการเรียนรู้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามหลกัสูตร และแผนการจดัการศึกษาท่ีกาํหนดไว ้
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 3.2 หลกัการ แนวคดิ และทฤษฏีเกีย่วกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 
  การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ(Instructional System Design) มีท่ีมาจาก

แนวคิดวิธีการเชิงระบบ (System Approach) อนัเป็นกระบวนการท่ีทาํใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) เน่ืองจากระบบมีกลไกและโครงสร้างหลกัในการ
ทาํงานอยา่งนอ้ย 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีนาํเขา้/ตวัป้อน (Input)กระบวนการ (Process) ผลผลิต/
ผลลพัธ์ (Output) ในแต่ละขั้นมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเง่ือนไขการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ มี
การระบุ แยกแยะ และแกปั้ญหา แลว้จึงวางแผนการเรียนการสอน โดยอาศยัความรู้จากหลายๆ 
ทฤษฎี มีการปรับปรุง แกไ้ขการทาํงานในตวัเองโดยการใชข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) และในแต่
ละองคป์ระกอบย่อยๆ ต่างก็มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั โดยเป้าหมายของระบบใหญ่
ทั้งหมดจะบรรลุผลไดจ้ากการประสานสัมพนัธ์กนัขององคป์ระกอบยอ่ยๆ(Sara Mcneil, 2009: 1-2; 
กาญจนา คุณารักษ,์ 2545: 7) 

  Kemp and others (2011: 14-18) แบ่งขั้นตอนพิจารณาการจดัระบบการเรียนการ
สอนเป็นสาระสาํคญั 10 ประการไดแ้ก่ 1) การกาํหนดปัญหาการจดัการเรียนการสอน (Instructional 
Problems) 2) การวิเคราะห์ผูเ้รียนและบริบท (Learner and Context)  3) การวิเคราะห์ภาระงาน 
(Task Analysis) 4)การกาํหนดวตัถุประสงคก์ารจดัการเรียนการสอน (Instructional Objectives)          
5) การจดัลาํดบัเน้ือหาสาระ (Content Sequencing)  6)กลยทุธ์การสอน (Instructional Strategies)      
7) การออกแบบส่ือการสอน (Designing The Massage)8) การพฒันาการปฏิบติัการสอน 
(Development of The Instruction)  9) การกาํหนดเคร่ืองมือในการประเมิน (Evaluation Instruments) และ 
10) กิจกรรมสนบัสนุน (Ongoing Processes)  

  Kevin Kruse (2009: 1) ประยกุตรู์ปแบบ การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
ท่ีเรียกว่า ADDIE Modelซ่ึงมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida ประกอบดว้ย
ขั้นตอนโดยสรุปดงัน้ี 

1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็นการวิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจาํเป็น 
(Assess and Analyze Needs) ในการพฒันาหรือแกปั้ญหา 

2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็นการออกแบบวิธีการเรียนการสอนหรือรูปแบบ 
ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมาย (Deign Instruction)  

3. ขั้นพฒันา (Develop Phase) เป็นการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียน 
การสอน (Develop Materials) 
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4. ขั้นนาํไปใช้ (Implement Phase) เป็นการนาํนวตักรรมที่พฒันาข้ึนไปใช ้
ประกอบดว้ย การวางแผนในการบริหารจดัการในการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช ้และดาํเนินการ
จดัการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

5. ขั้นประเมิน (Evaluate Phase) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและประสิทธิผล
ของส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 

  Dick, Carey and Carey (2005: 6-8) กล่าวถึงรูปแบบการออกแบบการสอนเชิง
ระบบ วา่มีองคป์ระกอบ 10 ประการ คือ 

1. การระบุเป้าประสงคก์ารเรียนการสอน (Identify Instructional Goals) เป็นการ
กาํหนดว่าตอ้งการให้นักเรียนสามารถทาํอะไรไดบ้า้งเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว้ อาจไดม้าจากการ
วิเคราะห์การปฏิบตัิงาน (performance analysis) การวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น (needs 
assessment) จากประสบการณ์การปฏิบติังานท่ีพบว่าเป็นเร่ืองยากสาํหรับนกัเรียน หรือเป็นความ
ตอ้งการในการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ 

2. การดาํเนินการวิเคราะห์การเรียนการสอน (Conduct Instructional Analysis)เป็น
การวิเคราะห์ว่า จะตอ้งดาํเนินการต่อไปอย่างไรหากกาํหนดเป้าหมายไวเ้ช่นนั้น ดาํเนินการ
วิเคราะห์ไปทีละลาํดบัขั้นตอน และในขั้นตอนสุดทา้ยของการวิเคราะห์การเรียนการสอน เป็น
กาํหนดทกัษะ ความรู้ และเจตคติ ท่ีรู้จกักนัในช่ือว่า พฤติกรรมนาํเขา้ (entry behavior) อะไรบา้งท่ี
นกัเรียนตอ้งสามารถทาํไดก่้อนท่ีจะเร่ิมการเรียนการสอนคร้ังน้ี 

3. การวิเคราะห์ผูเ้รียนและคุณลกัษณะผูเ้รียน (Analyze Learners and Contexts)เช่น 
ทกัษะ ความชอบ เจตคติของนกัเรียน จะถูกกาํหนดดว้ยคุณลกัษณะของสถาบนัและแหล่งฝึกทกัษะ 
ขอ้มูลท่ีสาํคญัเหล่าน้ีจะมีผลต่อความสาํเร็จในแต่ละขั้นตอนของแบบจาํลอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ขั้นการพฒันากลยทุธ์การสอน 

4. การเขียนจุดประสงคก์ารปฏิบติั (Write Performance Objectives)เป็นการเขียน
ระบุให้ชดัเจนว่า นักเรียนจะสามารถทาํอะไรไดบ้า้งในดา้นความรู้และการปฏิบตัิ เมื่อส้ินสุด
การเรียนการสอนแลว้ ขอ้ความท่ีเขียนข้ึนน้ีไดม้าจากทกัษะท่ีระบุไวใ้นขั้นการวิเคราะห์การเรียน
การสอน ขั้นตอนน้ีจึงเป็นการระบุทกัษะท่ีตอ้งเรียนรู้ เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัในการพฒันาทกัษะ และ
เกณฑท่ี์บ่งช้ีการบรรลุความสาํเร็จ 

5. การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผล (Develop Assessment Instruments)
เคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ล่าวคือ สามารถวดัความสามารถของนกัเรียน
ไดต้รงตามความตอ้งการ จุดเนน้หลกั คือ ทกัษะท่ีระบุในวตัถุประสงค ์กบัทกัษะท่ีตอ้งการประเมิน 
ตอ้งสอดคลอ้งกนั 
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6. การพฒันากลยทุธ์การเรียนการสอน (Develop Instructional Strategy)กลยทุธ์จะ
เน้นองค์ประกอบของการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ 1) กิจกรรมก่อนเรียน 2) การ
นาํเสนอเน้ือหา 3) การมีส่วนร่วมของนกัเรียน และ 4) การประเมินผลและติดตามกิจกรรมการเรียน 
กลยุทธ์ควรอยู่ภายใตท้ฤษฎีการเรียนรู้และผลการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้ ลกัษณะของส่ือ อุปกรณ์
การเรียนท่ีตอ้งใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เน้ือหาท่ีจะสอน และลกัษณะของนกัเรียน ส่ิงเหล่าน้ี
ใชส้าํหรับการพฒันา การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์และแผนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ในหอ้งเรียน ส่ือการสอน 
การเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลย ีเช่น เวบ็ไซด ์หรือหน่วยการเรียนต่างๆ 

7. การพฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอน (Develop and Select Instrument)เป็น
การใชก้ลยทุธ์การสอนในการกาํหนดการจดัการเรียนการสอน อนัประกอบดว้ย คู่มือนกัเรียน ส่ือ
การเรียนการสอน และการประเมินผล (ส่ือการเรียนการสอน รวมถึงส่ือทุกชนิด เช่น คู่มือครู หน่วย
การเรียนรู้ เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ วิดิโอเทป คอมพิวเตอร์ เวบ็เพจ สาํหรับการเรียนทางไกล ฯลฯ) 
การตดัสินใจเลือกส่ือ ข้ึนอยูก่บัชนิดของผลลพัธ์การเรียนรู้ และการเขา้ถึงส่ือเหล่านั้น 

8. การออกแบบและดาํเนินการประเมินผลยอ่ยในการจดัการเรียนการสอน (Design 
and Conduct Formative Evaluation of Instruction) โดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อระบุวิธีการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผลระหว่างการเรียนการสอนน้ี แบ่งเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั 
คือ การประเมินผลรายบุคคล การประเมินกลุ่มย่อย และการประเมินผลการทดสอบภาคสนาม 
(field-trial evaluation) แต่ละประเภทของการประเมินผล ทาํใหผู้อ้อกแบบตอ้งเตรียมแบบประเมิน
ท่ีแตกต่างกนัออกไปสาํหรับใชใ้นการปรับปรุงการเรียนรู้ 

9. การออกแบบและดาํเนินการประเมินผลรวม (Design and Conduct Summative 
Evaluation of Instruction)เป็นการประเมินค่า หรือคุณค่าของการเรียนการสอน และปรากฏเฉพาะ
หลงัจากการสอนเสร็จส้ิน และประเมินเพื่อการพฒันาการเรียนการสอนในระหว่างกระบวนการ
เรียบร้อยแลว้ และเป็นการทบทวนการบรรลุถึงมาตรฐานท่ีผูอ้อกแบบไดก้าํหนดไวด้ว้ย 

10. ทบทวนการจดัการเรียนการสอน (Revise Instruction) เป็นการทบทวนการ
จดัการเรียนการสอน ขอ้มูลจากการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ถูกสรุปและตีความเพื่อระบุ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของนกัเรียนในการบรรลุวตัถุประสงค ์และบ่งบอกถึงปัจจยัท่ีทาํใหก้าร
จดัการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ ขอ้มูลจากการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนการสอนไม่ไดท้าํ
ไปใช้เพียงการปรับปรุงการสอนเท่านั้น แต่ใช้สําหรับการตรวจสอบซํ้ าถึงความเช่ือถือได้
ของการวิเคราะห์ การเรียนการสอน และเป็นข้อสมมติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมนําเข้า และ
คุณลกัษณะของผูเ้รียน และอาจจาํเป็นต่อการตรวจสอบซํ้ าเก่ียวกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม และ
การจดัทาํแบบทดสอบ 
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  Brow and others (1980) ออกแบบระบบการสอนท่ีมุ่งเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง
ในการเรียน  และมีการวิเคราะห์นักเรียนเพื่อสามารถจดัการเรียนการสอน ซ่ึงตอบสนองความ
แตกต่างของนกัเรียน  ตลอดจนความสนใจของนกัเรียน องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4ประการ ดงัน้ี 

1. เป้าหมาย (goal)ในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมตอ้งมีจุดประสงค ์เช่น ให้
นกัเรียนเรียนรู้การสะกดคาํ  การอ่านและการเขียน แลว้นาํไปเขียนเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้  โดย
แบ่งเป็น 3 ดา้นดงัน้ี 

1.1 ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เก่ียวขอ้งกบัความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ
การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินผล 

1.2 ดา้นจิตพิสยั (Affective Domain) เก่ียวขอ้งกบั เจคติ และความรู้สึกนึกคิด เช่น 
ความรู้สึกซาบซ้ึงต่อดนตรี หรืองานศิลปะเป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะพิสัย (Psyvhomortor Domain) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัทกัษะต่าง ๆ เช่น
ทกัษะการเล่นฟุตบอล  ทกัษะการพิมพ ์ หรือทกัษะการประดิษฐต์วัอกัษร  เป็นตน้ 

2. สภาพการณ์ (Conditions) หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จดัใหน้กัเรียน
สามารถบรรลุจุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้โดยยดึหลกัการการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการกระทาํ
ดว้ยตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ  

3. แหล่งการเรียน (Resources ) เป็นส่วนประกอบหลกัท่ีสาํคญัของการจดัการเรียน
การสอน  ซ่ึงรวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพต่าง ๆ ที่เ อ้ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  วสัดุ  อุปกรณ์รวมถึงบุคลากร  ครูผูส้อน  หอ้งสมุด ผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือ  ผูช่้วย
สอนและอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลโดยตรงหรือทางออ้มท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ 

4. ผลลพัธ์ (Outcomes) แสดงถึงส่ิงต่าง ๆ เช่น ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
มีการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อนาํมาใชป้รับปรุงการเรียนการสอน 

  Gerlach and Ely (1980) นาํเสนอรูปแบบการสอนอยา่งเป็นระบบ  ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบต่างๆ 10 ประการคือ 

1. กาํหนดวตัถุประสงค ์(Specification of objective) ในการออกแบบระบบการสอน 
ตามทฤษฎีควรเร่ิมตน้ดว้ยวตัถุประสงคว์า่นกัเรียนควรจะสามารถทาํส่ิงใดไดบ้า้ง 

2. กาํหนดเน้ือหา (Specification of Content) เป็นการเลือกเน้ือหาเพื่อให้นกัเรียน
บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีกาํหนดไว ้ 

3. พิจารณาพื้นฐานเดิมของนกัเรียน (Assessmnt of Entering Behaviors) เพื่อท่ีครูจะ
สามารถนาํส่ิงเหล่านั้นมาพิจารณาเพื่อวางแผนการสอนโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Individual difference)  



59 
 

4. เลือกยุทธศาสตร์และเทคนิคในการสอน (Determination os Strategy and 
Technigues) วิธีการท่ีครูใชใ้นการให้ขอ้มูลในการเลือกแหล่งเรียนรู้ และระบุบทบาทของนกัเรียน 
รวมถึงการปฏิบติัเฉพาะท่ีจะช่วยให้นกัเรียนสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงวิธีการดงักล่าว
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

4.1 การบรรยาย (Expository Apporach) จะเป็นวิธีการสอนแบบดั้งเดิมท่ีจะเนน้
ใหค้รูเป็นผูน้าํเสนอขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงมกัจะใชต้าํรา วสัดุ โสตทศันวสัดุ และประสบการณ์ของครู เช่น 
การบรรยาย  อภิปราย การใชภ้าพยนตร์ 

4.2 วิธีการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Apporach) วิธีการน้ีบทบาทของครูจะเป็น
ผูอ้าํนวยการในการจดัประสบการณ์ โดยการตั้งคาํถามในการแกปั้ญหา โดยใชข้อ้มูลตาํรา หนงัสือ 
วสัดุ นักเรียนจะตอ้งพยายามรวบรวม (Organize) จดัระบบขอ้มูล ความรู้ต่างๆ ทาํกิจกรรมดว้ย
ตนเอง (Active participations) ในที่สุดจะได้ขอ้สรุปที่สามารถนาํไปใช้ในการวางแผนการ
ดาํเนินการเรียนการสอน   

5. จดักลุ่มนักเรียน (Oganization of Student into Groups) ควรพิจารณาถึง
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใหน้กัเรียนบรรลุ โดยการบรรยายเป็นกลุ่มใหญ่หรือการเรียนร่วมกันเป็น
กลุ่มเล็ก หรือรายบุคคล  ระหว่างครูและกลุ่มนักเรียนเท่านั้นควรพิจารณา วตัถุประสงค ์เน้ือหา 
วิธีการเรียน และการจดักลุ่มนกัเรียนไปพร้อมกนั 

6. กาํหนดเวลาเรียน (Allocation of Time) ในการเลือกยทุธวิธี เทคนิคต่างๆนั้น จะมี
ผลต่อการกาํหนดเวลาท่ีจะเรียน เช่น เน้ือหาวิชา สถานท่ีจะเรียน รูปแบบการบริหาร ความสามารถ 
และความสนใจของนกัเรียน ส่ิงเหล่าน้ีจะนาํมาพิจารณาเลือกและกาํหนดเวลาเรียนท่ีเหมาะสม 

7. กาํหนดสถานท่ีเรียน (Allocation of Learning Space) ในการจดัสถานท่ีเรียนนั้น 
จะข้ึนอยูก่บัขนาดของกลุ่มนกัเรียน วิธีการสอน ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 1) หอ้งสาํหรับกลุ่มใหญ่ 
เรียนได้คร้ังละ 30-50 คน 2) ห้องขนาดเล็ก ใช้สาํหรับการเรียนกลุ่มย่อยหรือการอภิปราย     
3) หอ้งเรียนแบบรายบุคคล อาจเป็นศูนยส่ื์อท่ีจดัไวส้าํหรับเรียนเป็นรายบุคคล 

8. กาํหนดแหล่งการเรียนรู้ (Allocation of Resources) ครูจะตอ้งเลือกแหล่งการ
เ รียนรู้ห รือสื่อการสอน  เพื ่อให้สามารถบรรลุว ตัถุประสงค ์ที ่ตั้ งไว  ้ เช่น  ภาพนิ่ง  เสียง 
ภาพเคล่ือนไหว โทรทศัน์  ของจริง ส่ือบุคคล หุ่นจาํลอง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นตน้ 

9. ประเมินผล (Evaluation of Performance)เป็นการประเมินพฤติกรรมของนกัเรียน 
อนัเกิดจากปฏิสมัพนัธ์ ระหวา่งนกัเรียนกบัครูนกัเรียนกบันกัเรียน และนกัเรียนกบัส่ือการสอน การ
ประเมินผลส่วนสุดทา้ยในการวางแผนรูปแบบการสอนท่ียดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั 
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10. วิเคราะห์ขอ้มูลยอ้นกลบั (Analysis of Feedback) หลงัจากท่ีไดป้ระเมินผลการ
เรียนการสอนแลว้จะทาํใหท้ราบว่า การเรียนการสอน สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวม้ากนอ้ย
เพียงใด  หากมีขอ้บกพร่องกส็ามารถวิเคราะห์ผลแลว้ยอ้นกบัมาพิจารณาองคป์ระกอบยอ่ยต่างๆ  

  ทิศนา แขมมณี (2545: 44) ใชแ้นวคิดการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบใน
การพฒันารูปแบบการสอน สรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 

1. กาํหนดจุดมุ่งหมายการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหช้ดัเจน 
2. ศึกษาหลกัการ/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนดองคป์ระกอบและเห็นแนวทางใน

การจดัความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆของรูปแบบการเรียนการสอน 
3. ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยในการคน้หาองค์ประกอบท่ี

สาํคญัท่ีจะช่วยใหรู้ปแบบมีประสิทธิภาพเม่ือนาํไปใชจ้ริง  
4. กาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ ไดแ้ก่การพิจารณาว่ามีอะไรบา้งท่ีสามารถช่วย

ใหเ้ป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายบรรลุผลสาํเร็จ ในขั้นตอนน้ีตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคแ์ละความละเอียด
รอบคอบจึงจะสามารถกาํหนดองคป์ระกอบท่ีจะเอ้ือใหรู้ปแบบนั้นประสบความสาํเร็จได ้

5. จดัหมวดหมู่องคป์ระกอบต่างๆ เพื่อความสะดวกในการคิดและดาํเนินการในขั้น
ต่อไป โดยทุกกระบวนการมีความสมัสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

6. จดัความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ โดยพิจารณาว่าองคป์ระกอบใดเป็นเหตุและ
เป็นผลข้ึนต่อกนัในลกัษณะใด ส่ิงใดควรมาก่อนมาหลงั ส่ิงใดสามารถดาํเนินการคู่ขนานไปได ้ขั้น
น้ีเป็นขั้นท่ีอาจใชเ้วลาในการพิจารณามาก 

7. สร้างสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆโดยแสดงให้เห็นถึงผงัจาํลองของ
องคป์ระกอบต่างๆ 

8. ทดลองใชรู้ปแบบเพื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึน 
9. ประเมินผล โดยการศึกษาผลท่ีเกิดจากการทดลองใชรู้ปแบบว่าไดผ้ลตามเป้าหมาย

ใกลเ้คียงกบัเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 
10. ปรับปรุงรูปแบบ โดยการนาํผลทดลองมาปรับปรุงรูปแบบใหดี้ยิ่งข้ึนจะเห็นได้

ว่าการพฒันารูปแบบโดยใชแ้นวคิดของการจดัระบบน้ีเป็นแนวคิดท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย ทาํใหส้ะดวก
ต่อการนาํไปสู่การปฏิบติัจริง 
  จากท่ีกล่าวมาเป็นแนวทางให้สรุปได้ว่า  การออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบ (ISD : Instructional System Design  หรือ ID : Instructional Design )  หมายถึง กระบวนการ
ออกแบบนวตักรรมการเรียนการสอน เพื่อนาํมาใชพ้ฒันาคุณภาพการเรียนการสอน หรือแกปั้ญหา
การเรียนการสอนโดยประยุกตว์ิธีการเชิงระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตาม
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วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีกาํหนดไว ้โดยสามารถตรวจสอบและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือ
การปรับปรุงแกไ้ขไดใ้นทุกขั้นตอน 
  สรุปไดว้่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะของบุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ (Knowledge) 
ทกัษะ (Skill) และพฤติกรรมการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 
โดยในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูในดา้นความรู้และทกัษะ ตาม
องคป์ระกอบ 
 
4. แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 4.1 ความหมายของความสุข 

  จากการศึกษาความหมายของความสุข จากนกัการศึกษาหลายท่าน ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 
ความสุข หมายถึง ความพอใจในชีวิต พอใจในอารมณ์ และการพฒันาทกัษะการคิด อนัเป็นผลจาก
ความสามารถในการจดัการแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อคุณภาพท่ีดี 
โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใตส้ภาพสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป (ป.อ.ปยตุโต, 
2542; กรมสุขภาพจิต, 2544; ประเวศ วะสี, 2544; พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2546; 
Veenhoven, 1991; Seligmam, 2002) 
 4.2 ความหมายของการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

  จากการศึกษาความหมายของการเรียนรู้อยา่งมีความสุขจากนกัการศึกษาหลายท่าน 
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การเรียนรู้อย่างมีความสุข หมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (behavior) ของ
ผูเ้รียน อนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้ กล่าวคือ มีความพึงพอใจ มีความรู้สึกรักหรือชอบวิชาท่ีเรียน มี
ความสนใจเรียน ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเรียน 
(Crow, and Crow, 2001; Burton, 2003; Woolfolk, 2004; Mayer, 2006; พระธรรมปิฎก, 2541; 
สาํนกังานการศึกษาแห่งชาติ, 2543; วิชยัวงษใ์หญ่, 2543)  
 4.3 ความสําคญัของการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  ความสุขกบัการศึกษาท่ีถูกตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถแยกจากกนัได ้ถา้ไม่สามารถ
ทาํให้คนมีความสุข การศึกษาก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ซ่ึงตรงกบัผลการวิจยัท่ีพบว่า “สมองมนุษยมี์
ศกัยภาพในการเรียนรู้สูงสุด เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข สมองจะมีการหลัง่สารเคมีท่ีทาํให้
เกิดความสุขซ่ึงจะไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ใหสู้งข้ึน” (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยตุโต, 2542: 
7) นกัเรียนท่ีเรียนรู้อย่างมีความสุขจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี อนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ 
โดยผูเ้รียนไดรั้บการตอบสนองจากการใฝ่รู้ การปฏิบติั การสร้างสรรคข์องตนเอง การใชค้วามคิด 
การให้เหตุผลเก่ียวกบัการบริโภค รวมถึงการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัดว้ยการอนุรักษแ์ละ
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เห็นคุณค่า เป็นบุคคลท่ีบริโภคดว้ยปัญญา การท่ีนกัเรียนไดท้าํในส่ิงท่ีตนสนใจ สามารถเรียนให้รู้
ความจริง บรรลุความดี ความงาม ความรัก อิสรภาพ มีการแบ่งปันซ่ึงกันและกัน และประสบ
ความสาํเร็จ (วิชยั วงษใ์หญ่, 2542: 11) เม่ือเด็กมีความสุขในการเรียนรู้จะทาํให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะ
ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข มีประสิทธิภาพ คิดถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ของตนเอง มีความสุขในการช่วยเหลือผูอ่ื้น มีความสุขในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มีความสุข
ท่ีจะทาํงาน และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือมีความสุขในการกระทาํประโยชน์ใหก้บัประเทศชาติและสืบต่อส่ิง
ท่ีเป็นความดีและความสุขน้ีไปถึงลูกหลานของตนต่อๆ ไป (ศนัสนีย  ์ฉัตรคุปต์, 2544: 31) 
สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 33-35) กล่าวไวว้่านกัเรียนท่ีเรียนรู้
อยา่งมีความสุขจะมีความรู้สึกวา่ตนไดรั้บการยอมรับวา่เป็นมนุษยท่ี์มีหวัใจและมีความสามารถครูมี
ความรัก เมตตา จริงใจต่อตนเองเห็นคุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษยข์องตน รับรู้ความหมาย
ของการมีชีวิตอยู ่ยอมรับทั้งขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของตนเอง รู้วิธีการปรับตวัใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มได้
โดยไม่เสียสุขภาพจิต มีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตน รู้สึกว่าบทเรียน
สนุก แปลกใหม่ จูงใจให้ติดตามและอยากคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งส่ิงท่ีเรียนรู้ไม่สูญเปล่า 
สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ 
  จะเห็นไดว้า่ ความสุขในการเรียนรู้มีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของนกัเรียนเป็น
อยา่งมาก เม่ือนกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้จะส่งผลต่อการเป็นบุคคลท่ีรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(LifeLong Learning) ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข คิดถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ของตนเอง และท่ีสําคญัท่ีสุดคือมีความสุขในการกระทาํประโยชน์ให้กบัประเทศชาติ
และสืบต่อส่ิงท่ีเป็นความดีและความสุขน้ีไปถึงลูกหลานอนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาสังคม 
และประเทศชาติต่อไป 
 4.4 ทฤษฎกีระจกเงากบัความสุขในการเรียนรู้ 

  สมองเป็นกลุ่มเซลประสาท (Neuron) ประมาณ 1 แสนลา้นเซล และเซลประกอบ 
(Glia Cells) จาํนวน 10-50 เท่าของเซลประสาท สมองทาํหนา้ท่ีควบคุมระบบประสาทส่วนกลาง 
เช่น การเคล่ือนไหว การรับรู้ประสาทสัมผสัต่างๆ ประมวลผลคดัเลือกเรียนรู้ การคิด อารมณ์ 
พฤติกรรมของมนุษยต์ลอด 24 ชัว่โมง ภายในเซลประสาทมีใยส่งกระแสประสาท (Axon) และใย
รับกระแสประสาท (Dendrites) มีหนา้ท่ีรับขอ้มูล และใยส่งกระแสประสาทเป็นผูส่้งผ่านขอ้มูล
ตลอดเวลา การทาํงานของเซลสมองทาํให้สมองสามารถเรียนรู้ คิดอย่างมีเหตุผล และจดจาํเร่ือง
ต่างๆ ได ้อยา่งไรก็ตามสมองมีหนา้ท่ีนาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปคิดวิเคราะห์และจดัระบบ เพื่อประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์ต่างๆ ได ้มนุษยจึ์งสามารถตอบสนอง ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงเร้าต่างๆ ใน
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม (Ratey, 2001: 12-15) 
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  เซลประสาทจะเติบโตและเรียนรู้ไดเ้ร็วในช่วงแรกเกิดถึง 12 ปี รวมถึงเช่ือมต่อใน
อตัราสูงกว่าวยัอ่ืน ซ่ึงช่วงวยั 12-24 ปีจะเรียนรู้ในอตัรารองลงมาก จากนั้นสมองจะพฒันาชา้ลง 
หากไม่ไดรั้บการกระตุน้ทางปัญญา เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยมี์ความสุข สมองจะหลัง่สารเคมีท่ีทาํให้มี
ความสุข เช่น โดปามีน นอร์เอพิเนฟริน ซ่ึงส่งผลให้มนุษยเ์กิดความกระตือรือร้น เติบโตอย่าง
รวดเร็ว เกิดพลงัในการทาํส่ิงต่างๆ โครงสร้างสมองประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

  สมองส่วนท่ี 1 กา้นสมอง (Brain Stem) ทาํหน้าท่ีควบคุมส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานของ
มนุษย ์การกาํหนดจงัหวะการเตน้ของหวัใจซ่ึงไม่เก่ียวกบัความคิดและความรู้สึก 

  สมองส่วนท่ี 2 ซีรีเบลลมั(Cerebellum) ทาํหนา้ท่ีควบคุมการทาํงานของกลา้มเน้ือ
ต่างๆ ทาํใหร่้างกายเคล่ือนไหว รวมทั้งมีความจาํในการเคล่ือนไหว (Kinesthetic Memory) ท่ีดีเม่ือ
เด็กมีอายุและประสบการณ์เพิ่มข้ึน สมองส่วนซีรีเบลลมัจะได้รับการฝึกฝนทาํให้ทาํหน้าที่ดี
ข้ึนตามลาํดบั 

  สมองส่วนท่ี 3 ซีรีบรัม (Cerebrum) เป็นสมองระดบัสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ซ่ึงสมอง
ของคนพฒันามากท่ีสุด ซีรีบรัมเป็นส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดและแบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนหนา้ทา้ยทอย 
(Frontal Lobe) ทาํหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหานามธรรม ส่วนขา้งทา้ยทอย (Parietal Lobe) ทาํหนา้ท่ีช่วย
กระบวนการส่ือสารจากประสาทสมัผสัต่างๆ ส่วนกลีบขมบั (Temporal Lobe) ควบคุมความจาํ การ
ไดย้นิ และส่วนหลงัทา้ยทอย (Occipital Lobe) ควบคุมการมองเห็น ซ่ึงในซีรีบรัมยงัมีนีโอคอร์เทก็
(Neo Cortex) ท่ีทาํงานดา้นการคิดและระบบลิมบิก(Limbic System) ซ่ึงทาํงานดา้นความจาํและ
ความรู้สึก โดยมีส่วนประกอบหลกั ไดแ้ก่ 

1. ฮิปโปแคมปัส(Hippocampus) เป็นศูนยค์วามจาํพื้นฐาน 
2. อะมิกแดลา (Amygdala) เป็นส่วนประมวลผลหลกัของความจาํดา้นอารมณ์ 
3. ไฮโปทาลามสั(Hypothalamus) เป็นส่วนประสานงานกบัระบบประสาทส่วนใหญ่

ท่ีควบคุมร่างกายใหต้อบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ 
4. ทาลามสั(Thalamus) เป็นส่วนท่ีช่วยรับผดิชอบในการตีความหมายและการส่งต่อ

สญัญาณดา้นประสาทสมัผสั ยกเวน้กล่ิน ซ่ึงฮิปโปแคมปัส(Hippocampus) เป็นผูดู้แล 
  4.4.1 ความสัมพนัธ์ของสมอง เซลกระจกเงา และการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

   สมองมีหน้าท่ีควบคุมอารมณ์ โดยใชค้าํว่าจิตใจ (Mind) เป็นผลของการ
ทาํงานของสมองในส่วนท่ีเก่ียวกบัความคิด อารมณ์ จิตสาํนึก สมองมีหนา้ท่ีดูแลความคิดและจิตใจ 
ซ่ึงไม่เก่ียวกบัหัวใจ (Heart) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีสูบฉีดโลหิตไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย กล่าวไดว้่า 
จิตใจสามารถส่งผลต่อการทาํงานของสมองเปรียบเสมือนการทาํสมาธิท่ีช่วยลดความเครียดและ
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เพ่ิมการหลัง่สารเคมีท่ีก่อให้เกิดความสุข เช่น โดปามีนอะดรีนาลีน และเซโรโตนิน ขณะเดียวกนั
การหลัง่ฮอร์โมนคอร์ติโซลท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด กล็ดลง (Ratey, 2001: 12-15) 

   สมองมีความสามารถหาความร่ืนรมยไ์ด้อย่างไม่จาํกัด เด็กเล็กส่วนใหญ่
แสวงหาความสุขจากการเรียนรู้ ซ่ึงหากไดรั้บการตอบสนองจากพ่อแม่และครูผูส้อนเด็กจะเป็นผูท่ี้
มีความสุขและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ การดาํเนินชีวิต เม่ือการเรียนรู้ก่อใหเ้กิดความทุกข ์ร่างกาย
จะผลิตคอร์ติโซลทาํลายสมอง ทาํให้สมองทาํงานลดลง สูญเสียความสามารถในการหาความสุข
ความสงบท่ีแทจ้ริงในชีวิต การเรียนรู้ลดลง ปัญหาในการสูญเสียความสามารถท่ีจะหาความสุขเป็น
ปัญหาอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสมองทางกายภาพอนัเป็นเหตุจากความเครียดเร้ือรัง และ
เน่ืองจากตวักลางในการส่งสารเก่ียวกบัความจาํและความสุขในสมองลดลง (Khalsa, 1997: 51) 
  4.4.2 เซลกระจกเงา 

   การทาํงานของสมองในส่วนของเซลกระจกเงา (Mirror neurons) มี
ความสาํคญัในการพฒันาการเรียนรู้อยา่งมีความสุข(Rizzolatti, Gallese, Fogassi, 2009: 23-25) เหตุ
เพราะเป็นการสะทอ้นการเคล่ือนไหวและการทาํงานของตน้แบบ นกัวิทยาศาสตร์ยนืยนักลไกของ
เซลกระจกเงาของลิงท่ีเป็นแบบเดียวกบัมนุษย ์โดยมีการใชเ้คร่ืองตรวจสนามแม่เหลก็ หรือเรียกว่า 
MRI เพื่อศึกษาตาํแหน่งของสมองท่ีถูกกระตุน้เม่ือสังเกตเห็นการเคล่ือนไหวของผูอ่ื้น เช่น ปาก 
มือ เทา้ พบว่าบริเวณของสมอง ท่ีเรียกว่า พรีมอเตอร์ คอร์เทค (Pre-motor cortex) ถูกกระตุน้ตาม
ตาํแหน่งของกลา้มเน้ือ ทฤษฎีเซลกระจกเงาในช่วงแรกถูกนาํมาประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองการพฒันาเด็ก 
เพราะสมองของเดก็มีความยดืหยุน่สูง สามารถปลูกฝังพฤติกรรมท่ีดีให้เด็กเห็นและทาํให้เด็กเกิด
การเลียนแบบ อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ในการนาํมาใชใ้นการขดัเกลาคนในสังคม ขณะเดียวกนัการ
พยายามปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นยงัมีส่วนนาํมาพฒันาควบคู่กบัการเขา้ถึงจิตใจของผูอ่ื้นดว้ย กลายเป็น
จุดเร่ิมตน้ของบุคลิกภาพของมนุษยใ์ห้เรียนรู้และเลียนแบบในส่ิงท่ีดี โดยผูป้กครองและครูผูส้อน
ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีมีความสุขเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสุข กล่าวไดว้่า พ่อแม่มีบทบาทสาํคญัในการ
อบรมเล้ียงดูลูก เช่นท่ีหลวงพ่อปัญญา นนัทภิกข ุกล่าวไวว้่า “พ่อแม่คือกระจกเงาของลูก” ถา้พ่อแม่
แสดงออกถึงความเจา้อารมณ์ โกรธ หงุดหงิดง่าย ไม่มีเหตุผล ภาพเหล่าน้ีจะสะทอ้นเขา้ไปในสมอง
ของลูก และอาจทาํให้ลูกแสดงออกมาในลกัษณะเดียวกนั และอธิบายไดว้่าครูมีความสําคญัมาก
เพียงใดต่อสังคมและระบบการศึกษา เพราะครูคือกระจกเงาการเรียนรู้และการสอนของลูกหลานท่ี
เรารัก ถา้ครูเป็นผูใ้ฝ่รู้ ชอบการเรียนรู้อย่างมีความสุข ชอบคน้ควา้ ชอบอ่านหนังสือและรักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตภาพเหล่าน้ีจะสะทอ้นเขา้ไปในสมองของเด็ก หากครูมีลกัษณะตรงขา้ม ไม่มีจิต
วิญญาณครู ไม่มีเหตุผล ประพฤติตนไม่เหมาะสม ขาดความสุขในการสอน ภาพเหล่าน้ีจะสะทอ้น
เขา้ไปในสมองของเดก็และแสดงออกมาในลกัษณะเดียวกนั 
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  4.4.3  เซลกระจกเงากบัการสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
   Thomas (2007: 12) เสนอกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการเรียนเพื่อใหเ้กิด

การเรียนรู้อยา่งมีความสุข ซ่ึงแบ่งเป็น 9 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
1. การให้ความสนใจ (Attention) ครูผูส้อนควรให้ความสาํคญักบัการสร้าง

ความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยจดัการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงเน้ือหากบัชีวิตจริง นกัเรียนมี
โอกาสสะทอ้นความคิดของตนต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบนัรวมถึงหาแนวทางแกไ้ข ซ่ึง
จะช่วยพฒันาสมองและเกิดการเรียนรู้จากภายในตน ส่งผลถึงความสุขในการเรียน 

2. ความจาํ (Memory) ความจาํเป็นกระบวนการท่ีซบัซอ้น ซ่ึงสมองจะเลือก
จดจาํ ทาํความเขา้ใจเฉพาะขอ้มูลท่ีสมองเขา้ใจว่ามีความหมายและเก็บไวใ้นรูปขอ้มูลท่ีประทบัใจ
อนัจะทาํใหเ้กิดเป็นความจาํระยะยาว ดงันั้น การจดัการเรียนรู้ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนจาํไดดี้ จึงควรเป็น
การสอนท่ีใหผู้เ้รียนเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือประสบการณ์จริง 

3. ภาษา (Language) ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถดา้นภาษาจะทาํใหส้มองเกิดการ
เรียนรู้ท่ีดี การเขา้ใจและจดัเก็บขอ้มูลในสมอง  การเขา้ใจในการส่ือสาร รวมถึงการรักษา
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นดงันั้นผูเ้รียนจึงควรไดรั้บการสนับสนุนให้สามารถส่ือสารทั้งดว้ยการ
ใชอ้วจันะภาษาหรือถอ้ยคาํ(Verbal) และอวจันะภาษาหรือไม่ใชถ้อ้ยคาํ (Non Verbal) 

4. การจดัระบบขอ้มูลดา้นมโนภาพสถานท่ี (Visual-Spatial Organization) 
เป็นกระบวนการจดัระบบขอ้มูลดา้นมโนภาพสถานท่ี 

5. การจดัระบบขอ้มูลด้วยการลาํดับเวลาต่อเน่ือง (Temporal-Sequential 
Organization) เป็นกระบวนการท่ีสมองใชจ้ัดลาํดับความต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการ
จดัลาํดบัขอ้มูลต่างๆ 

6. การคิดในระดบัสูง (Higher Order Thinking or Hot Thinking) เก่ียวขอ้งกบั
ความเขา้ใจในความคิดรวบยอด (Concept) จาํแนกประเภท เช่ือมโยงขอ้มูล รวมถึงการสังเคราะห์
ข้ึนใหม่เพื่อประยุกตใ์ชเ้ป็นหนทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาวการณ์ปัจจุบนัส่วนการเรียน
แบบท่องจาํไม่สามารถช่วยใหผู้เ้รียนนาํไปใชใ้นชีวิตจริงได ้ 

7. ทกัษะการเขียน (Writing Skill) ครูควรปลูกฝังความสามารถในการเขียน
ให้แก่ผูเ้รียน เพราะการเขียนมาจากการคิดท่ีประสานงานระหว่างเซลประสาท มโนภาพ และ
กลา้มเน้ือซ่ึงช่วยพฒันาทกัษะการคิด อีกทั้งเพิ่มการทาํงานของสมองใหมี้ประสิทธิภาพ 

8. อารมณ์ (Emotion) การเสริมสร้างผูเ้รียนใหจ้ดัการสภาพทางอารมณ์อยา่งมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากนกัวิจยัพบว่า การทาํสมาธิ (Meditation) การฟังเพลงคลาสสิก จะช่วยลด
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ความตึงเครียด เปิดจิตใจ และเพิ่มการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เพราะเม่ือเกิดความรู้สึกกลวัหรือเครียด 
จะปิดกั้นจิตจากการเรียนรู้ 

9. การรู้จกัตนเอง (Metacognition) ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 เป็น
การรู้จกัความคิด เขา้ใจวิธีคิด รู้จกัวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ของตน ส่วนท่ี 2 เป็นความสามารถใน
การตดัสินใจ รู้จกัใชย้ทุธศาสตร์และเลือกใชท้กัษะการแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม การรู้จกัตนเองเป็น
การจดัการตนเองดา้นจิตใจ (Mental Self Management) ประกอบดว้ย (Sternberg, 2006: 12) การ
รู้จกัจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ใชจุ้ดแข็งของตนให้เป็นประโยชน์และพฒันาจุดอ่อนหรือหา
วิธีการชดเชยจุดอ่อนให้เหมาะสม มีความเช่ือมัน่ในตนเอง แสวงหาแหล่งเรียนรู้หรือแบบอยา่งท่ีดี
ในการดาํเนินชีวิต และแสวงหาสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างความแตกต่างได ้

   สมองมีหน้าท่ีโดยตรงในการควบคุมจิตใจซ่ึงเป็นผลของการทาํงานของ
สมองในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด จิตสาํนึก อารมณ์ จิตใจสามารถส่งผลต่อการทาํงานของสมอง
เปรียบเสมือนการทาํสมาธิหรือการทาํจิตใจใหส้งบ จะช่วยลดความเครียดและเพ่ิมการหลัง่สารเคมี
ท่ีก่อใหเ้กิดความสุข เช่น อะดรีนาลีน โดปามีน และเซโรโตนิน ขณะเดียวกนั การหลัง่ฮอร์โมน
คอร์ติโซลท่ีก่อให้เกิดความเครียดก็ลดลง จะเห็นไดว้่าการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขจะทาํใหผู้เ้รียนมีพฒันาการท่ีสมบูรณ์ ส่งผลใหเ้กิดความกระตือรือร้น เกิดพลงัในการทาํส่ิง
ต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข โดยเฉพาะเซลกระจกเงามีบทบาทสาํคญัในการพฒันา
ผูเ้รียนทั้งดา้นสงัคม วฒันธรรม และการพฒันาตน หนา้ท่ีของสมองในการทาํงานของเซลกระจกเงา
คือการทบทวน (Repeat) และคน้พบ (Discover) เพ่ือพฒันาตนเอง ซ่ึงจากการศึกษาของนกัวิจยั 
พบวา่ เซลกระจกเงามีอิทธิพลต่อการเลียนแบบพฤติกรรมภายนอกและภายในของผูอ่ื้นในส่วนของ
ความสนใจ ทศันคติ ความรู้สึกนึกคิด เพื่อนาํมาปรับปรุงการรับรู้แห่งตน (Self consciousness) 
(Semen and Cacioppo, 2009: 107-120) 
 4.5 องค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

  นักการศึกษาจาํนวนมากกล่าวถึงแนวคิดและองคป์ระกอบของการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข เพื่อนาํมาใช้ในการพฒันานักเรียน พฒันาการจดัการเรียนรู้ และท่ีสําคญัท่ีสุด คือการ
พฒันามนุษยใ์ห้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในงานวิจยัน้ี ขอจาํแนกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
(1) ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (2) ลกัษณะของนกัเรียนท่ีเกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข ดงัน้ี 
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  4.5.1 ปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
   จากการศึกษาองคป์ระกอบของการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของหน่วยงานทาง

การศึกษาและนกัการศึกษา ผูว้ิจยัจึงวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบของการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 

องค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างมคีวามสุข 

นักการศึกษา 
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ด้านคุณลกัษณะ 
 ใฝ่เรียนรู้ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 เห็นคุณค่าในตนเอง √ √ √ √ √ √ √  √ 
ด้านการเรียนรู้ 
 การจดับรรยากาศการเรียนรู้ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ด้านสัมพนัธภาพ 
 ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครู 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน  √ √  √ √ √ √ √ 
 

หมายเหตุ: √ หมายถึง ความสอดคลอ้งระหวา่งนกัการศึกษาผูใ้หแ้นวคิดและองคป์ระกอบของการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 

   จากตารางท่ี 3 ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า องคป์ระกอบของการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ควรมี
องคป์ระกอบหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. องค์ประกอบด้านคุณลกัษณะ หมายถึง นักเรียนได้รับการพฒันาอย่าง
สมดุล เกิดการใฝ่เรียนรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง 

2. องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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3. องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพ หมายถึง นักเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ครอบครัว ครู และเพื่อน 

  4.5.2 ลกัษณะของนักเรียนทีมี่ความสุขในการเรียนรู้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

พบว่า มีนกัการศึกษาหลายท่านและหน่วยงานทางการศึกษากล่าวถึงลกัษณะของนักเรียนที่มี
ความสุขในการเรียนรู้ (วิชยั วงษใ์หญ่, 2542; ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต,์ 2544; สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2544; ศกัด์ิสิทธ์ิ สีหลวงเพชร, 2544; ลดัดา หวงัภาษิต, 2557; Nodding, 2003; 
UNESCO, 2008; Angus, 2007; Helliwell, Layard and Jeffrey Sachs, 2010) ผูว้ิจยัจึงนาํ
องค์ประกอบของความสุขในการเรียนรู้ที่ผูว้ิจ ัยสังเคราะห์ข้ึนจากนกัวิชาการหลายท่าน มาจดั
คุณลกัษณะต่างๆ เขา้ในองคป์ระกอบตามแนวคิดท่ีได้เสนอมาสรุปได้ว่าความสุขท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ประกอบดว้ย 

1. องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะมีตวับ่งช้ีดงัน้ี 
1.1 ใฝ่เรียนรู้ ประกอบด้วย มีความต่ืนเตน้ ยินดีท่ีจะได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ

อยากถามคาํถามเก่ียวกบัการเรียนท่ีนักเรียนยงัไม่เขา้ใจสนุกกับการไดต้อบคาํถามของครูชอบ
คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากส่ิงท่ีครูสอน และมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จ 

1.2 เห็นคุณค่าในตนเองประกอบด้วยมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนท่ีมี
ความสามารถมีประโยชน์ต่อผูอ่ื้นพอใจในความสามารถของตนเองพอใจผลงานท่ีตนทาํและพอใจ
ท่ีตนเองสามารถปฏิบติังานสาํเร็จตามเป้าหมาย 

2. องคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้ มีตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
2.1 บรรยากาศการเรียนรู้ประกอบดว้ย มีความรู้สึกพอใจท่ีหอ้งเรียนมีแสง

สว่างเพียงพอบรรยากาศในการเรียนมีความเป็นกันเอง ทาํให้รู้สึกสบายใจพอใจท่ีครูใหโ้อกาส
นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นพอใจท่ีครูให้โอกาสนักเรียนไดแ้สดงความสามารถ และ
พอใจท่ีโรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้เพิ่มเติมอยา่งหลากหลาย 

2.2 การเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ประกอบดว้ย มีความรู้สึกว่าเน้ือหา
ท่ีเรียนสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดพ้อใจท่ีไดรั้บโอกาส
ให้ซักถามสนุกท่ีได้ทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายในขณะเรียนพอใจท่ีครูใช้ส่ือการจัดการเรียนรู้
น่าสนใจ และพอใจท่ีทราบผลการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของตน 
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3. องคป์ระกอบดา้นสมัพนัธภาพ มีตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
3.1 ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครู ประกอบดว้ย มีความรู้สึกไวใ้จครูไดรั้บความ

รักและความเมตตาจากครูไดรั้บกาํลงัใจในการเรียนจากครูไดรั้บความช่วยเหลือจากครูเม่ือนกัเรียน
มีปัญหา และมีความสุขเม่ือไดช่้วยเหลือครู 

3.2 ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนประกอบดว้ยชอบทาํกิจกรรมร่วมกบัเพื่อน
พอใจท่ีไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือนยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของเพื่อนมี
ความสุขท่ีใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆ และมีความสุขเม่ือไดช่้วยเหลือเพื่อน 
  4.5.3  สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

   จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้นักการ
ศึกษาและหน่วยงานท่ีมีความชาํนาญดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
นาํเสนอสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ไวห้ลากหลาย ดงัตารางท่ี 4 
 

 



 

 

70 

ตารางที่ 4 การสงัเคราะห์ “สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข” 
 

องคป์ระกอบ 
การจดัการเรียนรู้ 

ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์
(2544: 99-106) 

คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2545: 1-25) 

เทพกญัญา พลูนวล
(2553: 152) 

ปัทมา ทองสม 
(2553: 134-135) 

วจิารณ์ พานิช 
(2556: 10-80) 

ลดัดา หวงัภาษิต 
(2557: 80,96-97) 

Prescott 
(1963) 

UNESCO 
(2008: 12,16) 

ผูว้จิยั 

1.การ
ออกแบบ
หน่วยการ
เรียนรู้ 

เชื่อมโยง
ความสมัพนัธ์
ของเนื้อหาวชิา
กบัการดาํเนิน
ชีวติประจาํวนั
และนาํไปใช้
แกป้ัญหาในชีวติ
จริงได ้

การกาํหนดเป้าหมาย
และจุดประสงคท์ี่
ชดัเจน จดัทาํ
แผนการสอนให้
ครอบคลุม ไม่
ซํ้ าซอ้น เนื้อหา
ต่อเนื่อง 

บทเรียนเริ่มจาก
ง่ายไปยาก มีความ
ต่อเนื่องใน
เนื้อหาวชิา ทุก
ขั้นตอนของการ
เรียนรู้มุ่งพฒันา
และส่งเสริม
กระบวนการคิด
ในแนวต่างๆ 

เนื้อหา
สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์
ปัจจุบนั 
สามารถ
นาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนั
ได ้ 

ใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
วตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้และบทบาทของ
ผูเ้รียนเชื่อมโยง
บทเรียนใหม่เขา้กบัสิ่ง
ที่เคยเรียนรู้มาก่อน เชิง
เปรียบเทียบความ
เหมือน ความต่าง หรือ
เชิงขยายความ 

จดัการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิด
วเิคราะห์จาก
สถานการณ์ที่
หลากหลาย มีการ
อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการหาเหตุผล
ในการโตว้าที 

บทเรียนเริ่มจาก
ง่ายไปยาก 
เนื้อหามีความ
ต่อเนื่อง ทุก
ขั้นตอนของการ
เรียนรู้มุ่งพฒันา
และส่งเสริม
กระบวนการคิด
ในแนวต่างๆ 

หน่วยการเรียนรู้
ที่สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
(Child-centered 
Curriculum)  

หน่วยการเรียนรู้ชดัเจน 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตวัชี้วดั 
เนื้อหาวชิามีความ
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกบั
ความรู้เดิม และการ
นาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

2.การจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

เปิดโอกาสให้
นกัเรียนทาํ
กิจกรรมและ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 
เปิดโอกาสให้
ซกัถาม เนน้การ
ทาํงานเป็นกลุ่ม 
ไดแ้ลกเปลี่ยนและ
ประสานความคิด
ร่วมกนั 

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดแ้สดงออก 
แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น 
กระตุน้ใหเ้กิดการคิด 
สรุปและจบัประเดน็
สาํคญัๆ ไดค้น้ควา้หา
คาํตอบดว้ยตนเอง ได้
สมัผสัของจริง ไม่ใช่
แต่ในหนงัสือหรือ
รูปภาพ ไดส้งัเกตและ
เปรียบเทียบสิ่งที่ไดพ้บ
เห็น 

จดัการเรียนรู้ที่
เนน้กระบวนการ
คิด การลงมือ
กระทาํกิจกรรม 
มีกิจกรรม
หลากหลาย เปิด
โอกาสให้
นกัเรียนทุกคน
ไดม้ีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

จดักิจกรรม
การเรียนรู้
หลากหลายวธิี 
มีการตั้งคาํถาม
ใหน้กัเรียนได้
คิดวเิคราะห์ 

การเรียนแบบที่
ผูเ้รียนลงมือทาํและ
ร่วมมือกนั การลงมือ
ทาํหมายถึงการเรียน
ที่ใจจดจ่ออยูก่บัเรื่อง
นั้น รับรู้ทั้ง
กระบวนการที่เกิด
และผลที่เกิด 
นาํมาใชต้อบคาํถาม
ที่ตนตั้งขึ้นในใจ เกิด
เป็นการเรียนรู้ 

จดัใหผู้เ้รียน
ปฏิบตัิกิจกรรม
กลุ่ม 

มีกิจกรรมที่
หลากหลาย 
เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนทุกคน
ไดม้ีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ที่
เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั (Child-
centered Teaching
Learning Process) 
เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดแ้สดง
ความคิดเห็นและ
ปฏิบตัิ (Learning 
by Doing) 

การจดัการเรียนรู้ 
สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัชี้วดัส่งเสริมให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ตั้งคาํถาม 
คน้ควา้หาคาํตอบ ได้
ทาํงานแลกเปลี่ยน 
และประสานความ
คิดเห็นร่วมกบัเพื่อน 
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ตารางที่ 4 การสงัเคราะห์ “สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข” (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ 
การจดัการเรียนรู้ 

ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์
(2544: 99-106) 

คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2545: 1-25) 

เทพกญัญา พลูนวล
(2553: 152) 

ปัทมา ทองสม 
(2553: 134-135) 

วจิารณ์ พานิช 
(2556: 10-80) 

ลดัดา หวงัภาษิต 
(2557: 96-97) 

Prescott 
(1963) 

UNESCO 
(2008: 12) 

ผูว้จิยั 

3.การใชส้ื่อ
การเรียนรู้ 

นาํการ
เคลื่อนไหว การ
ออกกาํลงักาย 
ดนตรี ศิลปะ เขา้
มาผสมผสาน
การจดักิจกรรม
การเรียนรู้  

จดัหาสื่อที่เหมาะกบั
บทเรียน ตรง
จุดประสงค ์อาจเป็น
สื่อที่ครูและผูเ้รียน
ร่วมกนัสร้างขึ้น 

ใชส้ื่อประกอบการ
เรียนที่เร้าใจใหเ้กิด
การเรียนรู้ บรรลุตาม
เป้าหมายซึ่งกาํหนด
ไวอ้ยา่งชดัเจน คือ 
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน
สามารถเรียนรู้จนรู้
ชดั ทาํได ้และเรียน
เพื่อจะเป็น 

เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดใ้ช้
สื่อการเรียนรู้ที่
เป็นของจริง 
รวมถึงระบบ
เทคโนโลยกีาร
สืบคน้ขอ้มูลที่
ทนัสมยั 

ใชส้ื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
โดยสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจ
ใหน้กัเรียนเกิด
ความสนใจ 

ใชส้ื่อหลากหลาย 
เช่น ของจริง เกม 
เพลง ภาพกิจกรรม 

สื่อเร้าใจให้
เกิดการเรียนรู้ 
เขา้ใจตรงตาม
เป้าหมายที่
กาํหนดไว้
อยา่งชดัเจน 

สื่อการ
เรียนรู้
โดยเฉพาะ
ของจริงที่
หลาก 
หลาย  

สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
การเรียนรู้/มาตรฐาน/
ตวัชี้วดันกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการใชส้ื่อการเรียนรู้
ร่วมกนั ไดส้มัผสัของจริง
หรือสื่อการเรียนรู้ที่
นกัเรียนและครูร่วมกนั
สร้างขึ้น 

4.การวดัและ
ประเมินผล
การเรียนรู้ 

เนน้การประเมิน
พฒันาการของ
นกัเรียนแต่ละ
คน เพื่อใหเ้กิด
ความช่วยเหลือ
กนั มิใช่การเรียน
เพื่อแข่งขนัชิงดี
ชิงเด่นกนัใหไ้ด้
คะแนนมากกวา่ 

การประเมิน
พฒันาการ จากการ
สงัเกตพฒันาการ 
การพิจารณาผลงาน 
ใหป้ระเมินตนเอง 
และประเมินเพือ่น
ผูเ้รียน พร้อมทั้ง
รายงานผลพฒันาการ

มุ่งเนน้การประเมิน
พฒันาการของ
นกัเรียนในภาพรวม
มากกวา่การพิจารณา
จากผลการทดสอบ
ทางวชิาการ และเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนได้
ประเมินตนเอง 

มีระบบการวดัและ
ประเมินผลที่
ชดัเจน หลาก 
หลาย และสอด 
คลอ้งกบัวธิีการ
จดัการเรียนรู้ ให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่
นกัเรียนเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ข ให้
โอกาสนกัเรียน
ประเมินตนเอง 

ใชก้ารประเมิน
เพื่อพฒันา
(Formative 
Assessment) 
เนน้การพฒันา
ตนเอง ไม่ใช่การ
เปรียบเทียบกบั
เพื่อน 

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดป้ระเมินตนเอง 
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกบัสิ่งที่ผูเ้รียน
ตอ้งการพฒันา
ตนเองเพิ่มเติม 
ตลอดจน
กระบวนการเรียนรู้
และแนวทางในการ
นาํไปปรับใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

มุ่งเนน้
พฒันาการของ
ผูเ้รียนในองค์
รวมมากกวา่จะ
พิจารณาจากผล
การทดสอบทาง
วชิาการและเปิด
โอกาสให้
ผูเ้รียนได้
ประเมินตนเอง 

เนน้การ
ประเมิน
พฒันาการ
เพื่อใหเ้กิด
การพฒันา
ตนเอง
อยา่ง
ต่อเนื่อง
ของ
นกัเรียน 

- ระบุเกณฑก์ารประเมินผลที่
ชดัเจนสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี้วดั 
- ระบุวธิีวดัและประเมินผล
หลากหลายวธิี เช่น นกัเรียน
ประเมินตนเอง เนน้การ
ประเมินพฒันาการ 
- ระบุเครื่องมือวดัและ
ประเมินผลหลากหลาย
ประเภท  
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   จากตารางท่ี 4 ดงักล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั เน้ือหาวิชามีความต่อเน่ือง เช่ือมโยงกบัความรู้
เดิม และการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง  การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตั้งคาํถาม คน้ควา้หาคาํตอบ 
ไดท้าํงานแลกเปล่ียน และประสานความคิดเห็นร่วมกบัเพ่ือน 

3. การใชส่ื้อการเรียนรู้ หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์การเรียนรู้/มาตรฐาน/ตวัช้ีวดันักเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนรู้ร่วมกนั ได้
สมัผสัของจริงหรือส่ือการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนและครูร่วมกนัสร้างข้ึน 

4. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการระบุเกณฑ์
การประเมินผลที่ชัดเจนสอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั ระบุวิธีวดัและประเมินผล
หลากหลายวิธี เช่น นักเรียนประเมินตนเอง เน้นการประเมินพฒันาการ ระบุเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลหลากหลายประเภท 

  4.5.4 คุณลกัษณะของครูทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

   จากการศึกษาคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ของหน่วยงานทางการศึกษาและนักการศึกษา ผูว้ิจยัจึงสังเคราะห์คุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 การสงัเคราะห์คุณลกัษณะของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

 

คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ  

(2545) 

ปรัศนี 
จิรวงค์รุ่งเรือง 

(2542) 

ศันสนีย์ 
ฉัตรคุปต์ 

(2544) 

มารุต  
พฒัผล 
(2546) 

ปริญญา
เรืองทพิย์ 

(2550) 

ปัทมา 
ทองสม 
(2553) 

จุฬาลยั  
ผาอ่อน  
(2553) 

รววิรรณ คาํเงิน 
รุ่งนภา จันทรา

(2553) 
ผู้วจิัย 

1.การสร้างความ
เขา้ใจท่ีตรงกนั
ระหวา่งครู วชิาท่ี
สอน นกัเรียนตวัครู  
2.ใหก้าํลงัใจ เปิด
โอกาสใหเ้ดก็ได้
แสดงออก  
3.ยติุธรรม จริงใจ 
อดทน มุ่งมัน่ท่ีจะ
ช่วยเหลือเม่ือมี
ปัญหา 
4. บทเรียนท่ีสนุก
และน่าสนใจ 
5.กาํหนดการสอน
ล่วงหนา้ 
6.ปรับเน้ือหาให้
เหมาะกบันกัเรียน 
7. แผนการสอน
ต่อเน่ืองไม่ซํ้ าซอ้น 
8. ประเมิน
พฒันาการของ
นกัเรียน  
9. เลือกส่ือท่ี
เหมาะสมกบั
บทเรียนและตรง
วตัถุประสงค ์
10.การจดั
บรรยากาศในชั้น
เรียนท่ีผอ่นคลาย 
11. การแกปั้ญหา 
โดยการใชเ้หตุผล  
12.การมองหา
ขอ้ดีของนกัเรียน  

1. การจดั
บรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีดี เป็น
กนัเอง จดั
บรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีนกัเรียนมี
โอกาสแสดง
ความสามารถ 
แสดงความ
คิดเห็น  
2) การรู้จกั
ธรรมชาติของเดก็  
3) การจดัแหล่ง
การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย  
4) บทเรียนสนุก
และแปลกใหม่ 
กระตุน้ความ
สนใจของนกัเรียน 
5) ครูมีความ
เมตตา จริงใจ และ
อ่อนโยนต่อเดก็
ทุกคน 
 

ครูทราบวา่
เวลาใดควร
เขม้งวด 
เวลาใดควร
อ่อนโยน 
ความรู้สึก
รักเดก็ 
เขา้ใจเดก็
ของครู คือ
ส่ิงสาํคญัท่ี
ทาํใหเ้ดก็
รักครู ชอบ
ครู และ
สนใจ
อยากจะ
เรียน ทาํให้
เดก็มี
ความสุขใน
การเรียน 

1.มนุษย
สมัพนัธ์
ดี  
2. 
ยติุธรรม 
3. ใช้
คาํพดูดี  
4. 
ควบคุม
อารมณ์
ได ้
5. มี
เหตุผล 
รับฟัง
ความ
คิดเห็น
ของ
นกัเรียน  
6. ให้
อภยั  
7. มี
มารยาท
ท่ีดี  

มีความรู้
ความเขา้ใจ
ใน
เน้ือหาวชิา
ท่ีสอน มี
ส่ือการ
สอนท่ีดี
และ
น่าสนใจ มี
ความเอาใจ
ใส่นกัเรียน
และสนใจ
นกัเรียน
อยา่งทัว่ถึง 
เปิดโอกาส
ใหน้กัเรียน
ไดแ้สดง
ความ
คิดเห็น เปิด
โลกทศัน์
ใหแ้ก่
นกัเรียน 
สามารถ
สอนให้
นกัเรียน
กลา้
แสดงออก 
มีการจดั
หลกัสูตรท่ี
เหมาะสม 

ครู
เขา้ใจ
ธรรมชา
ติของ
นกัเรียน
, ทกัษะ
ในการ
ส่ือสาร, 
รักและ
เอาใจ
ใส่ต่อ
นกัเรียน 
และเป็น
แบบอย่
างท่ีดี 

ครูตอ้ง
เขา้ใจ
ธรรมชา
ติของ
นกัเรียน 
ทกัษะ
ในการ
ส่ือสาร 
รักและ
เอาใจใส่
นกัเรียน 

ความพร้อม
และความ
ตั้งใจในการ
สอน ความรู้
ความสามารถ 
กิจกรรมการ
เรียนรู้ ส่ือการ
สอน 
บุคลิกลกัษณะ
พฤติกรรม
ของครูผูส้อน 
การให้
คาํแนะนาํ
ช่วยเหลือ การ
ชกัจูง และ
การใหแ้รง
เสริม 

1. การเป็น
ผูน้าํการ
เรียนรู้ 
2. การ
สร้าง
บรรยากาศ
ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ 
3. ครูมี
ความรัก
และเมตตา 
ต่อศิษย ์
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ตารางท่ี  5 การสงัเคราะห์คุณลกัษณะของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ  

(2545) 

ปรัศนี 
จิรวงค์รุ่งเรือง 

(2542) 

ศันสนีย์ 
ฉัตรคุปต์ 

(2544) 

มารุต 
พฒัผล 
(2546) 

ปริญญา
เรืองทิพย์ 

(2550) 

ปัทมา 
ทองสม 
(2553) 

จุฬาลยั  
ผาอ่อน  
(2553) 

รววิรรณ คาํ
เงนิ รุ่งนภา 
จันทรา(2553) 

ผู้วจิัย 

13.การเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของ
นกัเรียน 
14. สร้างแรงจูงใจ
ใหน้กัเรียนรัก 
การเรียน  
15. การรักษา
มิตรภาพดว้ยการ
ทาํตวัใหเ้ป็นท่ี
ไวว้างใจของ
นกัเรียน 
16. เห็น
ความสาํคญัและ
ความสามารถของ
นกัเรียนทุกคน 
17. เอาใจใส่
นกัเรียนอยา่ง
ทัว่ถึงจริงใจและ
พร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลืออดทน
และเสียสละ 
18.ใชค้าํพดูในเชิง
สร้างสรรค ์
19. ครูผูส้อนมี
เมตตามีความเป็น
กนัเองและให้
โอกาสนกัเรียน 
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   จากตารางท่ี 5 ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า คุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข ประกอบดว้ย 

1. การเป็นผูน้าํการเรียนรู้ หมายถึง ครูท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยการสนทนาสร้าง
ความเป็นกนัเองกบันกัเรียน มีการช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้กบัความรู้เดิม
ของนกัเรียน มีการซกัถาม ทบทวนขอ้มูลความรู้ เพิ่มพนูความเขา้ใจ เลือกใชส่ื้อเหมาะสมกบัเน้ือหา
และกิจกรรมการเรียนรู้ ใหโ้อกาสนกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนรู้ จดักิจกรรมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา เวลา และนกัเรียน 

2. การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึงครูผูส้อนมีบุคลิกยิม้แยม้
แจ่มใส มีอารมณ์ขนั มีความกระตือรือร้นในการจดัการเรียนรู้ กระตุน้ให้นกัเรียนคิดและลงมือ
ปฏิบติั จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วม และมีเทคนิควิธีท่ีเร้าใจใหน้กัเรียนอยากติดตาม  

3. ครูมีความรักและเมตตาต่อศิษย ์หมายถึง ครูจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง เสริม
กาํลงัใจนกัเรียนอยา่งเหมาะสม และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4.6 การวดัความสุขในการเรียนรู้ 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัความสุขในการเรียนรู้ สรุป
ไดว้่า วิธีการวดัความสุขในการเรียนรู้ สามารถวดัโดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั การสังเกตขณะดาํเนินการสอน แลว้บนัทึกหลงัสอน และการประเมิน
ตนเองของนกัเรียนโดยท่ีขอ้คาํถามแต่ละขอ้จะมีลกัษณะการมุ่งเนน้คาํถามถึงระดบัความรู้สึกของ
นักเรียนที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถบ่งช้ีว่านักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้หรือไม่ 
(รวิวรรณ คาํเงิน, รุ่งนภา  จนัทรา, 2553; นพพร พนัธ์ุเสือ, 2554; สายสมร โลหะกิจ, 2546; 
ศกัด์ิสิทธ์ิ สีหลวงเพชร,2544) 
 จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเร่ือง รูปแบบการเสริมพลงั
เพื่อพฒันาสมรรถนะการสอนของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาสรุปวา่มีประเดน็สาํคญัดงัน้ี 

1. หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา (Researchand Development) และ
การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 

  ในการวิจยัและพฒันาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิดของระเบียบวิธีวิจยัและพฒันา ซ่ึง
เป็นทั้งการวิจยัพื้นฐานและการวิจยัประยกุต ์ในการศึกษาเพ่ือสร้างรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นตามสภาพการณ์ท่ี
แทจ้ริง ภายใตห้ลกัการ  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการนาํรูปแบบท่ี
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สงัเคราะห์ข้ึนน้ีไปใชใ้นทางปฏิบติั โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุงการดาํเนินการตามขั้นตอน
และระเบียบวิธีการวิจยัโดยอาศยักระบวนการวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) ซ่ึงครูมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัทั้ง 4 ระยะ 

2. หลกัการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเสริมพลงั และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 
2.1 ความหมายของการเสริมพลงั คือ กระบวนการพฒันา ดว้ยการสนบัสนุน ส่งเสริม 

ช้ีแนะ ใหบุ้คคลไดค้น้พบศกัยภาพของตนเอง และพฒันาศกัยภาพใหเ้พิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดย
การเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ตระหนักในคุณค่าของตนเอง สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ย
ตนเอง และภาคภูมิใจในงานท่ีทาํ 

2.2 ความสําคญัของการเสริมพลงั สรุปได้ว่า การเสริมพลงัมีความสําคญัและเป็น
ประโยชน์ต่อตวัครู ทีมงาน โรงเรียน และชุมชน ซ่ึงมีส่วนช่วยสนบัสนุนการจดัการศึกษาใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมาย ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงั การ
ดาํเนินการเสริมพลงัของครูให้บรรลุเป้าหมายในเบ้ืองตน้ จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจแนวความคิด
หลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงัครู ท่ีประกอบด้วยแนวความคิดอนันาํมาสู่การเสริมพลงั และ
แนวความคิดท่ีนาํการเสริมพลงัสู่การปฏิบติั เพื่อนาํไปสู่การวางแผน การปฏิบติั การประเมินผล 
และปรับปรุงการดาํเนินการเสริมพลงัอยา่งมีระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2.3 หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงั สรุปไดว้่า การเสริมพลงัของ
ครูมีแนวคิดหลกัเก่ียวขอ้งกับแนวคิดหลักความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) แนวคิด
หลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Administration Theory) ทฤษฎีพฤติกรรมองคก์าร (Organizational Behaviors Theory) ทฤษฎีลาํดบั
ขั้นความตอ้งการของมนุษย ์(Maslow’s Hierachy of Needs) ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) 
ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง  (ChangeTheory) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ แนวคิดการ
เสริมพลงัของผูป้ฏิบติังาน (Employee Empowerment) และทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Self-efficacy Theory) 

2.4 ประเภทของการเสริมพลงัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การเสริมพลงัดา้น
โครงสร้างและการเสริมพลงัดา้นจิตใจ สาํหรับการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษามุ่งเน้นการเสริมพลงั
ดา้นจิตใจ ดว้ยการสร้างแรงจูงใจท่ีจะทาํใหผู้รั้บการเสริมพลงัเกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน 
โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการจูงใจในการทาํงานและการรับรู้ความสามารถของตน เพื่อนาํไปสู่การ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา 
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2.5 หลกัการเสริมพลงัของครูสรุปได้ว่า  การเสริมพลงัของครูควรมีหลกัการ
ดงัต่อไปน้ี (1) สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน (2) ส่งเสริมความรู้ ทกัษะ ทศันคติ
ท่ีเป็นพลงัในการปฏิบติังาน และ (3) สนบัสนุนใหแ้สดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีเสริม
พลงัในการปฏิบติังาน 

2.6 รูปแบบการเสริมพลงั จากการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างพลงัสรุปได้ว่า 
รูปแบบการเสริมพลงัท่ีจะใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีองคป์ระกอบ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

1. Need Analyzing phase:ขั้นวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการในการ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูเพื่อนาํไปสู่การวางแผนการพฒันาต่อไป  

2. Interactive Planning phase:ขั้นการวางแผนการเสริมพลงัร่วมกนัระหว่างผู ้
เสริมพลงัและผูรั้บการเสริมพลงั (Collaborating) โดยการประมวลผล จดัลาํดับความตอ้งการ
จาํเป็น วางแผนและกาํหนดการขบัเคล่ือนรูปแบบการเสริมพลงัใหมี้ประสิทธิภาพ 

3. Continue Empowering phase:ขั้นการเสริมพลงัให้ปรากฎ เป็นการส่งเสริม 
สนบัสนุน (Supporting) ให้ครูเกิดความมัน่ใจว่าตนเองมีศกัยภาพเพียงพอในการจดัการเรียนรู้โดย
อาศยัการจูงใจ ใหข้อ้มูล เพิ่มพนูความรู้ นาํสู่การพฒันา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 การสร้างแรงจูงใจ (Motivating) ด้วยการกระตุน้ให้ครูผูส้อนตระหนัก
ในคุณค่าของวิชาชีพครู เกิดความรักความศรัธาในวิชาชีพครู โดยการถอดบทเรียนจากบุคคลตวัอยา่ง
ในวิชาชีพครู แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และการใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

3.2 ใหข้อ้มูล (Informative) ดว้ยการกระตุน้ขอ้มูลความรู้เดิม และเพิ่มเติมขอ้มูล
ความรู้ใหม่ใหแ้ก่ครูผูส้อน เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข โดย
ศึกษาเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน รวมถึงการฝึก
ปฏิบติั (Training) การออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน 
การถอดบทเรียนจากการศึกษาตวัอย่างการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระหวา่งครูผูส้อน 

3.3 เพ่ิมพูนความรู้และความรัก (Increasing) ด้วยการให้โอกาสครูนาํขอ้มูล
ความรู้จากการสัมมนาเชิงปฏิบติัการและจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(Creating) ดว้ยความเป็นอิสระ(Autonomy) ในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง สร้างองคค์วามรู้ดว้ย
ความมัน่ใจ  

3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
(Positive Reflective) เพื่อกระตุน้การเรียนรู้ต่อยอด 
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4. Evaluating phase: ขั้นการประเมินผลการเสริมพลงั เป็นการสรุปผลการเสริมพลงั
เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข โดยการนาํเสนอขอ้มูล 
ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3. หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.1 ความหมายของ สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคล ได้แก่ ความรู้ 

(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และพฤติกรรมการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จ
ตามเป้าหมายดงันั้น สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ จึงหมายถึง คุณลกัษณะของบุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ 
(Knowledge) ทกัษะ (Skill) และพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้ครูสามารถจดัการเรียนรู้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามหลกัสูตร และแผนการจดัการศึกษาท่ีกาํหนดไว ้

3.2 หลกัการ แนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
สรุปไดว้่า การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (ISD : Instructional System Design  หรือ ID : 
Instructional Design) หมายถึง กระบวนการออกแบบนวตักรรมการเรียนการสอน เพื่อนาํมาใช้
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน หรือแกปั้ญหาการเรียนการสอนโดยประยุกต์วิธีการเชิงระบบ 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีกาํหนดไว ้โดย
สามารถตรวจสอบและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขไดใ้นทุกขั้นตอน 

4. หลกัการแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.1 ความหมายของ ความสุข หมายถึง ความพอใจในชีวิต พอใจในอารมณ์ และการ

พฒันาทกัษะการคิด อนัเป็นผลจากความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาในการดาํเนินชีวิต มี
ศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อคุณภาพท่ีดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใตส้ภาพ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 

4.2 ความหมายของการเรียนรู้อย่างมีความสุข หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
(behavior) ของผูเ้รียน อนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้ กล่าวคือ มีความพึงพอใจ มีความรู้สึกรักหรือชอบ
วิชาท่ีเรียน มีความสนใจเรียน ตั้งใจเรียนเป็นอยา่งดี สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
การเรียน 

4.3 ความสําคญัของการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีความสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของ
นกัเรียนเป็นอยา่งมาก เม่ือนกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้จะส่งผลต่อการเป็นบุคคลที่รักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (LifeLong Learning) ดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข คิดถึงประโยชน์ของสังคมและ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ของตนเอง และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือมีความสุขในการกระทาํประโยชน์
ใหก้บัประเทศชาติและสืบต่อส่ิงท่ีเป็นความดีและความสุขน้ีไปถึงลูกหลานอนัจะเป็นประโยชน์ใน
การพฒันาสงัคม และประเทศชาติต่อไป 
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4.4 ทฤษฎีกระจกเงากับความสุขในการเรียนรู้ เซลกระจกเงาเป็นการแสดงออก
ถึงพฤติกรรมท่ีประกอบด้วย  3R คือ การรับขอ้มูล (Reception) การขยายขอบเขตขอ้มูล 
(Reproduction) และการแสดงออกในส่ิงท่ีรับรู้ (Representation) ถือไดว้่าเซลกระจกเงาช่วยผูเ้รียน
ใหเ้ขา้ใจผูอ่ื้น และนาํมาซ่ึงการเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ทาํใหเ้กิดความสุขในการเรียนรู้ 

4.5 องคป์ระกอบของการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
4.5.1 ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสุขในการเรียนรู้ จากการศึกษาองคป์ระกอบ

และสังเคราะห์องค์ประกอบการเรียนรู้อย่างมีความสุขในการเรียนรู้และลกัษณะของนกัเรียน
ในแต่ละองคป์ระกอบ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสุขในการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

1. องค์ประกอบดา้นคุณลกัษณะ หมายถึง นักเรียนไดรั้บการพฒันาอย่าง
สมดุล เกิดการใฝ่เรียนรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง 

2. องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ หมายถึง นักเรียนได้ปฏิบติักิจกรรมการ
เรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และนาํความรู้ไปปรับใชใ้นสถานการณ์จริง 

3. องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพ หมายถึง นกัเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ครู และเพื่อน 

4.5.2 สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียน จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดการเรียนรู้นักการศึกษาและ
หน่วยงานที่มีความชาํนาญด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข นาํเสนอ
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขไว ้สรุปไดว้่า สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ชดัเจน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั เน้ือหาวิชามีความต่อเน่ือง เช่ือมโยงกบั
ความรู้เดิม และการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตั้งคาํถาม คน้ควา้หาคาํตอบ 
ไดท้าํงานแลกเปล่ียน และประสานความคิดเห็นร่วมกบัเพ่ือน 

3. ดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้ หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้ง
กับวตัถุประสงค์การเรียนรู้/มาตรฐาน/ตวัช้ีวดันกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนรู้ร่วมกนั 
ไดส้มัผสัของจริงหรือส่ือการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนและครูร่วมกนัสร้างข้ึน 

4. ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการระบุ
เกณฑ์การประเมินผลที่ช ัดเจนสอดคลอ้งก ับมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  ระบุวิธีวดัและ
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ประเมินผลหลากหลายวิธี เช่น นกัเรียนประเมินตนเอง เนน้การประเมินพฒันาการ ระบุเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลหลากหลายประเภท 

4.5.3 คุณลักษณะของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากการศึกษา
เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้นักการศึกษาและหน่วยงานท่ีมีความชาํนาญ
ดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข นาํเสนอไวส้รุปไดว้่า คุณลกัษณะของ
ครูผูส้อนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ประกอบดว้ย 

1. การเป็นผูน้าํการเรียนรู้ หมายถึง ครูท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยการสนทนาสร้าง
ความเป็นกนัเองกบันกัเรียน มีการช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้กบัความรู้เดิม
ของนกัเรียน มีการซกัถาม ทบทวนขอ้มูลความรู้ เพิ่มพนูความเขา้ใจ เลือกใชส่ื้อเหมาะสมกบัเน้ือหา
และกิจกรรมการเรียนรู้ ใหโ้อกาสนกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนรู้ จดักิจกรรมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหา เวลา และนกัเรียน  

2. การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึง ครูผูส้อนมีบุคลิก
ยิม้แยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนั มีความกระตือรือร้นในการจดัการเรียนรู้ กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลงมือ
ปฏิบติั จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วม และมีเทคนิควิธีท่ีเร้าใจใหน้กัเรียนอยากติดตาม    

3. ครูมีความรักและเมตตาต่อศิษย ์หมายถึง ครูจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เอาใจใส่นักเรียนอย่างทัว่ถึง เสริม
กาํลงัใจนกัเรียนอยา่งเหมาะสม และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.5.4 การวดัความสุขในการเรียนรู้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวดัความสุขในการเรียนรู้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าในงานวิจยัน้ี ใชว้ิธีการวดัความสุขในการเรียนรู้ 
โดยใชแ้บบประเมินการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ซ่ึงแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั และการประเมินตนเองของนกัเรียนโดยท่ีขอ้คาํถามแต่ละขอ้จะ
มีลกัษณะการมุ่งเนน้คาํถามถึงระดบัความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีสามารถบ่งช้ี
วา่นกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู้หรือไม่ 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการพฒันารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครู  ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมี
วตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 2) เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงั เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน ประกอบดว้ย 2.1) ประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
ผูรั้บการเสริมพลงั 2.2) ศึกษาพฒันาการเก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั 
ก่อน ระหว่าง และหลงัจากการไดรั้บการเสริมพลงั ช่วงละ 1 เดือน เป็นเวลา 3 เดือน 2.3) ศึกษา
ความคิดเห็นของครูผูร้ับการเสริมพลงั เกี่ยวกับรูปแบบการเสริมพลงั ท่ีพฒันาข้ึน 2.4) ศึกษา
พฒันาการความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียน ก่อน ระหว่าง และหลงัจากการใชรู้ปแบบการเสริม
พลงั ท่ีพฒันาข้ึนช่วงละ 1 เดือน เป็นเวลา 3 เดือน และ 3) เพื่อขยายผลรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา โดยดาํเนินการในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ซ่ึง
เป็นการพัฒนาแบบหน่ึงท่ีใช้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือหรือเป็นยุทธวิธีในการดําเนินงานโดยมี
กระบวนการ 4 ขั้นตอน (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 230) และประยุกตใ์ชก้ระบวนการวิจยัแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประเภทแบบแผนแบบฝังตรึง (Embedded Design) 
(Cresswell and Clark, 2011: 90-95) เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ฝังในงานวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitaitive Method) โดยดาํเนินการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระหว่าง
ดาํเนินการวิจยัทั้งก่อน ระหว่าง และหลงัการวิจยั มีหลกัในการดาํเนินงาน 2 ขั้นตอน คือขั้นตอน
การวิจยั (R) และขั้นตอนการพฒันา (D) (องอาจ นยัพฒัน์, 2553: 232) ซ่ึงอาจเร่ิมตน้จาก R1 เพ่ือ
แสวงหาความรู้และแนวทางการพฒันานวตักรรมและตามดว้ย D1 คือการพฒันานวตักรรมตาม
หลกัการและแนวทางนั้น ต่อไปคือขั้นตอนการวิจยั R2 เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน หาขอ้บกพร่องและวิธีการปรับปรุงแกไ้ข และนาํขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุง 
D2 ให้เป็นนวตักรรมท่ีดียิ่งข้ึน ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) ตามแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพ (The enhancement approach) เป็นการวิจยัท่ีตอ้งใช้
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การมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นท่ีวิจยั พนัธ์ุทิพย ์รามสูต (2540: 10-12) โดยประยุกต์ใชแ้บบ
แผนการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Design) แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตวัอยา่งของ
การทดลองต่อเน่ือง (Equivalent Time-Series Design) (Campbell and Stanley, 1963: 37) มาพฒันา
เป็นแบบแผนการวิจยัท่ีเหมาะสมสาํหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อให้การพฒันารูปแบบการเสริมพลงั
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอนของการวิจยัและพฒันา แบ่งเป็น 4 
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research1 : R1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานด้วยการศึกษา 
วเิคราะห์สภาพปัจจุบัน และประเมินความต้องการจําเป็น (Analysis : A) 
 เป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั (Actual) และส่ิงท่ีคาดหวงั (Target) ร่วมกับ
สมาชิกในโรงเรียน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครูหวัหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ ครูหวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยผูว้ิจยัศึกษาและวิเคราะห์ สภาพจริงและส่ิงท่ี
คาดหวงัดว้ยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและหัวหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ, สนทนากลุ่มหัวหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้, สอบถามครูและนักเรียนโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี สาํหรับการศึกษา
วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดศึ้กษา หลกัการแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเสริมพลงั สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ และหลกัการแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
ส่วนการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ และการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข เก่ียวกบั การเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูภายในสถานศึกษา 
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู และการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เพื่อสรุปเป็นขอ้มูลในการพฒันา
รูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  
 ขั้นตอนที่ 2 การพฒันา (Development1 : D1) การออกแบบและพฒันารูปแบบการเสริม
พลงั (Design and Development : D,D) 
 เป็นขั้นท่ีดาํเนินการร่วมกนัทั้งการออกแบบและพฒันา (Design and Development) กบั
การศึกษาวิจยัดว้ยการนาํร่างรูปตน้แบบท่ีผูว้ิจยัและครูกลุ่มตวัอยา่งร่วมกนัพฒันาข้ึนรวมถึงการพฒันา
เคร่ืองมือต่างๆ ไปตรวจสอบประสิทธิภาพความสมเหตุสมผล โดยผูเ้ช่ียวชาญ (Development1 : D1) 
โดยการจดัสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการเสริมพลงั การเรียนรู้
อย่างมีความสุข การจดัการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล ในการออกแบบและพฒันาคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
และครูกลุ่มตวัอย่างนาํผลจากการศึกษาวิเคราะห์ในขั้นท่ี 1 มาใช ้ในการออกแบบและสังเคราะห์
เพื่อให้ได้มาซ่ึงร่างรูปแบบการเสริมพลงั และพฒันาเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้ในการวิจยั ตลอดจน
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research2 : R2) การทดลองใช้รูปแบบการเสริมพลัง 
(Implementation : I) ด้วยการนํารูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นการนาํรูปแบบที่สร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 2 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ความ
สอดคลอ้ง ความสมเหตุสมผลของรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ นาํไปทดลองใชก้บัครูและนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชก้ารวิจยัเชิงทดลองแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Designs) แบบดุลยภาพ
เวลาและกลุ่มตวัอยา่งของการทดลองต่อเน่ือง (Equivalent time- series design) ทาํการประเมินผล
ก่อนการเสริมพลงั ระหวา่งการเสริมพลงั และหลงัการเสริมพลงั  
 ขั้นตอนที่ 4 การพฒันา (Development2 : D2) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
เสริมพลงั (Evaluation : E) 
 เป็นขั้นตอนการปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบ ในขั้นน้ี ผูว้ิจยัและครูกลุ่มตวัอย่าง
ร่วมกนัพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงตน้แบบรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ทั้งระบบ 
และพิจารณาผลการประเมินทุกขั้นตอนจากความคิดเห็นของครูผูรั้บการเสริมพลงั สมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครู และผลการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา เป็นการ
ตรวจสอบความเป็นไปไดเ้พื่อการนาํรูปแบบการเสริมพลงัไปใชต่้อไป และเพื่อพฒันารูปแบบการ
เสริมพลงัใหมี้ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิง่ข้ึน ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 3 กรอบขั้นตอนการ
ดาํเนินการวิจยั 
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แผนภาพท่ี 3  กรอบดาํเนินการวิจยั 

 

ผลการดาํเนินการวจิัย ขั้นตอนดาํเนินการวิจัย วธีิการดําเนินการวจิัย 

 

ข้อมู ลพื้ น ฐ าน  สภาพจ ริ ง  ส่ิ ง ท่ี
คาดหวงั และหลกัการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการเสริมสร้างพลัง
อาํนาจเพื่อพฒันาสมรรถนะจดัการ
เรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

R1 

1. ศึกษาวเิคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวงัหวงักบัสภาพ
ปัจจุบนั ดว้ยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร, หวัหนา้กลุ่ม 
งานบริหารวชิาการ, สนทนากลุ่มหวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้, สอบถามครูและนกัเรียนโรงเรียน
สังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 
2. ศึกษาวเิคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั ,
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ และการเรียนรู้อยา่ง
มีความสุข 

- ( ร่าง) รูปแบบการเสริมพลังเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ค ว า ม สุ ข ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 
- เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองและเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมหาคุณภาพดา้น
ความเท่ียงตรงและความสอดคลอ้งของรูปแบบการ
เสริมพลงัฯ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัโดยการ

สัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 12 คน 
(Connoisseurship) และหาประสิทธิภาพรูปแบบการ

เสริมพลงัฯ แบบภาคสนาม (Field Tryout) 
D1 

ตรวจสอบประสิทธิภาพดา้นความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี
และความเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบ 

และการแกไ้ขปรับปรุง และหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั 

ตรวจสอบ 
ปรับปรง/แกไ้ข 

ข้อมูลทีไ่ด้จากการทดลองใช้รูปแบบ 
1. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
2. การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการ
เสริมสร้างพลงั 

นาํรูปแบบการเสริมพลงั ไปทดลองใชแ้ละ
เกบ็ขอ้มูลกบัครูและนกัเรียนระดบั

ประถมศึกษา โดยการประเมินสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ การสงัเกตพฤติกรรม การ

ประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และการ
สอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ

การเสริมพลงัและการจดัการเรียนรู้ 

R2 

 

รูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีสมบูรณ์ 

วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลท่ีได้จากการ
ทดลองใชรู้ปแบบฯ แลว้นาํผลท่ีไดไ้ปปรับปรุง
แก้ไ ข รูปแบบกา ร เ ส ริ มพลัง เ พื่ อ พัฒน า
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ให้มีความเหมาะสม ก่อนนาํไป
เผยแพร่ 

D2 

 

 

ขั้นตอนที ่1 
 

การศึกษา วเิคราะห์
สภาพ และประเมนิ 
ความต้องการจําเป็น  

 (Analysis : Research1: R1) 

 

 

ขั้นตอนที ่2   
 

การออกแบบและพฒันา 
รูปแบบการเสริมพลงั  

(Design&Development: 
Development1 : D1) 

 

 

ขั้นตอนที ่3  
การทดลองใช้รูปแบบ 

การเสริมพลงั 
(Implementation : 

Research2 : R2) 

 

ขั้นตอนที ่4  
การประเมินผลและปรับปรุง
รูปแบบการเสริมพลังและ

เผยแพร่   
(Evaluation : Development2 : 

D2 ) 
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การดําเนินการวจัิย 
 

 กระบวนการของการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา มี
รายละเอียดของขั้นตอน ดงัน้ี 

 
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research1 : R1) การศึกษาวิเคราะห์สภาพ และประเมินความต้องการจําเป็น 
(Analysis : A) 
 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา
รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพขอ้มูลพื้นฐาน และประเมินความตอ้งการจาํเป็น สาํหรับการ
พฒันารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
มีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 การดําเนินการ 

1. การศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงั 
(Empowerment) สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ (Competency) และการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
(Happiness Learning) 

2. การศึกษา วิเคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริง ร่วมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
2.1 สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั

และความตอ้งการพฒันาในดา้นการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูภายใน
สถานศึกษา ดา้นการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู และดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนกัเรียน 

2.2 สนทนากลุ่มหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ
พฒันาในดา้นการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูภายในสถานศึกษา ดา้น
การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู และดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

2.3 สอบถามครูผูส้อนในโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั
และความตอ้งการพฒันาในดา้นการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูภายใน
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สถานศึกษา ดา้นการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู และดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนกัเรียน 

2.4 สอบถามนักเรียนโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและ
ความตอ้งการพฒันาในดา้นการจดัการเรียนรู้ของครู และดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

3. การสาํรวจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการ 
3.1 สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการเสริมพลงั สมรรถนะการจดัการเรียนรู้และการ

เรียนรู้อยา่งมีความสุข เก่ียวกบัหลกัการแนวคิดทฤษฎีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเสริมพลงั 
ดา้นการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู และดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

3.2 ถอดบทเรียนโรงเรียนจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขเก่ียวกบั
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเสริมพลงั ดา้นการพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครู และดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
 แหล่งข้อมูล 

1. แหล่งขอ้มูลด้านเอกสาร ประกอบด้วย  หลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงั สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ และการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  

2. แหล่งขอ้มูลดา้นบุคคล ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 3 คน หวัหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
3 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คน ครูผูส้อนระดับประถมศึกษา 42 คน และนักเรียน
ประถมศึกษา 142 คน จากโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี ประจาํภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2557 รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 1 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 3 คน และผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 1 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลหลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกับการพฒันารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 

1. แบบวิเคราะห์เอกสาร เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 1 ฉบบั 

2. ประเด็นสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร หัวหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ ประเด็นสนทนากลุ่มครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบสอบถามครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 
เก่ียวกับการเสริมพลงั สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู และการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน จาํนวน 1 ฉบบั 
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3. ประเด็นสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู 
และการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน เก่ียวกบั เสริมพลงั สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู 
และการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน จาํนวน 1 ฉบบั 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

 ฉบับที่ 1 แบบวิเคราะห์เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการศึกษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1. ศึกษาการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร 
2. สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการเสริมสร้าง

พลงัอาํนาจ สมรรถนะ การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ การเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
(Happiness Learning) 

3. นาํแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และปรับปรุงแกไ้ข 

4. นาํแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน 
ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั จาํนวน 2 คน ดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุข จาํนวน 2 
คน ดา้นการวดัประเมินผล จาํนวน 1 คน เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้ง โดยใชแ้บบประเมินความ
สอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ของ Likert (Likert Five Rating Scales) 
เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) ดงัน้ี 
  ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
  ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
  ระดบัคะแนน 3 หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  ระดบัคะแนน 2 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
  ระดบัคะแนน 1 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 

  ซ่ึงการหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวิเคราะห์เอกสารจะพิจารณา
จากเกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 196) ดงัน้ี 
  ช่วงคะแนน 4.51–5.00 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมากท่ีสุด 
  ช่วงคะแนน 3.51-4.50 หมายถึง มีความสอดคลอ้งมาก 
  ช่วงคะแนน 2.51-3.50 หมายถึง มีความสอดคลอ้งปานกลาง 
  ช่วงคะแนน 1.51-2.50 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ย 
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  ช่วงคะแนน 1.00-1.50 หมายถึง มีความสอดคลอ้งนอ้ยท่ีสุด 
  เกณฑใ์นการพิจารณาค่าความสอดคลอ้ง ตอ้งมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 จึงแสดงว่าขอ้ความใช้ได้ คือ มีความสอดคลอ้ง หากมีค่าไม่
เป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว ก็ใหป้รับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใช ้(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 179) ซ่ึงผล
การตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวิเคราะห์เอกสาร พบว่า ค่าความ
สอดคลอ้งระหว่างประเด็นคาํถามกับรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเดน็ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน X = 5.00, S.D = 0.00 ทุกขอ้ แสดงว่า แบบวิเคราะห์
เอกสารท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  สามารถ
นาํไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลได ้ 
 ฉบับที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ประเด็นสนทนา
กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบสอบถามครูและนักรียน เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็นในการเสริมพลัง และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักเรียน 

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง เพื่อ
วิเคราะห์สภาพจริงและประเมินความตอ้งการจาํเป็นของการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ดว้ยการเสริมพลงั เพื่อกาํหนดกรอบการสร้าง
แบบสมัภาษณ์ ประเดน็สนทนากลุ่ม  

2. สร้างประเดน็สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ และประเด็น
สนทนากลุ่มสาํหรับครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเดน็สอบถามครูและนกัเรียนเก่ียวกบัสภาพ
จริงและความตอ้งการจาํเป็นของการเสริมพลงัและการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

3. นาํประเด็นสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม และประเด็นสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และปรับปรุงแกไ้ข 

4. นาํแบบสมัภาษณ์ ประเดน็สนทนากลุ่มและแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั จาํนวน 2 คน ดา้นการเรียนรู้
อย่างมีความสุข จาํนวน 2 คน ดา้นการวดัประเมินผล จาํนวน 1 คน เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้ง 
โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ของ Likert 
(Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของประเด็นการสัมภาษณ์ ประเด็น
สนทนากลุ่ม และประเดน็สอบถาม โดยการหาความสอดคลอ้ง ดว้ยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( X ) และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Construct Validity) โดยมี
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เกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและเกณฑใ์นการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเช่นเดียวกบั
แบบวิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงการวิเคราะห์คุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของประเดน็การสัมภาษณ์ 
ประเด็นสนทนากลุ่ม และประเด็นสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ค่าความสอดคลอ้งระหว่าง
ประเด็นคาํถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเด็น อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ X = 4.00, S.D. = 0.70 ถึง X = 4.80, S.D. = 0.44 ซ่ึงแสดงว่าแบบ
สัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity)  สามารถนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้

5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามตามคาํแนะนาํ
ของผูเ้ช่ียวชาญก่อนนาํไปทดลองใช ้ซ่ึงจากผลการประเมินค่าความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ 
ประเด็นสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม ผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขในดา้น
การใชภ้าษาและการจดัเรียงลาํดบัประเดน็คาํถาม ดงัตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขประเด็นสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร หวัหนา้

กลุ่มงานบริหารวิชาการ ประเด็นสนทนากลุ่มสาํหรับครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประเด็นสอบถามครูและนกัเรียน เก่ียวกบัสภาพจริงและความตอ้งการจาํเป็นของการ
เสริมพลังและการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียน 

 

ลาํดบั
ที ่

ส่ิงทีค่วรปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

1. การจดัลาํดบัการสอบถามมีผลต่อคาํตอบ จึงควร
เรียงลาํดบัใหดี้เพ่ือการไดม้าของคาํตอบท่ีดี
ถกูตอ้ง นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลได ้เช่น ดา้นสมรรถนะ
ครูฯ ขอ้ 3 ควรลาํดบัก่อนขอ้ 2 

จดัเรียงลาํดบัประเดน็คาํถามตามคาํแนะนาํ 

2. keywords ของคาํบางคาํส่ือความหมายไม่
เหมาะสมกบัสาระของงาน เช่น ครูตอ้งการ “ความ
ช่วยเหลือ “ ควรใช ้“การสนบัสนุน” เป็นตน้ 

2. คุณครูตอ้งการ “การสนบัสนุน” อยา่งไรบา้ง 
เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตน ใหน้กัเรียน
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (ตามความหมาย
ขา้งตน้) เพ่ิมมากข้ึน 

3. 5. พฤติกรรมของนกัเรียนทั้งในและนอกหอ้งเรียน
เป็นอยา่งไรบา้ง 

5. ท่านทราบหรือไม่วา่ พฤติกรรมของนกัเรียนทั้ง
ในและนอกหอ้งเรียนเป็นอยา่งไรบา้ง 
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 ฉบับที่ 3 ประเด็นสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการเสริมพลังและการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข  

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง เพื่อ
เป็นฐานคิดในการพฒันาครูด้วยการเสริมสร้างพลงั เพื่อกาํหนดกรอบการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
ประเดส็นทนากลุ่ม  

2. สร้างประเด็นสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงัและการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียน 

3. นาํประเด็นสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และปรับปรุงแกไ้ข 

4. นาํแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั จาํนวน 2 คน ดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุข จาํนวน 2 คน ดา้นการวดั
ประเมินผล จาํนวน 1 คน พิจารณาความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของประเด็นการสัมภาษณ์และประเด็นสนทนากลุ่ม  โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง ใช้
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct Validity) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและเกณฑก์ารแปล
ความหมายของคะแนนเฉล่ียเช่นเดียวกับแบบวิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพดา้น
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของประเด็นการสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ค่าความสอดคลอ้ง
ระหว่างประเด็นคาํถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเด็น อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ X = 4.20, S.D. = 0.89 ถึง  X = 5.00, S.D. = 0.00 ซ่ึงแสดง
วา่แบบสมัภาษณ์และประเดน็สนทนากลุ่มท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity)  สามารถนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้

5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญก่อนนาํไปทดลองใช ้ซ่ึง
จากผลการประเมินค่าความสอดคลอ้งของประเด็นการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงแกไ้ขในดา้นการใชภ้าษาและการจดัเรียงลาํดบัประเดน็คาํถาม ดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริม
พลงัและการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

 

ลาํดับที ่ ส่ิงทีค่วรปรับปรุง ผลการปรับปรุง 
1. ควรปรับใหเ้ป็นประโยคคาํถาม 

1. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข (Happiness Learning) 

1. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข ใดบา้ง? ท่ีควรนาํมาใชพ้ฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข  

2. ควรปรับคาํถาม/ประเดน็ท่ีใชส้ัมภาษณ์ใหมี้ความ
เท่ียงตรง ชดัเจน ใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั คือ  
(1) ใชค้าํถาม “หรือไม่” 
(2) คาํถามตอ้งถูกตอ้งตามชนิดเน้ือหา เช่น ขอ้ 7 
ควรนาํแนวคิด.... เร่ืองอะไรบา้ง มาใชเ้ป็นกรอบ
พฒันาสมรรถนะ 

ปรับประเดน็สัมภาษณ์ใหมี้ความเท่ียงตรง 
ชดัเจน ใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 

 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2 สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์

เอกสาร 
2. ขั้นดาํเนินการ 

2.1 ขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
2.2 ประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบ 
2.3 แนะนาํตวั สร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในโรงเรียน เช่น ผูบ้ริหาร ครูหัวหน้า

กลุ่มงานบริหารวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนระดบัประถมศึกษา ช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และขอความยนิยอมในการใหข้อ้มูล 

2.4 เก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผูส้อน นกัเรียน ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ภาพท่ี 1 การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั

หวัหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ และการสนทนากลุ่มหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยการ
วิเคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis)  ตามขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของ สุภางค ์    
จนัทวานิช (2545) ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การใชแ้นวคิดทฤษฎีและการสร้างแนวคิดสําหรับการ
วิเคราะห์ การตรวจสอบขอ้มูล การจดบนัทึกและทาํดชันีขอ้มูล การทาํขอ้สรุปชั่วคราวและการ
จดัการขอ้มูล และการสร้างขอ้สรุป 
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แผนภาพท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 1 การวิจยัเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 
 
ขั้นตอนที ่ 2 การพฒันา (Development1 : D1) การออกแบบและพฒันารูปแบบการเสริมพลงั (Design 
and Development : D,D) 
 การดาํเนินการวิจยัในขั้นตอนน้ี เป็นการนาํผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1 มาใชใ้นการ
กาํหนดกรอบแนวคิดของการพฒันารูปแบบการเสริมพลงั และกาํหนดองคป์ระกอบของการเสริม
พลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู รวมถึงการตรวจสอบรูปแบบที่สร้างข้ึน 
ดงัต่อไปน้ี 
 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

2. เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  

ขั้นตอนที ่1 
การวจิัยศึกษา วเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน โดยการศึกษาวเิคราะห์ 
สภาพปัจจุบนัและความต้องการ (Research (R1): Analysis)

ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเอกสารและบุคคล 
 

แหล่งข้อมูลเอกสาร 
ประกอบดว้ย หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงั สมรรถนะ 
การจดัการเรียนรู้ และการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 

แหล่งข้อมูลบุคคล 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 3 คน หวัหนา้กลุ่มงานบริหารวชิาการ 3 คน หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 คน ครูผูส้อน 42 คน นกัเรียน 142 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั 1 คน 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 1 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 3 
คน และผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียน 1 คน 

ข้อมูลพืน้ฐานสภาพปัจจุบนัและความต้องการ 
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3. เพื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัการเสริมพลงัเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน
ระดบัประถมศึกษา 
 การดําเนินการ 
 ตอนที ่1 การพฒันาร่างรูปแบบการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของครูทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา (NICE Model) 

1. ผูว้ิจยัและครูกลุ่มตวัอยา่งร่วมกนัสงัเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 
2. ผูว้ิจยัและครูกลุ่มตวัอย่างร่วมกันสังเคราะห์ร่างรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

3. ผูว้ิจยัและครูกลุ่มตวัอย่างร่วมกนันาํแบบสังเคราะห์ร่างรูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
นาํไปปรับปรุง แกไ้ข 

4. การตรวจสอบประสิทธิภาพของร่างรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ประเด็นท่ี
ตรวจสอบ ไดแ้ก่ ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และความสอดคลอ้งของรูปแบบ 
โดยการจดัสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)  ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2558  เวลา 13.00 – 14.30 น.  
ณ หอ้งประชุมบณัฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงั
สนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญเขา้ร่วมการสัมมนา ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การเสริมพลงั 2 คน ดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 2 คน ดา้นการจดัการเรียนรู้ 4 คน และดา้นวดั
ประเมินผล 4 คน รวมทั้งส้ิน 12 คน 

5. ประเดน็ในการสมัมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) มี 2 ขอ้ คือ 
5.1 องคป์ระกอบของรูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้

ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา (NICE Model) มี
หลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอน ปัจจยัสนบัสนุน ท่ีเหมาะสมครบถว้นหรือไม่ อยา่งไร 

5.2 คู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) และคู่มือการ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา มีความเหมาะสม หรือไม่ อยา่งไร 
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ภาพท่ี 2 การสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อรับรองรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาท่ีพฒันาข้ึน 

 
  โดยผูเ้ช่ียวชาญให้ความคิดเห็นว่า องคป์ระกอบของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา

สมรรถนะการจัดการเรียรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (NICE Model) มีหลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอน ปัจจยัสนบัสนุน ท่ีเหมาะสม
ครบถว้นในภาพรวม และคู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา และคู่มือการพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มีความเหมาะสมในการนาํไปใช ้โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาจากการจดัสมัมนาผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ขอ้เสนอแนะ การปรับปรุงแกไ้ข 
ปรับหลกัการของรูปแบบ ใหมี้ดา้น
นกัเรียน (การเรียนรู้อยา่งมีความสุข) 

“เสริมพลงัครูดว้ยการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน ส่งเสริมความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการจดัการ
เรียนรู้ และสนบัสนุนใหแ้สดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ และทศันคติ
ท่ีเป็นพลงัในการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข” 

ปัจจยัสนบัสนุนของรูปแบบ ในขอ้ 2 
ความสมคัรใจของครูเป็นเร่ืองยาก 

2. การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู โดยครูมีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอน 

เพิม่เติมถอ้ยคาํในการวดัและ
ประเมินผล และปรับองคป์ระกอบของ
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขจากดา้น
นกัเรียน เป็นดา้นคุณลกัษณะ 

1. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
2. การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนใน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
ดา้นคุณลกัษณะ การเรียนรู้ และสมัพนัธภาพ 

คู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ ควร
ปรับหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
สรุปใหส้ั้นและกระชบั 

สรุปหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งใหส้ั้นและกระชบัข้ึน 

บทบาทผูเ้สริมพลงั ขั้น 3 ควรสร้างความ
ตระหนักจากภายใน เน้นการเคารพ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ความเช่ือใจ การ
มีส่วนร่วม ใหค้รูรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง 

เพิม่เติมถอ้ยคาํในคู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ ใน
กระบวนการเสริมพลงั ขั้นท่ี 3 ตามคาํแนะนาํ 

 
6. แกไ้ขปรับปรุงการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
7. ไดรู้ปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) 
 การพฒันาเคร่ืองมือในการทดลองและเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจัิย 

 การเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง
รูปแบบ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ประกอบดว้ย 
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1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 
  คู่มือการใช้รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) 
  คู่มือการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี

ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
  แผนการเสริมพลงัและปฏิทินการเสริมพลงั  
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นตอนการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู

ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และภายหลงัท่ีไดพ้ฒันารูปแบบการเสริมพลงั
เสร็จส้ินแลว้ 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยั จาํนวน 6 ฉบบั มีดงัต่อไปน้ี 
  ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี

ความสุข  
  ฉบบัท่ี 2 แบบประเมินตนเองของครู ท่ีมีต่อความสามารถในจดัการเรียนรู้ของตนเอง ท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
  ฉบบัท่ี 3 แบบสงัเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  
  ฉบบัท่ี 4 แบบประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
  ฉบบัท่ี 5 แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
  ฉบบัท่ี 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
(NICE Model) 
 การพฒันาและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองรูปแบบการเสริมพลงั สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
คู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  (NICE Model) คู่มือการพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา แผนการเสริมพลงัและ
ปฏิทินการเสริมพลงั ซ่ึงมีวิธีการพฒันาและหาคุณภาพ ดงัน้ี 

1. คู่มือการใช้รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดับประถมศึกษา (NICE Model) และคู่มือการพฒันา
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สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
เป็นเคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใหผู้เ้สริมพลงัไดศึ้กษาแนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง โดยผูว้ิจยัดาํเนินการ
สร้างและพฒันาแบบตรวจสอบ ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการสร้างคู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัเพ่ือ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
(NICE Model) 

1.2 จดัทาํร่างคู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  (NICE Model) และคู่มือการ
พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา ประกอบดว้ย คาํนาํ คาํช้ีแจง แนวทางการดาํเนินการเสริมพลงั ความเป็นมา ทฤษฏี 
แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการเสริมพลงั องคป์ระกอบของรูปแบบการเสริมพลงั ประกอบดว้ย 
หลกัการ วตัถุประสงค์ กระบวนการเสริมพลงั การนํารูปแบบการเสริมพลงัสู่การปฏิบติั และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเสริมพลงั ไดแ้ก่ แผนการเสริมพลงั แบบสังเกตการจดัการเรียนรู้ เสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม พิจารณา ปรับปรุง แกไ้ขตาม
คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.3 ตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) 
และคู่มือการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน
ระดับประถมศึกษ า  โดยผู ้ท ร งคุณวุฒิจาํนวน  12 คน  จ ากการจ ัดสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบ   

2. แผนการเสริมพลงัและปฏิทินการเสริมพลงั 
  แผนการเสริมพลงัและปฏิทินการเสริมพลงั ในการวิจยัน้ี เป็นแผนท่ีครูผูรั้บการเสริม

พลงัสร้างข้ึนร่วมกบัผูเ้สริมพลงั ซ่ึงจะแตกต่างไปตามภาคเรียน และรายวิชาท่ีสอนของครูผูรั้บการ
เสริมพลงัแต่ละคน  

2.1 ศึกษาหลกัการแนวคิด วิธีการเขียนการเสริมพลงัและปฏิทินการเสริมพลงัจาก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงั การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 

2.2 ร่างแผนการเสริมพลงั ปฏิทินการเสริมพลงั โดยครูผูรั้บการเสริมพลงัร่วมกบัผู ้
เสริมพลัง ร่วมกันกาํหนดวตัถุประสงค์ เน้ือหาสาระ วนัเวลา สถานท่ี เคร่ืองมือ และการวดั
ประเมินผล 
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2.3 นาํร่างแผนการเสริมพลงั ปฏิทินการเสริมพลงั เสนอต่ออาจารยที์่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมพิจารณา ปรับปรุง แกไ้ข ตามคาํแนะนาํของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนนาํไปใชท่ี้โรงเรียนดาํเนินวิทยา ซ่ึงเป็น
โรงเรียนท่ีใชเ้ป็นการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) นาํขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการทดลองภาคสนาม
มาปรับแกไ้ขแผนการเสริมพลงั และปฏิทินการเสริมพลงั ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา มี
จาํนวน 6 ฉบบั ดงัต่อไปน้ี 

 ฉบับที่ 1 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
 แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
เป็นแบบประมินแบบการใหร้ะดบัคุณภาพของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ใชป้ระเมินระหว่างและ
หลงัไดรั้บการเสริมพลงั โดยทาํการประเมินเดือนละ 1 คร้ัง เป็นเวลา 3 เดือน โดยใชเ้กณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (Scoring Rubric) 3 
ระดบั จาํนวน 4 ขอ้ โดยนาํขอ้มูลจากการสังเกตการจดัการเรียนรู้มาประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั 
คือ 

 ระดบั 3 ดี หมายถึง สมรรถนะการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพในระดบั ดี 
 ระดบั 2 ปานกลาง หมายถึง สมรรถนะการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพในระดบั ปานกลาง 
 ระดบั 1 ปรับปรุง หมายถึง สมรรถนะการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพในระดบัตอ้งปรับปรุง 

กาํหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้วามหมายค่าระดบัคุณภาพโดยการใหร้ะดบัคะแนนเป็นรายขอ้ ดงัน้ี 
 ระดบัคะแนน 10 – 12 หมายถึง สมรรถนะการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพในระดบั ดี 
 ระดบัคะแนน   7 – 9  หมายถึง สมรรถนะการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพในระดบั ปานกลาง 
 ระดบัคะแนน   4 – 6  หมายถึง สมรรถนะการจดัการเรียนรู้มีคุณภาพในระดบัตอ้งปรับปรุง 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการพฒันา ดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
การใชส่ื้อประกอบการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และการวดัประเมินผลการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

2. สร้างแบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
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3. นาํแบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ท่ีสร้างข้ึน ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

4. นาํแบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 
5 ท่าน ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั จาํนวน 2 คน ดา้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
จาํนวน 2 คน ดา้นการวดัประเมินผล จาํนวน 1 คน พิจารณาความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบประเมิน
ความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ของ Likert (Likert Five Rating 
Scales) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเช่นเดียวกับแบบ
วิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมินสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ค่าความสอดคลอ้ง
ระหวา่งประเด็นคาํถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเด็น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน X = 4.80, S.D. = 0.45 ทุกขอ้ ซ่ึงแสดงว่าแบบประเมินท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  สามารถนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลได ้

ฉบับที่ 2 แบบประเมินตนเองของครู ที่มีต่อความสามารถในจัดการเรียนรู้ของตนเอง ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 

แบบประเมินตนเองของครู ท่ีมีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน เป็นแบบบนัทึกที่มีประเด็นคาํถามเพื่อให้ครู
ผูรั้บการเสริมพลงัเขียนประเมินตนเองเก่ียวกบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ตาม
ประเดน็คาํถามเพ่ือศึกษาพฒันาการในการจดัการเรียนรู้ 

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข แลว้นาํขอ้มูลมาพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัจริง เพ่ือจดัทาํ
แบบประเมินตนเองของครูท่ีมีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเองท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

2. สร้างแบบประเมินตนเองของครูฯ ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีกาํหนด 
3. นาํแบบประเมินตนเองของครูฯ ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
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4. นาํแบบประเมินตนเองของครูฯ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั 
จาํนวน 2 คน ดา้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข จาํนวน 2 คน ดา้นการวดัประเมินผล จาํนวน 1 คน 
พิจารณาความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 
5 ระดบั ของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบประเมิน
ตนเองของครู โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Construct Validity) โดยมีเกณฑก์าร
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเช่นเดียวกบัแบบวิเคราะห์
เอกสาร ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมินตนเองของครูฯ 
จากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ค่าความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นคาํถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละ
ประเด็น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X = 4.60, S.D. = 0.55 
ถึง X = 5.00, S.D. = 0.00 ซ่ึงแสดงว่าแบบประเมินท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity)  สามารถนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้
 ฉบับที ่3 แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 แบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของครูผูรั้บ
การเสริมพลงั เพื่อการปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ระหว่างปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข จาํนวน 3 คร้ัง ซ่ึง
แบบสังเกตท่ีพฒันาข้ึนเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check lists) โดยผูส้ังเกตทาํเคร่ืองหมาย √ ใน
กรณีครูผูรั้บการเสริมพลงัมีพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขท่ีชดัเจน 
และทาํเคร่ืองหมาย X ในกรณีท่ีครูผูรั้บการเสริมพลงัมีพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขท่ีไม่ชดัเจนหรือไม่มีพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขในขณะท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยดาํเนินการสังเกตการจดัการ
เรียนรู้เดือนละ 1 คร้ัง ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างและพฒันาแบบสงัเกต ดงัน้ี 

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม 
ของครูท่ีจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

2. สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีกาํหนด 

3. นาํแบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข ท่ี
สร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
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4. นาํแบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 
ท่าน ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญด้านการเสริมพลงั จาํนวน 2 คน ด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
จาํนวน 2 คน ดา้นการวดัประเมินผล จาํนวน 1 คน พิจารณาความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบประเมิน
ความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ของ Likert (Likert Five Rating 
Scales) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Construct Validity) โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเช่นเดียวกับแบบ
วิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสังเกตพฤติกรรม
การจดัการเรียนรู้ฯ จากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ค่าความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นคาํถามกบัรายละเอียด
ท่ีศึกษาในแต่ละประเดน็ อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 
X = 4.40, S.D. = 0.89 ถึง X = 5.00, S.D. = 0.00 ซ่ึงแสดงว่าแบบสังเกตท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มี
คุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  สามารถนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลได ้
 
ตารางท่ี 9   ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อปรับปรุงแกไ้ขแบบสงัเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้

ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 

ลาํดับที ่ ส่ิงทีค่วรปรับปรุง ผลการปรับปรุง 
1. ควรเรียงลาํดบั ขอ้ 16-20 ใหม่ ดงัน้ี 18. 

20. 17. 16. 19. 
ดาํเนินการตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 ฉบับที ่4 แบบบันทกึสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 

แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนลกัษณะเป็นการบนัทึกเชิง
คุณภาพแบบพรรณนาความ (Journal  Writing) ใชส้าํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา เพ่ือเขียน
สะทอ้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขทุกคร้ังท่ีเรียนกับครูผูรั้บการเสริมพลงั จากนั้นนาํขอ้มูลการ
บนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ขั้นตอน
การสร้างแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้มีขั้นตอนดงัน้ี 
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1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบบนัทึกสะทอ้นผล
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข แลว้นาํขอ้มูลมาพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบติัจริง เพื่อจดัทาํแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

2. สร้างแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีกาํหนด 
3. นาํแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
4. นาํแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อย่างมีความสุข ที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ตาม

ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั จาํนวน 2 คน ดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุข จาํนวน 2 คน ดา้นการวดั
ประเมินผล จาํนวน 1 คน พิจารณาความสอดคลอ้งโดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง ใช้
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Construct Validity) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและเกณฑก์ารแปลความหมาย
ของคะแนนเฉล่ียเช่นเดียวกบัแบบวิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาของแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ค่าความ
สอดคลอ้งระหว่างประเด็นคาํถามกบัรายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเด็น อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ X = 4.40, S.D. = 0.89 ถึง X = 4.80, S.D. = 0.45 ซ่ึง
แสดงว่าแบบบนัทึกท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
สามารถนาํไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้
 ฉบับที ่5 แบบประเมินการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
 แบบประเมินการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยในแบบวดัความสุขจะประกอบดว้ยประโยคท่ีมีขอ้ความเก่ียวขอ้งกบัสภาพของ
นกัเรียน ท่ีแสดงถึงการเรียนอยา่งมีความสุขในลกัษณะต่างๆ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ ดา้นการ
เรียนรู้ และดา้นสัมพนัธภาพ ให้นกัเรียนเลือกระดบัคาํตอบท่ีตรงกบัความจริงของตนเองมากท่ีสุด 
ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค่้าระดบัคุณภาพ ดงัน้ี 
 มีความสุขมาก ให ้ 3 คะแนน  
 มีความสุขปานกลาง ให ้ 2 คะแนน  
 มีความสุขนอ้ย  ให ้ 1 คะแนน  
 



104 

ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑท่ี์ใชใ้หค้วามหมายโดยการใหค่้าเฉล่ียเป็นรายดา้นและรายขอ้ ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 2.01-3.00 หมายถึง มีความสุขอยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 1.01-2.00 หมายถึง มีความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 0.00-1.00 หมายถึง มีความสุขอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างและพฒันาแบบประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ดงัน้ี 

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารเก่ียวกับการสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) และศึกษาคุณลกัษณะของนกัเรียนท่ีเกิด
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

2. สร้างแบบประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีกาํหนด 
3. นําแบบประเมินการเรียนรู้อย่างมีความสุข ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 
4. นาํแบบประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
เสริมพลงั จาํนวน 2 คน ดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุข จาํนวน 2 คน ดา้นการวดัประเมินผล จาํนวน 
1 คน พิจารณาความสอดคลอ้งโดยใช้แบบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดบั ของ Likert (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
แบบประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุข โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง ใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( X ) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยมี
เกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเช่นเดียวกบัแบบ
วิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมิน
การเรียนรู้อย่างมีความสุขจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ค่าความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นคาํถามกบั
รายละเอียดท่ีศึกษาในแต่ละประเด็น อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ X = 4.60, S.D. = 0.55 ถึง X = 5.00, S.D. = 0.00 ซ่ึงแสดงว่าแบบวดัท่ีผูว้ิจยัพฒันา
ข้ึน มีคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  สามารถนาํไปใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลได ้
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 ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ที่มีต่อรูปแบบการเสริมพลังเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
(NICE Model) 
 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา  (NICE 
Model) เป็นแบบสอบถามปลายเปิดท่ีกาํหนดประเด็นคาํถามเพ่ือสอบถามความคิดของครูผูรั้บการ
เสริมพลงัท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงัฯ ท่ีพฒันาข้ึนหลงัจากใชรู้ปแบบการเสริมพลงัเป็นระยะเวลา 
3 เดือน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหลกัการ วตัถุประสงค ์ขั้นตอน และปัจจยัสนบัสนุนของรูปแบบการเสริม
พลงัฯ ซ่ึงมีกระบวนการพฒันาดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบบนัทึกความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ
รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ฯ ท่ีพฒันาข้ึน แลว้นาํขอ้มูลมาพิจารณา
ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัจริง เพ่ือจดัทาํแบบบนัทึกความคิดเห็นของครูท่ีมี
ต่อรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ฯ 

2. สร้างแบบบันทึกความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลังเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ฯ ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีกาํหนด 

3. นาํแบบบนัทึกความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ฯ ที่สร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

4. นาํแบบบนัทึกความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ฯ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั จาํนวน 2 คน ดา้นการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข จาํนวน 2 คน ดา้นการวดัประเมินผล จาํนวน 1 คน พิจารณาความสอดคลอ้ง
โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ของ Likert 
(Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบบนัทึกความคิดเห็นของครูท่ีมี
ต่อรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ฯ โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง ใช้
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Construct Validity) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและเกณฑก์ารแปลความหมาย
ของคะแนนเฉล่ียเช่นเดียวกบัแบบวิเคราะห์เอกสาร ซ่ึงผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาของแบบบนัทึกความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ฯ จากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ค่าความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นคาํถามกบัรายละเอียดท่ี
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ศึกษาในแต่ละประเด็น อยู่ในระดับมากที่สุดทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ X = 4.80, S.D. = 0.45 ถึง X = 5.00, S.D. = 0.00 ซ่ึงแสดงว่าแบบบนัทึกท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มี
คุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  สามารถนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลได ้
 ตอนที่ 2 การตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลังฯ และเคร่ืองมือ
ประกอบการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ผูว้ิจยัตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลงัฯ และเคร่ืองมือประกอบการ
เสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูฯ ดว้ยการนาํไปทดลองใชใ้นภาคสนาม 
(Field Tryout) กบัครูผูส้อน จาํนวน 1 คน และนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 41 คน ณ 
โรงเรียนดาํเนินวิทยา โดยเร่ิมดว้ยการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน โดย รศ.ดร.วิชยั วงษใ์หญ่ และ ผศ.ดร.มารุต พฒัผล  
ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใหค้รูตระหนกั เห็นความสาํคญัของวิชาชีพครูและ
การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของตน รวมถึงเห็นความสาํคญัของการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน หลงัจากนั้นผูด้าํเนินจึงการเสริมพลงัตามรูปแบบ NICE Model ตามกระบวนการครบทุก
ขั้นตอน 
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ภาพท่ี 3 การเสริมพลงัครูตามกระบวนการของรูปแบบการเสริมพลงัฯ โดย รศ.ดร.วิชยั วงษใ์หญ่ 

และ ผศ.ดร.มารุต พฒัผล สร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ครูเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และการดาํเนินการเสริมพลงัในขั้นตอนต่างๆ รวมถึง
การสงัเกตการจดัการเรียนรู้ในการวจิยักลุ่มทดลองภาคสนาม (Field Try-out)  ณ โรงเรียน
ดาํเนินวิทยา  

 
 กาํหนดการทดลองรูปแบบการเสริมพลงัฯ และเคร่ืองมือประกอบการเสริมพลงัเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษาแบบภาคสนาม (Field Tryout) มีดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 10 กาํหนดการทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 
 

ขั้นตอนของรูปแบบ NICE Model กิจกรรม ระยะเวลา 
ระยะท่ี 1 ขั้นการวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัของครูและ 
ประเมินความตอ้งการเสริมพลงั (Need Analyzing: N) 

ระดมสมอง 2 ชัว่โมง 
ระยะท่ี 2 ขั้นการวางแผนการเสริมพลงั (Interactive 
Planning: I) 
ระยะท่ี 3 ขั้นกิจกรรมการเสริมพลงั (Continue 
Empowering: C) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
3.1 สร้างแรงจูงใจ (Motivating) 
 
 
 
3.2 ใหข้อ้มูล (Informative) 
3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก (Increasing) 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) 

 
 
3.1 การถอดบทเรียนจากบุคคล
ตวัอยา่งในวิชาชีพครูและจาก
ครูผูส้อนท่ีจดัการเรียนรู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
3.2 จดัอบรม 
3.3 ฝึกปฏิบติั 
3.4 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  

3 สัปดาห์ 
 
 
 
 

ระยะท่ี 4 ขั้นการประเมินผลการเสริมพลงั (Evaluating : E) ประเมินผลการใชรู้ปแบบการ      
เสริมพลงั 

 
 จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 ไดรู้ปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ

เรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ประกอบดว้ย 
หลกัการ วตัถุประสงค์  ปัจจยัสนับสนุน และขั้นตอนการดาํเนินการเสริมพลงัตามระยะของ
กระบวนการเสริมพลงั ดงัน้ี  
 รูปแบบการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา (NICE Model) 
 หลกัการ 
 การเสริมพลงัครู ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ส่งเสริม และสนบัสนุน
ให้แสดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียน 
 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
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 ปัจจัยสนับสนุน 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสาํคญัของการเสริมพลงั และใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร

เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
2. การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู โดยครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

 การวดัและประเมินผล 
1. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
2. การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนใน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ ดา้น

การเรียนรู้ และดา้นสมัพนัธภาพ 
 กระบวนการเสริมพลงั ประกอบดว้ย 4 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบันของครู และประเมินความต้องการเสริม
พลงั (Need Analyzing: N) เป็นการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน และร่วมกนัพฒันารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา และ
เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการนํารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขไปใช ้โดยเร่ิมตน้จากการสร้างความเช่ือมัน่
และความไวว้างใจโดยการสร้างความคุน้เคยและความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั 
 ระยะที่ 2 ขั้นการวางแผนร่วมกนั (Interactive Planning: I) เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายตาม
ขั้นท่ี 1  
 ระยะที่ 3 ขั้นกิจกรรมการเสริมพลัง (Continue Empowering: C) เป็นการส่งเสริม 
สนบัสนุนใหค้รูเกิดความมัน่ใจว่าตนเองมีศกัยภาพเพียงพอในการจดัการเรียนรู้ โดยอาศยัการสร้าง
แรงจูงใจ ใหข้อ้มูล เพิ่มพนูความรู้ นาํสู่การพฒันา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สร้างแรงจูงใจ (Motivating) ด้วยการกระตุน้ให้ครูผูส้อนตระหนกัในคุณค่าของ
วิชาชีพครู เกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู โดยการถอดบทเรียนจากบุคคลตวัอยา่งในวิชาชีพ
ครู แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และการใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

2. ให้ข้อมูล (Informative) ดว้ยการกระตุน้ขอ้มูลความรู้เดิม และเพิ่มเติมขอ้มูลความรู้
ใหม่ใหแ้ก่ครูผูส้อน เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข โดยศึกษา
เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน รวมถึงการฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน การถอดบทเรียน
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จากการศึกษาตวัอยา่งการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระหวา่งครูผูส้อน  

3. เพิม่พูนความรู้และความรัก (Increasing) ด้วยการให้โอกาสครูนาํขอ้มูลความรู้ท่ี
ไดรั้บ และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรค ์(Creating) ดว้ยความเป็นอิสระ 
(Autonomy) ในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง สร้างองค์ความรู้ด้วยความมัน่ใจ ดว้ยการเลือก
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคใหมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนักเรียน ตลอดจนการแสดงออกถึงความรักและเมตตา
ต่อนกัเรียนทุกคน 

4. นําสู่การพฒันา (Developing) ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive 
Reflective) เพื่อกระตุน้การเรียนรู้ต่อยอด เป็นระยะท่ีครูผูรั้บการเสริมพลงั และผูเ้สริมพลงั ร่วมกนั
ทบทวนสะทอ้นคิดและสรุปการปฏิบติัในดา้นผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ตลอดจน
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน เดือนละ 1 คร้ัง 
 ระยะที่ 4 ขั้นการประเมินผลการเสริมพลงั (Evaluating : E) เป็นการสรุปผลการเสริม
พลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
โดยการนาํเสนอขอ้มูล ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างผูรั้บการเสริมพลงักบัผูเ้สริมพลงั ร่วมกนั
ประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั ในดา้นผลสาํเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติัทั้งในดา้นผลท่ีเกิด
ข้ึนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั และตวันักเรียนโดยนาํขอ้มูลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบตัิมาใชใ้นการ
ประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัร่วมกนั 
 รูปแบบ “NICE Model”หรือเรียกวา่ “รูปแบบ เอน็ไอซีอ”ี ดงัรายละเอียดในแผนภาพท่ี 5   
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แผนภาพท่ี 5    รูปแบบการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) ฉบบัสมบูรณ์ 

หลักการ : การเสริมพลงัครู ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติังาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้แสดงออกซ่ึง
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีเป็นพลงัในการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

NICE MODEL

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

กระบวนการ NICE Model 
ระยะที ่1 การวเิคราะห์สภาพจริงใน
ปัจจุบนัและประเมนิความต้องการเสริม
พลงั (N : Need Analyzing) 
 

ระยะที ่2 การวางแผนร่วมกนั 
(I : Interactive Planning)  
 

ระยะที ่3 การเสริมพลงัอย่างต่อเน่ือง (C : 
Continue Empowering) ประกอบดว้ย 
3.1 สร้างแรงจูงใจ (Motivating) 
3.2 ใหข้อ้มูล (Informative) 
3.3 เพิ่มพนูความรู้และความรัก 

(Increasing) 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) 

 

ระยะที ่4 การประเมนิผลการเสริมพลงั 
(E : Evaluating) 

ปัจจัยสนับสนุน 
 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสาํคญัของการ
เสริมพลงั และใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรเพ่ือ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
2. การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู 
โดยครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

การวดัและประเมนิผล 
 

1. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ 
ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
2. การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนใน 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ ดา้นคุณลกัษณะ ด้านการ
เรียนรู้ และดา้นสมัพนัธภาพ 
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แผนภาพท่ี 6 ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) ออกแบบและพฒันารูปแบบการเสริมพลงั 
 
 

ปรับปรุง / แก้ไข 

ปรับปรุง / แก้ไข 

ปรับปรุง / แก้ไข 

ปรับปรุง / แก้ไข 

ปรับปรุง / แก้ไข 

ขั้นตอนที ่2 
การพฒันา (Development: D1) ออกแบบและพฒันารูปแบบการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 

1. พฒันาโครงร่างรูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ไดแ้ก่ (1) คู่มือการเสริม
พลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ

2.สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือประกอบการเสริมพลังเพ่ือพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา เคร่ืองมือประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั ไดแ้ก่ (1) แบบประ
มินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูฯ (2) แบบบนัทึกความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความสามารถ
ในจดัการเรียนรู้ของตนเอง ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน (3) แบบสังเกต
พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (4) แบบบนัทึกสะทอ้นผล
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (Reflective Journal) (5) แบบประเมินการเรียนรู้อยา่ง
มีความสุขของนกัเรียน และ (6) แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ท่ีมีต่อรูปแบบการเสริม
พลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา  (NICE Model) 

ตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างรูปแบบ โดยการจดัสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

รูปแบบการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
มคีวามสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 

นํารูปแบบการเสริมพลงัฯ ไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout) 
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ขั้นตอนที ่3 การวจัิย (Research: R2) เพือ่ทดลองใช้รูปแบบการเสริมพลงัฯ (Implementation: I)  
 เป็นการนาํรูปแบบการเสริมพลงัท่ีสร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 2 ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

โดยใชก้ารวิจยัเชิงทดลองแบบการวิจยัแบบก่อนการทดลอง (Pre-Experimental Design) โดย
ประยุกต์ใชแ้บบการทดลองแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One 
Group Pretest-Posttest Design) ผสมกบัแบบแผนการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Design) 
แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตวัอยา่งของการทดลองต่อเน่ือง (Equivalent Time-Series Design) มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ไดแ้ก่ 

1. สมรรถนะในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของครูผูรั้บการ
เสริมพลงั ก่อน และหลงัการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ ท่ีพฒันาข้ึน 

2. ศึกษาพฒันาการของครูผูรั้บการเสริมพลงั ด้านความสามารถในการจดัการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขระหว่างการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ ช่วงละ 1 เดือน ก่อน 
ระหวา่ง และหลงัการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ ท่ีพฒันาข้ึน เป็นเวลา 3 เดือน 

3. ศึกษาความคิดเห็นของครูผูท้าํหน้าที่เสริมพลงัและครูผูรั้บการเสริมพลงั ท่ีมีต่อ
การใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ ท่ีพฒันาข้ึนหลงัการทดลอง 

4. ศึกษาพฒันาการของการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ช่วงละ 1 เดือน ก่อน 
ระหว่าง และหลงัการใช้รูปแบบการเสริมพลงัฯ ท่ีพฒันาข้ึนเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงัโดยรูปแบบการเสริมพลงัฯ ท่ีพฒันาข้ึนเป็นเวลา 3 เดือน 
 วธีิการศึกษา 
 ทดลองใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ “NICE Model” โดยดาํเนินการตามระยะของ
กระบวนการเสริมพลงั ประกอบดว้ย 4 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัของครู และประเมินความตอ้งการเสริม
พลงั (Need Analyzing: N) 
 ระยะที ่2 ขั้นการวางแผนร่วมกนั (Interactive Planning: I) 
 ระยะที ่3 ขั้นการเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ือง (Continue Empowering: C) ประกอบดว้ย 

1. สร้างแรงจูงใจ (Motivating) 
2. ใหข้อ้มูล (Informative) 
3. เพิ่มพนูความรู้และความรัก (Increasing) 
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4. นาํสู่การพฒันา (Developing) 
 ระยะที ่4 ขั้นการประเมินผลการเสริมพลงั (Evaluating : E) 

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษากลุ่มตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
 ประชากร ไดแ้ก่ ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา (สามญั) ในโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑล

ราชบุรีจาํนวน 10 แห่ง รวมทั้งส้ิน 892 คนและนักเรียนระดบัประถมศึกษา (สามญั) ในโรงเรียน
สงักดัสงัฆมณฑลราชบุรี จาํนวน 10 แห่ง รวมทั้งส้ิน 9,802 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครู และนักเรียน ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเร่ิมจากการเลือกโรงเรียนในสงักดัสงัฆมณฑลราชบุรีท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นในการ
เสริมสร้างพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ของนักเรียน และยินดีเขา้ร่วมการวิจยัเพื่อพฒันาร่วมกบัผูว้ิจยั ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือก
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ดงัน้ี 

1. ครูผูส้อน จาํนวน 4 คน ไดม้าดว้ยความสมคัรใจ โดยมีคุณสมบติั เป็นครูประจาํของ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ประจาํปีการศึกษา 2558 มีความเตม็ใจเขา้ร่วมโครงการวิจยั 

2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ท่ีเรียนกบัครูผูส้อนซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 
คน คนละ 1 หอ้ง รวมจาํนวนนกัเรียนทั้งส้ิน 191 คน  
 กาํหนดแบบแผนการวจัิย   
 การทดลองคร้ังน้ี ใชรู้ปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยใชก้ลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลงั 
(One Group Pretest-Posttest Design) และประยกุตใ์ชก้บัแบบแผนการทดลอง (Quasi Experimental 
Design) แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตวัอย่างของการทดลองต่อเน่ือง (Equivalent Time-Series 
Design) ในการศึกษาพฒันาการของกลุ่มตวัอยา่ง 
  แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยใชก้ลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลงั (One Group 
Pretest-Posttest Design)  

____________________________________________ 

O1 X1 O2  
____________________________________________ 

 

 O1 = ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข และความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ ท่ีพฒันาข้ึน 
 X1 = รูปแบบการเสริมพลงัฯ ท่ีพฒันาข้ึน 
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 O2 = ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข และความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ ท่ีพฒันาข้ึน 
 แบบดุลยภาพเวลาและกลุ่มตวัอยา่งของการทดลองต่อเน่ือง (Quasi Experimental Design: 
Equivalent Time-Series Design) 

____________________________________________ 

X O1 X O2 X O3  
____________________________________________ 

 

 X = การทดลองโดยใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 O = การศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ แบ่งออกเป็น 
 O1 คือ การศึกษาผลของการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ คร้ังท่ี 1 ประกอบดว้ย 
   สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
   ความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 O2 คือ การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ คร้ังท่ี 2 ประกอบดว้ย 
   สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
   ความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 O3 คือ การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ คร้ังท่ี 3 ประกอบดว้ย 
   สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
   ความคิดเห็นของครูผูท้าํหนา้ท่ีเสริมพลงัและครูผูรั้บการเสริมพลงัท่ีมีต่อรูปแบบ
การเสริมพลงัฯ 
   ความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรตน้ (Independent Variable ไดแ้ก่ รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ประสิทธิผลของการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ประกอบดว้ย 

1. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียน 
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2. การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
3. ความคิดเห็นของครูผูรั้บการเสริมพลงัท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงัฯ ท่ีพฒันาข้ึน 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพฒันาเคร่ืองมือจาํนวน 6 ฉบบั ไดแ้ก่  

ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  

ฉบบัท่ี 2 แบบประเมินตนเองของครู ท่ีมีต่อความสามารถในจดัการเรียนรู้ของตนเอง 
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

ฉบบัท่ี 3 แบบสงัเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  
ฉบบัท่ี 4 แบบประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
ฉบบัท่ี 5 แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
ฉบบัท่ี 6 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา  
(NICE Model) 

 

ตารางท่ี 11 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงัฯ 
 

ลาํดบั ช่ือเคร่ืองมือ ลกัษณะการวดั 
ค่าคุณภาพของ
เคร่ืองมือ 

เกณฑ ์ ผูใ้ชเ้คร่ืองมือ 

1. แบบประเมินสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครู 

Rating scales:  
3 scales 

Content Validity ≥ 3.5 
SD < 1 

ผูว้จิยั 

2. แบบประเมินตนเองของครู Qualitative data Content Validity ≥ 3.5 
SD < 1 

ครูผูรั้บการเสริม
พลงั 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการ
เรียนรู้ 

Checklist 
Qualitative data 

Content Validity ≥ 3.5 
SD < 1 

ผูว้จิยั 

4. แบบประเมินการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียน 

Rating scales:  
3 scales 

Content Validity ≥ 3.5 
SD < 1 

นกัเรียน 

5. แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

Qualitative data Content Validity ≥ 3.5 
SD < 1 

นกัเรียน 

6. แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครู ท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงัฯ 

Qualitative data Content Validity ≥ 3.5 
SD < 1 

ครูผูรั้บการเสริม
พลงั 
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 การดําเนินการวจัิย ประกอบดว้ย 
 การดาํเนินการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. การดาํเนินการทดลอง 
1.1 ขออนุญาตดาํเนินการทดลอง 
1.2 ประสานงานกบักลุ่มทดลอง โดยผูว้ิจยัและครูผูรั้บการเสริมพลงัร่วมกนักาํหนด

วนั เวลา และปฏิทินสาํหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1.3 จดัเตรียมเอกสารประกอบการทดลองตลอดจนการจดัเตรียมส่ือและอุปกรณ์ 
1.4 ดาํเนินการทดลองการเสริมพลงัฯ (Implement)  ในการทดลองการเสริมพลงัเพื่อ

พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา ผูว้ิจยัทาํการทดลองกบัครูผูส้อนในโรงเรียนดรุณาราชบุรี จาํนวน 4 คน โดยก่อนท่ีจะ
เร่ิมทาํการทดลอง ผูว้ิจยัจดัการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ให้กบัครูท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัทั้ง 3  กลุ่ม 
โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ และ ผศ.ดร.มารุต พฒัผล ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้ครูตระหนกั เห็นความสาํคญัของวิชาชีพครูและการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของตน 
รวมถึงเห็นความสาํคญัของการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนักเรียน หลงัจากนั้นจึงเร่ิมการทดลองตาม
ขั้นตอนการเสริมพลงั NICE Model ในเดือนกนัยายน ถึง พฤศจิกายน 2558 ดงัแสดงในตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12 แผนการดาํเนินการเสริมพลงั 
 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ วธีิการ ระยะเวลา 
1.ติดต่อผูบ้ริหาร
โรงเรียนและหวัหนา้
วชิาการ 

1.1 ขอความร่วมมือในการ
เป็นสนามทดลองการวจิยั 
1.2 แจง้วตัถุประสงคแ์ละ
วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 ดาํเนินการก่อนโรงเรียน
เปิดภาคเรียน 

2. การเสริมพลงัเพ่ือ
พฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา 

เสริมพลงัเพ่ือพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา 

Empowering วนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2558 
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ตารางท่ี 12 แผนการดาํเนินการเสริมพลงั (ต่อ) 
 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ วธีิการ ระยะเวลา 
3. ดาํเนินการวจิยั 1. เพ่ือพฒันาสมรรถนะการ

จดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
คือความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะ 
2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา 

- Motivating 
- Best Practice 
- Training 
- Knowledge Management 
- Mentoring 
- Observing 
- Positive Reflecting 

ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ย.- 
พ.ย.58) โดยผูว้จิยัเขา้ไป
ดาํเนินการเสริมพลงัท่ี
ตามกาํหนดนดัหมายกบั
ครูผูรั้บการเสริมพลงั 

4. ประเมินผล  1.เพ่ือประเมินพฒันาการ
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครู 
2.เพ่ือประเมินพฒันาการ
ของความสุขในการเรียนรู้
ของนกัเรียน 

- Mentoring 
- Positive Reflecting 

ประเมินผลเดือนละ 1 
คร้ังเป็นเวลา 3  เดือน 

 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตามรูปแบบเอน็ไอซีอี (NICE Model) ดงัน้ี 

 ระยะที ่1 การวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัของครู และประเมินความตอ้งการเสริมพลงั 
(Need Analyzing: N) ผูเ้สริมพลงัและผูรั้บการเสริมพลงัร่วมกนัศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน และร่วมกนัพฒันารูปแบบการเสริม
พลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา และเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการนาํรูปแบบการเสริมพลงั
เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขไปใช ้โดยเร่ิมตน้
จากการสร้างความเชื่อมัน่และความไวว้างใจโดยการสร้างความคุน้เคยและความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้สริมพลงัและผูรั้บการเสริมพลงั 

 ระยะที ่2 การวางแผนร่วมกนั (Interactive Planning: I) ผูเ้สริมพลงัและผูรั้บการเสริมพลงั
ร่วมกนัวางแผนเพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายตามขั้นท่ี 1 

 ระยะที่ 3 การเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ือง (Continue Empowering: C) เป็นการทาํกิจกรรม
ร่วมกนัของผูเ้สริมพลงัและผูรั้บการเสริมพลงัเพื่อส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูเกิดความมัน่ใจว่าตนเอง
มีศกัยภาพเพียงพอในการจดัการเรียนรู้ โดยอาศยัการสร้างแรงจูงใจ ใหข้อ้มูล เพิ่มพนูความรู้ นาํสู่
การพฒันา ดงัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 ขั้นตอนการดาํเนินการเสริมพลงั 
 

ขั้นตอน การดาํเนินงาน วนั / เวลา /สถานที ่ หมายเหตุ 

1. สร้าง
แรงจูงใจ 
(Motivating) 

1) การถอดบทเรียนจากบุคคล
ตวัอยา่งในวิชาชีพครู (Best Practice) 

1) ใชเ้วลา  3 ชัว่โมง ในเดือนท่ี 1 
และ 2 ณ หอ้งประชุม 

 

2) การศึกษาจากตวัอยา่งครูท่ีจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข (Best Practice) 

2) ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง ดาํเนินการใน
เดือนแรกท่ีเปิดภาคเรียน  

 

3) การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครู
ร่วมวิชาชีพ (Knowledge 
Management: KM) 

3) เดือนท่ี 3 ของกระบวนการวจิยั 
ณ หอ้งประชุม 

 

2. ใหข้อ้มูล 
(Informative) 

ผูเ้สริมพลงัใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบั
เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

เดือนละ 1 คร้ัง ตามกาํหนดนดั
หมายร่วมกนัของผูรั้บการเสริมพลงั
และผูเ้สริมพลงั ณ หอ้งประชุม 

 

3. เพิ่มพนู
ความรู้และ
ความรัก 
(Increasing) 

1) ครูนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ และนาํหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการเรียนรู้ท่ีผา่นการ
แนะนาํจากผูเ้สริมพลงัไปใชใ้นการ
จดัการกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชั้น
เรียน โดยตลอดกระบวนการมีผูเ้สริม
พลงัทาํหนา้ท่ีติดตาม ช่วยเหลือ แนะนาํ 

2) ผูเ้สริมพลงัสงัเกตการจดัการเรียนรู้
ในชั้นเรียนของครู 

เดือนละ 1 คร้ัง ตามกาํหนดนดั
หมายร่วมกนัของผูรั้บการเสริมพลงั
และผูเ้สริมพลงั ณ หอ้งประชุม และ
หอ้งเรียน 

 

4. นาํสู่การ
พฒันา 
(Developing) 

ประเมินผลดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive 
Reflective) ร่วมกนัระหวา่งผูรั้บการ
เสริมพลงัและผูเ้สริมพลงั เพื่อกระตุน้
การเรียนรู้ต่อยอดการพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียน 

เดือนละ 1 คร้ัง ตามกาํหนดนดั
หมายร่วมกนัของผูรั้บการเสริมพลงั
และผูเ้สริมพลงั ณ หอ้งประชุม 
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ตารางท่ี 13 ขั้นตอนการดาํเนินการเสริมพลงั (ต่อ) 
   

ขั้นตอน การดาํเนินงาน วนั / เวลา /สถานที ่ หมายเหตุ
4. นาํสู่การ
พฒันา 
(Developing) 
(ต่อ) 

- สมรรถนะของครู ใน 3 ดา้น ดงัน้ี  
(1) ความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นหลกัสูตร 
การจ ัดทาํแผนการเ รียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัประเมินผล 
(2) ทกัษะ ดา้นการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ การเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การ
ใช้ส่ือการเรียนรู้ การวดัประเมินผล
การเรียน  
(3) คุณลกัษณะของครูด้านการเป็น
ผูน้าํการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ และความรักและ
เมตตาต่อศิษย ์
- ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน 
3 ดา้น ดงัน้ี 
(1) ดา้นคุณลกัษณะท่ีใฝ่เรียนรู้ เห็น
คุณค่าในตนเอง  
(2) ดา้นการเรียนรู้ ท่ีมีความพอใจใน
บรรยากาศการเรียนรู้ และการเรียนรู้  
(3) ดา้นสมัพนัธภาพ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัครูและเพื่อน 

  

 
 ระยะที่ 4 การประเมินผลการเสริมพลงั  (Evaluating : E) ผูเ้สริมพลงัและผูรั้บการเสริม

พลงัดาํเนินการประเมินผลการเสริมพลงัร่วมกนัสรุปผลการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน   

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
2.1 การเกบ็ขอ้มูลก่อนการทดลอง เป็นการทาํกิจกรรมร่วมกันระหว่างผูเ้สริมพลงั

และผูรั้บการเสริมพลงัในการเก็บขอ้มูลก่อนการเร่ิมทดลองใช้รูปแบบการเสริมพลงั เอ็นไอซีอี 
(NICE Model)  คือ การประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู โดยใชแ้บบประเมินสมรรถนะ
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การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา และ
การวดัการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน โดยใช ้แบบประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

2.2 การเกบ็ขอ้มูลระหวา่งการทดลอง เป็นการทาํกิจกรรมร่วมกนัระหว่างผูเ้สริมพลงั
และผูรั้บการเสริมพลงัในการเก็บขอ้มูลของการทดลองใชรู้ปแบบการเสริมพลงั เอน็ไอซีอี (NICE 
Model) ซ่ึงเป็นระยะปฏิบติัการเสริมพลงัโดยมีขั้นตอนวิธีการ ดงัน้ี 

   การประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนกัเรียน โดยใชแ้บบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน (ประเมินโดยผูว้ิจยั) ซ่ึงเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชใ้นช่วงระยะเวลา 3 เดือนท่ีทาํการ
ทดลอง แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เดือนละ 1 คร้ัง 
ระยะเวลา 3 เดือน (ประเมินโดยผูว้ิจยั) และแบบประเมินตนเองของครูท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (Reflective Journal) (ประเมินโดยครูผูรั้บการเสริมพลงั) สังเกต
พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน เดือนละ 1 คร้ัง 
ระยะเวลา 3 เดือน (ประเมินโดยผูว้ิจยั)  

   ประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข เดือนละ 1 คร้ัง ระยะเวลา 3 เดือน (ประเมินโดยนกัเรียน) และแบบบนัทึกสะทอ้น
ผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ทุกคร้ังท่ีเรียนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั (ประเมินโดยนกัเรียน) 
 
ตารางท่ี 14  เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลระหวา่งการทดลอง 
 

รายการเคร่ืองมือท่ีใช ้
ลกัษณะของ
เคร่ืองมือ 

ผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล ผูใ้หข้อ้มูล 

ผูรั้บการ
เสริมพลงั 

ผูว้จิยั นกัเรียน ผูรั้บการ
เสริมพลงั 

นกัเรียน 

แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู แบบประเมิน      

แบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ แบบสังเกต      

แบบประเมินตนเองของครูท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

แบบประเมิน      

แบบประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุข แบบประเมิน      

แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุข แบบประเมิน      
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2.3 เกบ็ขอ้มูลหลงัส้ินสุดการทดลอง เป็นการเก็บขอ้มูลหลงัส้ินสุดการทดลองใช้
รูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) โดยมีวิธีการดงัน้ี 

 ประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 
และแบบประเมินตนเองของครูท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา (Reflective Journal)  

 ประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข และแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  

 สอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  (NICE Model) 
 
ตารางท่ี 15 เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลหลงัการทดลอง 
 

รายการเคร่ืองมือท่ีใช ้
ลกัษณะของ
เคร่ืองมือ 

ผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล ผูใ้หข้อ้มูล 

ผูรั้บการ
เสริมพลงั 

ผูว้จิยั นกัเรียน ผูรั้บการ
เสริมพลงั 

นกัเรียน 

แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครู 

แบบประเมิน      

แบบประเมินตนเองของครูท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข 

แบบประเมิน      

แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ท่ีมีต่อ
รูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) 

แบบสอบถาม      

แบบประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุข แบบประเมิน      

แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข 

แบบประเมิน      
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ภาพท่ี 4 การสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูกลุ่มตวัอย่าง โดย รศ.ดร.วิชยั วงษใ์หญ่, ผศ.ดร.มารุต พฒัผล, 

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ และอาจารย ์ดร.ชชัว ์เถาวช์าลี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
 

 
 

ภาพท่ี 5 บรรยากาศการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ในระยะต่างๆ ของ
รูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) 
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ภาพท่ี 6 การสงัเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ในช่วงเดือนท่ี 1 ของการทดลองใชรู้ปแบบการเสริมพลงั 
 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.1 ผูเ้สริมพลงัและผูรั้บการเสริมพลงัร่วมกนัวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบดา้น

สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.2 ผูเ้สริมพลงัและผูรั้บการเสริมพลงัร่วมกนัวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบดา้นการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน โดยใชค่้าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.3 ผูเ้สริมพลงัและผูรั้บการเสริมพลงัร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ
ประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) ท่ีไดจ้ากการสอบถาม โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 
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 สรุปขั้นตอนท่ี 3 การวิจยั (Research : R2) ทดลองใชรู้ปแบบ (Implementation : I)  ได้
ดงัแผนภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 7 ขั้นตอนท่ี 3 การวิจยัเพื่อทดลองใชรู้ปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา 

 
 
 

ขั้นตอนที ่3 
การวจิัย (Research: R2) เพือ่ทดลองใช้รูปแบบการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้ของครูทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียน (Implementation: I) 

จดัการสร้างแรงจูงใจเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู 
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

ดาํเนินการทดลองใชรู้ปแบบการเสริมพลงั “NICE Model”  โดยดาํเนินการตามระยะ
ของกระบวนการเสริมพลงั ประกอบดว้ย 4 ระยะ คือ 
ระยะที ่1 การวเิคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัของครู และประเมินความตอ้งการเสริมพลงั 
(Need Analyzing: N) 
ระยะที ่2 การวางแผนร่วมกนั (Interactive Planning: I) 
ระยะที ่3 การเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ือง (Continue Empowering: C) ประกอบดว้ย 

3.1 สร้างแรงจูงใจ (Motivating) 
3.2 ใหข้อ้มูล (Informative) 
3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก (Increasing) 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) 

ระยะที ่4 ขั้นการประเมินผลการเสริมพลงั (Evaluating : E) 
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ขั้นตอนที ่4 การพฒันา (Development: D2) เพือ่ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงัเพือ่
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (Evaluation :E) 
 ดําเนินการศึกษา 
 ผูว้ิจยัและครูผูรั้บการเสริมพลงัร่วมกนัดาํเนินการศึกษาผลการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูว้ิจยัและครูผูรั้บการเสริมพลงัร่วมกนัรวบรวมขอ้มูลจากการประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ดงัน้ี 

1.1 ประสิทธิผลที่เกิดก ับครูผูร้ับการเสริมพลงั  ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทกัษะ 
ประกอบดว้ยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อการเรียนรู้ การวดั
ประเมินผลการเรียนรู้ และด้านคุณลักษณะ  ประกอบด้วยการเป็นผูน้าํการเรียนรู้ การสร้าง
บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความรักและเมตตาต่อศิษย ์

1.2 ประสิทธิผลท่ีเกิดกบันกัเรียนท่ีเรียนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั ไดแ้ก่ การเรียนรู้
อยา่งมีความสุข 

2. ผูว้ิจยัและครูผูรั้บการเสริมพลงัร่วมกนัตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ข รูปแบบการเสริม
พลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา 
  โดยนาํผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มาพิจารณาความเหมาะสมตาม
องคป์ระกอบต่างๆ โดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นกระบวนการของรูปแบบ จากการนาํไปดาํเนินการ
เสริมพลงัในขั้นตอนท่ี 3 ของการวิจยั แลว้นาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา 
และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข จดัทาํเป็นรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาฉบบัสมบูรณ์ 

3. รับรองรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ดว้ยการนาํรูปแบบไปขยายผล (Dissemination) 

ในการดาํเนินการนาํรูปแบบการเสริมพลงัท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามกระบวนการวิจยั
และพฒันา (Research and Development: R&D) การรับรองรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
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ดว้ยการนาํรูปแบบไปขยายผล (Dissemination) เป็นขั้นตอนการนาํรูปแบบการเสริมพลงัท่ีผา่นการ
ทดลองใชจ้ริงและพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการขยายผลการวิจยั 
ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มทดลองท่ีใชรู้ปแบบการเสริมพลงัท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดย
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา ท่ีมาจากการ
อาสาสมคัร เตม็ใจเขา้รับการเสริมพลงั จาํนวน 2 คน ของโรงเรียนเทพินทร์พิทยา ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 และนกัเรียนท่ีเรียนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั จาํนวน 69 คน เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และมีคุณลกัษณะไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยใช้
ระยะเวลาในการขยายผล 2 เดือน ซ่ึงในการขยายผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการทราบว่ารูปแบบ
การเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นักเรียนระดบัประถมศึกษา เม่ือนาํไปใชก้บัครูผูส้อนกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี จะมีประสิทธิผลเป็นอย่างไร ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการ
ขยายผลการวิจยัคร้ังน้ี โดยพิจารณาจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบท่ีใชใ้นการวิจยัเฉพาะ
วตัถุประสงคส์าํคญั 2 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ประสิทธิผลท่ีเกิดกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั คือ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ 
ประกอบดว้ยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อการเรียนรู้ การวดั
ประเมินผลการเรียนรู้ และด้านคุณลกัษณะ ประกอบด้วยการเป็นผูน้ําการเรียนรู้ การสร้าง
บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความรักและเมตตาต่อศิษย ์

2. ประสิทธิผลท่ีเกิดกบันักเรียนท่ีเรียนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั ไดแ้ก่ การเรียนรู้
อยา่งมีความสุข 
 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบดา้นสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข โดยใชค่้าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน โดยใช้
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงั 
(NICE Model) ท่ีไดจ้ากการสอบถาม โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 ก่อนการนาํรูปแบบไปขยายผล (Dissemination) ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตจากผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา เพ่ือขออนุญาตให้ครูผูส้อนและนักเรียนเป็นกลุ่มขยายผลการทดลอง 
หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัดาํเนินการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา โดย รศ.ดร.วิชยั วงษใ์หญ่ และ ผศ.ดร.มารุต 
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พฒัผล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ครูตระหนัก เห็นความสําคญัของวิชาชีพครูและการพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของตน รวมถึงเห็นความสําคญัของการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน แลว้ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการเสริมพลงัร่วมกบัครูผูรั้บการเสริมพลงัตามขั้นตอนของรูปแบบการ
เสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา และประเมินผลเดือนละ 1 คร้ัง โดยใช ้NICE Model ตามวงจร 2 รอบ 
และไดผ้ลจากการนาํรูปแบบการเสริมพลงัไปใชเ้สริมพลงักบัครูและนกัเรียนกลุ่มขยายผล ดงัภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 การดาํเนินการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั เร่ิมดว้ยการสร้างแรงจูงใจ โดย รศ.ดร.วิชยั วงษใ์หญ่ และ 

ผศ.ดร.มารุต พฒัผล  กบักลุ่มขยายผล โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 
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 จากขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development: D2) เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา (Evaluation: E) ผูว้ิจยัสรุปขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัแผนภาพท่ี 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 8 ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันาเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา 

ขั้นตอนที ่4 
การพฒันา (Development: D2) เพือ่ประเมนิประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงัเพือ่พฒันา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน (Evaluation: E) 

ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
1. ประสิทธิผลท่ีเกิดกบัผูรั้บการเสริมพลงั 
2. ประสิทธิผลท่ีเกิดกบันกัเรียน 

การขยายผลรูปแบบการเสริมพลงั (Dissemination) 
ผูว้จิยัช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา “NICE Model” ดงัน้ี 

(1) ศึกษาประสิทธิผลท่ีเกิดกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั คือ สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ใน 3 ดา้น 
คือ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ 

(2) ศึกษาประสิทธิผลท่ีเกิดกบันกัเรียนท่ีเรียนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั ไดแ้ก่ การเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข ใน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ ดา้นการเรียนรู้ และดา้นสัมพนัธภาพ 

ตรวจสอบ / ปรับปรุง / แกไ้ข 
 

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์พิจารณา 
 

รูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อพฒันา
และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงั 
เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน 
ประกอบด้วย 2.1) ประเมินผลสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั 2.2) ศึกษา
พฒันาการเก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ก่อน ระหว่าง และหลงัจาก
การไดรั้บการเสริมพลงั ช่วงละ 1 เดือน เป็นเวลา 3 เดือน 2.3) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูรั้บการ
เสริมพลงั เก่ียวกบัรูปแบบการเสริมพลงั ท่ีพฒันาข้ึน 2.4) ศึกษาพฒันาการความสุขในการเรียนรู้
ของนักเรียน ก่อน ระหว่าง และหลงัจากการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั ท่ีพฒันาข้ึนช่วงละ 1 เดือน 
เป็นเวลา 3 เดือน และ 3) เพื่อขยายผลรูปแบบเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้
วิธีดาํเนินการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) ซ่ึงเป็นการ
พฒันาแบบหน่ึงท่ีใช้การวิจยัเป็นเคร่ืองมือหรือเป็นยุทธวิธีในการดาํเนินงานโดยมีกระบวนการ 4 
ขั้นตอน (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 230) โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embeded Design) (Creswell 
and Clark, 2011: 90-95) ดว้ยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมดว้ยวิธีการเชิง
คุณภาพ (Qualitative  Methods) ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) ตามแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพ (The enhancement approach) เป็นการวิจยัท่ีตอ้งใช้
การมีส่วนร่วมของบุคคลในพ้ืนท่ีวิจยั พนัธ์ุทิพย ์รามสูต (2540: 10-12) มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ตอนที ่1 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน การพฒันา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริม
พลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา       
 ตอนที ่2 ประสิทธิผลการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  
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 ตอนที ่3  ผลการขยายผลรูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
  
ตอนที ่1  ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน  การพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลงั
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา   

1. ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของรูปแบบการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

1.1 ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัรูปแบบการเสริมพลงัเพือ่พฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร, สัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ, สนทนากลุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, สอบถามครูและนักเรียนโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  มีผลดงัน้ี 

1.1.1 สัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวชิาการ 
    จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและหวัหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนใน
สงักดัสงัฆมณฑลราชบุรี พบวา่ 

  ด้านการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนดาํเนินงานตามแผนแม่บท (Master Plan) ของฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
ราชบุรี พ.ศ.2555-2570 กาํหนดนโยบายการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาในดา้นการจดัการ
เรียนรู้ การวดัประเมินผล และการนิเทศ ดาํเนินการจดัอบรมคุณธรรม จริยธรรม และอตัลกัษณ์
การศึกษาคาทอลิก ใหค้วามร่วมมือส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้รับการอบรมสัมมนาตามท่ี
ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรีจดัข้ึน ส่วนกิจกรรมท่ีโรงเรียนดาํเนินการเองเป็นประจาํทุกเดือน 
คือการจดัประชุมครู โดยแยกเป็นกลุ่มย่อย ตั้งแต่การประชุมคณะผูบ้ริหารโรงเรียนประกอบดว้ย
ผูอ้าํนวยการและหัวหนา้กลุ่มงานต่างๆ เพื่อรับทราบนโยบาย แผนงาน พร้อมนาํขอ้มูลไปเผยแพร่
ในกลุ่มการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การประชุมครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การประชุมครูในแต่ละสายชั้น เพื่อความเขา้ใจและดาํเนินการขบัเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกนั 
ดงัตวัอยา่งขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

  “โรงเรียนดาํเนินงานตามแผนแม่บทของฝ่ายอบรมศึกษา โดยผูบ้ริหารมี
การประชุมกรรมการฝ่ายอบรมศึกษาตามวาระท่ีกาํหนดไว”้ 

  “ใหค้วามสาํคญักบัการใหข้อ้มูลครูดว้ยการจดัวนั-เวลา การประชุมหวัหนา้
สายชั้นทั้ง 6 สายชั้น และจดัประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระนาํโดยหัวหน้าวิชาการ ทุกวนัพุธ กรณีมี
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เร่ืองด่วน ก็ไปแจง้คุณครูโดยตรง (จดัคาบว่างให้ตรงกนัเพื่อประชุมได)้ และการจดัสอนแทน เพ่ือ
อาํนวยความสะดวกแก่ครูท่ีมีภารกิจไปอบรม / ธุระส่วนตวั / ลาป่วย ให้กาํลงัใจแก่ครูท่ีจาํเป็นตอ้ง
ไปปฏิบติัภารกิจอ่ืน และครูท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพิ่ม (สอนแทน)” 

  “อาํนวยความสะดวกครูเก่ียวกับส่ือการสอน โดยจดัทาํแฟ้มทะเบียนส่ือ
ท่ีหอ้งวิชาการ ครูมายมืไปใชไ้ด ้ส่ือกลาง ICT อยูห่อ้งวิชาการ ส่วนบตัรคาํ, บตัรภาพ, แผน่พบั ฯลฯ 
ดูท่ีทะเบียนวา่อยูท่ี่ครูคนใด เพื่อไปติดต่อขอใชต่้อ” 

  “มีการนิเทศแบบไม่เป็นทางการทุกวนั เพื่อดูแลความเรียบร้อยของชั้นเรียน 
ช่วยเหลือครูเม่ือเกิดปัญหา เช่น นกัเรียนป่วยกะทนัหนั” 

  ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ส่ิงท่ีผูบ้ริหารและหวัหนา้กลุ่มงาน
บริหารวิชาการมุ่งเนน้ คือ การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูให้มีความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีใชอ้ยูเ่พื่อประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน สามารถวางแผน การ
จดักิจกรรม  กาํหนดโครงสร้างการเก็บคะแนน มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระรายวิชาท่ีสอน
อยา่งละเอียดชดัเจน และเพิ่มพนูศึกษาหาความรู้พฒันาความรู้ในเน้ือหาสาระของตนตลอด ควรมี
ความรู้ความสามารถดา้นการวดัผลประเมินผลจะไดป้ระเมินผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในดา้น
คุณลกัษณะ ครูควรเป็นผูมี้ความเสียสละ ขยนั ใฝ่หาความรู้และแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง มี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อบุคคลรอบขา้ง มองโลกในแง่ดี มีความตั้งใจ พยายาม อดทน มีความยติุธรรม 
เป็นกลาง มีเหตุมีผลและรู้จกัใชเ้หตุผล ใจเยน็และควบคุมอารมณ์ตนเองไดดี้ ดงัตวัอยา่งขอ้มูลจาก
การสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

  “ตอ้งการให้ครูจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัปรัชญาโรงเรียนท่ีว่า คุณธรรม 
นาํวิชา พฒันาสุข” 

  “ต้องการให้ครูเป็นครูมืออาชีพที่มีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เพื่อ
กา้วทนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว” 

  “ครูท่ีมีอายงุานสอนเป็นเวลาหลายสิบปีส่วนใหญ่ คุน้เคยกบัการสอนดว้ย
การใหข้อ้มูลความรู้ เป็น Teacher แต่ในศตวรรษท่ี 21 สภาพแวดลอ้มเปล่ียน เด็กก็มีลกัษณะนิสัย
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ครูจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้นกัเรียนมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมปฏิบติั สร้างสรรคผ์ลงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความคงทนมากข้ึน จึงจาํเป็นท่ีครู
ตอ้งพฒันาตนเองดว้ยการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้” 

  “วิธีการสอนของครูมีความหลากหลาย บางคนบรรยายเก่ง มีจดักิจกรรม
บา้ง เช่น งานกลุ่ม เกม นาํเสนองานหนา้ชั้นเรียน การทดลอง การใชบ้ตัรคาํ/บตัรภาพ/แผน่พบั การ
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สาธิต การปฏิบติัจริง(การงานฯ เช่น นํ้าผลไม ้ขนมปังหนา้หมู) ใชส่ื้อ ICT (มีจาํนวนนอ้ย) จากการ
อบรมการใชส่ื้อ ICT พบวา่ ครูอยูใ่นกลุ่มอ่อน เป็นจาํนวนมาก” 

  ด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน สภาพจริงในปัจจุบนั นกัเรียน
จะมีความสุขตามวยั ใฝ่หาความรู้ตามความสนใจของแต่ละคน ครูมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
ของนกัเรียน หากครูเครียด นกัเรียนจะกลวั แต่ถา้ครูอารมณ์ดี นกัเรียนก็จะสนใจในการเรียนและ
ยนิดีร่วมกิจกรรมต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ ดงัตวัอยา่งขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 

  “มีความสุขตามวยั ในการเรียนรู้ก็แตกต่างตามศกัยภาพของแต่ละคน เด็ก
รู้จกัวางแผนตารางเวลาของตน เช่น จะทาํอะไร สังเกตจากการเขา้หอ้งสมุด เด็กเลก็ๆ บางคนก็ชอบ
เขา้หอ้งสมุด บางคนไม่ชอบอ่านกจ็ะเล่น มีผาดโผนบา้ง” 

  “ในชั้นเรียน บางคนเรียนดี ก็มีความสุข บางคนทาํงานช้า หลากหลาย 
ข้ึนอยูก่บัครู เช่น ครูเครียด (จากงานหรือบา้น) เด็กจะรู้สึกกลวั ไม่กลา้กระดิกตวัไปไหน ครูบางคน
กป็ล่อยเดก็จนเกินไป บางหอ้งครูอธิบายแบบมีมุขสนุกสนานเด็กก็จะเฮฮา เวลาใหร่้วมกิจกรรมเด็ก
กจ็ะยนิดีวิ่งออกไปทาํกิจกรรมหนา้หอ้ง”  

1.1.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ระดบัประถมศึกษา พบวา่ 

  ด้านการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภายใน
สถานศึกษา มีการจดัประชุมครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อความเขา้ใจและดาํเนินการ
ขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันโดยใช้นโยบายของโรงเรียนเป็นหลกั อีกทั้งเพื่อสอบถามความ
ตอ้งการหรือปัญหาของครูในกลุ่มสาระ ใหค้าํแนะนาํและแบ่งปันขอ้มูลท่ีไดรั้บมา เช่น เทคนิควิธีสอน 
ส่ือการสอน ให้ความเป็นกนัเอง ช่วยเหลือเพื่อนครูในทุกเร่ือง สร้างความไวว้างใจ ดงัตวัอย่าง
ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ต่อไปน้ี 

  “ใหก้าํลงัใจและพยายามพดูคุยเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนโดยใชน้โยบาย
ของโรงเรียนเป็นหลกั โดยใชเ้วลาประชุมของกลุ่มสาระมาแบ่งปันกนั” 

  “ช่วยพฒันาการสอนกับเพื่อนครู ให้ขอ้มูล แบ่งปันความรู้จากส่ิงท่ีเรา
เรียนรู้มา ใหค้าํแนะนาํ เช่น เทคนิคการสอน หรือความรู้ในรูปแบบใหม่ และแบ่งปันเร่ืองส่ือการสอน” 

  “แนะนาํการสอนประวติัศาสตร์โดยการใชเ้พลง เพราะจะทาํให้เด็กจาํใน
ส่ิงท่ีควรจาํได ้และช่วยสอนใหดู้บา้ง แนะนาํการใชส่ื้อการสอน แนะนาํวิธีสอนบา้ง”   

  ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู สภาพปัจจุบนัครูมีความรู้ใน
หลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั มีความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาท่ีสอนดี มีการใชส่ื้อ การทดลอง 



134 
 

จดักิจกรรม เกม  เพลง ส่วนส่ิงท่ีครูหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้มุ่งเนน้ แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ดา้น
ความรู้และทกัษะ และดา้นคุณลกัษณะ ซ่ึงสรุปประเดน็จากผลการสนทนากลุ่ม ไดด้งัน้ี 

1. ดา้นความรู้และทกัษะ ครูควรมีความรู้และทกัษะในประเดน็ต่อไปน้ี 
1.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร มาตรฐาน

การเรียนรู้ ตวัช้ีวดั จดัเรียงเน้ือหาวิชาอยา่งต่อเน่ือง เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของนกัเรียน รวมถึงการ
นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

1.2 การจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีว ัด 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม คิดตั้งคาํถาม คน้ควา้หาคาํตอบ ไดส้ัมผสัของจริง ทาํงาน
แลกเปล่ียนและประสานความคิดเห็นร่วมกบัเพ่ือน 

1.3 การใชส่ื้อการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์
การเรียนรู้/มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนรู้ร่วมกนั ไดส้ัมผสัของจริง
หรือส่ือการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนและครูร่วมกนัสร้างข้ึน 

1.4 การวดัและประเมินผลหลากหลายวิธี เช่น ครูประเมิน นักเรียน
ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน เนน้การประเมินพฒันาการ มีการกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผล
ท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั และใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลหลากหลาย
ประเภท 

2. ดา้นคุณลกัษณะ ครูควรมีพฤติกรรมในประเดน็ต่อไปน้ี  
2.1 การเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่เพื่อนครูและนักเรียน มีความประพฤติ

เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน เช่น การแต่งกาย การใชค้าํพดู กิริยาท่าทาง 
2.2 มีความกระตือรือร้นในหนา้ท่ีรับผิดชอบ มีความน่าเช่ือถือ ไวใ้จได ้

เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
2.3 มีความรักและเมตตาต่อนักเรียน เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือ เสริม

กาํลงัใจนกัเรียน สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดดี้ 
  ด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน สภาพจริงในปัจจุบนั นกัเรียน

จะมีความใส่ใจต่อการเรียนไม่เท่ากนั มีความสนใจท่ีแตกต่างกนั ชอบอ่านหนงัสือก็จะเขา้หอ้งสมุด 
ชอบกีฬา ชอบดนตรี ก็จะทาํกิจกรรมท่ีตนสนใจ ส่ิงท่ีมุ่งหวงั คือ นักเรียนสนใจเรียน ให้ความ
ร่วมมือทาํกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูตอ้งปรับวิธีการสอนท่ีมีความหลากหลาย มีส่ือท่ีน่าสนใจ อาจ
เพิ่มเกม เพลง ใหเ้ดก็ๆ เกิดความสนใจมากข้ึน ดงัตวัอยา่งผลการสนทนากลุ่ม ต่อไปน้ี 

  “อยากให้นักเรียนมีความสนใจเรียนและมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ โดยครูตอ้งปรับวิธีการสอน ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม” 
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  “ขอใหน้กัเรียนมีความสนใจเรียนมากข้ึน ซ่ึงครูก็ตอ้งปรับเปล่ียนวธีิการ
สอน อาจเพิ่มเกม เพลง ใหเ้ดก็ๆ เกิดความสนใจมากข้ึน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน” 

  “อยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนและสามารถคิดวิเคราะห์ได้ โดยครูสอน
หลากหลายวิธีการและมีส่ือท่ีน่าสนใจ ใหโ้อกาสนกัเรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้” 

1.1.3 การสอบถามครูผู้สอนระดบัประถมศึกษา พบวา่  
  ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู สภาพปัจจุบนัครูปฏิบตัิตาม

นโยบายโรงเรียน มีความพอใจวิชาท่ีสอน เพราะมีความเขา้ใจ มีความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาท่ีสอน ตั้งใจ
ทาํหน้าท่ีสอนอย่างดี ภูมิใจในวิชาชีพ ช่วยให้นักเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั
ช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้นได ้แต่ดว้ยเน้ือหาวิชาและจาํนวนนกัเรียนต่อชั้นเรียนท่ีมีจาํนวนมากทาํให้
ครูมีความรู้สึกยากลาํบากในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดงัตวัอยา่งขอ้มูลการสอบถามต่อไปน้ี 

  “ส่วนใหญ่พีก็่สอนแบบเดิม  ๆตามเน้ือหาในหนงัสือ เพราะกลวัสอนไม่ทนั” 
  “เน้ือหาวิชามีมาก จาํนวนนกัเรียนในหอ้งกเ็ยอะ จดักิจกรรมลาํบาก” 
  “ครูตอ้งมีความรู้ สอนได ้ถ่ายทอดใหศิ้ษยทุ์กคนเท่ากนั ตรงเวลา ขยนั เป็น

แบบอย่างท่ีดี สอนให้เด็กเป็นคนดี มีระเบียบวินัย อ่านออกเขียนได ้อยู่ร่วมกบัคนอ่ืนได้และมี
ความสุข” 

  “สาํหรับการสอนของดิฉันนั้น ยงัตอ้งหาเทคนิคการสอนเพ่ือสร้างความ
สนใจให้กบันกัเรียน และพยายามให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด บางคร้ังตอ้งศึกษาทกัษะการสอน
จากคุณครูท่านอ่ืน สังเกตวิธีการสร้างแรงจูงใจ หรือกระตุน้นกัเรียนใหรั้บผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตน 
ในการสอนดิฉันพยายามยกตวัอย่างหรือสถานการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจมากข้ึน และดิฉัน
ตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองอยูเ่สมอ” 

  “จากการสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีสอน นกัเรียนจะเกิดความสนุกสนาน
เม่ือไดท้าํกิจกรรมควบคู่ไปกบัการเรียน แต่ถา้ครูเป็นผูอ้ธิบายหรือป้อนขอ้มูลใหอ้ยา่งเดียว นกัเรียน
ไดแ้ต่ฟัง เกิดความเขา้ใจในบทเรียนค่อนขา้งนอ้ย เพราะนกัเรียนบางคนจะเขา้ใจไดช้า้ บางคนฟัง 
บางคนไม่ฟัง ดิฉันจึงพยายามให้นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในชัว่โมงเรียนอยู่เสมอ โดยรวม นักเรียน
ตั้งใจเรียนดี และสนุกไปกบัการเรียนดีข้ึน พฤติกรรมการทาํงานและการส่งงานกดี็ข้ึนดว้ยเช่นกนั” 

  ด้านการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภายใน
สถานศึกษา สภาพในปัจจุบนัมีการจดัประชุมครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อความเขา้ใจและ
ดาํเนินการขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนัโดยใชน้โยบายของโรงเรียนเป็นหลกั มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มสาระวิชา ส่ิงท่ีครูตอ้งการรับการสนับสนุนคือตวัอย่างการจัดการเรียนรู้
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ท่ีชัดเจนตรงตามสาระวิชาท่ีสอน การนิเทศติดตามช่วยเหลือท่ีเป็นรูปธรรม จริงใจ จริงจงั ดัง
ตวัอยา่งขอ้มูลการสอบถามต่อไปน้ี 

  “อยากใหผู้มี้ความรู้ในดา้นการศึกษามาช่วยแนะนาํเทคนิคการสอนใหม่ๆ” 
  “ตอ้งการดูตวัอยา่งการสอนท่ีชดัเจน ตรงตามวิชาท่ีตนสอน” 
  “อยากใหมี้การนิเทศติดตามช่วยเหลือท่ีเป็นรูปธรรม จริงใจ จริงจงั” 

1.1.4 การสอบถามนักเรียนระดับประถมศึกษา พบวา่ 
  ด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา สภาพ

ปัจจุบนั นกัเรียนท่ีรู้สึกไม่มีความสุข เพราะปฏิบติัไม่ได ้ไม่มีส่วนร่วมในการเรียน ส่วนนกัเรียนท่ีมี
ความสุขในการเรียน เพราะไดท้าํกิจกรรมท่ีตนสนใจ ไดรั้บโอกาสให้แสดงความสามารถท่ีตนมี 
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเพื่อนร่วมเรียนรู้ เกิดความสุขสนุกสนาน ครูใหค้วามสนใจ ความรัก 
ความอบอุ่น จึงมีความสุข ทาํใหอ้ยากมาโรงเรียน สรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นการเรียนรู้ นกัเรียนมีความพอใจเม่ือไดรั้บโอกาสใหส้อบถาม แสดง
ความคิดเห็น แสดงความสามารถ มีความสุขในการร่วมกิจกรรม ไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเอง เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองเม่ือปฏิบติังานจนสาํเร็จ   

2. ดา้นความสมัพนัธ์กบัครูและเพื่อน นกัเรียนมีความสุขในการทาํกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน ไดรั้บความสนใจ ความรัก ความอบอุ่นจากครู เกิดความสุข ทาํให้อยากมา
โรงเรียน  

  ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ในปัจจุบนันักเรียนท่ีรู้สึกไม่มี
ความสุขในการเรียนเพราะการใชค้าํพูดท่ีไม่น่าฟังของครู ส่วนนักเรียนท่ีมีความสุขในการเรียน 
เพราะครูจดัการเรียนรู้น่าสนใจ นกัเรียนมีส่วนร่วม สามารถปฏิบติัได ้นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
ในกรณีท่ีนักเรียนปฏิบติัไม่ถูกตอ้งแลว้ครูให้คาํแนะนาํและให้โอกาสแกไ้ข นักเรียนชอบครูท่ีมี
อารมณ์ขนั อารมณ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส สรุปไดด้งัน้ี 

1. ดา้นความรู้ความสามารถของครู นกัเรียนพึงพอใจเม่ือครูจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีน่าสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งการสอบถาม แสดง
ความคิดเห็น ฝึกปฏิบติัดว้ยตวันกัเรียนเอง ไดใ้ชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายร่วมกนักบัครูและเพื่อน 
และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

2. ดา้นคุณลกัษณะของครู นกัเรียนพึงพอใจในครูท่ีมีอารมณ์ขนั อารมณ์ดี 
ยิ้มแยม้แจ่มใส มีความรัก ความเมตตา ให้กาํลงัใจในการเรียน ให้ความช่วยเหลือเม่ือนักเรียนมี
ปัญหา 
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จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มงานบริหารวิชาการ การสนทนากลุ่ม
หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบัประถมศึกษา การสอบถามครูและนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
เ ก่ียวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวงัของโรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี สรุปไดว้่า
โรงเรียนสังกดัสังฆมณฑลราชบุรีมีการดาํเนินงานตามแผนแม่บท (Master Plan) ของฝ่ายอบรม
ศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี มีการส่งครูเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาเพ่ือพฒันาสมรรถนะของครู มีการ
ประชุมครูเป็นประจาํทุกเดือน โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยเพื่อความเขา้ใจท่ีชดัเจนในการรับทราบ
นโยบาย แผนงาน ตลอดจนการดาํเนินการขบัเคล่ือนโดยท่ีครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในดา้น
การจดัการเรียนรู้ของครูมีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการบรรยาย ให้ความรู้โดยครู 
สาํหรับดา้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน นักเรียนจะไม่ชอบวิชาท่ีตนตอ้งนั่งฟังเพียง
อยา่งเดียว กิจกรรมใดท่ีตนทาํไดจ้ะมีความสุขและช่ืนชอบในวิชานั้น การท่ีไดม้าพบเพื่อนตลอดจน
การดูแลเอาใจใส่ ไดรั้บความรัก ความอบอุ่นจากครู ทาํใหน้กัเรียนมีความสุขและเตม็ใจมาโรงเรียน 

ผูว้ิจยันาํขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้มาใชเ้ป็นฐานคิดในการพฒันารูปแบบการเสริมพลงั
เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา คือ ในกระบวนการเสริมพลงัขั้นตอนท่ี 3 การเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ือง ในขั้นยอ่ยท่ี 3.2 
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการจดัหาตวัอย่าง
วิธีการจดัการเรียนรู้ให้ครูไดศึ้กษาเพื่อนาํไปจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียน รวมถึงการเสนอคุณลกัษณะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนกัเรียน เพ่ือให้ครูมีแนวทางในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียน รวมถึงการให้ครูมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูในทุกขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความผกูพนั รู้สึกเป็นเจา้ของกระบวนการเสริม
พลงัน้ี 

1.2 ผลการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีผล
ดงัต่อไปน้ี  

1.2.1 หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการเสริมพลงั (Empowerment) พบว่าใน
การเสริมพลงั ผูเ้สริมพลงัตอ้งศึกษา 6 มิติการเสริมพลงั (6 Dimensions) แนวคิดหลกัความเป็น
ประชาธิปไตย (Democratization) แนวคิดหลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) ทฤษฎีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Administration Theory) ทฤษฎีพฤติกรรมองคก์าร 
(Organizational Behaviors Theory) ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์(Maslow’s Hierachy 
of Needs) ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง  (Change Theory) แนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ แนวคิดการเสริมพลงัของผูป้ฏิบติังาน (Employee Empowerment) 
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แนวคิดในหลกัความเป็นผู เ้ ชี่ยวชาญ  (Professionalization) แนวคิดในหลกัความสามารถ 
(Enablement) ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy Theory) และทฤษฎีการ
กาํหนดตนเอง (Self-Determination Theory) สรุปไดว้่า กระบวนการเสริมพลงัจึงเป็นกระบวนการ
ประชาธิปไตยท่ีปฏิรูปไปสู่รูปแบบของการมีส่วนร่วม ทาํให้ครูเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความ
มุ่งมัน่และผกูพนัในภารกิจนั้นๆ มีโอกาสใชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และปฏิบติังานดว้ยความ
เต็มใจ มีการแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์ ประสบการณ์ ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ทาํงาน โดยครูไดรั้บการยอมรับในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ มีความชาํนาญในการถ่ายทอดกระบวนการ
เรียนรู้ สามารถกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีและรับผิดชอบงานของตนเอง สามารถเปล่ียนอาํนาจไปเป็น
ผลงาน และเป็นการปฏิบติังานอย่างอิสระสร้างสรรค ์ซ่ึงผูเ้สริมพลงัควรทาํความเขา้ใจถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล และดาํเนินการสนบัสนุนส่งเสริมดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายในการช่วยเหลือท่ี
ย ัง่ยืนในท่ีสุด สาํหรับการเสริมพลงัดา้นจิตใจเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจท่ีทาํให้เกิดความ
เช่ือมัน่ในความสามารถของตน (self-efficacy) โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการจูงใจในการปฏิบติังาน
และการรับรู้ความสามารถของตนเพ่ือนาํไปสู่คุณลกัษณะของการปฏิบติังานอยา่งริเร่ิมสร้างสรรค์
และมุ่งมัน่สู่ความสําเร็จ จากแนวคิดดงักล่าว ผูว้ิจยันาํมาใชเ้ป็นฐานคิดในการพฒันารูปแบบการ
เสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นกระบวนการเสริมพลงัให้ครูรับรู้และเห็นคุณค่าใน
ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน แสดงความคิดเห็น  

1.2.2 หลกัการแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency) สมรรถนะเป็น
คุณลกัษณะของบุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และพฤติกรรมการปฏิบติังาน ท่ี
ส่งผลให้การปฏิบติังานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย ทั้งน้ี ผูว้ิจยัสังเคราะห์สมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนให้ประสบผลสําเร็จ ประกอบดว้ย 
ความรู้ ทกัษะ (ตารางท่ี 4 หนา้ 70) และคุณลกัษณะ (ตารางท่ี 5 หนา้ 73) โดยดา้นความรู้และทกัษะ 
หมายถึง สมรรถนะดา้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
สมรรถนะดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้ และสมรรถนะด้านการวดัประเมินผลการเรียนรู้ ประเมิน
โดยใชแ้บบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั และแบบประเมินตนเองของครูผูรั้บการเสริมพลงัท่ีมีต่อ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของตนเอง (Reflective 
Journal) และดา้นคุณลกัษณะ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของครูท่ีมีผลต่อการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขใหบ้รรลุผลสาํเร็จ ประกอบดว้ยดา้นผูน้าํการเรียนรู้ ดา้น
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การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และดา้นความรักและเมตตาต่อศิษย ์ประเมินโดยใชแ้บบ
สงัเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

1.2.3 หลกัการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ 
ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดการออกแบบระบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดของ Kemp and others 
(2011: 14-18), ADDIE Model ซ่ึงมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida (Kevin 
Kruse, 2009: 1) และการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตามแนวคิดของ Dick, Carey and Carey 
(2005: 1-8) มาใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนการจดัการเรียนรู้ และการดาํเนินการ
จดัการเรียนรู้ทั้งระบบของครู เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข  

1.2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (Happiness Learning) การเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (behavior) ของผูเ้รียน อนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้ ซ่ึงผูว้ิจยั
สังเคราะห์องค์ประกอบการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนเป็น 3 ด้าน ไดแ้ก่ (1) ด้าน
คุณลกัษณะท่ีใฝ่เรียนรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง (2) ด้านการเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ 
(3) ดา้นสมัพนัธภาพกบัครูและเพื่อน วิธีการวดัความสุขในการเรียนรู้ สามารถวดัโดยใชแ้บบประเมิน
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั และ
แบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (Reflective Journal)  
   จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งดงักล่าว
ขา้งตน้ ผูว้ิจยันาํมาใชเ้ป็นฐานคิดในการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา นัน่คือ ในกระบวนการเสริมพลงั
ควรเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วม เพื่อใหค้รูเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความมุ่งมัน่และผกูพนัใน
การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของตนโดยใชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และปฏิบติังาน
ดว้ยความเตม็ใจ มีการแลกเปล่ียนวิสยัทศัน์ ประสบการณ์ ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ใน
การทาํงาน ใหก้ารยอมรับครูในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ มีความชาํนาญในการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ 
สามารถกาํหนดบทบาทหน้าท่ีและรับผิดชอบงานของตนเอง สามารถเปล่ียนพลงัท่ีมีกลายเป็น
ผลงาน และเป็นการปฏิบติังานอย่างอิสระสร้างสรรค ์ซ่ึงผูเ้สริมพลงัควรทาํความเขา้ใจถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล และดาํเนินการสนบัสนุนส่งเสริมดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายในการช่วยเหลือท่ี
ย ัง่ยนืในท่ีสุด มุ่งเนน้การเสริมพลงัดา้นจิตใจท่ีทาํใหค้รูเกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน 
(self-efficacy) โดยเนน้ไปท่ีกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานและการรับรู้ความสามารถ
ของตนเพ่ือนาํไปสู่คุณลกัษณะของการปฏิบติังานอยา่งริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมุ่งมัน่สู่ความสาํเร็จ  
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1.3 การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการเสริมพลัง สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และการ

จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และผู้บริหารโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีผลการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
ด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุข ความสุขเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี คือ 

อารมณ์ ความรู้สึก ท่ีพึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง นัน่คือ พอใจกบักิจกรรมการเรียนรู้ เกิดจากการทาํ
ห้องเรียนเป็นโรงละคร นั่นคือ ห้องเรียนท่ีมีกิจกรรม มีกระบวนการ ท่ีอยู่ในความสนใจของเด็ก 
โดยนักเรียนจะมีสมาธิ มีความสนใจจดจ่ออยู่กบับทเรียน กระตือรือร้น ตั้งใจปฏิบติักิจกรรมการ
เรียนรู้ มุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จ มีส่วนร่วมในการเรียน ตั้งคาํถามในส่ิงท่ี
ตอ้งการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนและผูส้อน แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อยา่งมีความสุข เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัการเรียนรู้อยา่งมีความสุข สามารถ
วดัไดท้ั้งเชิงปริมาณ คือ แบบประเมินการเรียนรู้อย่างมีความสุข และเชิงคุณภาพ คือ การบนัทึก
สะทอ้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุข โดยนกัเรียน 

“ความสุขเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของการเรียนรู้มาก ถา้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ จะ
พฒันาไดเ้ร็ว และยงัเอ้ือใหเ้กิด Self Learning (การเรียนรู้ดว้ยตนเอง)” 

“สารเคมีในสมอง ท่ีหลัง่ออกมาเม่ือคนมีความสุข สุขจากการเรียนรู้ สุขจากการ
ไดม้าโรงเรียน สารเคมีในสมองท่ีหลัง่ออกมาทาํให้เด็กเกิดการเรียนรู้ไดดี้ เม่ือเกิดความสุขกาย สุขใจ 
ครูเติมอะไรให ้เดก็กจ็ะเกิดการเรียนรู้ไดดี้” 

ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
ในดา้นความรู้และทกัษะ ครูควรมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการออกแบบการจดัการเรียนรู้
ใหเ้น้ือหาวิชามีความต่อเน่ืองและการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ให้โอกาสนกัเรียนมีส่วนร่วม ตั้งแต่การคิด แสวงหาความรู้ ปฏิบติัร่วมกบัเพ่ือน จดัส่ือการเรียนรู้ท่ี
น่าสนใจ นักเรียนไดใ้ชส่ื้อเพื่อการแสวงหาความรู้ เพื่อพฒันานักเรียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะ ส่วนดา้นคุณลกัษณะหรือทศันคติของครู ครูแสดงความเป็นมิตร ยิม้แยม้ กระตือรือร้น 
เปิดใจ เขา้ใจ ให้กาํลงัใจ และให้คาํแนะนาํ สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
สามารถวดัไดท้ั้งเชิงปริมาณ คือ แบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ (Scoring Rubric) และ
แบบวดัเชิงคุณภาพ คือ แบบสงัเกตพฤติกรมการจดัการเรียนรู้ 
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“ใชค้าํถามกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด วิเคราะห์ และเพิ่มแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง กระตุน้ใหน้กัเรียนใชศ้กัยภาพท่ีตนมีอยู ่ครูตอ้งเปิดโอกาสน้ีใหน้กัเรียน 
ถา้ครูไม่มีเวทีใหเ้ด็กประสบความสาํเร็จเลย แลว้ความสุขจะมาจากไหน นัน่คือ ครูตอ้งเปิดพื้นท่ีให้
นกัเรียนไดแ้สดงศกัยภาพของตนออกมา เม่ือนกัเรียนประสบความสาํเร็จในการทาํอะไรบางอยา่ง 
เคา้จะมีความสุข และจะมีความเช่ือมัน่” 

“การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั ลกัษณะครูท่ีมีหนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส แสดงถึงความสุข 
ความอบอุ่น ความไวเ้น้ือเช่ือใจ ทาํใหเ้ด็กเกิดความสุข และครูตอ้งเปิด (Open) เขา้ใจและรับได ้ว่า
เด็กเป็นอย่างไร ตอ้งเขา้ใจเด็ก เขา้ใจวยัของเด็กว่าเด็กตอ้งการความสนุกสนาน ความบนัเทิง 
ตอ้งการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน ตอ้งการใชพ้ลงัท่ีมีอยูใ่นการเคล่ือนไหว” 

“การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ควรเป็นการ Learning by 
Doing เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย โดยเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง มุ่งเนน้ Teach less, Learn 
more สอดแทรกคุณธรรมคาทอลิก ส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 นัน่คือ สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ
และคุณลกัษณะตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยสอนใหบ้รรลุหลกัสูตรทั้งครบ” 

ด้านการเสริมพลัง มีหลกัการแนวคิดและทฤษฎีมากมายท่ีควรนาํมาใช้พฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข อาทิ ทฤษฎีการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม หลกัความเป็นประชาธิปไตย หลกัการกระจายอาํนาจ ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy Theory) ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ กระบวนการ ขั้นตอน การเสริมพลงั (Empowerment) เพ่ือพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ควรเสริมสร้างใหค้รูตระหนกัในคุณค่าของตวัเอง 
มีความรักภาคภูมิใจในวิชาชีพและรักนกัเรียน ความผกูพนัในองคก์ร การใหข้อ้มูลดว้ยการประชุม 
เพื่อส่ือสารแผน นโยบาย ขอ้มูลความรู้ รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั นาํสู่การปฏิบติัในชั้น
เรียนโดยมีระบบติดตามช่วยเหลือ รวมถึงการเรียนรู้และพฒันาจากการถอดบทเรียนเพื่อการพฒันา
ต่อไป 

“เร่ิมท่ี กระตุน้ความรักก่อน รักเด็ก รักในวิชาชีพ ถา้ความรักมาแลว้ ก็พร้อมท่ีจะ
เร่ิมตน้ ท่ีจะพฒันา” 

“การพฒันาครู ตอ้งให้ครูเขา้ใจว่าคนท่ีสาํคญัท่ีสุดในชีวิตของครูคือนกัเรียน ส่ิงท่ี
จะเกิดข้ึนแก่นกัเรียน ส่ิงท่ีเป็นของโรงเรียนตามปรัชญา แนวคิด ความเช่ือของโรงเรียน ออกแบบ
ส่ิงต่างๆใหไ้ดต้ามวิสยัทศัน์ พนัธกิจของโรงเรียน ซ่ึงครูตอ้งรู้” 
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จากผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข และการถอดบทเรียนจากโรงเรียนท่ีจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความสุข ตามขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยันาํมาใชเ้ป็นฐานคิดในการเสริมพลงัเพ่ือพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่สงเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน โดยการ
เสริมสร้างใหค้รูตระหนกัในคุณค่าของตวัเอง มีความรักภาคภูมิใจในวิชาชีพและรักนกัเรียน รวมถึง
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัและถอดบทเรียนเพื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะ ในดา้นความรู้และทกัษะ ครูควรมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ให้เน้ือหาวิชามีความต่อเน่ืองและการนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั จดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ใหโ้อกาสนกัเรียนมีส่วนร่วม ตั้งแต่การคิด แสวงหาความรู้ ปฏิบติัร่วมกบัเพื่อน จดัส่ือ
การเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ นักเรียนไดใ้ชส่ื้อเพื่อการแสวงหาความรู้ เพื่อพฒันานักเรียนทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะ และคุณลกัษณะ ส่วนดา้นคุณลกัษณะหรือทศันคติของครู ครูแสดงความเป็นมิตร ยิ้มแยม้ 
กระตือรือร้น เปิดใจ เขา้ใจ ให้กาํลงัใจ และให้คาํแนะนาํ โดยมีแนวการจดักิจกรรมท่ีอยู่ในความ
สนใจของเด็ก โดยนกัเรียนจะมีสมาธิ มีความสนใจจดจ่ออยูก่บับทเรียน กระตือรือร้น ตั้งใจปฏิบติั
กิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สาํเร็จ มีส่วนร่วมในการเรียน ตั้งคาํถาม
ในส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนและผูส้อน แสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อยา่งมีความสุข  

2. ผลการพัฒนารูปแบบและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลังเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

2.1 การพฒันารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
 ในขั้นน้ี เป็นการสังเคราะห์ร่างต้นแบบรูปแบบการเสริมพลัง เพื่อพ ัฒนา

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัพิจารณาดาํเนินการในลกัษณะควบคู่กนัไปทั้งในขั้นการออกแบบ (Design) 
และขั้นการพฒันา (Development) โดยทาํขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดจ้ากขั้นการวิเคราะห์ (Analysis: 
Research1 (R1)) ทั้งหมด รวมถึงเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบการเสริมพลงัฯ มา
ใช้เป็นฐานคิดในการร่างรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (APPA Model) ท่ีประกอบดว้ย 
หลกัการ วตัถุประสงค ์ปัจจยัสนบัสนุน และขั้นตอนการดาํเนินการ ตามระยะการเสริมพลงั 4 ระยะ 
ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนตามหลกัการแนวคิดการออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional Design: 
ID) ของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) และการออกแบบการเรียนการสอน “ADDIE Model” 
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ซ่ึงมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมของ University of Florida (Kevin Kruse, 2009: 1) การวิจยัและ
พฒันา (Research and Development) (องอาจ นยัพฒัน์, 2553) ร่วมกบัการศึกษาหลกัการแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงั สมรรถนะ และการเรียนรู้อย่างมีความสุข รวมไปถึงขอ้มูลจาก
ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน การพฒันา และการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา ทาํให้ไดร่้างรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (APPA Model) ซ่ึงประกอบดว้ย 
หลักการ วตัถุประสงค์ ปัจจัยสนับสนุน และขั้นตอนการดาํเนินการเสริมพลังตามระยะของ
กระบวนการเสริมพลงั ดงัน้ี 
   ร่างรูปแบบการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา (APPA Model) 

  หลกัการ 
  การเสริมพลงัครู ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ส่งเสริม และ

สนับสนุนให้แสดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

  วตัถุประสงค์ 
  เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข

ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
  กระบวนการเสริมพลงั ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัของครู และประเมินความ

ตอ้งการเสริมพลงั (Analyzing: A)  
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวางแผนร่วมกนั (Planning: P)  
  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นกิจกรรมการเสริมพลงั (Power Acting: P) ประกอบดว้ย 
1. สร้างแรงจูงใจ (Motivating)  
2. ใหข้อ้มูล (Informative)  
3. เพิ่มพนูความรู้และความรัก (Increasing)  
4. นาํสู่การพฒันา (Developing)  

  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการประเมินผลการเสริมพลงั (Assessing : A)  
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  ปัจจัยสนับสนุน 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสําคญัของการเสริมพลงั และให้การสนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
2. การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู โดยครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

  การวดัและประเมินผล 
1. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
2. การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนใน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ 

ดา้นการเรียนรู้ และดา้นสมัพนัธภาพ 
   ดงัรายละเอียดในแผนภาพท่ี 9   
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แผนภาพท่ี 9 รูปแบบการเสริมพลังเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ใชใ้นการสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) 

หลักการ : การเสริมพลงัครูดว้ยการสร้างบรรยากาศการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ส่งเสริมความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ี
เป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ และสนบัสนุนใหแ้สดงออกซ่ึง
ความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีเป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ 

APPA MODEL

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพฒันาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดับ
ประถมศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุน 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสาํคญัของการเสริม
พลัง และให้การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
2. การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ดว้ย
ความสมคัรใจของครู และครูมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน 

กระบวนการ APPA Model 
ระยะที ่1 การวเิคราะห์สภาพจริงใน
ปัจจุบนัและประเมนิความต้องการเสริม
พลงั (A : Analyzing phase) 
 

ระยะที ่2 การวางแผน (P : Planning phase
 

ระยะที ่3 การแสดงพลงั (P : Power Acting 

phase) ประกอบดว้ย 

3.1 การจูงใจ (Motivating) 

3.2 ใหข้อ้มูล (Supporting) 

3.3 เพิ่มพนูความรู้ (Creating) 

3.4 นาํสู่การพฒันา (Meeting) 
 

ระยะที ่4 การประเมนิผลการเสริมพลงั 
(A : Assessing phase) 

การวดัและประเมนิผล 
1. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
2. การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ใน 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ ดา้นการเรียนรู้ 
และดา้นสมัพนัธภาพ 
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 ผลการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ไดแ้ก่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองประกอบดว้ย 1) คู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ 
2) คู่มือการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูฯ 3) แผนการเสริมพลงัและปฏิทินการเสริม
พลงั ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั ประกอบดว้ย 1) ประเด็นการสัมมนา
ผูเ้ช่ียวชาญ 2) แบบตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั (มี
รายละเอียดในบทท่ี 3) 

2.2 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ท่ีพฒันาข้ึน มีการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเป็นไปไดข้องการนาํร่างตน้แบบรูปแบบการเสริม
พลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา ดว้ยการสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพ่ือรับรองรูปแบบ “การเสริม
พลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา” ในวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอ้งประชุมบณัฑิตศึกษา 
ภาควิชาหลกัสูตรและวิธีสอน ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ซ่ึงผลการสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ มีมติเป็นเอกฉันทรั์บรองตน้แบบ 
“รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา” ดงัคาํกล่าวบางตอนจากการสมัมนาผูเ้ช่ียวชาญ 

   “องคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม ครบถว้น มีช่ือสั้นๆ จาํง่ายดี”  
   “ชอบใจ Empower การเสริมพลงัมี 2 อยา่ง จากภายในและจากภายนอก กิจกรรม

เสริมพลงั ในงานวิจยัน้ี ควรเป็น Internal” 

   ทั้งน้ี จากการสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญเพื่อรับรอง “รูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา” ผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ดงัตารางท่ี 9 (แสดงในบทท่ี 3 หน้า 
102) 

   เม่ือนาํขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข จึงได้องค์ประกอบของ
รูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) ซ่ึงประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์
ปัจจยัสนบัสนุน การวดัและประเมินผล และขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัตามระยะของการเสริมพลงั 
ดงัน้ี 
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   รูปแบบการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา (NICE Model) 

  หลกัการ การเสริมพลงัครู ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ส่งเสริม 
และสนบัสนุนใหแ้สดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

  วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

  ปัจจัยสนับสนุน 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสําคญัของการเสริมพลงั และให้การสนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
2. การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู โดยครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

  การวดัและประเมินผล 
1. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
2. การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนใน  3 องค์ประกอบ  ได้แก่  ด้าน

คุณลกัษณะ ดา้นการเรียนรู้ และดา้นสมัพนัธภาพ 
  กระบวนการเสริมพลงั ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบันของครู และประเมินความ

ต้องการเสริมพลัง (Need Analyzing: N) เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน และร่วมกนัพฒันารูปแบบการเสริมพลงั
เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา และเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนาํรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขไปใช ้โดยเร่ิมตน้จากการ
สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจโดยการสร้างความคุน้เคยและความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั  

  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนร่วมกัน (Interactive Planning: I) เพื่อนาํไปสู่
เป้าหมายตามขั้นท่ี 1  

  ขั้นตอนที่ 3 การเสริมพลงัอย่างต่อเน่ือง (Continue Empowering: C) เป็นการ
ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูเกิดความมัน่ใจว่าตนเองมีศกัยภาพเพียงพอในการจดัการเรียนรู้ โดยอาศยั
การสร้างแรงจูงใจ ใหข้อ้มูล เพิ่มพนูความรู้ นาํสู่การพฒันา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. สร้างแรงจูงใจ (Motivating) ดว้ยการกระตุน้ให้ครูผูส้อนตระหนกัในคุณค่า
ของวิชาชีพครู เกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู โดยการถอดบทเรียนจากบุคคลตวัอยา่ง
ในวิชาชีพครู แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และการใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

2. ให้ข้อมูล (Informative) ดว้ยการกระตุน้ขอ้มูลความรู้เดิม และเพิ่มเติมขอ้มูล
ความรู้ใหม่ใหแ้ก่ครูผูส้อน เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
โดยศึกษาเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน รวมถึง
การฝึกปฏิบตัิการออกแบบการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน 
การถอดบทเรียนจากการศึกษาตวัอย่างการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระหวา่งครูผูส้อน  

3. เพิ่มพูนความรู้และความรัก (Increasing) ด้วยการให้โอกาสครูนาํขอ้มูล
ความรู้ท่ีไดรั้บ และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรค ์(Creating) ดว้ยความ
เป็นอิสระ (Autonomy) ในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง สร้างองคค์วามรู้ดว้ยความมัน่ใจ ดว้ยการ
เลือกนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคใหมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน ตลอดจนการแสดงออกถึงความรักและเมตตา
ต่อนกัเรียนทุกคน 

4. นําสู่การพฒันา (Developing) ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Positive Reflective) เพื่อกระตุน้การเรียนรู้ต่อยอด เป็นระยะท่ีครูผูรั้บการเสริมพลงั และผูเ้สริมพลงั 
ร่วมกนัทบทวนสะทอ้นคิดและสรุปการปฏิบติัในดา้นผลการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
ตลอดจนความสามารถในการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
เดือนละ 1 คร้ัง 

   ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการเสริมพลงั (Evaluating : E) เป็นการสรุปผลการ
เสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน โดยการนาํเสนอขอ้มูล ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งผูรั้บการเสริมพลงักบัผูเ้สริมพลงั 
ร่วมกนัประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั ในดา้นผลสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งในดา้น
ผลท่ีเกิดข้ึนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั และตวันกัเรียนโดยนาํขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัมาใชใ้น
การประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัร่วมกนั ดงัแผนภาพท่ี 10 

2.3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(NICE Model) ดว้ยการนาํไปทดลองภาคสนาม (Field Tryout) กบัครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา 
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จาํนวน 1 คน และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 41 คน ณ โรงเรียนดาํเนินวิทยา โดย
ดาํเนินการเสริมพลงัตามรูปแบบ NICE Model ตามกระบวนการ 

   จากการนาํไปทดลองใชแ้บบภาคสนาม (Field Tryout) ทาํให้ผูว้ิจยัไดข้อ้ควร
ปฏิบติัในการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ ดงัน้ี 

   กระบวนการเสริมพลงัทั้ง 4 ขั้นตอน มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การให้
ครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการเสริมพลงั โดยผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน สามารถช่วยเสริมพลงั
ครูให้พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนได ้
ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการเสริมพลงัฯ ท่ีครูสะทอ้นออกมา ดงัน้ี 

   “การท่ีครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทาํให้ครูเห็นความสาํคญัของการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ของตน และทาํให้เกิดการพฒันาได้ตรงจุดที่ครูตอ้งการ เพราะครูไดร่้วมวิเคราะห์
สภาพปัจจุบนัและวางแผนร่วมกบัผูเ้สริมพลงั นาํไปสู่การพฒันาการสอนของครูใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน อีกทั้งครูได้ศึกษาตวัอย่างจากแหล่งการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ฟังการ
บรรยายจากท่านวิทยากร ดูตวัอยา่งการสอนจากคลิปวีดีโอ ทาํให้ครูเพ่ิมพนูความรู้มากข้ึน เกิดแรง
บนัดาลใจในการพฒันาตนเองมากข้ึน ทั้งในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข เพราะการเรียนรู้ทั้ งหมดลว้นเกิดข้ึนจากอารมณ์ ความรู้สึก  ผูเ้รียนเกิดการ
ตอบสนองมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพของผูใ้ห้ คือ ครูผูส้อนนัน่เอง ครูตอ้งเป็นท่ีพึ่ง
ของลูกศิษยไ์ด ้ตอ้งเขา้ใจสภาพของนกัเรียนแต่ละคน จึงจะพฒันาไดถู้กทาง ครูตอ้งสนใจ เอาใจใส่
นกัเรียนใหท้ัว่ถึง ใหโ้อกาสนกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี ทาํให้ไดรู้้ว่า ครูตอ้งเป็นผูฟั้ง 
ท่ีดีดว้ย นกัเรียนจะไดก้ลา้คิดกลา้แสดงออกมากข้ึน ทาํให้ครูไดคิ้ดนอกกรอบ เพราะการเรียนการ
สอนท่ีดีนั้น ไม่ใช่สอนแต่ในตาํราเรียน ตอ้งใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดดว้ยตนเอง ฝึกปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
ทาํให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เกิดความคิดในการพฒันาตนเองในดา้นการใชส่ื้อการ
สอนให้มากข้ึน เพราะสังเกตจากพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน เม่ือครูผูส้อนมีส่ือการสอนมาใช้
สอนในชัว่โมงเรียน ทาํให้นักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้น อยากเรียนมากข้ึน การเรียนการ
สอนไม่ซํ้ าซากจาํเจ ไม่น่าเบ่ือ นักเรียนไดใ้ชส่ื้อมีชีวิต คือ จบัตอ้งได ้ไดฝึ้กปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
ดว้ยตนเอง ทาํใหเ้กิดการพฒันาในดา้นการเรียน ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพผลการเรียนดีข้ึน ครูผูส้อนมี
ความสุข ตวันกัเรียนเองกมี็ความสุขเช่นกนั” 
   จากการตรวจสอบการนาํไปทดลองใช ้แบบภาคสนาม (Field Tryout) พบว่า 
รูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ สามารถนาํไปทดลองใชไ้ด ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการสมัมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
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แผนภาพท่ี 10 รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา (NICE Model) 
ทดลองใชภ้าคสนาม (Field Tryout) 

   หลงัจากการนาํรูปแบบการเสริมพลงัฯ ไปทดลองใชภ้าคสนาม (Field Tryout) 
ไดรู้ปแบบการเสริมพลงัฯ ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ : การเสริมพลงัครู ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน ส่งเสริม และสนบัสนุนให้แสดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียน 

NICE MODEL

วัตถุประสงค์ : เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุน 
3. ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสาํคญัของการ
เสริมพลงั และใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
4. การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครู โดยครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

กระบวนการ NICE Model 
ระยะที ่1 การวเิคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัและ
ประเมนิความต้องการเสริมพลงั (N : Need 
Analyzing) 
 

ระยะที ่2 การวางแผนร่วมกนั (I : Interactive 
Planning)  
 

ระยะที ่3 การเสริมพลงัอย่างต่อเน่ือง (C : Continue

Empowering) ประกอบดว้ย 

3.1 สร้างแรงจูงใจ (Motivating) 

3.2 ใหข้อ้มูล (Informative) 

3.3 เพิ่มพนูความรู้และความรัก (Increasing) 

3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) 
 

ระยะที ่4 การประเมนิผลการเสริมพลงั 

การวดัและประเมนิผล 
 

1. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะ 
2. การ เ รี ยน รู้อย่ า ง มีความสุขของนัก เ รี ยนใน  3 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านคุณลกัษณะ ด้านการเรียนรู้ 
และดา้นสมัพนัธภาพ 
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ตอนที่ 2 ประสิทธิผลการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีผลท่ีเกิดกบัครู
รับการเสริมพลงั และนกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (ประเมินโดย ผูว้ิจยั) การประเมิน
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ดา้นความรู้และทกัษะ โดยใชแ้บบประเมินสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครู โดยดาํเนินการประเมินก่อน-หลงัการนาํรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ไดผ้ล
การประเมิน ดงัแสดงในตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16 ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู (ประเมินโดยผูว้จิยั) 
 

หัวข้อการประเมิน 

 

ครูผู้รับการ 

เสริมพลงั 

( N = 4 ) 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (12 คะแนน) 

X  S.D. ระดบั 

รวมครูทุกคน 
ก่อน 1.44 0.51 ปานกลาง 

หลงั 2.88 0.34 ดี 

ภาษาองักฤษ 
ก่อน 1.25 0.50 ปานกลาง 

หลงั 2.75 0.50 ดี 

คณิตศาสตร์ 
ก่อน 1.50 0.58 ปานกลาง 

หลงั 3.00 0.00 ดี 

ภาษาไทย ป.5 
ก่อน 1.50 0.58 ปานกลาง 

หลงั 2.75 0.50 ดี 

ภาษาไทย ป.6 
ก่อน 1.50 0.58 ปานกลาง 

หลงั 3.00 0.00 ดี 
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  จากตารางท่ี 16 ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู พบว่า สมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูดา้นความรู้และทกัษะ ในภาพรวม ครูผูรั้บการเสริมพลงัมีสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูดา้นความรู้และทกัษะ หลงัการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั อยูใ่นระดบัดี ( X = 2.88, 
S.D. = 0.34 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูผูรั้บการเสริมพลงั ดา้นความรู้และทกัษะสูงสุด คือ ดา้นการออกแบบการเรียนรู้ ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้ ( X = 3.00, S.D. = 0.00 ) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า
ท่ีสุดคือดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ( X = 2.50, S.D. = 0.58 ) เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียก่อน
และหลงัการใชรู้ปแบบ พบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียหลงัสูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั ซ่ึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ดงัแผนภาพท่ี 11 
 

 
 
แผนภาพท่ี 11 ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูกลุ่มทดลอง  

 
  ผลการศึกษาพฒันาการของครูผู้รับการเสริมพลงั (ประเมินโดยผูว้จิยั) 

  การศึกษาพฒันาการของครูผูรั้บการเสริมพลงั คือการศึกษาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ดา้นความรู้และดา้นทกัษะ โดยผูเ้สริมพลงั ดว้ยการใชแ้บบประเมิน
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ใหค้ะแนนเทียบเกณฑ ์(Scoring Rubric) ประเมินคร้ังท่ี 1-3 ดงัแสดง
ขอ้มูลในตารางท่ี 17  

 
 
 
 

1.44 1.25
1.50 1.50 1.50

2.88 2.75
3.00

2.75
3.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

รวมครทูกุคน ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ ภาษาไทย ป.5 ภาษาไทย ป.6

ค่าเฉลีย่

ช่วงเวลา

ผลการประเมนิสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องครู

X กอ่น
X หลงั
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ตารางท่ี 17 ผลการศึกษาพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั 
 

ครูผูรั้บการเสริมพลงั 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 

X  S.D. ระดบั 
การออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้ 
การจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ 

การใชส่ื้อ 
การเรียนรู้ 

การวดัประเมินผล
การเรียนรู้ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ภาษาองักฤษ 
คร้ังท่ี 1 Comparisons 1.50 0.57 ปานกลาง

2.67 0.58 2.67 0.58 2.00 1.00 1.67 0.58 คร้ังท่ี 2 Adverbs 2.50 0.58 ปานกลาง
คร้ังท่ี 3 Your Health 2.75 0.50 ดี 

ลาํดบัท่ี 1 1 3 4 
คณิตศาสตร์ 
คร้ังท่ี 1 บทประยกุต ์ 1.75 0.50 ปานกลาง

2.67 0.58 2.67 0.58 2.33 0.58 2.00 1.00 คร้ังท่ี 2 มุม 2.50 0.58 ปานกลาง
คร้ังท่ี 3 การหาพ้ืนท่ี 3.00 0.00 ดี 

ลาํดบัท่ี 1 1 3 4 
ภาษาไทย ป.5 
คร้ังท่ี 1 กาพยย์านี 11 1.75 0.50 ปานกลาง

2.67 0.58 2.67 0.58 2.33 0.58 1.67 0.58 คร้ังท่ี 2 การเขียนจดหมาย 2.50 0.58 ปานกลาง
คร้ังท่ี 3 กาํเนิดเพลงชาติไทย 2.75 0.50 ดี 

ลาํดบัท่ี 1 1 3 4 
ภาษาไทย ป.6 
คร้ังท่ี 1 สาํนวน สุภาษิต คาํพงัเพย 1.75 0.50 ปานกลาง

2.67 0.58 2.33 0.58 2.33 0.58 2.00 1.00 คร้ังท่ี 2 คาํวเิศษณ์ 2.25 0.50 ปานกลาง
คร้ังท่ี 3 การเขียนโฆษณา 3.00 0.00 ดี 

ลาํดบัท่ี 1 2 2 4 
 

  จากตารางท่ี 17 เม่ือพิจารณาพฒันาการของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บ
การเสริมพลงัเป็นรายบุคคล พบว่า ครูผูรั้บการเสริมพลงัท่ีสอนวิชาภาษาองักฤษ มีพฒันาการ
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงเดือนท่ี 1 จนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ในภาพรวมทุกดา้นเพ่ิมข้ึน โดย
มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.67, 2.67, 2.00 และ 1.67 อยูใ่นระดบัดีและปานกลาง ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานตั้งแต่ช่วงเดือนท่ี 1 จนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.58, 0.58, 1.00 และ 0.58 ตามลาํดบั ครู
ผูรั้บการเสริมพลงัท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร์ มีพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงเดือนท่ี 
1 จนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ในภาพรวมทุกดา้นเพ่ิมข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.67, 2.67, 2.33 และ 2.00 อยู่
ในระดบัดี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ช่วงเดือนท่ี 1 จนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.58, 0.58, 0.58 
และ 1.00 ตามลาํดบั ครูผูรั้บการเสริมพลงัท่ีสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีพฒันาการ
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงเดือนท่ี 1 จนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ในภาพรวมทุกดา้นเพ่ิมข้ึน โดย
มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.67, 2.67, 2.33 และ 1.67 อยูใ่นระดบัดีและปานกลาง ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ช่วงเดือนท่ี 1 จนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.58, 0.58, 0.58 และ 0.58 ตามลาํดบั และ
ครูผูรั้บการเสริมพลงัท่ีสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีพฒันาการสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ตั้งแต่ช่วงเดือนท่ี 1 จนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ในภาพรวมทุกดา้นเพ่ิมข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.67, 
2.33, 2.33 และ 2.00 อยูใ่นระดบัดีและปานกลาง ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ช่วงเดือน
ท่ี 1 จนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.58, 0.58, 0.582 และ 1.00 ตามลาํดบั ตามลาํดบั ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 12 

 

 
 

แผนภาพท่ี 12 พฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั (กลุ่มทดลอง) 
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ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ป.5 ภาษาไทย ป.6

คา่เฉลีย่

ชว่งเวลา

ผลการประเมนิพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องครู
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  ในการศึกษาพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ผูว้ิจยั
ศึกษาคุณลกัษณะของครูผูรั้บการเสริมพลงัจากการสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้บบ
สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ระหว่างเดือนกนัยายนถึง
พฤศจิกายน 2558 พบว่า ครูมีพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนตาม
รายการสงัเกต โดยแยกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

  ดา้นท่ี 1 ผูน้าํการเรียนรู้ พบว่า ครูมีการสนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบันักเรียน 
ช้ีแจงจุดประสงคข์องการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงเน้ือหาเดิมกบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้ มีการ
ซกัถามเพ่ือประเมินผลระหวา่งการเรียนรู้ แต่ในช่วงตน้ของการสงัเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ในคร้ังท่ี 1 ครูท่านหน่ึงรับผลงานของนกัเรียนไป เม่ือนกัเรียนทาํ
ช้ินงานสําเร็จ แลว้ครูนําไปแสดงเพื่ออภิปรายพร้อมกับนักเรียนทั้ งชั้นเรียน โดยไม่ให้โอกาส
นักเรียนได้นําเสนอผลงานของตนเอง ส่วนในคร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 ครูผูรั้บการเสริมพลังมี
พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนตามรายการประเมินทุก
รายการ 

  ดา้นท่ี 2 การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า ครูจดักิจกรรมท่ีนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตวัอยา่งเช่น Game Based Learning, Role Play, Task Based Learning, Co-
operative Learning และ KWDL รวมถึงการใชส่ื้อท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น บตัรคาํ 
บตัรภาพ ตารางร้อย ตาราง KWDL โปรแกรม Power Point และเพลง เป็นตน้ แต่ในช่วงตน้ของการ
สังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข ในคร้ังท่ี 1 พฤติกรรมท่ี
ปรากฎดา้นการกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด ครูท่านหน่ึงจะพดูนาํใหน้กัเรียนตอบพยางคสุ์ดทา้ย ซ่ึงคุณครู
ยอมรับว่าเป็นความเคยชินของตน แต่ตั้งใจว่าจะพยายามใหโ้อกาสนกัเรียนฝึกทกัษะการคิดมากกว่าน้ี 
ส่วนในคร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 ครูผูรั้บการเสริมพลงัมีพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนตามรายการประเมินทุกรายการ 

  ด้านท่ี 3 ความรักและเมตตาต่อศิษย  ์พบว่า ครูเอาใจใส่นักเรียนอย่างทัว่ถึง เสริม
กาํลงัใจให้นกัเรียนอยา่งเหมาะสม จดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดว้ย ดงัตวัอยา่ง
ถอ้ยคาํ ต่อไปน้ี  

  “พดูดงัหน่อยลูก ถา้ไม่ถูก เด๋ียวครูช่วย ไม่เป็นไร”  
  “นกัเรียนจะบอกวา่อะไรนะลูก นกแกว้ทาํไมคะ? บอกครูเป็นภาษาไทย เด๋ียวครูช่วย”   
  “ถูกตอ้งแลว้ เก่งมากลูก”  “Very good”   
  “ไม่สบาย เป็นอะไรคะ ทานยามาหรือยงั ไม่ไหวบอกครูนะ”   
  “ถา้เราพดูหนา้ชั้นแลว้เพื่อนไม่ฟัง เราชอบไหม ดงันั้น เราตอ้งตั้งใจฟังเพือ่นดว้ยนะคะ” 
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  “ความหมายท่ีนักเรียนตอบมา  ถูกหมดเลย  แต่เราตอ้งเลือกใช้ให้ถูกตอ้งตาม
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ เช่น ... เพราะภาษาองักฤษ 1 คาํ สามารถแปลเป็นภาษาไทยไดห้ลาย
ความหมาย” 

  “การท่ีงานของเราไม่ถูกเลือกให้เป็นตวัแทนกลุ่มไปนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน ไม่ได้
หมายความวา่ผลงานของเราไม่ดี แต่เรามีโอกาสแบ่งปันใหเ้พื่อนไดน้าํเสนอผลงาน” 

  นอกจากน้ี ในการศึกษาพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริม
พลงั ผูว้ิจยัศึกษาจากการท่ีผูรั้บการเสริมพลงัเขียนประเมินตนเอง (Reflective Journal) โดยใชแ้บบ
ประเมินตนเองของครูท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข พบว่าสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูแยกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
พบวา่ ครูผูรั้บการเสริมพลงัสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดั เ น้ือหาวิชามีความต่อเน่ือง เ ช่ือมโยงกับความรู้เดิม และการนาํไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั ดงัการแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 

   เป็นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขไดเ้หมาะสม 
เน่ืองจากนักเรียนได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นในกลุ่มและลงมือปฏิบติัตามจุดประสงค ์ทาํให้
นกัเรียนได้มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียนทุกคน และนักเรียนส่วนมาก
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งหลากหลาย 

   เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีทาํใหน้ักเรียนมีความสุข เพราะออกแบบการจดัการเรียน
การสอนท่ีนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างสรรคก์าพยย์านี 11   

2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
พบวา่ ครูผูรั้บการเสริมพลงัสามารถจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม คิดตั้งคาํถาม คน้ควา้หาคาํตอบ ทาํงานแลกเปล่ียนและ
ประสานความคิดเห็นร่วมกบัเพ่ือนได ้ดงัการแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 

   จดักิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้หมาะสม ให้นกัเรียนเล่นเกมทายศพัท ์นกัเรียนไดมี้การ
เคล่ือนไหว มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกบัเพ่ือนและครู 

   นกัเรียนไดฝึ้กร้องเพลงชาติไทยอย่างถูกตอ้ง และจดักิจกรรมแข่งขนัตอบคาํถาม
เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน พร้อมกบัความสนุกสนาน 

   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เน่ืองจากนกัเรียนชอบ
การนาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยการแสดงบทบาทสมมติ และแต่ละคนตอ้งการจะแสดงบา้ง ครูจดัให้
นกัเรียนไดแ้สดงออกนกัเรียนรู้สึกดีและสนุกสนาน การจดักิจกรรมกลุ่มเป็นการสร้างความเป็น
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ผูน้าํและผูต้ามท่ีเหมาะสมช่วยกนัระดมความคิดและหาขอ้สรุปและเสนอเป็นรูปของผลงานท่ีมี
คุณภาพแตกต่างกนัไปตามความสามารถ 

3. ดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน พบวา่ ครู
ผูรั้บการเสริมพลงัสามารถใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์การเรียนรู้/
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนรู้ร่วมกนั ไดส้ัมผสัของจริงหรือส่ือการ
เรียนรู้ท่ีนกัเรียนและครูร่วมกนัสร้างข้ึน ดงัการแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 

   ใชต้าราง KWDL ช่วยนกัเรียนวิเคราะห์โจทยปั์ญหาไดช้ดัเจนข้ึน และนกัเรียนรู้สึก
ต่ืนเตน้กบัวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ 

   ใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม นกัเรียนใชบ้ตัรภาพ บตัรคาํ ฝึกพดูประโยคเปรียบเทียบ 
   มีการใชเ้พลง และเกมท่ีนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมเรียนรู้ดว้ยความสนุกสนาน 
   ส่ือการเรียนรู้เหมาะสมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน  เน่ืองจาก

มีขนาดพอเหมาะ อุปกรณ์ท่ีนกัเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้และกระดาษท่ีใช้เป็นกระดาษ
หนา้เดียวท่ีนาํมาต่อให้มีขนาดตามตอ้งการ สามารถสอนเร่ืองการใชว้สัดุอยา่งมีประโยชน์คุม้ค่า
และช่วยลดภาวะโลกร้อนดว้ย  

4. ดา้นการวดัประเมินผลการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
พบว่า ครูผูรั้บการเสริมพลงัสามารถวดัและประเมินผลหลากหลายวิธี ระบุเกณฑก์ารประเมินผลท่ี
ชดัเจนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั ดงัการแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 

   วดัประเมินผลจากการถาม-ตอบขณะเรียน หากไม่ถูกตอ้ง ครูจะรีบแนะนาํให้
นกัเรียนแกไ้ข และมีแบบประเมินช้ินงานตามเกณฑคุ์ณภาพ โดยประเมิน 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ นกัเรียน 
ผูป้กครอง และครู 

   วดัประเมินผลผูเ้รียนไดเ้หมาะสม โดยใชว้ิธีการสังเกต  แบบทดสอบก่อน – หลงั
เรียน  แบบประเมินช้ินงานตามเกณฑคุ์ณภาพ 

   วดัประเมินผลจากการถาม-ตอบขณะเรียน หากไม่ถูกตอ้ง ครูจะรีบแนะนาํให้
นกัเรียนแกไ้ข และเม่ือเรียนรู้แลว้จึงใหน้กัเรียนทาํ mind mapping เพื่อสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

   รวมถึงความรู้สึกท่ีครูผูรั้บการเสริมพลงัมีต่อการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ดงัการ
แสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 

   นกัเรียนสามารถทายศพัท ์อ่านศพัท ์ตอบคาํถามได ้มีความรู้สึกดีท่ีนกัเรียนรู้จกัพดู
ตอบ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

   มีความรู้สึกประทบัใจท่ีเห็นนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน 
และช่วยกนัคิดหาคาํตอบเพ่ือตอบคาํถามในการแข่งขนั 
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   มีความรู้สึกพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนในคร้ังน้ี ผลต่างของคะแนน
ทดสอบก่อน – หลงัเรียน ของนกัเรียนหลายๆ คนท่ีมีความห่างจากคะแนนคร้ังแรกมาก ซ่ึงเป็นการ
บ่งบอกว่าจากท่ีนกัเรียนมีความเขา้ใจหลงัจากท่ีไดรั้บการเรียนรู้ ส่ิงท่ีสาํคญันกัเรียนไดแ้สดงออกท่ี
สร้างสรรคใ์นการเลียนแบบโฆษณาโดยการแสดงบทบาทสมมติ 

2. ผลการศึกษาความคดิเห็นของครูผู้รับการเสริมพลงัเกีย่วกบัรูปแบบการเสริมพลงัฯ ที่
พฒันาขึน้ 

2.1 ผูรั้บการเสริมพลังมีความคิดเห็นว่าหลักการของการเสริมพลังเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมเพราะการเสริมพลงัครู ดว้ยกระบวนการท่ีครูมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติังาน ส่งเสริม และสนบัสนุนให้ครูไดแ้สดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเป็นพลงัใน
การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ดงัตวัอยา่งการแสดงความคิดเห็น
ต่อไปน้ี 

   เหมาะสม เพราะเป็นการส่งเสริมครูใหพ้ฒันาทั้งความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ดว้ย
ความมัน่ใจและนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   เหมาะสม กระบวนการเป็นพลงัในการสนับสนุน ส่งเสริม ทาํให้ครูมีส่วนร่วม
และสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข 

   เหมาะสม เน่ืองจากเป็นการสร้างสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างครูผูส้อนกบัผูเ้รียนให้มีความศรัทธาซ่ึงกนัและกนั เป็นการกระตุน้ทศันคติเชิงบวกทาํให้
การเรียนการสอนมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีกาํหนดของสถานศึกษา 

2.2 ผูรั้บการเสริมพลงัมีความคิดเห็นว่าวตัถุประสงคข์องการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสม เพราะเป็นการกาํหนดวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ท่ีสําคญั ในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ดงัตวัอยา่งการแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 

   เหมาะสม เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงของครูท่ีจดัการ
เรียนการสอนตามกระบวนการเสริมพลงัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข 

   เหมาะสม เพราะครูมีบทบาทหน้าท่ีท่ีสาํคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียน 

 



159 
 

2.3 ผูรั้บการเสริมพลงัมีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัสนบัสนุนของการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสม เน่ืองจากผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเห็นความสาํคญัของการ
เสริมพลงั และให้การสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู โดยครูมี
ส่วนร่วมในการพฒันาทุกขั้นตอน  ดงัตวัอยา่งการแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 

   เหมาะสม โดยผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนอุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนรู้ ซ่ึงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้ครูผูส้อนมีส่วนร่วม โดยผูเ้สริมพลงัดูแลช่วยเหลือให้
คาํปรึกษา และในการเสริมพลงัควรสร้างแรงจูงใจให้ครูเกิดความไวว้างใจในการให้ขอ้มูลความรู้
ในการพฒันาต่อไป 

   เหมาะสม เพราะครูควรมีส่วนร่วมในการพฒันาสมรรถนะในการจดัการเรียนรู้ 
โดยไดรั้บการสนับสนุนจากผูบ้ริหารในการเอ้ืออาํนวยทรัพยากรต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อการจดัการ
เรียนรู้ของครู 

2.4 ผูรั้บการเสริมพลงัมีความคิดเห็นว่า ขั้นตอนหรือกระบวนการเสริมพลงัเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสม เน่ืองจากการเสริมพลงัควรมีการวิเคราะห์สภาพจริงใน
ปัจจุบนัและประเมินความตอ้งการเสริมพลงั มีการวางแผนร่วมกนัระหว่างผูเ้สริมพลงัและผูรั้บการ
เสริมพลงั ดาํเนินการเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการสร้างแรงจูงใจ ให้ขอ้มูล เพ่ิมพูนความรู้และ
ความรัก นาํสู่การพฒันา และการประเมินผลการเสริมพลงั ดงัตวัอย่างการแสดงความคิดเห็น
ต่อไปน้ี 

   เหมาะสม เพราะการจะพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งทราบสภาพปัญหาจึงจะ
วางแผนหาแนวทางเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจและประเมินผลเพื่อนาํไปใชต่้อไป 

   จากการแบ่งปันของ รศ.ดร.วิชยั และ ผศ.ดร.มารุต พฒัผล ดิฉนัไดรั้บประโยชน์
จากการแบ่งปันอย่างมากมาย ดว้ยว่า การเป็นครูนั้นสามารถจุดประกายและสร้างจินตนาการของ
นกัเรียนให้กลายเป็นจริงได ้ โดยการเสริมแรงให้กบันกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข ครูจะตอ้งเขา้ใจ มอบโอกาส และพยายามเขา้ใจนักเรียนอย่างท่ีนักเรียนเป็น เพื่อให้
นกัเรียนเกิดความไวว้างใจในตวัครู เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการเขา้ถึงนักเรียนดว้ยความเอาใส่ใจ ครู
เป็นนกัคิด เป็นผูคิ้ดคน้และพฒันาการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ 
ท่ีแปลกใหม่ เป็นการสร้างความน่าสนใจในการเรียน การใชค้าํถามเป็นการพฒันาผูเ้รียนอยา่งหน่ึง
ท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนไดเ้กิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ก่อนการใชค้าํถามนั้นครูจาํเป็นท่ีจะตอ้งเตรียม
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คาํถามท่ีดีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและสามารถเช่ือมโยงสู่กระบวนการคิดท่ีหลากหลาย 

นอกจากครูจะใหค้วามรู้แลว้ครูยงัจาํเป็นจะตอ้งใหค้วามรักต่อนกัเรียนดว้ยเช่นกนั  
   จากการแบ่งปันของ ผศ.ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ และ อาจารย ์ดร.ชชัว ์เถาวช์าลี ทาํ

ให้ดิฉันรู้สึกว่า บทบาทหน้าท่ีของครู นอกจากจะให้ความรู้กบันักเรียนแลว้ ยงัมีหน้าท่ีสร้างแรง
บนัดาลใจใหน้กัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้ในทางท่ีดีข้ึนของนกัเรียน
ตามสมรรถนะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 หากผูเ้รียนมีความสุข ก็จะสามารถทาํส่ิงต่างๆ ไดดี้ ซ่ึง
ครูผูส้อนคือบุคคลสาํคญัท่ีจะสร้างความสุขนั้นให้กบันกัเรียนโดยใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีมีวิธีการท่ีสร้างสรรค์มาพฒันาทกัษะให้กบัผูเ้รียน ดงันั้น จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผูส้อนจะตอ้ง
วางแผนเตรียมตวัให้พร้อมก่อนการจดัการเรียนการสอน ทั้งยงัตอ้งเช่ือมโยงให้นกัเรียนเห็นถึง
ความจาํเป็นในการเรียนเขา้สู่ชีวิตจริงของผูเ้รียน เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเปล่ียนแปลงอยา่งแทจ้ริง 

   การเรียนอย่างมีความสุขทาํให้เกิดการรับรู้ท่ีดี เต็มใจท่ีจะเรียนรู้ ความรู้สึกกบั
การคิดจะเปล่ียนแปลงมาก รวมถึงการกระทาํ แต่ถา้จะให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรม ตอ้งทาํให้เกิด
ความสุข อย่าบงัคบั ทาํให้เป็นธรรมชาติ แลว้นักเรียนจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ ครูตอ้งให้แรง
บนัดาลใจแก่นกัเรียน การใชค้าํพดูจะอยูใ่นใจของนกัเรียน 
   จากการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูรั้บการเสริมพลงัเก่ียวกบัการเสริมพลงัเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา (NICE Model) ท่ีพฒันาข้ึน สรุปไดว้่า หลกัการ วตัถุประสงค ์ปัจจยัสนบัสนุน และ
ขั้นตอนการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) มีความเหมาะสมในการนาํไปใชใ้นทุกๆ ดา้น  

3. ผลการศึกษาพัฒนาการความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน ก่อน ระหว่าง และ
หลงัจากการใช้รูปแบบการเสริมพลงัฯ ทีพ่ฒันาขึน้ช่วงละ 1 เดือน เป็นเวลา 3 เดือน  

  ในการประเมินพฒันาการความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
โดยใชแ้บบประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ประเมินโดยนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีเรียนกบัครู
ผูรั้บการเสริมพลงัจาํนวน 4 หอ้งเรียน มีผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ดงัตารางท่ี 18 และแผนภาพท่ี 
13 
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ตารางท่ี 18 ผลการศึกษาพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนท่ีเรียนกบัครูผูรั้บการ
เสริมพลงั 

 

ด้านที่

องค์ประกอบ 
การเรียนรู้ 

อย่างมคีวามสุข 

ระดบัความรู้สึก 

ก่อนทดลอง เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่3 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั   S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

นักเรียนทีเ่รียนกบัครูภาษาองักฤษ 
1 ดา้นคุณลกัษณะ 2.65 0.49 มาก 2.68 0.48 มาก 2.76 0.43 มาก 2.84 0.36 มาก 
2 ดา้นการเรียนรู้ 2.70 0.46 มาก 2.77 0.43 มาก 2.78 0.42 มาก 2.84 0.37 มาก 
3 ดา้นสัมพนัธภาพ 2.71 0.48 มาก 2.77 0.42 มาก 2.82 0.38 มาก 2.89 0.31 มาก 

รวม 2.69 0.48 มาก 2.74 0.45 มาก 2.79 0.41 มาก 2.86 0.35 มาก 

นักเรียนทีเ่รียนกบัครูคณิตศาสตร์ 
1 ดา้นคุณลกัษณะ 2.51 0.60 มาก 2.65 0.52 มาก 2.72 0.47 มาก 2.78 0.42 มาก 
2 ดา้นการเรียนรู้ 2.64 0.54 มาก 2.66 0.52 มาก 2.75 0.44 มาก 2.79 0.41 มาก 
3 ดา้นสัมพนัธภาพ 2.69 0.51 มาก 2.75 0.45 มาก 2.81 0.40 มาก 2.85 0.36 มาก 

รวม 2.61 0.56 มาก 2.69 0.50 มาก 2.76 0.44 มาก 2.81 0.40 มาก 

นักเรียนทีเ่รียนกบัครูภาษาไทย ป.5 
1 ดา้นคุณลกัษณะ 2.31 0.67 มาก 2.44 0.63 มาก 2.49 0.54 มาก 2.64 0.51 มาก 
2 ดา้นการเรียนรู้ 2.46 0.62 มาก 2.64 0.55 มาก 2.67 0.51 มาก 2.72 0.47 มาก 
3 ดา้นสัมพนัธภาพ 2.50 0.61 มาก 2.66 0.52 มาก 2.68 0.50 มาก 2.73 0.45 มาก 

รวม 2.42 0.64 มาก 2.58 0.58 มาก 2.61 0.52 มาก 2.70 0.48 มาก 

นักเรียนทีเ่รียนกบัครูภาษาไทย ป.6 
1 ดา้นคุณลกัษณะ 2.48 0.57 มาก 2.61 0.51 มาก 2.68 0.49 มาก 2.80 0.41 มาก 
2 ดา้นการเรียนรู้ 2.66 0.55 มาก 2.78 0.42 มาก 2.83 0.38 มาก 2.89 0.31 มาก 
3 ดา้นสัมพนัธภาพ 2.67 0.50 มาก 2.82 0.39 มาก 2.83 0.38 มาก 2.90 0.31 มาก 

รวม 2.61 0.55 มาก 2.74 0.45 มาก 2.78 0.42 มาก 2.86 0.35 มาก 

ภาพรวม 2.59 0.57 มาก 2.69 0.50 มาก 2.74 0.46 มาก 2.81 0.40 มาก 
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แผนภาพท่ี 13 ผลการศึกษาพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนท่ีเรียนกบัครูผูรั้บ

การเสริมพลงั (กลุ่มทดลอง)  
 
  จากตารางท่ี 18 พบว่า พฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ในภาพรวม 

พบว่า จากการท่ีนักเรียนประเมินตนเอง 4 คร้ัง ตั้ งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ใน
ภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพ่ิมข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.59, 2.69, 2.74 และ 2.81 อยูใ่นระดบัดี 
ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.57, 0.50, 0.46 และ 
0.40 ตามลาํดบั 

  เม่ือศึกษาพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน แยกเป็นรายห้อง พบว่า 
นกัเรียนจาํนวน 48 คนท่ีเรียนกบัครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ จากการท่ีนกัเรียนประเมินตนเอง 4 คร้ัง 
ตั้งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ในภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพ่ิมข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 
2.69, 2.74, 2.79 และ 2.86 อยูใ่นระดบัดี ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึง
ช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.48, 0.45, 0.41 และ 0.35 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุข สูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 คือดา้นสัมพนัธภาพ ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 2.71, 2.77, 2.82 และ 2.89 ตามลาํดบั ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.48, 0.42, 0.38 และ 0.31 ตามลาํดบั  
รองลงมาคือดา้นการเรียนรู้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 2.70, 2.77, 
2.78 และ 2.84 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.46, 
0.43, 0.42 และ 0.37 ตามลาํดบั  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขนอ้ย
ท่ีสุด คือดา้นคุณลกัษณะ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 2.65, 2.68, 2.76 
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และ 2.84 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.49, 0.48, 
0.43 และ 0.36 ตามลาํดบั 

  พฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนจาํนวน 48 คนท่ีเรียนกบัครูผูส้อน
วิชาคณิตศาสตร์ จากการประเมินตนเอง 4 คร้ัง ตั้ งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ใน
ภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพิ่มข้ึน ตั้งแต่ 2.61, 2.69, 2.76 และ 2.81 อยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก ตามลาํดบั 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.56, 0.50, 0.44 และ 0.40 
ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข สูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 คือดา้นสัมพนัธภาพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 
เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 2.69, 2.75, 2.81 และ 2.85 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วง
เดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.51, 0.45, 0.40 และ 0.36 ตามลาํดบั  รองลงมาคือดา้นการเรียนรู้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
ก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 2.64, 2.66, 2.75 และ 2.79 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.54, 0.52, 0.44 และ 0.41 ตามลาํดบั  และดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขนอ้ยท่ีสุด คือดา้นคุณลกัษณะ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อน
ทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 2.51, 2.65, 2.72 และ 2.78 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.60, 0.52, 0.47 และ 0.42 ตามลาํดบั 

  พฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนจาํนวน 49 คนท่ีเรียนกบัครูผูส้อน
วิชาภาษาไทย ป.5 จากการประเมินตนเอง 4 คร้ัง ตั้งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ใน
ภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพิ่มข้ึน ตั้งแต่ 2.42, 2.58, 2.61 และ 2.70 อยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก ตามลาํดบั 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.64, 0.58, 0.52 และ 0.48 
ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข สูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 คือดา้นสัมพนัธภาพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 
เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 2.50, 2.66, 2.68 และ 2.73 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วง
เดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.61, 0.52, 0.50 และ 0.45 ตามลาํดบั  รองลงมาคือดา้นการเรียนรู้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
ก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 2.46, 2.64, 2.67 และ 2.72 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.62, 0.55, 0.51 และ 0.47 ตามลาํดบั  และดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขนอ้ยท่ีสุด คือดา้นคุณลกัษณะ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อน
ทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 2.31, 2.44, 2.49 และ 2.64 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.67, 0.63, 0.54 และ 51 ตามลาํดบั 
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  พฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนจาํนวน 47 คนท่ีเรียนกบัครูผูส้อน
วิชาภาษาไทย ป.6 จากการประเมินตนเอง 4 คร้ัง ตั้งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ใน
ภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพิ่มข้ึน ตั้งแต่ 2.61, 2.74, 2.78 และ 2.86 อยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก ตามลาํดบั 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.55, 0.45, 0.42 และ 0.35 
ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข สูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 คือดา้นสัมพนัธภาพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 
เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 2.67, 2.82, 2.83 และ 2.90 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วง
เดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.51, 0.39, 0.38 และ 0.31 ตามลาํดบั  รองลงมาคือดา้นการเรียนรู้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
ก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 2.66, 2.78, 2.83 และ 2.89 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.55, 0.42, 0.38 และ 0.31 ตามลาํดบั  และดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขนอ้ยท่ีสุด คือดา้นคุณลกัษณะ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อน
ทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 2.48, 2.61, 2.68 และ 2.80 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.57, 0.51, 0.49 และ 0.41 ตามลาํดบั 
  นอกจากน้ี ในการศึกษาพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน ช่วงเวลา          
3 เดือน ผูว้ิจยัวิเคราะห์และถอดบทเรียนจากแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน และสรุปผลออกมาเป็นรายดา้นตามประเดน็ต่อไปน้ี 

  ดา้นคุณลกัษณะ พบว่า นกัเรียนมีความต่ืนเตน้ยินดีในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ สนุกสนาน
กบัการตอบคาํถามและการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ พอใจในความสามารถของตนเองและผลงานท่ี
ตนปฏิบติัจนสาํเร็จ ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นต่อไปน้ี 

  รู้สึกสนุกและมีความสุขท่ีไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีครูสอน 
  รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองท่ีสามารถทาํงานดว้ยตนเองได ้
  รู้สึกดีใจท่ีทาํแบบฝึกหดัเสร็จและคุณครูเฉลยคาํตอบ 
  รู้สึกดีใจท่ีเราทาํขอ้สอบแลว้ไดค้ะแนนดีๆ เราทาํถูกตอ้ง เรากรู้็สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
  สนุกและดีใจท่ีไดเ้ขา้ร่วมและช่วยเหลือเพ่ือนๆ ในกลุ่มจนสาํเร็จ 
  รู้สึกสนุกสนาน มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้สึกดีท่ีไดใ้ชค้วามสามารถของตนเองใน

การช่วยเหลืองานกลุ่ม 
  ดา้นการเรียนรู้ พบว่า นกัเรียนพึงพอใจและมีความสนุกสนานในการปฏิบติักิจกรรม

ท่ีคุณครูผูรั้บการเสริมพลงัจดัให้ อาทิ การทาํงานกลุ่ม, การแสดงบทบาทสมมติ, การใบค้าํ, เกม, 
การแข่งขนัตอบคาํถาม, การแข่งขนัแต่งประโยค, การทายคาํศพัทจ์ากบตัรภาพ, การจบัคู่บตัรคาํ
และบตัรภาพ ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นต่อไปน้ี 



165 
 

  สนุกสนาน มีความสุข เพราะคุณครูใหแ้ต่งคาํคลอ้งจอง เช่น กุง้เผา เอาใจ ใส่เส้ือ เรือ
ล่ม จมนํ้า 

  ประทบัใจการแต่งกลอน เพราะไดล้องแต่งและมนักส็นุกมาก 
  ประทบัใจกิจกรรมการใบค้าํศพัทเ์พราะทาํใหมี้ความรู้และสนุกสนาน 
  เล่นเกมต่อคาํศพัท ์มนัยาก แต่สนุก 
  ประทบัใจการออกแบบประกาศเขา้เป็นสมาชิกชมรมคนรักวรรณคดี เพราะฉัน

ไดแ้สดงฝีมือ 
  มีความสุขเพราะวนัน้ีคุณครูเฉลยขอ้สอบ ทาํให้รู้ถึงคะแนนและพึงพอใจมาก ทาํ

ขอ้สอบเองและภาคภูมิใจเพราะเราทาํเอง ไม่วา่จะถูกหรือผดิกไ็ม่เป็นไร 
  ดา้นสัมพนัธภาพ พบว่า นกัเรียนมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ท่ีไดท้าํกิจกรรมร่วมกบั
เพื่อน และคุณครู ดีใจท่ีได้รับโอกาสจากครูให้ไปทาํกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ประทบัใจท่ีครูจัด
กิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งสนุกสนานและช่วยใหน้กัเรียนไดจ้ดจาํคาํศพัทไ์ดง่้าย ช่วยอธิบายให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจมากข้ึน อีกทั้งไดรั้บความช่วยเหลือและกาํลงัใจจากครูเม่ือนกัเรียนไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้รวมถึงตกัเตือนนกัเรียนเม่ือทาํผดิ มีความภาคภูมิใจเม่ือเพื่อนไวว้างใจใหเ้ป็นตวัแทนกลุ่ม 
มีความประทบัใจเพื่อนท่ีใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรม ใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นต่อไปน้ี 

  คุณครูนํ้าใจดี ยิม้แยม้ แจ่มใส สนุกสนาน 
  ท่ีฉนัประทบัใจท่ีสุดเลยกคื็อ คุณครูนํ้าช่วยเช็ดหมึกปากกาจากสมุดฟลุค๊ใหด้ว้ย 
  ครูใจดีเพราะปล่อยใหน้กัเรียนคิดเอง และครูเป็นผูช้ี้แนะ 
  ครูคอยใหก้าํลงัใจ 
  ครูสอนดีมาก ทาํใหเ้ดก็ๆ เขา้ใจง่าย มีกิจกรรมสนุกๆ ใหท้าํ 
  มีความสุขท่ีผลงานประสบความสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี มีความกลา้แสดงออกมากข้ึน 

เพื่อนในกลุ่มมีความสามคัคีมาก และรู้สึกวา่เพื่อนมีความไวว้างใจให้ออกมานาํเสนองานต่อหน้า
หอ้งเรียน 

  รู้สึกสนุกและมีความสุขท่ีไดท้าํกิจกรรมกบัเพ่ือนๆ และไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนความคิด
กบัเพ่ือนๆ อยา่งสนุกสนาน 

  รู้สึกภาคภูมิใจเพราะเพ่ือนไวว้างใจเราใหเ้ขียนรายงานกลุ่ม 
  รู้สึกประทบัใจท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นและเพ่ือนยอมรับ 
  ไดช่้วยเหลือเพื่อนหาคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จกั 
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  หลงัจากการทดลองรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษากบักลุ่มตวัอย่างแลว้ ผูว้ิจยั
ดาํเนินการศึกษาผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงั ดงัน้ี 

1. รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ประสิทธิผลท่ีเกิดกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั คือ สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขใน 3 ดา้น คือ ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ โดยดา้นความรู้และ
ทกัษะประเมินโดยใชแ้บบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ (3) 
การใชส่ื้อการเรียนรู้ (4) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   สาํหรับดา้นคุณลกัษณะ ประเมินโดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขซ่ึงมีองคป์ระกอบ 3 
ดา้น ไดแ้ก่ (1) การเป็นผูน้าํการเรียนรู้ (2) การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และ (3) การมี
ความรักและเมตตาต่อศิษย ์และความคิดเห็นของครูผูรั้บการเสริมพลงัท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงั
เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา 

1.2 ประสิทธิผลท่ีเกิดกบันักเรียนท่ีเรียนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั คือ การเรียนรู้
อยา่งมีความสุขใน 3 ดา้น คือ (1) ดา้นคุณลกัษณะ (2) ดา้นการเรียนรู้ (3) ดา้นสมัพนัธภาพ 

2. ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ข รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา โดยนาํผลการใช้
รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา มาพิจารณาความเหมาะสมตามองค์ประกอบต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องคป์ระกอบดา้นขั้นตอน/กระบวนการของรูปแบบจากการนาํไปเสริมพลงั
ในขั้นตอนท่ี 3 ของการวิจยั แลว้นาํเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา และนาํมา
ปรับปรุงแกไ้ข จดัทาํเป็นรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาฉบบัสมบูรณ์ ดงัแผนภาพท่ี 14 
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แผนภาพท่ี 14 รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) ฉบบัสมบูรณ์ 
 

หลักการ : การเสริมพลงัครู ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้แสดงออกซ่ึง
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีเป็นพลังในการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

NICE MODEL

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
มีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุน 
5. ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสาํคญัของ
การเสริมพลงั และใหก้ารสนบัสนุน
ทรัพยากรเพือ่พฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ 
6. การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครู โดยครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

กระบวนการ NICE Model 
ระยะที่ 1 การวเิคราะห์สภาพจริงในปัจจุบันและ
ประเมินความต้องการเสริมพลงั (N : Need 
Analyzing) 
 
ระยะที่ 2 การวางแผนร่วมกนั (I : Interactive 
Planning)  
 
ระยะที่ 3 การเสริมพลงัอย่างต่อเน่ือง (C : Continue 
Empowering) ประกอบดว้ย 

3.1 สร้างแรงจงูใจ (Motivating) 
3.2 ใหข้อ้มูล (Informative) 
3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก (Increasing) 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) 

 
ระยะที่ 4 การประเมินผลการเสริมพลงั 
(E : Evaluating) 

การวดัและประเมนิผล 
 

1. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะ 
2. การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนใน  3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ ดา้นการเรียนรู้ 
และดา้นสมัพนัธภาพ 
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ตอนที่ 3 ผลการขยายผลรูปแบบการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 ผลการขยายผลของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีผลท่ีเกิดกับครูผูรั้บการ
เสริมพลงั และนกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (ประเมินโดย ผูว้ิจยั) การประเมิน
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ดา้นความรู้และทกัษะ โดยใชแ้บบประเมินสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครู โดยดาํเนินการประเมินก่อน-หลงัการนาํรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 
ไดผ้ลการประเมิน ดงัแสดงในตารางท่ี 19 
 

ตารางท่ี 19 ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูกลุ่มขยายผล ก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบ NICE 

 
หัวข้อการประเมิน 

 
ครูผู้รับการ 
เสริมพลงั 
( N = 4 ) 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู (12 คะแนน) 

X  S.D. ระดบั 

รวมครูทุกคน 
ก่อน 1.63 0.52 ปานกลาง 
หลงั 3.00 0.00 ดี 

ภาษาองักฤษ 
ก่อน 1.50 0.57 ปานกลาง 
หลงั 3.00 0.00 ดี 

ภาษาไทย ป.6 
ก่อน 1.75 0.50 ปานกลาง 
หลงั 3.00 0.00 ดี 

 
  จากตารางท่ี 19 ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู พบว่า สมรรถนะ

การจดัการเรียนรู้ของครูดา้นความรู้และทกัษะ ในภาพรวม ครูผูรั้บการเสริมพลงัมีสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูดา้นความรู้และทกัษะ หลงัการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั อยู่ในระดบัดี ( X = 
3.00, S.D. = 0.00 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทั้ง 4 ดา้นมีค่าเฉล่ียของสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ดา้นความรู้และทกัษะสูงสุด เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียก่อนและหลงัการ



169 
 

ใช้รูปแบบ พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียหลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการเสริมพลัง ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ดงัแผนภาพท่ี 15 
 

 
 
แผนภาพท่ี 15 ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูกลุ่มขยายผล ก่อนและหลงัการใช้

รูปแบบ NICE   
 

  ผลการศึกษาพัฒนาการสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้รับการเสริมพลัง 
(ประเมินโดยผูว้ิจยั) 

  การศึกษาพฒันาการของครูผูรั้บการเสริมพลงั คือการศึกษาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั โดยผูเ้สริมพลงั ดว้ยการใช้แบบประเมินสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ ใหค้ะแนนเทียบเกณฑ ์(Scoring Rubric) ประเมินคร้ังท่ี 1-2 ดงัแสดงขอ้มูลในตารางท่ี 20 
และแผนภาพท่ี 16   
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ช่วงเวลา

ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู
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ตารางท่ี 20 ผลการศึกษาพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั 
 

ครูผูรั้บการเสริมพลงั 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 

X  S.D. ระดบั 
การออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้ 
การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 

การใชส่ื้อการเรียนรู้ 
การวดัประเมินผล

การเรียนรู้ 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ภาษาองักฤษ ป.6 
คร้ังท่ี 1 Place to go 2.50 0.58 ปานกลาง 

3.00 0.00 3.00 0.00 2.50 0.71 2.50 0.71 
คร้ังท่ี 2 Conservation 3.00 0.00 ดี 

ลาํดบั 1 1 2 2 
ภาษาไทย ป.4 
คร้ังท่ี 1 ประโยคส่วนขยาย 2.75 0.50 ปานกลาง 

3.00 0.00 3.00 0.00 2.75 0.50 2.50 0.58 
คร้ังท่ี 2 คาํพอ้งเสียง 3.00 0.00 ดี 

ลาํดบั 1 1 2 3 
 

  จากตารางท่ี 20  เม่ือพิจารณาพฒันาการของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บ
การเสริมพลงัเป็นรายบุคคล พบว่า สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงัอยู่ใน
ระดบัดี และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสมรรถนะการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ การใช้ส่ือการเรียนรู้ และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ ของครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ มี
ค่าเฉล่ีย 3.00, 3.00, 2.50 และ 2.50 ตามลาํดบั และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00, 0.00, 0.71 และ 
0.71 ตามลาํดบั และครูผูส้อนวิชาภาษาไทย มีค่าเฉล่ีย 3.00, 3.00, 2.75 และ 2.50 ตามลาํดบั และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00, 0.00, 0.50 และ 0.58 ตามลาํดบั ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 
ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 16 
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แผนภาพท่ี 16 พฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั (กลุ่มขยายผล) 

 
  ในการศึกษาพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ผูว้ิจยั

ศึกษาคุณลกัษณะของครูผูรั้บการเสริมพลงัจากการสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บ
การเสริมพลงั โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2558 พบว่า พบว่า ครูมีพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียนตามรายการสงัเกต โดยแยกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

  ดา้นท่ี 1 ผูน้าํการเรียนรู้ พบว่า ครูมีการสนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบันักเรียน 
ช้ีแจงจุดประสงคข์องการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงเน้ือหาเดิมกบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้ มีการ
ซักถามเพื่อประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ ครูผูรั้บการเสริมพลงัมีพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนตามรายการประเมินทุกรายการ 

  ดา้นท่ี 2 การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า ครูจดักิจกรรมท่ีนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตวัอยา่งเช่น Game Based Learning, Role Play, Task Based Learning และ 
Co-operative Learning รวมถึงการใชส่ื้อท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น บตัรคาํ บตัรภาพ 
แผงใส่บตัรคาํ และเพลง เป็นตน้ พฤติกรรมท่ีปรากฎดา้นเทคนิควิธีท่ีเร้าใจใหน้กัเรียนอยากติดตาม 
โดยการใหน้กัเรียนปรบมือ หากปรบมือคร่ึงคร้ัง นกัเรียนจะพดูวา่ “โช๊ะ” ซ่ึงนกัเรียนสนุกสนานกนั
มาก และเม่ือจะเร่ิมกิจกรรมใดๆ ครูจะถามนักเรียนว่าพร้อมหรือไม่ นักเรียนจะตอบพร้อมทาํท่า
ประกอบอย่างสนุกสนาน อีกทั้งมีการแต่งเพลงประจาํห้องเป็นภาษาองักฤษเพื่อใช้ในเวลาทาํ
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กิจกรรมร่วมกันด้วย สรุปแลว้ ครูผูรั้บการเสริมพลงัมีพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนตามรายการประเมินทุกรายการ 

  ด้านท่ี 3 ความรักและเมตตาต่อศิษย  ์พบว่า ครูเอาใจใส่นักเรียนอย่างทัว่ถึง เสริม
กาํลงัใจให้นกัเรียนอยา่งเหมาะสม จดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดว้ย ดงัตวัอยา่ง
ถอ้ยคาํ ต่อไปน้ี  

 

  ไปช่วยงานคุณครู จึงรีบวิ่งมา ค่อยๆ หายใจเขา้-ออก ชา้ๆ นะลูก  
  หนูตอบไดดี้มาก พดูดงัๆ อีกคร้ังสิคะ 
  ก่อนส่งงานครู ตอ้งตรวจสอบใหเ้รียบร้อยดว้ยความรอบคอบ ใช่มั้ยคะ 
  เป็นเพื่อนกนัตอ้งแบ่งปันกนัใช่มั้ยคะ 

  นอกจากน้ี ในการศึกษาพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริม
พลงั ผูว้ิจยัศึกษาจากการท่ีผูรั้บการเสริมพลงัเขียนประเมินตนเอง (Reflective Journal) โดยใชแ้บบ
ประเมินตนเองของครูท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข พบว่าสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูแยกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

1. ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักเรียน พบว่า ครูผูรั้บการเสริมพลงัสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีชัดเจน สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั เน้ือหาวิชามีความต่อเน่ือง เช่ือมโยงกับความรู้เดิม และการ
นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั ดงัการแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 
   เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีทาํใหน้ักเรียนมีความสุข มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ส่งเสริมทกัษะการคิด กลา้แสดงออก เน้ือหาตรงตามตวัช้ีวดั มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม 
และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

   จดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนมีความสุข มีการออกแบบการเรียนรู้ใหน้กัเรียนคิดเป็น มี
ความมัน่ใจ กลา้แสดงออก มีเน้ือหาวิชาตรงตามตวัช้ีวดั มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงจากความรู้เดิม 
และนกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  

2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
พบว่า ครูผูรั้บการเสริมพลงัสามารถจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม คิดตั้งคาํถาม คน้ควา้หาคาํตอบ ทาํงานแลกเปล่ียนและ
ประสานความคิดเห็นร่วมกบัเพ่ือนได ้ดงัการแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 
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   นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนอยา่งสนุกสนาน ตั้งแต่
การร่วมเล่นเกม ร้องเพลง ทายคาํศพัท์จากท่าใบ ้การจดัเรียงคาํศพัท์ตามพจนานุกรม การอ่าน
คาํศพัท ์การจบัคู่คาํศพัทก์บัรูปภาพ และการช่วยกนัแต่งประโยคจากรูปภาพ การถาม-ตอบ แสดง
บทบาทสมมติ ทาํใหน้กัเรียนมีความสุขและสนุกสนานในขณะเรียน 

   สามารถจดักิจกรรมการเรียนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มีการปรบมือ เสริมกาํลงัใจ สร้างความพร้อม มีการนาํเพลงและเกมมาร้องเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้คู่
กบัความสนุกสนานและง่ายต่อการจาํ ทาํใหน้กัเรียนจาํไดง่้ายและเร็วข้ึน 

3. ดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน พบว่า 
ครูผูรั้บการเสริมพลงัสามารถใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้/
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนรู้ร่วมกนั ไดส้ัมผสัของจริงหรือส่ือการ
เรียนรู้ท่ีนกัเรียนและครูร่วมกนัสร้างข้ึน ดงัการแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 

   มีการใชส่ื้อ เกม เพลง บตัรคาํ บตัรภาพ ประกอบการเรียนรู้ และใหน้กัเรียนทุกคน
ไดใ้ช้ส่ือด้วยตนเองหรือในกลุ่มของตนเอง แลว้เรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆ เพื่อฝึกทกัษะการฟัง 
การพดู 

   ส่ือท่ีนํามาใช้ในการเรียนการสอน เช่น เกม เพลงง่ายๆ ท่ีเคยร้องเพื่อนําเขา้สู่
บทเรียน ใชบ้ตัรคาํ โดยท่ีนกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อ ทาํให้นกัเรียนสนุกสนานในการ
เรียน และส่งเสริมความกลา้แสดงออก 

4. ดา้นการวดัประเมินผลการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
พบว่า ครูผูรั้บการเสริมพลงัสามารถวดัและประเมินผลหลากหลายวิธี ระบุเกณฑก์ารประเมินผลท่ี
ชดัเจนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั ดงัการแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 

   มีการวดัประเมินผลทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน ในขณะท่ีสอนก็มีการประเมินดว้ย
การถาม-ตอบ และการสังเกตจากการทาํกิจกรรม เม่ือนกัเรียนปฏิบติั (พูด/เขียน) ไม่ถูกตอ้ง ก็จะรีบ
ทกัทว้งเพ่ือใหน้กัเรียนแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

   วดัประเมินผลผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมีการประเมินผลหลากหลายวิธี เช่น 
ประเมินก่อนและหลงัเรียน ประเมินผลระหวา่งเรียนดว้ยการถาม-ตอบ สงัเกตการทาํกิจกรรม ความ
ร่วมมือ ใหโ้อกาสนกัเรียนไดป้ระเมินตนเองและประเมินเพื่อนจากเกณฑรู์บริค 
   รวมถึงความรู้สึกท่ีครูผูรั้บการเสริมพลงัมีต่อการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ดงัการ
แสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 

   รู้สึกดีใจและภูมิใจท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทาํใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในขณะทาํกิจกรรม มีความเขา้ใจเน้ือหาท่ีสอนดว้ย 
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   รู้สึกภูมิใจที่ได้จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนเกิดความสนุกสนาน นกัเรียน
ใหค้วามร่วมมือ กลา้แสดงออก กลา้คิด กลา้ตอบคาํถาม เขา้ใจในเน้ือหาวิชา 

   ในการประเมินตนเองของครูในคร้ังน้ี ไดมี้การพฒันาการสอน เน่ืองจากไดรั้บ
ความอนุเคราะห์จากผูเ้สริมพลงัเป็นอยา่งดี ทั้งในดา้นคาํแนะนาํ เทคนิคการสอนท่ีนาํมาแบ่งปันให้
ทางคลิปวีดิโอและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

   ในการประเมินตนเองในเร่ืองการจดัการเรียนรู้อย่างมีความสุขในคร้ังน้ี เป็น
การพฒันาการสอน โดยไดรั้บความรู้ คาํแนะนาํ และเทคนิคการสอนท่ีดีๆ เป็นประโยชน์ อีกทั้งได้
ลงมือปฏิบติัจริง เกิดความภูมิใจ 

2. ผลการศึกษาความคดิเห็นของครูผู้รับการเสริมพลงัเกีย่วกบัรูปแบบการเสริมพลงัฯ ที่
พฒันาขึน้ 

2.1 ผูรั้บการเสริมพลังมีความคิดเห็นว่าหลักการของการเสริมพลังเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมเพราะเป็นการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูโดยการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูไดแ้สดงออกซ่ึงความรู้ ความคิด ทกัษะ จนเกิดความ
ใส่ใจ มีทศันคติท่ีดี เกิดพลงัในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ดงั
การแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 
   การเสริมพลงัครูเป็นการพฒันาการเรียนการสอน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้
แสดงออกซ่ึงความรู้ ความคิด ทกัษะ จนเกิดความใส่ใจ มีทศันคติท่ีดี เกิดพลงัในการจดัการเรียนรู้ 

   การเสริมพลงัครูดว้ยการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ส่งเสริม และสนบัสนุนให้
แสดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียน 

2.2 ผูรั้บการเสริมพลงัมีความคิดเห็นว่าวตัถุประสงคข์องการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมเพราะเป็นการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูดว้ย
การสร้างความเช่ือมัน่ ไวว้างใจ นาํไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมากข้ึน และ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ดงัการแสดงความคิดเห็นต่อไปน้ี 
   ทาํให้ครูไดพ้ฒันาสมรรถนะในการจดัการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นระบบมากข้ึน 
ทาํใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีครูสอนและเกิดความสนุกสนานในการเรียน 
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   เป็นการพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยสร้างความเช่ือมั่น ไวว้างใจ 
นาํไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบมากข้ึน และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้
อยา่งมีความสุข 

2.3 ผูรั้บการเสริมพลงัมีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัสนบัสนุนของการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมเพราะโดยผูบ้ริหารและผูเ้สริมพลงัเห็นความสาํคญัของการ
เสริมพลงั และให้การสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ อีกทั้งยงัเป็นการ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนอีกดว้ย ดงัการแสดงความคิดเห็น
ต่อไปน้ี 
   ผูบ้ริหารและผูเ้สริมพลงัเห็นความสาํคญัของการเสริมพลงั และใหก้ารสนบัสนุน
ทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ อีกทั้งยงัเป็นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีครูมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนอีกดว้ย 

   การไดรั้บปัจจยัสนับสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน และเห็นความสาํคญัในการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ และยงัเป็นการพฒันาการมีส่วนร่วมของครูในทุกขั้นตอน 

2.4 ผูรั้บการเสริมพลงัมีความคิดเห็นว่า ขั้นตอนหรือกระบวนการเสริมพลงัเพ่ือ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมเพราะมีขั้นตอน/กระบวนการเสริมพลงัท่ีเหมาะสม โดยเร่ิม
จากขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัของครูและประเมินความตอ้งการเสริมพลงั มี
การสร้างความคุน้เคย เป็นกนัเอง ความเช่ือมัน่และไวว้างใจระหว่างครูผูรั้บการเสริมพลงัและผู ้
เสริมพลงั ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการวางแผนร่วมกนั มีการวางแผนและกาํหนดปฏิทินการเสริมพลงัเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการเสริมพลงัอย่างต่อเน่ือง มีการสร้าง
แรงจูงใจ ให้ขอ้มูล เพิ่มพูนความรู้และความรัก สู่การพฒันา ดว้ยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด
ความมัน่ใจ ความพร้อมในการจดัการเรียนรู้ โดยมีการช่วยเหลือหาขอ้มูล เทคนิควิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีน่าสนใจมาให ้ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการประเมินผลการเสริมพลงั เพื่อจะไดท้ราบผลท่ีเกิดข้ึนกบั
ตวัครู และตวันกัเรียนเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ของนกัเรียน ดงัเช่นความคิดเห็นต่อไปน้ี 

   เป็นไปตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน ตามกระบวนการเสริมพลงั โดยเร่ิมจากการ
วิเคราะห์สภาพจริง ประเมินความตอ้งการ โดยเร่ิมจากการสร้างความเช่ือมัน่ ไวว้างใจ สร้าง
ความคุน้เคย เป็นกันเอง มีการวางแผนร่วมกัน กาํหนดเวลาในการจัดการเรียน และส่งเสริม 
สนบัสนุนใหค้รูเกิดความมัน่ใจ เกิดความพร้อม โดยมีการช่วยเหลือ หาขอ้มูล เทคนิควิธีการสอนท่ี
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น่าสนใจมาให้ดู เพื่อเป็นการพฒันาการเรียนการสอนของครู และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ผูเ้รียนเกิดความสุข 

   จากแบ่งปันของ รศ.ดร.วิชยั ครูไดรั้บความรู้และประโยชน์ในดา้นการจดัการ
เรียนการสอนของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ครูควรจดักิจกรรมท่ีพฒันา
ส่งเสริมความคิด ไม่ปิดกั้นความคิดของนกัเรียน ครูท่ีดีควรให้แรงเสริม ให้กาํลงัใจ ให้ความสนใจ 
ปลุกเร้าให้มีความหวงั เพื่อเป็นการจุดประกายจินตนาการให้นักเรียน เกิดความรักในการเรียนรู้ 
ดังนั้น การเป็นครูท่ีดีตอ้งมีความอดทน มีจิตเมตตา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก สร้าง
บรรยากาศท่ีดีใหก้บันกัเรียน จะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

   จากท่ีดูคลิปวีดิโอ เป็นคลิปวีดิโอที่มีประโยชน์ต่อครูผูส้อน ในเร่ืองเทคนิค
วิธีการสอนท่ีน่าสนใจ มีการจดักิจกรรมกลุ่ม ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน กลา้แสดงออก 
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทัว่ถึง ลดการบรรยายของครู โดยครูหาส่ือเขา้มาช่วยในการ
สอน นาํส่ือท่ีหาง่ายใกลต้วั มาจดักิจกรรม ช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจง่ายข้ึน การเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ส่งผลไปสู่บรรยากาศของชั้นเรียน ทาํให้นักเรียนเกิดความประทบัใจ ความสุขต่อการเรียน มี
ชีวิตชีวา ส่งผลไปถึงการพฒันาความคิดของผูเ้รียน การแกปั้ญหาดว้ยตนเองและยงันาํความรู้ท่ีได้
ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
   จากการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผูรั้บการเสริมพลงัเก่ียวกบัการเสริมพลงัเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา (NICE Model) ท่ีพฒันาข้ึน สรุปไดว้า่ หลกัการ วตัถุประสงค ์ปัจจยัสนบัสนุน และ
ขั้นตอนการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา (NICE Model) มีความเหมาะสมในการนาํไปใชใ้น
ทุกดา้น  

3. ผลการศึกษาพัฒนาการความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน ก่อน ระหว่าง และ
หลงัจากการใช้รูปแบบการเสริมพลงัฯ ทีพ่ฒันาขึน้ช่วงละ 1 เดือน เป็นเวลา 2 เดือน  

  ในการประเมินพฒันาการความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นระยะเวลา 2 เดือน 
โดยใชแ้บบประเมินการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ประเมินโดยนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีเรียนกบัครู
ผูรั้บการเสริมพลงัจาํนวน 2 หอ้งเรียน มีผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ดงัตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21 ผลการศึกษาพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนท่ีเรียนกบัครูผูรั้บการ
เสริมพลงั (กลุ่มขยายผล) 

 

ด้านที่ 
องค์ประกอบการเรียนรู้

อย่างมคีวามสุข 

ระดบัความรู้สึก 

ก่อนทดลอง เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 

  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

นักเรียนทีเ่รียนกบัครูภาษาองักฤษ 

1 ดา้นคุณลกัษณะ 2.30 0.64 มาก 2.63 0.52 มาก 2.92 0.29 มาก 

2 ดา้นการเรียนรู้ 2.56 0.59 มาก 2.71 0.46 มาก 2.94 0.24 มาก 

3 ดา้นสัมพนัธภาพ 2.53 0.56 มาก 2.67 0.52 มาก 2.94 0.24 มาก 

รวม  2.46 
มาก 

2.67 
มาก 

2.93 
มาก 

รวม S.D. 0.61 0.50 0.25 

นักเรียนทีเ่รียนกบัครูภาษาไทย 

1 ดา้นคุณลกัษณะ 2.41 0.54 มาก 2.63 0.52 มาก 2.90 0.30 มาก 

2 ดา้นการเรียนรู้ 2.62 0.50 มาก 2.83 0.38 มาก 2.94 0.23 มาก 

3 ดา้นสัมพนัธภาพ 2.76 0.43 มาก 2.89 0.31 มาก 2.96 0.20 มาก 

รวม  2.59 
มาก 

2.78 
มาก 

2.93 
มาก 

รวม S.D. 0.51 0.43 0.25 

ยอดรวม  2.53 
มาก 

2.73 
มาก 

2.93 
มาก 

ยอดรวม S.D. 0.56 0.47 0.25 
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แผนภาพท่ี 17 ผลการศึกษาพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนท่ีเรียนกบัครูผูรั้บ

การเสริมพลงั (กลุ่มขยายผล)  
 
  จากตารางท่ี 21 พบว่า พฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ในภาพรวม 

พบว่า จากการท่ีนักเรียนประเมินตนเอง 3 คร้ัง ตั้ งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 2 ใน
ภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพิ่มข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.53, 2.73 และ 2.93 อยูใ่นระดบัดี ตามลาํดบั 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.56, 0.47 และ 0.25 ตามลาํดบั 

  เม่ือศึกษาพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน แยกเป็นรายห้อง พบว่า
นกัเรียนจาํนวน 32 คนท่ีเรียนกบัครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ จากการประเมินตนเอง 3 คร้ัง ตั้งแต่
ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 2 ในภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพิ่มข้ึน ตั้งแต่ 2.46, 2.67 และ 2.93 
มีความสุขอยู่ในระดบัมาก ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 
เท่ากบั 0.61, 0.50 และ 0.26 ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของ
พฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุข สูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 คือ ดา้นการเรียนรู้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อน
ทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 2 เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 2.56, 2.71 และ 2.94 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 2 เท่ากบั 0.59, 0.46 และ 0.24 ตามลาํดบั  รองลงมาคือ ดา้น
สัมพนัธภาพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 2 เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 2.53, 2.67 และ 2.94 
ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 2 เท่ากบั 0.56, 0.52 และ 0.24 
ตามลาํดบั และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขน้อยท่ีสุด คือ ด้าน
คุณลกัษณะ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 2 เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 2.30, 2.63 และ 2.92 

2.46

2.59

2.53

2.67

2.78
2.73

2.93 2.93 2.93

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ป.5 รวม

ค่าเฉล่ีย

ช่วงเวลา

พัฒนาการ การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน

X ก่อน

X 1

X 2
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ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 2 เท่ากบั 0.64, 0.52 และ 0.29 
ตามลาํดบั  

  พฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนจาํนวน 37 คนท่ีเรียนกบัครูผูส้อน
วิชาภาษาไทย จากการประเมินตนเอง 3 คร้ัง ตั้งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 2 ในภาพรวม
ทุกองคป์ระกอบเพิ่มข้ึน ตั้งแต่ 2.59, 2.78 และ 2.93 มีความสุขอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 3 เท่ากบั 0.51, 0.43 และ 0.25 ตามลาํดบั และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุข สูงท่ีสุด
เป็นอนัดบั 1 คือดา้นสัมพนัธภาพ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 2 เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 2.76, 
2.89 และ 2.96 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 2 เท่ากบั 0.43, 
0.31 และ 0.20 ตามลาํดบั  รองลงมาคือดา้นการเรียนรู้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 2 
เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 2.62, 2.83 และ 2.94 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือน
ท่ี 2 เท่ากบั 0.50, 0.38 และ 0.23 ตามลาํดบั  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขนอ้ยท่ีสุด คือดา้นคุณลกัษณะ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 2 เพิ่มข้ึนตั้งแต่ 
2.41, 2.63 และ 2.90 ตามลาํดบั ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตั้งแต่ก่อนทดลองถึงช่วงเดือนท่ี 2 เท่ากบั 
0.54, 0.52 และ 0.30 ตามลาํดบั  

  นอกจากน้ี ในการศึกษาพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน ช่วงเวลา 
2 เดือน ผูว้ิจยัวิเคราะห์และถอดบทเรียนจากแบบบนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียน และสรุปผลออกมาเป็นรายดา้นตามประเดน็ต่อไปน้ี 

  ดา้นคุณลกัษณะ พบวา่ นกัเรียนมีความต่ืนเตน้ยนิดีในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ สนุกสนาน
กบัการตอบคาํถามและการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ พอใจในความสามารถของตนเองและผลงานท่ี
ตนปฏิบติัจนสาํเร็จ ดงัเช่นความคิดเห็นต่อไปน้ี 

  สนุก ต่ืนเตน้ท่ีไดท้าํกิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนๆ และคุณครู และไดถ้ามครูในเร่ืองท่ีเรายงั
ไม่เขา้ใจ  

  ต่ืนเตน้ สนุก ไดต้อบคาํถามครูในรูปแบบใหม่ๆ 
  ชอบหาขอ้มูลจากหอ้งสมุดและอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เพราะทาํใหเ้รามีความรู้มากข้ึน 
  รู้สึกมีความสุข และดีใจท่ีไดร่้วมทาํกิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนๆ จนสาํเร็จ 
  ไดมี้ความสุขและสนุกสนานท่ีไดต้อบคาํถามท่ีเพื่อนทาํท่าและใหเ้ราตอบคาํถามเป็น

ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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  รู้สึกภูมิใจท่ีเราสามารถตอบคาํถามครูและเพื่อนๆ ได ้
  รู้สึกมีความสุขและภูมิใจท่ีได้ช่วยเหลือเพื่อนในการตอบคาํถามและทาํกิจกรรม

ร่วมกนั 
  ดา้นการเรียนรู้ พบว่า นกัเรียนพึงพอใจและมีความสนุกสนานในการปฏิบติักิจกรรม

ท่ีคุณครูผูรั้บการเสริมพลงัจดัให้ อาทิ การแสดงบทบาทสมมติ, การใบค้าํ, การแข่งขนัตอบคาํถาม, 
การแข่งขนัแต่งประโยค, การร้องเพลง “ส่งบตัรคาํ”, การจดักลุ่มบตัรคาํพอ้งรูปและคาํพอ้งเสียง, 
การทายคาํศพัทจ์ากบตัรภาพ, การจบัคู่บตัรคาํและบตัรภาพ, การละเล่นไทย “งูกินหาง”, ไดเ้รียนรู้
นิสยัของคน, ความเมตตา และความประหยดัเกบ็ออม ดงัเช่นความคิดเห็นต่อไปน้ี 

  คุณครูไม่ดุแบบไม่มีเหตุผล ทาํใหผ้มเรียนอยา่งสบายใจ ไม่เครียด 
  เรียนรู้เก่ียวกบัคาํศพัท ์การกลา้แสดงออกและสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น 

ทาํตามกฎการเล่น รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  คุณครูใจดีทาํใหห้นูกลา้ถามในเร่ืองท่ีไม่เขา้ใจ 
  หนูชอบดูรูปภาพสวยๆ ท่ีคุณครูมาใหใ้ชท้ายคาํศพัท ์
  เรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีไม่เคยรู้จกั และรู้จกัการช่วยเหลือกนั 
  คุณครูแนะนาํแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ว่านอกจากห้องเรียนแลว้ ยงัมีห้องสมุด สวน

ศึกษา ท่ีจะช่วยใหรู้้คาํศพัทใ์หม่ๆ  
  สนุกมากเพราะครูใหผ้มไดฝึ้กการใชภ้าษาท่าทางกบัเพ่ือน 
  ไดเ้รียนรู้ ไดแ้สดงความคิดเห็น ไดต้อบคาํถาม สนุกสนาน ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ได้

ฟังความคิดเห็นจากเพื่อน 
  หนูภูมิใจท่ีทาํคะแนนไดดี้ข้ึน และครูอธิบายขอ้ท่ีหนูทาํผดิ ช่วยใหห้นูเขา้ใจมากข้ึน 
  ดา้นสัมพนัธภาพ พบว่า นกัเรียนมีความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ท่ีไดท้าํกิจกรรมร่วมกบั

เพื่อน และคุณครู ดีใจที่ไดร้ับโอกาสจากครูให้ไปทาํกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ประทบัใจท่ีครูจดั
กิจกรรมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งสนุกสนานและช่วยใหน้กัเรียนไดจ้ดจาํคาํศพัทไ์ดง่้าย ช่วยอธิบายให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจมากข้ึน อีกทั้งไดรั้บความช่วยเหลือและกาํลงัใจจากครูเม่ือนกัเรียนไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้รวมถึงตกัเตือนนกัเรียนเม่ือทาํผิด มีความประทบัใจเพื่อนท่ีให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วม
กิจกรรม ใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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  คุณครูจดักิจกรรมท่ีมีความสนุก ช่วยใหน้กัเรียนไดจ้ดจาํคาํศพัทไ์ดง่้าย 
  คุณครูจะอธิบายส่ิงท่ีเราไม่เขา้ใจ และบอกกติกาของกิจกรรมดว้ยคาํท่ีไพเราะ 
  คุณครูใหก้าํลงัใจเม่ือพดูภาษาองักฤษไม่ได ้และตกัเตือนในเวลาท่ีเราทาํผดิ 
  ดีใจท่ีไดช่้วยคุณครูถือบตัรภาพใหเ้พื่อนแต่งประโยค 
  ชอบทาํงานกลุ่ม เพราะเราไดช่้วยเหลือเพื่อน และเพื่อนไดช่้วยเหลือเราดว้ย 
  เพื่อนในกลุ่มช่วยกนัตอบคาํถาม ทาํใหกิ้จกรรมเกิดความสนุก 
  เพื่อนคอยใหค้าํแนะนาํและสอนคาํศพัทเ์รา 
  ภูมิใจท่ีช่วยเพือ่นตอบคาํถามคุณครูไดถู้กตอ้ง 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อพฒันา
และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริม
พลงั เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
ประกอบดว้ย 2.1) ประเมินผลสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั 2.2) ศึกษา
พฒันาการเก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ก่อน ระหว่าง และหลงัจาก
การไดรั้บการเสริมพลงั ช่วงละ 1 เดือน เป็นเวลา 3 เดือน 2.3) ศึกษาความคิดเห็นของครูผูรั้บการ
เสริมพลงั เก่ียวกบัรูปแบบการเสริมพลงั ท่ีพฒันาข้ึน 2.4) ศึกษาพฒันาการความสุขในการเรียนรู้
ของนักเรียน ก่อน ระหว่าง และหลงัจากการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั ท่ีพฒันาข้ึนช่วงละ 1 เดือน 
เป็นเวลา 3 เดือน และ 3) เพื่อขยายผลรูปแบบเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้
วิธีดาํเนินการวิจยัในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) ซ่ึงเป็นการ
พฒันาแบบหน่ึงท่ีใชก้ารวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานโดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน  (มาเรียม   
นิลพนัธ์ุ, 2555: 230) โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท่ีมี
ลกัษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embeded Design) (Creswell and Clark, 
2011: 90-95) ดว้ยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) เสริมดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Methods) ร่วมกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) ตามแนวทางการส่งเสริมศกัยภาพ (The enhancement approach) พนัธ์ุทิพย ์รามสูต 
(2540: 10-12) เป็นการวิจยัท่ีตอ้งใชก้ารมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นท่ีวิจยั โดยสรุปผลการวิจยั 
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา สรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา (NICE Model) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) หลกัการ เป็นการเสริมพลงัครู ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้แสดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 2) วตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 3) ปัจจยัสนบัสนุน 
ประกอบด้วย 3.1) ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสาํคญัของการเสริมพลงั และใหก้ารสนบัสนุน
ทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 3.2) การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู 
โดยครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 4) การวดัและประเมินผล ประกอบดว้ย 4.1) สมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
4.2) การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนใน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ ดา้นการเรียนรู้ และ
ดา้นสัมพนัธภาพ และ 5) กระบวนการเสริมพลงั ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การ
วิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัของครู และประเมินความตอ้งการเสริมพลงั (Need Analyzing: N) เป็น
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
และร่วมกนัพฒันารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา และเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การนาํรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
มีความสุขไปใช ้โดยเร่ิมตน้จากการสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจโดยการสร้างความคุน้เคย
และความสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกนั ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนร่วมกนั (Interactive Planning: I) 
เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายตามขั้นท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 3 การเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ือง (Continue Empowering: 
C) เป็นการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูเกิดความมัน่ใจวา่ตนเองมีศกัยภาพเพียงพอในการจดัการเรียนรู้ 
โดยอาศยัการสร้างแรงจูงใจ ให้ขอ้มูล เพิ่มพูนความรู้ นาํสู่การพฒันา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
(3.1) สร้างแรงจูงใจ (Motivating) ดว้ยการกระตุน้ใหค้รูผูส้อนตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพครู เกิด
ความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู โดยการถอดบทเรียนจากบุคคลตวัอยา่งในวิชาชีพครู แลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และการใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั (3.2) ใหข้อ้มูล (Informative) ดว้ยการ
กระตุน้ขอ้มูลความรู้เดิม และเพิ่มเติมขอ้มูลความรู้ใหม่ให้แก่ครูผูส้อน เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข โดยศึกษาเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้



184 
 

อยา่งมีความสุขของนกัเรียน รวมถึงการฝึกปฏิบติัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียน การถอดบทเรียนจากการศึกษาตวัอย่างการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระหว่าง
ครูผูส้อน (3.3) เพิ่มพูนความรู้และความรัก (Increasing) ดว้ยการให้โอกาสครูนาํขอ้มูลความรู้ท่ี
ไดรั้บ และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งสร้างสรรค ์(Creating) ดว้ยความเป็นอิสระ 
(Autonomy) ในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง สร้างองค์ความรู้ด้วยความมัน่ใจ ดว้ยการเลือก
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคใหมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ตลอดจนการแสดงออกถึงความรักและเมตตาต่อ
นกัเรียนทุกคน (3.4) นาํสู่การพฒันา (Developing) ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Positive Reflective) เพ่ือกระตุน้การเรียนรู้ต่อยอด เป็นระยะท่ีครูผูรั้บการเสริมพลงั และผูเ้สริมพลงั 
ร่วมกนัทบทวนสะทอ้นคิดและสรุปการปฏิบติัในดา้นผลการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
ตลอดจนสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน เดือนละ 1 คร้ัง 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการเสริมพลงั (Evaluating : E) เป็นการสรุปผลการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน โดยการ
นาํเสนอขอ้มูล ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างผูรั้บการเสริมพลงักับผูเ้สริมพลงั ร่วมกนั
ประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั ในดา้นผลสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งในดา้นผลท่ีเกิด
ข้ึนกับครูผูรั้บการเสริมพลงั และตวันักเรียนโดยนาํขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัมาใช้ในการ
ประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัร่วมกนั 

2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา สรุปผลได้
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูดา้นความรู้และทกัษะ ในภาพรวม ครูผูรั้บการ
เสริมพลงัมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูดา้นความรู้และทกัษะ หลงัการใชรู้ปแบบการเสริม
พลงั อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูผูรั้บการเสริมพลงัดา้นความรู้และทกัษะสูงสุด คือ ดา้นการออกแบบการเรียนรู้ ดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้ ทั้ง 3 ดา้นน้ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าท่ีสุดคือดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
พบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียหลงัสูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั สาํหรับสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ดา้นคุณลกัษณะ พบว่า ครูมีพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนตาม
รายการสงัเกต โดยแยกเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นท่ี 1 ผูน้าํการเรียนรู้ พบว่า ครูมีการสนทนาสร้างความ
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เป็นกนัเองกบันกัเรียน ช้ีแจงจุดประสงคข์องการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงเน้ือหาเดิมกบั
ส่ิงท่ีจะเรียนรู้ มีการซักถามเพ่ือประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ ด้านท่ี 2 การสร้างบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า ครูจดักิจกรรมท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตวัอย่างเช่น Game 
Based Learning, Role Play, Task Based Learning, Co-operative Learning และ KWDL รวมถึงการ
ใชส่ื้อท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น บตัรคาํ บตัรภาพ ตารางร้อย ตาราง KWDL โปรแกรม 
Power Point และเพลง เป็นตน้ ดา้นท่ี 3 ความรักและเมตตาต่อศิษย ์พบว่า ครูเอาใจใส่นกัเรียนอยา่ง
ทัว่ถึง เสริมกาํลงัใจใหน้กัเรียนอยา่งเหมาะสม จดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดว้ย 

2.2 พฒันาการของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ในภาพรวม
พบว่า มีพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงเดือนท่ี 1 จนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ในภาพรวม
ทุกดา้นเพิ่มข้ึน อยูใ่นระดบัดีและปานกลาง ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาพฒันาการของสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงัเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ รองลงมาคือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 
ดา้นการวดัและประเมินผล  

2.3 ความคิดเห็นของครูผูรั้บการเสริมพลงัเก่ียวกบัการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE 
Model) มีความเห็นว่า หลกัการ วตัถุประสงค ์ปัจจยัสนับสนุน และกระบวนการของรูปแบบการ
เสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา (NICE Model) มีความเหมาะสม เพราะการเสริมพลงัครู ด้วย
กระบวนการเป็นระบบซ่ึงครูมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูได้
แสดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียน โดยผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสําคัญของการเสริมพลัง และให้การ
สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้  

2.4 พฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ศึกษาจากการท่ีนักเรียน
ประเมินตนเอง 4 คร้ัง ตั้งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ในภาพรวมทุกองค์ประกอบ
เพิ่มข้ึน และเม่ือศึกษาพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน แยกเป็นรายหอ้ง พบวา่  

 นกัเรียนจาํนวน 48 คนท่ีเรียนกบัครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ จากการท่ีนกัเรียน
ประเมินตนเอง 4 คร้ัง ตั้งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ในภาพรวมทุกองค์ประกอบ
เพิ่มข้ึน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข สูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 คือดา้นสมัพนัธภาพ รองลงมาคือดา้นการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ของพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขนอ้ยท่ีสุด คือดา้นคุณลกัษณะ  
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 นักเรียนจาํนวน 48 คนท่ีเรียนกบัครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ จากการประเมิน
ตนเอง 4 คร้ัง ตั้งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ในภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพิ่มข้ึน และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุข สูงท่ีสุด
เป็นอนัดบั 1 คือดา้นสัมพนัธภาพ รองลงมาคือดา้นการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการ
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขนอ้ยท่ีสุด คือดา้นคุณลกัษณะ  

 นกัเรียนจาํนวน 49 คนท่ีเรียนกบัครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ป.5 จากการประเมิน
ตนเอง 4 คร้ัง ตั้งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ในภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพิ่มข้ึน และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุข สูงท่ีสุด
เป็นอนัดบั 1 คือดา้นสัมพนัธภาพ รองลงมาคือดา้นการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการ
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขนอ้ยท่ีสุด คือดา้นคุณลกัษณะ  

 นกัเรียนจาํนวน 47 คนท่ีเรียนกบัครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ป.6 จากการประเมิน
ตนเอง 4 คร้ัง ตั้งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 3 ในภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพิ่มข้ึน และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุข สูงท่ีสุด
เป็นอนัดบั 1 คือดา้นสัมพนัธภาพ รองลงมาคือดา้นการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการ
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขนอ้ยท่ีสุด คือดา้นคุณลกัษณะ  

3. ผลการขยายผลของรูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา มีผลท่ีเกิดกบัครูผูรั้บการ
เสริมพลงั และนกัเรียน สรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 

3.1 สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูดา้นความรู้และทกัษะ ในภาพรวม ครูผูรั้บการ
เสริมพลงัมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูดา้นความรู้และทกัษะ หลงัการใชรู้ปแบบการเสริม
พลงั อยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทั้ง 4 ดา้นมีค่าเฉล่ียของสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ดา้นความรู้และทกัษะสูงสุด เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียก่อนและหลงัการ
ใชรู้ปแบบ พบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียหลงัสูงกว่าก่อนการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั สาํหรับสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูดา้นคุณลกัษณะ พบว่า ครูมีพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนกัเรียนตามรายการสังเกต โดยแยกเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นท่ี 1 ผูน้าํการเรียนรู้ พบว่า ครูมีการ
สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบันักเรียน ช้ีแจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดย
เช่ือมโยงเน้ือหาเดิมกบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้ มีการซกัถามเพ่ือประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ ครูผูรั้บการ
เสริมพลงัมีพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนตามรายการ
ประเมินทุกรายการ ด้านท่ี 2 การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า ครูจดักิจกรรมท่ี
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตวัอยา่งเช่น Game Based Learning, Role Play, Task Based 



187 
 

Learning และ Co-operative Learning รวมถึงการใชส่ื้อท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น บตัร
คาํ บตัรภาพ แผงใส่บตัรคาํ และเพลง เป็นตน้ และดา้นท่ี 3 ความรักและเมตตาต่อศิษย ์พบว่า ครูเอา
ใจใส่นักเรียนอย่างทัว่ถึง เสริมกาํลงัใจให้นักเรียนอย่างเหมาะสม จดัการเรียนรู้โดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมดว้ย 

3.2 พฒันาการของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ในช่วงท่ี 1-3 
ในภาพรวมพบวา่ มีพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้สูงท่ีสุด คือ ดา้นการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมาคือดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ของพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นการวดัประเมินผลการเรียนรู้  

3.3 ความคิดเห็นของครูผูรั้บการเสริมพลงัเก่ียวกบัการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE 
Model) มีความเห็นวา่ หลกัการ วตัถุประสงค ์ปัจจยัสนบัสนุน การวดัประเมินผล และกระบวนการ
ของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) มีความเหมาะสม เพราะการเสริมพลงัครู 
ดว้ยกระบวนการเป็นระบบซ่ึงครูมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูได้
แสดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติที่เป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนักเรียน โดยผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสําคัญของการเสริมพลัง และให้การ
สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 

3.4 พฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ในภาพรวม พบว่า จากการท่ี
นักเรียนประเมินตนเอง  3 คร้ัง  ตั้งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 2 ในภาพรวมทุก
องคป์ระกอบเพ่ิมข้ึน อยูใ่นระดบัดี และเม่ือศึกษาพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
แยกเป็นรายหอ้ง พบวา่นกัเรียนจาํนวน 32 คนท่ีเรียนกบัครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ จากการประเมิน
ตนเอง 3 คร้ัง ตั้งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 2 ในภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพ่ิมข้ึน และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุข สูงท่ีสุด
เป็นอนัดบั 1 คือ ดา้นการเรียนรู้ รองลงมาคือ ดา้นสัมพนัธภาพ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการ
การเรียนรู้อย่างมีความสุขนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นคุณลกัษณะ และนกัเรียนจาํนวน 37 คนท่ีเรียนกบั
ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย จากการประเมินตนเอง 3 คร้ัง ตั้งแต่ช่วงก่อนทดลองจนถึงช่วงเดือนท่ี 2 ใน
ภาพรวมทุกองค์ประกอบเพ่ิมข้ึน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของ
พฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุข สูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 คือดา้นสัมพนัธภาพ รองลงมาคือดา้น
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การเรียนรู้ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของพัฒนาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขน้อยท่ีสุด คือด้าน
คุณลกัษณะ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. จากผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลังเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (NICE Model) ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ว่า รูปแบบมีคุณภาพดา้น
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเน้ือหา มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนาํไปใชไ้ด ้ทั้งน้ี 
เน่ืองจากรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีการดาํเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ 
มาพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมพลงั โดยใชก้ารวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) โดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ซ่ึงเร่ิมการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1 วิจยั (Research: R1) เพื่อ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพจริง ปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือการประเมินความต้องการจําเป็นของ
กลุ่มเป้าหมาย และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้นาํผลท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 พฒันา (Develop: D1) เป็นการออกแบบและ
พฒันานวตักรรมการศึกษาโดยนาํผลจากขั้นตอนท่ี 1 (R1) มาพฒันานวตักรรม ขั้นตอนท่ี 3 วิจยั 
(Research: R2) เป็นการนาํนวตักรรมไปใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอนท่ี 4 พฒันา (Develop: 
D2) โดยประเมินประสิทธิผลของนวตักรรม (มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555: 230) ใชว้ิธีการวิจยัแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods)  ประเภทแบบแผนแบบฝังตรึง (Embedded Design) (Creswell and 
Clark, 2011: 90-96) ทั้งน้ีผูว้ิจยัศึกษาวิเคราะห์ส่ิงท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริงจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาทิ ผูบ้ริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผูส้อน 
นกัเรียนระดับประถมศึกษา และการสาํรวจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญด้านการเสริมพลงั/
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้/การเรียนรู้อยา่งมีความสุข และการถอดบทเรียนจากโรงเรียนท่ีจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข อีกทั้งไดน้าํผลการวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงั (Empowerment) สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ (Competency) 
การเรียนรู้อยา่งมีความสุข (Happiness Learning) มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (NICE Model) พบว่า กระบวนการเสริมพลงัท่ีพฒันาข้ึนน้ี เป็นกระบวนการส่งเสริม 
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สนับสนุนให้ครูมีความสามารถเพ่ือปฏิบติังานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย อนัเกิดจากการมี
ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน มีแรงจูงใจในการทาํงาน รับรู้ถึงการมีพลงัในการปฏิบติังาน
อยา่งอิสระ มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  สอดคลอ้งกบังานวิจยั 6 Dimensions ของ Paula M. Short 
(1992), รูปแบบการจดัการกระบวนการเสริมพลงัของ Blasé and Blasé (2001), การเสริมสร้างพลงั
อาํนาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา: การวิจยัทฤษฎีฐานราก ของ ยวุธิดา ชาปัญญา (2554), อาภาพร 
สิงหราช (2552) ศึกษาการพฒันารูปแบบการเสริมพลงัในการทาํงานของครูดว้ยแนวคิดฮิวแมนนิส
เพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง, สุดารัตน์ วฒันพฤกษา 
(2552) ศึกษาการเสริมพลงัครูในโรงเรียนเอกชน ซ่ึงงานวิจยัดงักล่าวเป็นรูปแบบเก่ียวกบัการเสริมพลงั 
โดยใชก้ระบวนการในการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ โดยมีหลกัการ วตัถุประสงค ์ปัจจยัสนบัสนุน
ในการดาํเนินงานอย่างชดัเจนเช่นเดียวกบัรูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) ท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 

2. จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีผลการวิจยั 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูดา้นความรู้และดา้นทกัษะ ครู
ผูรั้บการเสริมพลงัมีพฒันาการในการจดัการเรียนรู้ช่วงเดือนที่ 1 ถึงช่วงเดือนที่ 3 ในภาพรวม      
ทุกดา้นเพ่ิมข้ึน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ รองลงมาคือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการวดัและ
ประเมินผล อยู่ในระดบัดีและปานกลาง ตามลาํดบั ทั้งน้ีเป็นเพราะครูไดรั้บการเสริมพลงัและการ
สร้างแรงจูงใจจากผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงการรับขอ้มูลจากผูว้ิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ซ่ึงมิไดมุ่้งเนน้ใหค้รูจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการใหม่ๆ ท่ีครูยงัไม่มี
ความเขา้ใจและมัน่ใจในเทคนิควิธีใหม่ แต่เป็นการให้ขอ้มูลท่ีกระตุน้ให้ครูผูส้อนตระหนกัใน
คุณค่าของวิชาชีพครู เกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู โดยการถอดบทเรียนจากบุคคลตวัอยา่ง
ในวิชาชีพครู และให้โอกาสครูนาํขอ้มูลความรู้ที่ได ้รับ และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไป
ประยุกตใ์ชอ้ย่างสร้างสรรค ์ดว้ยความเป็นอิสระ ในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง สร้างองคค์วามรู้
ดว้ยความมัน่ใจ ดว้ยการเลือกนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคให้มีความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมกับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน ตลอดจนการ
แสดงออกถึงความรักและเมตตาต่อนักเรียนทุกคน ส่วนดา้นการวดัและประเมินผล ท่ีมีผลการ
ประเมินตํ่าสุดนั้น เป็นเพราะครูดาํเนินการวดัและประเมินผลโดยตวัครูเอง ทั้งการประเมินก่อน-
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ระหวา่ง-หลงัเรียน ไม่ใหโ้อกาสนกัเรียนประเมินตนเอง หรือนกัเรียนประเมินเพื่อน หรือผูป้กครอง
ประเมินผลงานของบุตรหลาน ผูเ้สริมพลงัจึงช้ีชวนใหค้รูเห็นประโยชน์ของการประเมินแบบหลาย
ฝ่ายและหลากหลายวิธีการ อธิบายพร้อมตวัอยา่งเพ่ิมเติม ร่วมสร้างความเขา้ใจ ทบทวน และฝึกฝน 
โดยผูเ้สริมพลงักาํกบัติดตามให้กาํลงัใจและความช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Kurt Lewin (1995, อา้งถึงใน Wiles and Bondi, 2004: 41) ท่ีเสนอกระบวนการของการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงมีขั้นตอนพื้นฐานท่ีสาํคญั 3 ขั้นตอน คือ 1) การละลายความเคยชิน (Unfreezing)  
ดว้ยการสร้างความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการเปล่ียนแปลง 2) การเปล่ียนแปลง (Change) 
เป็นขั้นของการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายการเปล่ียนแปลง เช่น พนัธกิจ วตัถุประสงค ์
เป็นตน้ 3) การทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงนั้นมีความมัน่คง (Refreezing) มุ่งเนน้การสนบัสนุนส่งเสริม
ให้พฤติกรรมใหม่ๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้นคงอยู่อย่างมัน่คงดว้ยการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองหรือการเสริมพลงั (Empower) นั้นเอง  

2.2 ผลการประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูดา้นคุณลกัษณะ จากการสังเกต
พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความสุข ระหว่างเดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายน 2558 พบว่า ครูมีพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนตามรายการสังเกต โดยแยกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี ดา้นท่ี 1 ผูน้าํการ
เรียนรู้ พบว่า ครูมีการสนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบันกัเรียน ช้ีแจงจุดประสงคข์องการเรียนรู้ 
จดัการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงเน้ือหาเดิมกบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้ มีการซักถามเพื่อประเมินผลระหว่างการ
เรียนรู้ ดา้นท่ี 2 การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า ครูจดักิจกรรมท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ ตวัอยา่งเช่น Game Based Learning, Role Play, Task Based Learning, Co-operative 
Learning และ KWDL รวมถึงการใชส่ื้อท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น บตัรคาํ บตัรภาพ 
ตารางร้อย ตาราง KWDL โปรแกรม Power Point และเพลง เป็นตน้ และดา้นท่ี 3 ความรักและ
เมตตาต่อศิษย ์พบวา่ ครูเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง เสริมกาํลงัใจใหน้กัเรียนอยา่งเหมาะสม จดัการ
เรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดว้ย ทั้งน้ีเป็นเพราะครูไดรั้บการเสริมพลงัและการสร้าง
แรงจูงใจจากผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงการรับขอ้มูลจากผูว้ิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียน โดยมุ่งเนน้การกระตุน้ใหค้รูผูส้อนตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพครู 
เกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู โดยการถอดบทเรียนจากบุคคลตวัอยา่งในวิชาชีพครู และให้
โอกาสครูนาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บ และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไปประยุกตใ์ชอ้ย่างสร้างสรรค ์
ดว้ยความเป็นอิสระ ในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง สร้างองคค์วามรู้ดว้ยความมัน่ใจ ดว้ยการเลือก
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคใหมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ตลอดจนการแสดงออกถึงความรักและเมตตาต่อ
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นกัเรียนทุกคน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kanter (1977) Conger and Kanungo (1988) Tracy 
(1990) Scott and Jaffe (1991) Paula M. Short (1992) Kinlaw (1995) Blasé and Blasé (2001) ท่ีให้
ความสาํคญักับการมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจท่ีส่งผลโดยตรงต่อการทาํงานของครู ครู
รู้สึกเป็นเจา้ของและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการจดัการเรียนรู้ ไดรั้บรู้ว่าโรงเรียนให้โอกาสท่ีจะ
เติบโตและพฒันาอยา่งมืออาชีพในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มทกัษะของตวัเองตลอดชีวิตการ
ทาํงาน ซ่ึงการช่วยเหลือครูเป็นการเพิ่มเติมความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือ
ครูในการพฒันากลยุทธ์การสอน เป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับการเสริมพลงัของครู ดว้ยการสร้างความ
มุ่งมัน่และปรับปรุงการเรียนการสอน ผา่นทกัษะครูท่ีเพิ่มข้ึน เกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของ
ตนเอง (Self-Efficacy) รับรู้ว่าตนมีทกัษะและความสามารถท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

2.3 ความคิดเห็นของครูผูรั้บการเสริมพลงัท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน มีความเหมาะสม 
เป็นเพราะว่า รูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน มี
การเสริมพลงัโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข ทั้งในรูปแบบเอกสารและวีดิทศัน์ ท่ีแสดงการจดัการเรียนรู้ตรงตามวิชาของครูผูรั้บ
การเสริมพลงั ทาํใหน้าํไปประยกุตใ์ชไ้ดง่้ายข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการสงัเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ท่ีระบุว่า ผูใ้หญ่จะสนใจการเรียนรู้แบบ how-to ท่ี
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้(Glatthorn, 1990) นอกจากน้ีมีแผนการเสริมพลงั และปฏิทินการเสริม
พลงัท่ีชดัเจน โดยครูผูรั้บการเสริมพลงัมีส่วนร่วมในการวางแผนและกาํหนดปฏิทินการเสริมพลงั 
ทาํใหค้รูมีความผกูพนัและรู้สึกเป็นเจา้ของกระบวนการเสริมพลงัน้ี สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีผลต่อบุคคล คือ การทาํใหผู้ป้ฏิบติังานหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความรู้สึกเป็น
เจา้ของ มีความมุ่งมัน่และผูกพนัในภารกิจนั้นๆ ทาํให้ผูป้ฏิบตัิงานมีโอกาสใชค้วามรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์และปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ การปฏิบติัในการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นการ
เสริมพลงัของครู อาทิ การมอบอาํนาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน การมอบความรับผิดชอบ
การปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน ใหค้รูมีส่วนร่วมตดัสินใจในกระบวนการท่ีส่งผล
กระทบต่อการปฏิบติังานหรือในเร่ืองท่ีสนใจ เช่น การกาํหนดหลกัสูตร การออกแบบกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ เป็นตน้ การจดัสรรให้ครูไดใ้ชท้รัพยากร เทคโนโลยีและขอ้มูลให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบติังานร่วมกนั และให้โอกาสครูแสดงความคิดเห็น ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ การบริหารแบบมีส่วนร่วมและผลสืบเน่ืองทุกประเด็นท่ีกล่าวมา
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ลว้นมีส่วนเสริมพลงัครู (วิเชียร วิทยอุดม, 2550; สมยศ นาวีการ, 2545ก; Anderson, 1998; Madura, 
1998; Weightman, 1999)  

  สาํหรับการดาํเนินการตามกระบวนการเสริมพลงั ประกอบดว้ย 4 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัและประเมินความตอ้งการเสริมพลงั (N : Need Analyzing) 
ผูเ้สริมพลงัและผูรั้บการเสริมพลงัร่วมกันการวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัและประเมินความ
ตอ้งการเสริมพลงั เป็นการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน และร่วมกนัพฒันารูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา และเป็น
การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนาํรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขไปใช ้โดยเร่ิมตน้จากการสร้างความเช่ือมัน่และ
ความไวว้างใจโดยการสร้างความคุน้เคยและความสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกนั ระยะท่ี 2 การวางแผน
ร่วมกนั (I : Interactive Planning) เป็นการประมวลผล จดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น วางแผนและ
กาํหนดปฏิทินการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ในการขบัเคล่ือนรูปแบบ
การเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพ ระยะท่ี 3 การเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ือง (C : Continue 
Empowering) เป็นการส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูเกิดความมัน่ใจว่าตนเองมีศกัยภาพเพียงพอในการ
จดัการเรียนรู้ โดยอาศยัการสร้างแรงจูงใจ ให้ขอ้มูล เพิ่มพูนความรู้และความรัก นาํสู่การพฒันา 
ประกอบดว้ย (3.1) สร้างแรงจูงใจ (Motivating) ดว้ยการกระตุน้ใหค้รูผูส้อนตระหนกัในคุณค่าของ
วิชาชีพครู เกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู โดยการถอดบทเรียนจากบุคคลตวัอยา่งในวิชาชีพ
ครู แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ และการให้กําลังใจซ่ึงกันและกัน (3.2) ให้ขอ้มูล 
(Informative) ด้วยการกระตุ้นขอ้มูลความรู้เดิม และเพิ่มเติมขอ้มูลความรู้ใหม่ให้แก่ครูผูส้อน 
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข โดยศึกษาเทคนิควิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน รวมถึงการฝึกปฏิบติัการออกแบบการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน การถอดบทเรียนจากการศึกษาตวัอย่างการ
จ ัดการ เ รียน รู้ส่ง เส ริมการ เรียนรู้อย่างมีความสุขของน ัก เ รียน  การแลกเปลี ่ยน เ รียน รู้
ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระหว่างครูผูส้อน (3.3) เพิ่มพูนความรู้และความรัก (Increasing) 
ดว้ยการให้โอกาสครูนาํขอ้มูลความรู้ท่ีไดรั้บ และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไปประยุกตใ์ชอ้ย่าง
สร้างสรรค ์(Creating) ดว้ยความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง สร้าง
องค์ความรู้ด้วยความมัน่ใจ ดว้ยการเลือกนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิค
ใหมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ตลอดจน
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การแสดงออกถึงความรักและเมตตาต่อนกัเรียนทุกคน (3.4) นาํสู่การพฒันา (Developing) ดว้ย
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive Reflective) เพ่ือกระตุน้การเรียนรู้ต่อยอด เป็น
ระยะท่ีครูผูรั้บการเสริมพลงั และผูเ้สริมพลงั ร่วมกนัทบทวนสะทอ้นคิดและสรุปการปฏิบติัในดา้น
ผลการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน ตลอดจนความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน เดือนละ 1 คร้ัง ระยะท่ี 4 การประเมินผลการเสริมพลงั 
(E : Evaluating) เป็นการสรุปผลการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน โดยการนาํเสนอขอ้มูล ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ระหว่างผูรั้บการเสริมพลงักบัผูเ้สริมพลงั ร่วมกนัประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั ในดา้น
ผลสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งในดา้นผลท่ีเกิดข้ึนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั และตวันกัเรียนโดย
นาํขอ้มูลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบตัิมาใช้ในการประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัร่วมกัน 
โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสําคญัของการเสริมพลงั และให้การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ และเป็นการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู โดยครูมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อใหก้ารเสริมพลงัเกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั 6 Dimensions ของ Paula M. Short (1992), รูปแบบการจดัการกระบวนการเสริมพลงัของ 
Blasé and Blasé (2001), การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของครูในโรงเรียนประถมศึกษา: การวิจยั
ทฤษฎีฐานราก ของ ยุวธิดา ชาปัญญา (2554), การพฒันารูปแบบการเสริมพลงัในการทาํงานของ
ครูดว้ยแนวคิดฮิวแมนนิสเพื่อพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
ของ อาภาพร สิงหราช (2552), การเสริมพลงัครูในโรงเรียนเอกชน ของ สุดารัตน์ วฒันพฤกษา 
(2552) ซ่ึงงานวิจยัดงักล่าวเป็นรูปแบบเก่ียวกบัการเสริมพลงั โดยใชก้ระบวนการในการดาํเนินงาน
อยา่งเป็นระบบ ท่ีพบว่า ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเสริมพลงั มีความคิดเห็นหรือความพึง
พอใจต่อการใช้รูปแบบการเสริมพลงัระดับมาก และมีความเห็นว่ากระบวนการเสริมพลงั เป็น
กระบวนการท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาความสามารถของผูรั้บการเสริมพลงั  

2.4 ผลการประเมินพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนเป็นระยะเวลา 3 
เดือน พบว่า พฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ในภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพ่ิมข้ึน 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของพฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุข สูง
ท่ีสุดเป็นอนัดับ 1 คือด้านสัมพนัธภาพ รองลงมาคือด้านการเรียนรู้ และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของ
พฒันาการการเรียนรู้อย่างมีความสุขน้อยท่ีสุด คือด้านคุณลกัษณะ ทั้งน้ี เป็นเพราะว่า ในด้าน
สัมพนัธภาพ นกัเรียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนและครู เป็นเพราะนกัเรียนชอบทาํกิจกรรมร่วมกบั
เพื่อน เกิดความสนุกสนาน ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อีกทั้ง นกัเรียน
รู้สึกไดรั้บความรักและความเมตตาจากครู ไดรั้บความช่วยเหลือเม่ือนกัเรียนมีปัญหาทาํใหน้กัเรียน
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เกิดความสุขในการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบันกัการศึกษาหลายท่านท่ีกล่าวไวว้่า นกัเรียนปรับตวัเขา้กบั
เพื่อนได ้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนในชั้นเรียน พร้อมใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรม
ของชั้นเรียน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบติังาน ยอมรับความแตกต่างระหว่างนกัเรียน
ดว้ยกนั  นักเรียนรู้สึกว่าครูมีความรัก ความเมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อตน ให้คาํแนะนาํเม่ือ
นกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือ ยิ้มแยม้แจ่มใสเป็นมิตรกับนักเรียน ให้กาํลงัใจนักเรียนเวลา
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความเป็นกนัเองกบันักเรียน เอาใจใส่นักเรียนอย่างทัว่ถึง (วิชยั 
วงษ์ใหญ่, 2542; ศนัสนีย  ์ฉัตรคุปต์, 2544; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544; 
ศกัด์ิสิทธ์ิ สีหลวงเพชร, 2544; ลดัดา หวงัภาษิต, 2557; Nodding, 2003; UNESCO, 2008; Angus, 
2007; Helliwell, Layard and Jeffrey Sachs, 2010) ในดา้นการเรียนรู้ นกัเรียนมีความรู้สึกสนุกท่ีได้
ทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายในขณะเรียน พอใจท่ีครูให้โอกาสนักเรียนได้แสดงความสามารถ เห็น
ประโยชน์จากการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
มีความรู้สึกพอใจท่ีทราบผลการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของตน สอดคลอ้งกบันักการศึกษา
หลายท่านท่ีกล่าวไวว้่า นกัเรียนรู้สึกสนุกสนานกบักิจกรรมท่ีปฏิบติั มีความกระตือรือร้นในการทาํ
กิจกรรม สนใจและตั้ งใจเรียน นักเรียนรู้สึกว่าส่ิงที่เรียนรู้ไม่สูญเปล่า สามารถนาํไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัได ้ ครูใชส่ื้อประกอบการสอน จดับรรยากาศในชั้นเรียนผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด 
นกัเรียนสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มได ้(ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต,์ 2544; ศกัด์ิสิทธ์ิ 
สีหลวงเพชร, 2544; ลดัดา หวงัภาษิต, 2557; UNESCO, 2008; Angus, 2007) สาํหรับดา้น
คุณลกัษณะของนกัเรียน เป็นเพราะนักเรียนเห็นว่าตนมีความสามารถ พอใจในความสามารถของตน 
พอใจท่ีตนสามารถปฏิบติังานสําเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งเห็นว่าตนมีประโยชน์ต่อผูอ่ื้น มีความ
ต่ืนเตน้ยินดีท่ีจะไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ สอดคลอ้งกับนักการศึกษาหลายท่านท่ีกล่าวไวว้่า ความรู้สึก
และพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความสุขในการเรียนรู้ ประกอบดว้ยนกัเรียนรู้สึกว่าตนเองไดรั้บการ
ยอมรับว่าเป็นมนุษยท่ี์มีหัวใจ มีความสามารถ นกัเรียนรู้สึกว่าส่ิงท่ีเรียนรู้ไม่สูญเปล่า สามารถ
นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้นกัเรียนมีความอยากเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนศึกษาคน้ควา้ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้คน้ควา้หาคาํตอบด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
(วิชยั วงษใ์หญ่, 2542; ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต,์ 2544; สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544; 
ศกัด์ิสิทธ์ิ สีหลวงเพชร, 2544; ลดัดา หวงัภาษิต, 2557; Nodding, 2003; UNESCO, 2008; Angus, 
2007,  Helliwell, Layard and Jeffrey Sachs, 2010) 

3. ผลการขยายผลรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา พบว่า ในภาพรวม ครูผูรั้บการ
เสริมพลงัมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูด้านความรู้และทกัษะ หลงัการใช้รูปแบบการ
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เสริมพลงั อยู่ในระดบัดี  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทั้ง 4 ดา้นมีค่าเฉล่ียของสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ดา้นความรู้และทกัษะสูงสุด เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบ พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียหลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการเสริมพลัง ผล
พฒันาการของสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั ในภาพรวมทุกดา้นเพิ่มข้ึน มี
พฒันาการสมรรถนะการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียของพฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้สูงท่ีสุด คือ ดา้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมาคือดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของ
พฒันาการสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นการวดัประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งน้ีเป็นเพราะ
รูปแบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีกระบวนการพฒันาอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ืองตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐาน การออกแบบและพฒันา การนาํไปใช ้และการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ และ
มีการนาํผลการทดลองใชต้ามกระบวนการของรูปแบบ และผลการประเมินประสิทธิผลมาปรับปรุง
แกไ้ขใหส้มบูรณ์ข้ึนก่อนนาํรูปแบบไปขยายผล ดงันั้นผลการขยายผลของรูปแบบ จึงสามารถทาํให้
ครูผูรั้บการเสริมพลงัมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ในระดับดี  ผลพฒันาการของสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของ ในภาพรวมทุกดา้นเพ่ิมข้ึน อยูใ่นระดบัดี และนกัเรียนเกิดพฒันาการของการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขในภาพรวมทุกองคป์ระกอบเพ่ิมข้ึน อยูใ่นระดบัดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีขอ้เสนอแนะในการนาํ
ผลการวิจยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การนําผลการวจัิยไปใช้ 

1. จากผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทาํใหค้รูผูรั้บการเสริมพลงัมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนักเรียน และนักเรียนมีพฒันาการเรียนรู้อย่างมีความสุขสูงข้ึน ดังนั้ น ผูบ้ริหาร 
หัวหนา้กลุ่มงาน หรือหัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถนาํรูปแบบการเสริมพลงัฯ ไปใชเ้สริม
พลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ในระดบัชั้นประถมศึกษา โดยให้ความสําคญักับปัจจัยสนับสนุน  ที่ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็น
ความสาํคญัของการเสริมพลงั และให้การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ และเป็นการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู โดยครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
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2. ควรใหค้วามสาํคญักบัการแสวงหาบุคคลตวัอยา่งในวิชาชีพครู ท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
เป็นท่ียอมรับนบัถือในแวดวงวิชาชีพครู มาดาํเนินการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้การกระตุน้ครูผูรั้บการ
เสริมพลงัเกิดความตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพครู เกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู เห็น
คุณค่าและเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคน เพิ่มพูนความ
รักและความเมตตาต่อนกัเรียน ตลอดจนการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. จากผลการวิจยัพบว่า ครูผูรั้บการเสริมพลงัมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุขสูงข้ึน ซ่ึงรูปแบบวิธีการจดัการเรียนรู้ของครูผูรั้บการเสริมพลงั มุ่งเน้น
การจดักิจกรรมท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติั ตั้งแต่การคิด การพูดตอบคาํถาม การปฏิบติั
สร้างสรรคผ์ลงาน ดงันั้น ควรนาํเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้เหล่าน้ีไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้โดย
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัเน้ือหาสาระวิชา รวมถึงระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  

4. จากผลการวิจยัพบว่า ครูผูรั้บการเสริมพลงัมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ดา้นการวดั
และประเมินผล มีพฒันาการสูงข้ึน แต่มีระดบัคะแนนอยูใ่นระดบัตํ่าสุด ดงันั้น ควรมุ่งเนน้การเสริม
พลงัครูเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการวดัประเมินผล ดว้ยการสร้างความตระหนักและเห็น
คุณค่าของการวดัและประเมินผลแบบหลายฝ่าย เห็นประโยชน์ของการเปิดพื้นท่ีใหน้กัเรียนมีส่วน
ร่วมในการวดัและประเมินผลมากข้ึน โดยผูเ้สริมพลงัให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนอย่าง
ต่อเน่ือง  

5. จากผลการวิจยัพบว่า การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนมีพฒันาการสูงข้ึน โดย
องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านสัมพนัธภาพ รองลงมาคือด้านการเรียนรู้ และด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ดา้นคุณลกัษณะ ดงันั้น จึงควรใหค้วามสาํคญักบัดา้นคุณลกัษณะมากข้ึน นัน่คือ ผู ้
เสริมพลงัเพิ่มเทคนิควิธีการเสริมพลงัท่ีส่งเสริม สนบัสนุน ครูผูรั้บการเสริมพลงัใหมี้วิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน โดยมุ่งเนน้คุณลกัษณะของการเห็นคุณค่า
ในตนเองของนกัเรียน ใหน้กัเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถและพอใจในความสามารถของตน 
รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ต่อผูอ่ื้น มีความใฝ่เรียนรู้ ต่ืนเตน้ยินดีท่ีจะไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มุ่งมัน่ท่ีจะ
ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จ    

6. การนาํรูปแบบการเสริมพลงัไปใช ้ผูเ้สริมพลงัควรศึกษาคู่มือการใชรู้ปแบบการเสริม
พลงัเพื่อทาํความเขา้ใจกระบวนการในแต่ละขั้นตอนใหช้ดัเจน  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ในระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรนาํรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ไปใชก้บัครูผูส้อนในแต่ละ
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กลุ่มสาระวิชา โดยศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในแต่ละกลุ่ม
สาระวิชา เพื่อเพิ่มความชดัเจนและเทคนิควิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาสาระ
วิชาและระดบัพฒันาการของนกัเรียน 

2. ในระดบัโรงเรียน ควรนาํรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ไปใชก้บัครูผูส้อนในระดบัการศึกษา
ชั้นอ่ืนๆ เช่น ระดบัมธัยมศึกษา หรือระดบัปฐมวยั เช่น ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย หรือระดบัปฐมวยั โดยศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเทคนิควิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการวิจยัคร้ังต่อไป อาจนาํรูปแบบการเสริมพลงัไปใชพ้ฒันาสมรรถนะดา้นอ่ืนๆ 
ของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เช่น การพฒันาสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีธุรการ การพฒันา
สมรรถนะของบรรณารักษ ์เป็นตน้ หรือใชพ้ฒันาสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานหรือองคก์าร
ต่างๆ โดยศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงคข์องบุคลากรเพื่อตรวจสอบยนืยนัอีกคร้ัง 

2. การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาองคป์ระกอบการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน
ระดบัประถมศึกษา พบว่ามี 3 องค์ประกอบ ดงันั้น หากจะศึกษาการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ควรมีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเพื่อตรวจสอบยนืยนัอีกคร้ัง 

3. ควรมีการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู เม่ือจาํแนกตามอายุ
ของครู และหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. ควรมีการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียน เม่ือจาํแนกตามระดบัชั้น หรือรูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) ของ
นกัเรียน 

5. ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันาสมรรถนะการวดัและประเมินผลของครู และการเปิดพ้ืนท่ี
ใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผล  
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คู่มือการใช้รูปแบบการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู  

ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 211 

คู่มือการใช้รูปแบบการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

เอน็ไอซีอ ี(NICE  Model) 
 

 
คาํนํา 
 คู่มือการใช้รูปแบบการเสริมพลังเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา เอน็ไอซีอี (NICE  Model) เล่มน้ี
จดัทาํข้ึนเพื่อให้ผูท่ี้ตอ้งการนาํรูปแบบการเสริมพลงัไปใชท้ราบถึงส่ิงท่ีตอ้งศึกษาและจดัเตรียม  
เพื่อให้การดาํเนินการเสริมพลงัเป็นไปอย่างราบร่ืน  และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้ 
ดงันั้น ผูท้าํหนา้ท่ีเสริมพลงัและผูรั้บการเสริมพลงัจึงควรศึกษาคู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัน้ี
ใหเ้ขา้ใจก่อนท่ีจะนาํรูปแบบการเสริมพลงัน้ีไปใช ้
 คู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัเล่มน้ีประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1.   คาํช้ีแจงการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั.......................................... (หนา้ 1) 
 2.   ความเป็นมาของรูปแบบการเสริมพลงั……………………….. (หนา้ 3) 
 3.   ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานท่ีรองรับรูปแบบการเสริมพลงั…….. (หนา้ 6) 
 4.   องคป์ระกอบของรูปแบบการเสริมพลงั...................................... (หนา้ 16) 
 5.   ตวัอยา่งแผนการเสริมพลงั ปฏิทินการเสริมพลงั......................... (หนา้ 24) 
 6.   ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล…………..….. (หนา้ 30) 
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ข้อควรปฏิบัติก่อนดําเนินการเสริมพลงั 

1. ศึกษารายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของคู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั 
1.1 ศึกษาคาํช้ีแจงการใช้รูปแบบการเสริมพลงั ประกอบกบัการศึกษาส่วนอ่ืน ๆ 

ในคู่มือการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั 
1.2 ศึกษาความเป็นมาของรูปแบบการเสริมพลงั  ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานท่ี

รองรับรูปแบบการเสริมพลงั องคป์ระกอบของรูปแบบการเสริมพลงั และตวัอยา่งแผนการเสริมพลงั 
ปฏิทินการเสริมพลงั เพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีอนัเป็นท่ีมาของรูปแบบการเสริม
พลงัน้ี ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นภาพรวม เห็นความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ในรูปแบบการเสริมพลงั  
รวมทั้งมีความเขา้ใจในศพัทเ์ฉพาะต่าง ๆ 

1.3 ศึกษาตวัอยา่งแผนการเสริมพลงั ปฏิทินการเสริมพลงั ในคู่มือเล่มน้ี ไดมี้ตวัอยา่ง
แผนการเสริมพลงั ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

1.3.1 แผนการเสริมพลงั  ซ่ึงประกอบดว้ยช่ือแผนการเสริมพลงั  วตัถุประสงค ์
ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ขอบเขตการดาํเนินการเสริมพลงั กิจกรรมการเสริมพลงั  ส่ือ/เคร่ืองมือการเสริมพลงั 
การวดัผลประเมินผล และปฏิทินการเสริมพลงั ซ่ึงเกิดจากผูว้ิจยัและครูผูส้อนร่วมมือกนัพฒันา
แผนการเสริมพลงั โดยมุ่งพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

1.3.2 ปฏิทินการเสริมพลงั  ซ่ึงประกอบ ช่ือของผูท้าํหนา้ท่ีเสริมพลงั   ผูรั้บการ
เสริมพลงั ประเดน็ท่ีสนใจในการเสริมพลงั  การระบุวนัและเวลาในการเสริมพลงั  และประเด็นการ
สงัเกตซ่ึงสร้างโดยการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของครูในการร่วมกนักาํหนดปฏิทินการเสริมพลงั 

2. จดัเตรียมส่ิงท่ีจาํเป็นในการเสริมพลงั เม่ือไดศึ้กษาส่วนต่าง ๆ ในคู่มือการใชรู้ปแบบ
ครบแลว้  ควรดาํเนินการก่อนการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาแผนการเสริมพลงัอยา่งละเอียดอีกคร้ังหน่ึง 
2.2 ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือต่าง ๆ ทั้งในส่วนของครูผูท้าํหนา้ท่ีเสริมพลงัและ

ครูผูรั้บการเสริมพลงัท่ีเสนอไวใ้นแผนการเสริมพลงัใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
การเสริมพลงั   

1. คาํช้ีแจงการใช้รูปแบบการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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แนวทางในการดําเนินการเสริมพลงั 
 เม่ือไดศึ้กษาและจดัเตรียมส่ิงท่ีจาํเป็นต่าง ๆ ไวพ้ร้อมแลว้  ก็ดาํเนินการเสริมพลงัตาม
แผนการเสริมพลงันั้น  มีแนวทางในการดาํเนินการเสริมพลงั ดงัน้ี 

1. บทบาทผู้เสริมพลัง   ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ให้ประสบ
ความสาํเร็จนั้น ผูเ้สริมพลงัมีหนา้ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม ช้ีแนะ ให้ครูไดค้น้พบศกัยภาพของตนเอง 
และพฒันาศกัยภาพใหเ้พิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยการเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ตระหนกั
ในคุณค่าของตนเอง สามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง และภาคภูมิใจในงานท่ีทาํ  

2. บทบาทของครูผู้รับการเสริมพลัง  ในการดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
เสริมพลงั ซ่ึงครูควรคาํนึงถึงบทบาทต่อไปน้ี 

2.1 ผูรั้บการเสริมพลงัร่วมมือกบัผูเ้สริมพลงัในการวางแผนการเสริมพลงั จดัทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด 

2.2 ผูรั้บการเสริมพลงัร่วมมือกบัผูเ้สริมพลงั ในการแลกเปล่ียนให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
ไตร่ตรองสะทอ้นคิดผลการปฏิบติัซ่ึงกนัและกนั  
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) กาํหนดวิสยัทศัน์
การพฒันาประเทศในระยะเวลา 5 ปีไวว้่า “สังคมอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” โดยมีพนัธกิจท่ีสาํคญัขอ้หน่ึงคือ การพฒันาคุณภาพ
คนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะและการดาํรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั 
สถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ สามารถปรับตวัรู้เท่ากนักบัการเปล่ียนแปลง 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2554: 46-47) สอดคลอ้งกับการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ท่ีมุ่งเนน้ การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพื่อพฒันาใหค้น
ไทยเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสุข โดยสถาบนัการศึกษาตอ้ง
จดัการเรียนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองเตม็ ศกัยภาพ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) แต่เน่ืองจากสังคมไทยในศตวรรษท่ี 
21 มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยแีละการส่ือสาร ทาํให้
ผูเ้รียนตอ้งมีการเรียนรู้เพิ่มข้ึน รวมทั้งตอ้งมีการปรับตวัเพื่อพฒันา ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง ผูเ้รียนตอ้งเรียนอยา่งเคร่งเครียด และเหน็ดเหน่ือย หากเป้าหมาย
ของการเรียนระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนไม่ตรงกนั ก็จะทาํใหผู้เ้รียน เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน 
ทาํใหผู้เ้รียนมีการเรียนรู้อยา่งไม่มีความสุข ซ่ึงจะส่งผลเสียตามมามากมาย เช่น ความอดทนนอ้ยลง 
ความขยนัหมัน่เพียรในการเรียนลดลง ผลการเรียนตกตํ่า ความรู้สึกอ่อนโยน เอ้ืออาทรหายไป 
ความเห็นอกเห็นใจต่อกนัและกนัเส่ือมไป การดาํรงชีวิตก็จะไม่มีความสุขไปดว้ย (สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540)  

ความสุขกบัการศึกษาท่ีถูกตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถแยกจากกนัได ้ถา้ไม่สามารถทาํ
ใหค้นมีความสุข การศึกษากไ็ม่สามารถเกิดข้ึนได ้(พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยตุโต, 2542: 7) ซ่ึงตรงกบั
ผลการวิจยัของ ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต ์ (2544) ในเร่ืองการเรียนรู้อยา่งมีความสุข : สารเคมีในสมองกบั
ความสุขและการเรียนรู้ พบว่าสารเคมีท่ีก่อใหเ้กิดความสุข คือ เวโรโตนิน โดปามีน และเอนโดฟีน 
ซ่ึงสารเคมีเหล่าน้ีจะเปล่ียนแปลงโดยอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม นกัเรียนท่ีเรียนรู้อยา่งมีความสุขจะมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี อนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนไดรั้บการตอบสนองจากการใฝ่รู้ 

2. ความเป็นมาของรูปแบบการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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การปฏิบติั การสร้างสรรคข์องตนเอง การใชค้วามคิด การใหเ้หตุผลเก่ียวกบัการบริโภค รวมถึงการ
เลือกใชท้รัพยากรอย่างประหยดัดว้ยการอนุรักษแ์ละเห็นคุณค่า เป็นบุคคลท่ีบริโภคดว้ยปัญญา การท่ี
นักเรียนได้ทาํในส่ิงท่ีตนสนใจ สามารถเรียนให้รู้ความจริง บรรลุความดี ความงาม ความรัก 
อิสรภาพ มีการแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั และประสบความสาํเร็จ (วิชยั วงษใ์หญ่, 2555: 11) เม่ือเด็กมี
ความสุขในการเรียนรู้จะทาํให้เด็กเรียนรู้ที่จะดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ คิดถึง
ประโยชน์ของสงัคมและประเทศชาติมากกวา่ประโยชน์ของตนเอง มีความสุขในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
มีความสุขในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มีความสุขท่ีจะทาํงาน และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือมีความสุขในการกระทาํ
ประโยชน์ให้กบัประเทศชาติและสืบต่อส่ิงท่ีเป็นความดีและความสุขน้ีไปถึงลูกหลานของตนต่อๆ 
ไป (ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต,์ 2544: 31) สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 
33-35) กล่าวไวว้า่ นกัเรียนท่ีเรียนรู้อยา่งมีความสุขจะมีความรู้สึกว่าตนได้รับการยอมรับว่าเป็น
มนุษยท่ี์มีหวัใจและมีความสามารถ ครูมีความรัก เมตตา จริงใจต่อตนเอง เห็นคุณค่าของชีวิตและ
ความเป็นมนุษยข์องตน รับรู้ความหมายของการมีชีวิตอยู ่ยอมรับทั้งขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของตนเอง รู้
วิธีการปรับตวัให้อยูใ่นสภาพแวดลอ้มไดโ้ดยไม่เสียสุขภาพจิต มีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจ
และความถนดัของตน รู้สึกว่าบทเรียนสนุก แปลกใหม่ จูงใจให้ติดตามและอยากคน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติม อีกทั้งส่ิงท่ีเรียนรู้ไม่สูญเปล่า สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

สภาพปัญหาดา้นการศึกษาท่ีสาํคญัในระบบการศึกษาไทยในปัจจุบนัตามท่ีนกัวิชาการ
ศึกษาสรุปไวคื้อ ดา้นผูส้อนและวิธีการสอน กล่าวคือ ผูส้อนมุ่งสอนแต่เน้ือหาวิชาเป็นหลกั ทั้งยงัเป็น         
ผูก้าํหนดทุกส่ิงทุกอย่างในการเรียนการสอน ส่วนวิธีการสอนนั้นยงัมุ่งเน้นท่ีการสอนหนงัสือ
มากกว่าสอนคน เพราะยึดวิชาเป็นตวัตั้ งมากกว่ายึดผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง พฤติกรรมการสอนเป็นไป
อย่างจาํเจ และเน้นพฤติกรรมถ่ายทอดป้อนขอ้มูลให้จาํเป็นส่วนใหญ่ การฝึกปฏิบติั ฝึกคิด ใช้
ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การอบรมบ่มนิสัย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม มีนอ้ยกว่า
การท่องบ่นเน้ือหา จึงทาํให้ผูเ้ รียนขาดคุณลักษณะช่างสงสัยหรือใฝ่รู้ ขาดความคิดสร้างสรรค ์
ไม่กลา้คิด ไม่กลา้ปฏิบติั และมองไม่เห็นความสําคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นกัน (วิวฒัน์ 
ขตัติยะมาน, 2549: 52; พวงรัตน์ บุญญานุรักษ,์ 2544: 5-7) ดงันั้นจะเห็นว่าผูส้อนหรือครูเป็นผูท่ี้มี
บทบาทสําคญัมากท่ีสุดในการพฒันาการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้

การเสริมพลงัเป็นกระบวนการพฒันา ดว้ยการสนบัสนุน ส่งเสริม ช้ีแนะ ให้บุคคลได้
คน้พบศกัยภาพของตนเอง และพฒันาศกัยภาพให้เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยการเสริมสร้าง
ความเช่ือมัน่ในตนเอง ตระหนักในคุณค่าของตนเอง สามารถปฏิบตัิงานไดด้ว้ยตนเอง และ
ภาคภูมิใจในงานท่ีทาํ การเสริมพลงัใหป้ระโยชน์ต่อทุกคนในองคก์าร นบัตั้งแต่ผูบ้ริหาร ผูร่้วมงาน 
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ผูรั้บบริการ และองคก์ารโดยตรง กล่าวคือ ผูบ้ริหารไดรั้บประโยชน์จากการทาํงานบรรลุเป้าหมาย
และผลงานท่ีมีคุณภาพ ผูร่้วมงานมีความรู้สึกเป็นเจา้ของงานมากข้ึน มีความรับผดิชอบต่อผลสาํเร็จ
ของงาน เพ่ิมความมัน่ใจในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ผูรั้บบริการได้รับบริการอย่างรวดเร็วและมี
คุณภาพมากข้ึน องคก์ารจึงมีความเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน (Smith, 1996) กระบวนการเสริมพลงัของครู
เป็นการเสริมสร้างให้ครูเพ่ิมพูนและพฒันาพลงัทั้งดา้นการปฏิบติังานและดา้นจิตใจ กระบวนการ
เสริมพลงัของครูเป็นกระบวนการส่งเสริม สนบัสนุน ทั้งดา้นการปฏิบติังานและดา้นจิตใจ ทาํใหค้รู
สามารถควบคุมปัจจยัต่างๆ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในตวัครู เช่น แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ศกัยภาพใน
การปฏิบติังาน และความเช่ือมัน่ในศกัยภาพ เป็นตน้ รวมถึงปัจจยัท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน เช่น 
ความมีอิสระในการตดัสินใจ ความมีพลงัในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร ขอ้มูลข่าวสาร 
ระบบการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ในองคก์าร บรรยากาศการปฏิบติังาน และวฒันธรรมองคก์าร 
เป็นตน้ ซ่ึงผลของการปฏิบติังานคือการประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

สรุปไดว้่า การเสริมพลงัมีความสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อตวัครู ทีมงาน โรงเรียน 
และชุมชน ซ่ึงมีส่วนช่วยสนบัสนุนการจดัการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ส่งผลให้นักเรียนไดรั้บ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงั การดาํเนินการเสริมพลงัของครูให้บรรลุ
เป้าหมายในเบ้ืองตน้ จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจแนวความคิดหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงัครู ท่ี
ประกอบดว้ยแนวความคิดอนันาํมาสู่การเสริมพลงั และแนวความคิดท่ีนาํการเสริมพลงัสู่การปฏิบติั 
เพื่อนาํไปสู่การวางแผน การปฏิบติั การประเมินผล และปรับปรุงการดาํเนินการเสริมพลงัอย่างมี
ระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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จากการพฒันารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ผูว้ิจยัไดรู้ปแบบการเสริมพลงั ท่ี
มีช่ือวา่ รูปแบบ เอน็ไอซีอี (NICE Model) ซ่ึงพฒันาข้ึนตามหลกัการแนวคิดการออกแบบระบบการ
เรียนการสอนของดิคค ์และคาเรย ์และการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design: ID)  
“ADDIE” Model ท่ีพฒันาโดยเควิน ครูสซ์ การวิจยัและพฒันา (Research and Development)  
(มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2555) ร่วมกบัการศึกษาหลกัการแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการเสริมพลงั (Empowerment) 
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ (Competency) และการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (Happiness Learning) 
ดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการเสริมพลงั (Empowerment)  
1.1 หกมิติของการเสริมพลัง (6 Dimension) โดย Paula M. Short (1992) 

ประกอบดว้ย มิติที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) มิติที่ 2 ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ(Professional Growth) มิติที่ 3 สถานะทางสังคมของครู (Status) มิติที่ 4 ความเช่ือมัน่ใน
ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) มิติที่ 5 ความมีอิสระในการทาํงาน (Autonomy) มิติที่ 6 
ผลของการทาํงานของครู (Teacher Impact)  

1.2 แนวคิดหลกัความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) คือ การมีสิทธิเสรีภาพ
ตามบทบาทอาํนาจหนา้ท่ี เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น เคารพกติกาของสงัคม มีความเสมอภาคท่ี
จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีความรักสามคัคีเสมือนเป็น
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น กระบวนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจจึงเป็นกระบวนการ
ประชาธิปไตยท่ีไดป้ฏิรูปไปสู่รูปแบบของการมีส่วนร่วม หลกัความเป็นประชาธิปไตยจึงเป็นแนวคิดท่ี
มุ่งใหเ้กิดการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนวิสยัทศัน์ ประสบการณ์ 
ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํงาน (Maxcy, 1991; Blasé and Blasé, 2001) 

1.3 แนวคิดหลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) เป็นแนวคิดท่ีครูไดรั้บความ
เช่ือถือ ไวใ้จในความสามารถวินิจฉยัและตดัสินใจไดดี้เก่ียวกบังานท่ีรับผดิชอบ จึงไดรั้บมอบอาํนาจ
หนา้ท่ีและสามารถปฏิบติัภาระหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ การมีอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ทาํใหค้รูได้
แสดงพลงัอาํนาจในการทาํงาน (Rue and Byars, 1995: 230) การกระจายอาํนาจเป็นการเสริมพลงัท่ี

 

3. ทฤษฎแีละแนวคดิพืน้ฐานทีร่องรับรูปแบบการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครู ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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ทาํให้หน่วยงานและผูป้ฏิบตัิ มีพลงัในการปฏิบตัิงานให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ เพื่อให้การ
ดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายขององคก์าร (Blasé and Blasé, 2001; Rodwell, 1996; Rue and Byars, 
1995) แนวความคิดตามหลกัการกระจายพลงัน้ี มีความสัมพนัธ์กบัการเสริมพลงัดา้นโครงสร้าง
อยา่งชดัเจน เพราะเป็นการใหค้วามสาํคญักบัพลงัท่ีเป็นทางการในโรงเรียน  

1.4 ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Administration Theory) เป็น
ทฤษฎีท่ีสอดคลอ้งและสนองตอบความตอ้งการแสดงออกซ่ึงพลงัของผูป้ฏิบติังานและมุ่งทาํให้
ผูป้ฏิบติังานพฒันาพลงัของตน การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีผลต่อบุคคล คือ การทาํใหผู้ป้ฏิบติังาน
หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความมุ่งมัน่และผูกพนัในภารกิจนั้นๆ ทาํให้
ผูป้ฏิบติังานมีโอกาสใช้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และปฏิบตัิงานด้วยความเตม็ใจ ให้โอกาส
ผูป้ฏิบัติงานแสดงความคิดเห็น  ความรู้ ทกัษะ  ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานอย่างเต็ม
ความสามารถ การบริหารแบบมีส่วนร่วมและผลสืบเน่ืองทุกประเดน็ท่ีกล่าวมาลว้นมีส่วนเสริมพลงั
ครูและผูป้ฏิบติังาน (วิเชียร วิทยอุดม, 2550; สมยศ นาวีการ, 2545ก; Anderson, 1998; Madura, 
1998; Weightman, 1999) 

1.5 ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ (Organizational Behaviors Theory) ความรู้เก่ียวกบั
พฤติกรรมองคก์ารเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นในการช่วยใหผู้บ้ริหารและผูป้ฏิบติัมีความรู้ ความเขา้ใจ
ลึกซ้ึงเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์และปฏิกิริยาภายในและระหว่างองคก์าร ทั้งในระดบับุคคล กลุ่ม และ
สังคม ทาํให้สามารถคาดการณ์ ดาํเนินการ และเขา้ใจปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์ารและตนเอง
ในฐานะสมาชิกในองค์การได้อย่างมีหลกัการและเหตุผล (ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ 2551) ทฤษฎี
พฤติกรรมองค์การท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการเสริมสร้างพลงัอาํนาจครูมีหลากหลาย ทฤษฎีซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการนาํไปปฏิบติั ไดแ้ก่ 

1.5.1 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y (Theory X and Theory Y) เป็นทฤษฎีท่ีพฒันาโดย  
McGregor ท่ีกล่าวถึงทฤษฎี Y มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ว่าคนส่วนใหญ่มิไดไ้ม่ชอบงานโดยสันดาน แต่
จะใชค้วามพยายามทาํงานทั้งทางร่างกายและจิตใจซ่ึงเป็นไปโดยธรรมชาติ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 
2553ก)  

1.5.2 ทฤษฎี Immaturity-Maturity Organization พฒันาข้ึนโดย Argyris กล่าวคือ 
Immaturity Organization มีลกัษณะสาํคญัคือ ผูป้ฏิบติังานเป็นผูถู้กกระทาํ พึ่งพาภายนอก แสดง
พฤติกรรมไดจ้าํกดั สนใจเร่ืองง่ายๆ มีทศันะหรือวิสัยทศัน์ระยะสั้ น เป็นผูป้ฏิบติัและขาดความ
ตระหนักในตนเอง ส่วน Maturity Organization มีลกัษณะสําคญั คือ ผูป้ฏิบติังานเป็นผูก้ระทาํ 
พึ่ งตนเอง แสดงพฤติกรรมได้หลากหลาย สนใจแนวลึก เร่ืองยากและซับซ้อน มีทัศนะหรือ
วิสยัทศัน์ระยะยาว มีความเป็นผูน้าํ ตระหนกัในตนเองและควบคุมตนเอง 
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1.6 ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Maslow’s Hierachy of Needs) 
Maslow มีแนวคิดว่า บุคคลมีความตอ้งการปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั 
ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น หนา้ท่ีการงาน ความรักและการยอมรับจากผูอ่ื้น ฐานะทาง
สังคมและเกียรติยศศกัด์ิศรี บรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิต คน้พบและพฒันาศกัยภาพของตนไปสู่
เป้าหมายสูงสุดในชีวิต ความตอ้งการขั้นสูงสุดของ Maslow คือ การประจกัษใ์นคุณค่าของตนเอง 
The Needs for Self-Actualization เป็นความตอ้งการใชค้วามสามารถและศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ี เป็น
ตวัของตวัเองในการทาํกิจกรรมต่างๆ ดงันั้น ความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีของ Maslow เป็น
กลไกสาํคญัในการกระตุน้พลงัการทาํงาน 

1.7 ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory) ท่ีนาํมาประยกุตใ์ชอ้ยูมี่ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีการจูงใจเชิงเน้ือหา (content models) และทฤษฎีการจูงใจเชิงกระบวนการ (process models) 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.7.1 ทฤษฎีการจูงใจเชิงเน้ือหา (content models) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังาน กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีหากคาํตอบว่า มีอะไรท่ีจะจูงใจ
คนใหท้าํงานไดบ้า้ง ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการหรือแรงขบั (needs/drives) ท่ีผูป้ฏิบติังาน
มีหรือตอ้งการไดรั้บ และตอ้งการอะไรมาก อะไรนอ้ย (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2553ก)  

1.7.2 ทฤษฎีการจูงใจเชิงกระบวนการ (process models) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบาย
กระบวนการจูงใจคนให้ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคิดของคนท่ีมีต่อการจูงใจว่าเป็น
อย่างไร กล่าวคือ เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งหาคาํตอบของการท่ีผูป้ฏิบติังานทุ่มเทความพยายามให้กบัการ
ทาํงานในระดบัมากหรือนอ้ยนั้น พวกเขามีความคิดอย่างไร มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัใดบา้ง เม่ือ
ทราบกระบวนการคิดของผูป้ฏิบติังานแลว้ ผูบ้ริหารก็จะสามารถจัดสถานการณ์ใหส้อดคลอ้ง
กบักระบวนการคิดของผูป้ฏิบติังานเหล่านั้น จึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนทาํงานไดอ้ยา่งเตม็
ศกัยภาพ แตกต่างจากทฤษฎีการจูงใจเชิงเน้ือหาท่ีกล่าวถึงความตอ้งการหรือแรงขบัว่ามีอะไรบา้งท่ี
จะจูงใจใหค้นทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.8 ทฤษฎีการเปลีย่นแปลง  (Change Theory) Chin and Bennis (1969, อา้งถึงใน 
วชัรา เล่าเรียนดี, 2556: 29-30) การเปล่ียนแปลงนั้นมีความจาํเป็นต่อการพฒันาขององคก์รโดยการ
เปล่ียนแปลงควรเร่ิมตน้จากการสร้างความตระหนกัใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงหรือ
ส่ิงที่จะเปลี่ยนแปลงซ่ึงผูม้ีหน้าที่เสริมพลงัควรทาํความเขา้ใจถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
และดาํเนินการสนบัสนุนส่งเสริมดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายในการช่วยเหลือท่ีย ัง่ยนืในท่ีสุด การยอมรับ
ความจาํเป็น หรือความสาํคญัในการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงและมีการเปล่ียนแปลง 
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1.9 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ พฒันาการวยัผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่แต่ละ
ช่วงวยัจะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การทาํให้ผูใ้หญ่เกิดการเรียนรู้จึงตอ้ง
ศึกษาพฒันาการและการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เพ่ือนาํมาเป็นพื้นฐานสาํหรับการพฒันา Malcom Knowles 
(1990, อา้งถึงใน Glickman, Gordon and Ross-Gordon, 1995: 50-55)  ไดเ้สนอขอ้สรุปเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ไว ้4 ประการ คือ 1) ผูใ้หญ่มีความตอ้งการทางดา้นจิตใจท่ีจะนาํตวัเอง 2) ผูใ้หญ่
สามารถท่ีจะนาํประสบการณ์ท่ีไดส้ั่งสมมาใชใ้นสภาพการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ได ้และสามารถนาํ
กระบวนการเหล่านั้นมาใชใ้หไ้ด ้3) ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีอิทธิพลจากความตอ้งการท่ี
จะแกปั้ญหาในชีวิตจริง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานท่ีตอ้งพฒันาของตนเองดว้ย 4) ผูใ้หญ่ใชว้ิธีการปฏิบติั
จริงในการเรียนรู้ และขณะเดียวกนัตอ้งการใชค้วามรู้นั้นในทนัที 5) การเรียนรู้ของผูใ้หญ่เกิดจาก
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivated) การจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับผูใ้หญ่ท่ีไดผ้ลนอกจากจะ
ประยุกตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ หากไดอ้อกแบบโดยอาศยัขอ้สรุปเก่ียวกบัการเรียนรู้และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ กจ็ะทาํใหส้ามารถออกแบบไดเ้หมาะสมและมีความเฉพาะเจาะจง
มากยิง่ข้ึน และสามารถทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไดแ้ทจ้ริง 

1.10 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy Theory) เป็นแนวคิดท่ี
เช่ือวา่ การเสริมพลงัในระดบับุคคลเป็นการส่งเสริมคุณลกัษณะด้านบุคคลให้รับรู้ความสามารถ
ของตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินความสามารถของตนเองเก่ียวกบัการกระทาํหรือพฤติกรรม
บางอยา่งวา่ ตนเองมีความสามารถท่ีจะนาํทกัษะท่ีมีหรือท่ีฝึกฝนมาใชไ้ดใ้นระดบัใด ซ่ึงการท่ีบุคคล
จะแสดงพฤติกรรมใดหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับปัจจยัสองประการคือ ความคาดหวงัในความสามารถ
ของตนเองและความคาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึน (Zimmermann, 2000) ทั้งน้ี การประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการประยุกตใ์ชเ้พื่อเสริมพลงัในระดบับุคคลเพราะการเสริม
พลงัในองคก์ารนั้น เป้าหมายท่ีสาํคญักคื็อ การพฒันาผูป้ฏิบติังาน หากทุกคนรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการจดัการงานท่ีรับผิดชอบ พฒันางานอย่างต่อเน่ือง และแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทาํงานแลว้ กจ็ะส่งผลต่อผลลพัธ์ขององคก์ารในท่ีสุด 

สรุปไดว้่า แนวคิดท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการเสริมพลงั เป็นวิธีการพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู เพ่ือสร้างคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการเสริมพลงันั้นมี
หนา้ท่ีสาํคญัในการผลกัดนัให้ครูผูรั้บการเสริมพลงัเกิดการพฒันา เห็นความสาํคญัของการพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของตน และเม่ือครูเห็นความสาํคญัและจาํเป็นของการพฒันาคุณภาพ
ของผลลพัธ์หรือผลผลิตและการพฒันาตนเองสู่ระดบัสูงสุดแลว้จึงนาํมาซ่ึงกระบวนการร่วมมือกนั
ระหวา่งผูท้าํหนา้ท่ีเสริมพลงัและครูผูรั้บการเสริมพลงัในการศึกษาวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียน เพื่อกาํหนดแนวทางในการพฒันาตนเองในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
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โดยกระบวนการเสริมพลังจะประกอบด้วยการดาํเนินการจูงใจ ใหข้อ้มูลความรู้ท่ีสาํคญัจาํเป็น 
ติดตามดูแลการนําความรู้ท่ีได ้รับสู่การปฏิบตัิ เพิ ่มพูนความรู้ นําสู่การพฒันา  ในระหว่าง
กระบวนการเสริมพลงั เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและสรุปผลไตร่ตรองสะทอ้น
คิดเพื่อนาํไปสู่การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษา 

2. หลกัการแนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ (Competency) สมรรถนะเป็นคุณลกัษณะของ
บุคคล ไดแ้ก่ ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และพฤติกรรมการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลให้การ
ปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ดงัท่ี McClelland (1990: 1-14) อธิบายถึงองคป์ระกอบท่ีทาํ
ใหบุ้คคลเกิดสมรรถนะมี 5 ส่วน ไดแ้ก่ ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ทศันคติหรือความเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง (Self-concept) บุคลิกลกัษณะประจาํตวัแต่ละบุคคล (Trait) และ
แรงจูงใจ (Motive) แต่ส่วนท่ีสามารถพฒันาและวดัประเมินผลได้อย่างชดัเจน ไดแ้ก่ ความรู้ 
(Knowledge) และทกัษะ (Skill) โดยท่ีสมรรถนะสามารถแบ่งออกไดห้ลายระดบั ตั้งแต่ระดบั
ความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในการดาํรงชีวิตทัว่ไป จนถึงความรู้ความสามารถระดบัผูเ้ช่ียวชาญ 
สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นได ้ดงันั้น เกณฑแ์ละเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัสมรรถนะจึงมี
หลากหลาย ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะสม เน่ืองจากสมรรถนะบางประเภทสามารถวดัและ
ประเมินไดง่้ายดว้ยการสงัเกตพฤติกรรม แต่สมรรถนะบางประเภทตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานในการ
ประเมินกระบวนการและผลของการปฏิบติังาน 

3. หลกัการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ผูว้ิจยั
ไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดการออกแบบระบบการเรียนการสอน ตามแนวคิดของ Kemp and others (2011: 
14-18), ADDIE Model ท่ีพฒันาโดย Kruse (2007: 1) และการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบตาม
แนวคิดของDick, Carey and Carey  (2005: 1-8) ร่วมกบัแนวคิดการวิจยัและพฒันา (Research and 
Development : R&D) ซ่ึงในการออกแบบระบบการเรียนการสอนการออกแบบการเรียนการสอนเชิง
ระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 10 องคป์ระกอบ คือ 
1) กาํหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (identify instructional goals) เป็นการกาํหนดผลลพัธ์ท่ี
คาดหวงั โดยวิเคราะห์การปฏิบติังาน (analyze performance) และวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น 
(conduct needs assessment) 2) วิเคราะห์การเรียนการสอน (analyze instruction) เป็นขั้นของการ
วิเคราะห์ว่าจะตอ้งดาํเนินการต่อไปอยา่งไรใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 3) วิเคราะห์
ผูเ้รียนและบริบท (analyze learners and contexts) 4) เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (write 
performance objective) เป็นการระบุให้ชดัเจนว่า ผูเ้รียนจะสามารถทาํอะไรไดบ้า้งในดา้นความรู้
และการปฏิบติั 5) พฒันาเคร่ืองมือประเมินผล (develop assessment instrument) 6) พฒันากลยทุธ์การ
สอน (develop instructional strategy) 7) พฒันาและเลือกส่ือการเรียนการสอน (develop and select 
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instructional materials) 8) ออกแบบและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน (design and conduct 
formation evaluation of instruction) 9) ทบทวนการจดัการเรียนการสอน (revise instruction) และ           
10) ออกแบบและการประเมินผลภายหลงัการเรียนการสอน (design and conduct summative evaluation) 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของ Dick, Carey and Carey (2005: 1-8) 
มาใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผนการจดัการเรียนรู้ และการดาํเนินการจดัการ
เรียนรู้ทั้งระบบของครู เพื่อตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองของผูเ้รียนให้เตม็
ตามศกัยภาพ  

4. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happiness Learning) 
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (behavior) ของผูเ้รียน อนัเน่ืองมาจากการ
เรียนรู้ กล่าวคือ มีความพึงพอใจ มีความรู้สึกรักหรือชอบวิชาท่ีเรียน มีความสนใจเรียน ตั้งใจเรียน
เป็นอยา่งดี สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเรียน ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2545) มีแนวคิดหลกัการตอ้งการใหเ้ด็กไดแ้สวงหาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ต่างๆ 
อยา่งมีความสุข ให้โรงเรียนเป็นแหล่งคน้พบส่ิงมหัศจรรยที์่เด็กสามารถพบได้ด้วยตนเอง ซ่ึง
แนวคิดในการพฒันาคุณภาพการเรียนของทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เป็นแนวคิดของนกั
การศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษา โดยมี กิติยวดี บุญซ่ือ เป็นหัวหนา้คณะผูเ้ช่ียวชาญ ร่วมกนั
สร้างทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุขข้ึน (กิติยวดี บุญซ่ือ และคณะ, 2540: 4-29)  จากแนวคิด
พื้นฐานของกระบวนการเรียนการสอน 5 ประการ คือ 1) แก่นแทข้องการเรียนการสอน คือ การ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 2) การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดทุ้กแห่ง ทุกเวลา ต่อเน่ืองยาวนานตลอดชีวิต 3) ศรัทธา
เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีที่สุดของการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 4) ผูเ้รียนเรียนรู้ได้ดีจากการสัมผสัและ
สัมพนัธ์ 5) สาระท่ีสมดุลเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ คือ ความรู้ ความคิด ความสามารถ และความดี จาก
แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการเรียนการสอน 5 ประการดงักล่าว ทาํใหเ้กิดทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข 6 ทฤษฎี ดงัน้ี ทฤษฎีท่ี 1 สร้างความรักและความศรัทธา (love and respect) ทฤษฎีท่ี 2 
เห็นคุณค่าการเรียนรู้ (Learning Appreciation) ทฤษฎีท่ี 3 เปิดประตูสู่ธรรมชาติ (Naturalization) 
ทฤษฎีท่ี 4 มุ่งมาดและมัน่คง (Willing and Firm) ทฤษฎีท่ี 5 ดาํรงรักษไ์มตรีจิต (Friendship) และ
ทฤษฎีท่ี 6 ชีวิตท่ีสมดุล (Equilibrium of Life) วิธีการวดัความสุขในการเรียนรู้ สามารถวดัโดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (มารุต พฒัผล, 2546: 21, บพิตร 
อิสระ, 2550: 30) การสังเกตขณะดาํเนินการสอน แลว้บนัทึกหลงัสอน และการประเมินตนเองของ
นกัเรียน (กรมวิชาการ, 2543) 
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แผนภาพท่ี 18 รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

 

4. องค์ประกอบของรูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) 

หลักการ : การเสริมพลงัครู ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน ส่งเสริม และสนบัสนุนให้แสดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียน 

NICE MODEL 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เ รียน รู้ของครู  ท่ี ส่ง เสริมการเ รียน รู้อย่าง มี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุน 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสาํคญัของการเสริมพลงั 
และใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรเพื่อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ 
2. การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู โดยครู
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

กระบวนการ NICE Model 
ระยะที่ 1 การวเิคราะห์สภาพจริงในปัจจุบัน
และประเมินความต้องการเสริมพลัง (N : Need 
Analyzing) 
 
ระยะที่ 2 การวางแผนร่วมกนั (I : Interactive 
Planning)  
 
ระยะที่ 3 การเสริมพลงัอย่างต่อเน่ือง (C : 
Continue Empowering) ประกอบดว้ย 
3.1 สร้างแรงจูงใจ (Motivating) 
3.2 ใหข้อ้มูล (Informative) 
3.3 เพิ่มพนูความรู้และความรัก (Increasing)
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) 

 
ระยะที่ 4 การประเมินผลการเสริมพลัง 
(E : Evaluating) 

การวดัและประเมินผล 
 
1. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
มีความสุข 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ 
2. การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนใน 3 องคป์ระกอบ  
ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะ ดา้นการเรียนรู้ และดา้นสัมพนัธภาพ 
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หลกัการ 
การเสริมพลงัครู ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ส่งเสริม และสนบัสนุน

ให้แสดงออกซ่ึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีเป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียน 

 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
กระบวนการเสริมพลงั ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
Phase 1 ขั้นการวเิคราะห์สภาพจริงในปัจจุบันของครู และประเมินความต้องการเสริม

พลงั (Need Analyzing: N) เป็นการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน และร่วมกนัพฒันารูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 
และเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนาํรูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขไปใช ้โดยเร่ิมตน้จากการสร้างความเช่ือมัน่
และความไวว้างใจโดยการสร้างความคุน้เคยและความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั  

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูเพื่อนาํไปสู่การวางแผนการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข  

วิธีการดาํเนินการ 
บทบาทของครูผูรั้บการเสริมพลงั 
1. ครูวิเคราะห์จุดเด่นของตนเองเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นครู การจดัการเรียนรู้ 

และการประเมินผลโดยศึกษาจากขอ้มูลสารสนเทศในชั้นเรียน ผลการจดัการเรียนรู้ท่ีสะทอ้นถึงผล
การเรียน เพื่อนาํไปสู่การวางแผนพฒันาประเดน็ท่ีจาํเป็นและสาํคญัท่ีจะช่วยในการพฒันาร่วมกนั 

2.ครูมองภาพความสาํเร็จของตนเองโดยการเช่ือมโยงกับสภาพท่ีเกิดข้ึนภายในชั้น
เรียนและกาํหนดความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาตนเองดว้ยรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ทั้งดา้นความรู้ความเขา้ใจและสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ใหสู้งข้ึน 

3. ครูกาํหนดเป้าหมายการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ตามความตอ้งการจาํเป็น
ในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน
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ระดบัประถมศึกษา และร่วมกบัผูเ้สริมพลงัในการกาํหนดกลยทุธ์เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

บทบาทผูเ้สริมพลงั 
ผูเ้สริมพลงัจะดูแลให้คาํปรึกษาแนะนาํ สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างครู กระตุน้พลงั

ทางบวก พลงัทางความคิด และช่วยในการหาแหล่งของขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ปัญหา  และให้ข ้อเสนอแนะในการวางแผน  การกาํหนดความต้องการจาํเป็น  เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง การปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด (Growth mind 
set) เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองของครู ไดแ้สดงออกถึงความรักและความเมตตาต่อนกัเรียน 

Phase 2 ขั้นการวางแผนร่วมกนั (Interactive Planning: I) เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายตาม
ขั้นท่ี 1  

วัตถุประสงค์  เพ่ือประมวลผล จดัลาํดับความตอ้งการจาํเป็น วางแผนและกาํหนด
ปฏิทินการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ในการขบัเคล่ือนรูปแบบการ
เสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพ 

วธีิการดําเนินการ 
บทบาทของครูผูรั้บการเสริมพลงั 
1. ประมวลผลเป้าหมายการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ผลการจดัการเรียนรู้ 

ความสาํคญัและความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา อนัเกิดจากขั้นท่ี 1  

2.จดัลาํดบัความสาํคญัของการพฒันาโดยใชข้อ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในขั้น
ท่ี 1 และกาํหนดวตัถุประสงค ์แนวทาง กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ ท่ีบูรณาการงานประจาํของ
ตนร่วมกบัรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

3.วางแผนและกาํหนดปฏิทินการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ร่วมกบัผูเ้สริมพลงั  

บทบาทของผูเ้สริมพลงั 
ผูเ้สริมพลงั ดูแลช่วยเหลือในการหาแหล่งของขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประมวลผล 

ให้ขอ้เสนอแนะในการจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมายเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผน กาํหนด
ลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น และกาํหนดปฏิทินการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ร่วมกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั 

 



 226 

Phase 3 ขั้นการเสริมพลังอย่างต่อเน่ือง (Continue Empowering: C) เป็นการ
ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูเกิดความมัน่ใจว่าตนเองมีศกัยภาพเพียงพอในการจดัการเรียนรู้ โดยอาศยั
การสร้างแรงจูงใจ ใหข้อ้มูล เพิ่มพนูความรู้ นาํสู่การพฒันา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 สร้างแรงจูงใจ (Motivating) ดว้ยการกระตุน้ใหค้รูผูส้อนตระหนกัในคุณค่าของ
วิชาชีพครู เกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู โดยการถอดบทเรียนจากบุคคลตวัอยา่งในวิชาชีพ
ครู แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนร่วมวิชาชีพ และการใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

วตัถุประสงค์ เพื่อกระตุน้ใหค้รูผูส้อนตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพครู เกิดความ
รักความศรัทธาในวิชาชีพครู ความตอ้งการบรรลุศกัยภาพของตน (Growth mind set) รับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และการเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องนกัเรียนทุกคน 

วธีิดําเนินการ 
บทบาทของครูผูรั้บการเสริมพลงั 
1.การถอดบทเรียนจากบุคคลตวัอย่างในวิชาชีพครู เกิดความตระหนกัในคุณค่า

ของวิชาชีพครู และความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู เห็นคุณค่าและเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง 
เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคน เพิ่มพนูความรักและความเมตตาต่อนกัเรียน 

2.การถอดบทเรียนจากครูผูส้อนท่ีจดัการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนกัเรียน 

3.การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครูร่วมวิชาชีพ ถึงความตอ้งการบรรลุศกัยภาพ
ของตน (Growth mind set) รับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) การใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั  

บทบาทของผูเ้สริมพลงั 
1. ติดต่อเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นบุคคลตวัอยา่งในวิชาชีพครู มากระตุน้ใหค้รูผูส้อน

ตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพครู เกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู 
2. ประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการศึกษาตวัอยา่ง (Best practice) การ

จดัการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน  
3. เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนครูร่วมวิชาชีพ (Knowledge 

Management: KM) ให้เกิดความตอ้งการบรรลุศกัยภาพของตน (Growth mind set) ครูรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) การใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งเพื่อนครูดว้ยกนั  

3.2 ให้ข้อมูล (Informative) ดว้ยการกระตุน้ขอ้มูลความรู้เดิม และเพิ่มเติมขอ้มูล
ความรู้ใหม่ให้แก่ครูผูส้อน เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
โดยศึกษาเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน รวมถึงการ
ฝึกปฏิบติัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน การถอด
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บทเรียนจากการศึกษาตวัอยา่งการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระหวา่งครูผูส้อน  

วตัถุประสงค์   
1.เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  
2. เพื่อใหค้รูฝึกดาํเนินการในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ 
3.เพ่ือให้ครูสามารถเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามวตัถุประสงคท่ี์
กาํหนดไว ้

วธีิการดําเนินการ 
บทบาทของครูผูรั้บการเสริมพลงั 
1.ครูศึกษาเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ

นกัเรียน จากผูเ้สริมพลงั และการฝึกปฏิบติัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
มีความสุขของนกัเรียน อนัประกอบดว้ย การออกแบบการจดัการเรียนรู้ การเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ การเลือกเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ การเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ การออกแบบวิธีวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

2.ครูถอดบทเรียนจากการศึกษาตวัอย่างในการจดัการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ร่วมกบัผูเ้สริมพลงั 

3.ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระหว่างครูผูส้อน
ดว้ยกนั และเกิดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองมากข้ึน 

บทบาทของผูเ้สริมพลงั  
1.จดัหาขอ้มูล แบ่งปัน ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ครูในการฝึกปฏิบติัการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียน อนัประกอบดว้ย การออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การเลือกเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ การเลือกใชส่ื้อ
การเรียนรู้ การออกแบบวิธีวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

2.ใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ครูในการถอดบทเรียนจากการศึกษาตวัอยา่งการจดัการ
เรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน เพื่อนาํมาปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ของครู 

3.เปิดโอกาสใหค้รูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระหว่าง
ครูผูส้อนดว้ยกนั เพื่อให้ครูเกิดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองมากข้ึน และมัน่ใจว่าทุกคน
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เรียนรู้และพฒันาได ้(Theory Y) โดยการติดต่อประสานงานดา้นสถานท่ีและวนัเวลาท่ีใชใ้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

3.3 เพิม่พูนความรู้และความรัก (Increasing) ดว้ยการใหโ้อกาสครูนาํขอ้มูลความรู้
ท่ีไดรั้บ และจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไปประยุกตใ์ชอ้ย่างสร้างสรรค ์(Creating) ดว้ยความเป็น
อิสระ (Autonomy) ในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง สร้างองคค์วามรู้ดว้ยความมัน่ใจ ดว้ยการเลือก
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคใหมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ตลอดจนการแสดงออกถึงความรักและเมตตาต่อ
นกัเรียนทุกคน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียนดว้ยการปฏิบติัจริงในชั้นเรียน 

วธีิการดําเนินการ 
บทบาทของครูผูรั้บการเสริมพลงั 
1.ครูออกแบบวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ

นกัเรียนและเลือกนวตักรรม รูปแบบ เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ใหมี้ความเหมาะสม/
ความสอดคลอ้งเพ่ือเสริมสร้างผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยตลอดกระบวนการมีผู ้
เสริมพลงัคอยให้คาํแนะนาํและสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง และประเมินโดยใชแ้บบประเมินการ
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

2.ครูนาํหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ท่ีผ่านการแนะนาํจากผูเ้สริมพลงัไปใช้
ในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน โดยตลอดกระบวนการมีผูเ้สริมพลงัทาํหนา้ท่ี
ติดตาม ช่วยเหลือ 

3.ครูประเมินตนเองโดยใชแ้บบบนัทึกความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อความสามารถ
ในการจดัการเรียนรู้ของตนเองท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน หลงัการจดัการ
เรียนรู้  

บทบาทของผูเ้สริมพลงั 
1.ผูเ้สริมพลงัให้แนะนาํ/แนวความคิด/ขอ้มูล/ความรู้ สนับสนุนความคิด เสนอ

ทางเลือก ให้กาํลงัใจ เพ่ิมความมัน่ใจในตนเองของครู และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแกไ้ขหน่วย
การเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งชดัเจนและสมบูรณ์เพื่อให้ไดห้น่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพสู่หอ้งเรียน 
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2.ผูเ้สริมพลงัประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้โดยแบบประเมินการ
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ก่อนนาํไปใชจ้ริงในหอ้งเรียน  

3.ผูเ้สริมพลงัเขา้ร่วมสังเกตการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และแบบประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครู เดือนละ 1 คร้ัง 

 

3.4 นําสู่การพัฒนา (Developing) ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Positive Reflective) เพื่อกระตุน้การเรียนรู้ต่อยอด เป็นระยะท่ีครูผูรั้บการเสริมพลงั และผูเ้สริมพลงั 
ร่วมกนัทบทวนสะทอ้นคิดและสรุปการปฏิบติัในดา้นผลการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
ตลอดจนความสามารถในการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน เดือนละ  
1 คร้ัง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือทบทวนไตร่ตรองสะทอ้นคิดและสรุปผลการเสริมพลงัเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีเกิดข้ึนกบัครู และการเรียนรู้อยา่งมีความสุขท่ีเกิดข้ึนกบั
นกัเรียน  

วธีิการดําเนินงาน 
บทบาทของครูผูรั้บการเสริมพลงั 
1. หลงัเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้ ครูผูรั้บการเสริมพลงัและผูเ้สริมพลงัร่วมกนั

อภิปราย ไตร่ตรองสะทอ้นคิดถึงผลลพัธ์ของการจดัการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน และสรุปทั้งในส่ิงท่ีเป็น
ผลสาํเร็จ ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันาและสรุปผลท่ีเป็นประเด็นท่ีควรพฒันา 
เพื่อนาํไปสู่การวางแผนในการพฒันาต่อไป  

2. ครูประเมินตนเอง โดยใชแ้บบบนัทึกความคิดเห็นของครูผูรั้บการเสริมพลงั
ท่ีมีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
เพื่อนาํผลท่ีไดม้าใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป  

บทบาทของผูเ้สริมพลงั  
1. ผูเ้สริมพลงันาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ และผล

การสงัเกตการพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้มาร่วมไตร่ตรองสะทอ้นผล (Feedback) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการออกแบบและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในคร้ังต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพ 
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Phase 4 ขั้นการประเมินผลการเสริมพลงั (Evaluating : E) เป็นการสรุปผลการเสริม
พลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
โดยการนาํเสนอขอ้มูล ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างผูรั้บการเสริมพลงักบัผูเ้สริมพลงั ร่วมกนั
ประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั ในดา้นผลสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งในดา้นผลท่ีเกิด
ข้ึนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั และตวันกัเรียนโดยนาํขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัมาใชใ้นการประเมินผล
การใชรู้ปแบบการเสริมพลงัร่วมกนั 

วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

วธีิการดําเนินงาน  
บทบาทของครูผูรั้บการเสริมพลงัและผูเ้สริมพลงั 
1. ผูรั้บการเสริมพลงัและผูเ้สริมพลงั ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการ

ใชรู้ปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนกัเรียน โดยนาํผลท่ีไดรั้บจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลทั้งจากนกัเรียน 
ครูผูรั้บการเสริมพลงั และผูเ้สริมพลงั (ผูว้ิจยั) 

2. ผูรั้บการเสริมพลงัและผู ้เสริมพลัง  นาํข้อมูลจากผลการปฏิบติัการเสริมพลงัท่ีเกิด
ข้ึนมาเป็นตวับ่งช้ีถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนต่อไป 
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โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ระยะเวลา 3 เดือน  ปีการศึกษา   2558 
 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ วธีิการ ระยะเวลา 
1.ติดต่อผูบ้ริหาร
โรงเรียนและ
หวัหนา้วชิาการ 

1.ขอความร่วมมือในการเป็น
สนามทดลองการวจิยั 
2.แจง้วตัถุประสงคแ์ละ
วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 ดาํเนินการก่อน
โรงเรียนเปิดภาค
เรียน 

2.ดาํเนินการวจิยั 1. เพ่ือพฒันาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
คือความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ 
และคุณลกัษณะ 
2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา 

- Motivating 
- Best Practice 
- Training 
- Knowledge Management 
- Supporting 
- Mentoring 
- Observing 
- Collaborating 
- Positive Reflecting 

ระยะเวลา 4  เดือน 
(มิ.ย.- ก.ย.58) โดย
ผูว้จิยัเขา้ไปเสริมพลงัท่ี
โรงเรียนสัปดาห์ละ 1 วนั 
หรือไปช่วยให้
คาํแนะนาํเม่ือมีกรณี
พิเศษ เช่นการนดัหมาย
สังเกตการจดัการ
เรียนรู้ 

3. ประเมินผล  1.เพ่ือประเมินพฒันาการ
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้
ของครู 
2.เพ่ือประเมินพฒันาการของ
ความสุขในการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

- Mentoring 
- Positive Reflecting 

ประเมินผลเดือนละ 
1 คร้ังเป็นเวลา 4  
เดือน 

 
 

 
 

 

5.  ตัวอย่างแผนการเสริมพลงั ปฏิทนิการเสริมพลงั 
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ตัวอย่าง การดําเนินการวจัิยตามแผนการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
 ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา (APPA Model) 

 
1.วตัถุประสงค์ 

1.1 เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ประกอบดว้ย  

1.1.1 ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ ดา้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อการเรียนรู้ การวดัประเมินผลการเรียน  

1.1.2 คุณลกัษณะของครูดา้นการเป็นผูน้าํการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ และความรักและเมตตาต่อศิษย ์

1.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ในองคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงัน้ี 
1.2.1 ดา้นคุณลกัษณะ ท่ีใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าในตนเอง  
1.2.2 ดา้นการเรียนรู้ ท่ีมีความพอใจในบรรยากาศการเรียนรู้ และประสบการณ์การ

เรียนรู้  
1.2.3 ดา้นสมัพนัธภาพ ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัครูและเพื่อน  

 
2.  ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 

2.1 ครูผูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ดา้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อการเรียนรู้ การวดัประเมินผลการเรียน 

2.2 ครูผูส้อนมีคุณลกัษณะดา้นการเป็นผูน้าํการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ และความรักและเมตตาต่อศิษย ์

2.3 นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ในองค์ประกอบ 3 ด้าน ประกอบดว้ย 
1) ดา้นคุณลกัษณะท่ีใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าในตนเอง 2) ดา้นการเรียนรู้ ท่ีมีความพอใจในบรรยากาศ
การเรียนรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ 3) ดา้นสมัพนัธภาพ ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัครูและเพื่อน 
        
3. ขอบเขตการดําเนินการการเสริมพลงั 

 3.1  กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
3.1.1 ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 4 คน ไดแ้ก่  

นางสมยั เกตุจนัทร์ ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
นางกรกญัญา โชวปั์ญญา ครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทย  
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นางสาวภิญญาพชัร์ ประเสริฐธีรพงษ ์ ครูผูส้อนรายวิชาภาษาไทย 
นางอารีพร เนียมวรนุช ครูผูส้อนรายวิชาภาษาองักฤษ 

3.2 สาระการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ทีส่่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความสุขของนักเรียน 

 3.2.1  ดา้นสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ประกอบดว้ย  
1. ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ ดา้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การเขียน

แผนการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การใชส่ื้อการเรียนรู้ การวดัประเมินผลการเรียน  
2. คุณลกัษณะของครู ด้านการเป็นผูน้าํการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศท่ี

ส่งเสริมการเรียนรู้ และมีความรักและเมตตาต่อศิษย ์
3.2.2 ดา้นการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน ประกอบดว้ย 

1. ดา้นคุณลกัษณะ ท่ีมีลกัษณะใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าในตนเอง  
2. ดา้นการเรียนรู้ ท่ีมีความพอใจในบรรยากาศการเรียนรู้ และประสบการณ์

การเรียนรู้  
3. ดา้นสมัพนัธภาพ ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัครูและเพื่อน  

3.3 วิธีการเสริมพลัง การถอดบทเรียนจากบุคคลตวัอย่างทางวิชาชีพ การใหค้วามรู้ 
การศึกษาจากตวัอยา่งท่ีดี (Best Practice) ควบคู่กบัการกาํกบัติดตามใหค้าํปรึกษาแนะนาํ เพื่อใหก้าร
ดาํเนินการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการโดยผูว้ิจยั 
 
4. กจิกรรมการเสริมพลงั 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเสริมพลงัพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตามรูปแบบ  เอน็ไอซีอี (NICE Model) ดงัน้ี 

ระยะที ่1 การวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัของครู และประเมินความตอ้งการเสริมพลงั 
(Need Analyzing: N) 

วิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูหวัหนา้ฝ่ายวิชาการ สนทนากลุ่มครูหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สอบถามครูผูส้อนเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการในอนาคตของการ
เสริมพลงั สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียน   

ระยะที ่2 การวางแผนร่วมกนัเพื่อนาํไปสู่เป้าหมายตามระยะท่ี 1  (Interactive Planning: I)  
ประมวลผล จดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น วางแผนและกาํหนดปฏิทินการเสริมพลงัเพื่อ

พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ในการขบัเคลื่อนรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันา
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สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

ระยะที่ 3 การเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ือง (Continue Empowering: C)  
การส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูเกิดความมัน่ใจว่าตนเองมีศกัยภาพเพียงพอในการจดัการ

เรียนรู้ โดยอาศยัการจูงใจ ใหข้อ้มูล เพิ่มพนูความรู้ นาํสู่การพฒันา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ขั้นตอน การดําเนินงาน วนั / เวลา /สถานที ่ หมายเหตุ 
1. สร้าง
แรงจูงใจ 
(Motivating) 

1) การถอดบทเรียนจากบุคคล
ตวัอยา่งในวิชาชีพครู (Best 
Practice) 
 

1) ใชเ้วลา  3 ชัว่โมง ใน
เดือนท่ี 1 และ 2 ณ หอ้ง
ประชุม 

 

2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เพื่อนครูร่วมวชิาชีพ 
(Knowledge Management: 
KM) 
 

2) เดือนท่ี 3 ของ
กระบวนการวจิยั ณ หอ้ง
ประชุม 

 

2. ใหข้อ้มูล 
(Informative) 

ผูเ้สริมพลงัใหข้อ้มูลความรู้
เก่ียวกบัเทคนิควิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
มีความสุข และการศึกษา
ตวัอยา่งจากวดิีทศัน ์
 

ใชเ้วลาคร้ังละ 1 ชัว่โมง
ดาํเนินการตน้เดือนท่ี 1 
และ 2 
ณ หอ้งประชุม 

 

3. เพิ่มพนู
ความรู้และ
ความรัก 
(Increasing) 

1) ครูนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาออกแบบ
การจดัการเรียนรู้ และนาํหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการเรียนรู้ท่ีผา่นการ
แนะนาํจากผูเ้สริมพลงัไปใชใ้นการ
จดัการกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชั้น
เรียน โดยตลอดกระบวนการมีผู ้
เสริมพลงัทาํหนา้ท่ีติดตาม ช่วยเหลือ 
แนะนาํ 
2) ผูเ้สริมพลงัสังเกตการจดัการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนของครู 

เดือนละ 1 คร้ัง ตามกาํหนดนดั
หมายร่วมกนัของผูรั้บการเสริม
พลงัและผูเ้สริมพลงั ณ หอ้ง
ประชุม และหอ้งเรียน 
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ขั้นตอน การดําเนินงาน วนั / เวลา /สถานที ่ หมายเหตุ 
4. นาํสู่การ
พฒันา 
(Developing) 

ประเมินผลดว้ยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive 
Reflective) ร่วมกนัระหวา่งผูรั้บการ
เสริมพลงัและผูเ้สริมพลงั เพ่ือ
กระตุน้การเรียนรู้ต่อยอดการพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนกัเรียน 
- สมรรถนะของครู ใน 3 ดา้น ดงัน้ี  
(1) ความรู้ ความเขา้ใจ ดา้น
หลกัสูตร การจดัทาํแผนการเรียนรู้ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดั
ประเมินผล 
(2) ทกัษะ ดา้นการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ การเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
การใชส่ื้อการเรียนรู้ การวดั
ประเมินผลการเรียน  
(3) คุณลกัษณะของครูดา้นการเป็น
ผูน้าํการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศ
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และความรัก
และเมตตาต่อศิษย ์
- ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน 
3 ดา้น ดงัน้ี 
(1) ดา้นคุณลกัษณะท่ีใฝ่เรียนรู้ เห็น
คุณค่าในตนเอง  
(2) ดา้นการเรียนรู้ ท่ีมีความพอใจใน
บรรยากาศการเรียนรู้ และการเรียนรู้  
(3) ดา้นสัมพนัธภาพ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครูและเพื่อน 
 

เดือนละ 1 คร้ัง ตามกาํหนดนดั
หมายร่วมกนัของผูรั้บการเสริม
พลังและผู ้เสริมพลัง  ณ  ห้อง
ประชุม 
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ระยะที่ 4 การประเมินผลการเสริมพลงั เป็นการสรุปผลการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (Evaluating : E) 

การประชุมเพื่อสรุปผลท่ีไดจ้ากการพฒันา  และดาํเนินการจดักิจกรรมการพฒันา ใน
ประเดน็ท่ีตอ้งการพฒันาต่อไปตามขั้นตอน 
 
หมายเหตุ  ในการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัท่ีพฒันาข้ึนน้ี ผูรั้บการเสริมพลงัมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน เพ่ือให้การดาํเนินการเสริมพลงัเกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการโดยผูว้ิจยัประเมินผล
เดือนละ 1 คร้ังเป็นเวลา 3 เดือน  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คู่มือการพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู  

ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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คู่มือการพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ตามแนวคดิรูปแบบ เอน็ไอซีอ ี(NICE  Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 239 

คาํนํา 
 
คู่มือการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี

ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตามแนวคิดของรูปแบบ เอ็นไอซีอี (NICE 
Model) ประกอบดว้ย หลกัการ/แนวคิด วตัถุประสงค ์บทบาทของครูและนักเรียน 
ตวัอยา่งเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ และตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ 

ผูจ้ ัดทาํหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบบัน้ีจะสามารถนําไปใช้เสริมสร้าง
ความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อการจดัการ
เรียนรู้ตลอดจนการดาํเนินชีวิตของครูผูส้อนต่อไป 

 
 
 

สุดหทยั  รุจิรัตน์ 
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1. หลกัการ / แนวคดิ 
ความสุขกบัการศึกษาท่ีถูกตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถแยกจากกนัได ้ถา้ไม่สามารถทาํให้

คนมีความสุข การศึกษาก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้ ซ่ึงตรงกับผลการวิจัยท่ีพบว่า “สมองมนุษย์มี
ศกัยภาพในการเรียนรู้สูงสุด เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข สมองจะมีการหลัง่สารเคมีท่ีทาํให้
เกิดความสุขซ่ึงจะไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ใหสู้งข้ึน” (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยตุโต, 2542: 
7) นักเรียนท่ีเรียนรู้อย่างมีความสุขจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี อนัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ 
โดยผูเ้รียนไดรั้บการตอบสนองจากการใฝ่รู้ การปฏิบติั การสร้างสรรคข์องตนเอง การใชค้วามคิด 
การให้เหตุผลเก่ียวกบัการบริโภค รวมถึงการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัดว้ยการอนุรักษแ์ละ
เห็นคุณค่า เป็นบุคคลท่ีบริโภคดว้ยปัญญา การท่ีนกัเรียนไดท้าํในส่ิงท่ีตนสนใจ สามารถเรียนให้รู้
ความจริง บรรลุความดี ความงาม ความรัก อิสรภาพ มีการแบ่งปันซ่ึงกันและกัน และประสบ
ความสําเร็จ (วิชยั วงษใ์หญ่, 2542: 11) เม่ือเด็กมีความสุขในการเรียนรู้จะทาํให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะ
ดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ คิดถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ของตนเอง มีความสุขในการช่วยเหลือผูอ่ื้น มีความสุขในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มีความสุข
ท่ีจะทาํงาน และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือมีความสุขในการกระทาํประโยชน์ใหก้บัประเทศชาติและสืบต่อส่ิง
ท่ีเป็นความดีและความสุขน้ีไปถึงลูกหลานของตนต่อๆ ไป (ศนัสนีย  ์ฉัตรคุปต์, 2544: 31) 
สอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 33-35) กล่าวไวว้า่ นกัเรียนท่ีเรียนรู้
อยา่งมีความสุขจะมีความรู้สึกว่าตนไดรั้บการยอมรับว่าเป็นมนุษยท่ี์มีหวัใจและมีความสามารถ ครูมี
ความรัก เมตตา จริงใจต่อตนเอง เห็นคุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษยข์องตน รับรู้ความหมาย
ของการมีชีวิตอยู ่ยอมรับทั้งขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของตนเอง รู้วิธีการปรับตวัใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มได้
โดยไม่เสียสุขภาพจิต มีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตน รู้สึกว่าบทเรียน
สนุก แปลกใหม่ จูงใจให้ติดตามและอยากคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งส่ิงท่ีเรียนรู้ไม่สูญเปล่า 
สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ 

การเรียนรู้อยา่งมีความสุข ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัตวับุคคลโดยเฉพาะอยา่งยิง่คือ “ครู” เด็ก
สนใจเรียนวิชานั้นๆ เพราะว่ารักครู เม่ือรักครู เด็กก็อยากทาํตวัเป็นคนดี อยากใหค้รูช่ืนชม การท่ีครู
รักและเขา้ใจเด็ก ไม่ไดห้มายความว่าครูตอ้งตามใจเด็ก แต่เป็นครูท่ีทราบว่าเวลาใดควรเขม้งวด 
เวลาใดควรอ่อนโยน และท่ีสาํคญั เป็นครูท่ีทาํใหเ้ดก็รู้สึกวา่ แมง้านจะยงัไม่เสร็จ หรือมีขอ้บกพร่อง 
แต่ก็เป็นความสามารถระดบัหน่ึง และให้กาํลงัใจว่าเด็กมีความสามารถท่ีจะทาํต่อไปได ้ความรู้สึก
รักเด็ก เขา้ใจเด็กของครู คือส่ิงสาํคญัท่ีทาํให้เด็กรักครู ชอบครู และสนใจอยากจะเรียน ทาํใหเ้ด็กมี
ความสุขในการเรียน (ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต,์ 2544: 124-141) ดงันั้น คุณลกัษณะของครูท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การเป็นผูน้าํการเรียนรู้ หมายถึง 



 242 

ครูจดักิจกรรมได้สอดคลอ้งกับเน้ือหาเวลาและนกัเรียน ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือขอบเขต
ของเน้ือหาใหน้กัเรียนทราบ มีการเช่ือมโยงเน้ือหาเดิมกบัเน้ือหาใหม่ ซกัถามนกัเรียนในขณะเรียนรู้ 
ทบทวนขอ้มูลความรู้ เพิ่มพูนความเขา้ใจในระหว่างการจดัการเรียนรู้ เลือกใชส่ื้อการเรียนรู้
เหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรม เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนรู้ สนทนา
สร้างความเป็นกนัเองกบันกัเรียน มีการสรุปบทเรียนและทบทวนเน้ือหา พูดเสียงดงัชดัเจน และ
สุภาพ 2) การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึง ครูยิม้แยม้แจ่มใสมีอารมณ์ขนั มีความ
กระตือรือร้นในการจัดการเรียนรู้ กระตุน้ให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบติั มีเทคนิควิธีท่ีเร้าใจให้
นกัเรียนอยากติดตาม จดักิจกรรมท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 3) ครูมีความรักและเมตตาต่อ
ศิษย ์หมายถึง ครูมีการเสริมกาํลงัใจนกัเรียนอยา่งเหมาะสม เอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสม และดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ (ศนัสนีย ์ฉัตรคุปต,์ 2544; คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545; มารุต พฒัผล, 2546; 
ปัทมา ทองสม, 2553; จุฬาลยั ผาอ่อน, 2553; รวิวรรณ คาํเงิน และรุ่งนภา จนัทรา, 2553)  

การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Child-centered Teaching Learning Process) เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
แสดงความคิดเห็นและปฏิบติั (Learning by Doing) (UNESCO, 2007) สรุปเป็น 4 องคป์ระกอบ 
ดงัน้ี (1) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั เน้ือหาวิชามี
ความต่อเน่ือง เช่ือมโยงกบัความรู้เดิม และการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั (2) การจดัการเรียนรู้
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตั้งคาํถาม 
คน้ควา้หาคาํตอบ ไดส้ัมผสัของจริง ไดท้าํงานแลกเปล่ียนและประสานความคิดเห็นร่วมกบัเพื่อน 
(3) การใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์การเรียนรู้/มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือการเรียนรู้ร่วมกนั โดยการเรียนรู้จากของจริงหรือส่ือการเรียนรู้ท่ี
นกัเรียนและครูร่วมกนัสร้างข้ึน (4) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยการระบุเกณฑก์ารประเมินผล
ท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั ระบุวิธีวดัและประเมินผลหลากหลายวธีิ เช่น ครู
ประเมิน เพื่อนประเมินเพื่อน นกัเรียนประเมินตนเอง เนน้การประเมินพฒันาการ ระบุเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลหลากหลายประเภท (ศนัสนีย ์ฉัตรคุปต,์ 2544; คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545; วิจารณ์ พานิช, 2556; ลดัดา หวงัภาษิต, 2557; UNESCO, 2007)  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์หรือการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จะทาํใหน้กัเรียนสนุกและมีความสุขอยูก่บัการเรียนรู้ เม่ือนกัเรียนมีความสุข
และสนุกกบัการเรียนรู้ สมองจะหลัง่สารเคมีท่ีทาํให้เกิดความสุข และจะไปเพ่ิมประสิทธิภาพใน
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การเรียนรู้ใหสู้งยิง่ข้ึนไป สมองของนกัเรียนกจ็ะจาํเน้ือหาความรู้มากข้ึนดว้ย ดงันั้น การเรียนรู้อยา่ง
มีความสุขมีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก เม่ือนกัเรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้จะส่งผลต่อการเป็นบุคคลท่ีรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life Learning) ดาํรงชีวิตอยา่งมี
ความสุข คิดถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ของตนเอง และท่ีสําคญั
ท่ีสุดคือมีความสุขในการกระทาํประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสืบต่อส่ิงท่ีเป็นความดีและ
ความสุขน้ีไปถึงลูกหลาน อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคม และประเทศชาติต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

คู่มือการพฒันาสมรรถนะสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
มีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

2.1 เพื่อให้ครูผูส้อนสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

2.2 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 
3. บทบาทของครูผู้สอน 

3.1 ศึกษาคู่มือการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษาอยา่งละเอียด เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 

3.2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
เน้ือหาวิชามีความต่อเน่ือง เช่ือมโยงกบัความรู้เดิม และการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3.3 จดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ตั้งคาํถามให้นกัเรียนไดค้น้ควา้หาคาํตอบ เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดส้ัมผสัของจริง ได้
ทาํงานแลกเปล่ียนและประสานความคิดเห็นร่วมกบัเพ่ือน 

3.4 ใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้/มาตรฐาน/
ตวัช้ีวดั นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนรู้ร่วมกนั โดยการเรียนรู้จากของจริงหรือส่ือการ
เรียนรู้ท่ีนกัเรียนและครูร่วมกนัสร้างข้ึน 

3.5 วดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยการระบุเกณฑก์ารประเมินผลท่ีชดัเจนสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั ระบุวิธีวดัและประเมินผลหลากหลายวิธี เช่น ครูประเมิน เพื่อน
ประเมินเพื่อน นกัเรียนประเมินตนเอง เนน้การประเมินพฒันาการ ระบุเคร่ืองมือวดัและประเมินผล
หลากหลายประเภท 
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3.6 สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ยิ้มแยม้แจ่มใสมีอารมณ์ขนั มีความกระตือรือร้น
ในการจัดการเรียนรู้ กระตุน้ให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบติั มีเทคนิควิธีท่ีเร้าใจใหน้กัเรียนอยาก
ติดตาม  

3.7 มีความรักและเมตตาต่อศิษย ์โดยการเสริมกาํลงัใจนกัเรียนอยา่งเหมาะสม เอาใจใส่
นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสม และดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
 
4. บทบาทของนักเรียน 

4.1 ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ รับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบัเพื่อนและครู 
ตลอดจนนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใชใ้นชีวิตจริง 

4.2 ทบทวนเน้ือหาวิชาท่ีเรียนรู้ และคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้  

4.3 บนัทึกสะทอ้นผลการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนหลงัจบการเรียนรู้ในแต่ละวนั 
 

5. ตัวอย่างเทคนิควธีิการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
5.1 เทคนิค KWL (Know – Want – Learned)   

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL เป็นแนวคิดของ ดอนน่า โอเกิล (Ogle, D. 1986) 
ท่ีนาํมาใชใ้นการสอนอ่าน ซ่ึงเป็นอกัษรย่อของคาํว่า Know, Want to Know และ Learned 
ตามลาํดบั ซ่ึงคาํวา่ Know (K) หมายถึง รู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีอ่าน หรือหวัเร่ืองท่ีกาํหนด โดยท่ียงัไม่
ตอ้งอ่านในรายละเอียด เพื่อถามความรู้เดิม เร่ืองราว สาระสาํคญั หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง Want to 
Know (W) หมายถึง ตอ้งการอะไรจากเร่ืองท่ีอ่าน จากบทท่ีอ่านโดยคิดต่อเน่ืองจากขั้น K คือ รู้อะไร
จากเร่ืองท่ีอ่านบา้ง และตอ้งการรู้อะไรเพ่ิมเติมจากเร่ืองท่ีอ่านต่อไป ถา้ในขั้น K ไดอ่้านโดยละเอียด
แลว้ Learned (L) เกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง โดยท่ีทั้งขั้น K W และ L จะตอ้งเขียนตอบลงใน
แบบฟอร์มหรือตาราง KWL (ตวัอย่างหนา้ 6) ท่ีเตรียมไวจ้ากเร่ืองท่ีกาํหนดให้อ่าน ทุกขั้นตอน
นกัเรียนช่วยกนัระดมความคิดเพ่ือให้ไดค้าํตอบของทุกขั้นตอนครบถว้น โดยการถามคาํถามแบบ
เจาะลึกเพิ่มเติมมากข้ึน ครูถามคาํถามเพิ่มเติม ติดตามดูแลช่วยเหลือ ยิ่งฝึกมากเท่าใด จะช่วยให้
นกัเรียนสามารถอ่านและใชค้วามคิดมากยิง่ข้ึน 

ตาราง KWLท่ีให้นักเรียนอ่านเร่ืองและเขียนขอ้ความลงในช่องท่ีกาํหนด ช่วยให้
นกัเรียนสามารถทาํความเขา้ใจกบัเน้ือเร่ืองมากข้ึน อ่านไดเ้ร็วข้ึน และละเอียดมากข้ึน โดยครูคอย
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แนะนาํ ถามคาํถามเพิ่มเติมทุกขั้นตอน เพื่อให้การลงสาระสําคญัแต่ละช่องสมบูรณ์ ครบถว้ย 
เทคนิค KWL สามารถนาํมาใชไ้ดห้ลายวตัถุประสงค ์เช่น 

1. เพื่อช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิม หรือดึงความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้
หรือเร่ืองท่ีใหอ่้าน 

2. เพื่อกาํหนดวตัถุประสงคก์ารอ่านได ้
3. ช่วยนกัเรียนไดท้าํความเขา้ใจกบัเน้ือเร่ืองท่ีอ่านมากข้ึน 
4. ช่วยใหน้กัเรียนสามารถประเมินความเขา้ใจของตนเองจากการอ่าน 
5. ช่วยใหน้กัเรียนสามารถขยายแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านไดล้ะเอียดมากข้ึน 
6. ช่วยใหน้กัเรียนท่ีเรียนอ่อน สามารถเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน จากการกาํหนดกรอบหรือ

แนวทางการอ่านและคิดทีละขั้นตอน 
7. ช่วยส่งเสริมและพฒันากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค ์

โดยเฉพาะขั้น L ซ่ึงสามารถถามคาํถามเพ่ิมเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดได ้หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดร้ะบุส่ิงท่ี
ตนเองไดเ้รียนรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน หรือการปฏิบติัตามขั้นตอน 

ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL 
1. เลือกบทอ่านท่ีน่าสนใจหรือบทอ่านท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ 
2. ทาํตาราง KWL สาํหรับนกัเรียนเป็นรายบุคคล และสาํหรับนกัเรียนทั้งชั้น ตาราง 

KWL ควรติดบนกระดานหรือบนบอร์ดท่ีมีขนาดใหญ่พอท่ีจะเขียนเติมขอ้ความลงในแต่ละช่องได ้
หรือแสดงบนเคร่ืองฉายแผ่นใส และนักเรียนควรมีตาราง KWL ของตนเองเพ่ือบนัทึกในขั้น
กิจกรรมอิสระ หรือกิจกรรมกลุ่ม 

3. ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่ม (2-4 คน) ตามความเหมาะสม ระดมสมองช่วยกนัคิดเก่ียวกบั
เง่ือนไข สาระสาํคญั ศพัทเ์ดิม วลี ขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีกาํหนด โดยมีคาํถามนาํของครูและ
บันทึกลงในช่อง K ในตาราง KWL ท่ีแจกให้ ให้ได้มากท่ีสุด ดังนั้ น ครูจะต้องเตรียมคาํถาม
ล่วงหนา้เพื่อให้นกัเรียนระดมสมองในขั้นตอนน้ี ครูอาจจะตอ้งใชค้าํถามแบบให้ตอบหลายๆ คน 
ให้นกัเรียนอธิบายความเก่ียวขอ้งของคาํต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีกาํหนดให้อ่านและคน้หาดว้ย 
อาจจะลองถามซํ้าเพื่อความแน่ใจวา่ ทาํไมนกัเรียนคิดอยา่งนั้น หรือตอบอยา่งนั้น เป็นตน้  

4. ถามนกัเรียนว่าเขาอยากรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีอ่าน ครูและนกัเรียนช่วยกนับนัทึก
คาํถามหรือเร่ืองท่ีตอ้งการรู้ลงในช่อง W ในตารางบนกระดานและตารางของตนเอง ถา้นกัเรียน
ตอบเป็นคาํพูดธรรมดาให้แปลงเป็นคาํถามให้ชดัเจน ก่อนบนัทึกลงในช่อง W นักเรียนอาจจะตั้ง
เป็นคาํถาม ครูตอ้งพยายามถามคาํถามเพ่ือใหน้กัเรียนตอบให้ไดว้่า เขาตอ้งการรู้อะไรเพิ่มเติม ส่ิงท่ี
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สาํคญั คือ ตอ้งพยายามให้คาํถามอยู่ในเร่ืองท่ีนกัเรียนตอ้งเรียนรู้ หรือสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์
การเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ คาํถามในช่องน้ีควรมาจากนกัเรียนเป็นสาํคญั 

5. ใหน้กัเรียนอ่านบทอ่านโดยละเอียด และเขียนลงในช่อง L นกัเรียนควรหาคาํตอบ
ของคาํถามในช่อง W ใหช่้วยกนัตอบลงในตารางรวมและตารางของตนเอง สาํหรับการบนัทึกส่ิงท่ี
เรียนรู้ในช่อง L ครูควรกระตุน้ส่งเสริมให้นักเรียนบนัทึกส่ิงท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษดว้ย และทาํ
เคร่ืองหมายไว ้เน่ืองจากเป็นผลท่ีไดน้อกเหนือจากการตอบคาํถามท่ีระบุในช่อง W หลงัจากนั้นควร
ใหน้ักเรียนไปหาขอ้มูลเพิ่มเติมและความรู้เก่ียวกับรายละเอียดของคาํตอบ ของคาํถามอ่ืนท่ีตอ้ง
ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน หรือศึกษาเพิ่มเติมภายหลงั (ในขั้นเร่ิมฝึก คาํตอบควรเป็นคาํตอบท่ีมีอยู่
ในบทอ่าน) 

6. อภิปรายร่วมกนัอีกคร้ังเก่ียวกบัสาระต่างๆ ท่ีบนัทึกในช่อง L  
7. กระตุน้ให้นกัเรียนสาํรวจคาํถามอ่ืนในช่อง W ท่ีหาคาํตอบไม่ได ้หรือยงัตอบ

ไม่ไดจ้ากบทอ่านนั้น เพื่อมอบหมายงาน และเพื่อใหศึ้กษาเพิ่มเติมต่อไป 
จากการใชเ้ทคนิคและตาราง KWL  ในการสอนอ่าน สามารถจะพฒันาทกัษะการ

อ่านเพื่อความเขา้ใจ รวมทั้ งทกัษะการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไปได้ ถ้าเพียงแต่ครู
สามารถประยกุตใ์ชอ้ย่างเหมาะสม พร้อมกบัการเตรียมคาํถามท่ีหลากหลาย เทคนิค KWL มีการ
นาํไปใชแ้ละคน้ควา้เพิ่มขั้นตอนข้ึน เพ่ือใชใ้นการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์และการสอนคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เช่น เทคนิค KWDL และ KWL plus เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละเทคนิค มีวิธีการใชท่ี้
คลา้ยคลึงกนั ต่างกนัท่ีวตัถุประสงคข์องการนาํไปใชก้นั อย่างไร และเพ่ือพฒันานักเรียนดา้นใด 
นอกจากนั้นเทคนิค KWDL และ KWL plus สามารถนาํไปใชร่้วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ในหลายรายวิชาท่ีมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั ช่วยเหลือ แนะนาํซ่ึงกนัและกนั 
แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงช่วยใหก้ารเรียนรู้มีความหมายหลากหลายมากข้ึน 
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ตวัอยา่ง 
ตาราง KWL 

K (What we Know?) 
บทอ่านเกีย่วข้องกบัเร่ือง

ใดบ้าง? 
หรือ 

รู้อะไรบ้างจากเร่ืองทีก่าํหนด 

W (What we Want know?) 
อยากรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน? 

หรือ 
อยากรู้อะไรเพิม่เติมจากบท

อ่าน 

L (What we Learned?) 
เรียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน? 

   
 
 
 

 
 

ข้อแนะนําเพิม่เติมในการใช้เทคนิค KWL 
เทคนิค KWL สามารถนาํมาใชเ้พื่อพฒันาทกัษะในการอ่านทุกระดบัได ้ในการเรียนรู้ทุก

รายวิชาของนักเรียน ความสามารถและทกัษะในการอ่านมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ความสามารถในการอ่านช่วยใหเ้ขา้ใจในเร่ืองราวสาระต่างๆ ไดม้ากยิง่ข้ึน นอกจากนั้นยงัสามารถ
นาํมาใชเ้พื่อพฒันาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรคไ์ด ้
การพฒันาความสามารถในการคิดตอ้งมีการสอนและฝึกอยา่งสมํ่าเสมอ การนาํเทคนิค KWL มาใช้
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน และทกัษะการคิดใชไ้ดง่้าย และเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีจะนาํมาใช ้เน่ืองจากกรอบและแนวทางฝึกใหคิ้ดเป็นลาํดบัขั้นตอน ครูจึงมี
บทบาทท่ีจะคอยดูและการฝึกคิดของนกัเรียน คอยถามคาํถาม เพ่ือใหน้กัเรียนแสวงหาคาํตอบ และ
คอยกระตุน้ใหน้กัเรียนถามคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านดว้ย ดงันั้นเทคนิค KWL จึงสามารถนาํมาใชไ้ดทุ้ก
สาระวิชา ถา้มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้เพื่อใหน้กัเรียนรู้และเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ รวมทั้งมุ่งพฒันาทกัษะ
การคิดอย่างกวา้งขวางลึกซ้ึง จึงควรใช้ตาราง KWL ประกอบการเรียนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ 
เพราะในขั้น K นกัเรียนจะตอ้งตอบคาํถามท่ีวา่ เขารู้อะไรจากเร่ืองท่ีกาํหนด ซ่ึงครูอาจจะใหช่ื้อเร่ือง
ก่อน หลงัจากอ่านสาระจากใบความรู้แลว้ นกัเรียนก็สามารถเพ่ิมเติมในช่อง K ไดอี้กว่าในเร่ืองน้ีมี
เร่ืองอะไรบา้ง ดงันั้นครูจะตอ้งเตรียมคาํถามใหน้กัเรียนตอบหรือแสวงหาคาํตอบหรือสาระขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุด สาํหรับขั้น W คือ เราตอ้งการรู้อะไร อาจจะหมายถึงเร่ืองท่ีเราอ่านแลว้เราตอ้ง
รู้ ศึกษาอะไรเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหรู้้และเขา้ใจในเร่ืองนั้นโดยละเอียด ครูตอ้งช่วยนกัเรียนสร้างคาํถาม
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จากเร่ืองท่ีเขาตอ้งการรู้ และควรใหน้าํเสนอวิธีการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ดว้ยหรือครูอาจจะเตรียม
ไวใ้หแ้ลว้แต่ความเหมาะสม ใหเ้ขียนสรุปสั้นๆ ลงในตาราง KWL ท่ีครูเตรียมใหทุ้กคน จะเห็นได้
ว่า การใชเ้ทคนิค KWL ยงัฝึกการเขียนของนักเรียน เป็นการฝึกอ่านคิดวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
และเขียนส่ิงท่ีตนเองคิด ตนเองรู้ การบรรลุวตัถุประสงคข์องผูเ้รียน จึงข้ึนอยู่กบัครูว่าตอ้งการจะ
ตรวจสอบ ดูแลส่งเสริมพฒันาอะไรให้แก่นักเรียนบ้าง นั่นคือ ครูสามารถเพ่ิมตารางสําหรับ
การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจาก KWL ได ้เช่น KWL plus ซ่ึงหมายถึงสรุปผลการเรียนรู้จากขั้นตอน
ทั้งหมดของ KWL แลว้ให้แสดงออกดว้ยการสร้างแผนผงัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของสาระความรู้
ต่างๆ โดยครูจะตอ้งคอยช่วยเหลือ ฝึก แนะนําการสร้างแผนผงัมโนทศัน์หรือแผนผงัความคิด 
(Mind Mapping) จากการใหน้กัเรียนสร้างแผนผงัมโนทศัน์จะช่วยในการสรุปสาระสาํคญั และเป็น
การตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนอีกดว้ย 

เทคนิค KWL plus 
เทคนิค KWL plus มีพื้นฐานมาจาก เทคนิค KWL ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนท่ีสาํคญัคือ K 

ระบุส่ิงท่ีรู้ เร่ืองท่ีรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีกาํหนด หรือหัวเร่ืองท่ีกาํหนด W อยากรู้อะไรบา้ง จากส่ิง
หรือเร่ืองท่ีกาํหนดในขั้นแรก และ L เรียนรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีกาํหนด หลงัจากอ่านเสร็จแลว้ ท่ี
แตกต่างคือ KWL plus มีการเพิ่มเติมการทาํแผนผงัมโนทศัน์ และการสรุปของเร่ืองราวต่างๆ ท่ีอ่าน 
เม่ือจบกระบวนการ KWL แลว้ จากกระบวนการของ KWL plus กล่าวไดว้่าสามารถนาํมาใชใ้นการ
พฒันาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และอ่านอย่างสร้างสรรค์ได้
เช่นเดียวกนั เพราะแต่ละขั้นตอนจูงใจให้นกัเรียนอ่านคิดวิเคราะห์โดยละเอียด จากการถามคาํถาม
และเสริมแรงของครู ช่วยใหน้กัเรียนอยากรู้อยากแสวงหาคาํตอบท่ีหลากหลาย ลึกซ้ึงมากข้ึน KWL 
ทาํใหน้กัเรียนอ่านอยา่งพิจารณา อ่านอยา่งละเอียด หรือทบทวนส่ิงท่ีรู้มาก่อน ส่ิงท่ีเขาตอ้งรู้ และได้
รู้อะไรจากท่ีอ่าน เป็นตน้ การคิดและสรุปการสร้างแผนผงัมโนทศัน์ (Mind mapping หรือ Concept 
mapping) ต่อทา้ย KWL ช่วยในการจดัองคค์วามรู้ใหม่จากเร่ืองท่ีอ่าน แสดงสาระหลกั สาระรอง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสาระต่างๆ เป็นการสร้างแผนผงัคาํสําคญักบัลายเส้น แสดงออกถึงความ
เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง ความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการต่างๆ ได ้โดยใชเ้ทคนิค KWL plus ภายใต้
การแนะนาํช่วยเหลือ และการถามคาํถามใหคิ้ดของครู นอกจากนั้น นกัเรียนยงัสามารถนาํเทคนิคน้ี
ไปใชใ้นการเรียนรู้สาระอ่ืนต่อไป 
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เป้าหมายของ เทคนิค KWL plus 
1. เทคนิค KWL plus สามารถนาํมาใช้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

อ่านอยา่งกระตือรือร้น เป็นการอ่านท่ีฝึกการถามคาํถามตนเองและการใช้ความคิดในเร่ืองท่ีอ่าน
เป็นสาํคญั 

2. พฒันาสมรรถนะในการกาํหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการอ่าน สรุปสาระสาํคญั
จากเร่ืองท่ีอ่าน จดัการกบัสาระความรู้ข้ึนใหม่ตามความเขา้ใจของตนเอง โดยการใชแ้ผนผงัมโน
ทศัน์หรือแผนผงัความคิด และเขียนสรุปเร่ืองท่ีอ่านจากแผนผงันั้น 

3. ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ใหก้บัผูเ้รียน 
4. ฝึกการระดมสมองโดยมีกรอบในการร่วมกนัคิด 
การเตรียมตวัของครู 
1. เลือกเน้ือหา สาระ บทความบางตอน จากหนังสือ แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวิชาท่ีสอน วิเคราะห์วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และระดบัชั้นของนกัเรียน 
2. เตรียมทาํใบงาน ใบความรู้ และตาราง KWL สําหรับนักเรียนและสําหรับครู 

และนกัเรียนทั้งชั้น โดยการระดมสมองใหน้กัเรียนระบุส่ิงท่ีตนเองรู้จากเร่ืองท่ีกาํหนด และใหเ้ขียน
ลงในใบงานในช่อง K โดยให้ไดป้ระเด็นต่าง  ๆของขอ้มูลท่ีตอ้งใชเ้พื่อศึกษาเร่ืองดงักล่าวมาให้มากท่ีสุด 
โดยครูคอยช่วยเหลือ แนะนาํ ซ่ึงจะมีการถาม-ตอบของครู-นกัเรียนตลอดเวลา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลอยา่ง
ครบถว้น 

3. ช่วยนกัเรียนตั้งคาํถามจากประเดน็สาํคญัต่างๆ ท่ีบนัทึกในช่อง K ซ่ึงคาํถามเหล่าน้ี
จะเป็นคาํถามท่ีนักเรียนตอ้งการรู้ ขั้นตอนน้ีจะช่วยให้นักเรียนพิจารณาวตัถุประสงค์การอ่าน
ของตนเองมากข้ึน W 

4. ใหน้กัเรียนอ่านบทความ สาระท่ีจดัใหอ้ยา่งละเอียด อภิปรายกบัเพื่อน ตอบคาํถาม 
ให้เขียนลงในช่อง L คาํถามท่ีตอบไม่ไดแ้ละท่ียงัหาคาํตอบไม่ได ้หรือไม่เขา้ใจ ครูอาจจะตอ้งหา
ขอ้มูลมาใหอ่้านเพิ่มเติม หรือแนะนาํแหล่งขอ้มูลอ่ืน 

5. เพื่อสรุปและทาํแผนผงัมโนทศัน์ นกัเรียนอาจตอ้งกลบัไปศึกษาหวัขอ้จากช่อง L 
คือ ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง จดักลุ่ม ทาํรายการ ประเภทของสาระความรู้ เช่ือมโยงสาระสาํคญัของเร่ือง 
เสนอเป็นแผนผงัมโนทศัน์ซ่ึงแสดงถึงความรู้ ความเขา้ใจในสาระสาํคญัของสาระความรู้อยา่งแทจ้ริง 

6. ครูช่วยดูแลการเขียนสรุปด้วยตวัเองของนักเรียน ท่ีสาํคญัตอ้งสอนและฝึกให้
นกัเรียนทาํแผนผงัมโนทศัน์แบบง่ายๆ ให้เขา้ใจก่อนและทาํโครงร่างเพ่ือการสรุปสาระสาํคญั หัวขอ้ 
หวัเร่ือง ช่ือเร่ืองของแผนผงั หรือจุดเร่ิมตน้ของแผนผงัมโนทศัน์ อาจจะเป็นช่ือเร่ืองกไ็ด ้ 
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ เทคนิค KWL plus ข้ึนอยูก่บัการถามคาํถาม การ
กระตุน้ให้นกัเรียนตอบคาํถามของครู โดยตลอดกระบวนการฝึก อ่าน และคิดเชิงวิเคราะห์ โดยใช้
เทคนิค KWL plus เป็นกรอบในการอ่าน คิด ตอบ และเขียน จะตอ้งใชใ้บงานท่ีเป็นตารางให้ฝึก
ก่อน เม่ือนกัเรียนใชต้ารางดงักล่าวจนเกิดความชาํนาญในการอ่าน นกัเรียนจะใชห้รือไม่ใชต้ารางน้ี
ต่อไปกไ็ด ้ดงันั้น สาํหรับการพฒันาทกัษะการอ่านของนกัเรียนท่ียงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งปรับปรุงแลว้ 
การใชเ้ทคนิค KWL plus น่าจะเป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจมากเทคนิคหน่ึง นกัอ่านท่ีดีมีประสิทธิภาพ
ตอ้งเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านโดยสามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีกาํลังอ่านกังเร่ืองท่ีเคยรู้มาก่อนได้อย่าง
สร้างสรรค ์

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL plus 
1. ขั้น K (What we Know) รู้อะไรจากเร่ืองท่ีอ่าน หรือจากหวัเร่ืองท่ีกาํหนด ก่อนท่ี

ครูจะใหน้กัเรียนอ่านรายละเอียดของเร่ืองท่ีกาํหนดให ้ครูอาจเสนอช่ือเร่ือง คาํสาํคญัของเร่ือง เพื่อ
จะถามคาํถามว่ารู้อะไร จากคาํหรือช่ือเร่ือง เพื่อจะให้ทราบว่านกัเรียนมีความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีอ่าน ให้นักเรียนระดมสมองหาคาํตอบ หรือให้ระบุคาํต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับช่ือเร่ือง/คาํ/
ความคิดรวบยอดท่ีระบุ 

2. ขั้น  W (What do we Want know) เราอยากรู้อะไรจากคาํต่างๆ ท่ีระบุในขั้น K 
โดยให้นักเรียนตั้งคาํถามจากคาํท่ีนาํเสนอ ซ่ึงคาํถามจะมาจากความสนใจ ใคร่รู้ของนักเรียนเอง 
โดยท่ีนกัเรียนจะตอ้งตอบลงในตารางตรงช่อง W ต่อจากนั้นให้นักเรียนอ่านเร่ืองหรือบทอ่านท่ี
กาํหนดโดยละเอียด ตรวจสอบคาํตอบ ขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการอ่าน ระหว่างอ่านอาจมีคาํถามเพิ่ม
และมีการตอบโดยกลุ่ม 

3. ขั้น L1(What did we Learn) เราไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง นกัเรียนเขียนคาํตอบลงใน
ตารางตรงช่อง L ตรวจสอบวา่มีคาํถามใดบา้งท่ียงัไม่มีการตอบ 

4. ขั้น L2 สร้างแผนผงัความคิด (Mind mapping) นกัเรียนตอ้งกลบัไปอ่านทบทวน
จากข้ึน K เพื่อจะไดจ้ดัประเภทของส่ิงท่ีเรียนรู้โดยเขียนคาํสาํคญัไวต้รงกลางแผนผงัความคิด และ
โยงความสมัพนัธ์กบัคาํสาํคญัยอ่ย เพื่ออธิบายรายละเอียดของความคิดหลกั 

5. ขั้น L3 ขั้นสรุป นักเรียนเขียนหมายเลขกาํกบัลาํดบัความคิดรวบยอด แผนผงั
ความคิด เพื่อเขียนสรุป การสรุปในขั้นน้ีเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนซ่ึงจะบอกถึง
ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านของนกัเรียน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทคนิค KWL  หรือ KWL plus ยงัข้ึนอยูก่บั 
(1) การทาํแบบหรือแสดงแบบของครูเพื่อให้นักเรียนเขา้ใจเทคนิควิธีการใช ้KWL ในการอ่าน 
(2) นกัเรียนไดมี้โอกาสฝึกเป็นกลุ่มเพ่ือจะไดช่้วยกนัคิด และ (3) นกัเรียนไดฝึ้กตามลาํพงัโดยอิสระ 
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ครูและนกัเรียนควรช่วยกัน และร่วมกันปฏิบติักิจกรรมโดยใชต้าราง KWL ใน

ระยะแรก เพื่อให้นกัเรียนมีความคุน้เคย มองเห็นประโยชน์และวิธีใชเ้ทคนิค KWL เพ่ือช่วยในการ
อ่านและทาํความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีอ่านละเอียดมากข้ึน 

2. ครูควรเตรียมคาํถามอย่างหลากหลายเพื่อให้นกัเรียนอ่านขอ้ความใหเ้ขา้ใจ และ
เขียนตอบลงในแต่ละช่องไดม้ากข้ึน 

3. ความละเอียดครอบคลุมของเน้ือหาสาระต่างๆ และกิจกรรมทุกขั้นตอนจะ
ประสบผลสาํเร็จได ้อยูท่ี่การถามคาํถาม การดูแลการตอบ การปฏิบติัของนกัเรียนทุกขั้นตอน โดย
ละเอียด ต่อเน่ือง พร้อมกบัการเสริมแรง เสริมกาํลงัใจของครูเป็นสาํคญั 

สาํหรับการสรุปความคิดรวบยอดหรือสาระสาํคญัในส่วนของ KWL plus ครูตอ้ง
คอยช่วยเหลือดูแลการนาํเสนอความรู้ ความเขา้ใจโดยการใชแ้ผนผงัความคิด หรือแผนผงัมโนทศัน์
ของนักเรียนดว้ย ซ่ึงนักเรียนจะตอ้งรู้และเขา้ใจวิธีการและความสําคญั ประโยชน์ของการสร้าง
แผนผงัมโนทศัน์ (Mind mapping or Concept mapping) เป็นพื้นฐานประกอบดว้ย 

การคิด การตอบดว้ยวาจาเพียงอย่างเดียว ไม่ไดย้ืนยนัว่านกัเรียนเกิดความรู้ ความ
เขา้ใจ และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง การให้นกัเรียนไดเ้ขียน ไดบ้นัทึกในส่ิงท่ีตนเองรู้และเขา้ใจท่ีเป็น
ระบบชดัเจน ช่วยยืนยนัไดว้่านกัเรียนเกิดความรู้จริง ซ่ึงทกัษะการอ่าน-เขียน มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั และยงัเป็นการพฒันาสมองทั้งซีกซา้ยและซีกขวาในเวลาเดียวกนั นอกจากนั้น จากหลาย
แนวคิดและผลการวิจยัมีการสรุปว่า ผูท่ี้มีความสามารถและมีทกัษะในการอ่านดี จะมีทกัษะและ
ความสามารถในการเขียนดีเช่นเดียวกนั 

5.2 เทคนิค KWDL 
เทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากเทคนิค KWL ของโอเกิล 

(Ogle, 1986) ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะการอ่านเป็นพื้นฐานเช่นเดียวกนั นัน่คือ นกัเรียนตอ้งมีความสามารถ
ในการอ่านก่อน จึงจะสามารถพฒันาทกัษะการอ่านให้มีคุณภาพมากข้ึน การดาํเนินการตามลาํดบั
ขั้นตอน KWL หรือ KWDL จะช่วยช้ีนาํการคิด แนวทางในการอ่าน และหาคาํตอบของคาํถาม
สาํคญัต่างๆ จากเร่ืองนั้น จากนั้นยงัสามารถนาํมาใชใ้นการเรียนรู้ความตอ้งการเร้าใจของนกัเรียน
ไดเ้ป็นอยา่งดี เทคนิค KWDL มีขั้นตอนการดาํเนินการเช่นเดียวกนักบั KWL เพียงแต่เพิ่มขั้น D ใน
ขั้นตอนท่ี 3 และต่อดว้ยขั้น L เป็น K W D L คือ ขั้นตอนท่ี 4 ซ่ึง K W D L มาจากคาํถามท่ีวา่ 

K : เรารู้อะไร (What we Know) หรือโจทยบ์อกอะไรเราบา้ง 
W : เราตอ้งการรู้อะไร (What do we Want to know) หรือโจทยใ์หเ้ราหาคาํตอบเร่ือง

ใด 
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D : เราทาํอะไร อยา่งไร (What we Do) หรือ เรามีวิธีการอยา่งไรบา้ง หรือมีวธีิดาํเนินการ
เพื่อหาคาํตอบอยา่งไร 

L : เราเรียนรู้อะไรจากการดาํเนินการในขั้นท่ี 3 (What did we Learn) ซ่ึงคือคาํตอบ 
สาระความรู้และวิธีศึกษาหาคาํตอบ ขั้นตอนการคิดคาํนวณ เป็นตน้ 

การกาํหนดขั้นตอนของเทคนิค KWDL การมีคาํถามนําเพื่อให้คิดหาขอ้มูลของ
คาํตอบตามท่ีตอ้งการในแต่ละขั้น จะช่วยส่งเสริมการอ่านมากข้ึน โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
การนาํกระบวนการหรือเทคนิค KWDL ไปใชใ้นการสอนคณิตศาสตร์เป็นวิธีท่ีเหมาะสมอีกวิธีหน่ึง 
โดยเฉพาะถา้โจทยปั์ญหาเป็นปัญหาของนกัเรียนมากท่ีสุด ซ่ึงอาจจะเน่ืองจากการอ่านโจทยไ์ม่เขา้ใจ 
วิเคราะห์โจทยไ์ม่เป็น เป็นปัจจยัสําคญัท่ีนอกจากการคิดคาํนวณไม่เป็น ดงันั้น ทุกขั้นตอน ครูจึง
ตอ้งคอยแนะนาํ ช้ีแนะแนวทางใหน้กัเรียนไดคิ้ดพิจารณาและวิเคราะห์ใหห้ลากหลายมากท่ีสุด แต่
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกบัการร่วมมือกนัเรียนรู้ นกัเรียนท่ีเก่งกว่า
จะสามารถช่วยนักเรียนท่ีอ่อนกว่าได ้จากการใชเ้ทคนิค KWDL ในการสอนคณิตศาสตร์ ครูตอ้ง
เตรียมตาราง KWDL เช่นเดียวกบัเทคนิค KWL ในตอนเร่ิมตน้บทเรียนท่ีครูอธิบาย โดยครูและ
นกัเรียนร่วมกนัเรียนรู้ ทาํความเขา้ใจ ซ่ึงตอ้งมีตาราง KWDL ประกอบให้เห็นชดัเจนทุกคน การ
ร่วมกนัฝึกและทาํแบบฝึกหัด นอกจากนั้นนกัเรียนตอ้งมีตาราง KWDL ของตวัเองเพื่อเติมขอ้ความ
ดว้ยเช่นกนั หรือจะใหใ้ช ้2 คน ต่อ 1 ชุด เพื่อส่งเสริมการทาํงานร่วมกนั 
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ตวัอยา่ง 
ตาราง KWDL 

K  
(What we Know?) 
โจทย์บอกอะไรบ้าง? 

W  
(What we Want to know?) 

โจทย์ให้หาอะไร? 
มวีธีิการอย่างไร? 
ใช้วธีิการใดได้บ้าง? 

D  
(What we do?) 
ดาํเนินการ

ตาม
กระบวนการ
แก้โจทย์
ปัญหา 

L  
(What we Learned?) 

คาํตอบทีไ่ด้ และบอกวธีิคดิหา
คาํตอบอย่างไร? 

1. ____________________ 
 
2. ____________________ 
 
3. ____________________ 
 
4._____________________ 

ส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบคือ 
_______________________ 
วธีิการแกปั้ญหาคือ 
1. ____________________ 
2. ____________________ 
3. ____________________ 
วธีิการแกปั้ญหาท่ีเลือก คือ 
_______________________ 
เหมาะ__________________ 

แสดงวธีิทาํ 
 
วธีิท่ี 1 
 
วธีิท่ี 2 
 
วธีิท่ี 3 

คาํตอบ__________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 
สรุปขั้นตอนท่ีใช ้
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 

 
การเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ควรวดัผลดว้ยแบบทดสอบ

แบบเลือกตอบเพียงอยา่งเดียว ควรมีขอ้สอบใหแ้สดงวิธีทาํดว้ย ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองยนืยนัไดว้่านกัเรียน
เขา้ใจจริง ไม่ไดคิ้ดลอกคาํตอบของเพื่อนหรือนาํวิธีทาํของเพ่ือนมาตอบ ดงันั้น ควรจะกาํหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนน การแสดงวิธีทาํ การอธิบายวิธีทาํ ท่ีนอกเหนือจากคาํตอบท่ีถูกตอ้ง  

กล่าวโดยสรุป การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL, KWL plus หรือ KWDL ตอ้ง
อาศยัความสามารถในการอ่านเป็นพื้นฐาน ท่ีสาํคญัจะตอ้งใชต้าราง KWL หรือ KWDL ทุกคร้ัง การ
ฝึกคิดและเรียนรู้ด้วยเทคนิคน้ี ถึงแมว้่าจะเป็นการกาํหนดแนวทางการคิด แนวทางการตอบของ
นักเรียน แต่เป็นจุดเร่ิมตน้ของวิธีการฝึกคิดท่ีดีและเหมาะสม เน่ืองจากนักเรียนไดร่้วมกนัคิดหา
คาํตอบของแต่ละคาํถามเพื่อบนัทึกคาํตอบลงในแต่ละช่องตามตารางความลึกซ้ึง ครอบคลุมของ
คาํตอบ อยูท่ี่การถามคาํถามและการใชค้าํถามของครู เทคนิค KWL นอกจากส่งเสริมและพฒันาการ
อ่านแลว้ ยงัส่งเสริมและพฒันาการเขียนให้กับนักเรียนด้วย การจดัการเรียนรู้ทุกเทคนิควิธีจะมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยู่ท่ีครูซ่ึงเป็นผูด้าํเนินการ นอกจากนั้นยงัสามารถนาํเทคนิค
เหล่าน้ีไปบูรณาการร่วมกบัวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัหลายเทคนิควิธี เพ่ือร่วมกนัเรียนรู้
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และใชเ้ทคนิค KWL, KWL plus หรือ KWDL สามารถนาํมาใชพ้ฒันาผลการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์และรายวิชาอ่ืนๆ ได ้

จากแนวคิดการพฒันาเทคนิค KWL ของโอเกิล ท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนถึงขั้นตอนการคิด 
การปฏิบติั ซ่ึงสามารถนาํไปประยกุตใ์นการพฒันาขั้นตอนกระบวนการจดัการเรียนรู้ และกิจกรรม
การเรียนรู้อ่ืนๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากยทุธวิธีหรือเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีกาํหนดขั้นตอนของ
กระบวนการปฏิบติั เป็นอกัษรยอ่ต่างๆ มากมาย ท่ีช่วยในการจาํ สร้างความเขา้ใจไดม้ากข้ึน 

5.3 เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (Student Teams – Achievement Division : STAD) 
เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (Student Teams – Achievement Division : STAD) เป็น

วิธีการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative Learning Methods) เป็นแนวคิดของนกัการศึกษา
หลายท่าน เช่น Slavin, Johnson and Johnson, Kagan and Slavin เป็นตน้ ซ่ึงในคู่มือเล่มน้ีจะ
ยกตวัอยา่ง 2 เทคนิควิธี ไดแ้ก่ เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (Student Teams – Achievement Division : 
STAD) และเทคนิค TGT (Teams-Games-Tournament)   

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้ จะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการสอน การ
อธิบาย ทบทวนวิธีการเรียนโดยครูก่อนเสมอ ดังนั้น ครูตอ้งสอนหรือให้ความรู้แก่ผูเ้รียนใน
สาระสาํคญัต่างๆ ซ่ึงอาจจะนาํกระบวนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพหรือวิธีสอนแบบต่างๆ มาปรับ
ใชไ้ด ้ 

เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (Student Teams – Achievement Division : STAD) เป็นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดักลุ่มนกัเรียนท่ีมีสมาชิกกลุ่มละ 4-6 คน โดยคละทั้งความสามารถ
ทางการเรียนและเพศ โดยท่ีครูจะทาํการสอนหรือเสนอเน้ือหาสาระของบทเรียนแก่นกัเรียนทั้งชั้น
ก่อน และมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มทาํงานตามวตัถุประสงคใ์นแผนการสอน เม่ือสมาชิกกลุ่มช่วยกนั
ปฏิบติัและทาํแบบฝึกหดัหรือทบทวนเน้ือหาตามท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จแลว้ ครูจะใหน้กัเรียนทุกคน
ทาํแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบจะถูกแปลงเป็นคะแนนกลุ่มของ
แต่ละกลุ่ม ซ่ึงเรียกวา่ “กลุ่มสมัฤทธ์ิ” (Achievement Division) 

ขอ้แนะนาํเพิ่มเติมสาํหรับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 
1. ครูควรจัดแฟ้มให้นักเรียนบันทึกคะแนนของกลุ่มและคะแนนฐานแต่ละคร้ัง 

และคะแนนสอบของตนเองแต่ละคร้ัง และมีส่วนในการคาํนวณคะแนนพฒันาของตนเองและ
ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

2. สาํหรับกิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ ครูควรแจกใบงานหรือใบความรู้และ
ใบกิจกรรมเพียง 2 ชุด ต่อ 1 กลุ่ม (กลุ่มละ 4-5 คน) เพื่อใหแ้ต่ละคู่ไดร่้วมมือกนัอยา่งจริงจงั 
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ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจะบรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิผลกบั

ผูเ้รียนก็ต่อเมื่อครูรู้ เขา้ใจ เกี่ยวกับกิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ และดาํเนินการ
เก่ียวกบักิจกรรมการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงขอเสนอแนวทางขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค STAD ดงัน้ี 

1. ขั้นนาํ หรือเตรียมความพร้อมใหน้กัเรียน 
1.1 บอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และความสาํคญัของการเรียนรู้ในเร่ืองนั้น และ

ทบทวนวิธีร่วมมือกนัเรียนรู้ 
1.2 เร้าความสนใจดว้ยการตั้งคาํถามหรือสาธิต 
1.3 ทบทวนความรู้เดิม หรือทกัษะเดิมท่ีเรียนไปแลว้ 
2. ขั้นสอน ควรดาํเนินการดงัน้ี 
2.1 ใชเ้ทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นแต่ละ

สาระวิชา 
2.2 กิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ ควรเนน้ความเขา้ใจมากกวา่ความจาํ 
2.3 สาธิตทกัษะ กระบวนการ อธิบายสาระความรู้ใหก้ระจ่าง พร้อมยกตวัอยา่งใหช้ดัเจน 
2.4 ตรวจสอบความเขา้ใจนกัเรียนทุกคนอยา่งทัว่ถึง 
2.5 อธิบายคาํตอบ บอกสาเหตุท่ีทาํผดิ และทบทวนวิธีทาํ 
2.6 สอนเพิ่มเติมในเน้ือหาอ่ืน เม่ือนกัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีสอนไปแลว้ 
2.7 ถามคาํถามหลายระดบั และถามใหท้ัว่ถึงทุกคน 
3. ฝึกปฏิบติั โดยครูคอยแนะนาํ 
3.1 ฝึกจากใบงานหรือใบกิจกรรมท่ีมอบหมาย 
3.2 ฝึกจากแบบฝึกหดัท่ีกาํหนด 
3.3 ถามคาํถามนกัเรียนเพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจ 
4. กิจกรรมกลุ่ม 
4.1 มอบหมายใบงาน ใบกิจกรรม ใบประเมินผลการปฏิบติังานกลุ่ม (2 ชุด ต่อ 1 

กลุ่ม) ทบทวนวิธีการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้และการประเมินผลงานกลุ่ม 
4.2 ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีและการปฏิบติัตนในการทาํงานกลุ่มของสมาชิกกลุ่ม 
4.3 คอยติดตามดูแลการปฏิบติังานกลุ่ม และปรับแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

ใหส้มาชิกทุกคนร่วมมือกนัเรียนรู้ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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4.4 ทาํขอ้สอบยอ่ยเป็นรายบุคคล (ใชเ้วลา 15-20 นาที) 
4.5 ประเมินผลงานกลุ่มและการปฏิบติังานกลุ่ม 
4.6 ครูตอ้งคอยเน้นย ํ้าเสมอว่า นักเรียนหรือสมาชิกกลุ่มทุกคนตอ้งแน่ใจวา่ 

สมาชิกทุกคนรู้และเขา้ใจ อยา่งท่ีตนรู้และเขา้ใจ งานท่ีใหท้าํยงัส่งไม่ไดถ้า้ทุกคนยงัทาํไม่เสร็จ (แต่
ละกลุ่ม) สมาชิกกลุ่มควรถามเพ่ือนในกลุ่มถา้ไม่เขา้ใจ (ไม่ควรอาย) และให้สมาชิกกลุ่มคอย
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ แนะนาํเพื่อนดว้ยกนั ดว้ยความเตม็ใจ 

กิจกรรมร่วมมือกนัเรียนรู้ (Learning Together Activity) เป็นขั้นตอนท่ีนกัเรียน
ร่วมกนัเรียนรู้และฝึกปฏิบติัโดยมีเป้าหมายกลุ่มร่วมกนั นัน่คือ ผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มมาจากค่าเฉล่ีย
ของผลสมัฤทธ์ิของสมาชิกทุกคนร่วมกนั ความสาํเร็จของกลุ่มมาจากความรับผิดชอบร่วมกันของ
ทุกคน เวลาท่ีใชใ้นขั้นตอนน้ี 1-2 ชัว่โมง จุดประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนศึกษาและฝึกปฏิบติัร่วมกนัใน
กลุ่ม ส่ือท่ีใชคื้อใบความรู้ ใบงาน หรือใบกิจกรรม และแบบเฉลยคาํตอบ ซ่ึงแต่ละกลุ่มควรแจกให้
อยา่งละ 2 ชุดเท่านั้น เพื่อใหมี้การแบ่งปัน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั) 

ขอ้แนะนาํสาํหรับครูในการดาํเนินการในขั้นตอนน้ีคือ ครูจะตอ้งสอนและฝึกการ
ทาํงานกลุ่มให้ทุกคนรู้บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่ม และเง่ือนไขของการปฏิบติังานกลุ่มท่ีบรรลุ
เป้าหมายโดยแสดงเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งชดัเจนบนกระดานหรือติดไวท่ี้บอร์ดหนา้หอ้ง 

ขอ้แนะนาํในการปฏิบติัการร่วมมือกนัเรียนรู้ท่ีบรรลุเป้าหมายของกลุ่มและประสบ
ผลสาํเร็จ 

1. สมาชิกกลุ่มทุกคน ทุกกลุ่มตอ้งรับผดิชอบต่อตนเองและต่อเพื่อนร่วมกลุ่ม โดยท่ี
ตอ้งแน่ใจวา่เพื่อนสมาชิกกลุ่มเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนรู้ และปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง 

2. ก่อนร่วมกิจกรรมอ่ืนต่อไป ตอ้งใหทุ้กคนเสนองานชุดแรกก่อน 
3. ซกัถามเพ่ือนในกลุ่มก่อนจะถามครู 
4. เพื่อนสมาชิกกลุ่มควรตั้งใจอธิบายใหก้นัและกนั ทาํอยา่งเตม็ใจ และยอมรับกนั

และกนั 
5. ครูเดินตรวจสอบติดตามดูแลการปฏิบติังานกลุ่มของทุกกลุ่ม 

5.4 เทคนิคทมีเกมแข่งขัน TGT (Teams-Games-Tournament) 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิคทีมเกมแข่งขนั TGT (Teams-Games-Tournament) เป็น

วิธีการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (Cooperative Learning Methods) มีวิธีดาํเนินการเรียนรู้
ตามลาํดบัขั้นเช่นเดียวกบัเทคนิคการร่วมมือกนัเรียนรู้แบบ STAD กล่าวคือ ครูตอ้งดาํเนินการสอน
ในสาระความรู้หรือทกัษะต่างๆ ให้นักเรียนทั้งชั้นก่อน จนแน่ใจว่านักเรียนทุกคนรู้และเขา้ใจใน
สาระความรู้นั้น หรือรู้และเขา้ใจแนวทางการปฏิบติัพอสมควรก่อนแลว้จึงจดักลุ่มใหน้กัเรียนร่วมมือ
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กนัเรียนรู้ตามใบงาน หรือใบกิจกรรมท่ีเตรียมไวล่้วงหน้าในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือแต่ละ
ชัว่โมงสอน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนในกลุ่มไดร่้วมมือกนัศึกษาและทาํแบบฝึกหดั คนเก่ง
คอยช่วยเหลือแนะนาํอธิบายให้เพื่อนสมาชิกท่ีเรียนดอ้ยกว่าภายในกลุ่ม สมาชิกท่ีเรียนอ่อนกว่า
จะตอ้งยอมรับรวมทั้งพยายามถาม-ตอบ ร่วมเรียนรู้ และฝึกปฏิบติั จนรู้และเขา้ใจในสาระเหล่านั้น
อย่างแทจ้ริง ท่ีสําคญั สมาชิกกลุ่มทุกคนตอ้งรู้และยอมรับว่า ผลงานและผลการเรียนรู้จากการ
ทดสอบคือผลงานท่ีทุกคนมีส่วนร่วมรับผดิชอบและเป็นผลงานหรือผลการปฏิบติัของกลุ่ม สาํหรับ
เทคนิคทีมเกมแข่งขนั TGT นั้น ในขั้นของการทาํแบบทดสอบเป็นรายบุคคลของเทคนิคการร่วมมือ
กนัเรียนรู้แบบ STAD ครูจะตอ้งจดักลุ่มนกัเรียนใหม่ ดงัแผนผงัตวัอยา่งเทคนิค TGT โดยท่ีนกัเรียน
จะไม่ทาํแบบทดสอบเป็นรายบุคคล แต่จะแข่งขนักนัตอบคาํถามที่เก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีเรียนแทน 
โดยท่ีครูจะตอ้งเตรียมคาํถามให้นกัเรียนตอบ โดยอาจจะสร้างขอ้คาํถามให้มี 3 ระดบั คือ คาํถาม
สาํหรับเดก็เรียนเก่ง เดก็เรียนปานกลาง และเดก็เรียนอ่อน เป็นตน้ หรืออาจจะเป็นขอ้คาํถามคละกนั
ทั้งยาก-ง่าย ให้แต่ละกลุ่มตอบคาํถามเหล่านั้น คาํถามเหมือนกนัก็ได ้โดยให้เหมาะสมกบัระดบั
ความพร้อมของนกัเรียน พร้อมกบักาํหนดเวลาในการทาํแบบฝึกหดัเพื่อการแข่งขนัแต่ละคร้ังกไ็ด ้

 

 
 
แผนภาพท่ี 1 การจดักลุ่มนกัเรียนเพื่อการแข่งขนั (4 กลุ่ม จากกลุ่มเดิม 3 กลุ่ม) 
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การแข่งขนั โดยปกติไม่จาํเป็นตอ้งแข่งขนักนัทุกคาบเรียน อาจจะแข่งขนัเม่ือ
ร่วมมือกนัเรียนรู้จบแต่ละหน่วยการเรียน ซ่ึงอาจจะตอ้งใชเ้วลาเรียนร่วมกนัมากกวา่ 2 คร้ัง ภายหลงั
จากการร่วมมือกนัเรียนรู้และฝึกปฏิบติัแลว้ จดัการแข่งขนักนัระหว่างทีมโดยแต่ละทีมตอ้งตอบคาํถาม
ท่ีกาํหนด มีการตรวจให้คะแนน ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดแต่ละทีม แข่งขนัจะร่วมกลุ่มกนัใหม่ คนท่ีได้
คะแนนรองลงมากอยูโ่ต๊ะเดิม คนท่ีไดค้ะแนนตํ่าสุด ตอ้งเปล่ียนทีมแข่งขนั นกัเรียนแต่ละกลุ่มอาจ
ตอ้งมีการยา้ยทีมเพื่อแข่งขนัจนกว่าจะทาํคะแนนไดใ้นระดบัท่ีกาํหนด สําหรับการให้รางวลักลุ่ม 
ใชว้ิธีเดียวกบัเทคนิค STAD โดยคะแนนพฒันาเฉล่ียของกลุ่มท่ีสูงท่ีสุด คือกลุ่มท่ีไดร้างวลั 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค TGT 
1. ขั้นสอน ครูสอนบทเรียน 
2. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกนัศึกษา ฝึกปฏิบติัตามใบงาน 
3. ขั้นการแข่งขนั ตอบปัญหาระหว่างกลุ่มใหม่ โดยจดักลุ่มทีมละ 4-5 คน ตาม

จาํนวนของนกัเรียนในหอ้ง จากแผนภูมิการจดัทีมแข่งขนัท่ีนาํเสนอตอนตน้ 
4. ขั้นใหร้างวลักลุ่ม คะแนนกลุ่ม คาํนวณไดจ้ากคะแนนพฒันาของสมาชิกร่วมกนั

และเฉล่ีย 
5. ขั้นสรุปบทเรียน 
วิธีการแข่งขนัตามวิธีจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ตามรูปแบบท่ีแทจ้ริง อาจจะ

ยุง่ยากซบัซอ้น สาํหรับครูท่ีไม่คุน้เคยกบัเทคนิคน้ีโดยเฉพาะ ดงันั้น ควรจดัการแข่งขนักนัระหว่าง
กลุ่มตามความพร้อมของนกัเรียนและความพร้อมของครู แต่ทั้งน้ี ตอ้งมุ่งเนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้
ของนกัเรียน ความรับผิดชอบดว้ยตนเองและต่อกลุ่ม ท่ีสาํคญั ผลงานหรือผลการเรียนรู้ทุกคร้ังเป็น
งานกลุ่ม ซ่ึงจะเป็นผลจากการพฒันาการเรียนรู้ของแต่ละคนเป็นหลกั 

ข้อแนะนําเพิม่เติม สาํหรับการจดัทีมแข่งขนันั้น ถา้จดัทีมใหม่โดยใหที้มกลุ่มเก่งคือ
นกัเรียนเก่งจากทุกกลุ่ม ทีมปานกลางคือนักเรียนปานกลางจากทุกกลุ่ม และทีมอ่อนคือนกัเรียน
อ่อนจากทุกกลุ่ม การออกแบบคาํถามสําหรับแต่ละทีม(ใหม่) คาํถามยาก-ง่าย ซับซ้อนตาม
ความสามารถของนกัเรียน อาจจะจดัแข่งขนัในลกัษณะดงักล่าว 2 คร้ัง สาํหรับคร้ังต่อไปให้มีการ
แข่งขนัระหวา่งกลุ่มเดิมโดยไม่จดักลุ่มใหม่ ขอ้คาํถามเพ่ือการแข่งขนัคละกนัทั้งยากและง่าย และให้
ทุกคนไดต้อบคาํถามเหล่านั้น โดยครูเรียกเลขท่ีเดียวกนัของทุกกลุ่มตอบคาํถาม อาจมีชุดเดียวหรือ
สองชุดสลบักนัก็ได ้เน่ืองจากกิจกรรมการแข่งขนัก็เพื่อส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนทั้ง
ดา้นความรู้ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้ท่ีสําคญัเพ่ือให้นักเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้ ช่วยเหลือ แนะนาํ 
อธิบายใหก้นัและกนั เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนมีพฒันาการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนจากการร่วมมือกนัคิด ปฏิบติั 
และเพื่อลดการแข่งขนัเป็นรายบุคคลมากท่ีสุด 
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5.5 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning: IBL) 
นกัการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Society) ไดเ้สนอ

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้กบั
ประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผูเ้รียนเอง มีขั้นตอนดงัน้ี (BSCS, 1997) 

1. การสร้างความสนใจ (Engage) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้
ท่ีจะนาํเขา้สู่บทเรียน จุดประสงคท่ี์สาํคญัของขั้นตอนน้ี คือ ทาํให้ผูเ้รียนสนใจ ใคร่รู้ในกิจกรรมท่ี
จะนาํเขา้สู่บทเรียน ควรจะเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกบัปัจจุบนั และควรเป็นกิจกรรมท่ี
คาดว่ากาํลงัจะเกิดข้ึน ซ่ึงทาํให้ผูเ้รียนสนใจจดจ่อท่ีจะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือ
ทกัษะ และเร่ิมคิดเช่ือมโยงความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทกัษะกบัประสบการณ์เดิม 

2. การสํารวจและค้นหา (Explore)  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีทาํใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์
ร่วมกนัในการสร้างและพฒันาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะ โดยการให้เวลาและ
โอกาสแก่ผูเ้รียนในการทาํกิจกรรมการสาํรวจและคน้หาส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ตามความคิดเห็น
ผูเ้รียนแต่ละคน หลงัจากนั้นผูเ้รียนแต่ละคนไดอ้ภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการคิดรวบยอด 
กระบวนการ และทกัษะในระหว่างท่ีผูเ้รียนทาํกิจกรรมสาํรวจและคน้หา เป็นโอกาสท่ีผูเ้รียนจะได้
ตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดรวบยอดของผูเ้รียนท่ียงัไม่ถูกตอ้งและยงัไม่
สมบูรณ์ โดยการให้ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอย่างเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูเ้รียน ครูควรระลึกอยู่
เสมอเก่ียวกับความสามารถของผูเ้รียนตามประเดน็ปัญหา ผลจากการท่ีผูเ้รียนมีใจจดจ่อในการทาํ
กิจกรรม ผูเ้รียนควรจะสามารถเช่ือมโยงการสังเกต การจาํแนกตวัแปร และคาํถามเก่ียวกบั
เหตุการณ์นั้นได ้

3. การอธิบาย (Explain) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความ สามารถ
ในการอธิบายความคิดรวบยอดท่ีไดจ้ากการสํารวจและคน้หา ครูควรให้โอกาสแก่ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเก่ียวกับทกัษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบายนั้นตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดใ้ชข้อ้สรุปร่วมกนัในการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมน้ีครูควรช้ีแนะผูเ้รียน
เก่ียวกบัการสรุปและการอธิบายรายละเอียด แต่อยา่งไรก็ตามครูควรระลึกอยูเ่สมอว่ากิจกรรมเหล่าน้ี
ยงัคงเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นัน่คือ ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการอธิบายดว้ยตวัผูเ้รียนเอง 
บทบาทของครูเพียงแต่ช้ีแนะผ่านทางกิจกรรม เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสอย่างเต็มท่ีในการพฒันา
ความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดใหช้ดัเจน ในท่ีสุดผูเ้รียนควรจะสามารถอธิบายความคิดรวบยอด
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ โดยเช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้เดิมและส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั 
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4. การขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนได้ยืนยนัและ
ขยายหรือเพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน และยงัเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะและปฏิบติัตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ ในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจหรือยงัสับสน
อยูห่รืออาจจะเขา้ใจเฉพาะขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการสาํรวจและคน้หาเท่านั้นควรให้ประสบการณ์
ใหม่ผูเ้รียนจะได้พฒันาความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
เป้าหมายท่ีสาํคญัของขั้นน้ี คือ ครูควรช้ีแนะให้ผูเ้รียนไดน้าํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั จะทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะเพิ่มข้ึน 

5. การประเมินผล (Evaluate) ขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการ
อธิบายความรู้ความเขา้ใจของตนเอง ระหว่างการเรียนการสอนในขั้นน้ีของรูปแบบการสอน ครูตอ้ง
กระตุน้หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินความรู้ความเขา้ใจและความสามารถของตนเอง และยงัเปิด
โอกาสใหค้รูไดป้ระเมินความรู้ความเขา้ใจและพฒันาทกัษะของผูเ้รียนดว้ย 

การนาํรูปแบบการสอนน้ีไปใช้ ส่ิงที่ครูควรระลึกอยู่เสมอในแต่ละขั้นตอนของ
รูปแบบการสอนน้ี คือ การจัดเตรียมกิจกรรม ครูควรจัดเตรียมกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของผูเ้รียน เม่ือครูเตรียมกิจกรรมแลว้ ครูควรพิจารณาตรวจสอบบทบาทของครูและ
ผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรมแต่ละขั้นตอนว่าสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน 5Es หรือไม่จากตาราง
ท่ี 1-2 ต่อไปน้ี เพื่อครูจะไดป้รับหรือพฒันากิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี 1 บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Based Learning: IBL (5 Es) 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน 
ส่ิงทีค่รูควรทาํ 

สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 

1.การสร้างความสนใจ 
(Engage) 

§ สร้างความสนใจ 
§ สร้างความอยากรู้อยากเห็น 
§ ตั้งคาํถามกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 
§ ดึงเอาคาํตอบท่ียงัไม่ครอบคลุมส่ิงท่ี
นักเ รียนรู้  หรือความคิดเ ก่ียว  กับ
ความคิดรวบยอด หรือเน้ือหาสาระ 

§ อธิบายความคิดรวบยอด 
§ ใหค้าํจาํกดัความและคาํตอบ 
§ สรุปประเดน็ให ้
§ จดัคาํตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
§ บรรยาย 
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ตารางท่ี 1 บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Based Learning: IBL (5 Es) 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน 
ส่ิงทีค่รูควรทาํ 

สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 

2.การสํารวจและ
ค้นหา  (Explore) 

§ ส่งเสริมใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกนั
ในการสาํรวจตรวจสอบ 
§ สงัเกตและฟังการโตต้อบกนั
ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน 
§ ซกัถามเพ่ือนาํไปสู่การสาํรวจ
ตรวจสอบของนกัเรียน 
§ ใหเ้วลานกัเรียนในการคิดขอ้สงสยั
ตลอดจนปัญหาต่างๆ 
§ ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน 

§ เตรียมคาํตอบไวใ้ห ้
§ บอกหรืออธิบายวิธีการ
แกปั้ญหา 
§ จดัคาํตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
§ บอกนกัเรียนเม่ือนกัเรียนทาํ
ไม่ถูก 
§ ใหข้อ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงท่ี
ใชใ้นการแกปั้ญหา 
§ นาํนกัเรียนแกปั้ญหาทีละ
ขั้นตอน 

3.การอธิบาย 
(Explain) 

§ ส่งเสริมใหน้กัเรียนอธิบายความคิด
รวบยอดหรือแนวคิด หรือใหค้าํจาํกดั
ความดว้ยคาํพดูของนกัเรียนเอง 
§ ใหน้กัเรียนแสดงหลกัฐาน ให้
เหตุผลและอธิบายใหก้ระจ่าง 
§ ใหน้กัเรียนอธิบาย ใหค้าํจาํกดัความ
และช้ีบอกส่วนประกอบต่างๆ ใน
แผนภาพ 
§ ใหน้กัเรียนใชป้ระสบการณ์เดิมของ
ตนเป็นพื้นฐานในการอธิบายความคิด
รวบยอดหรือแนวคิด 

§ ยอมรับคาํอธิบายโดยไม่มี
หลกัฐานหรือใหเ้หตุผล
ประกอบ 
§ ไม่สนใจคาํอธิบายของ
นกัเรียน 
§ แนะนาํนกัเรียนโดย
ปราศจากการเช่ือมโยงแนวคิด 
หรือความคิดรวบยอดหรือ
ทกัษะ 
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ตารางท่ี 1 บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Based Learning: IBL (5 Es) (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการเรียนการ
สอน 

ส่ิงทีค่รูควรทาํ 
สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 

4. การขยายความรู้ 
    (Elaborate) 

§ คาดหวงัใหน้กัเรียนไดใ้ชป้ระโยชน์
จากการช้ีบอกส่วน ประกอบต่างๆ ใน
แผนภาพคาํจาํกดัความและการ
อธิบายส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ 
§ ส่งเสริมใหน้กัเรียนนาํส่ิงท่ีนกัเรียน
ไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ชห้รือขยาย
ความรู้และทกัษะในสถานการณ์ใหม่ 
§ ใหน้กัเรียนอธิบายอยา่งหลาก หลาย 
§ ใหน้กัเรียนอา้งอิงขอ้มูลท่ีมีอยู่
พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานและถาม
คาํถามนกัเรียนวา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง 
หรือไดแ้นวคิดอะไร (ท่ีจะนาํกลวิธี
จากการสาํรวจตรวจสอบคร้ังน้ีไป
ประยกุตใ์ช)้ 

§ ใหค้าํตอบท่ีชดัเจน 
§ บอกนกัเรียนเม่ือนกัเรียนทาํ
ไม่ถูก 
§ ใชเ้วลามากในการบรรยาย 
§ นาํนกัเรียนแกปั้ญหาทีละ
ขั้นตอน 
§ อธิบายวิธีการแกปั้ญหา 

5. การประเมินผล 

    (Evaluate) 
§ สงัเกตนกัเรียนในการนาํความ คิด
รวบยอดและทกัษะใหม่ไป
ประยกุตใ์ช ้

§ ประเมินความรู้และทกัษะของนกัเรียน 

§ หาหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนได้
เปล่ียนความคิด หรือพฤติกรรม 

§ ใหน้กัเรียนประเมินตนเองเก่ียว กบั
การเรียนรู้และทกัษะกระบวน การกลุ่ม 

§ ถามคาํถามปลายเปิด เช่น ทาํไม
นกัเรียนจึงคิดเช่นนั้น มีหลกัฐาน
อะไรนกัเรียนเรียนรู้อะไรเก่ียว กบัส่ิง
นั้น และจะอธิบายส่ิงนั้นอยา่งไร 

§  ทดสอบคาํนิยามศพัท ์และ
ขอ้เทจ็ จริง 

§ ใหแ้นวคิดหรือความคิดรอบ
ยอดใหม่ 

§ ทาํใหค้ลุมเครือ 

§ ส่งเสริมการอภิปรายท่ีไม่
เช่ือมโยงความคิดรวบยอด
หรือทกัษะ 
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ตารางท่ี 2 บทบาทของนกัเรียนในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Based Learning: IBL (5 Es) 
  

ขั้นตอนการเรียนการ
สอน 

ส่ิงทีนั่กเรียนควรทาํ 

สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 

1.การสร้างความ
สนใจ (Engage) 

§  ถามคาํถาม เช่น ทาํไมส่ิงน้ีจึงเกิด 
ข้ึนฉนัไดเ้รียนรู้อะไรบา้งเก่ียว กบัส่ิง
น้ี 

§  แสดงความสนใจ 

§ ถามหาคาํตอบท่ีถูก 

§ ตอบเฉพาะคาํตอบท่ีถูก 

§ ยนืยนัคาํตอบหรือคาํอธิบาย 

§ มีวิธีการแกปั้ญหาเพียงวิธี
เดียว 

2.การสํารวจและ
ค้นหา (Explore) 

§ คิดอยา่งอิสระแต่อยูใ่นขอบเขตของ
กิจกรรม 

§  ทดสอบการคาดคะเนและสมมติ 
ฐาน 

§ คาดคะเนและตั้งสมมติฐานใหม่ 

§ พยายามหาทางเลือกในการแก ้
ปัญหาและอภิปรายทางเลือกเหล่านั้น
กบัคนอ่ืน 

§ บนัทึกการสงัเกตและใหข้อ้คิด เห็น 

§ ลงขอ้สรุป 

§ ใหค้นอ่ืนคิดและสาํรวจ
ตรวจสอบ 

§ ทาํงานเพียงลาํพงัโดยมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นนอ้ยมาก 

§ ปฏิบติัอยา่งสบัสนไม่มี
เป้าหมายท่ีชดัเจน 

§ เม่ือแกปั้ญหาไดแ้ลว้กไ็ม่คิด
ต่อ 

3. การอธิบาย 

    (Explain) 
§ อธิบายการแกปั้ญหาหรือคาํตอบท่ี
ซบัซอ้น 

§ ฟังคาํอธิบายของคนอ่ืนอยา่งคิด
วิเคราะห์ 

§ ถามคาํถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีคนอ่ืนได้
อธิบาย 

§ ฟังและพยายามทาํความเขา้ใจ
เก่ียวกบัส่ิงท่ีครูอธิบาย 

§ อา้งอิงกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัมาแลว้ 
§ ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการบันทึก/สังเกตใน
การอธิบาย 

§ อธิบายโดยไม่มีการเช่ือมโยง
กบัประสบการณ์เดิม 

§ ยกตวัอยา่งท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

§ ยอมรับคาํอธิบายโดยไม่ให้
เหตุผล 
§ ไม่สนใจคาํอธิบายของคนอ่ืนซ่ึง
มีเหตุผลพอท่ีจะเช่ือถือได ้
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ตารางท่ี 2 บทบาทของนกัเรียนในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Based Learning: IBL (5 Es) (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการเรียนการ
สอน 

ส่ิงทีนั่กเรียนควรทาํ 
สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 

4. การขยายความรู้ 

    (Elaborate) 
§ นาํการช้ีบอกส่วนประกอบต่างๆ ใน
แผนภาพ คาํจาํกดัความ คาํ อธิบายและ
ทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ท่ี
คลา้ยกบัสถานการณ์เดิม 

§ ใชข้อ้มูลเดิมในการถามคาํถามกาํหนด
จุดประสงคใ์นการแก ้ปัญหาตดัสินใจ และ
ออกแบบการทดลอง 

§ ลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผลจาก
หลกัฐานท่ีปรากฏ 

§ บนัทึกการสงัเกตและอธิบาย 

§ ตรวจสอบความเขา้ใจกบัเพื่อน ๆ 

§ ปฏิบติัโดยไม่มีเป้าหมาย
ชดัเจน 
§ ไม่สนใจขอ้มูลหรือหลกัฐาน
ท่ีมีอยู ่
§ อธิบายเหมือนกบัท่ีครู
จดัเตรียมไวห้รือกาํหนดให ้

5. การประเมินผล 

    (Evaluate) 
§ ตอบคาํถามปลายเปิด โดยใชก้ารสงัเกต 
หลกัฐานและคาํอธิบายท่ียอมรับมาแลว้ 

§ แสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความคิดรวบยอดหรือทกัษะ 

§ ประเมินความกา้วหนา้ดว้ยตนเอง 

§ ถามคาํถามเพ่ือใหมี้การตรวจสอบต่อไป 

§ ลงขอ้สรุปโดยปราศจาก
หลกัฐานหรือคาํอธิบายท่ีเป็นท่ี
ยอมรับมาแลว้ 
§ ตอบแต่เพียงวา่ถูกหรือผดิและ
อธิบายใหค้าํจาํกดัความ/ความจาํ 
§ ไม่สามารถอธิบายเพื่อแสดง
ความเขา้ใจดว้ยคาํพดูของตนเอง 

 
รูปแบบการสอนน้ีสามารถสะทอ้นให้เห็นว่า ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไร และผูเ้รียนได้

เรียนรู้อะไร ดงันั้น รูปแบบการสอนน้ีเป็นทั้งรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนและเป็นรูปแบบการสอน
ของครู 
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6. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื เทคนิค STAD ร่วมกบั เทคนิค KWDL 

 
สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์    ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาการคูณ การหาร (บญัญติัไตรยางศ)์ เวลา 3 ชัว่โมง 
ผู้สอน .......................................................   ภาคเรียนที ่..ปีการศึกษา 2558 
 
สาระสําคญั  

การแกโ้จทยปั์ญหาการคูณ การหาร โดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 
ค 1.2  ป.5/3 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคาํตอบของโจทยปั์ญหา และโจทยปั์ญหาระคน

ของจาํนวนนบั เศษส่วน ทศนิยม และร้อยล พร้อมทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุ สมผลของคาํตอบ 
และสร้างโจทยปั์ญหาเก่ียวกบัจาํนวนนบัได ้

ค 6.1 ป.5/1 ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
ค 6.1 ป.5/2 ใชค้วามรู้ ทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีนการ

แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ค 6.1 ป.5/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ค 6.1 ป.5/4 ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย 

และการนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
ค 6.1 ป.5/5 เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ 
ค 6.1 ป.5/6 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถตีความโจทยปั์ญหาการคูณ การหาร (บญัญติัไตรยางศ)์ ได ้ 
2. นกัเรียนสามารถวางแผนและดาํเนินการหาคาํตอบตามขั้นตอนของเทคนิค KWDL ได ้
3. นกัเรียนสามารถหาคาํตอบจากโจทยปั์ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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สาระการเรียนรู้ 
1. โจทยปั์ญหาการคูณ การหาร หมายถึง สถานการณ์หรือขอ้ความและตวัเลขท่ีตอ้งการ

คาํตอบโดยท่ีผูแ้กปั้ญหาตอ้งตดัสินใจเลือกใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการคิดวิเคราะห์เพื่อ
แกปั้ญหา โดยอาศยัความรู้ ความเขา้ใจในการอ่านโจทยปั์ญหา และความสามารถในการคิดคาํนวณ
มาประกอบในการคิดหาคาํตอบทั้ งการคูณ และการหาร โดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ์ จึงจะ
สามารถวิเคราะห์เพื่อหาคาํตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. การแกโ้จทยปั์ญหาการคูณ การหาร โดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์จะตอ้งวิเคราะห์
โจทยปั์ญหาเพื่อหาแนวทางในการแสดงวิธีการหาคาํตอบโดยจดัให้อยู่ในรูปประโยคสัญลกัษณ์
แลว้ดาํเนินการตามขั้นตอน 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. มีวินยั 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ทาํงาน 
4. มีจิตสาธารณะ 

 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการส่ือสาร 
2. มีความสามารถในการคิด 
3. มีความสามารถในการแกปั้ญหา 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที ่1 
ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน (10 นาท)ี 
1. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
2. แบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยกาํหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน คละความสามารถ เก่ง 

ปานกลาง อ่อน โดยแต่ละกลุ่มประกอบดว้ย เดก็เก่ง 1 คน ปานกลาง 1-2 คน และอ่อน 1 คน 
3. ครูแนะนาํขอ้ปฏิบติัในการเรียนและการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
4. นักเรียนร่วมกนัสนทนาทบทวนความรู้เดิมและยกสถานการณ์ตวัอยา่งเก่ียวกบับท

ประยกุตใ์นชีวติประจาํวนั 
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ขั้นนําเสนอบทเรียนต่อทั้งช้ันเรียน (40 นาที) 
1. นกัเรียนทบทวนเร่ือง โจทยปั์ญหาการคูณและการหาร โดยครูติดแถบโจทยปั์ญหา

บนกระดาน แลว้ให้ผูแ้ทนนกัเรียน 3 คน แข่งขนักนัออกมาสร้างกล่องแสดงความสัมพนัธ์ของ
จาํนวนและคิดหาคาํตอบ ดงัตวัอยา่ง 

 
 
 
   จาํนวนสบู่ (กอ้น)  ราคา (บาท) 
 
 
 
 

ตอบ 117 บาท 
นกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 
2. จากแถบโจทยปั์ญหาในขอ้ท่ี 1 ครูถามคาํถามกระตุน้ความคิดของนกัเรียน ดงัน้ี 
 โจทยก์าํหนดอะไร (สบู่ 6 กอ้น ราคา 78 บาท ตอ้งการซ้ือสบู่ 9 กอ้น) 
 โจทยถ์ามอะไร (ตอ้งจ่ายเงินเท่าใด) 
 ความสมัพนัธ์คู่ท่ีหน่ึง จากส่ิงท่ีโจทยก์าํหนดคืออะไร (สบู่ 6 กอ้น ราคา 78 บาท) 
 ตอ้งการคาํนวณราคาสบู่ 1 กอ้น ราคามีมากข้ึนหรือนอ้ยลง (นอ้ยลง) 
 คาํนวณราคาสบู่ 1 กอ้น ไดอ้ยา่งไร (หาผลหาร) 
 ดงันั้น สบู่ 1 กอ้น มีราคาเท่าใด (78 ÷ 6 = 131 บาท) 
 ถา้ตอ้งการซ้ือสบู่ 9 กอ้น คาํนวณหาราคาท่ีตอ้งจ่ายอยา่งไร (หาผลคูณ) 
 ดงันั้น ตอ้งการซ้ือสบู่ 9 กอ้น ตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท (9 x 13 = 117 บาท) 
นกัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 

3. ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 1 ให้นกัเรียนศึกษาตวัอยา่งท่ี 1 การแกโ้จทยปั์ญหาการคูณ หาร 
โดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์การวางแผน การหาคาํตอบ และดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหาโดยใช้
เทคนิค KWDL 

 

สบู่ 6 กอ้น ราคา 78 บาท ถา้ตอ้งการซ้ือสบู่ 9 กอ้น ตอ้งจ่ายเงินเท่าใด 

6 7 

9 ? 
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ช่ัวโมงที ่2 
1. ทบทวนการแก้โจทยปั์ญหาการคูณ การหาร โดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ์ การ

วางแผนการหาคาํตอบ และการดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหาโดยใชเ้ทคนิค KWDL  (5 นาที) 
2. นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมท่ี 1 (10 นาที) 
ขั้นกิจกรรมกลุ่มยอ่ย 
1. แบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยกาํหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน คละความสามารถ เก่ง 

ปานกลาง อ่อน นกัเรียนแต่ละกลุ่มรับแบบฝึกประจาํชุดกิจกรรมท่ี 1 ครูแจง้ขอ้ตกลงในการทาํงาน
กลุ่มร่วมกนั โดยแต่ละกลุ่มศึกษาตวัอยา่งท่ี 2, 3 และ 4 ครูอธิบายและใหค้าํแนะนาํเพิ่มเติมในกลุ่มท่ี
ยงัไม่เขา้ใจ (20 นาที) 

2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมระดมสมอง การตีความโจทยปั์ญหา การ
วางแผนในการหาคาํตอบ และการดาํเนินการหาคาํตอบโดยใช ้เทคนิค KWDL (20 นาที) 

3. ครูแจกเฉลยกิจกรรมระดมสมองใหน้กัเรียนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
ช่ัวโมงที ่3 
นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปว่า ขั้นตอนการคิดหาคาํตอบจากโจทยปั์ญหาการคูณ

และการหาร มีการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์(15 นาที) 
ขั้นวดัและประเมินผลและคิดคะแนนพฒันาการรายบุคคลและกลุ่ม (40 นาที) 
ครูช้ีแจงเกณฑก์ารให้คะแนน นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 และ 1.2 และแบบทดสอบ

หลงักิจกรรม นกัเรียนช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งจากเฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 และ 1.2 ท่ีครู
แจกให ้หลงัจากนั้น ทุกกลุ่มคิดคะแนนพฒันาการของกลุ่ม และจดบนัทึกคะแนนความกา้วหนา้ลง
ในแบบบนัทึกพฒันาการของกลุ่ม 

ขั้นยกยอ่งและมอบรางวลัใหก้บักลุ่มท่ีประสบความสาํเร็จ (5 นาที) 
นกัเรียนทุกกลุ่มกล่าวแสดงความยนิดีกบักลุ่มท่ีมีคะแนนพฒันาการดีท่ีสุด 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
3. แบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 และ 1.2 
4. แบบฝึกทา้ยชุดกิจกรรม 
5. แถบโจทยปั์ญหา 
6. เฉลยกิจกรรมระดมสมอง 
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7. แบบทดสอบหลงัเรียน 
8. เฉลยแบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 และ 1.2 

 
การวดัและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการวดัผล/เคร่ืองมอืทีใ่ช้ เกณฑ์การประเมนิ 
1. นกัเรียนสามารถตีความโจทย์
ปัญหาได ้

1. ตรวจผลงานการตีความโจทย์
ปัญหา จากแบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 

1 คะแนน เม่ือนกัเรียนสามารถบอก
ถึงส่ิงท่ีโจทยก์าํหนดหรือส่ิงท่ีโจทย์
ถามไดถู้กตอ้ง อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
2 คะแนน เม่ือนกัเรียนสามารถบอก
ถึงส่ิงท่ีโจทยก์าํหนดและส่ิงท่ีโจทย์
ถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. นกัเรียนสามารถวางแผนและ
ดาํเนินการหาคาํตอบตามขั้นตอน
ของเทคนิค KWDL ได ้

2. ตรวจผลงานการวางแผนและการ
ดาํเนินการหาคาํตอบจากแบบฝึก
ทกัษะท่ี 1.1 และ 1.2 

0 คะแนน เม่ือนกัเรียนเขียน
ประโยคสัญลกัษณ์ไม่ถกูตอ้ง 
1 คะแนน เม่ือเรียนเขียนประโยค
สัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. นกัเรียนสามารถหาคาํตอบจาก
โจทยปั์ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. ตรวจคาํตอบจากการแกโ้จทย์
ปัญหาในแบบฝึกทกัษะท่ี 1.1 

0 คะแนน เม่ือนกัเรียนหาคาํตอบ
จากโจทยปั์ญหาไม่ถกูตอ้ง 
1 คะแนน เม่ือนกัเรียนหาคาํตอบ
จากโจทยปั์ญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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แบบบนัทึกการประเมินความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหา 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

กา
รตี
คว

าม
โจ
ทย

ป์ัญ
หา

 

กา
รว
าง
แผ

นแ
ละ

ดาํ
เนิ
นก

าร
แก

ป้ัญ
หา

 

กา
รห

าค
าํต
อบ

จา
กโ
จท

ยป์ั
ญห

า 

รวม 
ผลการประเมิน 

2 1 1 4 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 
การแปลผลการประเมิน 

คะแนนรวม 3-4 คะแนน หมายถึง  ผา่น 
คะแนนรวม 1-2 คะแนน หมายถึง  ไม่ผา่น 

ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหาร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ
................................................................ 
(..............................................................) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน.............................. 
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บนัทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

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

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

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

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

ลงช่ือ
................................................................ 
(..............................................................) 

ครูผูส้อน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกจิกรรมที ่1 
การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (บัญญตํิไตรยางศ์) 

...................................................................................................... 
 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ทาํเคร่ืองหมาย x ลงในกระดาษคาํตอบ 
1. ดินสอ 3 แท่ง ราคา 17 บาท ดินสอ 51 แท่ง ราคาเท่าใด 
 ก. 51 บาท  ข. 153 บาท  ค. 289 บาท  ง. 867 บาท 
2. ตดัเส้ือ 8 ตวั ใชผ้า้ 14 เมตร ผา้ 42 เมตร จะตดัเส้ือไดท้ั้งหมดก่ีตวั 
 ก. 22 ตวั  ข. 24 ตวั  ค. 50 ตวั  ง. 73 ตวั 
3. สมควรขายผา้ 4 เมตร ราคา 136 บาท ลูกคา้ซ้ือผา้ 2 เมตร จ่ายเงิน 80 บาท สมควรจะตอ้งทอนเงิน
ลูกคา้ก่ีบาท 
 ก. 18 บาท  ข. 12 บาท  ค. 20 บาท  ง.   8 บาท 
4. คนงาน 9 คน สร้างบา้นเสร็จ ใชเ้วลา 60 วนั ถา้มีคนงาน 15 คน ทาํงานเหมือนกนั ใชเ้วลาเท่าใด 
 ก.   36 วนั  ข.   45 วนั  ค. 150 วนั  ง. 100 วนั 
5. กางเกง 3 ตวั ราคา 100 บาท ถา้ซ้ือกางเกง จะตอ้งจ่ายเงินเท่าใด 
 ก. 400 บาท  ข. 450 บาท  ค. 500 บาท  ง. 550 บาท 
6. นมเปร้ียว 4 กล่อง ราคา 24 บาท ซ้ือนมเปร้ียว 10 กล่อง ตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 
 ก. 70 บาท  ข. 60 บาท  ค. 80 บาท  ง. 90 บาท 
7. ซ้ือ ส.ค.ส. จาํนวน 6 ใบ ราคา 72 บาท มีเงิน 96 บาท จะซ้ือ ส.ค.ส. ไดก่ี้ใบ 
 ก. 8 ใบ   ข.  9 ใบ   ค. 10 ใบ  ง. 11 ใบ 
8. เส้ือยดื 30 ตวั ราคา 1,500 บาท มีเงิน 1,000 บาท จะซ้ือเส้ือยดืไดก่ี้ตวั 
 ก. 11 ตวั  ข. 13 ตวั  ค. 17 ตวั  ง. 20 ตวั 
9. ซ้ือสม้ 3 กิโลกรัม เป็นเงิน 84 บาท ตอ้งการซ้ือสม้ 8 กิโลกรัม ตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 
 ก. 204 บาท  ข. 214 บาท  ค. 224 บาท  ง. 234 บาท 
10. แกว้ 1 โหล ราคา 72 บาท สุนียต์อ้งการซ้ือแกว้ 3 ใบ จะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 
 ก. 18 บาท  ข. 12 บาท  ค. 24 บาท  ง.   6 บาท 
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ใบความรู้ที ่1 
 

โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (บัญญตัิไตรยางศ์)  
หมายถึง สถานการณ์หรือขอ้ความและตวัเลขท่ีตอ้งการคาํตอบโดยท่ีผูแ้กปั้ญหาตอ้ง

ตดัสินใจเลือกวิธีการทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อแกปั้ญหา โดยอาศยัความรู้ ความ
เขา้ใจในการอ่านโจทยปั์ญหา และความสามารถในการคิดคาํนวณมาประกอบในการคิดหาคาํตอบ
ทั้งการคูณ และการหารโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์จึงจะสามารถวิเคราะห์เพื่อหาคาํตอบไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

การตีความโจทย์ปัญหา  
การตีความโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ใหถู้กตอ้งนั้น นกัเรียนตอ้งร่วมกนัอ่านโจทยใ์ห้

เขา้ใจแลว้ร่วมกนัพิจารณา ดงัน้ี 
1. โจทยบ์อกอะไรบา้ง 
2. โจทยใ์หห้าอะไร 
การวางแผนในการหาคาํตอบโจทย์ปัญหา 
การวิเคราะห์และหาคาํตอบโจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ใหถู้กตอ้งนั้น นกัเรียนจะตอ้งมีการ

วางแผนในการหาคาํตอบอยา่งเป็นขั้นตอน ซ่ึงนกัเรียนตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 
 จะมีวิธีการคิดหาคาํตอบดว้ยวิธีใดบา้ง เช่น การวาดภาพ การเรียนเป็นแผนผงั การ

เขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ 
 ตอ้งพจิารณาจากโจทยว์า่ ขอ้มูลในโจทยค์วรใชว้ิธีการใดในการหาคาํตอบจึงจะเหมาะสม 
การจัดการเรียนรู้เทคนิค KWDL 
การจดัการเรียนรู้เทคนิค KWDL หมายถึง เทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ

การอ่านเป็นพื้นฐาน วิธีการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ตอ้งมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
K : เรารู้อะไรบา้ง หรือโจทยบ์อกอะไรเราบา้ง 
W :  เราตอ้งการรู้ / ตอ้งการทราบอะไร หรือโจทยบ์อกอะไรบา้ง 
D : เราทาํอะไร อยา่งไร หรือ เรามีวิธีการอยา่งไรบา้ง หรือมีวิธีการดาํเนินการเพื่อหา

คาํตอบอยา่งไร 
L: เราเรียนรู้อะไรจากการดาํเนินการขั้นท่ี 3 ซ่ึงคือคาํตอบ สาระความรู้ วิธีศึกษาคาํตอบ 

และขั้นตอนการคิดคาํนวณ 
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ตัวอย่างที ่1 
 
 
 
 

 
 

1. โจทยบ์อกอะไรบา้ง (K) 
ตอบ 1) ร้านคา้ขายปากกา 3 แท่ง ราคา 10 บาท 
  2) ปกรณ์ตอ้งการซ้ือปากกา 12 แท่ง 

2. โจทยใ์หห้าอะไร (W) 
ตอบ ชยัยทุธตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 

วางแผนการดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหา จากส่ิงท่ีโจทยก์าํหนด และส่ิงท่ี
โจทยใ์หห้า 
สามารถเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

 คาํตอบท่ีได ้(L) คือ  ปกรณ์ตอ้งจ่ายเงิน 40 บาท 
 

กจิกรรมกลุ่มย่อย 
 
 
 
 

ร้านคา้แห่งหน่ึง ขายปากกา 3 แท่ง ในราคา 10 บาท ปกรณ์ตอ้งการซ้ือปากกา 12 ดา้ม 
จะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 

ประโยคสัญลกัษณ์ (D) 

(10÷3) x 12 = □  หรือ 
3

10  x 12 = □ 

กจิกรรมกลุ่มย่อย 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาตวัอยา่งการตีโจทยปั์ญหา การวางแผนในการหา
คาํตอบ และการดาํเนินการหาคาํตอบโดยใชแ้ผนผงั KWDL ตวัอยา่งท่ี 2, 3 และ 4 
แลว้ช่วยกนัทาํกิจกรรมระดมสมอง 

มาลองตีความโจทย์ปัญหากนัเถอะ 
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ตัวอย่างที ่2 
 

 
 
 

 

 
 
1. โจทยบ์อกอะไรบา้ง (K) 

ตอบ 1) ขบัรถ 3 ชัว่โมง ไดร้ะยะทาง 270 กิโลเมตร 
2) ถา้ขบัรถดว้ยความเร็วคงท่ี ในเวลา 5 ชัว่โมง 

2. โจทยใ์หห้าอะไร (W) 
ตอบ จะขบัรถไดร้ะยะทางก่ีกิโลเมตร 
วางแผนการดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหา จากส่ิงท่ีโจทยก์าํหนด และส่ิงท่ี
โจทยใ์หห้า สามารถเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 คาํตอบท่ีได ้(L) คือ  จะขบัรถไดร้ะยะทาง 450 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 

 

ขบัรถ 3 ชัว่โมง ไดร้ะยะทาง 270 กิโลเมตร ถา้ขบัรถดว้ยความเร็วคงท่ี ในเวลา 5 
ชัว่โมง จะขบัรถไดร้ะยะทางก่ีกิโลเมตร 

ประโยคสัญลกัษณ์ (D) 

(270÷3) x 5 = □  หรือ   
3

270  x 5 = □ 

มาลองตีความโจทย์ปัญหากนัเถอะ 
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ตัวอย่างที ่3 
 

 
 
 
 

 
 
1. โจทยบ์อกอะไรบา้ง (K) 

ตอบ 1) ผงซกัฟอก 20 กล่อง ราคา 480 บาท 
2) ถา้มีเงินอยู ่360 บาท 

2. โจทยใ์หห้าอะไร (W) 
ตอบ จะซ้ือผงซกัฟอกไดท้ั้งหมดก่ีกล่อง 
 
วางแผนการดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหา จากส่ิงท่ีโจทยก์าํหนด และส่ิงท่ี
โจทยใ์หห้า สามารถเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 คาํตอบท่ีได ้(L) คือ  จะซ้ือผงซกัฟอกไดท้ั้งหมด 15 กล่อง 
 
 
 
 
 

ผงซกัฟอก 20 กล่อง ราคา 480 บาท ถา้มีเงินอยู ่ 360 บาท จะซ้ือผงซกัฟอกได้
ทั้งหมดก่ีกล่อง 

ประโยคสัญลกัษณ์ (D) 

(20÷480) x 360 = □  หรือ   
480

20   x 360 = 

มาลองตีความโจทย์ปัญหากนัเถอะ 
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กจิกรรมระดมสมอง 
 

คาํช้ีแจง จากโจทยปั์ญหาต่อไปน้ี ใหน้กัเรียนระดมพลงัสมอง ช่วยกนัแก้
โจทยปั์ญหาโดยการใชเ้ทคนิค KWDL 
“สบู่ 8 กอ้น ราคา 72 บาท ถา้ซ้ือสบู่ 4 กอ้น โดยจ่ายเงิ 60 บาท จะไดรั้บเงิน
ทอนก่ีบาท” 
 
 

มาตีความโจทยปั์ญหากนัก่อนเถอะ 
 
โจทย์บอกอะไรเราบ้าง (K) 
 

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

…………………………………………………………………………… 
 
โจทย์ให้หาอะไร (W) 
 

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
วางแผนการดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหา จากส่ิงท่ีโจทยก์าํหนด และส่ิงท่ี
โจทยใ์หห้า สามารถเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 

 
 

 
 
 

คาํตอบทีไ่ด้ (L)  คือ 
………..………………………………………………………………………… 

 

ประโยคสัญลกัษณ์ (D) 
 

………………………………………...…………………………………… 
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แบบฝึกทกัษะที ่1.1 
 
 
 
 

“กล่อง 2 ใบ บรรจุตุก๊ตได ้150 ตวั ถา้ตอ้งการบรรจุตุก๊ตา 450 ตวั จะตอ้งใชก้ล่องทั้งหมดก่ีใบ” 
 

 
 
1. โจทย์บอกอะไรเราบ้าง (K) 
 

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
2. โจทย์ให้หาอะไร (W) 
 

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
วางแผนการดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหา จากส่ิงท่ีโจทยก์าํหนด และส่ิงท่ี
โจทยใ์หห้า สามารถเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 

 
 

 
 

คาํตอบทีไ่ด้ (L)  คือ 
………..………………………………………………………………………… 

กจิกรรมทดสอบรายบุคคล 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนแกโ้จทยปั์ญหาต่อไปน้ี ตามขั้นตอนการแกโ้จทยปั์ญหาเทคนิค KWDL 

ประโยคสัญลกัษณ์ (D) 
 

………………………………………...…………………………………… 

มาลองตีความโจทย์ปัญหากนัเถอะ 
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2. เงาะ 4 กิโลกรัม ราคา 84 บาท ตอ้งการซ้ือเงาะ 15 กิโลกรัม คิดเป็นเงินก่ีบาท 
 
 
 
 
โจทย์บอกอะไรเราบ้าง (K) 
 

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
โจทย์ให้หาอะไร (W) 
 

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 
วางแผนการดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหา จากส่ิงท่ีโจทยก์าํหนด และส่ิงท่ี
โจทยใ์หห้า สามารถเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 
 

 
 

 
 
 

คาํตอบทีไ่ด้ (L)  คือ 
………..………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

ประโยคสัญลกัษณ์ (D) 
 

………………………………………...…………………………………… 

มาลองตีความโจทย์ปัญหากนัเถอะ 
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แบบฝึกทกัษะที ่1.2  
 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณ์จากโจทยท่ี์กาํหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ขนมสอดไส ้3 ห่อ ราคา 10 บาท ถา้คุณแม่ซ้ือขนม 15 ห่อ จะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 
 

ประโยคสญัลกัษณ์ ........................................................................................................ 

2. เปิดนํ้าใส่ถงัใชเ้วลา 20 นาที จะไดน้ํ้ า 25 ลิตร ถา้ตอ้งการนํ้า 75 ลิตร ใชเ้วลาก่ีนาที 
 

ประโยคสญัลกัษณ์ ........................................................................................................ 

3. ขายสมุด 1 โหล ในราคา 36 บาท ถา้ขายสมุด 15 เล่ม จะไดรั้บเงินก่ีบาท 
 

ประโยคสญัลกัษณ์ ........................................................................................................ 

4. ปากกา 5 แท่ง ราคา 75 บาท ถา้ตอ้งการซ้ือปากกา 12 แท่ง จะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 
 

ประโยคสญัลกัษณ์ ........................................................................................................ 

5. สมุด 5 โหล ราคา 900 บาท สมุด 20 เล่ม จะราคาเท่าใด 
 

ประโยคสญัลกัษณ์ ........................................................................................................ 
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เฉลยกจิกรรม ระดมสมอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โจทยบ์อกอะไรบา้ง (K) 

ตอบ 1) สบู่ 6 กอ้น ราคา 72 บาท 
2) ถา้ซ้ือสบู่ 4 กอ้น 
3) จ่ายเงิน 60 บาท 

2. โจทยใ์หห้าอะไร (W) 
ตอบ จะไดรั้บเงินทอนก่ีบาท 
 
วางแผนการดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหา จากส่ิงท่ีโจทยก์าํหนด และส่ิงท่ี
โจทยใ์หห้า สามารถเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 

คาํตอบทีไ่ด้ (L) คือ  จะไดรั้บเงินทอน 12 บาท 
 
 
 
 
 

“สบู่ 8 กอ้น ราคา 72 บาท ถา้ซ้ือสบู่ 4 กอ้น โดยจ่ายเงิน 60 บาท จะไดรั้บเงินทอนก่ีบาท” 

ประโยคสัญลกัษณ์ (D) 

100 - (50÷20) x 36 = □  หรือ 100 – ( 
20

50   x 36) = □ 

มาลองตีความโจทย์ปัญหากนัเถอะ 
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เฉลย แบบฝึกทกัษะที ่1.1 
 
1. กล่อง 2 ใบ บรรจุตุก๊ตได ้150 ตวั ถา้ตอ้งการบรรจุตุก๊ตา 450 ตวั จะตอ้งใชก้ล่อง
ทั้งหมดก่ีใบ” 

มาตีความโจทยปั์ญหากนัก่อนเถอะ 
1. โจทยบ์อกอะไรบา้ง (K) 

ตอบ 1) กล่อง 2 ใบ บรรจุตุก๊ตาได ้150 ตวั 
2) ถา้ตอ้งการบรรจุตุก๊ตา 450 ตวั 

2. โจทยใ์หห้าอะไร (W) 
ตอบ จะตอ้งใชก้ล่องทั้งหมดก่ีใบ 
 
วางแผนการดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหา จากส่ิงท่ีโจทยก์าํหนด และส่ิงท่ี
โจทยใ์หห้า สามารถเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 

คาํตอบทีไ่ด้ (L) คือ  จะตอ้งใชก้ล่องทั้งหมด 6 ใบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประโยคสัญลกัษณ์ (D) 

(2÷150) x 450 = □  หรือ  ( 
150

2   x 450) = □ 
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เฉลย แบบฝึกทกัษะที ่1.1 
 
2. เงาะ 4 กิโลกรัม ราคา 84 บาท ตอ้งการซ้ือเงาะ 15 กิโลกรัม คิดเป็นเงินก่ีบาท 

มาตีความโจทยปั์ญหากนัก่อนเถอะ 
1. โจทยบ์อกอะไรบา้ง (K) 

ตอบ 1) เงาะ 4 กิโลกรัม ราคา 84 บาท 
2) ตอ้งการซ้ือเงาะ 15 กิโลกรัม 

2. โจทยใ์หห้าอะไร (W) 
ตอบ คิดเป็นเงินก่ีบาท 
 
วางแผนการดาํเนินการแกโ้จทยปั์ญหา จากส่ิงท่ีโจทยก์าํหนด และส่ิงท่ี
โจทยใ์หห้า สามารถเขียนเป็นประโยคสญัลกัษณ์ได ้ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 

คาํตอบทีไ่ด้ (L) คือ  คิดเป็นเงิน 315 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประโยคสัญลกัษณ์ (D) 

(84÷4) x 15 = □  หรือ  ( 
4

84  x 15) = □ 
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เฉลยแบบฝึกทกัษะที ่1.2  
 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนเขียนประโยคสญัลกัษณ์จากโจทยท่ี์กาํหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. ขนมสอดไส ้3 ห่อ ราคา 10 บาท ถา้คุณแม่ซ้ือขนม 15 ห่อ จะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 
 

ประโยคสญัลกัษณ์       
3

10   x  15 

2. เปิดนํ้าใส่ถงัใชเ้วลา 20 นาที จะไดน้ํ้ า 25 ลิตร ถา้ตอ้งการนํ้า 75 ลิตร ใชเ้วลาก่ีนาที 
 

ประโยคสญัลกัษณ์        
25

20   x  75 

3. ขายสมุด 1 โหล ในราคา 36 บาท ถา้ขายสมุด 15 เล่ม จะไดรั้บเงินก่ีบาท 
 

ประโยคสญัลกัษณ์        
12

36   x  15 

4. ปากกา 5 แท่ง ราคา 75 บาท ถา้ตอ้งการซ้ือปากกา 12 แท่ง จะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 
 

ประโยคสญัลกัษณ์        
5

75    x  12 

5. สมุด 5 โหล ราคา 900 บาท สมุด 20 เล่ม จะราคาเท่าใด 
 

ประโยคสญัลกัษณ์         
60

900   x  20 
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แบบทดสอบหลงัเรียน ชุดกจิกรรมที ่1 
การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (บัญญตํิไตรยางศ์) 

...................................................................................................... 
 
คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว แลว้ทาํเคร่ืองหมาย x ลงในกระดาษคาํตอบ 
1. ซ้ือ ส.ค.ส. จาํนวน 6 ใบ ราคา 72 บาท มีเงิน 96 บาท จะซ้ือ ส.ค.ส. ไดก่ี้ใบ 
 ก. 11 ใบ  ข.  10 ใบ  ค. 9 ใบ   ง. 8 ใบ 
2. สมควรขายผา้ 4 เมตร ราคา 136 บาท ลูกคา้ซ้ือผา้ 2 เมตร จ่ายเงิน 80 บาท สมควรจะตอ้งทอนเงิน
ลูกคา้ก่ีบาท 
 ก. 68 บาท  ข. 20 บาท  ค. 18 บาท  ง.   12 บาท 
3. คนงาน 9 คน สร้างบา้นเสร็จ ใชเ้วลา 60 วนั ถา้มีคนงาน 15 คน ทาํงานเหมือนกนั ใชเ้วลาเท่าใด 
 ก.   150 วนั  ข. 100 วนั  ค.  45 วนั  ง. 36 วนั 
4. แกว้ 1 โหล ราคา 72 บาท สุนียต์อ้งการซ้ือแกว้ 3 ใบ จะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 
 ก. 24 บาท  ข. 18 บาท  ค. 12 บาท  ง.   6 บาท 
5. นมเปร้ียว 4 กล่อง ราคา 24 บาท ซ้ือนมเปร้ียว 10 กล่อง ตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 
 ก. 90 บาท  ข. 80 บาท  ค. 70 บาท  ง. 60 บาท 
6. ดินสอ 3 แท่ง ราคา 17 บาท ดินสอ 51 แท่ง ราคาเท่าใด 
 ก. 867 บาท  ข. 289 บาท  ค. 153 บาท  ง. 51 บาท 
7. ตดัเส้ือ 8 ตวั ใชผ้า้ 14 เมตร ผา้ 42 เมตร จะตดัเส้ือไดท้ั้งหมดก่ีตวั 
 ก. 73 ตวั  ข. 50 ตวั  ค. 24 ตวั  ง. 22 ตวั 
8. เส้ือยดื 30 ตวั ราคา 1,500 บาท มีเงิน 1,000 บาท จะซ้ือเส้ือยดืไดก่ี้ตวั 
 ก. 20 ตวั  ข. 17 ตวั  ค. 13 ตวั  ง. 11 ตวั 
9. ซ้ือสม้ 3 กิโลกรัม เป็นเงิน 84 บาท ตอ้งการซ้ือสม้ 8 กิโลกรัม ตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 
 ก. 234 บาท  ข. 224 บาท  ค. 214 บาท  ง. 204 บาท 
10. กางเกง 3 ตวั ราคา 100 บาท ถา้ซ้ือกางเกง จะตอ้งจ่ายเงินเท่าใด 
 ก. 550 บาท  ข. 500 บาท  ค. 450 บาท  ง. 400 บาท 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกจิกรรมที ่1 การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (บญัญตัิไตรยางศ์) 
 

ข้อที ่ คาํตอบ 
1 ค  
2 ข  
3 ข  
4 ง  
5 ก  
6 ข  
7 ก  
8 ง   
9 ค  
10 ก  

 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน ชุดกจิกรรมที ่1 การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (บญัญตัิไตรยางศ์) 

ข้อที ่ คาํตอบ 
1 ง 
2 ง 
3 ข 
4 ข 
5 ง 
6 ข 
7 ค 
8 ก 
9 ข 
10 ง 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แผนการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 

และปฏิทนิการเสริมพลงั 
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แผนการดาํเนินการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ระหวา่งเดือนกนัยายน ถึง พฤศจิกายน 2558 
 

กจิกรรม วตัถุประสงค์ วธีิการ ระยะเวลา 
1.ติดต่อผูบ้ริหาร
โรงเรียนและหวัหนา้
วชิาการ 

1.ขอความร่วมมือในการเป็น
สนามทดลองการวจิยั 
2.แจง้วตัถุประสงคแ์ละวธีิการ
ดาํเนินการวจิยั 

 ดาํเนินการก่อน
โรงเรียนเปิดภาคเรียน 

2.จดัการเสริมพลงัเพ่ือ
พฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียน 

เพ่ือกระตุน้ใหค้รูผูส้อนเกิด
ความตระหนกัในคุณค่าของ
วชิาชีพครู และความรักความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู เห็นคุณค่า
และเช่ือมัน่ในศกัยภาพของ
ตนเอง เคารพในศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยข์องทุกคน เพ่ิมพนู
ความรักและความเมตตาต่อ
นกัเรียน 

- Motivating ดาํเนินการก่อน
โรงเรียนเปิดภาคเรียน  

3.ดาํเนินการวจิยั 1. เพ่ือพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน คือ
ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะ 
2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนักเ รียนระดับ
ประถมศึกษา 

- Motivating 
- Best Practice 
- Training 
- Knowledge Management 
- Supporting 
- Mentoring 
- Observing 
- Collaborating 
- Positive Reflecting 

ระยะเวลา 3  เดือน 
(ก.ย.- พ.ย.58) โดย
ผูว้จิยัดาํเนินการเสริม
พลงัครูท่ีโรงเรียน
สัปดาห์ละ 1 วนั 

4. ประเมินผล  1.เพ่ือประเมินพฒันาการ
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของ
ครู 
2.เพ่ือประเมินพฒันาการของ
ความสุขในการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

- Mentoring 
- Positive Reflecting 

ประเมินผลเดือนละ 1 
คร้ังเป็นเวลา 3  เดือน 
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โครงสร้างเนือ้หาสาระการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

แผนที ่ เนือ้หา ระยะเวลา (ช่ัวโมง) 
1. การสร้างแรงจูงใจเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู

ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา โดยบุคคลตวัอยา่งในวิชาชีพครู (Best Practice) 
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้
ระหวา่งครูผูส้อน 

7.5 

2. การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข 

9 

3. การเพิ่มพนูความรู้และความรักเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา 

16 
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แผนที ่1  
การสร้างแรงจูงใจเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 

ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 
หลกัการ 

การสร้างแรงจูงใจเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ดว้ยการกระตุน้ใหค้รูผูส้อนตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพ
ครู เกิดความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู โดยการถอดบทเรียนจากบุคคลตวัอยา่งในวิชาชีพครู และ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระหวา่งครูผูส้อน 
 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อกระตุน้ใหค้รูผูส้อนเกิดความตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพครู และความรักความศรัทธา
ในวิชาชีพครู เห็นคุณค่าและเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง    
ทุกคน เพิ่มพนูความรักและความเมตตาต่อนกัเรียน เห็นความสาํคญัของการพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของตนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
 
กจิกรรมทีใ่ช้ในการเสริมพลงั 

1. การบรรยาย 
2. การถอดบทเรียน 
3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
กาํหนดการสร้างแรงจูงใจ 
 

คร้ังที ่ วนั-เวลา วทิยากร สถานที ่
1. 11 พฤษภาคม 2558 

เวลา 9.00-12.00 น. 
1. รศ.ดร.วิชยั  วงษใ์หญ่ 
2. ผศ.ดร.มารุต  พฒัผล 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
จงัหวดัราชบุรี 

2. 10 ตุลาคม 2558  
เวลา 9.00-12.00 น. 

1. ผศ.ดร.มาเรียม   นิลพนัธ์ุ 
2. อาจารย ์ดร.ชชัว ์ เถาวช์าลี 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
จงัหวดัราชบุรี 

3. 4 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 13.40-14.30 น. 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
จงัหวดัราชบุรี 
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ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ในการเสริมพลงั 
1. ส่ือการนาํเสนอของวิทยากร ประกอบดว้ย โปรแกรมการนาํเสนอ (Power Point) 

และเอกสารประกอบการบรรยาย 
2. เคร่ืองมือประเมินผลการเสริมพลงั 

 
การประเมินผล  
 

รายการประเมินผล วธีิการ เคร่ืองมือ กลุ่มเป้าหมาย 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การเสริมพลงัของ
วิทยากร 

สอบถามความคิดเห็นท่ี
มีต่อการเสริมพลงัของ
วิทยากร 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการเสริม
พลงัของวิทยากร 

ครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการวิจยั  
จาํนวน 4 คน 
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แผนที ่2  
การให้ข้อมูลเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 

ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 
หลกัการ 

การให้ขอ้มูลเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้วยการกระตุน้ขอ้มูลความรู้เดิม และเพิ่มเติมขอ้มูล
ความรู้ใหม่ใหแ้ก่ครูผูส้อน เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
โดยศึกษาเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน รวมถึงการ
ฝึกปฏิบติัการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน การถอด
บทเรียนจากการศึกษาตวัอย่างการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ระหวา่งครูผูส้อน 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  

2. เพื่อใหค้รูฝึกดาํเนินการในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้ 
3. เพื่อใหค้รูสามารถเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง

มีความสุขของนกัเรียนท่ีเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
 
กจิกรรมทีใ่ช้ในการให้ข้อมูล 

1. การดูวีดิทศัน์ตวัอยา่งการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
2. การบรรยายเทคนิค วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งครูผูส้อน 

 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ในการเสริมพลงั 

1. วีดิทศัน์ตวัอย่างการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข ในรายวิชา
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย 

2. คู่มือการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 



 293 

การประเมินผล  
 

รายการประเมินผล วธีิการ เคร่ืองมือ กลุ่มเป้าหมาย 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การดูวดิีทศัน์ เทคนิค
วิธีการจดัการเรียนรู้ 
และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

สอบถามความคิดเห็น
ท่ีมีต่อการดูวดิีทศัน์ 
เทคนิควิธีการจดัการ
เรียนรู้ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

แบบสอบถามความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการดู         
วีดิทศัน์ เทคนิควิธีการ
จดัการเรียนรู้ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ครูผูเ้ขา้ร่วม
โครงการวิจยั 
จาํนวน 4 คน 
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แผนที ่3 
การเพิม่พูนความรู้และความรักเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 

ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา (NICE Model) 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ดว้ยการปฏิบติัจริงในชั้นเรียน คือ คือ ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะของครูผูรั้บการเสริมพลงั โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ต่อไปน้ี 

1.1 ความรู้และทกัษะ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  
1.1.1 ดา้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
1.1.2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1.1.3 ดา้นการใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ 
1.1.4 ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

1.2 คุณลกัษณะ แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  
1.2.1 ดา้นการเป็นผูน้าํการเรียนรู้ 
1.2.2 ดา้นการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
1.2.3 ดา้นความรักและเมตตาต่อศิษย ์

2. เพื่อศึกษาพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน ใน 3 องคป์ระกอบ 
ดงัน้ี  

2.1 องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะ 
2.2 องคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้ 
2.3 องคป์ระกอบดา้นสมัพนัธภาพ 

 
ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั 

1. ครูผูรั้บการเสริมพลงัมีสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ของนักเรียนเพิ่มข้ึน ประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะของครูผูรั้บการเสริมพลงั โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ต่อไปน้ี 

1.1 ความรู้และทกัษะ แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  
1.1.1 ดา้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
1.1.2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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1.1.3 ดา้นการใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ 
1.1.4 ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

1.2 คุณลกัษณะ แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  
1.2.1 ดา้นการเป็นผูน้าํการเรียนรู้ 
1.2.2 ดา้นการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
1.2.3 ดา้นความรักและเมตตาต่อศิษย ์

2. นกัเรียนท่ีเรียนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงัมีพฒันาการการเรียนรู้อยา่งมีความสุขเพิ่มข้ึน 
ใน 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

2.1 องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะ 
2.2 องคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้ 
2.3 องคป์ระกอบดา้นสมัพนัธภาพ 

 
ขอบเขตการดาํเนินการเสริมพลงั 

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
1.1 ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 4 คน  
1.2 นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ท่ีเรียนกบัครูกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 191 คน 
1.3 สาระการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

ประกอบดว้ย 
1.3.1 สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข แบ่งเป็น 

4 ดา้น ดงัน้ี 
1.3.1.1 ดา้นการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
1.3.1.2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1.3.1.3 ดา้นการใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ 
1.3.1.4 ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

1.3.2  คุณลกัษณะของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  
1.3.2.1 ดา้นการเป็นผูน้าํการเรียนรู้ 
1.3.2.2 ดา้นการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
1.3.2.3 ดา้นความรักและเมตตาต่อศิษย ์

1.3.3 องคป์ระกอบการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบ 
ดงัน้ี  
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1.3.3.1 องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะ 
1.3.3.2 องคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้ 
1.3.3.3 องคป์ระกอบดา้นสมัพนัธภาพ 

1.4 วิธีการเสริมพลงัอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมตลอด
กระบวนการ  

 
กจิกรรมการเสริมพลงั 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ตามรูปแบบ เอน็ไอซีอี (NICE Model) ดงัน้ี 

ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบันของครู และประเมินความต้องการเสริมพลัง 
(Need Analyzing: N) เป็นการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน และร่วมกนัพฒันารูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา และเป็น
การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนาํรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขไปใช ้โดยเร่ิมตน้จากการสร้างความเช่ือมัน่และ
ความไวว้างใจโดยการสร้างความคุน้เคยและความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั  

ระยะที ่2 การวางแผนร่วมกนั (Interactive Planning: I) เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายตามระยะ
ท่ี 1  

ระยะที่ 3 การเสริมพลงัอย่างต่อเน่ือง (Continue Empowering: C) เป็นการส่งเสริม 
สนบัสนุนใหค้รูเกิดความมัน่ใจว่าตนเองมีศกัยภาพเพียงพอในการจดัการเรียนรู้ โดยอาศยัการสร้าง
แรงจูงใจ ใหข้อ้มูล เพิ่มพนูความรู้และความรัก นาํสู่การพฒันา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ขั้นตอน การดําเนินงาน วนั / เวลา /สถานที ่ หมายเหตุ 

1. สร้าง
แรงจูงใจ 
(Motivating) 

1) การถอดบทเรียนจากบุคคล
ตวัอยา่งในวิชาชีพครู (Best 
Practice) 
 

1) ใชเ้วลา  3 ชัว่โมง ในเดือนท่ี 1 
และ 2 ณ หอ้งประชุม  

2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เพื่อนครูร่วมวชิาชีพ 
(Knowledge Management: KM) 
 

2) เดือนท่ี 3 ของกระบวนการวิจยั 
ณ หอ้งประชุม  
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ขั้นตอน การดําเนินงาน วนั / เวลา /สถานที ่ หมายเหตุ 
2. ใหข้อ้มูล 
(Informative) 

ผูเ้สริมพลงัใหข้อ้มูลความรู้
เก่ียวกบัเทคนิควิธีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
มีความสุข และการศึกษา
ตวัอยา่งจากวดิีทศัน ์
 

ใชเ้วลาคร้ังละ 1 ชัว่โมง
ดาํเนินการตน้เดือนท่ี 1 และ 3 
ณ หอ้งประชุม ส่วนเดือนท่ี 2 ใช้
เวลาคร้ังละ 1 วนั 

 

3. เพิ่มพนู
ความรู้และ
ความรัก 
(Increasing) 

1) ครูนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมา
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ และ
นาํหน่วยการเรียนรู้/แผนการ
เรียนรู้ท่ีผา่นการแนะนาํจากผู ้
เสริมพลงัไปใชใ้นการจดัการ
กิจกรรมการเรียนรู้ภายในชั้น
เรียน โดยตลอดกระบวนการมีผู ้
เสริมพลงัทาํหนา้ท่ีติดตาม 
ช่วยเหลือ แนะนาํ 
2) ผูเ้สริมพลงัสงัเกตการจดัการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนของครู 
 

เดือนละ 1 คร้ัง ตามกาํหนดนดั
หมายร่วมกนัของผูรั้บการเสริม
พลงัและผูเ้สริมพลงั ณ หอ้ง
ประชุม และหอ้งเรียน 

 

4. นาํสู่การ
พฒันา 
(Developing) 

ประเมินผลดว้ยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
(Positive Reflective) ร่วมกนั
ระหวา่งผูรั้บการเสริมพลงัและ
ผูเ้สริมพลงั เพือ่กระตุน้การ
เรียนรู้ต่อยอดการพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียน 
  
 

เดือนละ 1 คร้ัง ตามกาํหนดนดั
หมายร่วมกนัของผูรั้บการเสริม
พลงัและผูเ้สริมพลงั ณ หอ้ง
ประชุม 
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ขั้นตอน การดําเนินงาน วนั / เวลา /สถานที ่ หมายเหตุ 
4. นาํสู่การพฒันา 
(Developing) 
(ต่อ) 

- สมรรถนะของครู ใน 3 ดา้น ดงัน้ี  
(1) ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ ดา้นการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การ
ใชส่ื้อการเรียนรู้ การวดัประเมินผลการเรียน 
(3) คุณลกัษณะของครูดา้นการเป็นผูน้าํการ
เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ และความรักและเมตตาต่อศิษย ์
- ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน 3 ดา้น 
ดงัน้ี 
(1) ดา้นคุณลกัษณะท่ีใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง  
(2) ดา้นการเรียนรู้ ท่ีมีความพอใจใน
บรรยากาศการเรียนรู้ และการเรียนรู้  
(3) ดา้นสมัพนัธภาพ ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
ครูและเพื่อน 
 

  

 
ระยะที่ 4 การประเมินผลการเสริมพลงั (Evaluating : E) เป็นการสรุปผลการเสริมพลงั

เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน โดย
การนาํเสนอขอ้มูล ร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างผูรั้บการเสริมพลงักบัผูเ้สริมพลงั ร่วมกนั
ประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงั ในดา้นผลสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งในดา้นผลท่ีเกิด
ข้ึนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั และตวันกัเรียนโดยนาํขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัมาใชใ้นการประเมินผล
การใชรู้ปแบบการเสริมพลงัร่วมกนั 
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ปฏิทนิการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ระหว่างวนัที ่1 กนัยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 
 

คร้ังที ่ วนั / เดือน / ปี กจิกรรม 
1. ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2557 
ระยะที ่1 การวิเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัของครู และประเมินความ
ตอ้งการเสริมพลงั (Need Analyzing: N) สมัภาษณ์ผูบ้ริหารและครูหวัหนา้
ฝ่ายวิชาการ สนทนากลุ่มครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สอบถามครูผูส้อน
เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการในอนาคตของการเสริมพลงั 
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียน  

2. 8 พฤษภาคม 2558  ระยะที ่2 การวางแผนร่วมกนัเพื่อนาํไปสู่เป้าหมายตามระยะท่ี 1  (Interactive
Planning: I) 

3. 11 พฤษภาคม 2558 ระยะที ่3 การเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ือง (Continue Empowering: C) 
3.1 สร้างแรงจูงใจ (Motivating) โดย รศ.ดร.วชิยั วงษใ์หญ่ และ ผศ.ดร.มารุต 
พฒัผล 

4. 31 สิงหาคม 2558 3.2 ใหข้อ้มูล (Increasing) ผูเ้สริมพลงัใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์) 

5. 1 กนัยายน2558 3.2 ใหข้อ้มูล (Increasing) ผูเ้สริมพลงัใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ป.5 

6. 2 กนัยายน2558 3.2 ใหข้อ้มูล (Increasing) ผูเ้สริมพลงัใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ป.6 

7. 3 กนัยายน2558 3.2 ใหข้อ้มูล (Increasing) ผูเ้สริมพลงัใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ 

6. 14 กนัยายน 2558 3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก(Increasing) สงัเกตการจดัการเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 
ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive Reflective) 

7. 15 กนัยายน 2558 3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก(Increasing) สงัเกตการจดัการเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 
ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ป.5 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive Reflective) 

8. 16 กนัยายน 2558 3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก(Increasing) สงัเกตการจดัการเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 
ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ป.6 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive Reflective) 
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คร้ังที ่ วนั / เดือน / ปี กจิกรรม 
9. 17 กนัยายน 2558 3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก(Increasing) สงัเกตการจดัการเรียนรู้ คร้ังท่ี 1 

ครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive Reflective) 

10. 10 ตุลาคม 2558 3.1 สร้างแรงจูงใจ (Motivating) โดย ผศ.ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ และ ดร.ชชัว ์
เถาวช์าลี 

11. 12 ตุลาคม 2558 3.2 ใหข้อ้มูล (Increasing) อบรมเชิงปฏิบติัการ “การสร้างคาํถามเพ่ือวดั
ประเมินผลการเรียนรู้” กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย โดย อ.พชัรินทร์ สุริยวงค ์

12. 13 ตุลาคม 2558 3.2 ใหข้อ้มูล (Increasing) อบรมเชิงปฏิบติัการ “การสร้างคาํถามเพ่ือวดั
ประเมินผลการเรียนรู้” กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ โดย ผศ.ดร.มารุต พฒัผล 

13. 15 ตุลาคม 2558 3.2 ใหข้อ้มูล (Increasing) อบรมเชิงปฏิบติัการ “การสร้างคาํถามเพ่ือวดั
ประเมินผลการเรียนรู้” กลุ่มสาระวิชาภาษาองักฤษ โดย ดร.อุษา มะหะหมดั 

14. 29 ตุลาคม 2558 3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก(Increasing) สงัเกตการจดัการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 
ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive Reflective)  

15. 30 ตุลาคม 2558 3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก(Increasing) สงัเกตการจดัการเรียนรู้ คร้ังท่ี 2 
ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ป.5 และ ป.6 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive Reflective) 

16. 4 พฤศจิกายน 2558 3.1 สร้างแรงจูงใจ (Motivating) โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเพ่ือนครู
กลุ่มตวัอยา่ง 

17. 9 พฤศจิกายน 2558 3.2 ใหข้อ้มูล (Increasing) ผูเ้สริมพลงัใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์) 

18. 10 พฤศจิกายน 
2558 

3.2 ใหข้อ้มูล (Increasing) ผูเ้สริมพลงัใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ป.5 

19. 11 พฤศจิกายน 2558 3.2 ใหข้อ้มูล (Increasing) ผูเ้สริมพลงัใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ป.6 

20. 12 พฤศจิกายน 
2558 

3.2 ใหข้อ้มูล (Increasing) ผูเ้สริมพลงัใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ 

21. 16 พฤศจิกายน 2558 3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก(Increasing) สงัเกตการจดัการเรียนรู้ คร้ังท่ี 3 
ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive Reflective) 



 301 

คร้ังที ่ วนั / เดือน / ปี กจิกรรม 
22. 17 พฤศจิกายน 

2558 
3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก(Increasing) สงัเกตการจดัการเรียนรู้ คร้ังท่ี 3 
ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ป.5 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive Reflective) 

23. 18 พฤศจิกายน 2558 3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก(Increasing) สงัเกตการจดัการเรียนรู้ คร้ังท่ี 3 
ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย ป.6 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive Reflective) 

24. 19 พฤศจิกายน 
2558 

3.3 เพ่ิมพนูความรู้และความรัก(Increasing) สงัเกตการจดัการเรียนรู้ คร้ังท่ี 3 
ครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ 
3.4 นาํสู่การพฒันา (Developing) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Positive Reflective) 

25. 20 พฤศจิกายน 2558 ระยะที ่4 การประเมินผลการเสริมพลงั (Evaluating : E) เป็นการสรุปผลการ
เสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของนกัเรียน โดยการนาํเสนอขอ้มูล ร่วมกนัแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ระหวา่งผูรั้บการเสริมพลงักบัผูเ้สริมพลงั ร่วมกนัประเมินผลการใช้
รูปแบบการเสริมพลงั ในดา้นผลสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัทั้งในดา้นผล
ท่ีเกิดข้ึนกบัครูผูรั้บการเสริมพลงั และตวันกัเรียนโดยนาํขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบติัมาใชใ้นการประเมินผลการใชรู้ปแบบการเสริมพลงัร่วมกนั 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูลการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 303 

เคร่ืองมือขั้นตอนที ่ 1  ฉบับที ่1 
แบบสัมภาษณ์เกีย่วกบัสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นในการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

สําหรับผู้บริหาร ครูหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวชิาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู  
และนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้รับการสัมภาษณ์   
เพศ............................. อาย.ุ...............................  ปี   วฒิุการศึกษาสูงสุด.......................... 
ตาํแหน่งการทาํงาน......................ประสบการณ์การสอนวชิา.............  จาํนวน...................... ปี 
 

คาํช้ีแจง ประเดน็สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูผูส้อน นกัเรียน และ
ประเดน็สนทนากลุ่มสาํหรับครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Focus Group Discussion)  
แนวทางในการสัมภาษณ์ 
ขั้นนํา  ผูว้ิจยัทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้มัภาษณ์ ทาํการนดัหมายและระบุเวลาท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ เร่ิมตน้
การสมัภาษณ์ดว้ยการอธิบายความเป็นมาของการวิจยั  วตัถุประสงคข์องการวิจยั  และสมัภาษณ์
ตามประเดน็ท่ีกาํหนดไว ้

 
ประเด็นสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวชิาการ 

ด้านการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภายในสถานศึกษา 
1. ท่านมีบทบาทอยา่งไร ในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีผา่นมา 

ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
2. ท่านมีความคาดหวงัต่อการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูอยา่งไร 
3. การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีผา่นมา เป็นอยา่งไรบา้ง 
4. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ควรเป็นอยา่งไร 

ด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
5. พฤติกรรมของนกัเรียนทั้งในและนอกหอ้งเรียน เป็นอยา่งไรบา้ง 
6. ท่านคาดหวงัใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะอยา่งไร และคิดวา่ควรทาํอยา่งไรเพื่อใหเ้กิด

คุณลกัษณะดงักล่าว 
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ประเด็นสัมภาษณ์ครูผู้สอน 
ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 

1. การจดัการเรียนรู้ของคุณครูในปัจจุบนั มีผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
ตามความหมายขา้งตน้หรือไม่ อยา่งไร 
ด้านการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภายในสถานศึกษา 

2. คุณครูตอ้งการ “การสนบัสนุน” อยา่งไรบา้ง เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตน ให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข (ตามความหมายขา้งตน้) เพิ่มมากข้ึน 

 
ประเด็นการสอบถามนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
1. นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร กบั “การเรียน” ในปัจจุบนั 

ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 
2. นกัเรียนตอ้งการใหคุ้ณครู “สอน” อยา่งไร 
 

ประเด็นการสนทนากลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด้านการเสริมพลงัเพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภายในสถานศึกษา 

1. ท่านมีบทบาทอยา่งไร ในการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของเพื่อนครู 
ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 

2. ท่านมีความคาดหวงัต่อการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูอยา่งไร 
3. การจดัการเรียนรู้ของครูท่ีผา่นมา เป็นอยา่งไรบา้ง 
4. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ควรเป็นอยา่งไร 

ด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
5. พฤติกรรมของนกัเรียนทั้งในและนอกหอ้งเรียน เป็นอยา่งไรบา้ง 
6. ท่านคาดหวงัใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะอยา่งไร และคิดวา่ควรทาํอยา่งไรเพื่อใหเ้กิด

คุณลกัษณะดงักล่าว 
 

……………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมอืขั้นตอนที ่ 1 ฉบับที ่ 2 
แบบวเิคราะห์เอกสาร  วรรณกรรม  และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

หัวข้อ รายละเอยีด 
ชนิดของเอกสาร   บทความ   

  รายงานการวิจยั    
  ตาํรา / หนงัสือ 
  รายงาน/คู่มือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน    
อ่ืน ๆ ระบุ...................................................... 

บรรณานุกรม  
 
 
 
 

หวัขอ้เอกสาร  
 
 
 

สรุปเน้ือหาท่ีสาํคญั  
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เคร่ืองมือขั้นตอนที ่ 1 ฉบับที ่ 3 
แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการเสริมพลงั การพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริม 

การเรียนรู้อย่างมีความสุข และผู้บริหารโรงเรียนทีมี่การจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้รับการสัมภาษณ์   
เพศ............................. อาย.ุ...............................  ปี   วฒิุการศึกษาสูงสุด........................................... 
ตาํแหน่งการทาํงาน......................ประสบการณ์ดา้น.................................... จาํนวน...................... ปี 
 

คาํช้ีแจง ประเดน็สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเสริมพลงั การพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข  
แนวทางในการสัมภาษณ์ 
ขั้นนํา  ผูว้ิจยัทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้มัภาษณ์ ทาํการนดัหมายและระบุเวลาท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ เร่ิมตน้
การสมัภาษณ์ดว้ยการอธิบายความเป็นมาของการวิจยั  วตัถุประสงคข์องการวิจยั  และสมัภาษณ์
ตามประเดน็ท่ีกาํหนดไว ้

 
ประเด็นสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการเสริมพลงั และการพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และผู้บริหารโรงเรียนทีม่ีการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

 

ด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
1. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
2. ตวัช้ีวดัความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียน ควรมีองคป์ระกอบใดบา้ง 
3. วิธีการ / เคร่ืองมือ วดัความสุขในการเรียนรู้ของนกัเรียน ท่ีมีคุณภาพชดัเจน และ

สามารถตรวจสอบได ้ควรเป็นอยา่งไร 
 

ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
4. สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ (Competency) ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี

ความสุข ควรเป็นอยา่งไร 
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5. เทคนิค/วิธีการจดัการเรียนรู้แบบใด? ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียน 

6. วิธีการ และ เคร่ืองมือ ประเมินสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุข ท่ีมีคุณภาพชดัเจน และสามารถตรวจสอบได ้ควรเป็นอยา่งไร 

 

ด้านการเสริมพลงั 
7. หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการเสริมพลัง (Empowerment) ใดบา้ง? ท่ี

ควรนาํมาใชพ้ฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
8. กระบวนการ / ขั้นตอน การเสริมพลงั (Empowerment) เพื่อพฒันาสมรรถนะการ

จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข ควรเป็นอยา่งไร 
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เคร่ืองมือขั้นตอนที ่2  
ประเด็นการจัดสัมมนาผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) เกีย่วกบัรูปแบบการเสริมพลงั

เพือ่พฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู  
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 
คําช้ีแจง  ผูว้ิจยัส่งเอกสารรูปแบบการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  (NICE Model)  คู่มือการพฒันา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าและนัดหมายเพื่อ
ดาํเนินการจดัสมัมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 

 
1. องคป์ระกอบของรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู 

ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  (NICE Model) มีหลกัการ  

วตัถุประสงค ์ ขั้นตอน ปัจจยัสนบัสนุน ท่ีเหมาะสมครบถว้น  หรือไม่อยา่งไร 

2. คู่มือการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข

ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  มีความเหมาะสม  หรือไม่อยา่งไร 

3. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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เคร่ืองมือขั้นตอนที ่3   
การทดลองใช้รูปแบบการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) (Implementation: I)  จาํนวน   
6  ฉบบั 

 
ฉบับที ่1 แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

ช่ือ – สกลุ ......................................................................................................... ผูรั้บการประเมิน 
หน่วย/แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี.....เร่ือง............................หน่วยการเรียนรู้เร่ือง................................... 
รายวิชา..........................  กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................  ชั้น.............  จาํนวน....... ชัว่โมง  
 

คาํช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง   โดยพิจารณาระดบัคุณภาพตามเกณฑคุ์ณภาพ
ในหนา้ท่ี 2 
 

ลาํดบั รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

3 2 1 

1 สมรรถนะดา้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้    
2 สมรรถนะดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
3 สมรรถนะดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้    
4 สมรรถนะดา้นการวดัประเมินผลการเรียนรู้    

รวม    
 
ขอ้เสนอแนะอ่ืน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ผูป้ระเมิน 
 

(.......................................................) 
 

วนัท่ี........../................./................ 
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เกณฑ์คุณภาพ  

รายการ 
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1.การ
ออกแบบ
หน่วยการ
เรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ชดัเจน 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั เนือ้หาวชิามี
ความต่อเน่ือง เช่ือมโยงกบั
ความรู้เดิมและการนําไปใช้ใน
ชีวติประจําวนั 

หน่วยการเรียนรู้ชดัเจน
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
เน้ือหาวิชามีความต่อเน่ือง
เช่ือมโยงกบัความรู้เดิม 

หน่วยการเรียนรู้
ชดัเจนสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

2.การจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั ส่งเสริมใหนั้กเรียนมี
ส่วนร่วมในกจิกรรม คดิตั้ง
คาํถาม ค้นคว้าหาคาํตอบ ได้
สัมผสัของจริง ทาํงาน
แลกเปลีย่นและประสานความ
คดิเห็นร่วมกบัเพือ่น 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ชดัเจน สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดั 
นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กจิกรรม โดยการถาม-
ตอบกบัครู แต่ไม่ได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัเพ่ือน  

การจดักิจกรรมการ
เรียนชดัเจน 
สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
แต่ นกัเรียน ไม่มี 
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.การใชส่ื้อ
การเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้/มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือ
การเรียนรู้ร่วมกนั ได้สัมผสั
ของจริงหรือส่ือการเรียนรู้ที่
นักเรียนและครูร่วมกนัสร้าง
ขึน้ 

ส่ือการเรียนรู้สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้และนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการใช้ส่ือ
การเรียนรู้ร่วมกบัครู 

ส่ือการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ แต่นกัเรียน
ไม่มีส่วนร่วมใน
การใชส่ื้อ 
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รายการ 
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
4.การวดัและ
ประเมินผล
การเรียนรู้ 

- ระบุวิธีวดัและประเมินผล
หลากหลายวิธี เช่น ครูประเมิน 
นักเรียนประเมินตนเอง เพือ่น
ประเมินเพือ่น เน้นการ
ประเมินพฒันาการ 
- ระบุเกณฑก์ารประเมินผลท่ี
ชดัเจนสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
- ระบุเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลหลากหลาย
ประเภท  

- ระบุวิธีวดัและ
ประเมินผล 2 วิธี   
- ระบุเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผล 2 ประเภท  
- ระบุเกณฑก์าร
ประเมินผลท่ีชดัเจน
สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

- ระบุวิธีวดัและ
ประเมินผล 1 วิธี  
- ระบุเคร่ืองมือวดั
และประเมินผล 1 
ประเภท 
- ระบุเกณฑก์าร
ประเมินผลท่ีชดัเจน 
แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

 

 
เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัคะแนน 10 – 12 หมายถึง สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ มีคุณภาพในระดบั ดี 
ระดบัคะแนน   7 – 9  หมายถึง สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ มีคุณภาพในระดบั ปานกลาง 
ระดบัคะแนน    4 - 6  หมายถึง สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ มีคุณภาพในระดบั ปรับปรุง 
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ฉบับที่ 2 แบบประเมินตนเองของครู ที่มีต่อความสามารถในจัดการเรียนรู้ของตนเอง ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 
 

คาํช้ีแจง   เขียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนในประเดน็ต่อไปน้ี 
 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง...........................................................................................  
 

1.ท่านสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนได้
เหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.ท่านสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนไดเ้หมาะสม
หรือไม่   อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.ท่านสามารถใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนไดเ้หมาะสม
หรือไม่   อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.ท่านสามารถวดัประเมินผลผูเ้รียนไดเ้หมาะสมหรือไม่   อยา่งไร   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.ท่านมีความรู้สึกอยา่งไร ต่อการจดัการเรียนรู้ของตนเอง  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
6. ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 ลงช่ือ.........................................................ผูบ้นัทึก

(..............................................) 
 

วนัท่ี........../................./........... 
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ฉบับที ่3 แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
ช่ือผูส้อน .............................................................................................. ชั้นท่ีสอน ........................ 

สงัเกตการสอนคร้ังท่ี…. วนัท่ี......... เดือน……………..….. พ.ศ........  เวลา….......... ถึง………… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ วิชา ........................ เร่ือง/หน่วย……………………………………………. 
 
คําช้ีแจง  แบบสังเกตการสอนฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการเสริมพลงัเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีเป็นการปฏิบติัตามความเป็นจริงท่ีปรากฎ 
 

 
 

รายการทีสั่งเกต พฤติกรรม  

ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง/แก้ไข 

 

ปรากฎ ไม่ปรากฎ 

1. ผู้นําการเรียนรู้    
 

1.1  สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบันกัเรียน     
1.2  ช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือขอบเขตของ

เน้ือหาใหน้กัเรียนทราบ 
1.3  มีการเช่ือมโยงเน้ือหาเดิมกบัเน้ือหาใหม่ 
1.4  ซกัถามนกัเรียนในขณะเรียนรู้ 
1.5  ทบทวนขอ้มูลความรู้ เพิ่มพนูความเขา้ใจใน

ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ 
1.6  จดักิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาเวลา และ

นกัเรียน 
1.7  เลือกใชส่ื้อเหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรม 
1.8  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อการเรียนรู้ 
1.9  มีการสรุปบทเรียนและทบทวนเน้ือหา 
1.10 พดูเสียงดงัชดัเจน และสุภาพ 
 

   

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
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รายการทีสั่งเกต พฤติกรรม  

ข้อเสนอแนะ  
ปรับปรุง/แก้ไข ปรากฎ ไม่ปรากฎ 

2.  การสร้างบรรยากาศทีส่่งเสริมการเรียนรู้    
     

2.1  ยิม้แยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนั 
2.2  มีความกระตือรือร้นในการสอน   
2.3  กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลงมือปฏิบติั 
2.4  มีเทคนิควธีิท่ีเร้าใจใหน้กัเรียนอยากติดตาม 
2.5  จดักิจกรรมท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ 

  
 

 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

3.  ความรักและเมตตาต่อศิษย์    

3.1  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
3.2  ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
3.3  เอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 
3.4  เสริมกาํลงัใจอยา่งเหมาะสม 
3.5  สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสม 
 

  
 

 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 
 

………………………… 

 
ข้อสังเกตเพิม่เติม…………………….…………………..………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

                   ลงช่ือ……………………..………………………ผูส้งัเกต 
                 (..............................................................) 

…….. / …………….. / …….. 
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ฉบับที ่4 แบบบันทกึสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน (Reflective Journal) 

 

คาํช้ีแจง  จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 
 

1. นักเรียนรู้สึกอย่างไรทีไ่ด้ทาํกจิกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัครูและเพือ่นๆ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. นักเรียนประทบัใจอะไรบ้าง เพราะเหตุใด 
 

กิจกรรม : 
______________________________________________________________________________ 
 

ครู : 
______________________________________________________________________________ 
 

เพื่อน : 
______________________________________________________________________________ 
 
3. นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
4. นักเรียนจะนําความรู้ทีไ่ด้รับนีไ้ปใช้อย่างไรบ้าง 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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ฉบับที ่5 แบบประเมินการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 

 
คําช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ทาํเคร่ืองหมาย √ ในช่องวางท่ีตรงกบัความรู้สึกของ

นกัเรียนมากท่ีสุด คาํตอบของนกัเรียนจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และไม่มีผลกระทบต่อผล
การเรียนของนกัเรียนทั้งส้ิน (หน่ึงขอ้ความ ตอบไดเ้พียงหน่ึงคาํตอบเท่านั้น) 

 

ข้อความ 
ระดบัความรู้สึก 

มาก ปานกลาง น้อย 
 

(1) องค์ประกอบด้านคุณลกัษณะ 
 

 

(1.1) ใฝ่เรียนรู้ 
 

1) นกัเรียนมีความต่ืนเตน้ ยนิดีท่ีจะไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ    
2) นกัเรียนอยากถามคาํถามเก่ียวกบัการเรียนท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ    
3) นกัเรียนสนุกกบัการไดต้อบคาํถามของครู    
4) นกัเรียนชอบคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากส่ิงท่ีครูสอน    
5) นกัเรียนมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จ    

 

(1.2) เห็นคุณค่าในตนเอง 
 

6) นกัเรียนรู้สึกวา่ตนเองเป็นคนท่ีมีความสามารถ    
7) นกัเรียนรู้สึกวา่ตนเองมีประโยชน์ต่อผูอ่ื้น    
8) นกัเรียนพอใจในความสามารถของตนเอง    
9) นกัเรียนพอใจผลงานท่ีตนทาํ    

10) นกัเรียนพอใจท่ีตนเองสามารถปฏิบติังานสาํเร็จตามเป้าหมาย    
 

(2) องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ 
 

 

(2.1) บรรยากาศการเรียนรู้ 
 

11) นกัเรียนรู้สึกพอใจท่ีหอ้งเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ    
12) บรรยากาศในการเรียนมีความเป็นกนัเอง ทาํใหรู้้สึกสบายใจ    
13) นกัเรียนพอใจท่ีครูใหโ้อกาสนกัเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น    
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ข้อความ 
ระดบัความรู้สึก 

มาก ปานกลาง น้อย 
 

(2) องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ (ต่อ) 

(2.1) บรรยากาศการเรียนรู้ 
14) นกัเรียนพอใจท่ีครูใหโ้อกาสนกัเรียนไดแ้สดงความสามารถ    
15) นักเรียนพอใจท่ีโรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนไดค้น้ควา้

เพิ่มเติมอยา่งหลากหลาย 
   

(2.2) การเรียนรู้ 
16) นกัเรียนรู้สึกวา่เน้ือหาท่ีเรียนสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
   

17) นกัเรียนพอใจท่ีไดรั้บโอกาสใหซ้กัถาม    
18) นกัเรียนรู้สึกสนุกท่ีไดท้าํกิจกรรมท่ีหลากหลายในขณะเรียน    
19) นกัเรียนพอใจท่ีครูใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้น่าสนใจ    
20) นกัเรียนพอใจท่ีทราบผลการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของตน    

 

(3) องค์ประกอบด้านสัมพนัธภาพ 

(3.1) ความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัครู 
21) นกัเรียนรู้สึกไวใ้จครู    
22) นกัเรียนรู้สึกไดรั้บความรักและความเมตตาจากครู    
23) นกัเรียนพอใจท่ีไดรั้บกาํลงัใจในการเรียนจากครู    
24) นกัเรียนพอใจท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากครูเม่ือนกัเรียนมีปัญหา    
25) นกัเรียนรู้สึกมีความสุขเม่ือไดช่้วยเหลือครู    

(3.2) ความสัมพนัธ์ทีด่ีกบัเพือ่น 
26) นกัเรียนชอบทาํกิจกรรมร่วมกบัเพ่ือน    
27) นกัเรียนรู้สึกพอใจท่ีไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพ่ือน    
28) นกัเรียนยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของเพ่ือน    
29) นกัเรียนรู้สึกมีความสุขท่ีใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆ    
30) นกัเรียนรู้สึกมีความสุขเม่ือไดช่้วยเหลือเพือ่น    
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ฉบับที่ 6  แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ที่มีต่อรูปแบบการเสริมพลังเพือ่พฒันาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ ทีส่่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดับประถมศึกษา  (NICE Model) 
 

1.ท่านคิดว่า หลกัการของการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.ท่านคิดวา่ วตัถุประสงคข์องการเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมหรือไม่  
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.ท่านคิดว่า ปัจจยัสนับสนุนของการเสริมพลงัเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมหรือไม่  
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.การเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) มีขั้นตอน/กระบวนการเสริมพลงั เหมาะสมหรือไม่  
อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.ท่านมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง การเสริมพลงัเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) หรือไม่  อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ลงช่ือ.........................................................ผูป้ระเมิน 

(.......................................................) 
วนัท่ี........../................./.............. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 

(กลุ่มทดลอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

320 

ตารางที� 22  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
 
ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 ครั&งที� 3 สรุปผล 

1. ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
เนื-อหาต่อเนื�องเชื�อมโยงความรู้เดิม
และการนาํไปใช ้ครูอธิบายเนื-อหา, 
คาํศพัท ์การเปรียบเทียบ และ
ยกตวัอยา่งจากรูปภาพ จากนั-นให้
นกัเรียนฝึกแตง่ประโยค 

เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร เนื-อหาต่อเนื�อง
เชื�อมโยงความรู้เดิมและการ
นาํไปใช ้ครูไดอ้ธิบายรูป
ประโยค นกัเรียนแต่งประโยค
จากบตัรภาพ และบตัรคาํ สุ่ม
นกัเรียนออกมาเขียนประโยค  

เหมาะสม เพราะสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร เนื-อหาต่อเนื�องเชื�อมโยง
ความรู้เดิมและการนาํไปใช ้
นกัเรียนมีโอกาสทาํงานกลุ่ม 
ช่วยกนัคิด พดูคุยแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพ 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
เนื-อหาต่อเนื�องเชื�อมโยงความรู้เดิม
และการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั ครู
อธิบายเนื-อหา ยกตวัอยา่ง นกัเรียนฝึก
ปฏิบตัิจากบตัรภาพ บตัรคาํ และ
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นในงานกลุ่ม 
 

ครูผูส้อนวชิา
คณิตศาสตร์ 

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
เนื-อหาต่อเนื�องเชื�อมโยงความรู้เดิม
และการนาํไปใชน้กัเรียนไดค้ิดตอบ
คาํถาม และฝึกปฏิบตัิดว้ยตารางร้อย  

เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร เนื-อหาต่อเนื�อง
เชื�อมโยงความรู้เดิมและการ
นาํไปใชน้กัเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ ไดค้ิดตอบคาํถาม 
สร้างโจทย ์และฝึกปฏิบตัิให้
คาํตอบ 

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
เนื-อหาต่อเนื�องเชื�อมโยงความรู้เดิม
และการนาํไปใช ้นกัเรียนไดฝ้ึก
ทกัษะการคิดวเิคราะห์จากตาราง 
KWDL  

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
เนื-อหาต่อเนื�องเชื�อมโยงความรู้เดิม
และการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้
คิดตอบคาํถาม สร้างโจทยป์ัญหา ฝึก
ปฏิบตัิดว้ยตารางร้อย ตาราง KWDL 
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ตารางที� 22  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 
ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 ครั&งที� 3 สรุปผล 

1. ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.5 

เหมาะสม เพราะออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร เนื-อหา
ต่อเนื�องเชื�อมโยงความรู้เดิมและการ
นาํไปใช ้นกัเรียนไดม้ีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรคก์าพยย์านี 11  

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้
อยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร เนื-อหาต่อเนื�อง
เชื�อมโยงความรู้เดิมและการ
นาํไปใช ้มีการจดัการเรียนรู้ที�
นกัเรียนมีส่วนร่วม 

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
เนื-อหาต่อเนื�องเชื�อมโยงความรู้เดิม
และการนาํไปใช ้เพราะมีการตั-ง
คาํถาม เตรียมกิจกรรมสาํหรับการ
จดัการเรียนการสอน 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
เนื-อหาต่อเนื�องเชื�อมโยงความรู้เดิม
และการนาํไปใช ้นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ ดว้ยการสร้างสรรคง์าน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.6 

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
เนื-อหาต่อเนื�องเชื�อมโยงความรู้เดิม
และการนาํไปใช ้สามารถทาํให้
นกัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในการทาํ
กิจกรรมการเรียนรู้ในเรื�องที�เรียนทุก
คน และนกัเรียนส่วนมากสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
หลากหลาย 

ไดเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร เนื-อหาต่อเนื�อง
เชื�อมโยงความรู้เดิมและการ
นาํไปใช ้เพราะเป็นเรื�องที�
กาํหนดตามหลกัสูตรแกนกลาง
วา่ นกัเรียนตอ้งเรียนเรื�องนี-  (คาํ
วเิศษณ์) 

เป็นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที�
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข
ไดเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร เนื-อหาต่อเนื�องเชื�อมโยง
ความรู้เดิมและการนาํไปใช ้
เนื�องจากนกัเรียนไดม้ีโอกาสเสนอ
ความคิดเห็นในกลุ่มและลงมือ
ปฏิบตัิตามจุดประสงค ์

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
เนื-อหาต่อเนื�องเชื�อมโยงความรู้เดิม
และการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกคน สามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งหลากหลาย 
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ตารางที� 22  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 
ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 ครั&งที� 3 สรุปผล 

2. ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร ใหน้กัเรียนเล่นเกม
ทายศพัท ์ฝึกแต่งประโยค
เปรียบเทียบจากบตัรภาพ 

ครูจดักิจกรรมอยา่งเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
ร่วมกนัคิดแสดงความคิดเห็นและ
ช่วยกนัหาคาํตอบกบัเพื�อน 

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
นกัเรียนไดม้ีการเคลื�อนไหว มี
ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกบั
เพื�อนและครู แลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม คิดตั-งคาํถาม คน้ควา้
หาคาํตอบ เล่นเกม ฝึกฝนจากบตัรภาพ 
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัเพื�อน 
 

ครูผูส้อนวชิา
คณิตศาสตร์ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและ
ตวัชี-วดั นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการคิดตั-งคาํถาม คน้ควา้
หาคาํตอบ จากการใชต้าราง
ร้อย จดักิจกรรมส่งเสริมการ
เลือกซื-อของกินของใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัอยา่งมีคุณค่า
และเกิดประโยชนม์ากที�สุด 

จดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร นกัเรียนไดม้ีส่วนร่วม
ในการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
การตั-งคาํถาม เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดส้ัมผสัของจริงจาก
สิ�งของรอบตวันกัเรียน 

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
นกัเรียนไดฝ้ึกทกัษะการคิด
วิเคราะห์ และปฏิบตัิหาคาํตอบ
ร่วมกนักบัเพื�อนในกิจกรรมกลุ่ม
ดว้ยการใชต้าราง KWDL เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนคิดอยา่งอิสระ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม คิดตั-งคาํถาม คน้ควา้
หาคาํตอบ ทาํงานแลกเปลี�ยนและ
ประสานความคิดเห็นกบัเพื�อน เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนคิดอยา่งอิสระ 
นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมี
คุณค่าและเกิดประโยชนต์่อตวันกัเรียน 
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ตารางที� 22  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การ

ประเมนิ 

ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 ครั&งที� 3 สรุปผล 

2. ด้านการจดักจิกรรมการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.5 

เหมาะสม เพราะนกัเรียน
ไดท้าํงานเป็นกลุ่ม มี
โอกาสแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นของกนัและกนั 
ร่วมกนัสร้างสรรคผ์ลงาน 

เหมาะสม เพราะนกัเรียนได้
แลกเปลี�ยนผลงานของตน
ใหเ้พื�อน พร้อมทั-งช่วยกนั
พิจารณาหลกัการเขียน
จดหมายที�ถูกตอ้ง 

เหมาะสม เพราะนกัเรียนไดฝ้ึกร้องเพลง
ชาติไทยอยา่งถกูตอ้ง และจดักิจกรรม
แข่งขนัตอบคาํถามเพื�อใหน้กัเรียนเขา้ใจ
ในเนื-อหามากขึ-น พร้อมกบัความ
สนุกสนาน  

จดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม คิดตั-งคาํถาม 
คน้ควา้หาคาํตอบ แลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นกบัเพื�อน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.6 

ไดเ้หมาะสม เพราะ
กิจกรรมที�นกัเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม และทนัเวลา
กาํหนดตามแผนการสอน 
นกัเรียนสามารถสรุปผล
การเรียนรู้ได ้และเชื�อมโยง
กบัการนาํไปใชเ้กี�ยวกบั
ภาษาดา้นกาอ่าน-เขียน-
วิเคราะห์ สื�อความไดใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

เหมาะสม เพราะการใชส้ื�อ
ดว้ย Power Point มีสีสนั
และรูปภาพที�สวยงาม 
นกัเรียนชื�นชอบ และจดั
กิจกรรมที�นกัเรียนมีส่วน
ร่วม ช่วยกนัคิดสร้าง
ประโยคโดยใชค้าํวิเศษณ์
ตามประเภทที�จบัสลากได ้

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข เนื�องจากนกัเรียนชอบการ
นาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยการแสดงบทบาท
สมมติ และแต่ละคนตอ้งการจะแสดงบา้ง 
ครูจดัใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกนกัเรียนรู้สึก
ดีและสนุกสนาน การจดักิจกรรมกลุ่มเป็น
การสร้างความเป็นผูน้าํและผูต้ามที�
เหมาะสมช่วยกนัระดมความคิดและหา
ขอ้สรุปและเสนอเป็นรูปของผลงานที�มี
คุณภาพแตกต่างกนัไปตามความสามารถ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม คิดตั-งคาํถาม 
คน้ควา้หาคาํตอบ แสดงบทบาท
สมมติ แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบั
เพื�อนในกิจกรรมกลุ่มที�สร้างความ
เป็นผูน้าํและผูต้าม เชื�อมโยงกบัการ
นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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ตารางที� 22  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 
ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 ครั&งที� 3 สรุปผล 

3. ด้านการใช้สื�อการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

ใชส้ื�ออยา่งเหมาะสม 
นกัเรียนใชบ้ตัรภาพ บตัรคาํ 
ฝึกพดูประโยคเปรียบเทียบ มี
การใชเ้กมแข่งขนักนัอยา่ง
สนุกสนาน 

การใชส้ื�อ ดว้ยบตัรภาพ บตัร
คาํ นกัเรียนสามารถหยิบจบัได้
ทั�วถึง 

เหมาะสม โดยนาํบตัรภาพและให้
นกัเรียนเล่นเกมทายศพัทก์่อนเริ�ม
เรียน และจบัคู่บตัรภาพกบับตัรคาํ 
เพื�อเรียนรู้การดูแลสุขภาพ 

สื�อการเรียนรู้ที�หลากหลาย สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และ
หลกัสูตร นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใช้
สื�อการเรียนรู้ร่วมกนั ทั-งบตัรภาพ บตัร
คาํ เกมการแข่งขนัอยา่งสนุกสนาน  

ครูผูส้อนวชิา
คณิตศาสตร์ 

เหมาะสม ครูจะสอบถาม
บา้นใครมีเอกสารโฆษณา
สินคา้จากหา้งต่างๆ นาํมาคน
ละ 2 ใบหรือมากกวา่นั-น เอา
มาเผื�อเพื�อนๆ บา้ง เป็นสื�อใน
การเรียน และใชต้ารางร้อย 
เพื�อคิดตั-งคาํถามโจทยร์้อยละ
และทศนิยมเอง และคน้ควา้
หาคาํตอบดว้ยการระบายสี
แสดงคาํตอบอยา่งมีความสุข 

เหมาะสม ใชส้ื�อการเรียนรู้ที�
หลากหลาย นกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการใชส้ื�อการเรียนรู้
ร่วมกนั จากของจริงที�สร้าง
ขึ-น 

เหมาะสม ใช้ตาราง KWDL ช่วย
นักเรียนวิเคราะห์โจทยป์ัญหาได้
ชัด เ จ น ขึ- น  แ ล ะ นัก เ รี ย น รู้ สึ ก
ตื�นเตน้กบัวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ จดั
นกัเรียนทาํงานเป็นกลุ่ม นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม 

สื�อการเรียนรู้ที�หลากหลาย สอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และ
หลกัสูตร นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใช้
สื�อการเรียนรู้ทั-งเอกสารโฆษณา (ที�ฝึก
คุณธรรมความมีนํ-าใจนาํมาเผื�อเพื�อน
ดว้ย) ตารางร้อย ตาราง KWDL ทั-งโดย
ส่วนตวัและร่วมกบัเพื�อนเพื�อ
แลกเปลี�ยนและประสานความคิดเห็น
กนั 
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ตารางที� 22  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 
ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 ครั&งที� 3 สรุปผล 

3. ด้านการใช้สื�อการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.5 

เหมาะสม ดว้ยการใชบ้ตัรคาํให้
นกัเรียนทบทวนคาํคลอ้งจองซึ� ง
เป็นพื-นฐานของกาพยย์านี 11 
และนกัเรียนไดม้ีโอกาสฝึกแต่ง
กาพยย์านี 11 ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

เหมาะสม เพราะนกัเรียนไดฝ้ึก
ปฏิบตัิการเขียนจดหมายดว้ย
ตนเอง และไดใ้ชซ้องจดหมาย
จริง 

เหมาะสม มีการใชเ้พลง และเกมที�
นกัเรียนไดม้ีส่วนร่วมเรียนรู้ดว้ย
ความสนุกสนาน 

สื�อการเรียนรู้ที�หลากหลาย
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ มีการใชเ้พลงและเกม ฝึก
ปฏิบตัิจริงจากอุปกรณ์จริง ได้
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบัเพื�อน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.6 

ไดเ้หมาะสม เพราะมีขนาด สีสนั 
เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนและ
นกัเรียนทุกคนไดม้ีโอกาสสมัผสั
สื�อและร่วมกิจกรรม 

เหมาะสม เพราะโปรแกรม Power 
Point มีรูปภาพและสีสนัที�สวยงาม 
ซึ�งจากการสอบถามนกัเรียนวา่
ชอบสื�อแบบนี-หรือไม่ นกัเรียน
เกือบ 100% บอกวา่ “ชอบ”เพราะมี
สีสนัสวยงามและตื�นเตน้ ซึ�งครู
ตอ้งพฒันาการสื�อเนื-อหาใหก้ระชบั 
และฝึกใชส้ื�อใหค้ล่องมากขึ-น เพื�อ
ป้องกนัปัญหาความต่อเนื�อง 

สื�อการเรียนรู้เหมาะสมที�ส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน  
เนื�องจากมีขนาดพอเหมาะ อุปกรณ์ที�
นกัเรียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงานได้
และกระดาษที�ใชเ้ป็นกระดาษหนา้เดียว
ที�นาํมาต่อใหม้ีขนาดตามตอ้งการ 
สามารถสอนเรื�องการใชว้สัดุอยา่งมี
ประโยชนค์ุม้ค่าและช่วยลดภาวะโลก
ร้อนดว้ย 

สื�อการเรียนรู้ที�หลากหลาย
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
ใชส้ื�อการเรียนรู้ร่วมกนัคน้ควา้
หาคาํตอบ โดยเรียนรู้การใช้
กระดาษหนา้เดียวเพื�อความคุม้ค่า
และลดภาวะโลกร้อน  
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ตารางที� 22  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การ

ประเมนิ 

ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 ครั&งที� 3 สรุปผล 

4. ด้านการวดัประเมนิผลการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

ประเมินผลจากการที�ตอบ
คาํถามก่อน-ระหวา่ง-หลงัเรียน 
การแต่งประโยคและผลงาน
จากการทาํงานกลุ่ม 

ประเมินผลจากการพดู
ประโยค แต่งประโยค
ก่อน-ระหวา่ง-หลงัเรียน 
และการทาํแบบฝึกหดั 

วดัประเมินผลจากการถาม-ตอบ 
ก่อน-ระหวา่ง-หลงัเรียน และเมื�อ
เรียนรู้แลว้จึงใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มเพื�อ
ทาํ mind mapping สรุปเรื�องที�เรียน 

วดัประเมินผลหลากหลายวิธีทั-งการ
ประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน หลงั
เรียน ดว้ยการตอบคาํถาม การปฏิบตัิ 
ชิ-นงาน และสรุปสิ�งที�เรียนรู้ 
 

ครูผูส้อนวชิา
คณิตศาสตร์ 

เหมาะสม ดูความพร้อมตาม
สภาพจริง ประเมินระหวา่ง
เรียนจากการตอบคาํถาม การ
ฝึกปฏิบตัิในชั-นเรียน การทาํ
แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ 
คุณลกัณะความรับผิดชอบ มี
นํ-าใจในการแบ่งปัน ความ
สามคัคี เลือกซื-อสิ�งของที�มี
ประโยชนแ์ละคุม้ค่าของเงิน 

เหมาะสม มีการประเมิน
ระหวา่งเรียนจากการตอบ
คาํถาม การฝึกปฏิบตัิใน
ชั-นเรียน การทาํ
แบบฝึกหดั ประเมิน
ชิ-นงาน แบบทดสอบ และ
ประเมินคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

วดัประเมินผลจากการถาม-ตอบขณะ
เรียน หากไม่ถูกตอ้ง ครูจะรีบแนะนาํ
ใหน้กัเรียนแกไ้ข และมีการระบุเกณฑ์
การประเมินที�ชดัเจน สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี-วดัที�
หลากหลาย ครูประเมิน เพื�อน
ประเมินเพื�อน นกัเรียนประเมินตนเอง 
ผูป้กครองประเมิน 

วดัประเมินผลหลากหลายวิธีทั-งการ
ประเมินระหวา่งเรียน หลงัเรียน ดว้ย
การตอบคาํถาม การปฏิบตัิ แบบ
ประเมินชิ-นงานตามเกณฑค์ุณภาพ 
โดยการประเมินหลายฝ่าย ไดแ้ก่ 
นกัเรียนประเมินตนเอง นกัเรียน
ประเมินเพื�อน รวมถึงการประเมินโดย
ผูป้กครองและครู 
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ตารางที� 22  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 
ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 ครั&งที� 3 สรุปผล 

4. ด้านการวดัประเมนิผลการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียน 

 
ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.5 

เหมาะสม เพราะมีการประเมิน
ก่อนเรียนดว้ยการทบทวนคาํ
คลอ้งจอง ระหวา่งเรียนจากการ
ถาม-ตอบ หลงัเรียนจากการแต่ง
คาํประพนัธ์กาพยย์านี 11 ออกมา
เป็นชิ-นงานไดต้ามเกณฑก์าร
ประเมิน 

เหมาะสม เพราะยึด
หลกัเกณฑก์ารเขียนจด
หมายถึงผูป้กครองหรือญาติ
ผูใ้หญ่ 

เหมาะสม เพราะประเมินจากการ
ปฏิบตัิจริง ทั-งก่อนเรียนที�
นกัเรียนยงัร้องไม่ถกูตอ้ง 
ระหวา่งเรียนรู้ดว้ยการถาม-ตอบ
หลงัเรียนนกัเรียนสามารถร้อง
เพลงชาติไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และ
เขา้ใจความหมายและที�มา 

วดัและประเมินผลก่อน-ระหวา่ง
และหลงัเรียน ดว้ยการทบทวน
ความรู้เดิมเพื�อเชื�อมโยงกบัสิ�งที�
จะเรียน การถาม-ตอบ การ
ประเมินดว้ยการปฏิบตัิจริงและ
จากชิ-นงาน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.6 

ไดเ้หมาะสมจากการสนทนา
ซกัถาม การสงัเกต การทาํ
แบบทดสอบ 

ไดเ้หมาะสม โดยวดัจากการ
สงัเก การตอบคาํถามของ
นกัเรียน การทาํแบบทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน และ
แบบฝึกหดั 

วดัประเมินผลผูเ้รียนไดเ้หมาะสม 
โดยใชว้ิธีการสงัเกต  
แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน  
แบบประเมินชิ-นงานโดยมีเกณฑ์
คุณภาพ (รูบริค) 

วดัประเมินผลหลากหลายวิธี ทั-ง
ก่อน-ระหวา่ง-หลงัเรียน ดว้ยการ
สนทนา ซกัถาม การสงัเกต การ
ทาํแบบทดสอบก่อน-หลงั การ
ประเมินชิ-นงานตามเกณฑ์
คุณภาพ 
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ตารางที� 22  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 ครั&งที� 3 สรุปผล 

5. ด้านความรู้สึกที�มตี่อการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

การจดัการเรียนรู้ที�นกัเรียน
มีส่วนร่วมทั-งการใชบ้ตัร
ภาพ บตัรคาํ และการเล่น
เกมอยา่งสนุกสนาน ทาํให้
รู้สึกดี 

ยงัตอ้งพฒันาต่อไป อาจนาํ
เกมมาใชเ้พิ�มเติมในการ
ทบทวนอยา่งสนุกสนาน
พร้อมความรู้ที�ไดร้ับโดย
ไม่รู้ตวั 

นกัเรียนสามารถทายศพัท ์อ่าน
ศพัท ์ตอบคาํถามได ้มีความรู้สึก
ดีที�นกัเรียนรู้จกัพดูตอบ มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ภูมิใจ 

มีความภาคภูมิใจในการจดัการเรียนรู้
ที�นกัเรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้ดว้ย
ความสุข สนุกสนาน 
 

ครูผูส้อนวชิา
คณิตศาสตร์ 

พอใจในการสอน เพราะ
นกัเรียนเกิดการวิเคราะห์ 
และนาํไปใชก้บั
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 

พอใจในการสอนของ
ตนเอง เพราะนกัเรียนมี
ความสุข สามารถนาํความรู้
ที�เรียนไปใชใ้นการเรียน
เนื-อหาต่อไปอยา่งเขา้ใจ 
และมีความสุข 
 

รู้สึกภูมิใจที�จดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ใหน้กัเรียนไดพ้ฒันา
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ซึ� ง
นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการ
คิดหาคาํตอบและตั-งใจ
ปฏิบตัิงานที�ไดร้ับมอบหมายจน
สาํเร็จ 
 

มีความพอใจและภูมิใจในการจดัการ
เรียนรู้ของตนเองเพราะนกัเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เกิดการคิด
วิเคราะห์ ใหค้วามร่วมมือในการคิดหา
คาํตอบและตั-งใจปฏิบตัิงานที�ไดร้ับ
มอบหมายจนสาํเร็จ สามารถนาํความรู้ที�
เรียนไปใชใ้นการเรียนเนื-อหาต่อไปอยา่ง
เขา้ใจ และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้
อยา่งมีความสุข 
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ตารางที� 22  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 
ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 ครั&งที� 3 สรุปผล 

5. ด้านความรู้สึกที�มตี่อการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.5 

มีความรู้สึกที�ดี ที�นกัเรียน
ตอบสนองการร่วม
กิจกรรมที�ครูจดัให ้

รู้สึกดีที�นกัเรียนมีความ
พยายามเรียนรู้และ
แลกเปลี�ยนความรู้ใหก้นั 

มีความรู้สึกประทบัใจที�เห็นนกัเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ยความ
สนุกสนาน และช่วยกนัคิดหาคาํตอบ
เพื�อตอบคาํถามในการแข่งขนั 

ครูมีความรู้สึกที�ดีและ
ประทบัใจที�นกัเรียนมีร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความ
ตั-งใจและสนุกสนาน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.6 

คิดวา่ในครั- งนี-  การสอนอยู่
ในระดบัดี เป็นที�น่าพอใจ
ในระดบัหนึ�ง แต่ตอ้งแกไ้ข
เรื�องการพดูนาํเดก็นกัเรียน 
ซึ�งคุณครู (ผูว้ิจยั) บอกวา่ 
นกัเรียนขาดโอกาสไดค้ิด 

การสอนครั- งนี-  ตอ้งปรับ
วิธีการใหม้ีความต่อเนื�อง 
และเรื�องของเวลาที�เกิน 
สื�อใหม้ีความเขา้ใจผูเ้รียน
มากขึ-น 

มีความรู้สึกพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนการสอนในครั- งนี-  ผลต่างของ
คะแนนทดสอบก่อน – หลงัเรียน ของ
นกัเรียนหลายๆคนที�มีความห่างจาก
คะแนนครั- งแรกมาก ซึ�งเป็นการบ่ง
บอกวา่จากที�นกัเรียนมีความเขา้ใจ
หลงัจากที�ไดร้ับการเรียนรู้ 
สิ�งที�สาํคญันกัเรียนไดแ้สดงออกที�
สร้างสรรคใ์นการเลียนแบบโฆษณาโดย
การแสดงบทบาทสมมติ 

ครูมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนรู้ของตนที�นกัเรียน
มีส่วนร่วม และครูประเมินการ
จดัการเรียนรู้ของตนเอง มุ่งมั�น
ตั-งใจที�จะพฒันาตนเองต่อไป 
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ตารางที� 22  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 
ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 ครั&งที� 3 สรุปผล 

6. ความคดิเห็นอื�นๆ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.6 

รู้สึกยินดีที�ไดร้ับโอกาสในการ
พฒันาตนเอง และศึกษาเรื�อง
งานวิจยัอยา่งเป็นระบบ และ
เขา้ถึงเนื-อหา จะทาํใหม้ีความ
เขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง 

จากการสอน 2 ครั- ง ทาํให้
มองเห็นปัญหาที�จะตอ้ง
พฒันาแกไ้ขเรื�องของการใช้
คาํถาม คาํพดูที�เป็นการนาํ 
ทาํใหน้กัเรียนไม่ไดค้ิด 

ไม่มี รู้สึกยินดีที�ไดร้ับโอกาสในการ
พฒันาตนเอง และศึกษาเรื�อง
งานวิจยัอยา่งเป็นระบบ เขา้ถึง
เนื-อหาเกิดความเขา้ใจอยา่ง
ถกูตอ้ง มองเห็นสิ�งที�ตนตอ้ง
พฒันาต่อไป 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครู 

ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 

(กลุ่มทดลอง) 
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ตารางที
 23  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 ครั$งที� 3 สรุปผล 

1. ด้านผู้นําการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

ทักทายนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
สําเนียงไพเราะ ฟังชัดเจน ชี* แจง
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือขอบเขต
ของเนื*อหาให้นักเรียนทราบ มีการ
ทบทวนคาํศพัทข์ั*นปกติ-ขั*นกวา่-ขั*น
สุด เพื
อฝึกแต่งประโยค ซักถาม
นักเ รียนในขณะเรียนรู้ ทบทวน
ขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูนความเขา้ใจใน
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้  จัด
กิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัเนื*อหาเวลา 
และนักเรียน เลือกใช้สื
อเหมาะสม
กับเนื* อหาและกิจกรรม นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการใช้สื
อการเรียนรู้ มี
การสรุปบทเรียนและทบทวนเนื*อหา
พูดเสียงดังชัดเจน และสุภาพ มกั
สื
อสารกบันกัเรียนเป็นภาษาองักฤษ 
ชา้ๆ และชดัเจน เพื
อให้นักเรียนฝึก
ฟังไดเ้ขา้ใจง่ายขึ*น 

สนทนาสร้างความเป็นกันเองกับ
นักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ สําเนียง
ไพเราะ ฟังชดัเจน ชี* แจงจุดประสงค์
การเรียนรู้หรือขอบเขตของเนื*อหาให้
นกัเรียนทราบ มีการเชื
อมโยงเนื*อหา
เดิมกับเนื* อหาใหม่ ทบทวนคาํศัพท์
ดว้ยบตัรภาพ ซกัถามนกัเรียนในขณะ
เรียนรู้ ทบทวนขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูน
ความเข้าใจในระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ จัดกิจกรรมได้สอดคลอ้งกับ
เนื*อหาเวลา และนกัเรียน เลือกใชส้ื
อ
เหมาะสมกบัเนื*อหาและกิจกรรม โดย
ใ ห้นัก เ รี ย น  ทําง าน ก ลุ่ ม ช่วย กัน
ออกแบบวาดรูปพร้อมแต่งประโยคที

มี Adverb นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ใช้สื
อการเรียนรู้ มีการสรุปบทเรียน
และทบทวนเนื*อหา พดูเสียงดงัชดัเจน 
และสุภาพ 

สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกับ
นักเ รียน ชี* แจงจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือขอบเขตของเนื*อหาให้
นักเ รียนทราบ มีการเชื
 อมโยง
เนื*อหาเดิมกบัเนื*อหาใหม่ ซักถาม
นักเรียนในขณะเรียนรู้ ทบทวน
ขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูนความเขา้ใจ
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมได้สอดคลอ้งกับเนื* อหา
เวลา และนักเรียน เลือกใช้สื
อ
เหมาะสมกับเนื*อหาและกิจกรรม 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื
 อ
การเรียนรู้ มีการสรุปบทเรียนและ
ทบทวนเนื*อหา พูดเสียงดงัชดัเจน 
และสุภาพ 

สนทนาสร้างความเป็นกนัเอง
กบันักเรียน ชี* แจงจุดประสงค์
การเรียนรู้หรือขอบเขตของ
เนื*อหาให้นกัเรียนทราบ มีการ
เชื
อมโยงเนื*อหาเดิมกบัเนื*อหา
ใหม่ ซักถามนักเรียนในขณะ
เรียนรู้ ทบทวนข้อมูลความรู้ 
เพิ
มพูนความเขา้ใจในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม
ได้สอดคล้องกับเนื* อหาเวลา 
แ ล ะ นั ก เ รี ย น  เ ลื อ ก ใ ช้ สื
 อ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ เ นื* อ ห า แ ล ะ
กิจกรรม นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การใชส้ื
อการเรียนรู้ มีการสรุป
บทเรียนและทบทวนเนื* อหา 
พดูเสียงดงัชดัเจน และสุภาพ 
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ตารางที
 23  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน(ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 ครั$งที� 3 สรุปผล 

1. ด้านผู้นําการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนวชิา
คณิตศาสตร์ 

สนทนาสร้างความเป็นกันเองกับ
นักเ รียน สอบถามนักเ รียนที
 ดูไม่
สบาย แตะหน้าผากว่ามีไข้หรือไม่ 
หากเรียนไม่ไหวไปนอนพกัที
ห้อง
พยาบาลหรือจะพกัศีรษะที
โตะ๊ก่อนก็
ได ้ชี* แจงจุดประสงค์การเรียนรู้หรือ
ขอบเขตของเนื*อหาให้นกัเรียนทราบ
มีการเชื
อมโยงเนื*อหาเดิมกบัเนื*อหา
ใหม่ ซักถามนักเรียนในขณะเรียนรู้
ทบทวนขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูนความ
เข้าใจในระหว่างการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมได้สอดคลอ้งกับเนื*อหา
เวลา และนักเรียน เลือกใช้สื
 อ
เหมาะสมกับเนื* อหาและกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใชส้ื
อการ
เ รี ย น รู้  มี การ สรุ ป บ ท เ รี ย น แ ล ะ
ทบทวนเนื* อหา พูดเสียงดังชัดเจน
และสุภาพ 

สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบั
นักเรียน ชี* แจงจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือขอบเขตของเนื*อหาให้
นักเรียนทราบ มีการเชื
อมโยง
เนื*อหาเดิมกบัเนื*อหาใหม่ ซกัถาม
นักเรียนในขณะเรียนรู้ ทบทวน
ขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูนความเขา้ใจ
ในระหว่างการจดัการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัเนื*อหา
เวลา และนักเรียน เลือกใช้สื
อ
เหมาะสมกบัเนื*อหาและกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใชส้ื
อ
การเรียนรู้ มีการสรุปบทเรียน
และทบทวนเนื*อหา พูดเสียงดัง
ชดัเจน และสุภาพ 

สนทนาสร้างความเป็นกันเองกับ
นักเ รียน ชี* แจงจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือขอบเขตของเนื*อหาให้
นักเ รียนทราบ มีการ เ ชื
 อมโยง
เนื*อหาเดิมกับเนื*อหาใหม่ ซักถาม
นักเรียนในขณะเรียนรู้ ทบทวน
ขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูนความเขา้ใจ
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื* อหา
เวลา และนักเรียน เลือกใช้สื
 อ
เหมาะสมกับเนื* อหาและกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื
 อ
การเรียนรู้ มีการสรุปบทเรียนและ
ทบทวนเนื*อหา พูดเสียงดงัชัดเจน
และสุภาพ 

สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบั
นักเรียน ชี* แจงจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือขอบเขตของเนื*อหาให้
นักเรียนทราบ มีการเชื
 อมโยง
เนื*อหาเดิมกบัเนื*อหาใหม่ ซักถาม
นักเรียนในขณะเรียนรู้ ทบทวน
ขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูนความเขา้ใจ
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื*อหา
เวลา และนักเรียน เลือกใช้สื
 อ
เหมาะสมกบัเนื*อหาและกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื
 อ
การเรียนรู้ มีการสรุปบทเรียนและ
ทบทวนเนื*อหา พูดเสียงดงัชดัเจน
และสุภาพ 
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ตารางที
 23  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 ครั$งที� 3 สรุปผล 

1. ด้านผู้นําการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.5 

สนทนาสร้างความเป็นกันเองกับ
นกัเรียน ชี*แจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้
หรือขอบเขตของเนื*อหาให้นักเรียน
ทราบ มีการเชื
อมโยงเนื*อหาเดิมกับ
เนื*อหาใหม่ ซักถามนักเรียนในขณะ
เรียนรู้ เ ดินดูนักเ รียนอย่างทั
วถึง 
ทบทวนขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูนความ
เข้าใจในระหว่างการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมได้สอดคลอ้งกับเนื*อหา
เวลา โดยให้นักเรียนช่วยกันแต่ง
กายพ์ยานี 11 หัวข้อ “ธรรมชาติคือ
อะไร” และนักเ รียน เ ลือกใช้สื
 อ
เหมาะสมกับเนื* อหาและกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใชส้ื
อการ
เ รี ย น รู้  มี การ สรุ ป บ ท เ รี ย น แ ล ะ
ทบทวนเนื* อหา พูดเสียงดังชัดเจน
และสุภาพ 

สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบั
นักเรียน ชี* แจงจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือขอบเขตของเนื*อหาให้
นักเรียนทราบ มีการเชื
อมโยง
เนื*อหาเดิมกบัเนื*อหาใหม่ ซกัถาม
นักเรียนในขณะเรียนรู้ ทบทวน
ขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูนความเขา้ใจ
ในระหว่างการจดัการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัเนื*อหา
เวลา และนักเรียน เลือกใช้สื
อ
เหมาะสมกบัเนื*อหาและกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใชส้ื
อ
การเรียนรู้ มีการสรุปบทเรียน
และทบทวนเนื*อหา พูดเสียงดัง
ชดัเจน และสุภาพ 

สนทนาสร้างความเป็นกันเองกับ
นักเ รียน ชี* แจงจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือขอบเขตของเนื*อหาให้
นักเ รียนทราบ มีการ เ ชื
 อมโยง
เนื*อหาเดิมกับเนื*อหาใหม่ ซักถาม
นักเรียนในขณะเรียนรู้ ทบทวน
ขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูนความเขา้ใจ
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื* อหา
เวลา และนักเรียน เลือกใช้สื
 อ
เหมาะสมกับเนื* อหาและกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื
 อ
การเรียนรู้ มีการสรุปบทเรียนและ
ทบทวนเนื*อหา พูดเสียงดงัชัดเจน
และสุภาพ 

สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบั
นักเรียน ชี* แจงจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือขอบเขตของเนื*อหาให้
นักเรียนทราบ มีการเชื
 อมโยง
เนื*อหาเดิมกบัเนื*อหาใหม่ ซักถาม
นักเรียนในขณะเรียนรู้ ทบทวน
ขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูนความเขา้ใจ
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื*อหา
เวลา และนักเรียน เลือกใช้สื
 อ
เหมาะสมกบัเนื*อหาและกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื
 อ
การเรียนรู้ มีการสรุปบทเรียนและ
ทบทวนเนื*อหา พูดเสียงดงัชดัเจน
และสุภาพ 
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ตารางที
 23  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 ครั$งที� 3 สรุปผล 

1. ด้านผู้นําการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.6 

สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบั
นักเ รียน ชี* แจงจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือขอบเขตของเนื*อหาให้
นักเ รียนทราบ มีการเ ชื
 อมโยง
เนื*อหาเดิมกบัเนื*อหาใหม่ ซักถาม
นักเรียนในขณะเรียนรู้ ทบทวน
ขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูนความเขา้ใจ
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื*อหา
เวลา และนักเรียน เลือกใช้สื
 อ
เหมาะสมกบัเนื*อหาและกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื
 อ
การเรียนรู้ มีการสรุปบทเรียนและ
ทบทวนเนื*อหา พูดเสียงดงัชดัเจน
และสุภาพ 

สนทนาสร้างความเป็นกนัเอง
กบันักเรียน ชี* แจงจุดประสงค์
การเรียนรู้หรือขอบเขตของ
เนื*อหาให้นกัเรียนทราบ มีการ
เชื
อมโยงเนื*อหาเดิมกบัเนื*อหา
ใหม่ ซักถามนักเรียนในขณะ
เรียนรู้ ทบทวนข้อมูลความรู้ 
เพิ
มพูนความเขา้ใจในระหว่าง
การจดัการเรียนรู้ จดักิจกรรม
ได้สอดคล้องกับเนื* อหาเวลา
แ ล ะ นัก เ รี ย น  เ ลื อ ก ใ ช้ สื
 อ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ เ นื* อ ห า แ ล ะ
กิจกรรม นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การใชส้ื
อการเรียนรู้ มีการสรุป
บทเรียนและทบทวนเนื* อหา
พดูเสียงดงัชดัเจน และสุภาพ 

สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบั
นักเรียน ชี* แจงจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือขอบเขตของเนื*อหา
ใหน้กัเรียนทราบ มีการเชื
อมโยง
เ นื* อ ห า เ ดิ ม กั บ เ นื* อ ห า ใ ห ม่
ซักถามนักเรียนในขณะเรียนรู้
ทบทวนข้อมูลความรู้ เพิ
มพูน
ค ว า ม เ ข้า ใ จ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
จัดการเ รียนรู้  จัดกิจกรรมได้
สอดคลอ้งกบัเนื*อหาเวลา และ
นักเรียน เลือกใช้สื
 อเหมาะสม
กบัเนื*อหาและกิจกรรม นกัเรียน
มีส่ว นร่ว มใน กา ร ใช้สื
 อกา ร
เรียนรู้ มีการสรุปบทเรียนและ
ท บ ท ว น เ นื* อ ห า  พู ด เ สี ย ง ดัง
ชดัเจน และสุภาพ 

สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบั
นักเรียน ชี* แจงจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือขอบเขตของเนื*อหาให้
นักเรียนทราบ มีการเชื
 อมโยง
เนื*อหาเดิมกบัเนื*อหาใหม่ ซักถาม
นักเรียนในขณะเรียนรู้ ทบทวน
ขอ้มูลความรู้ เพิ
มพูนความเขา้ใจ
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื*อหา
เวลา และนักเรียน เลือกใช้สื
 อ
เหมาะสมกบัเนื*อหาและกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื
 อ
การเรียนรู้ มีการสรุปบทเรียนและ
ทบทวนเนื*อหา พูดเสียงดงัชดัเจน
และสุภาพ 
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ตารางที
 23  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 ครั$งที� 3 สรุปผล 

2. ด้านการสร้างบรรยากาศที�ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

ยิ*มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนัมีความ
กระตือรือร้นในการสอน กระตุน้ให้
นกัเรียนคิดและลงมือปฏิบตัิ ช่วยเหลือ
เมื
อนกัเรียนไม่สามารถปฏิบตัิได ้เช่น
เมื
อใหต้วัแทนกลุ่มแต่งประโยค แต่พดู
ไม่ถูกครูจึงบอกวา่ “หนูพดูเป็นคาํมา
ก่อนก็ได ้เดีLยวครูช่วยเรียบเรียง แลว้
หนูพดูตามครูนะคะ”  มีเทคนิควธิีที
เร้า
ใจใหน้กัเรียนอยากติดตาม จดักิจกรรม
ที
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น 
ใหน้กัเรียนที
ไม่ปกติ (ไม่สามารถพดู
ไดช้ดัเจน) มาช่วยเรียงบตัรภาพ
ตามลาํดบัความชอบของตนที
หนา้ชั*น
เรียนแลว้ครูกล่าวขอบใจมากที
ช่วยครู 
และมีการทาํขอ้ตกลงระหวา่งครูกบั
นกัเรียนเพื
อกาํหนดเวลาการทาํงาน
กลุ่ม 

ยิ*มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนั เช่น 
เมื
อนกัเรียนออกเสียงลากยาวชา้
มาก ครูก็บอกวา่ “หนูพูดเร็วอีก
นิดนึงไดม้ั*ยคะ เดีLยวครูหลบันะ” 
มีความกระตือรือร้นในการสอน 
กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลงมือ
ปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที
เร้าใจให้
นกัเรียนอยากติดตาม โดยการใช้
บตัรภาพที
มีทาํกิจกรรมเหมือน 

กนัแต่มีความแตกต่างกนั ที
 
quickly or slowly จดักิจกรรมที

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ดว้ยการตอบคาํถามครูจากบตัร
ภาพ และการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

ยิ*มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนัมี
ความกระตือรือร้นในการสอน 
กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลง
มือปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที
เร้าใจ
ใหน้กัเรียนอยากติดตาม จดั
กิจกรรมที
นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ นาํเขา้สู่บทเรียน
ดว้ยการเล่นเกม Hang man 
โดยใหน้กัเรียนช่วยกนับอก
ตวัอกัษรเพื
อประกอบเป็นคาํที

ครูกาํหนดไว ้โดยครูใบค้าํเป็น
ภาษาองักฤษ นกัเรียน
สนุกสนานมาก และมีการทาํ
กิจกรรมกลุ่มเพื
อสรุป How to 
be a healthy student 

ยิ*มแยม้แจ่มใส มี
อารมณ์ขนัมีความ
กระตือรือร้นในการ
สอน กระตุน้ให้
นกัเรียนคิดและลงมือ
ปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที
เร้า
ใจใหน้กัเรียนอยาก
ติดตาม จดักิจกรรมที

นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ 
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ตารางที
 23  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 ครั$งที� 3 สรุปผล 

2. ด้านการสร้างบรรยากาศที�ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนวชิา
คณิตศาสตร์ 

ครูไม่ค่อยยิ*มแยม้ ทาํหนา้เฉยๆ 
แต่มีอารมณ์ขนั พูดใหน้กัเรียน
หวัเราะได ้มีความกระตือรือร้น
ในการสอน กระตุน้ใหน้กัเรียน
คิดและลงมือปฏิบตัิ มีเทคนิควธิี
ที
เร้าใจให้นกัเรียนอยากติดตาม 
จดักิจกรรมที
นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ โดยใหน้กัเรียนทาํ 
“ตารางร้อย” ดว้ยการระบายสี 7 
สี เพื
อนาํมาเขียนเป็นเศษส่วน
และร้อยละ แต่ครูถือผลงานของ
นกัเรียนมาสรุปหนา้ชั*น โดยไม่
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
แสดงผลงานของตน 
 

ครูยิ*มบ่อยขึ*น มีอารมณ์ขนั พูด
ใหน้กัเรียนหวัเราะได ้มีความ
กระตือรือร้นในการสอน 
กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลง
มือปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที
เร้าใจ
ใหน้กัเรียนอยากติดตาม จดั
กิจกรรมที
นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ ดว้ยการให้
นกัเรียนจบัคู่ ช่วยกนัสร้างมุม 
คู่ละ 3 มุม โดยอธิบายชนิดและ
ขนาดของมุมใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 

ครูแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนัมี
ความกระตือรือร้นในการสอน 
กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลง
มือปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที
เร้าใจ
ใหน้กัเรียนอยากติดตาม จดั
กิจกรรมที
นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ โดยการใชต้าราง 
KWDL เพื
อวเิคราะห์โจทย์
ปัญหา “การหาความยาวรอบ
รูปสี
เหลี
ยม” ดว้ยการทาํงาน
กลุ่มๆ ละ 3 คน  

ยิ*มแยม้แจ่มใส มี
อารมณ์ขนัมีความ
กระตือรือร้นในการ
สอน กระตุน้ให้
นกัเรียนคิดและลงมือ
ปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที

เร้าใจให้นกัเรียนอยาก
ติดตาม จดักิจกรรมที

นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ 
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ตารางที
 23  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 

ประเดน็การ

ประเมนิ 

ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 ครั$งที� 3 สรุปผล 

2. ด้านการสร้างบรรยากาศที�ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.5 

ยิ*มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนั มี
ความกระตือรือร้นในการสอน 
กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลงมือ
ปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที
เร้าใจให้
นกัเรียนอยากติดตาม จดั
กิจกรรมที
นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ โดยใหน้กัเรียน
แบ่งกลุ่มช่วยกนัแต่งกายพย์านี 
11 ในหวัขอ้ “ธรรมชาติคือ
อะไร” และใหส้รุปประโยชน์ที

ไดร้ับจากการแต่งกาพยย์านี 11 
ซึ
 งมีนกัเรียนไดก้ล่าวถึง
ความสาํคญัของการอนุรักษ์
ธรรมชาติที
เราทุกคนตอ้งช่วยกนั 

ยิ*มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนั มี
ความกระตือรือร้นในการ
สอน กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด
และลงมือปฏิบตัิ มีเทคนิควธิี
ที
เร้าใจใหน้กัเรียนอยาก
ติดตาม จดักิจกรรมที
นกัเรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
นกัเรียนเขียนจดหมายถึงญาติ
ผูใ้หญ่ แลว้อ่านใหเ้พื
อนใน
กลุ่มฟัง และเลือกคนที
เขียน
จดหมายดีที
สุดในกลุ่มออกมา
หนา้ชั*นเพื
อแบ่งปันใหเ้พื
อน
ทุกคนในหอ้งไดฟ้ัง ซึ
ง
นกัเรียนมีความสนุกสนาน 
และไดเ้ห็นวธิีการใชถ้อ้ยคาํที

หลากหลาย 

ยิ*มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนั เช่น 
ครูฟังนกัเรียนร้องเพลงชาติแลว้
ครูมกัจะรู้สึกหิวมาก เพราะ
นกัเรียนหลายคนร้องผดิ “ผดั
ไทยของไทยทุกส่วน”  
มีความกระตือรือร้นในการสอน 
กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลงมือ
ปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที
เร้าใจให้
นกัเรียนอยากติดตาม จดั
กิจกรรมที
นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ โดยการแบ่งกลุ่มแลว้
ส่งตวัแทนเล่นเกมตอบคาํถาม
เกี
ยวกบั “กาํเนิดเพลงชาติไทย” 
อยา่งสนุกสนาน 

ยิ*มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนั มี
ความกระตือรือร้นในการสอน 
กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลงมือ
ปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที
เร้าใจให้
นกัเรียนอยากติดตาม จดั
กิจกรรมที
นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ 
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ตารางที
 23  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การ

ประเมนิ 

ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 ครั$งที� 3 สรุปผล 

2. ด้านการสร้างบรรยากาศที�ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.6 

ยิ*มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์
ขนั มีความกระตือรือร้น
ในการสอน กระตุน้ให้
นกัเรียนคิดและลงมือ
ปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที
เร้า
ใจใหน้กัเรียนอยาก
ติดตาม จดักิจกรรมที

นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ เริ
มนาํเขา้สู่
บทเรียนดว้ยการ
แบ่งกลุ่มนกัเรียนแลว้
เล่นเกมพรายกระซิบ 
เกี
ยวกบัสาํนวนไทย 

ยิ*มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนัมี
ความกระตือรือร้นในการสอน 
กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลง
มือปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที
เร้าใจ
ใหน้กัเรียนอยากติดตาม จดั
กิจกรรมที
นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ ดว้ยการแบ่งกลุ่ม
นกัเรียนใหช้่วยกนัแต่ง
ประโยคโดยใชค้าํวเิศษณ์ตาม
ประเภทที
จบัสลากได ้กลุ่มละ 
3 ประโยค แลว้ไปนาํเสนอ
หนา้ชั*นเรียน 

ยิ*มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนัมีความ
กระตือรือร้นในการสอน กระตุน้ให้
นกัเรียนคิดและลงมือปฏิบตัิ มีเทคนิค
วธิีที
เร้าใจใหน้กัเรียนอยากติดตาม 
โดยนาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยการให้
นกัเรียนแทนนกัเรียนออกมาแสดง
บทบาทสมมติ จากโฆษณาฮานามิ 
แลว้ใหเ้พื
อนทายวา่เป็นเรื
องอะไร 

จดักิจกรรมที
นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ ดว้ยการใหน้กัเรียนช่วยกนั
ทาํป้ายโฆษณาเป็นกลุ่ม ใหน้กัเรียน
ช่วยกนัคิดคาํโฆษณาที
น่าสนใจ 

ยิ*มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนั
มีความกระตือรือร้นในการ
สอน กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด
และลงมือปฏิบตัิ มีเทคนิค
วธิีที
เร้าใจใหน้กัเรียนอยาก
ติดตาม จดักิจกรรมที

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ 
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ตารางที
 23  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 ครั$งที� 3 สรุปผล 

3. ด้านความรักและเมตตาต่อศิษย์ 

ครูผูส้อนวิชา
ภาษาองักฤษ 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น ถามนกัเรียนวา่ “ถา้เราพดู
หนา้ชั*นแลว้เพื
อนไม่ฟัง เราชอบ
ไหมคะ ดงันั*นเราตอ้งมีมารยาท
ในการสื
อสาร เมื
อมีผูพ้ดูกต็อ้งมี
ผูฟ้ัง” ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้
เกิดการเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียน
อยา่งทั
วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม เป็นภาษาองักฤษเมื
อ
นกัเรียนออกเสียงคาํศพัทย์ากๆ 
ไดถ้กูตอ้ง เช่น “good/very 
good/อ่านดงัๆ สิคะครูฟังได ้ถา้
ยงัไม่ถูกเดีLยวครูช่วย ไม่เป็นไร
นะ” สามารถควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสม  

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
เรื
องความมีนํ*าใจ ครูถามความเห็น
ของนกัเรียนวา่ “เวลาทาํงาน
ร่วมกบัเพื
อน เราตอ้งการใหเ้พื
อน
ช่วยเราทาํงานใช่มั*ยคะ? หากเพื
อน
ไม่ช่วยงาน เราชอบ มั*ยคะ? ถา้เรา
ไม่ชอบคนไม่ช่วยงานเรา เพื
อนก็
คงไม่ชอบหากเราไม่ช่วยงานเพื
อน 
เราอยูด่ว้ยกนั ตอ้งช่วยเหลือซึ
งกนั
และกนันะคะลกู” ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ เอาใจใส่
นกัเรียนอยา่งทั
วถึง เสริมกาํลงัใจ
อยา่งเหมาะสม สามารถควบคุม
อารมณ์ไดเ้หมาะสม  

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้กิดการ
เรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียนอยา่ง
ทั
วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่งเหมาะสม 
เช่น “ความหมายที
นกัเรียนตอบมา 
ถกูหมดเลย แต่เราตอ้งเลือกใชใ้ห้
ถกูตอ้งตามสถานการณ์ หรือ
เหตุการณ์ เพราะคาํภาษาองักฤษ 1 
คาํ สามารถแปลกเป็นไทยไดห้ลาย
ความหมาย เราตอ้งพิจารณาคาํ
รอบขา้งเพื
อเลือกใชไ้ดถ้กูตอ้ง” 
สามารถควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสม  

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้กิด
การเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียน
อยา่งทั
วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม สามารถควบคุม
อารมณ์ไดเ้หมาะสม  
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ตารางที
 23  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 ครั$งที� 3 สรุปผล 

3. ด้านความรักและเมตตาต่อศิษย์ 

ครูผูส้อนวชิา
คณิตศาสตร์ 

สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม เรื
องการมีนํ*าใจ 
แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ
งกนัและ
กนั ดว้ยการพดูวา่ “เราเห็น
เพื
อนไม่มีสี ก็แบ่งปันให้
เพื
อนใชด้ว้ยนะลูก เราตอ้ง
รู้จกัแสดงนํ*าใจ ช่วยเหลือกนั
และกนั” ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เอา
ใจใส่นกัเรียนอยา่งทั
วถึง 
เสริมกาํลงัใจอยา่งเหมาะสม 
สามารถควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสม 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
เรื
องความเพียรพยายาม ในการ
ทาํงานที
ไดร้ับมอบหมาย เรา
ตอ้งพยายามทาํใหส้าํเร็จ และ
ถามนกัเรียนวา่ เวลาที
นกัเรียน
ทาํงานสาํเร็จแลว้ รู้สึกอยา่งไร? 
นกัเรียนตอบวา่ “มีความ
ภาคภูมิใจ”  
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียน
อยา่งทั
วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม สามารถควบคุม
อารมณ์ไดเ้หมาะสม 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียน
อยา่งทั
วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม สามารถควบคุม
อารมณ์ไดเ้หมาะสม ในการ
ทาํงานกลุ่ม มีนกัเรียนบางกลุ่ม
บอกวา่กลุ่มหนูไม่มีคนเก่งเลย 
ครูบอกวา่ “ไม่เป็นไร เราก็
ช่วยกนัได ้ถา้ไม่เขา้ใจหรือ
สงสัยอะไรก็ถามครูนะลูก ครู
จะช่วยนะคะ” 

สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
เอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทั
วถึง 
เสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม สามารถควบคุม
อารมณ์ไดเ้หมาะสม 
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ตารางที
 23  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 ครั$งที� 3 สรุปผล 

3. ด้านความรักและเมตตาต่อศิษย์ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.5 

สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม เรื
องการอนุรักษ์
ธรรมชาติ โดยใหน้กัเรียน
แต่งกาพยย์านี 11 ในหวัขอ้ 
“ธรรมชาติคืออะไร” และให้
นกัเรียนอธิบายถึง
ความสาํคญัของธรรมชาติ
และสิ
งที
เราควรปฏิบตัิต่อ
ธรรมชาติ  
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียน
อยา่งทั
วถึง เสริมกาํลงัใจ
อยา่งเหมาะสม สามารถ
ควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสม  

สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เอา
ใจใส่นกัเรียนอยา่งทั
วถึง 
เสริมกาํลงัใจอยา่งเหมาะสม 
เช่นการคดัเลือกตวัแทนกลุ่ม 
ครูไดอ้ธิบายนกัเรียนวา่ “การ
ที
งานของเราไม่ถูกเลือกให้
เป็นตวัแทนกลุ่มไปนาํเสนอ
หนา้ชั*นเรียน ไม่ได้
หมายความวา่ผลงานของเรา
ไม่ดี แต่เป็นโอกาสที
เราจะ
แบ่งปันใหเ้พื
อนไดน้าํเสนอ
ผลงาน” สามารถควบคุม
อารมณ์ไดเ้หมาะสม  

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
เรื
องความรักชาติ จากการเรียนรู้ 
“กาํเนิดเพลงชาติไทย”  
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียนอยา่ง
ทั
วถึง เช่นครูเห็นนกัเรียนเกิด
อุบตัิเหตุแวน่สายตาชาํรุด ก็ช่วย
แกไ้ขเบื*องตน้เพื
อใชง้านได ้
มีการเสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม “วนันี* ร้องเพลงชาติ
ถูกตอ้งทุกคน ปรบมือใหต้วัเอง
ดว้ย เก่งมากลูก” สามารถ
ควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสม  

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียน
อยา่งทั
วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม สามารถควบคุม
อารมณ์ไดเ้หมาะสม  
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ตารางที
 23  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 ครั$งที� 3 สรุปผล 

3. ด้านความรักและเมตตาต่อศิษย์ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.6 

สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม เรื
องการใชค้าํพดู 
ซึ
 งนกัเรียนตอ้งมีสติเลือกใช้
คาํพดูที
เหมาะสมกบับุคคล
และกาลเทศะ  
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียน
อยา่งทั
วถึง เสริมกาํลงัใจ
อยา่งเหมาะสม สามารถ
ควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสม  

สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม เรื
องความสามคัคี 
การช่วยเหลือซึ
งกนัและกนั 
รู้จกัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื
น
เพื
อใหง้านส่วนรวมสาํเร็จได้
ดว้ยดี  
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียน
อยา่งทั
วถึง เสริมกาํลงัใจ
อยา่งเหมาะสม สามารถ
ควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสม  

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
เรื
องความประหยดั ตอ้งมีความ
ฉลาดในการเลือกใชส้ิ
งของ เช่น 
การทาํป้ายโฆษณา สามารถนาํ
กระดาษที
ใชแ้ลว้ดา้นเดียว มาใช้
อีกดา้นหนึ
งได ้และนาํเศษวสัดุ
เหลือใชม้าตกแต่งใหเ้กิดความ
สวยงามมากขึ*นไดด้ว้ย 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียนอยา่ง
ทั
วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม สามารถควบคุม
อารมณ์ไดเ้หมาะสม  

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียน
อยา่งทั
วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม สามารถควบคุม
อารมณ์ไดเ้หมาะสม  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ความคิดเห็นที�มีต่อรูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) 

(กลุ่มทดลอง) 
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ตารางที� 24  ความคิดเห็นที�มีต่อรูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) 
 

ครูภาษาองักฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาไทย ป.5 ครูภาษาไทย ป.6 สรุปผล 
 

1. ท่านคิดวา่ หลกัการของการเสริมพลงัเพื�อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 
 

 

เหมาะสม เพราะเป็น
การส่งเสริมครูให้
พฒันาความรู้ ทกัษะ 
และทศันคติดว้ยความ
มั�นใจ และนาํไปใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

เหมาะสม เพราะเป็นการ
ส่งเสริมสนบัสนุนครูให้
สามารถพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนของตนที�
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียน 

 

เหมาะสม กระบวนการเป็น
พลงัในการสนบัสนุน 
ส่งเสริม ทาํใหผู้เ้รียนมีส่วน
ร่วมและสามารถเรียนรู้สิ�ง
ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

เหมาะสม เนื�องจากเป็นการ
สร้างสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ที�สร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งครูผูส้อนกบัผูเ้รียน
ใหค้วามศรัทธาซึ� งกนัและกนั 
เป็นการกระตุน้ทศันคติเชิง
บวกทาํใหก้ารเรียนการสอน
มีคุณภาพตามเป้าหมายที�
กาํหนดของสถานศึกษา 
 

 
เหมาะสม เพราะเป็นการเสริม
พลงัครู ดว้ยกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบตัิงาน ส่งเสริม 
และสนบัสนุนใหแ้สดงออกซึ�ง
ความรู้ ทกัษะ ทศันคติที�เป็นพลงั
ในการจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียน 

 
 
 

 
 



 

 

 
346 

ตารางที� 24  ความคิดเห็นที�มีต่อรูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) (ต่อ) 
 

ครูภาษาองักฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาไทย ป.5 ครูภาษาไทย ป.6 สรุปผล 

2. ท่านคิดวา่ วตัถุประสงคข์องการเสริมพลงัเพื�อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 
 

เหมาะสม เพราะการ
เรียนรู้มีการพฒันาไม่จบ
สิEน ดงันัEน ถา้ครูไม่หยุด
การพฒันา ก็จะสามารถ
ไปพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ
ยิ�งขึEน 

 

เหมาะสม เพราะการ
พฒันาการเรียนการสอน
ตามสภาพความเป็นจริง
ของครูที�จดัการเรียนการ
สอนตอนกระบวนการ
เสริมพลงัการเรียนไดอ้ยา่ง
มีความสุข 

 

เหมาะสม เพราะครูมี
บทบาทหนา้ที�ที�
สาํคญั ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียน 

 

เหมาะสม เนื�องจากเป็นการ
พฒันาตวัครูที�ตอ้งตื�นตวัอยู่
ตลอดเวลาขณะที�ยงัทาํงาน
ดา้นการสอนอยู ่ เพื�อที�จะ
สามารถออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
ที�เหมาะสมและเอืEอต่อผูเ้รียน
ใหม้ีความสุขต่อการเรียนมี
ผลสัมฤทธิH ทางเรียนเพิ�มขัEน 
พร้อมทัEงทาํเป็นมนุษยท์ี�
สมบูรณ์อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งดี
และมีความสุข 

 

เหมาะสม เพราะเป็นการ
พฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครู ที�ส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขของ
นกัเรียน 
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ตารางที� 24  ความคิดเห็นที�มีต่อรูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) (ต่อ) 
 

ครูภาษาองักฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาไทย ป.5 ครูภาษาไทย ป.6 สรุปผล 

3. ท่านคิดวา่ ปัจจยัสนบัสนุนของการเสริมพลงัเพื�อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
(NICE Model) เหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 

เหมาะสม เพราะ
การจะพฒันาใหไ้ด้
ดี ตอ้งอาศยัการ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที�
มีส่วนเกี�ยวขอ้ง 

เหมาะสม ดงันีE   
(1) ผูบ้ริหารตอ้งสนบัสนุน
อุปกรณ์ สื�อเทคโนโลย ีการ
จดัการเรียนรู้  
(2) พฒันาการจดัการเรียนรู้ใหค้รู
มีส่วนร่วม ผูเ้สริมพลงัตอ้งดูแล
ใหค้าํปรึกษาครูผูส้อน ถา้มี
ปัญหาอะไรสามารถช่วยเหลือได ้
(3) การเสริมพลงัควรสร้าง
แรงจูงใจใหค้รูเกิดความไวว้างใจ
ในการใหข้อ้มูล ความรู้ ในการ
พฒันาต่อไป 

เหมาะสม เพราะครูตอ้งมี
สมรรถนะในการจดัการ
เรียนรู้ โดยไดร้ับการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารใน
การเอืEออาํนวยทรัพยากร
ต่างๆ ที�เหมาะสมต่อการ
จดัการเรียนรู้ของครู  

เหมาะสม เนื�องจากผูบ้ริหารท่าน
ตอ้งเห็นความสาํคญัของการสร้าง
ผูเ้รียนให้มีศกัยภาพและโรงเรียน
เปรียบเป็นบ้านหลังที�สองของ
ผู ้เ รียน ฉะนัE นก็ต้องให้ผู ้สอน
จดัการเรียนการสอนที�เหมาะสม
กบัวยัเพื�อใหผู้เ้รียนไดร้ับความรู้ที�
มีคุณภาพและมีความสุข จึงตอ้งมี
การพฒันาครูอยูต่ลอดเวลาเพื�อให้
เป็นครูมืออาชีพพร้อมทัE งสร้าง
ขวญัและกาํลงัใจใหก้บัครูดว้ย 

เหมาะสม เพราะผูบ้ริหารโรงเรียน
เห็นความสาํคญัของการเสริมพลงั 
และใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรเพื�อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
โดยครูมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เสริมพลงัทุกขัEนตอนเพื�อพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ 
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ตารางที� 24  ความคิดเห็นที�มีต่อรูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) (ต่อ) 
 

ครูภาษาองักฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาไทย ป.5 ครูภาษาไทย ป.6 สรุปผล 
 

4.การเสริมพลงัเพื�อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) มี
ขัEนตอน/กระบวนการเสริมพลงั เหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 
 

เหมาะสม เพราะการ
เสริมพลงัเพื�อพฒันา
สมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนมี
ความสุข จะเกิดการ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรม
ในการเรียน และเปิด
ใจพร้อมรับความรู้ได้
อยา่งเตม็ที� 

เหมาะสม ดงันีE  
(1) มีการวิเคราะห์สภาพ
จริงในปัจจุบนั 
(2) มีการวางแผนร่วมกนั 
(3) เสริมพลงัอยา่งต่อเนื�อง 
(4) มีการวดัและ
ประเมินผล 

เหมาะสม การพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ตอ้งทราบสภาพ
ปัญหาจึงจะวางแผนหาแนวทาง
เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้าง
แรงจูงใจ และประเมินผลเพื�อ
นาํไปพฒันาต่อไป 

เหมาะสม เนื�องจากการ
จะจดัการเรียนการสอน
ใหก้บัผูเ้รียนก็ตอ้ง
วเิคราะห์สภาพจริงของ
ผูเ้รียนจึงจะจดัการเรียน
การสอนไดถู้กตอ้ง
เหมาะสม  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดทัEงผูจ้ดั
และผูเ้รียน 

เหมาะสม เพราะการเสริมพลงัเพื�อ
พฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที�
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
ตอ้งมีการวเิคราะห์สภาพจริงเพื�อ
วางแผนร่วมกนัเพื�อพฒันา
สมรรถนะ มีการเสริมพลงัอยา่ง
ต่อเนื�อง ดว้ยการสร้างแรงจูงใจ และ
มีการวดัและประเมินผลเพื�อนาํไป
พฒันาต่อไป 

 

5.ท่านมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง การเสริมพลงัเพื�อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา (NICE Model) หรือไม่  อยา่งไร 
 

ครูคณิตศาสตร์ การเรียนการสอนเพื�อใหน้กัเรียนมีใจรักวิชานัEนๆ ถา้นกัเรียนเขา้ใจและเรียนอยา่งมีความสุข ความคิดนัEนก็จะติดตวัหรือฝังลึกไป ไม่มี
วนัลืม และสามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้  

ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 

(กลุ่มขยายผล) 
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ตารางที� 25  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
 

ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 สรุปผล 

1. ท่านสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียนได้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

เหมาะสม เป็นการจดัการเรียนรู้ที�ทาํให้
นกัเรียนมีความสุข ออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัคิดแต่ง
ประโยค กลา้แสดงออก เนื0อหาตรงตาม
ตวัชี0วดั เนื0อหาวิชามีความต่อเนื�อง
เชื�อมโยงกบัความรู้เดิม 

เหมาะสม เพราะไดจ้ดัการเรียนการสอนให้
นกัเรียนมีความสุข มีการออกแบบการ
เรียนรู้ที�ส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดเป็น มีความ
มั�นใจ และกลา้แสดงออก เนื0อหาตรงตาม
ตวัชี0วดั ต่อเนื�องความรู้เดิม ซึ�งนกัเรียน
สามารถนาํความรู้เรื�องการอนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้มมาใชส้ื�อสารในชีวิตประจาํวนั
ได ้

เป็นการจดัการเรียนรู้ที�ทาํใหน้กัเรียนมี
ความสุข มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ส่งเสริมทกัษะการคิด กลา้แสดงออก 
เนื0อหาตรงตามตวัชี0วดั มีความต่อเนื�อง
เชื�อมโยงกบัความรู้เดิม และสามารถนาํ
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย  

เหมาะสม คือ จดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนมี
ความสุข มีการออกแบบการเรียนรู้ให้
นกัเรียนคิดเป็น มีความมั�นใจ กลา้
แสดงออก มีเนื0อหาวิชาตรงตามตวัชี0วดั 
เนื0อหาต่อเนื�องความรู้เดิม และนกัเรียน
สามารถนาํความรู้เรื�องประโยคไปใชใ้น
การสื�อสารในชีวิตประจาํวนัได ้

สามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ตรงตามตวัชี0วดั เนื0อหาวิชา
ต่อเนื�อง เชื�อมโยงจากความรู้เดิม และ
นาํไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั สามารถ
ใชค้าํไดถ้กูตอ้งเหมาะสม 

จดัการเรียนรู้ใหน้กัเรียนมีความสุข มีการ
ออกแบบการเรียนรู้ใหน้กัเรียนคิดเป็น มี
ความมั�นใจ กลา้แสดงออก มีเนื0อหาวิชา
ตรงตามตวัชี0วดั มีความต่อเนื�องเชื�อมโยง
จากความรู้เดิม และนกัเรียนสามารถนาํ
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งและเหมาะสม 
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ตารางที� 25  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การ

ประเมนิ 

ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 สรุปผล 

2. ท่านสามารถจดักจิกรรมการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียนได้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้หมาะสม ทาํ
ใหน้กัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรม
อยา่งทั�วถึง ส่งเสริมนกัเรียนใหไ้ดฝ้ึกพดู
จากบตัรคาํ แต่งประโยค มีการถามและ
ตอบ แสดงบทบาทสมมติ ทาํใหน้กัเรียน
สนุกสนานในการเรียนที�ไดพ้ดูกบัเพื�อน
ที�รับบทเป็นพ่อ-แม่ 

เหมาะสม นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกขั0นตอนอยา่งสนุกสนาน ตั0งแต่การ
ร่วมเล่นเกม ร้องเพลง ทายคาํศพัทจ์ากท่าใบ ้การ
จดัเรียงคาํศพัทต์ามพจนานุกรม การอ่านคาํศพัท ์
การจบัคู่คาํศพัทก์บัรูปภาพ และการช่วยกนัแต่ง
ประโยคจากรูปภาพประจาํกลุ่มเกี�ยวกบัการ
อนุรักษส์ิ�งแวดลอ้ม ทาํใหน้กัเรียนมีความสุขและ
สนุกสนานในขณะเรียน 

นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกขั0นตอนอยา่งสนุกสนาน ตั0งแต่การร่วมเล่น
เกม ร้องเพลง ทายคาํศพัทจ์ากท่าใบ ้การ
จดัเรียงคาํศพัทต์ามพจนานุกรม การอ่าน
คาํศพัท ์การจบัคู่คาํศพัทก์บัรูปภาพ และการ
ช่วยกนัแต่งประโยคจากรูปภาพ การถาม-ตอบ 
แสดงบทบาทสมมติ ทาํใหน้กัเรียนมีความสุข
และสนุกสนานในขณะเรียน 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย  

จดักิจกรรมไดเ้หมาะสม คือ นกัเรียนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมกนัทุกคน โดย
ออกมาติดบตัรคาํบนกระดาน มีการร้อง
เพลง ปรบมือ ตอบคาํถาม ใหก้าํลงัใจ 
ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสุข สนุกสนานใน
ชั�วโมงเรียน 

สามารถจดักิจกรรมการเรียนที�ส่งเสริมการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขไดอ้ยา่งเหมาะสม มีการปรบมือ 
เสริมกาํลงัใจ สร้างความพร้อม มีการนาํเพลงและ
เกมมาร้องเพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้คู่กบัความ
สนุกสนานและง่ายต่อการจาํ ทาํใหน้กัเรียนจาํได้
ง่ายและเร็วขึ0น 

สามารถจดักิจกรรมการเรียนที�ส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งมีความสุขไดอ้ยา่งเหมาะสม มีการ
ปรบมือ เสริมกาํลงัใจ สร้างความพร้อม มีการ
นาํเพลงและเกมมาร้องเพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้คู่
กบัความสนุกสนานและง่ายต่อการจาํ ทาํให้
นกัเรียนจาํไดง้่ายและเร็วขึ0น 
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ตารางที� 25  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 สรุปผล 

3. ท่านสามารถใช้สื�อการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมคีวามสุขของนักเรียนได้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

สามารถใชส้ื�อจดักิจกรรมไดเ้หมาะสม ให้
นกัเรียนไดใ้ชส้ื�อดว้ยตวัเองแลว้เรียนรู้
พร้อมกบัเพื�อนๆ ในการฝึกทกัษะการฟัง 
การพดู 

เหมาะสม มีการใชส้ื�อ เกม เพลง บตัร
คาํ บตัรภาพ ประกอบการเรียนรู้ และ
ใหน้กัเรียนทุกคนไดใ้ชส้ื�อในกลุ่มของ
ตนเอง 

มีการใชส้ื�อ เกม เพลง บตัรคาํ บตัรภาพ 
ประกอบการเรียนรู้ และใหน้กัเรียนทุกคนได้
ใชส้ื�อดว้ยตนเองหรือในกลุ่มของตนเอง แลว้
เรียนรู้ไปพร้อมกบัเพื�อนๆ เพื�อฝึกทกัษะการ
ฟัง การพดู  
 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย  

เหมาะสม คือ มีการใชส้ื�อ โดยการใชเ้พลง
ง่ายๆ ที�เคยร้องนาํเขา้สู่บทเรียน ใชส้ื�อบตัร
คาํ และใหน้กัเรียนร่วมกนัใชส้ื�อ 

ใชส้ื�อไดอ้ยา่งเหมาะสม คือ สื�อที�
นาํมาใชใ้นการเรียนการสอน นกัเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการใชส้ื�อ ทาํให้
นกัเรียนสนุกสนานในการเรียน และ
ส่งเสริมความกลา้แสดงออก 

สื�อที�นาํมาใชใ้นการเรียนการสอน เช่น เพลง
ง่ายๆ ที�เคยร้องเพื�อนาํเขา้สู่บทเรียน ใชบ้ตัรคาํ 
โดยที�นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการใชส้ื�อ 
ทาํใหน้กัเรียนสนุกสนานในการเรียน และ
ส่งเสริมความกลา้แสดงออก 
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ตารางที� 25  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 สรุปผล 

4. ท่านสามารถวดัประเมนิผลนักเรียนได้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

มีการวดัผลการพดู ถาม-ตอบได้
เหมาะสม สังเกตจากการที�นกัเรียน
สามารถพดูประโยค การถามคาํถาม 
และการตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เหมาะสม มีการวดัประเมินผลทั0งก่อนเรียน
และหลงัเรียน ในขณะที�สอนก็มีการประเมิน
ดว้ย โดยการสังเกตจากการทาํกิจกรรม เมื�อ
นกัเรียนปฏิบตัิ (พดู/เขียน) ไม่ถูกตอ้ง ก็จะ
รีบทกัทว้งเพื�อใหน้กัเรียนแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

มีการวดัประเมินผลทั0งก่อนเรียนและหลงั
เรียน ในขณะที�สอนก็มีการประเมินดว้ยการ
ถาม-ตอบ และการสังเกตจากการทาํ
กิจกรรม เมื�อนกัเรียนปฏิบตัิ (พดู/เขียน) ไม่
ถูกตอ้ง ก็จะรีบทกัทว้งเพื�อใหน้กัเรียนแกไ้ข
ไดท้นัท่วงที 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย  

เหมาะสม คือ มีการวดัผล ประเมินผล
ความสามารถจากการตอบคาํถาม ติด
บตัรคาํให้เป็นประโยคสองส่วน/สาม
ส่วน และประโยคส่วนขยาย การ
ทาํงานกลุ่มตามภาพรวมภายในชั0น
เรียน 

วดัประเมินผลผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดย
มีการประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 
และประเมินผลในการทาํกิจกรรม ความ
ร่วมมือ 

วดัประเมินผลผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดย
มีการประเมินผลก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ประเมินผลระหวา่งเรียนดว้ยการถาม-ตอบ 
สังเกตการทาํกิจกรรม ความร่วมมือ 
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ตารางที� 25  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ ครั&งที� 1 ครั&งที� 2 สรุปผล 

5. ท่านมีความรู้สึกอย่างไร ต่อการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

รู้สึกดีใจ ภูมิใจที�นกัเรียนตั0งใจเรียน 
นกัเรียนเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน มี
ความกลา้แสดงออกในการเรียนรู้  

รู้สึกดีใจและภูมิใจที�จดักิจกรรมการเรียนรู้
ที�ทาํใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และมี
ความสุขในขณะทาํกิจกรรม มีความเขา้ใจ
เนื0อหาที�สอนดว้ย 

รู้สึกดีใจและภูมิใจที�จดักิจกรรมการเรียนรู้ที�
ทาํใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ตั0งใจเรียน เกิดความสนุกสนาน และมี
ความสุขในขณะทาํกิจกรรม มีความเขา้ใจ
เนื0อหาที�สอนดว้ย 
 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย  

รู้สึกภูมิใจที�ไดจ้ดักิจกรรมการ
เรียนรู้ที�นกัเรียนเกิดความ
สนุกสนาน นกัเรียนใหค้วามร่วมมือ 
กลา้แสดงออก กลา้คิด กลา้ตอบ
คาํถาม เขา้ใจในเนื0อหาวชิา 

รู้สึกภูมิใจที�ตนเองสอนใหเ้ด็กไดค้วามรู้
และสร้างความสุขใหเ้ด็กในการเรียน ทาํ
ใหเ้ด็กรักในภาษา รักภาษาไทย และเกิด
ความรัก ความศรัทธาในตวัครูผูส้อน 

รู้สึกภูมิใจที�ตนเองสอนใหเ้ด็กไดค้วามรู้ 
นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน นกัเรียนให้
ความร่วมมือ กลา้แสดงออก กลา้คิด กลา้ตอบ
คาํถาม เขา้ใจในเนื0อหาวชิา สร้างความสุขให้
เด็กในการเรียน ทาํให้เด็กรักในภาษา รัก
ภาษาไทย และเกิดความรัก ความศรัทธาในตวั
ครูผูส้อน 
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ตารางที� 25  ผลการประเมินตนเองของครู ที�มีต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน ความคิดเห็นของครู 

6. ความคิดเห็นอื�นๆ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ 

ในการประเมินตนเองของครูในครั0 งนี0  ไดม้ีการพฒันาการสอน เนื�องจากไดร้ับความอนุเคราะห์จากผูเ้สริมพลงัเป็นอยา่งดี 
ทั0งในดา้นคาํแนะนาํ เทคนิคการสอนที�นาํมาแบ่งปันใหท้างคลิปวดีิโอและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย  

ในการประเมินตนเองในเรื�องการจดัการเรียนรู้อยา่งมีความสุขในครั0 งนี0  เป็นการพฒันาการสอน โดยไดร้ับความรู้ 
คาํแนะนาํ และเทคนิคการสอนที�ดีๆ เป็นประโยชน์ อีกทั0งไดล้งมือปฏิบตัิจริง เกิดความภูมิใจ 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

ผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครู 

ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน 

(กลุ่มขยายผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

357 

ตารางที� 26  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 สรุปผล 

1. ด้านผู้นําการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ ป.6 

ทักทายนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ สําเนียง
ไพเราะ ฟังชดัเจน ชี.แจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้
หรือขอบเขตของเนื. อหาให้นักเรียนทราบ
ซกัถามนักเรียนในขณะเรียนรู้ ทบทวนขอ้มูล
ความรู้ เพิ�มพูนความเข้าใจในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับ
เนื.อหาเวลา และนกัเรียน เลือกใชส้ื�อเหมาะสม
กบัเนื.อหาและกิจกรรม นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การใชส้ื�อการเรียนรู้ นกัเรียนไดม้ีส่วนร่วมใน
การใช้บัตรคาํ บัตรภาพ เพื�อทบทวนคาํศัพท์
เกี�ยวกบัสถานที� และนาํมาใช้แต่งประโยคให้
ถูกตอ้งวา่นกัเรียนจะทาํอะไร ในสถานที�ใด มี
การสรุปบทเรียนและทบทวนเนื.อหาพูดเสียง
ดงัชัดเจน และสุภาพ มกัสื�อสารกบันักเรียน
เป็นภาษาอังกฤษ ช้าๆ และชัดเจน เพื�อให้
นกัเรียนฝึกฟังไดเ้ขา้ใจง่ายขึ.น 

ส น ท น า ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น กัน เ อ ง กับ นัก เ รี ย น เ ป็ น
ภาษ าอัง กฤ ษ  สํา เ นี ย ง ไ พ เ ร าะ  ฟั ง ชัด เ จ น  ชี. แ จ ง
จุดประสงค์การเ รียนรู้หรือขอบเขตของเนื. อหาให้
นกัเรียนทราบ มีการเชื�อมโยงเนื.อหาเดิมกบัเนื.อหาใหม่
ทบทวนคาํศัพท์ดว้ยบัตรภาพ ซักถามนักเรียนในขณะ
เรียนรู้ ทบทวนข้อมูลความรู้ เพิ�มพูนความเข้าใจใน
ระหว่างการจดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมไดส้อดคลอ้งกับ
เนื.อหาเวลา และนกัเรียน เลือกใชส้ื�อเหมาะสมกบัเนื.อหา
และกิจกรรม มีการสรุปบทเรียนและทบทวนเนื.อหา พูด
เสียงดงัชดัเจน และสุภาพ นาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยการเล่น
เกมส่งของ (กระป๋องแป้ง) พร้อมกับร้องเพลงประจํา
ห้อง “I see you. I go to school, today. Mother loves me 
and dog. Father looks at elephant. He eats mango every 
days. Teacher works hard at school.” (ทาํนองเพลง ชา้ง 
ชา้ง ชา้ง) 2 รอบ เพลงจบแลว้กระป๋องแป้งอยูท่ี�ใคร คน
นั.นตอ้งลุกขึ.นใบค้าํใหเ้พื�อนๆ ในหอ้งเรียนทายแลว้ตอบ
เป็นภาษาองักฤษ 

สนทนาสร้างความเป็นกันเองกับ
นกัเรียน ชี. แจงจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือขอบเขตของเนื.อหาให้นักเรียน
ทราบ มีการเชื�อมโยงเนื. อหาเดิมกับ
เนื.อหาใหม่ ซักถามนักเรียนในขณะ
เรียนรู้ ทบทวนขอ้มูลความรู้ เพิ�มพูน
ความเข้าใจในระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ จัดกิจกรรมได้สอดคลอ้งกับ
เนื.อหาเวลา และนกัเรียน เลือกใชส้ื�อ
เหมาะสมกับเนื. อหาและกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื�อการ
เรียนรู้ มีการสรุปบทเรียนและทบทวน
เนื.อหา พดูเสียงดงัชดัเจน และสุภาพ 
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ตารางที� 26  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 
ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 สรุปผล 

1. ด้านผู้นําการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.4  

สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบันกัเรียน ชี. แจง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือขอบเขตของเนื.อหาให้
นักเรียนทราบ มีการเชื�อมโยงเนื. อหาเดิมกับ
เนื. อหาใหม่ ซักถามนักเ รียนในขณะเรียนรู้
ทบทวนขอ้มูลความรู้เรื� องประโยค 2 ส่วน เพื�อ
เตรียมเรียนเรื� องประโยค 3 ส่วน เพิ�มพูนความ
เขา้ใจในระหวา่งการจดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมได้
สอดคลอ้งกบัเนื.อหาเวลา และนกัเรียน เลือกใช้
สื�อเหมาะสมกบัเนื.อหาและกิจกรรม นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการใชส้ื�อการเรียนรู้ มีการใชบ้ตัรคาํ 
เพื�อให้นกัเรียนนาํมาใชใ้นการแต่งประโยค โดย
การใชค้าํขยายใหถู้กตอ้ง มีการสรุปบทเรียนและ
ทบทวนเนื.อหา พดูเสียงดงัชดัเจน และสุภาพ 

สนทนาสร้างความเป็นกนัเองกบันกัเรียน ชี. แจง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือขอบเขตของเนื.อหาให้
นักเรียนทราบ มีการเชื�อมโยงเนื. อหาเดิมกับ
เนื. อหาใหม่ ทบทวนสิ� งที� เ รียนเมื�อวาน เรื� อง 
“คาํพอ้งรูป” เป็นอยา่งไร นกัเรียนตอบไดเ้สียงดงั
พร้อมกนัทั.งห้อง ซักถามนกัเรียนในขณะเรียนรู้
ทบทวนข้อมูลความรู้ เพิ�มพูนความเข้าใจใน
ระหว่ า งก า รจัดกา ร เ รีย น รู้  จัด กิ จกร รมไ ด้
สอดคลอ้งกบัเนื.อหาเวลา และนกัเรียน เลือกใช้
สื�อเหมาะสมกบัเนื.อหาและกิจกรรม นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการใช้สื� อการเรียนรู้ มีการสรุป
บทเรียนและทบทวนเนื.อหา พูดเสียงดงัชัดเจน
และสุภาพ 

ส น ท น า ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น กัน เ อ ง กับ
นักเรียน ชี. แจงจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือขอบเขตของเนื. อหาให้นักเรียน
ทราบ มีการเชื� อมโยงเนื. อหาเดิมกับ
เนื. อหาใหม่ ซักถามนักเรียนในขณะ
เรียนรู้ ทบทวนข้อมูลความรู้ เพิ�มพูน
ความเขา้ใจในระหว่างการจดัการเรียนรู้
จดักิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัเนื.อหาเวลา
และนักเรียน เลือกใช้สื�อเหมาะสมกับ
เนื.อหาและกิจกรรม นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการใช้สื� อการ เ รียนรู้  มีการสรุป
บทเรียนและทบทวนเนื.อหา พูดเสียงดงั
ชดัเจน และสุภาพ 
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ตารางที� 26  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 
ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 สรุปผล 

2. ด้านการสร้างบรรยากาศที�ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ ป.6 

ยิ.มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนัมีความกระตือรือร้นใน
การสอน กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลงมือปฏิบตัิ 
ช่วยเหลือเมื�อนกัเรียนไม่สามารถปฏิบตัิได ้เช่นเมื�อ
ใหต้วัแทนกลุ่มแต่งประโยค แต่พดูไม่ถูกครูจึงบอก
วา่ “หนูพดูเป็นคาํมาก่อนก็ได ้เดี_ยวครูช่วยเรียบ
เรียง แลว้หนูพดูตามครูนะคะ”  มีเทคนิควธิีที�เร้าใจ
ใหน้กัเรียนอยากติดตาม จดักิจกรรมที�นกัเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยการใหน้กัเรียนจบัคู่เพื�อ
แสดงบทบาทสมมติตามเหตุการณ์ที�จบัสลากได ้วา่
นกัเรียนจะไปที�ใด “Place to go” แลว้อาสาสมคัร
ออกมาแสดงบทบาทสมมติหนา้ชั.นเรียน โดยให้
เพื�อนตอบวา่แต่ละคู่ไปทาํอะไร ที�ไหน 

ยิ.มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนั มีความกระตือรือร้นใน
การสอน กระตุน้ใหน้กัเรียนคิดและลงมือปฏิบตัิ มี
เทคนิควธิีที�เร้าใจใหน้กัเรียนอยากติดตาม จดักิจกรรม
ที�นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ดว้ยการใหน้กัเรียน
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (สื�อ : แผงพลาสติก บตัรกลุ่มคาํ 
บตัรภาพ) นกัเรียนช่วยกนัจบัคู่บตัรภาพและบตัร
กลุ่มคาํที�มีความหมายเดียวกนั แลว้ใหเ้ลือกตวัแทน
กลุ่มละ 1 คนไปเป็นกรรมการตรวจงานของเพื�อนกลุ่ม
อื�น โดยครูเฉลยพร้อมกบันกัเรียนทั.งหอ้ง ใหน้กัเรียน
ออกเสียงดว้ย ถา้ออกเสียงไม่ชดัหรือไม่ถูกตอ้ง ครูจะ
ใหพ้ดูซํ. า แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัเรียงบตัรกลุ่มคาํ 
ตามลาํดบัตวัอกัษร โดยครูใหน้กัเรียนร้องเพลง ABC  
ช่วยการเรียงลาํดบั 

ยิ.มแยม้แจ่มใส มี
อารมณ์ขนัมีความ
กระตือรือร้นในการ
สอน กระตุน้ให้
นกัเรียนคิดและลงมือ
ปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที�เร้า
ใจใหน้กัเรียนอยาก
ติดตาม จดักิจกรรมที�
นกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ 
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ตารางที� 26  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การ

ประเมนิ 

ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 สรุปผล 

2. ด้านการสร้างบรรยากาศที�ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.4 

ยิ.มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนั มีความ
กระตือรือร้นในการสอน กระตุน้ใหน้กัเรียน
คิดและลงมือปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที�เร้าใจให้
นกัเรียนอยากติดตาม ดว้ยการใหน้กัเรียน
ปรบมือ 1 ครั. ง 2 ครั. ง หากมีครึ� งครั. ง ให้
นกัเรียนพดูวา่ “โช๊ะ” นกัเรียนสนุกสนานมาก 
และไดผ้ลดีมากในการดึงความสนใจของ
นกัเรียนก่อนที�จะเริ�มกิจกรรมต่อไป และครูจดั
กิจกรรมที�นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
โดยการใชบ้ตัรคาํ และแถบประโยค ช่วยกนั
ทาํกิจกรรมเป็นกลุ่ม แต่งประโยค 2 ส่วน และ
ประโยค 3 ส่วน แลว้นาํไปเสนอใหค้รูและ
เพื�อนๆ หนา้ชั.นเรียน   

ยิ.มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนัมีความ
กระตือรือร้นในการสอน กระตุน้ใหน้กัเรียน
คิดและลงมือปฏิบตัิ มีเทคนิควธิีที�เร้าใจให้
นกัเรียนอยากติดตาม เช่น ก่อนจะเริ�มกิจกรรม 
ครูจะถามนกัเรียนวา่ “พร้อมมั.ยคะ” นกัเรียน
ตอบเสียงดงัพร้อมกนัวา่ “พร้อมแลว้ พร้อม
แลว้ อุย๊ ตื�นเตน้”  และครูจดักิจกรรมที�
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยการให้
นกัเรียนร้องเพลง “ส่งบตัรคาํ” แลว้ทุกคนส่ง
บตัรคาํต่อให้เพื�อน เมื�อเพลงหยดุแลว้บตัรคาํ
อยูท่ี�ใคร ใหค้นนั.นนาํบตัรคาํไปติดบน
กระดาน ใหต้รงกบั คาํที�ออกเสียงเหมือนกนั 
เช่น ยา่-หญา้, ศุกร์-สุข-สุก, รส-รด-รถ, กาํ-
กรรม (คาํพอ้งเสียง) 

ยิ.มแยม้แจ่มใส มีอารมณ์ขนั
มีความกระตือรือร้นในการ
สอน กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด
และลงมือปฏิบตัิ มีเทคนิค
วธิีที�เร้าใจใหน้กัเรียนอยาก
ติดตาม จดักิจกรรมที�
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ 
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ตารางที� 26  ผลการสังเกตการจดัการเรียนรู้ของครู ที�ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน (ต่อ) 
 

ประเดน็การประเมนิ ครั$งที� 1 ครั$งที� 2 สรุปผล 

3. ด้านความรักและเมตตาต่อศิษย์ 

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษ ป.6 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียน
อยา่งทั�วถึง  เสริมกาํลงัใจอยา่งเหมาะสม เป็น
ภาษาองักฤษเมื�อนกัเรียนออกเสียงคาํศพัท์
ยากๆ ไดถ้กูตอ้ง เช่น “good/very good/อ่าน
ดงัๆ สิคะครูฟังได ้ถา้ยงัไม่ถกูเดี_ยวครูช่วย ไม่
เป็นไรนะ” สามารถควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสม  

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรื�อง 
ความซื�อสัตย ์ขณะทาํแบบทดสอบก่อน-
หลงัเรียน และครูดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ใหเ้กิดการเรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียนอยา่ง
ทั�วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่งเหมาะสม 
สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสม 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียนอยา่ง
ทั�วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม สามารถควบคุมอารมณ์
ไดเ้หมาะสม  

ครูผูส้อนวชิา
ภาษาไทย ป.4 

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรื�อง ความ
มีนํ.าใจ ช่วยเหลือแบ่งปันกนั และครูดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เอาใจ
ใส่นกัเรียนอยา่งทั�วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม สามารถควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสม  

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรื�อง 
ความสามคัคี ทาํงานเป็นกลุ่มตอ้ง
ช่วยเหลือกนั และครูดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เอาใจใส่
นกัเรียนอยา่งทั�วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม สามารถควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสม  

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ เอาใจใส่นกัเรียนอยา่ง
ทั�วถึง เสริมกาํลงัใจอยา่ง
เหมาะสม สามารถควบคุมอารมณ์
ไดเ้หมาะสม  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 

ความคิดเห็นที�มีต่อรูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) 

(ขยายผล) 
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ตารางที
 27  ความคิดเห็นที
มีต่อรูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) 
 

ครูภาษาองักฤษ ป.6 ครูภาษาไทย ป.4 สรุปผล 

1. ท่านคิดวา่ หลกัการของการเสริมพลงัเพื
อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 

 
เหมาะสม โดยเฉพาะการเสริมพลงัครูดว้ยการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน ส่งเสริม และ
สนบัสนุนใหแ้สดงออกซึ
งความรู้ ทกัษะ 
ทศันคติที
เป็นพลงัในการจดัการเรียนรู้ที
ส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

 
เหมาะสม การเสริมพลงัครูเป็นการ
พฒันาการเรียนการสอน ส่งเสริม 
สนบัสนุนใหค้รูไดแ้สดงออกซึ
งความรู้ 
ความคิด ทกัษะ จนเกิดความใส่ใจ มี
ทศันคติที
ดี เกิดพลงัในการจดัการเรียนรู้ 

 
เหมาะสม การเสริมพลงัครูเพื
อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้โดยการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูได้
แสดงออกซึ
งความรู้ ความคิด ทกัษะ จนเกิดความใส่
ใจ มีทศันคติที
ดี เกิดพลงัในการจดัการเรียนรู้ที

ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 

2. ท่านคิดวา่ วตัถุประสงคข์องการเสริมพลงัเพื
อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 

 
เหมาะสม ทาํใหค้รูไดพ้ฒันาสมรรถนะในการ
จดัการเรียนรู้ของครูอยา่งเป็นระบบมากขึ@น ทาํ
ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ
งที
ครูสอนและ
เกิดความสนุกสนานในการเรียน 

 
เหมาะสม เป็นการพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนโดยสร้างความเชื
อมั
น ไวว้างใจ 
นาํไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนการสอน
อยา่งเป็นระบบมากขึ@น และส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

 
เหมาะสม เป็นการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
โดยสร้างความเชื
อมั
น ไวว้างใจ นาํไปสู่การ
พฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบมากขึ@น และ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
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ตารางที
 27  ความคิดเห็นที
มีต่อรูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) (ต่อ) 
 

ครูภาษาองักฤษ ป.6 ครูภาษาไทย ป.4 สรุปผล 

3. ท่านคิดวา่ ปัจจยัสนบัสนุนของการเสริมพลงัเพื
อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา (NICE Model) เหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 

 
เหมาะสม โดยผูบ้ริหารและผูเ้สริมพลงัเห็น
ความสาํคญัของการเสริมพลงั และใหก้าร
สนบัสนุนทรัพยากรเพื
อพฒันาสมรรถนะการ
จดัการเรียนรู้ อีกทั@งยงัเป็นการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ที
ครูมีส่วนร่วมในทุกขั@นตอนอีกดว้ย 

 
เหมาะสม ไดร้ับปัจจยัสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
โรงเรียน และเห็นความสาํคญัในการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ และยงัเป็นการพฒันาการมีส่วน
ร่วมของครูในทุกขั@นตอน 

 
เหมาะสม โดยผูบ้ริหารและผูเ้สริมพลงัเห็น
ความสาํคญัของการเสริมพลงั และใหก้าร
สนบัสนุนทรัพยากรเพื
อพฒันาสมรรถนะ
การจดัการเรียนรู้ อีกทั@งยงัเป็นการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ที
ครูมีส่วนร่วมในทุกขั@นตอน
อีกดว้ย 
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ตารางที
 27  ความคิดเห็นที
มีต่อรูปแบบการเสริมพลงั (NICE Model) (ต่อ) 
 

ครูภาษาองักฤษ ป.6 ครูภาษาไทย ป.4 สรุปผล 

4.การเสริมพลงัเพื
อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา (NICE Model) มี
ขั@นตอน/กระบวนการเสริมพลงั เหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร 
มีขั@นตอน/กระบวนการเสริมพลงัที
เหมาะสม 
ขั@นตอนที
 1 ขั@นการวเิคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัของครู
และประเมินความตอ้งการเสริมพลงั มีการสร้างความคุน้เคย
และความสมัพนัธ์ระหวา่งครูผูร้ับการเสริมพลงัและผูเ้สริม
พลงั 
ขั@นตอนที
 2 ขั@นการวางแผนร่วมกนั มีการวางแผนและ
กาํหนดปฏิทินการเสริมพลงัเพื
อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ของครู 
ขั@นตอนที
 3 ขั@นการเสริมพลงัอยา่งต่อเนื
อง มีการส่งเสริม 
สนบัสนุนใหเ้กิดความมั
นใจในการจดัการเรียนรู้ โดยสร้าง
แรงจูงใจ ใหข้อ้มูล เพิ
มพนูความรู้และความรัก สู่การพฒันา 
ขั@นตอนที
 4 ขั@นการประเมินผลการเสริมพลงั เพื
อจะได้
ทราบผลที
เกิดขึ@นกบัตวัครู และตวันกัเรียนเพื
อพฒันา
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขของนกัเรียน 

เหมาะสม เป็นไปตามขั@นตอนทั@ง 4 
ขั@นตอน ตามกระบวนการเสริมพลงั 
โดยเริ
มจากการวิเคราะห์สภาพจริง 
ประเมินความตอ้งการ โดยเริ
มจากการ
สร้างความเชื
อมั
น ไวว้างใจ สร้าง
ความคุน้เคย เป็นกนัเอง มีการวางแผน
ร่วมกนั กาํหนดเวลาในการจดัการเรียน 
และส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูเกิดความ
มั
นใจ เกิดความพร้อม โดยมีการ
ช่วยเหลือ หาขอ้มลู เทคนิควิธีการสอน
ที
น่าสนใจมาใหดู้ เพื
อเป็นการ
พฒันาการเรียนการสอนของครู และ
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิด
ความสุข 

มีขั@นตอน/กระบวนการเสริมพลงัที
เหมาะสม โดยเริ
มจาก 
ขั@นตอนที
 1 ขั@นการวเิคราะห์สภาพจริงในปัจจุบนัของครูและ
ประเมินความตอ้งการเสริมพลงั มีการสร้างความคุน้เคย เป็น
กนัเอง ความเชื
อมั
นและไวว้างใจระหวา่งครูผูร้ับการเสริมพลงั
และผูเ้สริมพลงั 
ขั@นตอนที
 2 ขั@นการวางแผนร่วมกนั มีการวางแผนและกาํหนด
ปฏิทินการเสริมพลงัเพื
อพฒันาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครู 
ขั@นตอนที
 3 ขั@นการเสริมพลงัอยา่งต่อเนื
อง มีการสร้างแรงจูงใจ 
ใหข้อ้มูล เพิ
มพนูความรู้และความรัก สู่การพฒันา ดว้ยการ
ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดความมั
นใจ ความพร้อมในการจดัการ
เรียนรู้ โดยมีการช่วยเหลือหาขอ้มูล เทคนิควธิีการจดัการเรียนรู้ที

น่าสนใจมาให ้
ขั@นตอนที
 4 ขั@นการประเมินผลการเสริมพลงั เพื
อจะไดท้ราบผลที

เกิดขึ@นกบัตวัครู และตวันกัเรียนเพื
อพฒันาสมรรถนะการจดัการ
เรียนรู้ที
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุขของนกัเรียน 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ชื�อ – สกุล   นางสาวสุดหทยั  รุจิรัตน์ 

ที�อยู ่ 201 หมู่ 6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 

ที�ทาํงาน ศูนยว์ชิาการโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี  

 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2541 สาํเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต วชิาเอกการบญัชี 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

พ.ศ. 2550 สาํเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วชิาเอกการจดัการ

ทั�วไป มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  

พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน 

กลุ่มวชิาหลกัสูตรและการนิเทศ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ประวตัิการทาํงาน 

 พ.ศ. 2542-2543  อาจารย ์วทิยาลยัเทคโนโลยรีาชบุรีบริหารธุรกิจ   

พ.ศ. 2544-2545  เจา้หนา้ที� วทิยาลยัเทคโนโลยดีรุณาโปลีเทคนิค 

พ.ศ. 2546-2547  เจา้หนา้ที� ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวชิาการ  

โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ 

พ.ศ. 2548-2552  ครู โรงเรียนดาํเนินวทิยา 

 พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั นกัวชิาการ ศูนยว์ชิาการโรงเรียนในสังกดัสังฆมณฑลราชบุรี 
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