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The study was research and development. The professional development model was used to enhance teaching
competency of teachers through differentiated instruction. The purposes of the research were to: (1) develop a professional
development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction. (2) evaluate the effectiveness
of the professional development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction. The sample
was 8 teachers and 75 students in Subyaiwittayakhom school. The tools used in this research was a manual of the professional
development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction, professional development plan,
test of knowledge about teaching competency of teachers through differentiated instruction, the unit and lesson plans evaluation
form, research and classroom action research evaluation form, teaching observation form, self-evaluation from, assessment of
thinking skills form. Data were analyzed using descriptive statistics, percentage, mean ( x ), standard deviation (S.D.),
t-test Dependent and content of analysis.
The results of the study were as follows :
1. The professional development model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction
called "BOONSARIT Model" consisted of principle, objective, conditions for success, process of professional development model
included a nine-step : Step 1 Basic Data Analysis (B); Step 2 Organization Data (O); Step 3 Objective Setting (O); Step 4 Network
Practices (N); Step 5 Selection of Instructional Method (S); Step 6 Ability of Assessment (A); Step 7 Routine to Research (R);
Step 8 Individual differentiated Diagnostic (I); and Step 9 Teamwork and Transportability (T). The professional development
model to enhance teaching competency of teachers through differentiated instruction proved to be effective as verified by the
experts was at the highest level.
2. The results of the professional development model to enhance teaching competency of teachers through
differentiated instruction revealed that teacher’s knowledge of teaching the differentiated instruction after using this professional
development model were statistically significant higher than before the professional development model at .05 level; the
performance of the teachers in analyzing the students was at the highest level; the performance of the teachers in design learning
units and lesson plans was at the highest level; the performance of the teachers in research process was at the highest level;
the performance of the teachers in evaluation through differentiated instruction was at the highest level; thinking skills of student
was at the highest level. and the dissemination to the school network, revealed that teacher’s knowledge of teaching the
differentiated instruction was at the highest level.
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การศึ ก ษามี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การพัฒนาชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข องประชาชนและการพัฒ นา
ประเทศ และทรงถือว่า “การศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์” ดังกระแสพระราชดํารัส
และพระบรมราโชวาทซึงได้พระราชทานไว้ ณ โอกาสต่าง ๆ ทีอัญเชิญมาบางตอนความว่า
“...การพัฒนาให้ ประชาชนทัวไป มีความอยู่ดีกินดี มีความมันคงด้ วยการให้ การศึ กษา
การศึ กษาเป็ นเครื องมือสําคัญในการพัฒนาบุคคลให้ มีคุณภาพ ให้ เป็ นทรั พยากรทางปั ญญาที มีค่า
ของชาติ...”
“...งานด้ า นการศึ กษา เป็ นงานสําคัญที สุ ดอย่ างหนึ งของชาติ เพราะความเจริ ญและ
ความเสื อมของชาตินัน ขึนอยู่กับการศึกษาของพลเมือง เป็ นข้ อใหญ่ ...”
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 เมือเปรี ยบเทียบกับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที 20 แตกต่างกันมาก
เพราะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที 21 มุ่ง เน้น ให้ค นลดการเรี ย นรู ้ ท างด้า นวิช าการลงแต่ ไปเพิ ม
การพัฒนาทักษะต่าง ๆ มากขึน ทังด้านทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการคิด และการใช้เทคโนโลยี
เพือการเรี ยนรู้ (ICT) สภาวการณ์ เปลี ยนแปลงของโลกปั จจุ บนั ที นานาประเทศทัวโลกต้องใช้
กลยุทธ์ต่าง ๆ ทังด้านความร่ วมมือ และการแข่งขันด้านคุ ณภาพของสิ นค้าและบริ การ เพือความ
อยูร่ อดและผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 ทีมีการเปิ ด
เสรี ดา้ นการค้าและบริ การ เป็ นเหตุผลสําคัญประการหนึ งทีประเทศทัวโลกต้องเร่ งพัฒนากําลังคน
ให้มีคุณภาพเที ยบมาตรฐานสากล สําหรั บประเทศไทยในช่ วงที ผ่านมา พบว่า สถานการณ์ ด้าน
การผลิ ต และพัฒ นากํา ลัง คนยัง มี ปั ญ หาอยู่ ม าก การผลิ ต กํา ลั ง คนส่ ว นใหญ่ ย ัง เป็ นไปตาม
ความสามารถในการผลิ ตของสถานศึ ก ษา กํา ลัง คนระดับ อาชี วศึ ก ษาเข้า สู่ ต ลาดแรงงานน้อ ย
ทําให้ประเทศขาดกําลังคนระดับกลางเพิมขึน สําหรับด้านคุณภาพกําลังคน พบว่า กําลังคนทีผลิต
ได้ขาดคุ ณลัก ษณะทังด้านความรู ้ แ ละทักษะที จําเป็ น นอกจากนี ยัง พบปั ญหาในเชิ งระบบ เช่ น
ขาดระบบกลไกในการประสานความร่ วมมื อระหว่า งฝ่ ายผลิ ต ฝ่ ายผูใ้ ช้ขาดความร่ ว มมื อและ
การประสานระหว่างภาครัฐด้วยกันเองและกับภาคเอกชน ขาดฐานข้อมูลกําลังคนทีเชื อมโยงกัน
ทังระบบ ขาดการกําหนดมาตรฐานอาชี พและวิชาชี พ เป็ นต้น (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา,
2554 : คํานํา) ความเปลียนแปลงของโลกปั จจุบนั และอนาคตมีแนวโน้มการแข่งขันทวีความรุ นแรง
1

2
มากขึน มีการย้ายฐานการผลิตหลายด้านไปลงทุนในตลาดต่างประเทศทีมีค่าจ้างราคาถูกกว่า ทําให้
สถานการณ์ ค วามต้อ งการกํา ลังคนมี ก ารเปลี ยนแปลงอย่า งมาก ในขณะเดี ย วกัน ประเทศไทย
ก็ต้องการยกระดับ ผลิ ต ภาพสิ นค้า และบริ ก ารให้สู ง ขึ น และใช้นวัต กรรมมากขึ น แต่ ก าํ ลัง คน
ของประเทศไทยยังไม่สามารถยกระดับความรู ้ และทักษะการทํางานของตนได้เท่าที ควร รวมทัง
มี ก ารขาดแคล นกํ า ลั ง คนในบางสาขา/ระ ดั บ แล ะเกิ นความต้ อ งก ารในบางสาขา/
ระดับขาดมาตรฐานการประเมินสมรรถนะและทักษะการทํางานของกําลังคนของประเทศทีเป็ น
บรรทัดฐาน และสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลของนานาชาติได้ (สํานักงานเลขาธิ การสภา
การศึ กษา, 2554 : คํานํา) การกํา หนดให้วิชาชี พทางการศึก ษาเป็ นวิชาชี พควบคุ ม นับเป็ น
ความก้าวหน้าของวิชาชีพทางการศึกษา และเป็ นการยกระดับมาตรฐานวิชาชี พให้สูงขึน อันจะเป็ น
ผลดีต่อผูร้ ับบริ การทางการศึกษาทีจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานทีสู งขึนด้วยซึ ง
จะทําให้วชิ าชีพและผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับความเชือถือ ศรัทธา มีเกียรติและศักดิศรี
ในสังคม (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548)
การจัดการศึกษาของไทยในปั จจุบนั ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล สังคมและ
ประเทศ เมือต้องเผชิญกับกระแสความคาดหวังของสังคมทีจะให้การศึกษามีบทบาทในการเตรี ยม
คนให้พร้อมสําหรับการแข่งขันในสังคมโลกด้วยแล้ว ก็ยงเห็
ิ นสภาพความสับสน ความล้มเหลว
และความล้าหลังทีเป็ นปั ญหาของการศึกษามากขึน และวิกฤติ ทีสําคัญของการศึกษานอกจากนี
อาจกล่าวถึ งได้อีกคื อ วิกฤติของผูเ้ รี ยน กล่ าวคือ ผูเ้ รี ยนมีความทุ กข์เนื องจากเนื อหาทีเรี ยน
ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งในชี วิตประจําวันต้องจําใจเรี ยนสิ งทีไกลตัว ต้องสร้างจินตนาการ
ด้วยความยากลําบาก และต้องท่องจําตลอดเวลา ขาดการเชื อมโยงความรู้ทีได้จากการเรี ยนมาใช้
ปฏิบตั ิในชีวติ ประจําวัน ทําให้เกิดความสับสน ผลทีเกิดขึนคือ มีเจตคติทางลบต่อการเรี ยน และเป็ น
ปัญหาของสังคม เช่น ฆ่าตัวตาย เป็ นคนเกเรหนีโรงเรี ยน สร้างปมเด่นในทางทีผิด และติดยาเสพติด
(รุ่ ง แก้วแดง, 2543) ดังนันกระบวนการเรี ยนรู้ ถือได้วา่ เป็ นกระบวนการทีก่อให้เกิดความเจริ ญงอก
งามของแต่ละบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อนั เกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรี ยนรู ้และปั จจัยเกือหนุ นให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองตลอดชี วิต และ
การจัดการศึกษา มีหลักการสําคัญว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถทีจะเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุ ด (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, มาตรา 4, มาตรา 22)
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพตอบสนองความต้องการความสนใจของผูเ้ รี ยน ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ให้กบั ผูเ้ รี ยนนัน ครู จะต้องจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและ
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ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน เน้นการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุ ก ต์ใ ช้ เพื อป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาให้ ผูเ้ รี ย น เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ก ารจริ ง
ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื อง รวมทังปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542, มาตรา 24 และสมใจ ทองเรื อง, 2546 : 72) นอกจากนีนักวิชาการศึกษาคนอืน ๆ
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ระบบการศึ ก ษาไทยในปั จจุ บนั (วิวฒั น์ ขัตติ ยะมาน, 2549 : 52 และ
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 2544 : 5-7) ทําให้ได้ขอ้ สรุ ปเกียวกับสภาพปั ญหาด้านการศึกษาทีสําคัญ
คล้ายคลึ งกัน ได้แก่ ด้านผูส้ อนและวิธีการสอน กล่ าวคื อ ผูส้ อนมุ่งสอนแต่เนื อหาวิชาเป็ นหลัก
ทังยังเป็ นผูก้ าํ หนดทุ ก สิ งทุ ก อย่างในการเรี ย นการสอน ส่ วนวิธี ก ารสอนนันมุ่ งเน้นที การสอน
หนังสื อมากกว่าการสอนคน เพราะยึดวิชาเป็ นตัวตังมากกว่ายึดผูเ้ รี ยนเป็ นตัวตัง พฤติกรรมการสอน
เป็ นไปอย่างจําเจ และเน้นพฤติกรรมถ่ายทอดป้ อนข้อมูลให้จาํ เป็ นส่ วนใหญ่ การฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กคิดใช้
ความรู ้ อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทังการอบรมบ่มนิ สัยด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม
มี น้อยกว่า การท่ อ งบ่ น เนื อหา จึ ง ทํา ให้ผูเ้ รี ย นขาดคุ ณ ลัก ษณะช่ า งสงสั ย หรื อ ใฝ่ รู ้ ขาดความคิ ด
สร้างสรรค์ ไม่กล้าคิด ไม่กล้าปฏิ บตั ิ และมองไม่เห็นความสําคัญของการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตเช่ นกัน
ซึ งสอดคล้องกับ จากการประเมินผลการประเมินคุ ณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขันพืนฐานของโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานทางการศึกษา รอบทีหนึง
(พ.ศ.2544 - 2548) พบว่า มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนไม่ได้มาตรฐาน ตัวบ่งชี ได้แก่ 1. ความสามารถใน
การคิดอย่างเป็ นระบบ 2. ความรู้และทักษะทีจําเป็ นตามหลักสู ตร 3. ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง 4. ทักษะในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํา งานร่ วมกับผูอ้ ื นได้ และมี เจตคติ ทีดี ต่ออาชี พสุ จริ ต จะเห็ นได้ว่าผลการประเมิ นของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษาผูเ้ รี ยนในระบบการศึกษาส่ วนใหญ่ยงั
ไม่ได้ผลสัมฤทธิ ตามเป้ าหมาย และยังสอดคล้องกับผลการประเมินในรอบทีสอง (2549 - 2552)
มาตรฐานที 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดสังเคราะห์ มี วิจารณญาณ มีความคิด
สร้ างสรรค์ คิ ดไตร่ ตรองและมี วิสัย ทัศ น์ พบว่า นัก เรี ย นในระบบการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ย งั ไม่ ไ ด้
ผลสัมฤทธิ ตามเป้ าหมายเหมือนในการประเมินในรอบที 1 ดังนันจะเห็นได้วา่ หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดหมายในการมุ่งพัฒนาคนไทย คือให้เป็ นคนมีปัญญา
(มีความรู ้และมีความคิด) โดยได้กาํ หนดจุดหมาย ซึ งถือว่าเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ดา้ นความคิดไว้
คือ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะการคิด จากการพิจารณาถึงมาตรฐานการเรี ยนรู้ดา้ นการคิดที
ได้ก าํ หนดไว้ในสาระการเรี ย นรู ้ ก ลุ่ มต่า ง ๆ ของทุ ก ระดับชันแล้ว จากความคาดหวังที กล่ า วว่า
คุณภาพของนักเรี ยนเมือเรี ยนจบชันมัธยมศึกษาปี ที 6 แล้ว นักเรี ยนจะมีความสามารถในการคิด
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วิเ คราะห์ คิ ดสร้ า งสรรค์ คิ ด อย่า งมี เ หตุ ผล และคิ ด เป็ นระบบ อัน เป็ นลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์
ประการหนึ งที ถือว่าเป็ นมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามจุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้ของหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน
จากการกํากับ ติ ดตาม และนิ เทศการปฏิ บ ตั ิ งานของโรงเรี ยนซับใหญ่ วิท ยาคม ซึ งเป็ น
โรงเรี ยนต้นแบบตามโครงการการขับเคลื อนทักษะการคิดสู่ ห้องเรี ยน และโครงการการพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมระยะเวลาทีเข้าร่ วมโครงการ
ทังสิ น 9 ปี พบว่า ครู ส่วนใหญ่มีการพัฒนาและปรับปรุ งนวัตกรรมทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
อย่ า งต่ อ เนื อง แต่ ย งั มุ่ ง เน้น การพัฒ นานวัต กรรมประเภทเอกสารประกอบการสอน ใบงาน
ใบความรู้ สื อ Power point E - book คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพลง เกม นิทาน มาใช้ในการจัด
การเรี ยนการสอน หรื อนวัตกรรมทีใช้ประกอบการขอผลงานทางวิชาการ และยังพบว่าครู ส่วนใหญ่
ใช้วิธีการวิเคราะห์ นกั เรี ยนจากผลการบันทึกหลังการสอน หรื อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทีได้จาก
การทดสอบ ดังนันในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องมุ่งเน้นให้
ครู มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ ผเู้ รี ยน กลยุทธ์การเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่า งบุคคล ซึ งประกอบด้วย รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล เพือให้ครู สามารถปรับเปลียนวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ไปสู่ วิธีการสอนแบบใหม่ ๆ
การพัฒ นาความรู้ ค วามเข้า ใจและความสามารถในการวัด ผลประเมิ น ผล ที จะต้ อ งสนอง
ความต้องการระหว่างบุคคล และการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาการ
เรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลด้ว ยกระบวนการวิ จ ัย ที มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 จํานวน
5 ด้าน คือ 1. ความสามารถในการสื อสาร เป็ นความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพือแลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทังการเจรจา
ต่อรอง เพือขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลื อกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลัก
เหตุ ผ ลและความถู ก ต้อง ตลอดจนการเลื อกใช้วิธีก ารสื อสารที มี ประสิ ท ธิ ภาพโดยคํา นึ ง ถึ ง
ผลกระทบทีมี ต่อตนเองและสังคม ซึ งสอดคล้องกับ ICT Literacy 2. ความสามารถในการคิด
เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การคิดเป็ นระบบ เพือนําไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจเกียวกับตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ งสอดคล้องกับ Learning Thinking Skills 3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บนพื นฐานของหลัก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้อ มู ล สารสนเทศ เข้า ใจความสั ม พัน ธ์ แ ละ
การเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม การแสวงหาความรู้ การประยุกต์นาํ ความรู้มาใช้ใน
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การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ใช้การตัดสิ นใจที มีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึ งถึ งผลกระทบที เกิ ดขึน
ต่อตนเอง สังคมและสิ งแวดล้อม สอดคล้องกับ Life skill 4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง การเรี ย นรู ้ อย่า งต่อเนื อง การทํา งาน และการอยู่ร่วมกัน ในสั ง คมด้ว ยการสร้ า งเสริ ม
ความสั ม พันธ์ อนั ดี ระหว่า งบุ ค คล การจัด การปั ญ หาและความขัดแย้ง ต่า ง ๆ อย่า งเหมาะสม
การปรั บ ตัวให้ท นั กับ การเปลี ยนแปลงของสัง คมและสภาพแวดล้อม และการรู้ จกั หลี ก เลี ยง
พฤติ ก รรมไม่ พึ ง ประสงค์ ที ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตนเองและผูอ้ ื น สอดคล้อ งกับ Life skill
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ
และมี ท ัก ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื อการพัฒนาตนเองและสั ง คม ในด้า นการเรี ย นรู้
การสื อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม สอดคล้อง
กับ ICT Literacy
การเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญจึงเกิ ดขึนจากพืนฐานความเชื อที ว่า เป้ าหมาย
ทีสําคัญทีสุ ดของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
สู ง สุ ด ตามศัก ยภาพของตน แนวคิ ด เกี ยวกับ การจัด การเรี ย นการสอนที เน้น ผู ้เ รี ย นเป็ นสํ า คัญ
มีลกั ษณะการให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตน แต่อย่างไร
ก็ตามผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทังในด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและทักษะ
พืนฐานอันเป็ นเครื องมื อสําคัญที จะใช้ใ นการเรี ย นรู ้ ทัก ษะของมนุ ษ ย์จึง เป็ นเรื องสํา คัญทัก ษะ
เหล่ า นันประกอบด้วย ทัก ษะเก่ ง คิ ด ทัก ษะเก่ ง ปฏิ บ ตั ิ และทัก ษะเชิ ง เทคนิ ค ซึ งจะต้องผ่า น
กระบวนการเรี ยนรู้จากความสามารถในการฟั ง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ ระดับสติปัญญาและ
การแสดงผลออกมาจากการเรี ยนรู้ (Carl R. Rogers, อ้างถึงใน วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542)
เป็ นผูค้ ิดค้นและใช้คาํ ว่าผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Child-Centered) เป็ นครังแรก โดยกล่าวถึง ลักษณะ
ของครู ผูส้ อนว่าครู จะต้องเชือและศรัทธาในความเป็ นมนุ ษย์มีความเชือและความไว้วางใจจะช่ วย
ให้บุคคลพัฒนาศักยภาพของตน ครู ตอ้ งจริ งใจ ไม่เสแสร้ง และต้องพยายามสื อให้ผเู้ รี ยนทราบถึง
ความรู้ สึกนึ กคิดด้านดี ทีครู มีให้เขา รวมทังให้เกี ยรติ ผเู ้ รี ยนทังในแง่ความรู้สึกและความคิดเห็ น
นันหมายความว่า ผูเ้ รี ย นจะได้รับ การส่ ง เสริ ม ให้มี ค วามรั บ ผิดชอบ และมี ส่ วนร่ ว มเต็ม ที ต่ อ
การเรี ยนรู้ของตน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีคุณค่าสมควรได้รับการเชือถือไว้วางใจ แนวทางนีจึงสามารถ
ผลักดันผูเ้ รี ยนให้บรรลุศกั ยภาพของตนโดยส่ งเสริ มความคิด คอยอํานวยความสะดวกให้ผเู้ รี ยนได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที ดังนันการจัดการเรี ย นรู ้ ทีถื อว่า ผูเ้ รี ยนสํา คัญที สุ ด คื อ
การจัด การเรี ย นรู้ ที ให้ ผูเ้ รี ย นได้ค ้น พบความรู้ ด้ว ยตนเอง มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งผลผลิ ต
ทีมีความหมายกับตัวเอง
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การเรี ยนรู้ทีมีพลังความคิดมากทีสุ ดจะเกิดขึนเมือผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างสิ งทีดี และ
มีความหมายต่อตนเอง ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางจึ งไม่ใช่วิธีสอนแต่เป็ นเทคนิ คการจัดการ เพือให้
การเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นสิ งเดียวกัน หรื อมีความสอดคล้องสัมพันธ์ กนั อย่างสมดุล (วิชยั วงษ์ใหญ่,
2537) หลักสําคัญของการกําหนดเป้ าหมายในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ทีจะให้ผเู้ รี ยนประสบ
ความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ได้นนั ครู ตอ้ งคอยเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ น แนะนํา และชี แนวทางในการ
เรี ย นรู ้ ใ ห้ก ับ ผูเ้ รี ย นได้ส ามารถสร้ า งความรู ้ ความเข้าใจที เกิ ดขึ นจากการจัดการเรี ย นรู ้ สามารถ
เชือมโยงองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง พร้อมกับหาและนําวิธีการทีได้จากการเรี ยนรู ้ทีเป็ นประโยชน์ใน
การดํา รงชี วิ ต โดยที ครู ต้อ งจัดกิ จ กรรมการเรี ย นเรี ย นการสอนให้ต รงตามความต้อ งการและ
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทีมีความหมายอย่างแท้จริ ง การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ให้มีประประสิ ทธิ ภาพนัน ครู ตอ้ งใช้กลยุทธ์ วิธีการ เทคนิ คการสอนหรื อรู ปแบบการสอนทีจะทํา
ให้ผเู้ กิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองทีเกิดจากข้อมูลพืนฐานหรื อประสบการณ์ ต่าง ๆ ทีได้จากผูเ้ รี ยนซึ ง
มีความแตกต่างกันออกไป โดยทีครู ตอ้ งเป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู้ทีส่ งเสริ มกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ อนั จะส่ ง ผลต่อคุ ณลักษณะนิ สัย ที ดี ให้ก ับผูเ้ รี ยน เพื อจะได้สามารถคิ ดและสร้ างองค์
ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง (American Psychological Association, 1997) สําหรับการเรี ยนการสอนทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (Child-Centered) มี พืนฐานความเชื อที ว่า เป้ าหมายทีสําคัญทีสุ ดของการจัด
การศึกษา และการจัดการเรี ยนการสอนต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ รี ยน ให้อิสระกับผูเ้ รี ยนในการ
เลือกทําสิ งต่าง ๆ เสริ มสร้างทักษะการคิด ทักษะการปฏิบตั ิและทักษะการเรี ยนรู้ อันจะทําให้ผเู้ รี ยน
รู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของการเรี ยนรู้ (Sense of belonging) ร่ วมกัน ทังในด้าน การคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ประเมินค่า และความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ซึ งแนวคิดดังกล่าวมีส่วนช่วยพัฒนาการเรี ยน
การสอนจากเดิมทีมุ่งเน้นเนื อหาสาระการเรี ยนการสอนการท่องจํา เน้นการประเมินผลการเรี ยน
ทีมุ่งเน้นการให้คะแนน มาเป็ นการให้ความสําคัญทังกระบวนการเรี ยนการสอนมากขึน การเรี ยน
การสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมีทีมาจากฐานปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรี ยนต่าง ๆ มากมาย
ซึ งเป็ นส่ วนหนึงในการอธิบายความสําคัญของการศึกษา ความสามารถ สติปัญญาทีแตกต่างกันของ
มนุ ษย์ (นิ ภาพรรณ เจนสันติกุล , 2554) การจัดการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรการศึ กษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551 นัน เห็นได้วา่ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้สามารถเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองได้ และถือว่า
ผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุ ด การจัดการเรี ยนการสอนบทบาทของครู เปลียนจากการเป็ นผูถ้ ่ายทอดเนื อหาวิชา
มาเป็ นผูก้ ระตุ ้นผูเ้ รี ย นให้ก าํ ลังใจ ให้คาํ แนะนํา เรี ย นรู ้ ไ ปพร้ อมกับ ผูเ้ รี ย นในบางเรื องที เป็ น
ความรู ้ใหม่ ๆ สนับสนุ นส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้แสวงหาความรู ้ จากสื อและแหล่ งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ และ
ให้ขอ้ มูลทีถูกต้องแก่ผเู ้ รี ยนเพือนําไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็ม ศัก ยภาพ สอดคล้องกับ ความต้อ งการของผูเ้ รี ย น ชุ ม ชน และสั ง คม แม้ว่า ผูเ้ รี ย นจะมี
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ความแตกต่างกันก็ตาม ดังนัน การจัดการเรี ยนทีดีตอ้ งมุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนา ทังด้าน
ร่ างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และสังคมเป็ นสําคัญ แต่ผสู ้ อนก็มีความสําคัญมีบทบาทมากขึน
ผูส้ อนต้องเป็ นคนเก่ ง มี ค วามรู ้ ความเชี ยวชาญในสาขาที สอนจึ ง จะสามารถแนะนํา ผูเ้ รี ย น
ได้อย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการทีมากมายหลากหลายวิธี สุ ดแต่ครู ผสู ้ อนจะพิจารณานํามาใช้
ให้เหมาะสมกับเนื อหา สาระ จุดประสงค์ทีต้องการให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งอยูเ่ สมอว่าจะ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างไร จึงจะทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง ไม่เรี ยนเพือรู ้ แต่เพียง
อย่างเดี ยว ครู ผูส้ อนควรศึกษาและหาวิธีการจัดประสบการการณ์ให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่าง
แท้จริ งตลอดเวลาเพราะการศึกษาเป็ นการเรี ยนรู้ตลอดชี วิต และสามารถนําไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ได้
การเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจําเป็ นต้องให้
การศึ ก ษาและดํา เนิ น การอย่ า งรอบคอบและโดยเจตนาที จะตอบสนองความต้อ งการเฉพาะ
ของนักเรี ยน การเรี ยนการสอนทีเสริ มสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยให้เราสามารถมองเห็น
การเรี ยนรู้ จากความหลากหลายแง่ หลายมุมมองของนักเรี ยน ซึ งเป็ นเรื องทีละเอี ยดอ่อนสําหรับ
การจัดการเรี ยนรู ้ซึงบ้างครังเราอาจจะมองตรงทีว่าความเหมือนทีแตกต่าง (Carol Ann Tomlinson,
2010) ครู ผูส้ อนควรพิจารณาวิธีการเรี ยนการสอนทีมีความหลากหลายและมีความสอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ยนเพือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจัดการเรี ยนการสอนทีเสริ มสร้างความ
แตกต่ างระหว่างบุ คคลนันต้องอาศัย วิธีก ารที มีความหลากหลาย ซึ งประกอบด้วยองค์ประกอบ
ดัง ต่ อไปนี กลยุท ธ์ วิธี ก ารสอน รู ป แบบและโครงสร้ า ง วิธี ก ารการเรี ย นการสอนที เสริ ม สร้ า ง
ความแตกต่าง การวัดและการประเมินผล การเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพทีสามารถตอบสนอง
การเรี ยนรู้ ทีเกิ ดจากความสนใจและความพร้ อมของผูเ้ รี ยนแต่ละคน การเรี ยนการสอนที ส่ งเสริ ม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นแนวความคิดแนวหนึ งทีดีทีสุ ด ในการจัดการเรี ยนการสอนและ
การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ ระเบียบ การเรี ยนการสอนที เสริ มสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ
ไม่เป็ นการจัดการเรี ยนสอนเป็ นรายบุคคล คนใดคนหนึง หรื อให้คาํ แนะนําสําหรับบางคน แต่เป็ น
การจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรี ยนทุกคนทีแตกต่างกัน โดยการกิ จกรรม
การเรี ย นให้มีค วามเท่ า เที ยมกัน เช่ น การสร้ างแบบจําลอง หรื อสถานการณ์ ใ นการจัดกิ จกรรม
ร่ วมกัน การให้คาํ แนะนํา และกลยุทธ์การเรี ยนการสอนที เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีอิสระในการ
ทํา งานร่ ว มกัน เมื อมี จ ัด กิ จ กรรมที การตอบสนองความต้อ งการของนัก เรี ย นที สามารถแยก
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้แล้วนัน จะต้องกําหนดขอบเขตในการจัดการเรี ยนการสอนให้มี
ความเหมาะสม เช่น ขอบเขตของเวลา การสร้ างความตระหนัก การตัดสิ นใจ และการดําเนิ นการ
ในการจัดการเรี ยนการสอนทีจะสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กบั นักเรี ยนทุกคนจึงจะ
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ถื อว่าเป็ นความสําเร็ จที ดี ที สุ ด จุ ดมุ่ง หมายหลักของการจัดการเรี ยนการสอนที เสริ มสร้ างความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนหรื อจัดประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ให้มี
ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน โดยการเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักเรี ยนอันจะเป็ นประโยชน์และมีคุณค่า
ต่อนักเรี ยนแต่ละคน (Sally J. Zepeda, 2008) การจัดการเรี ยนรู้ ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
มี เ นื อหาสาระที เกี ยวข้อ งที ครู แ ละผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้อ งเรี ย นรู ้ เ พื อนํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ต าม
กระบวนการที กําหนดให้ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน การจัดการเรี ยนรู้
การประเมินผลการเรี ยนรู้และการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื นฐาน, 2554 : 7 - 8) ซึ งสอดคล้องกับ หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน
พุ ท ธศัก ราช 2551 ได้ก ล่ า วถึ ง การจัด การเรี ย นรู้ เ ป็ นกระบวนการสํ า คัญ ในการนํา หลัก สู ต ร
สู่ การปฏิ บตั ิ หลักสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขันพื นฐาน เป็ นหลัก สู ต รที มีม าตรฐานการเรี ย นรู้
สมรรถนะสํา คัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน เป็ นเป้ าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในการพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี คุ ณ สมบัติ ต ามเป้ าหมายหลัก สู ต ร ผูส้ อนพยายามคัด สรร
กระบวนการเรี ยนรู้ จัดการเรี ยนรู ้โดยช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ผา่ นสาระทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร 8 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ รวมทังปลูกฝังเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็ น
สมรรถนะสําคัญให้ผูเ้ รี ยนบรรลุ ตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน
มุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุ กคน ซึ งเป็ นกําลังของชาติ ให้ เป็ นมนุ ษย์ที มี ความสมดุ ลทังด้านร่ างกาย ความรู้
คุ ณธรรม มีจิตสํานึ กในความเป็ นพลเมืองไทย และเป็ นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู้และทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติทีจําเป็ น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชี พและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐาน
ความเชื อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็ม ตามศักยภาพ และในการจัดกระบวน
การเรี ยนรู ้ ต้อ งจัด เนื อหาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจความถนั ด และ
ความแตกต่ า งของผู้เ รี ย น ฝึ กทัก ษะกระบวนการคิ ด การจัด การ การเผชิ ญ สถานการณ์ แ ละ
ประยุกต์ใช้เพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ
ได้ คิ ดเป็ น ทําเป็ น รั กการอ่าน และเกิ ดการใฝ่ รู ้ อย่า งต่อเนื องผสมผสานสาระความรู ้ ด้านต่าง ๆ
อย่า งสมดุ ล รวมทังปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย ม และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ไ ว้ใ นทุ ก วิ ช า
ครู สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื อการเรี ยน อํานวยความสะดวกให้ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
และใช้วิจยั เป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทังนี ครู และผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื อ
และแหล่ งเรี ยนรู ้ ทีหลากหลาย พ่อแม่ ผูป้ กครองและชุ มชน มี ส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ ใ ห้
เกิดขึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที (กรมวิชาการ, 2545 : 9) ความสามารถในการคิดและทักษะในการคิด
มีความสําคัญยิงสําหรับการจัดการศึกษาในปัจจุบนั เพราะความสามารถและทักษะในการคิดมีความ
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จําเป็ นสําหรับการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ การดํารงชี วิตและการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายและต่อเนื อง
(วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553)
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี การสร้างความรู ้ มาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพือให้ผเู ้ รี ยนได้เกิ ด
กระบวนการเรี ย นรู ้ นัน ผูว้ ิจยั นําแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ ม าพัฒนาร่ วมกับการออกแบบ
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
และกลวิธีการเรี ยน (Learning Strategies) ทีหลากหลายวิธี ซึ งในแต่วิธีนนมี
ั เป้ าหมายไปในทาง
เดียวกัน คือ เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้รวดเร็ ว
และตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้ดว้ ยความมันใจ รวมทังมีทกั ษะในการค้นคว้าหาความรู ้ สามารถสรุ ปและ
สร้ า งความรู้ ด้ว ยตนเอง การจัด การเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ จึ ง มี ล ัก ษณะบู ร ณาการ
ผสมผสานทังหลัก การ แนวคิ ด เทคนิ ค วิ ธี ต่า ง ๆ ตามความพร้ อมของผูเ้ รี ย นและบริ บ ทต่ า ง ๆ
ซึ งกลวิธี ก ารเรี ย นที สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ ได้แ ก่ การเรี ย นรู ้ ด้ว ยการนํา ตนเอง
(Self-Directed Learning) วิธี ก ารเรี ย นรู้ ด้ว ยการนํา ตนเอง เป็ นการจัดการเรี ย นรู้ ที เน้นผูเ้ รี ย น
เป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนจะต้องทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น ทําความเข้าใจ หาแนวทางการศึกษา
ปั ญหาหรื อสถานการณ์ ต่าง ๆ จากความรู ้ เดิ มที มีอยู่แล้ว การจําแนกความรู้ เพือใช้ใ นการสร้ า ง
แนวทางการเรี ยนรู ้ เพิมเติ ม ทําการสํารวจตนเองด้านความรู ้ และที สําคัญผูเ้ รี ยนจะต้องพิจารณา
ข้อมูลทีนํามาใช้ในการเรี ยนรู ้อย่างมีวิจารณญาณและจะต้องนําความรู ้ จากการศึกษาและลงสรุ ป
ด้วยตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ วิธีการเรี ยนรู้ด้วยการนําตนเองดังกล่าวนี
สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้างความรู้ การเรี ยนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
(Case Based Learning) วิธีการเรี ยนรู้ทีใช้กรณี ศึกษา (Case) เป็ นวิธีทีกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนศึกษาค้นคว้า
โดยผูเ้ รี ยนจะต้องวิเคราะห์กรณี ต่าง ๆ ทีพบและอภิปรายถึงสาเหตุและผลทีตามมา ฝึ กใช้ความรู้
หลัก การ ทฤษฎี และกระบวนการแก้ปั ญหา และนํา มาใช้ตดั สิ นใจตามลัก ษณะกรณี ศึ ก ษานัน
มี ก ารแสวงหาความรู ้ ด้ว ยตนเอง มี ก ารทํา งานร่ ว มกัน ภายในกลุ่ ม โดยผู ้ส อนมี บ ทบาทเป็ น
ผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู้และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ตามสถานการณ์
(Situated Learning) วิธีการเรี ยนรู ้ โดยใช้สถานการณ์ สมมติ เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ ทีช่ วยให้ผูเ้ รี ยน
มีความเข้าใจในความเป็ นจริ งตามสถานการณ์ทีสมมติขึนมา โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้
และได้เพิมพูนทักษะการปฏิ บตั ิ ผูเ้ รี ยนจะต้องทํากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง เช่ น การสังเกต
โดยผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกทักษะการสื อสาร การตัดสิ นใจ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์
เป็ นต้ น จนสามารถสรุ ปความรู ้ จ ากสถานการณ์ ที กํา หนด การเรี ยนรู้ ด้ ว ยการปฏิ บ ัติ
(Action Learning) เป็ นวิธีการเรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ ง (Learning by Doing ) จากประสบการณ์ตรง
จากปั ญหาจริ ง (Real Problem) โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามทฤษฎี
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หลักการและแนวทางทีถู ก ต้อง ผูเ้ รี ย นจะได้ป ฏิ บตั ิ ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ และประสบการณ์
มาผสมผสานให้สามารถปฏิ บตั ิ ไ ด้บรรลุ ผลสํา เร็ จ ซึ งผูเ้ รี ย นจะได้ฝึกทัก ษะต่ า ง ๆ เช่ น การคิ ด
การแก้ปั ญ หา ฯลฯ จนสามารถสรุ ป ความรู ้ จากการได้ป ฏิ บ ัติ การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์
(Experiential Learning) เป็ นวิธีการเรี ยนทีเริ มจากการได้ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหาทีเป็ น
รู ปธรรม (Concrete Experience) ผ่า นกระบวนการคิ ดและการสะท้อนความคิ ด (Reflective
Thinking) นําไปสู่ ความรู ้และความคิดรวบยอดทีเป็ นนามธรรม (Abstract Conceptualization) ซึ งจะ
นําไปใช้ปฏิบตั ิในสถานการณ์ใหม่ (Active Experimentation) ต่อไป การเรี ยนรู้จากประสบการณ์
กิจกรรมต่าง ๆ ทีจัดให้ผเู ้ รี ยนจะทําให้บรรลุเป้ าหมายของการศึกษา เช่ น การอํานวยความสะดวก
ในการเรี ยนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้และการกระตุน้ ให้ เกิ ดการเรี ยนรู ้ ด้วยประสบการณ์
และให้อิสระในการเรี ยนรู้ ซึ งวิธีการจัดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ เป็ นวิ ธีการจัดการเรี ยนรู้อีกวิธี
หนึ งทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี การสร้างความรู้ การเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(Problem Based Learning) เป็ นวิธีการเรี ยนทีตอบสนองทฤษฎี การสร้างความรู้ (Constructivist
Theory) อีกวิธีหนึ งโดยให้ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์หรื อตังคําถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนสะท้อน
ความคิ ด (Reflective Thinking) เน้ น ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้เ รี ยนในกลุ่ ม เน้ น การเรี ยนรู้
ด้วยการปฏิบตั ิ (Action Learning) และการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning) ซึ งจะ
นําไปสู่ การค้นคว้าหาคําตอบหรื อสร้ างความรู ้ใหม่ นอกจากนี การเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
ยังเป็ นการสร้างเงือนไขสําคัญทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1. การเรี ยนรู ้ สิงใหม่ ต้องอาศัยความรู้
พืนฐานเดิม และจะได้ผลดีขึนถ้าได้มีการกระตุน้ ความรู ้เดิมหรื อนําความรู ้เดิมทีผูเ้ รี ยนมีอยูม่ าใช้กบั
การเรี ยนรู ้ใหม่ (Activation of Prior Knowledge) 2. การเรี ยนรู ้ เนือหาทีใกล้เคียงสถานการณ์จริ ง
หรื อมีประสบการณ์ตรง (จากสถานการณ์ ปัญหา) จะทําให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีขึนและจะช่วยให้การ
เรี ยนบรรลุเป้ าหมาย (Encoding Specificity) และ 3. เนื องจากการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็ นหลัก
เป็ นการเรี ยนกลุ่มย่อยขนาด 4 - 5 คน การได้แสดงออก แสดงความคิดเห็นอภิปรายถกเถียงกัน หรื อ
การรายงานหน้าชันเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะได้แลกเปลียนความรู ้ กบั เพือนซึ งจะช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและ
เรี ยนรู ้สิงนันได้ดีขึน (Elaboration of Knowledge)
การจัดการเรี ยนรู้เชิ งสร้างสรรค์จึงนับได้วา่ เป็ น กระบวนการทางปั ญญาทีใช้กระบวนการ
ทางความคิดหลาย ๆ อย่างมารวมกันเพือสร้างสรรค์สิงใหม่หรื อแก้ปัญหาทีมีอยูใ่ ห้ดีขึน เป็ นส่ วน
หนึ งของความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ จ ะเกิ ด ขึ นได้ ก็ ต่ อ เมื อผูส้ ร้ า งสรรค์มี อิ ส รภาพทางความคิ ด
การจัดการเรี ยนรู้เชิงสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการทางปั ญญาระดับสู งทีใช้กระบวนการทางความคิด
หลาย ๆ อย่างมารวมกัน ผูเ้ รี ยนทีแสดงออกมาซึ งความสร้างสรรค์จะต้องเป็ นการสร้างแนวคิดใหม่
แสวงหาและพิจารณาทางเลือกทีหลากหลาย จะเห็นได้จากการศึกษาเชิ งสร้างสรรค์แบบรากฐาน
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ตามแนวคิดของ Piaget นักการศึกษาในกลุ่มนี เน้นการพัฒนาความคิดของบุคคล โดยมีความคิดว่า
ความรู้ คือ การเปลียนแปลงความคิดแบบรายบุคคลโดยถือว่าบทบาทของครู เป็ นผูช้ ่วยให้เด็กพัฒนา
ความคิ ด และจัด สภาพแวดล้อ มที ท้า ทายความคิ ด ของเด็ ก ซึ งครู จะทํา หน้า ที เสมื อนผูช้ ่ วยเอื อ
(Facilitator) ทีกระตุน้ ให้มีการปรับเปลียนการคิดค้นหรื อการสร้างความรู ้ ใหม่ และคอยตังคําถาม
หรื อปั ญหาทีก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผูเ้ รี ยน ซึ งการสร้างความรู ้นนเป็
ั นผลมาจากการทํางาน และ
การคิด ตลอดจนการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ทางด้านสังคม ตามแนวคิดของ Vygotsky จะเน้นการจัด
การศึกษา เพือการเปลี ยนแปลงทางสังคม และสะท้อนให้เห็นถึ งแนวคิดพัฒนาการของมนุษย์ทีอยู่
ในฐานะบุค คลหนึ งของสังคม การพัฒนาของปั จเจกบุ คคลได้มาจากการปฏิ สัม พันธ์ทางสังคม
ในความหมายเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มและในทีสุ ดจะกลายเป็ นความเคยชิ นและส่ วนหนึ งของบุคคล
ปั จ เจกบุ ค คลจะสร้ า งความรู ้ โ ดยการจัด การกับ สภาพแวดล้ อ ม การเรี ยนการสอนจึ ง เน้ น
ความสัมพันธ์ของความขัดแย้ง การโต้เถี ยงด้วยเหตุผลระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมทังทาง
สัง คมและวัฒ นธรรม นอกจากนี ความหลากหลายของการศึ ก ษาเชิ ง สร้ า งสรรค์ใ นเชิ ง สั ง คม
ยังประกอบด้วยการสร้างความรู ้จากสถานการณ์ การสร้างความรู ้ใหม่ทางสังคมและทางวัฒนธรรม
สังคม การสร้างความรู ้ในเชิงประวัติศาสตร์ สังคม และการสร้างความรู ้อย่างอิสระจะเห็นได้วา่ การ
สร้ างความรู ้ ตามแนวคิดการศึ กษาเชิ งสร้ างสรรค์ เกิ ดจากการสร้ างความรู ้ ของบุคคลที มี ก ารนํา
ความรู้ ความเชื อเดิ มของตนมาปรับให้เข้ากับความรู ้ ใหม่ และจากการมี ปฏิ สัมพันธ์ กนั ระหว่าง
บุ คคลเพื อแลกเปลี ยนข้อมู ล นํา ไปสู่ ค วามรู ้ ใ หม่ รวมถึ ง รู ปแบบการเรี ย นการสอนถื อ ว่าเป็ น
การเรี ยนรู้หรื อกระบวนการทางสติปัญญาและกระบวนการทางจิตใจของบุคคลในการรับรู ้สิงเร้า
ต่าง ๆ และพยายามสร้างความหมายของสิ งเร้าหรื อประสบการณ์ทีตนได้รับ เพือให้เกิดความเข้าใจ
ในประสบการณ์นนั โดยอาศัยกระบวนการทางสังคมเข้ามาช่วย เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้คือการนํา
ความรู ้ไปใช้เพือปรับปรุ งเปลียนแปลงตนเอง ทังทางด้านเจตคติ ความรู ้ สึก ความคิด ความเข้าใจ
และการกระทําต่าง ๆ ในการดํารงชีวติ ประจําวันร่ วมกับผูอ้ ืน (ทิศนา แขมมณี , 2544 : 5)
มีนกั การศึกษากล่าวถึงความสําคัญของทักษะการคิดในยุคศตวรรษที 21 ว่าทักษะทีสําคัญ
ทีสุ ด คือ ทักษะการคิดของบุคคลและทักษะชี วิต (Life skills) เพือจะได้สามารถดํารงชี วิตอยู่ได้
อย่างสันติสุขในสังคมโลกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้าน นอกจากนันนักการศึกษา
ทังหลายเริ มจะเชื อกันว่า ความรู ้ เฉพาะด้านไม่มีความสําคัญเท่ากับการที บุคคลมีความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้และสร้างความหมายและประโยชน์จากความรู ้และข้อมูลใหม่ ๆ ดังนันสิ งทีสําคัญและ
จําเป็ นทีสุ ดในการจัดการศึกษาให้กบั เด็กและเยาวชนในยุคปั จจุบนั คือ การส่ งเสริ มและพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตมีทกั ษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking) เด็กและเยาวชนเหล่านีจะต้องได้รับการเตรี ยมพร้อมเพือการเรี ยนรู้

12
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) มีทกั ษะการคิด (Thinking Skills) มีวิธีการแสวงหาความรู้และ
สร้ า งความรู ้ ไ ด้ใ นโลกแห่ ง การเปลี ยนแปลงได้อย่า งต่ อเนื องและสร้ างสรรค์ รวมถึ ง การจัด
การเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ทีผูเ้ รี ยนถูกกระตุน้ ให้สร้างความรู้และ
ความเข้าใจด้วยตนเอง โดยผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แก้ปัญหาจากกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ แ ละเชื อมโยงเข้า กับ ประสบการณ์ ข องผู ้เ รี ยน เป็ นการพัฒ นาทัก ษะการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื องตลอดชี วิต ซึ งมีความเหมาะสมอย่างยิงกับการเรี ยนการสอนทางด้านการคิดวิเคราะห์
เนืองจากในการศึกษานันเป้ าหมายเพือ เป็ นการเตรี ยมให้สามารถปฏิบตั ิงานดูแลสุ ขภาพของบุคคล
มีลกั ษณะเน้นการปฏิบตั ิทีเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างเข้าใจและนําไปใช้ปฏิบตั ิ หรื อเป็ นวิชาชีพทีมีพืนฐาน
เป็ นการปฏิบตั ิ (Practice Based Profession) ดังนันการศึกษาย่อมต้องมุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามทฤษฎี หลักการและแนวทางทีถู กต้อง ซึ งต้องมี การฝึ กปฏิ บตั ิ ควบคู่กบั
ทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิจะต้องเป็ นสถานการณ์จริ ง (Real Setting) ปั ญหาจริ ง (Real Problem) และ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ งมากทีสุ ด (Learning by Doing ) ดังนันการให้ความรู ้ตามทฤษฎี เทคนิ ควิธี
ที ถู ก ต้อ ง และการให้ โ อกาสในการฝึ กปฏิ บ ัติ จึ ง มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การเรี ยนรู ้ ข องนั ก เรี ยน
เป็ นอย่า งมาก ซึ งนัก เรี ยนเองจําเป็ นจะต้องฝึ กตนเองให้ตืนตัวทางด้านการเรี ย นรู ้ อยู่ตลอดเวลา
มีทกั ษะในการทีจะค้นคว้าหาความรู ้และแก้ไขปั ญหา มีความรู ้ ทางวิชาการทีสําคัญอย่างครบถ้วน
สามารถปรั บตัวได้ทนั กับ การเปลี ยนแปลงของวิทยาการต่า ง ๆ มีทกั ษะการใช้ความรู้ สามารถ
จัดระบบความคิด คิดหาเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างมีวจิ ารณญาณ
ดังนันตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที ผ่านมา ได้มีการศึ กษา ค้นคว้า วิจยั เกี ยวกับการคิด
มากมาย รวมทังการทํางานของสมองในด้านการคิดและการเรี ยนรู ้ จากผลการวิจยั ปั จจุบนั จึงมีการ
เรี ยกร้องเสมอให้มีการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนเพือส่ งเสริ มและพัฒนาการคิดและทักษะการคิด
นัก การศึ กษาทังในประเทศและต่างประเทศต่ างเห็ นด้วยกันว่า ควรมี ก ารส่ งเสริ มและพัฒนา
ความสามารถในด้านการคิดอย่างจริ งจัง นอกจากนันยังมีการยืนยันว่าสามารถทีจะส่ งเสริ มพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ดว้ ยการจัดการเรี ยน
การสอนและการปฏิบตั ิ การจัดการเรี ยนรู ้เพือส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถและทักษะในการคิด
เป็ นเรื องสําคัญยิงในยุคปั จจุ บนั ที มี การเปลี ยนแปลงในทุ ก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ ว ความสามารถ
ในการคิ ดมี ผลโดยตรงต่ อการเรี ยนรู ้ อย่างมี คุณภาพและการดํารงชี วิตอย่างมี ความสุ ขในการจัด
การศึกษาหรื อการจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนนัน ควรจะมุ่งเสริ มพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้สมองทัง 2 ซี ก
อย่างเท่าเทียมกันการมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการส่ งเสริ มให้ใช้เฉพาะสมองซีกใดซี กหนึงจะไม่สามารถ
พัฒนาผูเ้ รี ยนได้ครบถ้วน เพราะการทํางานของสมองมนุ ษย์ซีกซ้ายและซี กขวามีความสําคัญต่อ
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การเรี ยนรู ้และการจัดการกับองค์ความรู ้ของมนุษย์เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกับการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
และการมีทกั ษะชีวติ จะต้องอาศัยการทํางานของสมองทัง 2 ซี ก ดังนันถ้าต้องการให้เด็กและเยาวชน
เจริ ญเติบโต และสามารถดํารงชี วิตอย่างสันติสุขในสังคมทีมีการเปลี ยนแปลงด้านความรู้ และ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว พวกเขาจะได้รับการเตรี ยมพร้อมสําหรับการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long
Learning) มีทกั ษะและกระบวนการคิดสําหรับการแสวงหาความรู้ และสามารถคิดตัดสิ นใจทีดีและ
ถูกต้อง ทักษะการคิด (Thinking Skills) สามารถสอนได้และเรี ยนรู ้พฒั นาให้มีคุณภาพยิง ๆ ขึนได้
ทักษะการคิดจะต้องได้รับการสอนและฝึ กตังแต่ชนต้
ั น ๆ และต่อเนื อง ความสามารถในการคิด
มีความสําคัญต่อสมรรถภาพของการเรี ยนรู ้ ดังนันจึงได้มีการศึกษาวิจยั เกียวกับทักษะการคิดและ
เทคนิควิธีการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาการคิดอย่างต่อเนื อง ตัวอย่างเช่น แนวคิดของบลูม (Bloom’s
Taxonomy) นอกจากนันต่ อ มาได้มี นัก การศึ ก ษาหลายท่ า นได้ศึ ก ษาเกี ยวกับ กระบวนการคิ ด
ได้แ นวทางและวิธี ส่ งเสริ ม พัฒนาทัก ษะประเภทต่า ง ๆ แพร่ ห ลายมากขึ น เช่ น วิธี ส อนหรื อ
วิธีจดั การเรี ยนรู ้แบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method ) การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem Based Learning) การจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะ (Inquiry Based Learning) การจัด
การเรี ยนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
(Constructivist Learning Theory) จัดการเรี ยนรู้ด้วยเทคนิ ค KWL, KWI-Plus และ KWDL
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของ คอล์บ (Kolb’s Experiential Learning Model) การจัดการเรี ยนรู้
แบบร่ ว มมื อกัน (Cooperative Learning) รวมถึ ง การใช้คาํ ถามในการสอนคิ ด (Question for
Thinking Skills) เป็ นต้น ซึ งการใช้เทคนิ ควิธีจดั การเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ดังกล่ าวต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจในวิธีการดําเนินการและเงือนไขก่อนใช้ รวมทังความรู ้ความเข้าใจเกียวกับทักษะการคิด
และลัก ษณะสํ า คัญ ของทัก ษะการคิ ด แต่ ล ะประเภทการคิ ด แบบต่ า ง ๆ หลัก การ แนวคิ ด
วิธีดาํ เนิ นการ เพือส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิด แต่การได้รู้จกั กับวิธีการและขันตอนการจัด
การเรี ย นรู ้ ไ ม่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ การจัด การเรี ย นรู ้ ใ นเพื อส่ ง เสริ ม และพัฒ นาทัก ษะการคิ ด ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลได้ ซึ งจํา เป็ นอย่า งยิงทีนครู ผูส้ อนจะต้องศึ ก ษาทําความเข้า ใจ
กับองค์ประกอบทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ และเทคนิ ควิธีในการสอนคิดให้ชาํ นาญมีความรู้
มีทกั ษะในการคิดเพือทีจะสามารถจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีศกั ยภาพทังทางด้านความรู้และความคิด
ต่อไป
ดัง นันการเปลี ยนแปลงการเรี ย นการสอนของคุ ณ ครู ต้อ งขึ นอยู่ ก ับ การเตรี ย มเนื อหา
สื อ และกระบวนการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ไปถึ งเป้ าหมาย
ทีหลักสู ตรตังไว้ ทังนี ในการพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที 21 หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน ได้กาํ หนดไว้เป็ นสมรรถนะหลักในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ก็คือ ความสามารถใน
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การคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิ ดอย่างสร้ างสรรค์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพือนําไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพือการ
ตัดสิ นใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม สําหรับการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
Guilford (1967) ได้ศึกษาและเสนอแบบจําลองโครงสร้างทางสติปัญญา (The Structure of Intellect
Model) ซึ งประกอบด้วยมิติ 3 มิติ คือ 1. มิติกระบวนการคิด (Operation) ซึ งในครังแรกนันแบ่งได้
5 ลักษณะ คือ การรู้ จกั หรื อความรู้ ความเข้าใจ (Cognition) การจํา (Memory) การคิดอเนกนัย
(Divergent Thinking) การคิดเอกนัย (Convergent Thinking) และการประเมินค่า (Evaluation)
2. มิ ติเนื อหา (Content) แบ่งเป็ น 4 ลักษณะ คือ ภาพ (Figural) ลักษณะ (Symbolic) ภาษา
(Semantic) และพฤติกรรม (Behavioral) 3. ผลของการคิด (Product) ประกอบด้วย 6 ลักษณะ คือ
หน่ วย (Units) จําพวก (Classes) ความสัม พันธ์ (Relation) ระบบ (System) การแปลงรู ป
(Transformation) การประยุกต์ (Implication) โดยได้ให้ความหมายของการคิดอเนกนัยว่า หมายถึง
เป็ นกระบวนการของสมองทีคิดได้หลายแง่มุม หลายทิศทาง คิดหาคําตอบได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน
ทําให้เกิ ดความคิดทีแปลกใหม่ ซึ งมี ความเกี ยวข้องกับศักยภาพของการคิดสร้างสรรค์อย่างมาก
นอกจากนี Guilford (1967) และผูร้ ่ วมงานได้ตงสมมติ
ั
ฐานว่าคนทีมีการคิดสร้ างสรรค์นนควรมี
ั
ลักษณะเด่นอะไรบ้าง และนําผลการวิจยั ของนักจิตวิทยาอืน ๆ มาประกอบการพิจารณา แล้วนําผล
ทีได้มาวิเคราะห์ องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบบ่งชี ว่า การคิ ดอเนกนัยเป็ นการคิด
ประเภทเดียวกันกับความคิดสร้างสรรค์นนเอง
ั
จากความเป็ นมาและความสํา คัญของปั ญหาและเหตุ ผลที กล่ า วมาข้า งต้น ผูว้ ิจยั เห็ นว่า
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู ทีเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนของครู ทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีความสําคัญอย่างยิงทีช่วยให้ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีมุ่งเน้นกระบวนการเรี ยนรู้
ให้ก ับนัก เรี ย น มี ส่ วนช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ อย่า งแท้จริ ง และสามารถนํา ความรู้ ทัก ษะ
กระบวนการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทีได้จากการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้
ในชี วิตประจําวัน รวมถึงนําผลทีเกิดจากการจัดการเรี ยนการสอนมาจัดทําเป็ นข้อมูลสารสนเทศ
เพือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนาสมรรถนะสําคัญให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ งเป็ นทักษะพืนฐาน
สําคัญในการพัฒนาต่อยอดและเชือมโยงไปหาสิ งใหม่ ๆ ทีก่อให้เกิดรายได้และมูลค่าต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจในสังคม ชุ มชน ทีนักเรี ยนอาศัยอยู่ให้มีอาชี พและรายได้ทีมันคง ยังยืน ผูเ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีดีตลอดไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิ ด และทฤษฎี ต่าง ๆ ทีเกี ยวข้อง เพือสังเคราะห์ เป็ นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พครู เพือเสริ มสร้ างความสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ต่าง ๆ
ทีเกียวข้อง ดังนี
1. หลักการ แนวคิดการวิจยั และพัฒนา
2. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ
3. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
4. หลักการ แนวคิ ด และทฤษฎี เกียวกับการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
จึงนํามาเขียนเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั นี
1. หลักการ แนวคิดการวิจัยและพัฒนา
การวิจยั และพัฒนา(Research and Development : R and D) เป็ นนวัตกรรมหรื อ
กระบวนการรู ปแบบใหม่ ๆ ทีขึนมาจากความต้องการของผูใ้ ช้นวัตกรรมและผูใ้ ช้ผลลัพธ์ทีเกิดจาก
การใช้นวัตกรรมนัน โดยมีขนตอนดั
ั
งนี R1 D1 R2 D2 และหลักการวิจยั และพัฒนาในการวิจยั
ทางหลักสู ตร การสอน และการนิ เทศ เป็ นการพัฒนาจากล่างสู่ บน คือนําความต้องการจําเป็ นของ
ข้อมูลพืนฐานของ ผูป้ ฏิ บตั ิและผูท้ ีเกี ยวข้องทุกส่ วนไปสู่ การพัฒนา (มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ , 2549 :
261 - 262) ในการวิจยั และพัฒนารู ปแบบครังนี ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิดของระเบียบวิธีวิจยั และ
พัฒนา ซึ งเป็ นทังการวิจยั พืนฐานและการวิจยั ประยุกต์ ในการศึกษาเพือสังเคราะห์สร้างรู ปแบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ทีสอดคล้องกับสภาพปั ญหา และความต้องการจําเป็ นตามสภาพการณ์ ทีแท้จริ ง ภายใต้หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมถึงการนํารู ปแบบทีสังเคราะห์ขึนนีไปใช้ในทาง
ปฏิ บ ัติ โดยมี ก ารตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น การตามขันตอนและระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จ ัย
(บุญเรี ยง ขจรศิลป์ , 2550; องอาจ นัยพัฒน์, 2551 : 240)
จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจยั และพัฒนา R and D (Research and
Development) สรุ ปได้ว่า การวิจยั และพัฒนา ประกอบด้วย 4 ขันตอนทีสําคัญ คือ ขันตอนที 1
การวิจยั (Research : R1) : ขันการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis : A) ขันตอนที 2 การพัฒนา
(Development : D1) : ขันการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอน (Design and
Development : D and D) ขันตอนที 3 การวิจยั (Research : R2) : ขันการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยน
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การสอน (Implementation : I) และขันตอนที 4 การพัฒนา (Development : D2) : ขันการประเมินผล
รู ปแบบการเรี ยนการสอน (Evaluation : E)
2. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
การออกแบบการเรี ย นการสอนเชิ ง ระบบ(Instructional System Design) เป็ นวิธี ที
ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนืองสอดคล้องและสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบและสามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขันตอน โดยใช้แนวคิดกระบวนการของวิธีระบบ (System Approach) ในการ
สร้ า งหรื อพัฒนาพฤติ ก รรมหรื อ รู ป แบบของการปฏิ บ ตั ิ ง านใหม่ ๆ เพื อให้บ รรลุ เป้ าหมายและ
ประสบผลสําเร็ จ
สํา หรั บ ความหมายของคํา ว่า การออกแบบระบบการเรี ย นการสอนนัน ทิ ศนา แขมมณี
(2548 : 204) และกาญจนา คุ ณารัก ษ์ (2545 : 7) ได้กล่ าวถึ งแนวคิดวิธีการเชิ งระบบและ
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนทีสามารถสรุ ปได้วา่ การออกแบบมีลกั ษณะเป็ นศาสตร์ แห่ ง
การสร้างสรรค์การสอน ทีเกิดจากการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากบริ บทของการเรี ยนการสอน
โดยอาศัยแนวคิดวิธีการเชิงระบบ เป็ นรากฐานของการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน เพือนํามา
สู่ การวางเค้าโครง (Outline) ให้เห็ นภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นขันตอนทังระบบ
โดยการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนเป็ นการนํา กระบวนการของวิ ธี ก ารเชิ ง ระบบ
(System Approach) มาใช้ ซึ งเป็ นกระบวนการทีทําให้การทํา งานมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) และ
ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) เนื องจากระบบได้มีกลไกและโครงสร้างหลักในการทํางานอย่างน้อย
3 ส่ วน ประกอบด้วย สิ งทีนําเข้า/ตัวป้ อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output)
ซึ งในแต่ละขันมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อเงือนไขการเรี ยนรู ้อย่างละเอียด มีการระบุ แยกแยะ
และแก้ปัญหา แล้วจึงวางแผนการเรี ยนการสอน โดยอาศัยความรู ้ หลักการและแนวคิดจากหลาย ๆ
ทฤษฎี มีการปรับปรุ ง แก้ไขการทํางานในตัวของมันเองโดยการใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feedback) และ
ในแต่ละองค์ประกอบย่อย ๆ ต่างก็มีความสัมพันธ์เกียวเนืองซึ งกันและกัน โดยเป้ าหมายของระบบ
ใหญ่ทงหมดจะบรรลุ
ั
ผลได้จากการประสานสัมพันธ์กนั ขององค์ประกอบย่อย ๆ อย่างเหมาะสมเป็ น
เหตุเป็ นผลซึ งกันและกัน
ดังนัน สรุ ปได้ว่า การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบ เป็ นการจัดการสอนอย่างมี
ระบบทีมีความสัมพันธ์กนั ทุกองค์ประกอบ โดยอาศัยความรู ้ หลักการ ความคิดรวบยอดเกียวกับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และทฤษฎีการสอน ซึ งรวบรวมองค์ประกอบและปั จจัยต่าง ๆ
เพือนําไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจออกแบบระบบ แล้วจึงทําการทดลองและปรับปรุ งแก้ไขจนใช้
ได้ผล ซึ งก็คือการนําไปสู่ ความสําเร็ จของการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ กระบวนการ
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ออกแบบระบบการสอน โดยทัวไปจะประกอบไปด้ว ยหลัก พื นฐาน 4 ส่ วน ดัง ต่ อไปนี
1. วัตถุ ประสงค์เป็ นส่ วนทีกําหนดวัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน 2. ผูเ้ รี ยน โดยพิจารณา
คุ ณ สมบัติ แ ละคุ ณ ลัก ษณะของผู้เ รี ยน เพื อการออกแบบระบบการสอนให้เ หมาะสมและ
มีประสิ ทธิ ภาพ 3. วิธีการและกิจกรรม กําหนดวิธีการและกําหนดกิจกรรมในกระบวนการเรี ยนรู้
เพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ 4. การวัดและประเมินผล
เป็ นการกําหนดวิธี การวัดและประเมิ นผลการเรี ย นรู้ ข องผูเ้ รี ย นให้สอดคล้องตามวัตถุ ประสงค์
ซึ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนนันมีจาํ นวนมากมาย แต่การออกแบบระบบ หรื อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนทีนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายและได้มีการนําไปประยุกต์ มีดงั ต่อไปนี
การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ ตามแนวคิดของเควิน ครู ส (Kevin Kruse, 2008
: 1) ประกอบด้วย 5 ขัน หรื อทีเราเรี ยกกันโดยทัวไปว่า “ADDIE” Model ซึ งเป็ นวิธีการเชิงระบบ
ที ช่ ว ยให้ ก ารจัด การเรี ยนการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) และมี ค วามเหมาะสม
(Appropriateness) ขันตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. ขันวิเคราะห์ (Analyze Phase) วิเคราะห์และ
ประเมินความต้องการจําเป็ น (Assess and Analyze Needs) 2. ขันออกแบบ (Design Phase)
ออกแบบการเรี ยนการสอนและการนําเสนอ (Design Instruction and Presentations) 3. ขันพัฒนา
(Develop Phase) พัฒนาเครื องมือทีใช้นาํ มาประกอบการจัดการเรี ยนการสอน (Develop Materials)
4. ขันนําไปใช้ (Implementation Phase) เนื อหาและกิ จกรรมไปใช้ ประกอบด้วยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที พัฒนาขึ น การวางแผนในการบริ หารจัดการในการนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไปใช้ และ
ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ ตามขันตอนต่าง ๆ ที กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ 5. ขัน
ประเมินผล (Evaluation Phase) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ผลของสื อทีใช้ใน
การเรี ยนการสอน
สําหรับ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21 - 37) ได้จดั กลุ่ม
รู ปแบบการจัดการเรี ย นการสอนตามจุ ดเน้นหรื อผลลัพ ธ์ ที ต้องการให้เกิ ด ขึ นในตัวผูเ้ รี ย นเป็ น
4 กลุ่ม และได้เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (Model of Teaching) โดยเริ มจากการเสนอ
ภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรี ยน (Scenario) โดยใช้การเล่าเรื อง มีผสู้ อนและผูเ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดง
โดยจํา ลองเหตุ ก ารณ์ จ ริ งที เกิ ด ขึ นในห้ อ งเรี ยน จากนั นได้ เ สนอ ทฤษฎี แนวคิ ด หลัก การ
วัตถุประสงค์ ของแต่ละรู ปแบบ เพือนําไปสู่ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ซึ งแต่ละรู ปแบบ
มีองค์ประกอบ 3 ส่ วน ดังนี
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ส่ วนที 1 องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (The Model of Teaching)
มี 4 ส่ วน คือ
1. กระบวนการเรี ยนการสอน (Syntax) เป็ นการจัดเรี ยงลําดับกิจกรรมทีจะสอนเป็ นขัน ๆ
ซึ งแต่ละรู ปแบบมีจาํ นวนขันตอน (Phase) การเรี ยนการสอนแตกต่างกันไป
2. ระบบสังคม (Social System) เป็ นการอธิ บายบทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนในการจัด
การเรี ยนการสอน
3. หลักการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็ นหลักการหรื อวิธีการทีผูส้ อน
จะตอบสนองต่อสิ งทีผูเ้ รี ยนกระทํา อาจเป็ นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบตั ิโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรื อผิด หรื อการให้ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบร่ วมกันเรี ยนรู ้ในกลุ่มอย่าง
จริ งจัง แนะนําช่วยเหลือซึ งกันและกันให้เกิดการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
4. ระบบสนับสนุ น (Support System) เป็ นสิ งสนับสนุ นการเรี ยนการสอน หรื อเป็ น
การบอกเงือนไข หรื อสิ งจําเป็ นในการทีจะใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดผลลัพธ์ตามที
คาดหวังทีจะให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยน เช่น การเรี ยนการสอนด้วยการปฏิบตั ิ (Action Learning) เป็ นวิธี
การเรี ย นจากการปฏิ บ ตั ิ จริ ง (Learning by Doing) จากประสบการณ์ ตรง จากปั ญหาจริ ง
(Real Problem) โดยให้ผูเ้ รี ย นได้ฝึ กปฏิ บตั ิ ใ นสถานที และด้ว ยอุป กรณ์ ที ใกล้เคี ย งกับสภาพ
การทํางานจริ ง หรื อเตรี ยมสื อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที จําเป็ นให้พร้ อมใช้ ครบถ้วน และเพียงพอ
เป็ นต้น
ส่ วนที 2 การนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) เป็ นการแนะนํา หรื อ
ให้ขอ้ แนะนําสําหรับการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนนัน เช่น จะใช้กบั เนื อหา ประเภทใดจึง
จะเหมาะสม และใช้กบั ผูเ้ รี ยนระดับใด เป็ นต้น
ส่ วนที 3 สาระความรู ้และสิ งทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (Instruction and Nurturing Effects)
ในแต่ละรู ปแบบจะต้องจัดสาระความรู ้ อะไรบ้า งให้กบั ผูเ้ รี ยน รวมทังมี สิงสําคัญ องค์ประกอบ
อะไรบ้างทีจะทําให้การดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้นนประสบผลสํ
ั
าเร็ จตามเป้ าหมาย ซึ งก็คือการสอน
ของผูส้ อนทีจัดขึนตามขันตอนและสภาพแวดล้อมในการเรี ยน สําหรับสิ งทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้นนั
เป็ นสมรรถนะสําหรับทีผูเ้ รี ยนต้องมี และต้องให้มีการพัฒนาตลอดกระบวนการ ซึ งคือผลทีเกิดขึน
จากการสอน และเป็ นสิ งทีผูเ้ รี ยนต้องมีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง เพือให้บรรลุเป้ าหมาย
และประสบผลสํา เร็ จ คุ ณ สมบัติคุ ณลัก ษณะหรื อสมรรถนะของผูเ้ รี ย นที ต้อ งปลู ก ฝั ง จนติ ดตัว
เพือให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลตามทีคาดหวัง
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สรุ ปรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอนนันประกอบด้วย
องค์ประกอบสําคัญทีเป็ นรู ปแบบเชิงปฏิบตั ิ ได้แก่ กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู ้และสิ งที
สิ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง สิ งสนับสนุ น และการนํารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนไปใช้
จากการศึกษารายละเอียดของการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนของนักวิชาการต่าง ๆ
ดังกล่าวมาแล้ว ผูว้ ิจยั สังเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการจัดระบบของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีการดําเนินงานสัมพันธ์
กันเพื อให้การพัฒนาวิช าชี พ ครู บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ที ต้องการประยุกต์กบั ขันตอนการออกแบบ
ระบบการพัฒนาวิชาชีพ (Professional System Design) ADDIE Model ตามแนวคิดของ เควิน ครู ส
(Kevin Kruse, 2008 : 1) ประยุกต์เป็ น 4 ขันตอน คือ การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis)
การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Design and Development) การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Implement) และการประเมินผล
รู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พ (Evaluation) ร่ วมกับ กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) กํา หนดขันตอนการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี คือ ขันตอนที 1 การวิจยั (Research : R1)
เป็ นขันการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis : A) ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1)
เป็ นขันการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Design and Development : D and D) ขันตอนที 3 การวิจยั
(Research : R2) เป็ นขันการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Implementation : I) และขันตอนที 4 การ
พัฒนา (Development : D2) เป็ นขันการประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Evaluation : E) ซึ งได้ศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู้
ทีเกียวข้อง ดังนี
3. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาวิชาชี พครู
ทฤษฎีการเปลียนแปลง (Theory of Change)
ทฤษฎี ก ารเปลี ยนแปลงและการเปลี ยนแปลงภายในองค์ก ร (Change Theories and
Organizational change) : ทฤษฎี การเปลียนแปลงและการเปลี ยนแปลงภายในองค์กร (Change
Theories and Organizational Change) ปั ญหาของทฤษฎีในการบริ หารศึกษา 1. เกียวกับความใหม่
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ของสาขาวิชาบริ หารการศึกษาในฐานะทีเป็ นสาขาวิชาชีพ ทีเป็ นระบบทฤษฎี และเป็ นปรากฏการณ์
ของศตวรรษที 20 ซึ งพยายามที จะสํารวจ วิท ยาการสาขาอืนเพื อให้ได้มโนทัศน์และทฤษฎี ที
สอดคล้องกันเพือทําความเข้าใจ ศาสตร์ ของการบริ หารมากยิงขึน 2. ปั ญหาทีเกิดจากความลําเอียง
หรื ออคติ ซึ งยากทีจะวางตัวเป็ นกลาง เพราะทฤษฎี การบริ หารมีส่วนเกียวข้องกับพฤติกรรมของคน
3. เกียวกับความซับซ้อนของเนื อหาวิชาทางบริ หารการศึกษาทีขยายตัวและพัฒนา เจริ ญเติบโตมาก
ขึน สภาพองค์ความรู ้ ก่อให้เกิดความรู ้ แจ้งเห็ นจริ งในการบริ หาร ดังนันผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องศึกษา
ทฤษฎีการบริ หาร เพราะจะช่วยชีแนะแนวทาง การปฏิบตั ิโดยการนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivist Theory)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) เป็ นหลักการ แนวคิดเกียวกับการเรี ยนรู้
และวิธีการเรี ยนรู ้ ทีมุ่งเน้นหรื อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ สามารถแสวงหาความรู ้ดว้ ย
การนําความรู ้ เดิ มมาเชื อมโยงให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เรื องใหม่ได้อย่างต่อเนื อง ทําให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นา
ทัก ษะการเรี ย นรู ้ อ ย่า งต่ อ เนื องตลอดชี วิ ต ผูเ้ รี ย นได้วิ เ คราะห์ ห รื อ ตังคํา ถามจากโจทย์ปั ญ หา
ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) มีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนคนอืนในกลุ่มมี
การเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (Action Learning) ซึ งนําไปสู่ การค้นคว้าหาคําตอบหรื อสร้างความรู ้ใหม่
นักทฤษฎี ทีเกี ยวกับการสร้ างความรู ้ มี ความเชื อว่าผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ ด้วยตัวเอง หรื ออย่างน้อย
ตีความหมาย ความจริ ง หรื อข้อมูลเหล่านันจากการรับรู ้ประสบการณ์ของตนเอง
ทฤษฎีความต้ องการ : ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้ องการของมาสโลว์
ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’ s Hierarchy of Needs) (อ้างถึงใน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, และคณะ, 2545 : 311) มาสโลว์มองความต้องการของมนุ ษย์เป็ นลักษณะ
ลําดับขัน ระดับตําสุ ดไปยังระดับสู งสุ ด และสรุ ปว่า เมือความต้องการในระดับหนึ งได้รับ
การตอบสนองมนุษย์ก็จะมีความต้องการอืนในระดับทีสู งขึนต่อไป
ทฤษฎีความต้ องการ : ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer)
อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer) ได้ชีความแตกต่างระหว่างความต้องการซึ งกําหนดลําดับขันตอน
ความต้องการในระดับตําและความต้องการในระดับสู งซึงเกียวข้องกับความต้องการของมาสโลว์ 5
ประเภทเหลือเพียง 3 ประเภท ดังนี
1. ความต้องการในการอยูร่ อด (Existence Needs: E) เป็ นความต้องการในระดับตําสุ ดและ
มี ล ัก ษณะเป็ นรู ปธรรม ประกอบด้ว ยความต้องการตามทฤษฎี ม าสโลว์ คื อ ความต้องการของ
ร่ างกาย (Physiological Needs) และความต้องการความมันคงหรื อความปลอดภัย (Security or Safe
Needs)
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2. ความต้องการความสัมพันธ์ (Related Needs : R) ประกอบด้วยความต้องการตามทฤษฎี
มาสโลว์ ด้านสังคม ความต้องการการยอมรับ ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs)
3. ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า (Growth Needs : G) ประกอบด้วยส่ วนทีเป็ น
ความต้องการการยกย่องและความต้องการประสบความสําเร็ จตาม ทฤษฎีมาสโลว์
อัล เดอร์ เฟอร์ (Alderfer) ไม่เ ชื อว่า บุ ค คลจะต้อ งได้รั บการตอบสนองความพึ งพอใจ
อย่างสมบูรณ์ ในระดับของความต้องการก่อนทีจะก้าวหน้าไปสู่ ความต้องการในระดับอืน เขาพบว่า
บุคคลจะได้รับการกระตุน้ โดยความต้องการมากกว่าหนึ งระดับ ตัวอย่าง เช่น ความต้องการได้รับ
เงิ นเดื อนที เพียงพอ ในขณะเดี ยวกัน จะเกิ ดความต้องการการยอมรั บ ความพอใจความต้องการ
ทางสังคมและอาจเกิดความต้องการการสร้างสรรค์ ต้องการความก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน
ทฤษฏี การเรี ยนรู้ (Learning Theory) รู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล สร้ างขึ นภายใต้แนวคิดทฤษฎี การเรี ยนรู้
กลุ่มปั ญญานิยม (Cognitivism) และกลุ่มสรรค์สร้างนิยม (Constructivism) (ทิศนา แขมมณี , 2550 :
59 ; Schunk, 2008 : 17)
4. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับการเรีย นการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
ทฤษฎีการเรียนรู้ เชิ งประสบการณ์ (Kolb, 1984) รู ปแบบการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของโคล์บ
ได้ใช้ในการจัดประเภทของแบบการเรี ยนรู ้ ทฤษฎี นีกล่าวถึ ง กระบวนการเรี ยนรู ้ และการปรับตัว
ของแต่ละบุคคลรวมทังระบุบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ที สอดคล้องกับแบบการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน
โดยสามารถอธิบายเป็ นวงจรการเรี ยนรู้ 4 ขันตอน คือ
ขันที 1 ประสบการณ์เชิงรู ปธรรม (Concrete Experience) ในสถานการณ์การเรี ยนรู้หนึ ง ๆ
ในขันนี จะมีลกั ษณะที ยึดความรู ้ สึกของตนเองเป็ นหลักมากกว่าจะใช้ แนวความคิดอย่างมี ระบบ
ในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ขันที 2 การไตร่ ตรอง (Reflective Observation) ขันนี มุ่งที จะทําความเข้าใจกับ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทีได้พบด้วยการสังเกตจากหลายๆ แง่มุม จะเรี ยนรู้จากการเฝ้ าดูและการฟัง
ขันที 3 สรุ ปเป็ นหลักการนามธรรม (Abstract Conceptualization) ขันนีเป็ นการเรี ยนรู ้ทีมุ่ง
ใช้เหตุ ผลและความคิ ดมากกว่า การใช้ค วามรู ้ สึ กในการเข้าใจสถานการณ์ ต่า ง ๆ สามารถสร้ า ง
ความคิดรวบยอดใหม่ ๆ และจะเรี ยนรู้โดยการคิด
ขันที 4 การทดลองปฏิ บ ัติ (Active Experimentation) เป็ นขันที มุ่ ง นํา เอาแนวคิ ด หรื อ
ความคิดรวบยอดใหม่ ๆ ทีสรุ ปได้ไปปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็ นการเรี ยนรู้จากการกระทํา
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ทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivist Theory)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) เป็ นหลักการ แนวคิดเกี ยวกับการเรี ยนรู้
และวิธีการเรี ยนรู ้ ทีมุ่งเน้นหรื อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ สามารถแสวงหาความรู้ดว้ ย
การนําความรู ้ เดิ มมาเชื อมโยงให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ เรื องใหม่ได้อย่างต่อเนื อง ทําให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นา
ทักษะการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื องตลอดชี วิต ผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์ หรื อตังคําถามจากโจทย์ปัญหาผ่าน
กระบวนการสะท้อนความคิ ด (Reflective Thinking) มี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ผูเ้ รี ย นคนอื นในกลุ่ ม มี
การเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (Action Learning) ซึ งนําไปสู่ การค้นคว้าหาคําตอบหรื อสร้างความรู ้ใหม่
นักทฤษฎี ทีเกี ยวกับการสร้ างความรู ้ มี ความเชื อว่าผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ ด้วยตัวเอง หรื ออย่างน้อย
ตีความหมาย ความจริ ง หรื อข้อมูลเหล่านันจากการรับรู ้ประสบการณ์ของตนเอง
การสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ที ใช้ใ นการศึ ก ษาเพื อพัฒ นารู ป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู เ พื อ
เสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ผูว้ ิจยั ได้ป ระยุก ต์ใ ช้แนวคิ ด
แบบจําลองการออกแบบระบบการสอน The ADDIE Model ของครู ส (Kruse, 2007 : 1) และ
แบบจําลองของการออกแบบเชิงระบบของ ดิกค์ แคเรย์ และแคเรย์ (Dick, Carey and Carey, 1996 :
1 -8) ร่ วมกับแนวคิดการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) สังเคราะห์เป็ นขันตอนของ
การศึกษาเพือพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู 4 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis : A)
ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการพัฒนา
วิช าชี พ ครู เพือเสริ ม สร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คล (Design and
Development : D and D)
ขันตอนที 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Implementation: I)
ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Evaluation : E)
ขันตอนที 1 การวิจัย (Research : R1) : การศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐาน (Analysis : A)
ดําเนินการ ดังนี
การวิจัยระยะที (Research) ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน ความต้องการจําเป็ นทีเกียวข้อง
เพื อนํา มาใช้เป็ นพื นฐานในการพัฒ นารู ป แบบการพัฒนาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผูว้ ิจยั ได้สัง เคราะห์เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้องกับ
การพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล การนํารู ปแบบไปใช้กบั ครู การนํากรอบรู ปแบบไปใช้ในชันเรี ยน สภาพปั จจุบนั และ
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สภาพความคาดหวัง ของครู ความต้องการจําเป็ นของครู และนักเรี ยน เพื อสรุ ป ข้อมู ลที ได้เป็ น
แนวทางในการกําหนดองค์ประกอบในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพือเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีขนตอนย่
ั
อย ๆ 3 ขันตอน คือ
ขันที 1 ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิ ด เอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวกับการพัฒนาวิชาชี พครู และ
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และการนํากรอบรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้ในสถานศึกษาของครู
ขันที 2 การศึ ก ษาวิเคราะห์ องค์ป ระกอบขันตอนของรู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และสมรรถนะการสอนของครู
ในการนํา รู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เ พือเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคลสู่ การจัดการเรี ยนรู ้ในชันเรี ยนของครู
ขันที 3 ตรวจสอบความยืนยัน นิ ย าม องค์ประกอบและแนวทางในรู ป แบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการพัฒนา
วิช าชี พ ครู เพือเสริ ม สร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ า งบุ คคล (Design and
Development : D and D) ดําเนินการดังนี
การวิจั ยระยะที 2 การพัฒ นา (Development) เป็ นการออกแบบและพัฒ นารู ป แบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(Design and Development) ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลจากตอนที 1 มาพัฒนาเป็ นรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล เพื อเป็ นการนํา กรอบ
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พสู่ การจัดการเรี ยนการสอนของครู จากนันให้ผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 5 คน
ตรวจสอบโคร่ งร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู จากนันผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเครื องมือประกอบการใช้
รู ปแบบจากนันให้ผเู ้ ชี ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะสมกับการนําไปใช้
และนําไปศึกษานําร่ องกับครู ทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างเพือตรวจสอบความเป็ นไปได้
ของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู และเพือหาคุ ณภาพของเครื องมือประกอบการใช้รูป แบบการ
พัฒนาวิชาชีพก่อนนําไปใช้ทดลองจริ ง ประกอบด้วย 4 ขันตอนย่อยดังนี
ขันที 1 พัฒนาโคร่ งร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือนํากรอบของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู สู่การจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในชันเรี ยนของครู
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ขันที 2 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนของครู
ขันที 3 สร้ างและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื องมื อ ประกอบรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่ การจัดการเรี ยน
การสอนในชันเรี ยนของครู
ขันที 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของการนํารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้
ขันตอนที 3 การวิจัย (Research : R2) เป็ นการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือ
เสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (Implementation: I) ดําเนิ นการ
ดังนี
การวิจัยระยะที 3 การวิจัย (Research) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Implement) โดยผูว้ ิจยั นํารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคลสู่ การ
จัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนของครู ทีสร้างขึนและผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญแล้ว ไปใช้
กับกลุ่มทดลอง โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ผูว้ ิจยั นํา รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลสู่ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนของครู ซึ งนํารู ปแบบไปใช้จริ งกับครู
กลุ่มทดลอง การดําเนิ นการวิจยั ขันนี เป็ นการดําเนิ นการวิจยั เชิ งทดลองโดยประยุกต์ใช้การทดลอง
แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและการพัฒนาและหลังการพัฒนา (One Group Pretest Posttest Design) และสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนของครู ประเมินความสามารถในการจัด
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในชันเรี ยนของครู โดยใช้ระยะเวลาในการ
ทดลอง 8 สัปดาห์
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลสู่ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนของครู ระหว่างการใช้รูปแบบ (BOONSARIT Model)
ประกอบด้วย
ขันที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B)
ขันที 2 การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O)
ขันที 3 กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Training = O)
ขันที 4 เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N)
ขันที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S)
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ขันที 6 ครู มีความสามารถในการวัดผลประเมินผล (Ability of Assessment = A)
ขันที 7 การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั (Routine to Research = R)
ขันที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (Individual Differentiated
Diagnostic = I)
ขันที 9 ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั บุคคลอืนได้ (Teamwork and Transportability =
T)
2. ประเมินผลความรู้ความเข้าใจการนํากรอบรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่ การจัดการเรี ยนการสอนของครู ก่อนเรี ยน
และหลัง เรี ยน และประเมิ น ผลที เกิ ด ขึ นกั บ ครู ที ได้ ท ํา การลงมื อ ปฏิ บ ัติ ก ารเรี ยนการสอน
เพือตรวจสอบผลทีเกิดขึนจากการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต
ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
ครู เพือเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนทีเน้ น ความแตกต่ างระหว่ า งบุ คคล (Evaluation : E)
ดําเนินการดังนี
การวิจยั ระยะที 4 การพัฒนา (Development) เป็ นการประเมิ นประสิ ท ธิ ผลของรู ปแบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(Evaluation) จากนันนําข้อมูลทีได้มาปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือการนํากรอบรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่ การจัดการเรี ยน
การสอนในชันเรี ยนของครู ให้เป็ นรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ฉบับสมบูรณ์ ตามรายละเอียดดังนี
1. ผลการวิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของครู
2. ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู
เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลของครู แ ละนัก เรี ยน
ซึ งสามารถกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดและกรอบดําเนินการวิจยั ได้ดงั นี
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แนวคิด ทฤษฎี
รู ปแบบ
เควิน ครู ส (Kevin Kruse, 2008 : 1)
จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and
Calhoun, 2009 : 21 - 37); Saylor and others
(1981 : 271); Stern (1984 : 47); Keeves
(1997 : 386-393); ทิศนา แขมมณี (2548 :
204) และกาญจนา คุณารักษ์ (2545 : 7)

การพัฒนาวิชาชีพ
Joyce, Weil, Calhoun (2009 : 6); Tomlinson,
Brimijoin, Narvacez (2008 : 72); Zepeda (1956 :
10, 14 - 15) อ้างถึง Garet, Porter, Desiome, Birman
and Yoon (2001 : 926); Zepeda (1956 : 10); Zepeda
(1956 : 14 - 15); Similarly, Kazemi and Frank
(2003); American Education Research Association
published a policy and research brief entitled (AERA.
2005 : 2); The National Education Association (NEA
: 2003 : 2); Haycock (1998); วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556
: 260)

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

การเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่างระหว่ างบุคคล
Tomlinson (2000 : 3); สพฐ.

ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการ
ของมาสโลว์
ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ
อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer),
ทฤษฎีการเปลียนแปลง (Theory of Change)
ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ David Kolb, Dunn and
Dunn, คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541);
ทิศนา แขมมณี (2550 : 59) ; Schunk (2008 : 17)
ทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้ าง
ความรู้ (Constructivist Theory) ของ ไวกอร์ตสกี
(Vygotsky 1978); เพียเจต์ (Piaget 1997)

แผนภูมิภาพที กรอบแนวคิดการวิจยั

หลักการ
การพัฒนาวิชาชีพจะช่วยครู การจัด
การเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วัตถุประสงค์
เพื อให้ ค รู มี ค วามสามารถในการ
ออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทีประกอบด้วย
การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้,
กลยุทธ์การเรี ยนการสอน, การวัดผล
ประเมินผล และการวิจยั

ขันตอนการพัฒนาวิชาชี พ
ขันที วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน
(Basic Data Analysis = B)
ขันที การจัดกระทําข้อมูล
(Organization Data = O)
ขันที กําหนดวัตถุประสงค์
(Objective Training = O)
ขันที เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ
(Network Practices = N)
ขันที เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม
(Selection of Instructional Method
= S)
ขันที ครู มีความสามารถในการ
วัดผลประเมินผล (Ability of
Assessment = A)
ขันที การทํางานประจําให้เป็ น
งานวิจยั (Routine to Research = R)
ขันที การวินิจฉัยความแตกต่างของ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(Individual Differentiated Diagnostic
= I)
ขันที ทํางานเป็ นทีม และขยายผล
ให้กบั บุคคลอืนได้ (Teamwork and
Transportability = T)

รูปแบบ เทคนิค การพัฒนาวิชาชีพครู
1. การฝึ กอบรมครู ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับ
. ความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
. ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรี ยนรู้ ตัวชีวัด
. ความสามารถในการเลือกกลยุทธ์ รู ปแบบ
วิธีการสอน เทคนิคการสอน
. ความสามารถในการออกแบบหน่วย
การเรี ยนรู้
. ความสามารถในการเขียนแผนการเรี ยนรู้
1.6 ความสามารถในการวัดผลประเมิน
. ความสามารถในการทําวิจยั ในชันเรี ยน
. การโค้ชรู ปแบบต่าง ๆ
. การประเมินสมรรถนะการสอน

ผลทีเกิดกับครู
สมรรถนะการสอนทีต้องมีและได้รับ
การพัฒนาตลอดกระบวนการเพือให้การ
พัฒนาวิชาชีพบรรลุเป้ าหมายและประสบ
ผลสําเร็ จ ได้แก่
. ความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ความสามารถในการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
. ความสามารถในการออกแบบหน่ วย
การเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้
. ความสามารถในการวัดผลประเมิน
. ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
9. ความสามารถในการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน
ผลทีเกิดกับผู้เรียน
1. ทักษะการคิด (คิดสร้างสรรค์,
คิดวิเคราะห์, คิดแก้ปัญหา, คิดเชิงระบบ,
คิดวิจารณญาณ)
2. ชินงาน ภาระงานทีเกิดจากกระบวน
การคิดทีมีคุณภาพสนองความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน
3. พัฒนาต่อยอดชินงาน ภาระงานให้มี
มูลค่าเพิม โดยใช้ศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
หรื อโครงงาน และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในการใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน คิดแก้ปัญหา
แสวงหาความรู ้ และสร้างความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง
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คําถามของการวิจัย
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีคาํ ถามของการวิจยั ดังต่อไปนี
1. รู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้ นความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลทีพัฒนาขึนประกอบด้วยกระบวนการอย่างไร มีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับใด
2. รู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคลมีประสิ ทธิผลอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาและพัฒนาของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้มีประสิ ทธิภาพ
2. เพื อประเมิน ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี
2.1 เปรี ยบเทียบความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคล ก่ อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.2 เปรี ยบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.3 เปรี ย บเที ย บความสามารถในการออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู้ / แผนการเรี ย นรู้
ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
2.4 เปรี ยบเทียบความสามารถในการวัดผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
2.5 เปรี ยบเทียบความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ก่ อนและหลัง ใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.6 เปรี ยบเทียบความสามารถในการวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยน ก่อนและหลังใช้รูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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2.7 เปรี ยบเทียบความสามารถทางด้านทักษะการคิด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีสมมติฐานของการวิจยั ดังต่อไปนี
1. หลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ครู มีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลสู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ
2. หลัง ใช้ รู ปแบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครู มีความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนสู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ
3. หลัง ใช้ รู ปแบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครู มีความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้ /แผนการเรี ยนรู้
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีสู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ
4. หลัง ใช้รู ป แบบการพัฒ นาวิชาชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ครู มีความสามารถในการวัดผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
สู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ
5. หลัง ใช้ รู ปแบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลสู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ
6. หลัง ใช้รู ป แบบการพัฒ นาวิชาชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ครู มีความสามารถในการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนสู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ
7. หลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล นักเรี ยนมีทกั ษะการคิด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตในการวิจยั ดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นครู ทีสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึ ก ษาชัย ภูมิ เขต 3 ซึ งประกอบด้วย โรงเรี ย นซับใหญ่ วิท ยาคม โรงเรี ย นชุ ม ชนบัวบาน
สามัคคี โรงเรี ย นบ้านตลุ ก คู ณพัฒนา และนัก เรี ย นโรงเรี ย นซับ ใหญ่ วิท ยาคม ในภาคเรี ย นที 2
ปี การศึกษา 2556 จํานวน 150 คน
1.2 กลุ่ ม ตัว อย่ า งที ใช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั งนี คื อ ครู และนั ก เรี ยนโรงเรี ยน
ซับใหญ่วิทยาคม ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556 แบ่งเป็ น ครู ผสู ้ อน จํานวน 8 คน และนักเรี ยน
จํานวน 75 คน ซึงได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
2. ด้านตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี ประกอบด้วย
2. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
2.1.1 รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ในการวิจยั ในครังนี ประกอบด้วย
ตัวแปรเกียวข้องสําหรับครู คือ สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
2.2.1 ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับ การจัดการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล
2.2.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
2.2.3 ความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้ ทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
2.2.4 ความสามารถในการวัดผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.2.5 ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.2.6 ความสามารถในการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน
ตัวแปรทีเกียวข้องสําหรับนักเรี ยน
2.2.1 ทักษะการคิด
2.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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3. ระยะเวลาทีใช้ในการทดลอง
ระยะเวลาทีใช้ในการทดลอง ดําเนินการพัฒนาตามรู ปแบบทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึนในภาคเรี ยน
ที 2 ปี การศึกษา 2556 เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชัวโมง รวมทังสิ น 32 ชัวโมง
นิยามศัพท์เฉพาะ
รู ป แบบการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พือเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนทีเน้ น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล หมายถึง กระบวนการทีนํามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการสอน เพือพัฒนาครู ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึ งประกอบด้วย 9 ขันตอน ดังนี ขันที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B)
ขันที 2 การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O) ขันที 2 กําหนดวัตถุ ประสงค์ (Objective
Training = O) ขันที 4 เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N) ขันที 5 เลือกวิธีการสอน
ทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) ขันที 6 ครู มีความสามารถในการวัดผล
ประเมินผล (Ability of Assessment = A) ขันที 7 การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั (Routine &
Research = R) ขันที 8 การวินิ จฉัย ความแตกต่ า งของนัก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล (Individual
Differentiated Diagnostic = I) ขันที 9 ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั บุคคลอืนได้ (Teamwork
and Transportability = T)
สมรรถนะการสอน หมายถึง ความรู้ ความสามารถของครู ทีรับการพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นคามแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดกระบวนการเพือให้การพัฒนาวิชาชี พ ครู บรรลุ
เป้ าหมายและประสบผลสําเร็ จ ทีประกอบด้วย 1. ความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนทีจําแนกเป็ น
กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การจัด การเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ตัวชี วัด ที สอดคล้องกับ การจัดการเรี ย น
การสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล 3. ความสามารถในการเลื อ กกลยุท ธ์ รู ป แบบ
วิธีการสอน เทคนิ คการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 4. ความสามารถในการออกแบบ
หน่วยการจัดการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. ความสามารถในการเขียนแผนการเรี ยนรู ้โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่า งบุ ค คล 6. ความสามารถในการวัด ผลประเมิ นที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล
7. ความสามารถในการทํา วิ จ ัย ในชันเรี ย นเพื อส่ ง เสริ ม พัฒ นาการในการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ก ับ ผูเ้ รี ย น
ซึงสามารถดูความก้าวหน้าทางด้านสมรรถนะการสอนของครู ได้จาก คะแนนทีได้จากแบบทดสอบ
ความรู้ และการประเมิ น ความสามารถในการจัดการจัดการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่า ง
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ระหว่างบุคคล โดยเครื องมือทีใช้ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินความสามารถใน
การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบประเมินการเขียนหน่วยการเรี ยนรู้/
แผนการเรี ย นรู้ แบบสั ง เกตการสอนในชันเรี ย นที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล และ
แบบประเมินตนเอง
การเรี ยนการสอนทีเน้ นคุณค่ าความแตกต่ างระหว่ างบุคคล หมายถึง รู ปแบบ วิธีการสอน
เทคนิ ค การสอนที ครู เ ลื อ กใช้สํ า หรั บ การจัด การเรี ย นการสอนที มี ค วามเหมาะสมกับ ความรู้
ความสามารถ ความสนใจของผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคน ซึ งสามารถศึ กษาความก้า วหน้าและพัฒนาการ
ทางด้านสมรรถนะการสอนของครู ไ ด้จากการประเมินความสามารถในการจัดการจัดการเรี ย น
การสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล โดยเครื องมื อ ที ใช้ป ระกอบด้ว ย แบบประเมิ น
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบประเมินหน่วย
การเรี ยนรู้/แผนการเรี ยนรู ้ แบบสังเกตการสอนในชันเรี ยนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ หมายถึ ง คะแนนทีได้รับจากการใช้เครื องมือการวิจยั ในการ
ตรวจสอบรู ปแบบ และการนํารู ปแบบไปใช้ ประกอบด้วย เครื องมือตรวจสอบความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎีและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบโดยผูเ้ ชียวชาญทีได้จากแบบประเมินความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี
ประสิ ทธิผลของรู ปแบบ หมายถึง ระดับความรู้ ความสามารถทางด้านสมรรถนะการสอน
ของครู หลังใช้รูปแบบทีส่ งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีได้
จากแบบประเมินระดับคุณภาพ (Scoring Rubric) โดยแบบประเมินตนเองตามกรอบการประเมิน
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ความรู้ ความเข้ าใจในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล หมายถึง
ระดับความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ทีได้จากคะแนน
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
และการประเมิ น ความสามารถในการจัดการเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล
ตามกรอบการทํา งาน โดยเครื องมือทีใช้ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี ยวกับ
การจัดการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล แบบประเมิ น ตนเอง แบบสัง เกต
การสอน
ความสามารถในการวิเคราะห์ ผู้เรี ยน หมายถึ ง ระดับความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนโดยใช้ขอ้ มูลพืนฐานของผูเ้ รี ยนประกอบการจัดโปรแกรม สื อและวิธีการเรี ยนการสอนทีมี
ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทีได้จากแบบประเมินระดับคุณภาพ (Scoring Rubric) โดยเครื องมือทีใช้
แบบสังเกตการสอนและแบบประเมินตนเอง
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ความสามารถในการออกแบบหน่ ว ยการเรี ยนรู้ /แผนการเรี ยนรู้ หมายถึ ง ระดับความรู้
ความเข้า ใจในการวิ เ คราะห์ ม าตรฐานการเรี ย นรู ้ ตัว ชี วัด สาระการเรี ย นรู้ สมรรถนะสํา คัญ
คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ การกํา หนดเกณฑ์ ก ารวัด และประเมิ น ผล
การกําหนดภาระงาน/ชิ นงาน สื อการเรี ย นการสอน ทีมี ความเหมาะสมสําหรั บ ผูเ้ รี ย นที ได้จาก
แบบประเมินระดับคุณภาพ (Scoring Rubric) โดยเครื องมือทีใช้ประกอบด้วย แบบประเมินหน่วย
การเรี ยนรู้/แผนการเรี ยนรู้
ความสามารถในวัดและประเมินผลทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล หมายถึง ระดับความรู้
ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลมีการกําหนดเกณฑ์และมาตรฐานทีชัดเจน และมีการพัฒนา
เครื องมือทีมีความสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน และนําเสนอข้อมูลทีได้จากการวัดและประเมินผลเพือใช้
เป็ นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนทีใช้สําหรับพัฒนาความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนทีได้จากแบบประเมินระดับคุณภาพ (Scoring Rubric) โดยเครื องมือทีใช้ประกอบด้วย
แบบสังเกตการสอน และแบบประเมินตนเอง
ความสามารถในการจั ดการเรี ยนการสอนทีเน้ นความแตกต่ า งระหว่ า งบุ คคล หมายถึ ง
ระดับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนางานประจํา อันเกิ ดจากการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการนํา
ข้อมูล สารสนเทศต่ าง ๆ มาใช้ในการปรั บ ปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
โดยเครื องมือทีใช้ประกอบด้วย แบบการสังเกตการสอน และแบบประเมินตนเอง
ความสามารถในการวิ จั ย /การวิ จั ย ในชั นเรี ย น หมายถึ ง ระดับ ความรู้ ความเข้า ใจ
ในการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ อันเกิ ดจากการนําผลการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการนําข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
มาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน โดยเครื องมือทีใช้
ประกอบด้วย แบบประเมินงานวิจยั
ทักษะการคิด หมายถึง คะแนน ระดับความรู ้ ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนในการออกแบบชิ นงาน
ภาระงานทีเกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
อันเกิดจากการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล ของครู ก่ อนและหลังใช้
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยเครื องมือทีใช้ประกอบด้วย แบบประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยน
คุ ณลักษณะอัน พึงประสงค์ หมายถึ ง ระดับ พฤติ ก รรมของผูเ้ รี ย น ที ได้จากการสัง เกต
พฤติกรรมของครู และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ น มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มุ่งมัน ในการ
ทํางานของนักเรี ยน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
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เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเครื องมือทีใช้ประกอบด้วย แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน
ครู หมายถึง ผูส้ อนทีสอนในโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภู มิ เขต 3 จํานวน 12 คน แบ่งเป็ นหัวหน้าสายชัน ซึ งทําหน้าที โค้ชจํานวน 4 คน
ครู ผสู้ อนทีทําหน้าทีรับการโค้ช จํานวน 8 คน
นักเรี ยน หมายถึ ง ผูท้ ี กําลังศึกษาในโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม โดยผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกเป็ น
หน่วยในการพัฒนาวิชาชีพครู ทีเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ ง
เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี จํานวน 75 คน
ความสํ าคัญของการวิจัย
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลครังนีทําให้เกิดประโยชน์จากงานวิจยั ดังนี
1. ได้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คล รวมทังได้คู่ มื อ ครู แบบประเมิ น สมรรถนะด้า นการสอนเพื อพัฒ นารู ป แบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู ซึ งสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ย นการสอนทีเน้นความ
แตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล รวมทังเป็ นแนวทางสํา คัญในการศึ ก ษาวิจยั หรื อ ขยายผลองค์ค วามรู้
ต่อไปได้
2. ได้แนวทางการพัฒนาวิชาชี พครู และสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึ งจะช่วยในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3. ครู ได้รูปแบบ วิธี การสอนและเทคนิ คการสอนทีเน้นความแตกต่ างระหว่างบุ ค คล
ทีสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและพัฒนา
ต่อยอดเป็ นกระบวนการวิจยั เพือความก้าวหน้าในวิชาชีพครู สมกับเป็ นครู มืออาชีพ

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอน
ที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ผู ้วิ จ ัย ได้ ท ํา การศึ ก ษา ทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้อ ง
อัน ประกอบด้ว ยเอกสารและงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ งทังในประเทศและต่ า งประเทศ เพื อเป็ น
กรอบแนวคิ ด ในการดํา เนิ น การวิ จ ัย ในส่ ว นของแนวคิ ด ที ใช้ เ ป็ นฐานในการพัฒ นารู ป แบบ
การพัฒนาวิช าชี พ ครู ที เสริ ม สร้ างคุ ณค่ า ความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คล แนวทางในการนํา กรอบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
สู่ ห้ อ งเรี ยน และการประเมิ น ผลจากการทดลองการใช้ รู ป แบบที ผู ้วิ จ ัย ได้ท ํา การพัฒ นาขึ น
ซึ งจากการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้อง ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี
1. รู ปแบบการสอน
1.1 การพัฒนารู ปแบบการสอน
1.1.1 หลักการ แนวคิดการวิจยั และพัฒนา
1.1.2 หลัก การ แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี ยวกับ การออกแบบการเรี ย นการสอน
เชิงระบบ
1.1.3 ความหมายของการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน
1.1.4 คุณลักษณะสําคัญของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
1.1.5 การจัดกลุ่มของรู ปแบบการสอน
1.1.6 การพัฒนารู ปแบบการสอนตามแนวคิดของจอยซ์ และเวลล์
2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีเกียวข้องกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
2.1 การพัฒนาวิชาชีพครู และทฤษฎีทีเกียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู
2.1.1 การโค้ช (Coaching)
2.1.2 การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching)
2.1.3 การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching)
2.1.4 การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)
2.1.5 การโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching)
3. งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู
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4. การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.1 สมรรถนะการสอนทีเกียวข้องกับการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
4.2
4.3
4.4
4.5

งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์
ทฤษฎีการสร้างความรู้
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับรู ปแบบการสอน

การพัฒนารู ปแบบการสอน
การพัฒนารู ปแบบในงานวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั วิเคราะห์และสังเคราะห์ หลักการ แนวคิดของ
การวิจยั และพัฒนา และการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ มาประยุกต์ใช้ออกแบบและ
พัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี
รู ปแบบ/การพัฒนารูปแบบตามหลักการ แนวคิดการวิจัยและพัฒนา
การวิจยั และพัฒนา(Research and Development : R and D) เป็ นนวัตกรรมหรื อ
กระบวนการรู ปแบบใหม่ ๆ ทีพัฒนาขึนมาจากความต้องการของผูใ้ ช้นวัตกรรมและผูใ้ ช้ผลลัพธ์ อนั
เกิดจากการใช้นวัตกรรมนัน โดยมีขนตอนดั
ั
งนี R1 D1 R2 D2 และหลักการวิจยั และพัฒนา
ในการวิจยั ทางหลักสู ตร การสอน และการนิ เทศ เป็ นการพัฒนาจากล่างสู่ บน คือนําความต้องการ
จําเป็ นของข้อมูลพืนฐานของผูป้ ฏิ บตั ิและผูท้ ีเกียวข้องทุกส่ วนไปสู่ การพัฒนา (มาเรี ยม นิลพันธุ์ ,
2549 : 261 - 262) ในการวิจยั และพัฒนารู ปแบบครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กรอบแนวคิดของระเบียบวิธีวิจยั
และพัฒนา ซึ งเป็ นทังการวิจยั พืนฐานและการวิจยั ประยุกต์ ในการศึกษาเพือสังเคราะห์สร้างรู ปแบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ทีสอดคล้องกับสภาพปั ญหา และความต้องการจําเป็ นตามสภาพการณ์ ทีแท้จริ ง ภายใต้หลักการ
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แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้อ ง รวมถึ ง การนํา รู ป แบบที สั ง เคราะห์ ขึ นนี ไปใช้
ในทางปฏิบตั ิ โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุ งการดําเนิ นการตามขันตอนและระเบียบวิธีการวิจยั
จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการของการวิจยั และพัฒนา R and D (Research and
Development) สรุ ปได้วา่ การวิจยั และพัฒนา ประกอบด้วย 4 ขันตอนทีสําคัญ คือ ขันตอนที 1
การวิจยั (Research : R1) : ขันการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis : A) ขันตอนที 2 การพัฒนา
(Development : D1) : ขันการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน (Design and
Development : D and D) ขันตอนที 3 การวิจยั (Research : R2) : ขันการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
(Implementation : I) และขันตอนที 4 การพัฒนา (Development : D2) : ขันการประเมินผลรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน (Evaluation : E) ซึ งสอดคล้องกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับการออกแบบ
การเรี ยนการสอนเชิงระบบดังต่อไปนี
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
การออกแบบการเรี ย นการสอนเชิ ง ระบบ (Instructional System Design) เป็ นวิธี ที
ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนืองสอดคล้องและสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบและสามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขันตอน โดยใช้แนวคิดกระบวนการของวิธีระบบ (System Approach) ในการ
สร้ า งหรื อพัฒนาพฤติ ก รรมหรื อ รู ป แบบของการปฏิ บ ตั ิ ง านใหม่ ๆ เพื อให้บ รรลุ เป้ าหมายและ
ประสบผลสําเร็ จ
สํา หรั บ ความหมายของคํา ว่า การออกแบบระบบการเรี ย นการสอนนัน ทิ ศนา แขมมณี
(2548 : 204) และกาญจนา คุ ณารัก ษ์ (2545 : 7) ได้กล่าวถึ งแนวคิ ดวิธีการเชิ งระบบและ
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนทีสามารถสรุ ปได้วา่ การออกแบบมีลกั ษณะเป็ นศาสตร์ แห่ ง
การสร้างสรรค์การสอนทีเกิดจากการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จากบริ บทของการเรี ยนการสอน
โดยอาศัยแนวคิดวิธีการเชิงระบบ เป็ นรากฐานของการออกแบบระบบการเรี ยนการสอน เพือนํามา
สู่ การวางเค้าโครง (Outline) ให้เห็ นภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นขันตอนทังระบบ
โดยการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนเป็ นการนํากระบวนการของวิธีการเชิ งระบบ (System
Approach) มาใช้ ซึ งเป็ นกระบวนการที ทํา ให้ ก ารทํา งานมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ( Efficiency)และ
ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) เนื องจากระบบได้มีกลไกและโครงสร้างหลักในการทํางานอย่างน้อย
3 ส่ วน ประกอบด้วย สิ งทีนําเข้า/ตัวป้ อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output)
ซึ งในแต่ละขันมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อเงือนไขการเรี ยนรู ้อย่างละเอียด มีการระบุ แยกแยะ
และแก้ปัญหา แล้วจึงวางแผนการเรี ยนการสอน โดยอาศัยความรู้ หลักการและแนวคิดจากหลาย ๆ
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ทฤษฎี มีการปรับปรุ ง แก้ไขการทํางานในตัวของมันเองโดยการใช้ขอ้ มูลป้ อนกลับ (Feedback) และ
ในแต่ละองค์ประกอบย่อย ๆ ต่างก็มีความสัมพันธ์เกียวเนื องซึ งกันและกัน โดยเป้ าหมายของระบบ
ใหญ่ทงหมดจะบรรลุ
ั
ผลได้จากการประสานสัมพันธ์กนั ขององค์ประกอบย่อย ๆ อย่างเหมาะสมเป็ น
เหตุเป็ นผลซึ งกันและกัน
ดัง นัน สรุ ป ได้ว่า การออกแบบการเรี ย นการสอนเชิ ง ระบบ เป็ นการจัด การสอน
อย่างมีระบบทีมีความสัมพันธ์กนั ทุกองค์ประกอบ โดยอาศัยความรู้ หลักการ ความคิด รวบยอด
เกียวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ และทฤษฎีการสอน ซึ งรวบรวมองค์ประกอบและ
ปั จจัยต่าง ๆ เพือนําไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจออกแบบระบบ แล้วจึงทําการทดลองและปรับปรุ ง
แก้ไขจนใช้ได้ผล ซึ งก็คือการนําไปสู่ ความสําเร็ จของการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุ ประสงค์ทีกําหนดไว้
กระบวนการออกแบบระบบการสอน โดยทัวไปจะประกอบไปด้วยหลักพืนฐาน 4 ส่ วน ดังต่อไปนี
1. วัตถุ ประสงค์เป็ นส่ วนที กําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน 2. ผูเ้ รี ยนโดยพิจารณา
คุ ณ สมบัติ แ ละคุ ณ ลัก ษณะของผู้เ รี ยน เพื อการออกแบบระบบการสอนให้ เ หมาะสมและ
มีประสิ ทธิ ภาพ 3. วิธีการและกิจกรรม กําหนดวิธีการและกําหนดกิจกรรมในกระบวนการเรี ยนรู้
เพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ 4. การวัดและประเมินผล
เป็ นการกําหนดวิธี การวัดและประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นให้สอดคล้อ งตามวัตถุ ประสงค์
ซึ งรู ปแบบการเรี ยนการสอนนันมีจาํ นวนมากมาย แต่การออกแบบระบบ หรื อรู ปแบบการเรี ยน
การสอนทีนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายและได้มีการนําไปประยุกต์ มีดงั ต่อไปนี
การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบ ตามแนวคิดของเควิน ครู ส (Kevin Kruse, 2008 :
1) ประกอบด้วย ขัน หรื อทีเราเรี ยกกันโดยทัวไปว่า “ADDIE” Model ซึ งเป็ นวิธีการเชิงระบบที
ช่ ว ยให้ ก ารจัด การเรี ยนการสอนมี ป ระสิ ทธิ ผ ล(Effectiveness)
และมี ค วามเหมาะสม
(Appropriateness) ขันตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. ขันวิเคราะห์ (Analyze Phase) วิเคราะห์และ
ประเมินความต้องการจําเป็ น (Assess and Analyze Needs) 2. ขันออกแบบ (Design Phase)
ออกแบบการเรี ยนการสอนและการนําเสนอ (Design Instruction and Presentations) 3. ขันพัฒนา
(Develop Phase) พัฒนาเครื องมือทีใช้นาํ มาประกอบการจัดการเรี ยนการสอน (Develop Materials)
4. ขันนําไปใช้ (Implementation Phase) เนื อหาและกิ จกรรมไปใช้ ประกอบด้วยรู ปแบบการเรี ยน
การสอนที พัฒนาขึ น การวางแผนในการบริ หารจัดการในการนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไปใช้ และ
ดํา เนิ น การจัด การเรี ยนรู ้ ต ามขันตอนต่ า ง ๆ ที กํา หนดไว้ใ นแผนการจัด การเรี ยนรู้ และ
5. ขันประเมินผล (Evaluation Phase) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ผลของสื อทีใช้ใน
การเรี ยนการสอน
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สําหรับ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21-37) ได้จดั กลุ่ม
รู ปแบบการจัดการเรี ย นการสอนตามจุ ดเน้นหรื อผลลัพ ธ์ ที ต้องการให้เกิ ดขึ นในตัวผูเ้ รี ย นเป็ น
กลุ่ม และได้เสนอรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (Model of Teaching) โดยเริ มจากการเสนอ
ภาพให้เห็นเหตุการณ์ในห้องเรี ยน (Scenario) โดยใช้การเล่าเรื อง มีผสู้ อนและผูเ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดง
โดยจํา ลองเหตุ ก ารณ์ จ ริ งที เกิ ด ขึ นในห้ อ งเรี ยน จากนันได้ เ สนอ ทฤษฎี แนวคิ ด หลัก การ
วัตถุประสงค์ ของแต่ละรู ปแบบ เพือนําไปสู่ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ซึ งแต่ละรู ปแบบมี
องค์ประกอบ 3 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (The Model of Teaching)
มี 4 ส่ วน คือ
1. กระบวนการเรี ยนการสอน (Syntax) เป็ นการจัดเรี ยงลําดับกิจกรรมทีจะสอนเป็ นขัน ๆ
ซึ งแต่ละรู ปแบบมีจาํ นวนขันตอน (Phase) การเรี ยนการสอนแตกต่างกันไป
2. ระบบสังคม (Social System) เป็ นการอธิ บายบทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนในการจัด
การเรี ยนการสอน
3. หลักการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็ นหลักการหรื อวิธีการทีผูส้ อนจะ
ตอบสนองต่อสิ งทีผูเ้ รี ยนกระทํา อาจเป็ นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศอิสระในการคิดและ
ปฏิบตั ิโดยไม่มีการประเมินว่าถูกหรื อผิด หรื อการให้ผเู ้ รี ยนรับผิดชอบร่ วมกันเรี ยนรู ้ในกลุ่มอย่าง
จริ งจัง แนะนําช่วยเหลือซึงกันและกันให้เกิดการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
4. ระบบสนับสนุ น (Support System) เป็ นสิ งสนับสนุ นการเรี ยนการสอน หรื อเป็ น
การบอกเงือนไข หรื อสิ งจําเป็ นในการทีจะใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้เกิดผลลัพธ์ตามที
คาดหวังทีจะให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยน เช่น การเรี ยนการสอนด้วยการปฏิบตั ิ (Action Learning) เป็ นวิธี
การเรี ย นจากการปฏิ บ ตั ิ จริ ง (Learning by Doing) จากประสบการณ์ ตรง จากปั ญหาจริ ง
(Real Problem) โดยให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิในสถานทีและด้วยอุปกรณ์ ทีใกล้เคี ยงกับสภาพการ
ทํางานจริ ง หรื อเตรี ยมสื อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็ นให้พร้อมใช้ ครบถ้วน และเพียงพอ เป็ นต้น
ส่ วนที 2 การนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้ (Application) เป็ นการแนะนํา หรื อ
ให้ขอ้ แนะนําสําหรับการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนนัน เช่น จะใช้กบั เนื อหา ประเภทใดจึง
จะเหมาะสม และใช้กบั ผูเ้ รี ยนระดับใด เป็ นต้น
ส่ วนที 3 สาระความรู ้และสิ งทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (Instruction and Nurturing Effects)
ในแต่ละรู ปแบบจะต้องจัดสาระความรู ้ อะไรบ้า งให้กบั ผูเ้ รี ยน รวมทังมี สิงสําคัญ องค์ประกอบ
อะไรบ้างทีจะทําให้การดําเนินการจัดการเรี ยนรู ้นนประสบผลสํ
ั
าเร็ จตามเป้ าหมาย ซึ งก็คือการสอน
ของผูส้ อนทีจัดขึนตามขันตอนและสภาพแวดล้อมในการเรี ยน สําหรับสิ งทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้นนั
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เป็ นสมรรถนะสําหรับทีผูเ้ รี ยนต้องมี และต้องให้มีการพัฒนาตลอดกระบวนการ ซึ งคือผลทีเกิดขึน
จากการสอน และเป็ นสิ งทีผูเ้ รี ยนต้องมีในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง เพือให้บรรลุ เป้ าหมาย
และประสบผลสํา เร็ จ คุ ณ สมบัติคุ ณลัก ษณะหรื อสมรรถนะของผูเ้ รี ย นที ต้อ งปลู ก ฝั ง จนติ ดตัว
เพือให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลตามทีคาดหวัง
สรุ ปรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอนนันประกอบด้วย
องค์ประกอบสําคัญทีเป็ นรู ปแบบเชิงปฏิบตั ิ ได้แก่ กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู ้และสิ งที
สิ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง สิ งสนับสนุ น และการนํารู ปแบบการเรี ยน
การสอนไปใช้
จากการศึกษารายละเอียดของการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนของนักวิชาการต่าง ๆ
ดังกล่าวมาแล้ว ผูว้ ิจยั สังเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการจัดระบบของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีการดําเนินงานสัมพันธ์
กันเพือให้การพัฒนาวิช าชี พ ครู บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ที ต้องการประยุกต์กบั ขันตอนการออกแบบ
ระบบการพัฒนาวิชาชีพ (Professional System Design) ADDIE Model ตามแนวคิดของ เควิน ครู ส
(Kevin Kruse, 2008 : 1) ประยุกต์เป็ น ขันตอน คือ การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis)
การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ (Design and Development) การทดลองใช้
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Implement) และการประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (Evaluation)
ร่ วมกับกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) กําหนดขันตอนการวิจยั และ
พัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ดังนีคือ ขันตอนที 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นขันการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis
: A) ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นขันการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการพัฒนา
วิช าชี พครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล (Design and
Development : D and D) ขันตอนที 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นขันการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Implementation : I)
และขันตอนที 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นขันการประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Evaluation : E) ซึ งได้
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทีเกียวข้อง ดังนี
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ความหมายของการออกแบบระบบการเรียนการสอน
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน (Instructional System Design) มีชือเรี ยกหลากหลาย
เช่น การออกแบบระบบการเรี ยนการสอน (Instructional Design) การออกแบบและพัฒนาการสอน
(Instructional Design and Development) เป็ นต้น
เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others, 1981 : 271) ได้ให้ความหมายของคําว่า รู ปแบบ
การสอน (Teaching Model) หมายถึง แบบ (Pattern) ของการสอนทีมีการจัดการกระทําพฤติกรรม
ขึ นจํา นวนหนึ งที มี ค วามหมายแตกต่ า งกัน เพื อจุ ด หมายหรื อ จุ ด เน้น ที เฉพาะเจาะจงอย่า งใด
อย่างหนึง ในความหมายของคําว่ารู ปแบบการสอน
ทิศนา แขมมณี (2548 : 477) ให้ความหมายของรู ปแบบการสอน หมายถึ ง สภาพหรื อ
ลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนที จัดขึ นอย่างมีระบบระเบียบ มี แบบแผนตามหลักปรั ชญา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื อต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิ คการสอนต่าง ๆ เข้ามา
ช่วยให้สภาพการเรี ยนการสอนนันเป็ นไปตามหลักการทียึดถือ
นอกจากนี จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil, 1992 : 1-4, 2009 : 2) กล่าวว่า รู ปแบบ
การสอน คือ แผน (Plan) หรื อ แบบ (Pattern) ทีสามารถใช้เพือการสอนโดยตรงในห้องเรี ยน หรื อ
การสอนเป็ นกลุ่ ม ย่อย หรื อเพื อจัดสื อการเรี ย นการสอนต่า ง ๆ รวมถึ งหนังสื อ ภาพยนตร์ เทป
บันทึ ก เสี ย ง โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ช่ ว ยสอน และหลัก สู ต รรายวิช า เป็ นต้น ซึ งแต่ ล ะรู ป แบบ
การสอนจะให้แนวทางในจัดการเรี ยนรู ้ทีจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ต่าง ๆ กัน และสอนให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนทีมีคุณภาพ (Powerful Learning)
จากนิ ยามความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าว
สรุ ปได้ ว่า รู ป แบบการเรี ยนการสอน หมายถึ ง องค์ป ระกอบของการจัด การเรี ยนการสอน
ทีพัฒนาขึนอย่างเป็ นระบบ ซึ งแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ทางการเรี ยนการสอน
ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรี ยนการสอน สาระความรู ้และสิ งทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงือนไขการนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไป
ใช้ โดยการนําเอาวิธีการอย่างมีระบบมาใช้ในการดําเนินงานอย่างรอบคอบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี
หลักการ แนวคิด และความเชื อต่าง ๆ ซึ งสามารถยืดหยุน่ ได้ตามสภาพความเป็ นจริ ง เพือให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมายทีกําหนด
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คุณลักษณะสํ าคัญของรูปแบบการเรียนการสอน
สเทิร์น (Stern, 1984 : 47) และจอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2004)
ได้ให้แนวคิดเกียวกับลักษณะสําคัญของรู ปแบบการสอน ไว้ดงั นี
. มีแนวคิดหรื อหลักการพืนฐาน รู ปแบบการสอนจะต้องมีแนวคิดหรื อหลักการพืนฐาน
ซึ งอาจมาจากแนวคิดทางการศึกษา เช่น ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง มีกระบวนการเรี ยนรู้
แบบสื บสอบ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ เช่น มีพฒั นาทางด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมควบคู่กนั
ไป ยึ ดผูเ้ รี ย นเป็ นศู นย์ก ลางในการเรี ย นรู ้ หรื อแนวคิ ด เกี ยวกับ ศาสตร์ ต่ า ง ๆ เป็ นต้น รู ป แบบ
การสอนหนึง ๆ อาจจะมีแนวคิดหรื อหลักการพืนฐานเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น รู ปแบบการสอน
ส่ วนใหญ่ของจอยซ์และเวลล์ หรื อมีแนวคิดมากกว่าหนึ งก็ได้ ดังที สเทิร์น (Stern, 1984 : 47) กล่าว
ไว้วา่ แนวคิดของรู ปแบบการสอนควรเป็ นสหวิทยาการ (Multidisciplinary) แนวคิดหรื อหลักการ
พื นฐานนี จะเป็ นหลัก หรื อ แนวทางในการเลื อ ก กํา หนดและจัด ระเบี ย บความสั ม พัน ธ์ ข อง
องค์ประกอบให้สอดคล้อง ต่อเนือง และสัมพันธ์กนั
. มี องค์ป ระกอบและความสัม พันธ์ ขององค์ประกอบ ลัก ษณะนี จัดเป็ นสิ งสํา คัญยิงที
ผูอ้ อกแบบหรื อผูพ้ ฒั นารู ปแบบการสอนจะต้องตระหนักถึ ง ในการกําหนดตัวองค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้เป็ นไปอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และสอดคล้องกับแนวคิดพืนฐาน
ของรู ปแบบ การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการสอนจะขึนอยูก่ บั ความรู ้ ประสบการณ์ และ
ความละเอีย ดรอบคอบของผูพ้ ฒั นาที จะต้องคิด วิเคราะห์ จนสามารถมองเห็ นความสําคัญและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้อย่างแจ่มชัด จนสามารถกําหนดองค์ประกอบและความสัมพันธ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบของการสอนโดยทัวไป
องค์ประกอบของการสอนเฉพาะสาขาวิชา และจะต้องพิจารณากําหนดองค์ประกอบให้เหมาะสม
คือมีความสัมพันธ์และส่ งผลโดยตรงต่อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน นอกจากนี สเทิร์น (Stern, 1984 : 47)
กล่าวว่า รู ปแบบการสอนควรมี ลกั ษณะของการให้ความสําคัญขององค์ประกอบทังหมดร่ วมกัน
(Multi Factor View) กล่ า วคื อ ในรู ปแบบการสอน องค์ประกอบแต่ล ะองค์ป ระกอบจะมี
ความสําคัญทัดเทียมกัน องค์ประกอบทังหมดจะต้องมีบทบาทร่ วมกันจึงจะทําให้รูปแบบการสอน
นัน ๆ มีประสิ ทธิ ภาพตามต้องการได้ ซึ งตัวอย่างของการกําหนดองค์ประกอบและความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบ ดังที ทิศนา แขมมณี (2548) ได้ยกตัวอย่างไว้ดงั นี รู ปแบบการสอนกระบวนการ
กลุ่มมาจากแนวคิดการให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ดว้ ยตนเอง ดังนันจึงกําหนดองค์ประกอบ
กระบวนการให้มีการทํากิจกรรมของผูเ้ รี ยน เพือให้ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และองค์ประกอบวิธีสอน
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จะกําหนดให้ใช้การสอนแบบอุปนัย (Inductive) ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้สรุ ปหลักการจากตัวอย่างหรื อ
กิจกรรมทีได้ทาํ ด้วยตนเอง เพือให้สอดคล้องเป็ นไปตามแนวคิดหลักของรู ปแบบการสอน
. มีการพัฒนาหรื อออกแบบอย่างเป็ นระบบ รู ปแบบการสอนเป็ นผลของการพัฒนาหรื อ
ออกแบบจัดองค์ประกอบอย่างมี ขนตอนและเป็
ั
นระบบ เริ มตังแต่การศึกษาวิเคราะห์ ขอ้ มูลและ
องค์ประกอบการสอนทีเกี ยวข้อง กําหนดองค์ประกอบทีสําคัญและจําเป็ น จัดความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบให้สอดคล้องสัมพันธ์กนั นําแผนการจัดองค์ประกอบไปทดลองใช้สอนในห้องเรี ยน
จริ ง เพือตรวจสอบความเป็ นไปได้ในการปฏิ บตั ิ และยืนยันผลทีเกิดขึนว่า สามารถช่ วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ในสิ งทีต้องการได้จริ ง จึงจะยอมรับได้วา่ การจัดองค์ประกอบนี เป็ นรู ปแบบการสอน
ทีมีประสิ ทธิภาพ
. มี ผลต่อพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในด้านต่า ง ๆ รู ป แบบการสอนที พัฒนาขึนจะส่ งผลต่อ
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน ดังที จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun,
2004) กล่าวไว้ว่า รู ปแบบการสอนแต่ละแบบจะส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนต่างกันออกไปตามแนวคิดและ
หลัก การของรู ป แบบการสอนนัน เช่ น รู ป แบบการสอนฝึ กการสื บ สอบ (Inquiry Training)
มีเป้ าหมายเพือทีจะพัฒนากระบวนการคิดค้นด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการสื บเสาะหาความรู ้ หรื อเป็ นการมุ่งทีจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีกระบวนการสื บสอบ เป็ นต้น
นอกจากนี ทิศนา แขมมณี (2548 : 477) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสําคัญของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนไว้ดงั นี 1. มีปรัชญา หรื อทฤษฎี หรื อหลักการ หรื อแนวคิด หรื อความเชื อทีเป็ นพืนฐาน
หรื อเป็ นหลักของรู ปแบบการสอนนัน ๆ 2. มีการบรรยาย หรื ออธิ บายสภาพ หรื อลักษณะของ
การจัด การเรี ย นการสอน 3. มี ก ารจัด ระบบ คื อ มี ก ารจัด องค์ป ระกอบและความสัม พัน ธ์ ข อง
องค์ประกอบของระบบให้สามารถนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการพิสูจน์
ทดลองถึงประสิ ทธิ ภาพของระบบนัน และ 4. มีการอธิ บายกระบวนการสอน วิธีสอน และเทคนิ ค
การสอน ในฐานะทีเป็ นองค์ประกอบย่อยทีสําคัญของระบบนัน ๆ
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การจัดกลุ่มของรูปแบบการสอน
เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others, 1981) ได้จดั กลุ่มของรู ปแบบการสอนออกเป็ น
กลุ่ม ได้แก่
1. รู ปแบบการสอนทีเหมาะสมกับหลักสู ตร ทีเน้นเนื อหาวิชา (Subject Matters Discipline)
เช่น การบรรยาย การอภิปราย การถามคําถาม เป็ นต้น
2. รู ปแบบการสอนทีเหมาะสมกับหลักสู ตรทีเน้นสมรรถนะ (Specific Competencies /
Technology) เช่ น การทําแบบฝึ กหัด การทบทวน และบทเรี ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เป็ นต้น
3. รู ปแบบการสอนทีเหมาะสมกับหลักสู ตร ทีเน้นคุณลักษณะ (Human Traits/ Processes)
เช่น การค้นคว้าเป็ นกลุ่ม การเรี ยนแบบสื บสอบ เป็ นต้น
4. รู ปแบบการสอนที เหมาะสมกั บ หลั ก สู ตร ที เน้ น กิ จ กรรมและปั ญหาสั ง คม
(Social Functions/Activities) เช่น การร่ วมกิจกรรมกับชุมชน
5. รู ปแบบการสอนทีเหมาะกับหลักสู ตร ทีเน้นความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน
(Interests and Needs/Activities) เช่น การเรี ยนแบบเอกเทศ หรื อการเรี ยนด้วยตนเอง เป็ นต้น
คีวส์ (Keeves, 1997 : 386-393) ได้จาํ แนกประเภทของรู ปแบบการสอนเป็ น 5 ประเภท
ดังนี
1. รู ปแบบทีเหมือน ๆ กัน หรื อทีอุปมาได้กบั สิ งอืน (Analogue Models)
2. รู ปแบบทีอธิ บายความหมาย หรื อทีให้ความหมาย (Semantic Model) ซึ งเป็ นรู ปแบบ
ทีใช้ภาษาในการบรรยายลักษณะของรู ปแบบ
3. รู ปแบบที มี ลั ก ษณะเป็ นแผนภาพ หรื อเป็ นแบบแผน หรื อเป็ นโครงการ
(Schematic Models)
4. รู ปแบบทีเกียวกับคณิ ตศาสตร์ ทีมีความถูกต้องแน่นอน (Mathematical Models)
5. รู ปแบบทีแสดงเหตุผล (Causal Models)
จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2004 : 25-38, 2009 : 21-37) ได้จดั
กลุ่ มรู ปแบบการสอน ตามจุดเน้นหรื อผลที ต้องการให้เกิ ดขึนในตัวผูเ้ รี ยน รู ปแบบการสอนตาม
แนวคิดนี จัดแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. รู ปแบบการสอนที เน้ น การจัด กระบวนการสารสนเทศ หรื อกระบวนการคิ ด
(The Information - Processing Family) มุ่งส่ งเสริ มความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบ
ข้อมูล การเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ และการคิดหาวิธีแก้ปัญหา ตลอดจนการสร้างความคิดรวบยอด และ
ใช้ภาษาทีเหมาะสมในการสื อสารเพื อถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหานัน โดยมุ่งเน้นความสําคัญไปที
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สมรรถภาพการคิดของผูเ้ รี ยน และวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์
ข้อ มู ล รู ป แบบการสอนในกลุ่ ม นี ได้แ ก่ การสอนการคิ ด เชิ ง อนุ ม าน (Inductive Thinking)
การสอนการสร้างมโนทัศน์ (Concept Attainment) การฝึ กกระบวนการสื บสอบทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Inquiry) การฝึ กกระบวนการสื บสอบ (Inquiry Training) การสอนช่ วยการจํา
(Mnemonics or Memory Assists) การสอนคิดแบบซิ นเนคติกส์ (Synectics) การสอนการให้
โครงสร้างทางความคิด (Advance Organizers) เป็ นต้น
2. รู ปแบบการสอนทีเน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (The Social Family) เน้นความสัมพันธ์กบั
บุ ค คลอื น โดยใช้ ก ารประนี ป ระนอมในการแก้ปั ญ หา การมี ส่ ว นร่ ว มกับ ผู ้อื นตามหลัก การ
ประชาธิ ปไตย การทํางานร่ วมกันโดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รู ปแบบ
การสอนในกลุ่มนี ได้แก่ การสอนแบบค้นคว้าทํางานเป็ นกลุ่ม (Group Investigation) การแสดง
บทบาทสมมติ (Role Playing) การศึกษาสังคมด้วยกระบวนการสื บสอบ (Jurisprudential Inquiry)
เป็ นต้น
3. รู ปแบบการสอนทีเน้นการพัฒนาตน (The Personal Family) เน้นการพัฒนาทีตัวบุคคล
กระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล กระบวนการสร้ างและพัฒนาเอกัตภาพ อารมณ์ของตนเอง
มุ่งสอนให้รู้จกั การแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสม เสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม มีความคิด
ริ เริ มสร้ างสรรค์ และรับผิดชอบเพือพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้ดีขึน รู ปแบบการสอนในกลุ่มนี ได้แก่
การสอนแบบไม่ สั งการ (Nondirective Teaching) การสอนเพื อเพิมความมี คุ ณค่ าในตนเอง
(Enhancing Self-Esteem) เป็ นต้น
4. รู ปแบบการสอนทีเน้นด้านพฤติกรรม (The Behavioral System Family) รู ปแบบ
การสอนในกลุ่ มนี ได้รับแนวคิ ดมาจากทฤษฏี การเรี ยนรู ้ เชิ ง พฤติก รรม เน้นการปรั บพฤติ กรรม
การตอบสนองหรื อการเปลี ยนแปลงพฤติกรรมผูเ้ รี ยน รู ปแบบการสอนในกลุ่มนี ได้แก่ การสอน
แบบรอบรู้ (Mastery Learning) การสอนตรง (Direct Instruction) การสอนด้วยสถานการณ์จาํ ลอง
(Simulation) การเรี ยนรู้ สังคม (Social Learning) การสอนด้วยตารางโปรแกรมเสริ มทัก ษะ
การปฏิบตั ิงาน (Programmed Schedule or Task Performance Reinforcement) เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่าในแต่ละรู ปแบบการสอนสามารถแบ่งออกเป็ นรู ปแบบการสอนย่อย ๆ ได้อีก
ตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของรู ปแบบ และองค์ประกอบของรู ปแบบการสอนจะแตกต่างกัน
ตามเป้ าหมายของรู ปแบบการสอนนัน ๆ
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การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดของจอยซ์ และเวลล์
จอยซ์ และเวลล์ (Joyce and Weil 1996, อ้างถึงใน วารี รัตน์ แก้วอุไร, 2541 : 99 - 102) ได้
สรุ ปสาระสําคัญของการพัฒนารู ปแบบการสอนและนําเสนอรู ปแบบการสอน ไว้ดงั นี
1. หลักการพัฒนารู ปแบบการสอน ประกอบด้วย
1.1 รู ปแบบการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฏีดา้ นจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
1.2 เมื อพัฒนารู ปแบบการสอนแล้ว ก่ อนนําไปใช้ อย่า งแพร่ ห ลาย จะต้องมี ก ารวิ จ ัย
เพือทดสอบทฤษฏี และตรวจสอบคุ ณภาพในเชิ งการนําไปใช้ในสถานการณ์ จริ ง และนําข้อค้นพบ
มาปรั บ ปรุ ง แก้ไขอยู่เรื อย ๆ การเสนอรู ปแบบการสอนแต่ ละรู ปแบบของจอยซ์ และเวลล์ ได้มี
การนําไปทดลองใช้ในห้องเรี ยน รวมทังมีงานวิจยั รองรับมากมายจนเป็ นหลักประกันได้ว่าสามารถ
ใช้ได้สะดวกและได้ผลดี
1.4 การพั ฒ นารู ปแบบการสอน อาจออกแบบให้ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง หรื อ
เพือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึงก็ได้
1.5 การพัฒนารู ปแบบการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลักทีนํามาใช้พิจารณาเลือกรู ปแบบทีจะ
นําไปใช้ กล่ าวคื อ ถ้าผูใ้ ช้นาํ รู ปแบบการสอนไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายหลักก็จะทําให้เกิดผลสู งสุ ด
แต่ก็สามารถนํารู ปแบบนันไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ อืน ๆ ถ้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่ก็อาจ
ทําให้ได้ผลสําเร็ จลดน้อยลงไป
จอยซ์ และเวลล์ ได้ให้ขอ้ สังเกตและแนวคิดในการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยเสนอแบบ การเรี ยนรู้
ที เป็ นการช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ยนได้ รั บ สารสนเทศ ความคิ ด ทัก ษะ ค่ า นิ ย ม และวิ ถี ท างในการคิ ด
นอกจากนัน รู ปแบบการสอนที เลือกมานําเสนอส่ วนใหญ่ยงั ได้สอนวิธีเรี ยน (How To Learn)
ให้แก่ ผเู ้ รี ยนอีกด้วย ซึ งจะก่อให้เกิ ดผลสําเร็ จในระยะยาว และทีสําคัญทีสุ ดคื อ เป็ นการส่ งเสริ ม
ความสามารถที จะเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น ทํา ให้ เ กิ ดการเรี ย นรู ้ ง่ า ยและได้ผ ลดี ใ นอนาคต กล่ า วคื อ
การสอนควรจะส่ งผลกระทบต่อผูเ้ รี ยนให้ผูเ้ รี ยนได้สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ อาจกล่ าวได้ว่า
รู ปแบบการสอนของจอยซ์ แ ละเวลล์นีเน้น ความสํา คัญของการพัฒนาผูเ้ รี ยน และพัฒนากลวิธี
การเรี ยนรู้ (Learning Strategies) ของผูเ้ รี ยน ซึ งถือเป็ นเป้ าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวใหม่
2. การนําเสนอรู ปแบบการสอน
จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009) ได้แบ่งการนําเสนอ
รู ปแบบการสอนแต่ละรู ปแบบออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
1. ทีมาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน (Orientation to the Model) เป็ นการ
อธิ บายความสัมพันธ์ของสิ งต่างๆ ซึ งเป็ นทีมาของรู ปแบบ อันประกอบไปด้วยเป้ าหมายของรู ปแบบ
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(Goal) ทฤษฏีและข้อตกลงเบืองต้น (Assumptions) ทีรองรับรู ปแบบ หลักการและมโนทัศน์สําคัญ
(Major Concepts) ทีเป็ นพืนฐานของรู ปแบบการสอน
2. รู ปแบบการสอน (The Models of Teaching) เป็ นการอธิ บายถึงตัวรู ปแบบ ซึ ง
นํา เสนอเป็ นเรื อง ๆ อย่า งละเอี ย ด และเน้น ให้ เห็ น ถึ ง ปั จจัย ที นํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ แบ่ ง ออกเป็ น
4 ประเด็น มีรายละเอียดดังนี
2.1 กระบวนการเรี ย นการสอน (Syntax) เป็ นการให้ ร ายละเอี ย ดว่า รู ป แบบ
การสอนนันมีกีขันตอน โดยเรี ยงลําดับกิจกรรมทีจะสอนเป็ นขัน ๆ แต่ละรู ปแบบมีจาํ นวนขันตอน
(Phases) การสอนไม่เท่ากัน
2.2 ระบบของปฏิสัมพันธ์ (Social System) เป็ นการอธิ บายบทบาทของผูส้ อน
ผูเ้ รี ยน และความสัมพันธ์ซึงกันและกัน ในแต่ละรู ปแบบบทบาทของผูส้ อนจะแตกต่างกันออกไป
2.3 หลักการของปฏิ กิริยาตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็ นการบอกถึง
วิธีการแสดงออกของครู ต่อผูเ้ รี ยน การตอบสนองต่อสิ งที ผูเ้ รี ยนกระทํา เช่ น การปรั บพฤติกรรม
โดยการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศให้ผเู้ รี ยนมีอิสระ ไม่มีการประเมินว่าผิดหรื อถูก เพือให้เกิด
การพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็ นต้น
2.4 ระบบทีสนับสนุน (Support System) เป็ นการบอกถึงเงือนไข สิ งทีจําเป็ นต่อ
การใช้รูปแบบการสอนนันให้มีสัมฤทธิ ผล เช่น การเรี ยนการสอนด้วยการปฏิบตั ิ (Action Learning)
เป็ นวิธีการเรี ยนจากการปฏิ บตั ิจริ ง (Learning by Doing) จากประสบการณ์ตรง จากปั ญหาจริ ง
(Real Problem) โดยให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิในสถานทีและด้วยอุปกรณ์ ทีใกล้เคี ยงกับสภาพการ
ทํางานจริ ง เป็ นต้น
3. การนํารู ปแบบการสอนไปใช้ (Application) เป็ นการอธิ บายถึงวิธีการใช้รูปแบบ
การสอนจะแนะนําและให้ขอ้ สังเกตในการนํารู ปแบบการสอนนันไปใช้ เช่น จะใช้เนื อหาประเภท
ใดจึงจะเหมาะสม รู ปแบบเหมาะกับผูเ้ รี ยนระดับใด การจัดเนื อหาวิธีทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
นอกจากนียังให้คาํ แนะนําอืน ๆ เพือให้การนํารู ปแบบไปใช้เกิดประสิ ทธิ ผลมากทีสุ ด
4. ผลทีเกิดขึนกับผูเ้ รี ยนทังทางตรงและทางอ้อม (Instructional and Nurturant Effects)
กล่าวถึ งแต่ละรู ปแบบจะเกิดผลทางตรงและทางอ้อมอะไรบ้างกับผูเ้ รี ยน โดยทีผลทางตรงมาจากการ
จัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อนทีจัดขึนตามขันตอน ส่ วนผลทางอ้อมมาจากสภาพแวดล้อมซึ งถือเป็ น
ผลกระทบทีเกิดแฝงกับผลการสอน
นอกจากการให้รายละเอียดอย่างเป็ นระบบทัง 4 ส่ วน ดังกล่าวแล้ว ก่อนทีจะอธิ บายถึงทีมา
ด้านทฤษฎี ทีเกี ยวข้องกับรู ปแบบในส่ วนที 1 ทุก ๆ รู ปแบบจะมีการนําเสนอภาพหรื อเหตุการณ์
(Scenario) ในห้องเรี ยนไว้ดว้ ย โดยใช้การเล่าเรื อง มีผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดง เป็ นการจําลอง
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เหตุการณ์จริ งทีเกิดขึนในห้องเรี ยนมาไว้เพือเป็ นบทนําและช่วยให้เกิ ดความเข้าใจในสถานการณ์
ของการใช้รูปแบบนันยิงขึน รู ปแบบการสอนทีนําเสนอนี จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน ได้ยืนยันถึง
ความมีประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบเมือมีการนําไปใช้ในห้องเรี ยน ผลปรากฏว่าสามารถทําให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ตามต้องการได้ อย่างไรก็ตาม รู ปแบบการสอนเหล่านีหลังจากได้นาํ ไปทดลองใช้จะมี
การปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมมากยิงขึน
จากแนวคิดเกี ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนดังกล่าว สรุ ปได้ว่าองค์ประกอบสําคัญของ
รู ป แบบการเรี ย นการสอน ประกอบด้ ว ยหลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์ กระบวนการเรี ย นการสอน
สาระความรู ้และสิ งทีส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุ น และ
เงื อนไขการนํา รู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ ที มี ความสัม พันธ์ กนั อย่างเป็ นระบบ โดยอาศัย
ความรู ้เกียวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ ทฤษฎี การเรี ยนรู้ และทฤษฎีการสอน ซึ งสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งผูว้ ิจยั ได้นาํ เอาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ดงั ที กล่าวมาข้างต้นในการออกแบบและพัฒนารู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีรูปแบบดังนี
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกียวข้ องกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู (The Professional Development Model) สําหรับครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นาการศึ ก ษาในปั จจุ บ นั อัน เนื องมาจากความ
เจริ ญก้าวหน้า ด้านวิช าการและเทคโนโลยีต่า ง ๆ การเปลี ยนแปลงทางด้า นนโยบาย เป้ าหมาย
ทางการศึกษา ตลอดจนหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้หรื อการพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ งได้มีผใู้ ห้
ความหมายของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ดังนี
Joyce, Weil, Calhoun (2009 : 6) ได้กล่าวถึงรู ปแบบการสอนคือรู ปแบบในการเรี ยนรู้ทีจะ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถติดต่อสื อสาร แนวคิด ทักษะ คุณค่าอย่างหนึ งไปสู่ การคิด และสามารถเรี ยนรู้
ได้ดว้ ยตนเอง ซึ งครู จะต้องสอนให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จากเรื องต่าง ๆ อย่างแท้จริ ง และสอนให้
ผูเ้ รี ยนจดจําสิ งต่าง ๆ จากเรื องทีเกิดขึนจากทีครู สอน จนเกิดความชํานาญ ความสามารถเพิมมากขึน
ทีจะส่ งผลไปสู่ อนาคต และจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะทีเกิดกับตนเองได้ และเกิดการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ ทีได้จากกระบวนจัดการเรี ยนการสอน
Joyce, Weil, Calhoun (2009 : 6) ได้กล่าวถึงรู ปแบบการสอนคือผลิตภัณฑ์หนึงของครู หรื อ
ทางเลื อกหนึ งที จะช่ วยผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจที ชัดเจนมากยิงขึ น ซึ งเกิ ดจากการค้นพบด้วยตนเอง
ครู หลาย ๆ ค้นพบวิธีการสอนทีเกิดจากการฝึ กปฏิบตั ิทีได้จากการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน สภาพแวดล้อม
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และบรรยากาศทีเกินขึนในการจัดการเรี ยนการสอนของห้องเรี ยน ไปสู่ การฝึ กปฏิบตั ิทีมีจุดมุ่งหมาย
อย่างเป็ นทางการ การวิจยั และกํา หนดเป็ นรู ป แบบทีสามารถใช้ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชี พ
ทีประสพผลสําเร็ จตามภาระงานในการสอน
Joyce, Weil, Calhoun (2009 : 6) ; อ้างถึง Dewey (1916) ทีว่า การออกแบบการเรี ยน
การสอนโดยการจัดบรรยากาศให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันหรื อจะจัดบรรยากาศให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู ้ ได้อย่างไร ซึ งรู ปแบบการสอนจะช่ วยให้เกิ ดบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู้ บทสรุ ป และ
พฤติกรรมของครู และนักเรี ยนในขณะทีใช้รูปแบบ รู ปแบบหลาย ๆ รู ปแบบยังช่ วยให้จดั ลําดับ
ในการวางแผนการสอน หลัก สู ตร การออกแบบสื อการเรี ย นการสอน หรื อการรวมโปรแกรม
สําเร็ จรู ปได้อีกด้วย
Tomlinson, Brimijoin, Narvacez (2008 : 72) ได้กล่าวว่า รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
มีวตั ถุประสงค์หลักเพือปรับปรุ ง เปลียนแปลง และสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
ซึ งจะมีส่วนช่วยให้ครู สามารถจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างมีความคุณภาพและช่วยให้ครู
สามารถคิ ด ออกแบบการเรี ย นการสอนที สอดคล้อ งกับ บรรยากาศแห่ ง การเรี ย นรู ้ หลัก สู ต ร
การวัดและประเมินผล การเรี ยนการสอน และการบริ หารจัดการในชันเรี ยน
Zepeda (1956 : 10) อ้างถึง Garet, Porter, Desiome, Birman and Yoon (2001 : 926) ได้
กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนครู สามารถเรี ยนรู้ในการทํางานและสามารถเลื อกวิธีการเรี ยน
การสอนทีมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทีจะส่ งเสริ มความเป็ นวิชาการให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ งเป็ นกลยุทธ์
หนึ งของการเรี ยนรู ้ ทีจะสามารถสะท้อนผลการทํางาน ตรวจสอบและสรุ ปตัวอย่างในการทํางาน
ซึ งจะทําให้ครู สามารถพัฒนาทักษะและวินิจฉัยปัญหาทีเกิดขึนกับผูเ้ รี ยนและออกแบบบทเรี ยนให้มี
ความเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน
Zepeda (1956 : 10) ได้กล่าวว่า รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พทีจะช่วยให้ครู สามารถรู ้ช่องว่าง
หรื อจุดทีตัวเองต้องปรับปรุ งแก้ไขและเข้าใจความต้องการของผูเ้ รี ยนมากยิงขึน และครู จะได้รู้วา่ จะ
ใช้วิธี ก ารสอน หลัก สู ตร สื อการสอนอะไรที ตรงตามความต้องการหรื อ ปรั บ ปรุ ง การสอนให้
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน และเป็ นการเปรี ยบเทียบผลการทํางานทีส่ งผลต่อผูเ้ รี ยน ทีได้จากการสอบถาม
ความคิดเห็ น วิธีการ สื อทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และผูร้ ่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร เพือใช้
เป็ นข้อ มู ล ในการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสื อการเรี ย นการสอน วิธี ก ารสอน ที สามารถตรวจสอบ
การเรี ย นรู ้ ของผูเ้ รี ยน และช่ วยให้ครู ส ามารถเลื อกหลัก สู ตร พัฒนาหลัก สู ตร กลยุทธ์ ก ารเรี ย น
การสอน และการประเมินผลทีมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
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Similarly, Kazemi and Frank (2003) ได้ก ล่ าวว่า รู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พ คื อ
การวิเคราะห์การทํางานของผูเ้ รี ยนสามารถสะท้อนให้เห็ นการจัดการเรี ยนการสอนของครู ตาม
บทเรี ยนทีได้จดั ให้ผเู ้ รี ยน รวมถึ งการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนแต่
ละวัน ซึ งจะเป็ นตัว สะท้อ นการจัด การเรี ย นการสอนของครู แ ละเป็ นคํา ถามในการปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการเรี ยนการสอนในครังต่อไปทีจะสนองตอบความต้องการของผูเ้ รี ยน รวมถึ งยังมีส่วนใน
การค้นหาวิธีการสอนทีจะใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความเหมาะสมให้กบั ผูเ้ รี ยนในชัวโมง
ต่อไป และยังช่วยให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนทีสนองตอบความต้องการในการสอนของครู ว่า
ควรใช้ วิ ธี ก ารสอนอะไรเพื อจะให้ ผู้เ รี ยนประสบผลสํ า เร็ จ ในการเรี ยนรู้ ครู สามารถระบุ
วัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอนที สะท้อนถึ งความแตกต่างของผูเ้ รี ยนได้อีกทางหนึ งใน
การฝึ กทักษะการคิดให้กบั ผูเ้ รี ยน
The National Education Association (NEA : 2006 : 2) ได้กล่าวว่า รู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ คือ วิธีการสอนทีจะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ได้ ซึ งเป็ นหัวใจหลักของการพัฒนา
วิชาชี พ คือ การสื บเสาะหาความรู้ การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นกระบวนการวิจยั วิธีการสอน
แบบร่ วมมือทีครู สามารถจัดให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ งสรุ ปเป็ นประเด็นในการพัฒนาวิชาชีพได้ดงั นี
1. การพัฒนาวิช าชี พ นันนักการศึ กษาต้องศึ ก ษานัก เรี ยนทุ ก คนจากการทํางานและ
วิเคราะห์วธิ ี การเรี ยนการสอนทีสะท้อนผลทีเกิดขึนกับผูเ้ รี ยน
2. ความรู ้ พื นฐานที สํ า คัญ ของนั ก การศึ ก ษาคื อ การฝึ กปฏิ บ ัติ ใ นการเรี ยนรู้
(On the Job Learning) ซึ งจะเป็ นตัวช่วยในการตัดสิ นใจและกําหนดเนือหาในแต่ละวันได้
Zepeda (1956 : 14 – 15) การพัฒนาวิชาชี พสามารถเกิดขึนได้จากการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ
กรณี ศึ ก ษา การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากเพื อน การนิ เ ทศแบบเพื อนช่ ว ยเพื อน หรื อเกิ ด จาก
กระบวนการวิจยั เป็ นฐาน เพือสะท้อนผลการการพัฒนาวิชาชี พ และเป็ นการสะท้อนผลทีเกิ ดขึน
จากการฝึ กปฏิ บ ัติ โ ดยใช้ ก ระบวนการวิจ ัย เป็ นฐาน จากมาตรฐาน จากผลการปฏิ บ ัติ ง านตาม
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรี ยนรู ้ของครู การพัฒนาวิชาชี พไม่ใช่เป็ นการเพิมภาระให้ครู แต่เป็ น
การพัฒนาวิชาชีพทีเสริ มสร้างการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
American Education Research Association (AERA, 2005 : 2) รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
คือ การนําเอาวิธีการทีดีทีสุ ดมาใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ ซึ งมีการเชื อมโยงหลักสู ตร
สื อการเรี ยนการสอนทีครู ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้
ของท้องถิ นและเขตพื นที ที จะนํา ทางไปสู่ ค วามสํา เร็ จ ในการทํา งาน มี ก ารวัดผลประเมิ นผลที
สะท้อนถึงความสามารถทีจะพาไปสู่ ความสําเร็ จของผูเ้ รี ยน
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Haycock (1998) ครู มืออาชี พ คือ ครู ทีมีการตรวจสอบการเรี ยนการสอนทีเน้นการจัด
เนือหาให้มีความกระชับให้มากทีสุ ด มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ การสอนและการเรี ยนรู้ ร่วมกันกับเพือน
ร่ วมงาน นันคือความสําคัญของการเป็ นมืออาชี พ การเป็ นครู ทีมีคุณภาพทีจะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ
ต่อผูเ้ รี ยน
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 260) อ้างถึง (Zepeda : 2008 ) ได้กล่าวถึง การพัฒนาวิชาชี พเป็ น
รู ปแบบหนึ งของการพัฒนาบุคลากรและปฏิ บตั ิ กนั อย่างสมําเสมอ และการเรี ยนรู ้ ทีไม่มีทีสิ นสุ ด
(Professional Development is Learning) หรื อการปรั บปรุ ง คุ ณภาพโรงเรี ย น (Professional
Development is School Improvement) หรื อการพัฒนาการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
(Professional Development is Student Learning Development)
จากการสังเคราะห์ความหมายของนักการศึกษาซึ งได้ให้ความหมายของรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพ ผูว้ จิ ยั ได้สังเคราะห์ความหมายดังตาราง
ตารางที การสังเคราะห์ความหมายของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ

Joyce, Weil,
Calhoun
(2009 : 6)

1. การ
กําหนด
จุดมุ่งหมาย
2. การ
วิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
3. ศึกษา
พฤติกรรม
ของครู
4.
กระบวนกา
รจัดการ
เรี ยนการ
สอน

Tomlinson,
Brimijoin,
Narvacez
(2008 : 72)

1.
วัตถุประสงค์
2. การ
จัดการเรี ยน
การสอน
3. การจัด
บรรยากาศ
ในชันเรี ยน
4. หลักสูตร
5. การวัดผล
ประเมินผล
6. การ
บริ หาร
จัดการในชัน
เรี ยน

Zepeda.
(1956 : 10,
14 - 15) อ้าง
ถึง Garet,
Porter,
Desiome,
Birman and
Yoon (2001
: 926)
,Zepeda.
(1956 : 10),
Zepeda.
(1956 : 14 15)
1. การ
วินิจฉัย
ปัญหา
2. วิธีการ
เรี ยนการ
สอน
3. กลยุทธ์
การเรี ยนการ
สอน
4. หลักสูตร
5. สื อการ
เรี ยนการ
สอน
6. การวัดผล
ประเมินผล

Similarly,
Kazemi and
Frank
(2003)

1. ระบุ
วัตถุประสงค์
2. การ
วิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
3. วิธีการ
สอน
4. การ
จัดการเรี ยน
การสอนที
เน้นความ
แตกต่าง
ระหว่าง
บุคคล

American
Education
Research
Association
published a
policy and
research
brief
entitled.
(AERA.
2005 : 2)

1. หลักสูตร
2.
กระบวนการ
เรี ยนการ
สอน
3. การวัดผล
และ
ประเมินผล
4. สื อการ
เรี ยนการ
สอน
5. การ
สะท้อนผล
การเรี ยนการ
สอน

The National
Education
Association
(NEA :
2003 : 2)

1. วิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน/
วิเคราะห์การ
เรี ยนการ
สอน
2. การ
กําหนด
เนือหา
3. วิธีการ
เรี ยนการ
สอน
4. การฝึ ก
ปฏิบตั ิ
5. การวิจยั

Haycock.
(1998)

วัชรา
เล่าเรี ยนดี (2556 :
260) อ้างถึง
(Zepeda : 2008 )

1. การ
ตรวจสอบ
การเรี ยนการ
สอน
2. การ
จัดการเรี ยน
การสอน

1. การพัฒนา
บุคลากร
2. การพัฒนาการ
เรี ยนรู้และผลการ
เรี ยนรู้
3. การปรับปรุ ง
คุณภาพโรงเรี ยน

ผูว้ ิจยั
สังเคราะห์

1. การวินิจฉัยปัญหา
2. การกําหนด
วัตถุประสงค์
3. การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน/
วิเคราะห์การเรี ยนการ
สอน
4. การกําหนดเนือหา
5. วิธีการเรี ยนการสอน
6. กลยุทธ์การเรี ยนการ
สอน
7. การจัดการเรี ยนการ
สอน
8. หลักสูตร
9. สื อการเรี ยนการสอน
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ตารางที การสังเคราะห์ความหมายของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ (ต่อ)

Joyce, Weil,
Calhoun
(2009 : 6)

5. วิธีการ
เรี ยนการ
สอน
6. การ
วางแผนการ
สอน
7. การ
จัดการ
สภาพแวดล้
อมและ
บรรยากาศ
ในการ
เรี ยนรู้
8. หลักสูตร
9. สื อการ
เรี ยนการ
สอน

Tomlinson,
Brimijoin,
Narvacez
(2008 : 72)

7. การ
สะท้อนผล
การเรี ยนการ
สอน

Zepeda.
(1956 : 10,
14 - 15) อ้าง
ถึง Garet,
Porter,
Desiome,
Birman and
Yoon (2001
: 926)
,Zepeda.
(1956 : 10),
Zepeda.
(1956 : 14 15)
7. การ
สะท้อนผล
การเรี ยนการ
สอน
8. การวิจยั

Similarly,
Kazemi and
Frank
(2003)

5. การ
สะท้อนผล
การจัดการ
เรี ยนการ
สอน

American
Education
Research
Association
published a
policy and
research
brief
entitled.
(AERA.
2005 : 2)

The National
Education
Association
(NEA :
2003 : 2)

Haycock.
(1998)

วัชรา
เล่าเรี ยนดี (2556 :
260) อ้างถึง
(Zepeda : 2008 )

ผูว้ ิจยั
สังเคราะห์

10. การวัดผล
ประเมินผล
11. การสะท้อนผล/การ
ปรับปรุ งการจัดการเรี ยน
การสอน
12. การพัฒนาการเรี ยนรู้
และผลการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยน
13. การปรับปรุ งคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน
14. การจัดการเรี ยนการ
สอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
15. การทําวิจยั

จากตารางการสังเคราะห์ความหมายของนักการศึกษาเกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
สามารถสรุ ปได้ดงั นี คือ รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพทีจะช่วยให้ครู สามารถรู ้ช่องว่างหรื อจุดทีตัวเอง
ต้องปรับปรุ งแก้ไขและเข้าใจความต้องการของผูเ้ รี ยนมากยิงขึน และครู จะได้รู้ได้ว่าวิธีการสอน
หลักสู ตร สื อการเรี ยนการสอนอะไรทีตรงตามความต้องการ หรื อช่วยปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยน
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และเป็ นการเปรี ยบเทียบผลการทํางานทีส่ งผล
ต่อผูเ้ รี ยน ทีได้จากการสอบถามความคิดเห็น วิธีการ สื อทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และผูร้ ่ วม
ในการพัฒนาหลักสู ตร เพือใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาเปรี ยบเทียบสื อการเรี ยนการสอน วิธีการสอน
ทีสามารถตรวจสอบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และช่วยให้ครู สามารถเลื อกหลักสู ตร พัฒนาหลักสู ตร
กลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยนการสอน และการประเมิ น ผลที มี ค วามเหมาะสมกั บ ผู ้เ รี ยนมากยิ งขึ น
ซึ งประกอบด้วย 1. การวินิจฉัยปั ญหา 2. การกําหนดวัตถุประสงค์ 3. การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน/วิเคราะห์
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การเรี ยนการสอน 4. การกําหนดเนื อหา 5. วิธีการเรี ยนการสอน 6. กลยุทธ์การเรี ยนการสอน
7. การจัดการเรี ยนการสอน 8. หลักสู ตร 9. สื อการเรี ยนการสอน 10. การวัดผลประเมินผล
11. การสะท้อนผล/การปรั บปรุ ง การจัดการเรี ย นการสอน 12. การพัฒนาการเรี ยนรู้ แ ละ
ผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน 13. การปรับปรุ งคุณภาพผูเ้ รี ยน 14. การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 15. การทําวิจยั
นอกจากนี ในการพัฒ นาวิ ช าชี พ ยัง เป็ นกระบวนการที ต่ อ เนื องในการพัฒ นาครู หรื อ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน การสอนการเรี ยนรู้ในทุกมิติของภาระหน้าทีการเป็ นครู และผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพยิง ๆ ขึน วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 260 - 262) ได้อธิ บายถึงลักษณะสําคัญของรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพไว้ดงั นี
1. เป็ นการพัฒนาทีใช้ขอ้ มูลเป็ นฐาน (Based on Data)
2. ครู หรื อผูท้ ีจะพัฒนา คือ ศูนย์กลางของการใช้ภาวะผูน้ าํ และการตัดสิ นใจ
3. การพัฒนาวิชาชีพอาศัยวัฒนธรรมทีเอือต่อการพัฒนาสมรรถภาพและศักยภาพ (Culture
of Learning Together)
4. การพัฒนาวิชาชีพต้องมีผบู ้ ริ หารและเพือนสนับสนุนให้ความร่ วมมือ
5. การพัฒนาวิชาชีพครู ตอ้ งมีผบู ้ ริ หารและเพือนสนับสนุนให้ความร่ วมมือ
6. การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน คือ จุดเน้นแรกทีสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพ
7. การพัฒนาวิชาชีพครู ตอ้ งนําข้อมูลจากการวิจยั มาใช้ในการตัดสิ นใจและปฏิบตั ิ
(Research Based Knowledge)
8. การพัฒนาวิชาชีพต้องมีการประเมินตนเองอย่างต่อเนือง พร้อมการปรับปรุ งดัดแปลงวิธี
ปฏิบตั ิให้ดีทีสุ ดเสมอ (Vinson, 2006 อ้างถึงใน Zepeda, 2009)
9. การพัฒนาวิชาชีพต้องพัฒนาในขณะทํางานและต่อเนื อง มีการอภิปราย มีการสนับสนุน
ส่ งเสริ มการพัฒนาโดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เช่ น การโค้ชโดยเพือน (Peer Coaching) การศึกษา
เป็ นกลุ่ม (Study Group) การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ (Action Research) และการเรี ยนรู ้ แบบต่าง ๆ
จากการจัดการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานจริ ง
รู ปแบบการพัฒ นาวิช าชี พ ที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล (Effective Professional
Development) มีลกั ษณะสําคัญ คือ
1. เป็ นการเรี ยนรู ้ทีต่อเนืองไม่หยุด (Life Long Learning)
2. มีการฝึ กอบรม การฝึ กปฏิบตั ิ การให้ขอ้ มูลย้อยกลับกับโอกาสในการคิดไตร่ ตรองเป็ น
รายบุคคล เป็ นรายกลุ่ ม มี การสื บเสาะความรู ้ เป็ นกลุ่ ม มีการโค้ชและช่ วยดู แลการปฏิ บตั ิงานทุก
ขันตอน
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3. เป็ นการพัฒนาทีโรงเรี ยน (School Based) และขณะปฏิบตั ิงาน (Job embedded)
4. เน้ น ความร่ วมมื อ กั น เปิ ดโอกาสให้ ค รู มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ั บ เพื อน ๆ อย่ า งเปิ ดเผย
(Collaboration)
5. เน้นการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทีเป็ นส่ วนหนึงของการปฏิบตั ิผลสําเร็ จทางการเรี ยน
6. กระ ตุ ้ น ส นั บ ส นุ นกา รดํ า เนิ น ง านที โรง เรี ย น โด ย ครู เป็ น ผู ้ ริ เริ มเองก่ อ น
(Teacher Centered)
7. อยูบ่ นฐานของความรู ้จริ งด้านการสอน
8. ใช้หลักการ แนวคิด การสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theories) กับการสอน
และการเรี ยนรู้
9. การให้ความสําคัญกับครู ทุกคนว่าเป็ นมืออาชีพและเป็ นผูใ้ หญ่ (Professional)
10. ให้เวลาและมีการติดตามช่วยสนับสนุน (McCall, 1997)
การพัฒนาวิช าชี พ ในอดี ตที ผ่า นมา เป็ นการพัฒ นาความรู ้ ทัก ษะด้า นการจัดการเรี ย น
การสอนโดยตรง (Pedagogical Skills) และในช่ วงเวลาในปั จจุ บนั ยังคงให้ความสําคัญแต่เพิม
การมุ่งเน้นการพัฒนาในอีกหลาย ๆ ด้าน คือ
1. การพัฒนารายบุคคล (Personal Development)
2. พัฒนาในวิชาชีพ (Career Development)
3. พัฒนาด้านคุณธรรมในวิชาชีพ (Moral Development)
4. พัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนด้านหลักสู ตรและการสอน (School Development)
5. ปรับปรุ งและพัฒนาวิชาชี พการสอน (Improvement of the Teaching Professional)
(Glickman and others, 2010)
นอกจากนี ในการพัฒ นาวิช าชี พ ได้ส รุ ป ขันตอนในการพัฒ นาวิ ช าชี พ ทุ ก ๆ รู ป แบบ
โดยทัวไปแบ่งเป็ น 3 ระยะของการเรี ยนรู้ คือ
1. ขันเตรี ยมความพร้อม (Orientation)
2. ขันบูรณาการ (Integration) ปฏิบตั ิจริ งภายในความร่ วมมือของบุคคลากรทางการศึกษา
3. ขันปรั บ ปรุ ง พัฒ นาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Refinement) ยิงขึ น ด้ว ยการทดลองปฏิ บ ัติ
ไตร่ ตรองสะท้อนคิดอย่างต่อเนื อง และความร่ วมมือกัน
ดังนันการพัฒนาวิชาชี พ คือ งานทีสําคัญงานหนึ งของการนิ เทศการศึกษาหรื อการนิ เทศ
การสอนที นําไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาทีต่อเนื องสามารถดําเนิ นการได้โดยโรงเรี ยนเป็ น
ฐาน และ/หรื อผูน้ ิ เทศ ผูเ้ ชี ยวชาญจากภายนอกในหน่ วยงานต้นสังกัดให้ความร่ วมมือ สนับสนุ น
และร่ วมปฏิบตั ิโดยคณะครู ในโรงเรี ยนร่ วมมือกัน การฝึ กอบรมครู ประจําการ (In-service Training)
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ซึ งเป็ นรู ปแบบหนึ งของการพัฒนาวิชาชี พครู และปฏิ บตั ิ กนั อย่างสมําเสมอจนถึ งปั จจุบนั ดังนัน
การพัฒ นาวิ ช าชี พ สามารถนํา ไปใช้แ ละทํา ให้ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประสบผลสํา เร็ จ
ซึงประกอบด้วย
1. การโค้ช (Coaching)
2. การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching)
3. การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching)
4. การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)
5. การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching)
การโค้ ช (Coaching)
ความหมาย
การโค้ช หมายถึง การทีครู ตอ้ งพูดคุยเกียวกับเป้ าหมายในการปฏิบตั ิหน้าทีเพือพัฒนาการ
จัดการเรี ยนอย่างต่อเนือง และครู จะต้องให้การเคารพและเชือฟั งคําแนะนําจากจากผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
แนะนําและสอบถามเกี ยวกับปั ญหาทีเกิดขึนจากการสังเกตการเรี ยนการสอน เพือให้ได้ขอ้ สังเกต
และข้อเสนอแนะทีจะช่วยสะท้อนผลการเรี ยนการสอนทีแตกต่างกันออกไป รวมถึงใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจในครังต่อไป
การโค้ช หมายถึง เป้ าหมายสู งสุ ดของการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ให้สถาบันและสถานศึกษา
สะท้อนผลและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื องโดยอยู่บนพืนฐานของการมีส่วนร่ วมและ
การสร้ า งบรรยากาศในการเรี ยนรู้ สํ า หรั บ ผู้เ รี ย นคื อ เป้ าหมายหลัก ของปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยน
การโค้ช หมายถึ ง รู ป แบบผู้ใ ห้ค ํา ปรึ ก ษาแนะนํา ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที สุ ด ที สะท้อ นถึ ง
โรงเรี ยนดีมีคุณภาพ ซึ งเป็ นชุ ดสนทนาทีได้รับการออกแบบมาเพือช่วยให้ครู ผสู ้ อนสามารถขยาย
ผลการเรี ยนการสอนทีเกิ ดผลเป็ นรายบุคคลและความเป็ นครู มืออาชี พของแต่ละคนเพือปรับปรุ ง
และพัฒนาผลสําเร็ จของผูเ้ รี ยน (Julie Boyd in School Based Professional Learning, Reflective
Practice and Coaching, 2000.)
การโค้ช หมายถึง การอํานวยความสะดวกในการเรี ยนการสอนของครู คื อ “การใช้คาํ ถาม,
การใช้ความคิดทีท้าทาย, การตรวจสอบความถูกต้องทีเกิดจากการร่ วมระดมความคิด” (Cohen et al,
1993)
การโค้ช หมายถึง วิธีการสอนการทํางานให้กบั เพือนร่ วมงาน รวมถึงการสนับสนุ น
ส่ งเสริ ม และพัฒนางานให้กบั เพือนร่ วมงาน (G Powell, M Chambers, G Baxter, 2001)
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การโค้ช หมายถึง การเรี ยนรู ้ เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ทีจะทําให้คนเรามีความแข็งแกร่ ง แต่ไม่ได้
เป็ นกระบวนการ “แก้ไข” คน (G Hoult, 2005)
การโค้ช เป็ นการเรี ย นรู ้ และพัฒ นาในวิช าชี พ ในสถานการณ์ จริ ง ไม่ใ ช่ วิธี ช่ ว ยปั ญ หา
แต่เป็ นวิธีการส่ งเสริ มและให้เวลาแก่ครู และเพือนในการไตร่ ตรองสะท้อนคิด (Reflect) สนทนา
พูดคุยเกียวกับการศึกษา การฝึ กและการพัฒนาการใช้ความคิดเกียวกับกับการสอนของตัวเอง และ
การเรี ยนรู้ ข องนั ก เรี ยน เพื อพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านและประสิ ทธิ ผ ลของ
การปฏิบตั ิงาน (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556 : 291)
การโค้ช (Coaching) แตกต่างจากการนิ เทศ (Supervision) โดยสิ นเชิ ง แต่การโค้ชพัฒนา
จากการนิ เทศ ซึ งมีองค์ประกอบสําคัญเดียวกัน คือ การะประชุ มปรึ กษาหารื อ การสังเกตการสอน
และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การโค้ชกับการนิ เทศยังแตกต่างกันในด้านตัวบุคคลทีทําหน้าทีนิ เทศ
และทําหน้าทีโค้ช ผูท้ าํ หน้าทีอาจหมายถึ ง ศึกษานิ เทศก์ อาจารย์นิเทศ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีความรู้
ความชํา นาญ หั ว หน้ า งานหรื อหั ว หน้ า ฝ่ ายสํ า หรั บ โค้ช อาจหมายถึ ง ครู หรื อ เพื อนครู ที มี
ความเชี ยวชาญ ผูร้ ู้ผูเ้ ชี ยวชาญทีเต็มใจทําหน้าทีโค้ช และการนิ เทศมักมีการประเมินผลคุณภาพ
การเรี ยนการสอนด้วยเสมอ แต่การโค้ชต้องหลี กเลี ยงการประเมิ นผลครู ให้มากทีสุ ด บรรยากาศ
ในการโค้ชมี ความเป็ นเพือนร่ วมงาน เพือนร่ วมวิชาชี พ และสร้ างความรู ้ สึกที ปลอดภัยในการใช้
เทคนิ คใหม่ ๆ ในห้องเรี ย น ทีเน้นความร่ วมมื อกันอย่างจริ ง ใจ การยอมรั บไว้ใ จซึ งกันและกัน
แลกเปลี ยนความรู ้ ความคิ ด และประสบการณ์ สามารถที จะส่ ง เสริ ม และพัฒ นาสมรรถนะ
ด้ า นการสอนอย่ า งต่ อ เนื องให้ แ ก่ ค รู ได้ เ ป็ นอย่ า งดี และส่ งผลถึ ง คุ ณ ภาพผู ้เ รี ยนในที สุ ด
(วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556 : 291- 292)
จากความหมายของนัก วิ ช าการที ได้แ นวคิ ด ของการคิ ด สามารถสรุ ป ได้ว่า การโค้ช
เป็ นวิธีการส่ งเสริ มและให้เวลาแก่ ค รู และเพือนร่ วมงานได้มีก ารไตร่ ตรองสะท้อนคิ ด (Reflect)
ซึ งจะประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญเดียวกัน คือ การะประชุ มปรึ กษาหารื อ การสังเกตการสอน
และการให้ข ้อมูล ย้อนกลับ พร้ อมกับช่ วยให้ครู ได้พูดคุ ย เกี ยวกับเป้ าหมายในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที
เพือพัฒนาการจัดการเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพและต่อเนือง รวมถึงครู จะต้องให้การเคารพและเชือฟัง
คํา แนะนํา จากจากผูใ้ ห้ ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา และสอบถามเกี ยวกับ ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นจากการสั ง เกต
การเรี ยนการสอน เพือให้ไ ด้ข ้อสัง เกตและข้อเสนอแนะที จะช่ วยสะท้อนผลการเรี ย นการสอน
ทีแตกต่างกันออกไป รวมถึงใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจในครังต่อไป
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หน้ าทีของผู้ททํี าการโค้ ช
1. ผูโ้ ค้ชเป็ นบุคคลคนทีเห็นสิ งทีคนอืนไม่มองเห็ น และมีความเชี ยวชาญทีให้คาํ ปรึ กษา
และรับฟังผูร้ ับคําปรึ กษา
2. ผูโ้ ค้ชต้องอยูใ่ นสถานะผูใ้ ห้ผลสะท้อนกลับ (ผูม้ ีส่วนร่ วมในการสะท้อนผล) และเป็ น
ผูเ้ ก็บรายละเอียดจากสถานการณ์ ทีเกิ ดขึนในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูส้ อนเพือเติมเต็มใน
ส่ วนทีขาดหายไป
3. ต้องเป็ นผูค้ อยให้ความช่ วยเหลื อครู แต่ละคนด้วยความเต็มใจ และให้กาํ ลังใจในการ
ทํางานทีเกิดจากความตังและความคิดในการจัดการเรี ยนการสอน
4. ต้องเป็ นผูค้ อยช่วยให้ครู สามารถเลือกรู ปแบบ เทคนิควิธีการสอนได้ดว้ ยตนเอง ทีจะช่วย
ให้ครู มีความมันใจในการเรี ยนการสอน (Robert Hargrove, Masterful Coaching, 1995)
วัช รา เล่ าเรี ย นดี (2556 : 292) ได้ก ล่า วถึ ง บทบาทของโค้ช โดยทํางานร่ วมกับ ครู
อํา นวยความสะดวก ส่ งเสริ มผสานผสมความคิ ด และเพือการพัฒนาวิช าชี พและผลการเรี ย นรู้
ของผูเ้ รี ยนในหลายบทบาทเช่น
1. โค้ชในบทของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ช่ วยวิเคราะห์ ขอ้ มูลและใช้ขอ้ มูลในการออกแบบพัฒนา
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน (Data Source)
2. โค้ชในฐานะผูใ้ ห้บริ การสื อ แหล่งความรู ้สาํ หรับการเรี ยนรู ้ (Resource Provider)
3. โค้ชในฐานะผูใ้ ห้การดูแล บริ หารแนะนําแก่ผมู ้ ีประสบการณ์นอ้ ย (Mentor)
4. โค้ชในบทผูเ้ ชียวชาญด้านหลักสู ตร (Curriculum Specialist) ให้ความรู ้เกียวกับหลักสู ตร
5. โค้ชในบทผูเ้ ชี ยวชาญด้านการสอน (Instructional Specialist) ช่ วยเหลื อสนับสนุ น
สํ า หรั บ ครู เ กี ยวกับ การจัด การเรี ย นการสอนที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ยุ ท ธวิ ธี ส อนที เหมาะสมและ
การจัดการเรี ยนการสอนทีหลากหลายสอดคล้อง
6. โค้ช ในบทผู ้อ ํา นวยความสะดวก ประสานงาน ส่ ง เสริ มสนับ สนุ น การเรี ย นรู้
(Learning Facilitator) เช่น ช่วยจัดการ ประสานงาน สนับสนุน ออกแบบการเรี ยนรู ้
7. เป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลง (Catalyst for Change)
8. เป็ นผูเ้ รี ยน (Learner)
9. เป็ นผูส้ นับสนุนในชันเรี ยน (Classroom Support)

57
การโค้ช เป็ นวิธีการที ช่ วยในการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ให้ประสบผลสําเร็ จมากยิงขึน
นอกจากนี การโค้ชเป็ นการกําหนดเป้ าหมายสู่ ความสําเร็ จ ทีเน้นการปฏิ บตั ิและสะท้อนผลในการ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การโค้ช ยัง ช่ ว ยในการตังคํา ถามและปั ญ หาเพื อช่ ว ยให้ ก ารจัด
การเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามธรรมชาติและมีคุณภาพมากยิงขึน Keefe & Jenkins (1997),
Poe (2000), Kise (2006) ได้กล่าวถึงการโค้ชทีเป็ นตัวช่วยในการสนับสนุนการงานประจําของครู
(Job-Embedded) ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ต้องเป็ นผูน้ าํ วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
2. ต้องการวิเคราะห์ความแตกต่างของผูผ้ เู ้ รี ยน
3. ต้องศึกษารายละเอียดให้ชดั เจนมากกว่าจะมองภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอน
4. ต้องมีความชัดเจนเกียวกับทฤษฎีและรู ปแบบการสอนต่าง ๆ
5. ต้องรู้กลวิธีในการนําไปใช้
6. ต้องมีการประชุมวางแผน
7. ต้องรู้แหล่งข้อมูลของนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
8. ต้องปรับปรุ งและพัฒนาให้มีความชัดเจนก่อนนําไปเผยแพร่
ซึ งความต้อ งการจํา เป็ นในการพัฒ นาวิช าชี พ ประจํา สายงานนัน จะต้อ งเกิ ด จากการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ และการเกิดจากการนิ เทศแบบเพือนช่วยเพือน การศึกษาเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
การทํา วิจยั ในชันเรี ย น และผลการเรี ย นรู ้ ที เกิ ดจากการจัดการเรี ยนการสอนที ปฏิ บ ตั ิ อยู่นันเอง
(Abdal – Haqq, 1996. อ้างถึงใน McCall, 1997 : 23)
จากหน้าทีและบทบาทของโค้ชทีได้จากนักการศึ กษาทีได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถ
สังเคราะห์หน้าทีและบทบาทของผูท้ ีทําหน้าทีในการโค้ชดังตาราง ดังนี
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ตารางที การสังเคราะห์หน้าทีและบทบาทของโค้ช
Robert Hargrove,
Masterful Coaching.
(1995)

Keefe & Jenkins
(1997), Poe (2000),
Kise (2006)

1. ผูโ้ ค้ชเป็ นบุคคลทีเห็นสิ ง
ทีคนอืนไม่มองเห็น และ
มีความเชียวชาญทีให้
คําปรึ กษาและรับฟังผูข้ อ
คําปรึ กษา
2. ผูโ้ ค้ชต้องอยูใ่ นสถานะ
ผูใ้ ห้ผลสะท้อนกลับ (ผูม้ ี
ส่วนร่ วมในการสะท้อนผล)
และเป็ นผูเ้ ก็บรายละเอียด
จากสถานการณ์ทีเกิดขึนใน
การจัดการเรี ยนการสอน
ให้กบั ผูส้ อนเพือเติมเต็มใน
ส่ วนทีขาดหายไป
3. ต้องเป็ นผูค้ อยให้ความ
ช่วยเหลือครู แต่ละคนด้วย
ความเต็มใจ และให้กาํ ลังใจ
ในการทํางานทีเกิดจากความ
ตังและความคิดในการ
จัดการเรี ยนการสอน
4. ต้องเป็ นผูค้ อยช่วยให้ครู
สามารถเลือกรู ปแบบ
เทคนิควิธีการสอนได้ดว้ ย
ตนเอง ทีจะช่วยให้ครู มี
ความมันใจในการเรี ยน
การสอน

1. ต้องเป็ นผูน้ าํ วิธีการใหม่
ๆ มาใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอน
2. ต้องมีการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของผูเ้ รี ยน
3. ต้องศึกษารายละเอียด
ให้ชดั เจนมากกว่าจะมอง
ภาพรวมของการจัดการ
เรี ยนการสอน
4. ต้องมีความชัดเจน
เกียวกับทฤษฎีและรู ปแบบ
การสอน
5. ต้องรู้กลวิธีในการ
นําไปใช้
6. ต้องประชุมวางแผน
7. ต้องรู้แหล่งข้อมูลของ
นวัตกรรมการเรี ยนการ
สอน
8. ปรับปรุ งและพัฒนาให้
มีความชัดเจนก่อนนําไป
เผยแพร่

วัชรา เล่าเรี ยนดี
(2556, 292)
1. โค้ชในบทของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้ขอ้ มูล
ในการออกแบบพัฒนาการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน
(Data Source)
2. โค้ชในฐานะผูใ้ ห้บริ การสื อ
แหล่งความรู้สาํ หรับ
การเรี ยนรู้ (Resource Provider)
3. โค้ชในฐานะผูใ้ ห้การดูแล
บริ หารแนะนําแก่ผมู้ ี
ประสบการณ์นอ้ ย (Mentor)
4. โค้ชในบทผูเ้ ชียวชาญด้าน
หลักสูตร (Curriculum
Specialist) ให้ความรู้เกียวกับ
หลักสูตร
5. โค้ชในบทผูเ้ ชียวชาญด้านการ
สอน (Instructional Specialist)
ช่วยเหลือสนับสนุน สําหรับครู
เกียวกับการจัดการเรี ยนการสอน
ทีมีประสิ ทธิภาพ ยุทธวิธีสอนที
เหมาะสมและการจัดการเรี ยน
การสอนทีหลากหลายสอดคล้อง
6. โค้ชในบทผูอ้ าํ นวยความ
สะดวก ประสานงาน ส่งเสริ ม
สนับสนุนการเรี ยนรู้

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์
หน้าทีและบทบาทของโค้ช
1. เป็ นผูท้ ีมีวิสยั ทัศน์กว้างไกล
และมีความเชียวชาญในการให้
คําปรึ กษา รับฟังความคิดของ
ผูข้ อคําปรึ กษา
2. ต้องเป็ นผูน้ าํ /แบบอย่าง
ในการนําวิธีการใหม่ ๆ
มาใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอน
3. ต้องเป็ นผูช้ ่วยในการให้
ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ใช้ขอ้ มูลในการออกแบบและ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
4. ต้องเป็ นผูว้ ิเคราะห์นกั เรี ยน
เป็ นรายบุคคลและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน
5. ต้องเป็ นผูส้ ะท้อนผล/
ช่วยเหลือในรายะละเอียด
ต่าง ๆ ทีตรงประเด็นและ
ตรงตามความต้องการของผูร้ ับ
การโค้ช
6. ต้องเป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวก ประสานงาน ส่งเสริ ม
สนับสนุนและช่วยเหลือในการ
จัดหาผลิต และพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
7. ต้องเป็ นผูท้ ีมีความชัดเจน
ความเชียวชาญ รู้จกั กลวิธีใน
การจัดการเรี ยนการสอนและ
นําวิธีการสอนไปใช้ให้ถูกต้อง
ตรงตามทฤษฎีและรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน เพือสร้าง
ความมันใจให้กบั ผูร้ ับคําแนะนํา
สามารถนําผลการออกแบบ
การเรี ยนรู้ไปใช้ได้อย่างแท้จริ ง
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ตารางที การสังเคราะห์หน้าทีและบทบาทของโค้ช (ต่อ)
Robert Hargrove,
Masterful Coaching.
(1995)

Keefe & Jenkins
(1997), Poe (2000),
Kise (2006)

วัชรา เล่าเรี ยนดี
(2556 : 292)
(Learning Facilitator) เช่น
ช่วยจัดการ ประสานงาน
สนับสนุน ออกแบบการเรี ยนรู้
7. เป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลง
(Catalyst for Change)
8. เป็ นผูเ้ รี ยน (Learner)
9. เป็ นผูส้ นับสนุนในชันเรี ยน
(Classroom Support)

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์
หน้าทีและบทบาทของ
โค้ช
8. ต้องเป็ นผูน้ าํ การ
เปลียนแปลงและนําผูท้ ีได้
จากการศึกษาเรี ยนรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ มาประชุมแลกเปลียน
เรี ยนรู้ เพือปรับปรุ งและ
พัฒนาการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึน

จากตารางการสั ง เคราะห์ หน้าที และบทบาทของผูท้ าํ หน้าที การโค้ช สามารถสรุ ป ได้ว่า
ผูท้ ี ทํา หน้า ที ในการโค้ช จะต้อ งเป็ นผูน้ ํา แห่ ง การเปลี ยนแปลง ตลอดจนต้อ งเป็ นผู้ที มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความชํานาญการ มีความเชียวชาญ มีความเป็ นผูน้ าํ เป็ นผูค้ อยอํานวยความสะดวก
ให้กบั ผูร้ ับการโค้ช และต้องเป็ นผูท้ ีมีความรอบรู ้และชัดเจนในเนื อหา กลยุทธ์ รู ปแบบวิธีการสอน
การวิจยั ในชันเรี ยน เพือจัดให้ตอ้ งตามความต้องการและตรงตามความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่าง
แท้จริ ง ซึ งจะช่ วยให้ผรู ้ ับการโค้ชสามารถนําความรู ้ ทีได้จากการโค้ชไปจัดการเรี ยนการสอนได้
ตรงตามความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุ คคลของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ซึ งสามารถสรุ ปเป็ นแผนภูมิรูปภาพได้ดงั นี
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ผูน้ าํ /
มีวิสยั ทัศน์
มีความเชี ยวชาญ
รับฟังความคิด

ผูน้ าํ
การเปลียนแปลง
/แบบอย่าง

แบบอย่าง

ประสานงาน ส่งเสริ ม

หน้ าทีและ
นักพัฒนา
การเรี ยนการสอน

ผูอ้ าํ นวยความสะดวก

บทบาทของโค้ ช

สนับสนุนและช่วยเหลือ

ผูช้ ่วยในการให้ขอ้ มูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผูร้ ่ วมพัฒนา
วิชาชีพ

ผูส้ ะท้อนผล

แผนภูมิภาพที หน้าทีและบทบาทของโค้ช (Coaching)
ดังนันการโค้ช (Coaching) จึงอยู่บนพืนฐานหลักจิตติวิทยาและทฤษฎีต่าง ๆ หลายอย่างที
ชัดเจน รวมทังแนวทางปฏิบตั ิ การมีบทบาทหน้าทีของโค้ชทีมาจากผลการวิจยั และทดลองปฏิบตั ิ
(Costa and Garmston, 2002. อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556 : 292) วิธีโค้ชหรื อแบบของการโค้ช
แต่ละแบบอย่างมีความแตกต่างกันในด้านการปฏิบตั ิตนของโค้ช ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
หรื อคุ ณสมบัติเฉพาะด้าน เช่น ความรู ้ และความเชี ยวชาญด้านการอ่านหรื อภาษา ฯลฯ โค้ชจึงมี
หลายบทบาทและหน้าทีทีสอดคล้องกับเป้ าหมายและผลลัพธ์ทีต้องการ การโค้ชหรื อวิธีการโค้ช
ทังวิธีมีลกั ษณะการปฏิ บตั ิแบบเป็ นทางการ และบางวิธีมีลกั ษณะการปฏิ บตั ิแบบไม่เป็ นทางการ
หรื อบางครังในการโค้ชอาจจะใช้หลายบทบาทก็ได้
การโค้ชถื อได้ว่าเป็ นกิ จกรรมที ช่ วยในการสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนและร่ วม
วางแผนการจัดการเรี ยนการสอนทีเกิดจากความร่ วมมือจากพีเลี ยง การนิ เทศแบบเพือนช่วยเพือน
และการนิเทศแบบพัฒนาการเรี ยนการสอน (Zepeda, 165 – 166) ได้นาํ เสนอขันตอนในการโค้ชซึ ง
ประกอบด้ว ย การประชุ ม ก่ อ นสั ง เกต(Pre-observation Conference), การสั ง เกตการสอน
(Classroom Observation), การประชุมหลังสังเกต (Post-observation Conference) และได้นาํ เสนอ
เป็ นวงจรในการโค้ชได้ดงั นี
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การสังเกตและการวิพากษ์
(Observation & Discussion)

การวางแผน
(Planning)

การวิเคราะห์
(Analysis)

การสะท้อนผล
(Feedback)
การประเมินผล
(Evaluation)

แผนภูมิภาพที 3 ขันตอนการโค้ช (Coaching)
ทีมา : Sally J. Zepeda. Professional Development What Work. Eye On Education, Inc. NY.
2008, p 166.
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556. 293) ได้นาํ เสนอขันตอนในการโค้ชซึ งประกอบด้วย การวางแผน
(Planning) การสังเกตการสอนและการปฏิบตั ิงาน (Event Observation) การไตร่ ตรองสะท้อนคิด
(Reflecting) ซึ งรายละเอียดแต่ละขันตอนขึนอยูก่ บั ความพร้อมของผูท้ ีรับการโค้ช และแบบต่าง ๆ
ของการโค้ช
วัฎจักรการโค้ ช (A Coaching Cycle)
วางแผน
(Planning)
แสดงความคิดเห็น
ร่ วมกัน
(Reflecting)

สังเกตการสอน
(Event Observation)

แผนภูมิภาพที 4 วัฏจักรการโค้ช (A Coaching Cycle)
ทีมา : วัชรา เล่าเรี ยนดี, ศาสตร์ การนิเทศการสอนและการโค้ ช การพัฒนาวิชาชีพ : ทฤษฎี
กลยุทธ์ สู่ การปฏิบัติ (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556 : 293)
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จากขันตอนในการโค้ชทังของ Zepeda (165 – 166) และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 293)
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปขันตอนในการโค้ชดังตาราง 3 ดังนี
ตารางที 3 การสังเคราะห์ขนตอนในการโค้
ั
ช
Zepeda (165 – 166)
1. การวางแผน (Planning)
2. การสังเกตและการวิพากษ์
การสอน (Observation &
Discussion)

3. การวิเคราะห์ (Analysis)
4. การประเมินผล
(Evaluation)
5. การสะท้อนผล (Feedback)

วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 293)
1. การวางแผน (Planning)
2. การสังเกตการณ์สอนและ
การปฏิบตั ิงาน
(Event Observation)
3. การไตร่ ตรองสะท้อนคิด
(Reflecting)

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์
1. การวางแผน (Planning)
2. การสังเกต การวิพากษ์
การสอน และการปฏิบตั ิงาน
(Observation & Discussion &
Event Observation)
3. การวิเคราะห์ (Analysis)
4. การประเมินผล
(Evaluation)
5. การสะท้อนผล (Feedback)
และการไตร่ ตรองสะท้อนคิด
(Reflecting)

จากตารางสังเคราะห์ของ Zepeda (165 – 166) และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 293) การโค้ช
ประกอบด้ว ยหัว ข้อ สํ า คัญ ๆ ดัง นี การประชุ ม ก่ อ นสั ง เกต (Pre-observation Conference),
การสั ง เกตการสอน (Classroom Observation), การประชุ ม หลัง สั ง เกต (Post-observation
Conference) และผูว้ จิ ยั สามารถนําเสนอเป็ นวงจรในการโค้ชได้ดงั นี
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การวางแผน
(Planning)

การสังเกต การวิพากษ์ และ
การปฏิบตั ิงาน
(Observation & Discussion &
Event Observation)

การสะท้อนผล และการ
ไตร่ ตรองสะท้อนคิด
(Feedback & Reflecting)

การวิเคราะห์
(Analysis)
การประเมินผล
(Evaluation)

แผนภูมิภาพที 5 การสังเคราะห์วฏั จักรการโค้ช (A Coaching Cycle)
การโค้ ชแบบเพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching)
ความหมาย
Joyce and Showers (1984) อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 293) ได้กล่าวถึง การโค้ช
แบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) อยูบ่ นฐานความเชื อและแนวคิดการช่ วยเหลื อกันและกัน
ระหว่ า งเพื อนและครู การสั ง เกตการณ์ ส อนและให้ ข ้อ มู ล ย้อ นกลับ แก่ ก ัน และกัน ภายหลัง
การฝึ กอบรมในด้านต่าง ๆ เช่น วิธีสอนแบบใหม่ ยุทธวิธีและทักษะการสอน ซึ งผลปรากฏว่าครู ที
ผ่านการอบรมมากกว่า 80 % สามารถใช้และใช้ความรู ้ทีฝึ กอบรมมาสู่ การสอนในชันเรี ยนได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
Joyce and Showers (1984) อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 295) ได้กล่าวถึง การโค้ช
แบบเพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching) คือ กระบวนการโค้ช และวิธีการโค้ช มี ความสํา คัญยิง
เพราะทําให้ครู สามารถใช้ความรู ้และทักษะใหม่ไปปฏิบตั ิได้ดว้ ยความมันใจและประสบผลสําเร็ จ
ได้ จอยซ์ และเชาว์เ วอร์ ใ ห้ ข ้อเสนอแนะเพิ มเติ ม ว่า การให้ ค วามรู ้ ภ าคทฤษฎี ต้องอย่า งน้อ ย
20 ชัวโมง การได้ดูการสาธิ ตการสอน แบบของพฤติกรรมทีเหมาะสมอย่างน้อย 15 ครัง และการมี
โอกาสได้ฝึกเทคนิ คและทักษะใหม่ ๆ ภายใต้การดูแลแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญอย่างน้อย 10 ครั ง
ถ้าสามารถปฏิบตั ิได้ในช่วงการฝึ กอบรม การนําไปปฏิบตั ิจริ งในชันเรี ยน ควบคู่กบั การโค้ชแบบใด
แบบหนึง ครู จะสามารถพัฒนาสมรรถนะการสอนของตนได้อย่างต่อเนือง ผูเ้ รี ยนจะมีผลการเรี ยนรู้
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ทีพัฒนาขึน การโค้ชอาจจะมีความสําคัญ ให้ประโยชน์แก่ครู น้อย ถ้าใช้เพือการพัฒนาทักษะทีมี
อยูแ่ ล้ว หรื อเทคนิคและทักษะทีครู สามารถฝึ กและพัฒนาโดยลําพังได้
Zepeda (1956 : 185) ได้กล่ าวถึ ง การโค้ช แบบเพื อนช่ ว ยเพื อน (Peer Coaching)
เปรี ยบเสมือนการสนับสนุ นครู ทีเกิ ดจากการร่ วมสนทนาพูดคุ ยเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอน
ของครู ที ส่ ง ผลต่ อ ผูเ้ รี ย น การโค้ช แบบเพื อนช่ ว ยเพื อนไม่ เ ป็ นแค่ เ พี ย งรู ป แบบของการสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู เท่านัน แต่เป็ นการสร้างสรรค์ทีมีความหมายในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทีเกิดจากการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างครู และเป็ นกระบวนการทีช่วยให้ครู สามารถออกแบบการเรี ยน
การสอน รวมถึงการเสริ มแรงในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ครู ดังนันการโค้ชแบบเพือนช่ วย
เพือนสามารถช่วยให้ครู ได้ฝึกการปฏิบตั ิการเรี ยนการสอนร่ วมกัน การชีนําแนวทาง การเตรี ยมการ
สร้างแรงจูงใจทีส่ งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2541 : 160) ได้ให้ความหมายของการโค้ชแบบเพือนช่ วยเพือน
(Peer Coaching) เป็ นการนิเทศการสอนภายในโรงเรี ยน ทีมีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นการทีชัดเจนมาก
รู ปแบบหนึง โดยเฉพาะผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการรับรู ้ปัญหาซึ งกันและกัน
รวมทังร่ ว มกัน เสนอแนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขปั ญ หาที เกิ ด ขึ นบนพื นฐานของความเป็ นไปได้
นอกจากนียังมีการเปลียนแปลงบทบาทกัน โดยเป็ นทังผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศ อีกทังมีรูปแบบ
การนิ เ ทศได้ต ามความเหมาะสม แต่ ก ารที จะนํา รู ป แบบการนิ เ ทศแบบเพื อนนิ เ ทศเพื อน
มาดําเนิ นการนัน มีความจําเป็ นทีจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจถึงความหมาย หลักการและ
วิธีดาํ เนินการกระบวนการนิเทศในแบบดังกล่าวอย่างชัดเจน
Pam, Robbsins (1991, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556 : 296) ได้ให้ความหมายของ
การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) คือ กระบวนการทีครู หรื อผูม้ ีอาชี พเดียวกัน 2 หรื อ
ตังแต่ 2 คนขึนไป ทํางานร่ วมกันเพือไตร่ ตรองสะท้อนคิดเกี ยวกับการสอน การปฏิ บตั ิงานใน
ปัจจุบนั เพือขยายความรู ้ความคิด ขัดเกลาทําให้ดีขึน และการใช้ทกั ษะใหม่ ๆ ทีเกิดขึน แลกเปลียน
ความรู ้ความคิด ช่วยสอนกัน ช่ วยกันทําวิจยั ในชันเรี ยน หรื อแก้ปัญหาของครู ทีเกิดขึนในโรงเรี ยน
ร่ วมกัน
จากความหมายของนักศึกษาทีได้กล่าวถึงการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน สามารถสรุ ปได้วา่
การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือนเป็ นกระบวนการทีครู หรื อผูม้ ีอาชีพเดียวกันตังแต่ 2 คนขึนไป ร่ วมกัน
กําหนดวัตถุ ประสงค์ และเป็ นการกําหนดเป้ าหมายในการพัฒนาวิชาชี พร่ วมกัน รวมถึ งร่ วมกัน
วางแผนและสังเกตการสอน เพือให้ได้ขอ้ มูลทีได้จากการสังเกตการสอนและใช้นาํ ข้อมูลทีได้มาใช้
เป็ นข้อมูล สารสนเทศในการสะท้อนผลกการเรี ย นการสอน เพื อปรั บ ปรุ ง และพัฒนาการเรี ย น
การสอนให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดต่อไป
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จอยซ์ และเชาว์เวอร์ (Joyce and Shower, 1988, อ้างอิงถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556 : 295)
ได้เสนอแนวคิดและกระบวนการการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) ดังนี
แนวคิดสําคัญ จอยซ์ และเชาว์เวอร์ มีความเชือและยอมรับว่า
1. การพัฒนาวิชาชีพครู ควรเป็ นส่ วนหนึงของการปฏิบตั ิงานในชีวติ ประจําวัน
2. ความรู ้และทักษะในเรื องต่อไปนี มีความสําคัญยิงสําหรับครู ดังนัน การให้ความรู ้และ
ในเรื องที จํา เป็ นอย่างถูก วิธี ในโรงเรี ยนจะช่ วยพัฒนาความเชี ยวชาญในวิช าชี พแก่ ครู ได้ความรู้
เนื อหาทีควรจัดให้ครู คือ 1) รู ปแบบการสอน การออกแบบระบบการสอน และ 2) หลักสู ตรและ
การใช้หลักสู ตรและครู ทีมีประสิ ทธิภาพ
3. โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยน ควรเป็ นโครงการที ต่อเนื อง ให้เวลาแก่ ครู และ
ผูบ้ ริ หารในการศึกษา เตรี ย มการและร่ วมมื อกันขับ เคลื อนโครงการเพือให้บรรลุ เป้ าหมายและ
ประสบผลสําเร็ จ
4. การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) เป็ นความร่ วมมื อร่ วมใจของครู และ
เพือนครู เป็ นกิ จกรรมต่อจากการฝึ กอบรมแต่ละครังหรื อจากการร่ วมมือกันวิเคราะห์ ปัญหาและ
ร่ วมกันปฏิบตั ิอย่างต่อเนืองจนกว่าจะประสบผลสําเร็ จ เช่น วางแผนการสอนร่ วมกัน ร่ วมกันพัฒนา
สื อการเรี ยนการสอน ตัดสิ นใจร่ วมกันเกียวกับวิธีการหรื อขันตอนการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
เป็ นต้น นอกจากนี จอยซ์ และเชาว์เวอร์ ยังได้กล่าวถึงความสําคัญของการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน
ความสํ าคัญการโค้ ชแบบเพือนช่ วยเพือน
จอยซ์ เชาเวอร์ (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2544 : 147, อ้างถึงใน Joyce Showers, 1996 : n.d.) ได้
สรุ ปสาระสําคัญของการนิเทศการสอนแบบเพือนนิเทศเพือนได้ดงั นี คือ
1. การนิเทศการสอนแบบเพือนนิเทศเพือน (Peer Coaching) เป็ นกระบวนการทํางานเคียงคู่
กันระหว่างเพือนร่ วมงาน ต้องช่วยเหลือซึงกันและกันโดยตลอด ซึ งจะช่วยให้มีการนําเทคนิค
ทักษะใหม่ ๆ ไปใช้จริ งมากขึน
2. เป็ นการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการนําความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ เกียวกับหลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยนการสอนไปใช้ในโรงเรี ยน
3. เป็ นการสร้างความสนิทสนมคุน้ เคยกันระหว่างบุคลากรร่ วมอาชีพ
4. เป็ นการช่วยให้ครู มีการเปลียนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนเอง
5. เป็ นวิธีการทีเหมาะสมสําหรับครู ผสู้ อนโดยตรงและมีประโยชน์มากสําหรับผูน้ ิเทศ
ผูท้ าํ หน้าทีนิ เทศ หรื อผูบ้ ริ หารทีต้องรับผิดชอบโดยตรง เกียวกับการพัฒนา ปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพยิงขึน
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สรุ ปความสําคัญการนิ เทศการสอนแบบเพือนนิ เทศเพือน คือ เป็ นกระบวนการของ
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างครู และเพือนครู ดว้ ยกัน เป็ นการเสริ มสร้าง ช่วยเหลือและสนับสนุน
ของเพือนครู ดว้ ยในการเป็ นผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ
กระบวนการโค้ ชแบบเพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching Process) ตามแนวคิดของ จอยซ์
และเชาว์เวอร์ (Joyce and Shower 1995, 1996, อ้างอิงถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี , 2556 : 295) ได้
กล่าวถึง กระบวนการโค้ชได้ดงั นี
กระบวนการโค้ชโดยทัวไปจะประกอบด้วย
1. การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre Conference)
2. การสังเกตการสอน (Observation)
3. การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post Conference)
และกระบวนการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือนจะประกอบด้วย
1. การศึกษาทําความเข้าใจ (Studies) เทคนิ ควิธีสอนใหม่ รู ปแบบการสอนใหม่ ๆ และ
อภิ ปรายร่ วมกันกับเพือนครู ใช้ส อนในรายวิชาเดี ย วกัน ระดับ ชันเดี ยวกันมาตรฐานการเรี ย นรู้
เดียวกัน
2. การสังเกตการสาธิ ตการสอนด้วยวิธีสอนใหม่ ๆ โดยผูเ้ ชียวชาญ (Demonstration) หรื อ
ดูจาก VDO - การสอนแบบต่าง ๆ
3. การฝึ กปฏิบตั ิและข้อมูลย้อนกลับ (Practice and Feedback) ร่ วมกันฝึ กปฏิบตั ิวางแผน
ร่ วมกัน เตรี ยมสื อและทดลองใช้ยทุ ธวิธีต่าง ๆ กับเพือนครู ดว้ ยกัน
4. การโค้ช (Coaching) ครู นํา เทคนิ คยุท ธวิธี ไ ปปฏิ บ ตั ิ ในชันเรี ย น โดยมี เพือนหรื อ
คณะทีร่ วมโค้ช ให้การช่วยเหลือ สังเกต และบันทึกผลการปฏิบตั ิ
นอกจากนี Glickman, Gordon and Ross Gordon (2010 : 296) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือนไว้ดงั นี
. การกําหนดวัตถุประสงค์ของการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน
. การประชุมก่อนการสังเกต
3. สรุ ปผลและวิเคราะห์ผลการสังเกตการสอนโดยการแลกเปลียนข้อมูลทีได้จากการสังเกต
การสอน
4. การประชุ ม หลัง การสัง เกตการสอน เพือเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งที ได้จ ากการ
วางแผนการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือนกับการวางแผนการสังเกตการสอนแบบปกติ
จากกระบวนการการโค้ ช แบบเพื อนช่ ว ยเพื อนทั งของ จอยซ์ และเชาว์ เ วอร์
(Joyce and Shower 1995, 1996, อ้างอิงถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556 : 295), Glickman, Gordon.,
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and Ross Gordon, 2010 : 296) ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปกระบวนการโค้ชแบบเพื อนช่ วยเพือนได้
ดังตาราง 4 ดังนี
ตารางที 4 การสังเคราะห์กระบวนการการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน
จอยซ์ และเชาว์เวอร์ จอยซ์ และเชาว์เวอร์
(Joyce and Shower
(Joyce and Shower
1995, 1996, อ้างอิงถึง 1995, 1996, อ้างอิงถึง
ใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, ใน วัชรา เล่าเรี ยนดี,
2556 : 295)
2556 : 295)
1. การประชุมก่อน
การสังเกตการสอน (Pre
Conference)
2. การสังเกตการสอน
(Observation)
3. การประชุมหลังการสังเกต
การสอน (Post Conference)

1. การศึกษาทําความเข้าใจ
(Studies)
2. การสังเกตการสาธิตการ
สอนด้วยวิธีสอนใหม่ ๆ โดย
ผูเ้ ชียวชาญ
3. การฝึ กปฏิบตั ิและข้อมูล
ย้อนกลับ (Practice and
Feedback)
4. การโค้ช (Coaching)

Glickman, Gordon.,
and Ross Gordon,
2010 : 296)
1. การกําหนดวัตถุประสงค์
ของการโค้ชแบบเพือนช่วย
เพือน
2. การประชุมก่อนการสังเกต
3. สรุ ปผลและวิเคราะห์ผล
การสังเกตการสอน
4. การประชุมหลังการ
สังเกตการสอน

ผูว้ จิ ยั
การสังเคราะห์
1. การกําหนดวัตถุประสงค์
ของการโค้ชแบบเพือนช่วย
เพือน (Objective of Peer
Coaching)
2. การประชุมก่อน
การสังเกตการสอน (Pre
Conference)
3. การสังเกตการสอน
(Observation)
4. การประชุมหลังการสังเกต
การสอน (Post Conference)

จากตารางการสั ง เคราะห์ ก ารโค้ช แบบเพื อนช่ ว ยเพื อน สามารถสรุ ปกระบวนการ
ในการโค้ชแบบเพือนช่ วยเพือน ซึ งประกอบด้วย 1. การกําหนดวัตถุ ประสงค์ของการโค้ชแบบ
เพือนช่ วยเพือน (Objective of Peer Coaching) 2. การประชุ มก่ อน การสังเกตการสอน
(Pre Conference) 3. การสังเกตการสอน (Observation) 4. การประชุมหลังการสังเกตการสอน
(Post Conference) ซึ งสามารถนํา ไปใช้ในการจัดพัฒนาวิชาชี พได้อีกกระบวนการหนึ งของการ
จัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
นอกจากนี วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 298) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน
(Peer Coaching Activities) เป็ นกิจกรรมทีสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ทงในและระหว่
ั
างการดําเนิ นการ
หรื อก่อนการดําเนินการเพือให้รู้จกั และสร้างความคุน้ เคยและยอมรับการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน
หรื อนําไปปฏิบตั ิทนั ทีเฉพาะเรื อง เฉพาะปั ญหาด้วยการร่ วมมือกันทัง 2 ฝ่ าย ซึ งกิจกรรมการโค้ช
แบบเพือนช่วยเพือนมี 2 กิจกรรมดังต่อไปนี

68
กิจกรรมการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือนแบบไม่เป็ นทางการ (Information Activity)
1. การร่ วมกันแก้ปัญหาเฉพาะด้านหรื อเฉพาะเรื อง (Problem Solving)
2. การร่ วมกันศึกษาความรู ้และการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ (Study Group)
3. การพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนร่ วมกัน (Material Development)
4. การพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกัน (Curriculum Development)
5. การใช้กิจกรรมเล่าประสบการณ์การสอน (Story Telling)
6. การร่ วมกันวิเคราะห์ VDO ต่าง ๆ เกียวกับการเรี ยนการสอน
7. การร่ วมกันวางแผนหน่วยการเรี ยนแบบบูรณาการข้ามสาระ (Planning Interdisceplingy
Units)
8. การช่วยสังเกตการสอนบันทึกข้อมูล (Mirror Coaching)
9. การใช้เครื องมือ 2+2
กิจกรรมการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือนแบบเป็ นทางการ (formation Activity) เช่นการนําไป
ปฏิ บตั ิในกระบวนการหรื อระบบการพัฒนาวิชาชี พที มี อยู่แล้ว หรื อเป็ นกิ จกรรมทีปรากฏอยู่ใน
ระยะใดระยะหนึง ขันตอนใดขันตอนหนึงของการโค้ชและพัฒนาวิชาชีพ เช่น
1. การร่ วมสอนบทเรี ยน (Co-Teaching Unison)
2. การร่ วมกันเรี ยนรู ้โดยโค้ชเป็ นผูร้ ่ วมเรี ยน (Coach as Collaboration or Team Learning)
3. การโค้ชโดยผูเ้ ชียวชาญ (Coach as Expert Advisor)
4. การโค้ชคือผูม้ ีประสบการณ์สูงกว่า (Mentoring) โดยให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และช่วยเหลือ
5. การร่ วมวางแผนการสอน (Co-Planning Lessons)
6. การร่ วมกันไตร่ ตรองสะท้อนคิด (Reflection) เป็ นการร่ วมสอนปฏิ บตั ิเป็ นครังคราว
ในเวลาทีเหมาะสม ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า หรื อจัดตารางเวลาไว้แน่นอน ขึนอยูก่ บั ความสะดวก
ของทัง 2 ฝ่ าย
จากกิ จ กรรมการโค้ช แบบเพื อนช่ ว ยเพื อนทังที เป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการของ
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 298) ทีได้กล่าวมาข้างต้นนัน ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปกิจกรรมการโค้ชแบบ
เพือนช่ วยเพือนทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ คื อ ผูโ้ ค้ชหรื อผูร้ ับการโค้ชต้องร่ วมกันวาง
แผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกัน พร้อมทีจะเรี ยนรู ้ เทคนิ ควิธีการสอนใหม่ ๆ และร่ วมกันคิด
ไตร่ ตรองสะท้อนคิ ดเพื อหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพัฒนาการวิช าชี พ ซึ งได้จ ากการโค้ช
เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการจัดการเรี ยนการสอนทีมุ่งผลสัมฤทธิ ต่อผูเ้ รี ยนโดยตรง ทังนี
ผูว้ ิจยั จึ ง สรุ ป ผลกิ จกรรมการโค้ชแบบเพื อนช่ วยเพื อนทังที เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการดัง
แผนภูมิภาพต่อไปนี
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การ

คิดไตร่ ตรองและสะท้อนคิด

การสังเกตการสอน

แผนภูมิภาพที 6 สรุ ปกิจกรรมการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือนทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
การโค้ ชเพือพัฒนาความรู้ และสติปัญญา (Cognitive Coaching )
ความหมาย ซึ งนัก วิช าการศึ ก ษาได้ใ ห้ค วามหมายของการโค้ช เพื อพัฒ นาความรู้ แ ละ
สติปัญญา (Cognitive Coaching) ไว้ดงั นี
Costa, Garmston (1994 : 167) ได้กล่าวถึ ง การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา
(Cognitive Coaching) เป็ นรู ปแบบของการผสมผสานเพือนําไปใช้ในการช่วยเหลือปฏิสัมพันธ์ที
เกิดจากความหลากหลายสถานการณ์ และช่วยเสริ มสร้างการกํากับติดตามการจัดการเรี ยนการสอน
ครู ดว้ ยตนเองซึงประกอบด้วย การใช้ทกั ษะและกลยุทธ์ทีน่าสนใจ การใช้เครื องมือ รู ปแบบ ความรู้
ทางด้านจิตวิทยา นอกจากนี ยังเป็ นรู ปแบบที ให้ความช่วยเหลือและเพิมพูนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง
ให้กบั นักเรี ยนในชันเรี ยนได้อีกด้วย
Costa, Garmston (2002, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556 : 307) ได้ให้ความหมายของการ
โค้ชเพือพัฒนาความรู ้และสติปัญญา ซึ งเป็ นวิธีหนึ งของการพัฒนาวิชาชี พให้กบั ครู ความสําคัญ
ของการสื อความหมาย การสร้ า งความสั ม พันธ์ ทีดี ต่อกันกับครู การโค้ช เพือพัฒนาความรู ้ แ ละ
สติปัญญา มีความเชื อพืนฐานว่า 1) พฤติกรรมมนุษย์เปลียนหลังจากทีมีการเปลียนแปลงความเชื อ
2) พฤติกรรมของมนุษย์ทงหมดมาจาการรั
ั
บรู ้ การเปลียนการรับรู ้และการคิดเป็ นสิ งทีมีมาก่อนการ
เปลียนแปลงพฤติกรรม และ 3) มนุษย์สร้างความรู ้ใหม่ และความหมายของสิ งทีรู ้ดว้ ยการไตร่ ตรอง
สะท้อนคิด (Reflect) เกียวกับประสบการณ์ และการพูดคุยกับบุคคลอืน
Costa, Garmston (2002, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556 : 309) คือ กระบวนการของ
การเป็ นสื อกลางในการสนับสนุ น ส่ งเสริ ม สร้ าง และพัฒนาสติปัญญาและความคิด การรับรู้และ
การตัดสิ นใจ ในการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการปฏิบตั ิงาน ดังนันในกระบวนการโค้ชผูท้ าํ หน้าที
โค้ช อาจจะเป็ นทัง 2 ฝ่ าย ผลัดกันทํา หน้า ที จะต้องใช้ยุท ธวิ ธี ต่า ง ๆ เพื อช่ ว ยให้อีก ฝ่ ายหนึ ง
พัฒนาการรั บ รู้ ที มี ประสิ ทธิ ภาพ มี ส มรรถนะในการตัดสิ นใจ และพัฒ นาสติ ปัญ ญาในการจัด
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การเรี ยนการสอนทีมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดทีเกิดขึนภายในด้วยตัวเอง ซึ งกระบวนการคิด
ทีมีคุณภาพจะส่ งผลถึงพฤติกรรมการสอนและการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในทีสุ ด
สรุ ปได้ ว่ า การโค้ ช เพื อพั ฒ นาความรู้ แ ละสติ ปั ญญา (Cognitive
Coaching)
เป็ นกระบวนการหนึ งในการร่ วมสร้ างบุ คคลากรให้เป็ นผูท้ ี สามารถเรี ย นรู ้ อย่างสร้ างสรรค์ด้วย
ตัวเอง พัฒนาความรู้และสติปัญญาทีจะทําให้ปฏิบตั ิงานได้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู ง ขึน
ทังส่ วนตัวเองและในฐานะสมาชิกทีมีคุณภาพของสังคม
กระบวนการในการโค้ ชเพือพัฒนาความรู้ และสติปัญญา (Cognitive Coaching)
Costa, Garmston (1994 : 168) ได้กาํ หนดขันตอนการกระบวนการในการโค้ชเพือพัฒนา
ความรู้และสติปัญญา ซึ งจะมีการกระบวนการเดียวกันกับการนิเทศแบบคลินิก ดังนี
1. การประชุมก่อนการสังเกตการสอน (Pre-Observation Conference)
2. การสังเกตการสอน (Classroom Observation)
3. การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post- Observation Conference)
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 307) ได้กล่าวถึงกระบวนการการโค้ชเพือพัฒนาความรู้และ
สติปัญญา (Cognitive Coaching) ซึงประกอบด้วย
1. การสนทนาวางแผน (Planning Conversation) ครู และโค้ชร่ วมกันวางแผนก่อนการสอน
ของครู
2. เหตุการณ์ สถานการณ์ (Event) ซึงจะต้องมีการสังเกตโดยโค้ช
3. การสนทนาเพือไตร่ ตรองสะท้อนคิดเกี ยวกับข้อมูล การปฏิ บตั ิ และวิธีคิดของผูร้ ั บ
การโค้ชและการโค้ช (Reflecting Conversation)
Costa, Garmston (2002, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556 : 311) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) มีลกั ษณะเป็ นวงจร 3 ระยะ คือ
ระยะที 1 การวางแผน (Planning)
ระยะที 2 การสังเกตเหตุการณ์สาํ คัญ หรื อการสอนและการปฏิบตั ิ (Event)
ระยะที 3 การไตร่ ตรองสะท้อนคิด (Reflecting)
จากกระบวนการการโค้ชเพือพัฒนาความรู้ และสติ ปัญญา (Cognitive Coaching) ของ
Costa, Garmston (1994 : 168), Costa, Garmston (2002, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี,2556 : 311)
และวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 307) ซึงผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปกระบวนการการโค้ชเพือพัฒนาความรู้และ
สติปัญญา (Cognitive Coaching) ได้ดงั ตารางต่อไปนี
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ตารางที 5

การสั ง เคราะห์ ก ระบวนการการโค้ ช เพื อพัฒ นาความรู้ แ ละสติ ปั ญญา
(Cognitive Coaching)

Costa, Garmston.
Costa, Garmston
(2002, อ้างถึงใน
(1994 : 168)
วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556
: 311)
1. การประชุมก่อน
ระยะที 1 การวางแผน
การสังเกตการสอน
(Planning)
(Pre-Observation
ระยะที 2 การสังเกต
Conference)
เหตุการณ์สาํ คัญ หรื อ
2. การสังเกตการสอน การสอนและการ
(Classroom
ปฏิบตั ิ (Event)
Observation)
ระยะที 3 การ
3. การประชุมหลังการ ไตร่ ตรองสะท้อนคิด
สังเกตการสอน
(Reflecting)
(Post- Observation
Conference)

วัชรา เล่าเรี ยนดี
(2556 : 307)

ผูว้ จิ ยั
การสังเคราะห์

1. การสนทนา
วางแผน (Planning
Conversation
2. การสังเกตโดยโค้ช
(Event)
3. การสนทนาเพือ
ไตร่ ตรองสะท้อนคิด
เกียวกับข้อมูล
(Reflecting
Conversation

1. การประชุมก่อน
การสังเกตการสอน
(Pre-Observation
Conference) ซึงจะ
ประกอบด้วยการ
สนทนาวางแผน และ
การวางแผนวางแผน
(Planning)
2. การสังเกตการสอน
(Classroom
observation) หรื อ
การสังเกตเหตุการณ์
สําคัญ หรื อการสอน
และการปฏิบตั ิ
(Event)
3. การไตร่ ตรอง
สะท้อนคิด
(Reflecting)
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ตารางที 5

การสั ง เคราะห์ ก ระบวนการการโค้ ช เพื อพัฒ นาความรู้ แ ละส ติ ปั ญญา
(Cognitive Coaching) (ต่อ)

Costa, Garmston.
(1994 : 168)

Costa, Garmston.
(2002, อ้างถึงใน
วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556
: 311)

วัชรา เล่าเรี ยนดี.
(2556 : 307)

ผูว้ จิ ยั
การสังเคราะห์
4. การประชุมหลังการ
สังเกตการสอน (PostObservation
Conference)

จากตารางการสั ง เคราะห์ ก ระบวนการการโค้ ช เพื อพัฒ นาความรู้ แ ละสติ ปั ญ ญา
(Cognitive Coaching) สามารถสรุ ปกระบวนการในการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน ซึ งประกอบด้วย
1. การประชุ ม ก่อนการสังเกตการสอน (Pre-Observation Conference) ซึ งจะประกอบด้วย
การสนทนาวางแผน และการวางแผน (Planning) 2. การสังเกตการสอน (Classroom Observation)
หรื อ การสังเกตเหตุการณ์สาํ คัญ หรื อการสอนและการปฏิบตั ิ (Event) 3. การไตร่ ตรองสะท้อนคิด
(Reflecting) 4. การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post-Observation Conference) จึงถื อได้ว่า
กระบวนการการโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) เป็ นกระบวนการหนึง
ในการร่ วงสร้างบุคคลากรให้เป็ นผูท้ ีสามารถเรี ยนรู ้ อย่างสร้างสรรค์ดว้ ยตัวเอง พัฒนาความรู ้ และ
สติปัญญาทีจะทําให้ปฏิบตั ิงานได้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งขึนทังส่ วนตัวเองและในฐานะ
สมาชิกทีมีคุณภาพของสังคม นอกจากนีผูว้ ิจยั ขอสรุ ปผลการสังเคราะห์กระบวนการการโค้ชเพือ
พัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) เป็ นแผนภูมิรูปภาพได้ดงั นี
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การประชุมก่อนการสังเกตการสอน
(Pre-Observation Conference)

การสังเกตการสอน
(Classroom Observation)

การประชุมหลังการสังเกตการสอน

การไตร่ ตรองสะท้อนคิด

(Post- Observation Conference)

(Reflecting)

แผนภูมิภาพที 7 กระบวนการการโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching)
การโค้ ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)
ความหมายซึงนักวิชาการศึกษาได้ให้ความหมายของการโค้ชแบบพีเลียงดังต่อไปนี
Nolan (2007), Portner (1998, อ้างถึงใน Zepeda, 2008 : 184) ได้กล่าวถึง การโค้ชแบบ
พีเลียง เป็ นกระบวนทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนทีได้แลกเปลียนเรี ยนรู้ประสบการณ์ในการ
จัดการเรี ยนการสอนของกันและกัน ซึ งผูท้ ีเป็ นพีเลียงจะต้องเป็ นบุคคลทีประสบผลสําเร็ จ มีความ
เชียวชาญและมีความเป็ นครู มืออาชี พสู งต่อการจัดการเรี ยนการสอน และมีหน้าทีหลักของผูท้ ีเป็ น
พีเลี ยงจะต้องควยช่ วยเหลื อและพัฒนาการเรี ย นการสอนให้กบั ครู โดยเฉพาะครู ใ หม่ทีต้องการ
พีเลียงทีมีความเชียวชาญในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นผูค้ อยให้คาํ ชีแนะ
Boreen, Johnson, Niday and Potts (2000 : 35, 39) ได้กล่าวถึง การโค้ชแบบพีเลียงทีจะ
ช่ วยเหลื อครู นันผูท้ ีทําหน้าทีเป็ นพีเลียงในการโค้ชครู นันจะต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ให้ชัดเจน
เสี ยก่อนทําการฝึ กปฏิ บตั ิให้กบั ผูท้ ีรับการโค้ช พร้อมกับได้เสนอแนะเทคนิควิธีการในการสะท้อน
ผลการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ครู ใหม่ ซึ งประกอบด้วย การประชุ ม (Conferring) การซักถาม
(Questioning) การสะท้อนผล (Mirroring and Reflect)
Sweeny B.W. (2008), Correia M.P., and Meny (2000) อ้างถึงในวัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 :
274) ได้กล่าวถึง การดูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา (Mentoring) เช่นเดียวกับการโค้ช (Coaching) ซึ งผูท้ ี
หน้ า ที เป็ นพี เลี ยงต้อ มี ก ารเตรี ยมความพร้ อ ม เตรี ยมผู ้ที จะทํา หน้ า ที เป็ นอย่ า งดี ทังความรู้
ความสามารถและคุ ณ สมบัติ คุ ณ ลัก ษณะที เหมาะสมที จะทํา หน้ า ที ดัง กล่ า ว ครู ผู ้เ ชี ยวชาญ
มีประสบการณ์ และมีความสามารถทุกคน ไม่สามารถทีจะเป็ นโค้ช (Coach) หรื อเป็ นพีเลี ยงให้
คําปรึ กษาแนะนํา (Mentor) ได้ทุกคน ฉะนันจะต้องผ่านการคัดเลื อกด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ ในวิชาชี พ
และความสมัครใจ เต็มใจ ทีจะทําหน้าที ดังกล่าวด้วยความเต็มใจ ซึ งแตกต่างจากผูน้ ิ เทศหรื อผูท้ าํ
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หน้า ที นิ เทศ (Supervision) โดยสิ นเชิ ง ซึ งอาจจะเป็ นผูน้ ิ เ ทศตามตํา แหน่ ง หน้า ที หรื อ ได้รั บ
มอบหมายจากผูบ้ ริ หารการศึกษา
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 275) ได้กล่าวถึงพีเลียงไว้วา่ ครู ทีมีประสบการณ์ ดา้ นการสอน
หรื อทําการสอนมานานกว่า 10 ปี ขึนไป เชื อว่าได้รับการช่วยเหลือแนะนํา และให้กาํ ลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานมามากน้อยแตกต่างกัน แต่ครู เกือบทุกคนอาจจะไม่เคยได้รับการดูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะ
แบบ Mentoring การให้คาํ ปรึ กษาหรื อการดู แลให้คาํ แนะนําโดยพีเลี ยง (Mentor) คือ คอยให้
คําปรึ กษามีการสังเกตการสอนร่ วมกันพัฒนาการเรี ยนการสอน และไตร่ ตรองสะท้อนคิดเกียวกับ
การปฏิบตั ิอย่างต่อเนือง จนสามารถสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลบรรลุผลสําเร็ จ
สรุ ปได้วา่ ผูท้ าํ หน้าทีเป็ นพีเลียง หรื อผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษานันจะต้องเป็ นบุคคลทีมีประสบการณ์
ในการทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ทังนี ยังต้องมีความเชี ยวชาญ มีความรู้ความสามารถและ
คุณสมบัติคุณลักษณะทีเหมาะสมทีจะทําหน้า ทีเป็ นพีเลี ยง ซึ งต้องได้รับการแต่งตังจากผูบ้ ริ หาร
การศึ ก ษา และการโค้ช โดยพี เลี ยงจะต้องใช้เ ทคนิ ค วิธี ก ารในโค้ช จึ ง จะทํา ให้ ก ารจัดการเรี ย น
การสอนประสบผลสําเร็ จซึ งประกอบด้วย การประชุ ม (Conferring) การซักถาม (Questioning)
การสะท้อนผล (Mirroring and Reflect)
คุณลักษณะทีสําคัญของ Mentor
Mentor คือ ผูท้ ีต้องทําหน้าทีในการช่วยพัฒนาวิชาชี พให้กบั ครู บุคลากรทีใหม่ต่ออาชี พ
มีประสบการณ์ในการสอนน้อย หรื อเข้าสู่ อาชี พใหม่หลังจากที ลาออกปฏิ บตั ิหน้างานอื น ดังนัน
Mentor อาจจะต้องทํางานกับครู หลายระดับความรู ้และประสบการณ์ และหลายช่วงอายุ ผูท้ ีทํา
หน้าทีเป็ น Mentor ควรมีคุณลักษณะพิเศษ มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิ ดังนี
ตารางที 6 คุณลักษณะทีสําคัญของ Mentor
คุณลักษณะของ Mentor
1. อุทิศตัวเองทางการศึกษา
2. ร่ วมพัฒนาวิชาชี พของตนเองและของผูท้ ี
ตนเองต้องดูแลให้คาํ ปรึ กษา (Mentee)
3. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างดี
4. เต็มใจทีจะช่วยเหลือผูอ้ ืน
5. มีความเทียงตรง น่าเชือถือ

ความรับผิดชอบ/การปฏิบตั ิ
1. สร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ผูร้ ับคําปรึ กษา
2. มีส่วนร่ วมในการไตร่ ตรองสะท้อนคิด
และการวิเคราะห์
3. สังเกตการสอน
4. ให้เวลาและบริ การสื อและทรัพยากร
ในการเรี ยนรู้
5. ส่ งเสริ มการพัฒนาในชันเรี ยนให้เกิดขึน
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ตารางที 6 คุณลักษณะทีสําคัญของ Mentor (ต่อ)
คุณลักษณะของ Mentor
ความรับผิดชอบ/การปฏิบตั ิ
6. มีทกั ษะในการไตร่ ตรองสะท้อนคิดตนเอง
6. ใส่ ใจดูแลช่วยเหลือด้วยความจริ งใจ
แล ะ ผู ้ อื นโดย กระ บวนการคิ ดไตร่ ตรอง
ความเชื อ ความคิ ด ค่ า นิ ย ม การประยุก ต์แ ละ
ปรั ชญาของตนเอง และส่ ง เสริ ม พัฒ นาทัก ษะ
ดังกล่าวให้อยูท่ ีตนเองร่ วมดูแล
7. มี ท กั ษะในการฟั ง และสื อสารด้ว ยบุ คลิ ก 7. ส่ งเสริ มความเชือมันและความภาคภูมิใจ
ท่าทางทีแสดงความรู ้สึกทีดีต่อผูอ้ ืน
ในอาชีพ
8. คอยให้กาํ ลังใจให้ความช่วยเหลือแนะนํา
ได้ตลอดเวลาในทุกเรื อง
ทีมา Corria, M.P., and McHenry, J.M. (2002, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556 : 276)
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 2730) ได้เสนอแนวทางในรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู ใหม่
(Mentoring Model) ดังนี
1. การเตรี ยมความพร้อม (Preparation) ได้แก่ ด้านความรู ้ เทคนิ คและทักษะด้านหลักสู ตร
และการจัดการเรี ยนรู้
2. ประชุมวางแผนการพัฒนาสมรรถนะการสอนและแผนการเรี ยนรู้ (Planning) ได้แก่
กํา หนดปั ญหาและประเด็ น ในการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นา และจั ด ทํา แผนการนิ เ ทศและ
แผนการเรี ยนรู้
3. ประชุ ม ก่ อนการสังเกตการสอน (Pre-Observation Conference) ได้แก่ ทบทวน
แผนการเรี ยนรู ้ กําหนดประเด็นสังเกตและบันทึก และเลือกเครื องมือสังเกตการสอน
4. สังเกตการสอนในชันเรี ย น (Observation) ได้แก่ สั ง เกตบันทึ ก พฤติ กรรมการจัด
การเรี ยนรู้ และสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน
5. ประชุ มเพือให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Post-Observation Conference) ได้แก่ ทบทวนข้อมูล
สั ง เกตการณ์ ส อน อภิ ป ราย วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ร่ ว มกัน ผู ้นิ เ ทศให้ ข ้อ เสนอแนะ และทบทวน
แผนการปฏิบตั ิครังต่อไป
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จากแนวทางในรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู ใหม่ (Mentoring Model) ทีกล่าวมาข้างต้น
ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปกระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพครู เป็ นแผนภูมิรูปภาพดังนี
การเตรี ยมความพร้อม
(Preparation)

ประชุมเพือให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
(Post-Observation Conference)

ประชุมวางแผนการพัฒนา
สมรรถนะการสอน
และแผนการจัดการเรี ยนรู้
(Planning)

สังเกตการสอนในชันเรี ยน

ประชุมก่อนการสังเกตการณ์สอน

(Observation)

(Pre-Observation Conference)

แผนภูมิที 8 แนวทางในรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ใหม่ (Mentoring Model)
เงือนไขสําหรับการช่วยพัฒนาวิชาชีพแบบ Mentor and Coaching
1. ผูท้ าํ หน้าทีพีเลี ยง (Mentor) มีความรู ้ ความเชี ยวชาญสู งกว่าผูร้ ั บการพัฒนา (Mentee)
Mentoring จึงเหมาะสําหรับครู ใหม่และมีประสบการณ์สอนน้อย
2. ผูท้ าํ หน้าทีพีเลี ยง (Mentor) ยอมรับ เต็มใจ ทีจะทําหน้าทีดังกล่าว และมีความสามารถ
ทีจะช่วยให้ผรู ้ ับการพัฒนาความสามารถและพัฒนาตนเองจนเชียวชาญได้
3. ผูท้ าํ หน้าทีพีเลียง (Mentor) มีบทบาทหน้าทีหรื อแตกต่างจากศึกษานิ เทศก์หรื อผูน้ ิ เทศ
โดยทัวไป โดยเป็ นสื อกลาง (Mediator) มากกว่าเป็ นผูแ้ นะนําช่วยเหลือ
4. ทังผู ้ท ํา หน้า ที พี เลี ยง (Mentor) และรั บ การพัฒ นามุ่ ง เน้ น การพัฒ นาในวิ ช าชี พ
ไปพร้อมกันทัง 2 ฝ่ าย
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การโค้ ชเพือการพัฒนาการเรียนการสอน (Instructional Coaching)
ได้มีนกั วิชาการศึกษาได้ให้ความหมายของการโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนดังนี
Knight (2007, อ้า งถึ ง ใน วัชรา เล่ าเรี ย นดี , 2556 : 326) ได้ก ล่ า วถึ ง การโค้ช
เพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) เป็ นวิธีการช่ วยเหลื อแนะนําโดยผูท้ าํ
หน้า ที โค้ช เพื อการพัฒ นาการปฏิ บ ัติ ง านด้า นการสอนของครู ห รื อ ผู้รั บ การโค้ช ให้ ส ามารถ
ปฏิ บ ตั ิ ง านที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที ดี ต่ อกัน แบบหุ ้ น ส่ ว นระหว่า งโค้ช กับ ผูร้ ั บ การโค้ช หรื อ เรี ย กว่า
การโค้ชแบบเป็ นหุ น้ ส่ วนกัน (Partnership Coaching)
Knight (2007), Reiman and Peace (2002, อ้างถึงใน Zepeda, 2010 : 168) ได้กล่าวถึง
การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) เป็ นกระบวนการในการพัฒนา
วิชาชี พให้กบั ผูป้ ฏิ บตั ิหน้าทีการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อนําการโค้ชเพือ
การพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) มาใช้ในโรงเรี ยนเป็ นประจําและต่อเนื อง
ก็จะทําให้ครู สามารถนําเทคนิ ควิธีการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพและยังสามารถทําให้ครู เกิดวัฒนธรรม
ในการปฏิบตั ิการสอนได้อย่างแท้จริ ง
Marzano Waters (2009, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2556 : 325) ซึ งได้ทาํ วิจยั เกียวกับ
การโค้ช เพื อการพัฒ นาการเรี ย นการสอน (Instructional Coaching) ที พบว่ า ครู ที มี ค วามรู้
มี ค วามสามารถ มี ส มรรถนะในการสอนสู ง มี ค วามเชี ยวชาญในวิ ช าชี พ ส่ ง ผลให้ ผู ้เ รี ย นมี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสู งเช่นเดียวกัน และผลการเรี ยนของนักเรี ยนแตกต่างกันก็ขึนอยูก่ บั คุณภาพ
การสอนของครู เช่นเดียวกัน
สรุ ปได้วา่ การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) มีจุดมุ่งหมาย
เพือส่ งเสริ มให้ครู สามารถนํากระบวนการในการพัฒนาวิชาชีพให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีการจัดการเรี ยน
การสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และยังช่วยให้ครู มีความรู้ มีความสามารถ มีสมรรถนะในการสอน
ให้สูงขึน มีความเชียวชาญในวิชาชีพ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งเช่นเดียวกัน
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 325) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชี พ
มีความเชียวชาญ จะต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะในมิติต่อไปนี
1. ความรู ้ทีชัดเจนเกียวกับการสอน (Knowledge Base for Teaching) ทีประกอบด้วย
1.1 ยุทธวิธีสอนและพฤติกรรมการสอน
1.2 การวางแผนการสอนและการเตรี ยมความพร้อม
1.3 การทบทวนไตร่ ตรองกระบวนการสอน
1.4 ความเป็ นมืออาชีพและการมีเพือนร่ วมอาชีพ
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2. การฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคทักษะการสอนและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทีตรงประเด็น
3. โอกาสในการสังเกตการสอนและการอธิ บายเกี ยวกับการสอนที มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล เป็ นส่ วนหนึ งของการพัฒนาเพือให้มีความเชี ยวชาญกับกลุ่มเพือนมื ออาชี พช่ วยให้
สามารถสร้างความรู ้ ความเข้าใจใหม่ ๆ ขึนได้จากการแลกเปลียนความรู ้ ความคิดกับเพือน ๆ
4. มี เ กณฑ์ ก ารตัด สิ น ความสํ า เร็ จ ที ชัด เจนและแผนปฏิ บ ัติ ก ารเพื อความสํ า เร็ จ
(Clear Criteria and a Plan for Success)
5. การยกย่องให้ความสําคัญกับความเชียวชาญด้านการสอน (Recognition of Expertise)
Knight (2007), Portner (1998, อ้างถึงใน Zepeda, 2008 : 169) ได้สรุ ประดับการทํางานใน
การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaches)
1. การโค้ช ทํา ให้ค รู มี ค วามมันใจในการจัดการเรี ย นการสอน และทํา ให้เกิ ดความ
กระตือรื อร้นในการจัดการเรี ยนการสอน
2. ทํา ให้เกิ ดการเปลี ยนแปลง ซึ งผูท้ ีทําหน้าที โค้ชช่ วยให้ครู ส ามารถเริ มต้นการเรี ย น
การสอนไปในทางทีดี โดยแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างโค้ชและผูร้ ับการโค้ช
3. ช่วงส่ งเสริ มบรรยากาศ ซึงจะทําให้ครู สามารถสะท้อนผลในการจัดการเรี ยนการสอนได้
โดยอัตโนมัติและพัฒนาตนเองสู่ ความเป็ นมืออาชีพ
4. ทําให้มีการสร้างบรรยากาศในการทํางานร่ วมกันระหว่างผูท้ าํ หน้าทีโค้ชและผูท้ ีมีส่วน
ร่ ว มในการโค้ช ซึ งจะทํา ให้ ผูท้ าํ หน้า ที โค้ช และครู ส ามารถค้นหาคํา ตอบที เกิ ด ขึ นจากการจัด
การเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
5. เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของครู และช่วยให้ครู ได้วธิ ีการสอนทีดีและถูกต้อง
สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและตรงตามความต้องการของครู
6. เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนทีช่วยให้ครู สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลพืนฐาน
ในการทําวิจยั ในชันเรี ยนทีส่ งผลต่อการจัดการเรี ยนการสอน
7. การสะท้อนผล ผูท้ ีทําหน้าที โค้ชจะเป็ นผูช้ ่วยให้ผทู้ ีรับการโค้ชสามารถทํางานได้ดีขึน
และตรงประเด็นในเนือหาทีตนเองสอน
นอกจากนี Knight ยังได้กล่าวถึงการโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนมีส่วนสนับสนุ น
วิชาชี พของครู เช่น วิชาคณิ ตศาสตร์ หรื อการอ่านออกเขียนได้เป็ นต้น การโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยน
การสอนยังมีส่วนสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอน และมีส่วนสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ หารได้รู้ระดับ
ความรู ้ความสามารถของครู ซึงจะมีส่วนช่วยพัฒนาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพต่อไป
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จากความสําคัญของการพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชี พ ระหว่างระดับการทํางานในการโค้ช
เพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaches) ของวัชรา เล่าเรี ยนดี และ Knight ผูว้ ิจยั ได้
สังเคราะห์การพัฒนาครู และระดับการทํางานของครู ดงั ตาราง ดังนี
ตารางที 7 การสังเคราะห์ความสําคัญของการพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชี พ ระหว่างระดับการทํางาน
ในการโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaches)
วัชรา เล่าเรี ยนดี
(2556 : 325)

Knight (2007), Portner (1998,
อ้างถึงใน Zepeda, 2008 : 169)

1. ความรู ้ทีชัดเจนเกียวกับการสอน
(Knowledge Base for Teaching)
2. การฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคทักษะการ
สอนและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับที
ตรงประเด็น
3. การสังเกตการสอน
4. เกณฑ์การตัดสิ นความสําเร็ จที
ชัดเจนและแผนปฏิบตั ิการเพือ
ความสําเร็ จ (Clear Criteria and a
Plan for Success)
5. การยกย่องให้ความสําคัญกับ
ความเชียวชาญด้านการสอน
(Recognition of Expertise)

1. ครู มีความมันใจในการจัดการ
เรี ยนการสอน
2. ครู มี ก ารแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างโค้ชและผูร้ ับการโค้ช
3. การสร้ า งบรรยากาศในการ
ทํางานให้ครู สามารถสะท้อนผลใน
การจัดการเรี ยนการสอน
4. การทํางานร่ วมกันระหว่างผูท้ าํ
หน้าทีโค้ชและผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการ
โค้ช
5. ครู มีวธิ ีการสอนทีดีและถูกต้อง
6. ข้อมูลพืนฐานในการทําวิจยั ใน
ชันเรี ยน
7. การสะท้อนผล

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์
1. ครู มีความรู ้ ทีชัดเจนและความ
มั น ใ จ เ กี ย ว กั บ ก า ร ส อ น
(Knowledge Base for Teaching)
2. การฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคทักษะการ
สอนและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับที
ตรงประเด็น
3. ครู มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และ
ร่ วมกันทํางานระหว่างโค้ชและผูร้ ับ
การโค้ช
4. การสังเกตการสอน
5. กําหนดเกณฑ์การตัดสิ น
ความสําเร็ จและแผนปฏิบตั ิการ
ทีชัดเจน
6. การสร้างบรรยากาศในการ
ทํางาน
7. การยกย่องให้ความสําคัญกับ
ความเชียวชาญด้านการสอน
(Recognition of Expertise)
8. ข้อมูลพืนฐานในการทําวิจยั ใน
ชันเรี ยน
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จากการสั ง เคราะห์ ค วามสํ า คัญ ของการพัฒ นาครู ใ ห้ เ ป็ นครู มื อ อาชี พ ระหว่ า งระดับ
การทํางานในการโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaches) ของวัชรา เล่าเรี ยนดี
และ Knight ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์การพัฒนาครู และระดับการทํางานของครู ประกอบด้วย 1. ครู มี
ความรู ้ทีชัดเจนและความมันใจเกียวกับการสอน (Knowledge Base for Teaching) 2. การฝึ กปฏิบตั ิ
เทคนิคทักษะการสอนและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทีตรงประเด็น 3. ครู มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และ
ร่ วมกันทํางานระหว่างโค้ชและผูร้ ับการโค้ช 4. การสังเกตการสอน 5. กําหนดเกณฑ์การตัดสิ น
ความสําและแผนปฏิบตั ิการทีชัดเจน 6. การสร้างบรรยากาศในการทํางาน 7. การยกย่องให้
ความสําคัญกับความเชียวชาญด้านการสอน (Recognition of Expertise) 8. ข้อมูลพืนฐานในการทํา
วิจยั ในชันเรี ยน
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
ทฤษฎีการเปลียนแปลง (Theory of Change)
ทฤษฎี ก ารเปลี ยนแปลงและการเปลี ยนแปลงภายในองค์ก ร (Change theories and
Organizational change) : ทฤษฎี ก ารเปลี ยนแปลงและการเปลี ยนแปลงภายในองค์ก ร
(Change theories and Organizational change) ปั ญหาของทฤษฎีในการบริ หารศึกษา 1. เกียวกับ
ความใหม่ของสาขาวิชาบริ หารการศึกษาในฐานะทีเป็ นสาขาวิชาชี พ ทีเป็ นระบบทฤษฎี และเป็ น
ปรากฏการณ์ของศตวรรษที 20 ซึ งพยายามทีจะสํารวจ วิทยาการสาขาอืนเพือให้ได้มโนทัศน์และ
ทฤษฎีทีสอดคล้องกันเพือทําความเข้าใจ ศาสตร์ ของการบริ หารมากยิงขึน 2. ปั ญหาทีเกิดจากความ
ลําเอียงหรื ออคติ ซึ งยากทีจะวางตัวเป็ นกลาง เพราะทฤษฎี การบริ หารมีส่วนเกียวข้องกับพฤติกรรม
ของคน 3. เกี ยวกับ ความซับ ซ้อนของเนื อหาวิช าทางบริ ห ารการศึ ก ษาที ขยายตัว และพัฒนา
เจริ ญเติบโตมากขึน สภาพองค์ความรู ้ ก่อให้เกิ ดความรู ้ แจ้งเห็ นจริ งในการบริ หาร ดังนันผูบ้ ริ หาร
จําเป็ นต้องศึกษาทฤษฎีการบริ หาร เพราะจะช่วยชีแนะแนวทาง การปฏิบตั ิโดยการนําไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม
ทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivist Theory)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) เป็ นหลักการ แนวคิดเกียวกับการเรี ยนรู้
และวิธีก ารเรี ย นรู้ ทีมุ่ ง เน้นหรื อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย นได้รู้จกั วิธีก ารเรี ย นรู ้ สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยการนําความรู ้เดิมมาเชื อมโยงให้เกิดการเรี ยนรู ้เรื องใหม่ได้อย่างต่อเนื อง ทําให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นา
ทักษะการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื องตลอดชี วิต ผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์ หรื อตังคําถามจากโจทย์ปัญหาผ่าน
กระบวนการสะท้อนความคิ ด (Reflective Thinking) มี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ผูเ้ รี ย นคนอื นในกลุ่ ม มี
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การเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (Action Learning) ซึ งนําไปสู่ การค้นคว้าหาคําตอบหรื อสร้างความรู ้ใหม่
นักทฤษฎี ทีเกี ยวกับการสร้ างความรู ้ มี ความเชื อว่าผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ ด้วยตัวเอง หรื ออย่างน้อย
ตีความหมาย ความจริ ง หรื อข้อมูลเหล่านันจากการรับรู ้ประสบการณ์ของตนเอง
ทฤษฎีความต้ องการ : ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้ องการของมาสโลว์
ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, S Hierarchy of Needs, อ้างถึงใน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2545 : 311) มาสโลว์มองความต้องการของมนุษย์เป็ นลักษณะ
ลําดับขัน ระดับตําสุ ดไปยังระดับสู งสุ ด และสรุ ปว่า เมือความต้องการในระดับหนึ งได้รับ
การตอบสนองมนุษย์ก็จะมีความต้องการอืนในระดับทีสู งขึนต่อไป
ทฤษฎีความต้ องการ : ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer)
ผู้วิ จ ัย ได้นํา แนวคิ ด จากทฤษฎี ค วามต้อ งการและทฤษฎี ก ารจู ง ใจของ อัล เดอร์ เ ฟอร์
(Alderfer) มาใช้กาํ หนดระดับความแตกต่างระหว่างความต้องการซึ งกําหนดลําดับขันตอนความ
ต้องการในระดับตําและความต้องการในระดับสู งซึงเกียวข้องกับความต้องการของมาสโลว์ 5
ทฤษฏี การเรี ยนรู้ (Learning Theory) รู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้ างขึนภายใต้แนวคิ ดทฤษฎี การเรี ยนรู้
กลุ่มปั ญญานิ ยม (Cognitivism) และกลุ่มสรรค์สร้างนิ ยม (Constructivism) (ทิศนา แขมมณี , 2550 :
59 ; Schunk, 2008 : 17)
แนวคิดเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
วิชาชีพทางการศึกษาทีทําหน้าทีหลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทังการรับผิดชอบการบริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษา การศึกษา
ระดับปฐมวัย การศึกษาระดับขันพืนฐาน และอุดมศึกษาที ตํากว่าปริ ญญา ทังของรัฐ และเอกชน
และการบริ หารการศึกษา นอกสถานศึ กษาในระดับเขตพืนที การศึกษาตลอดจน การสนับสนุ น
การศึกษา ให้บริ การหรื อปฏิ บตั ิงานเกียวเนืองกับการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน การนิ เทศและ
การบริ หารการศึกษา ในหน่ วยงานการศึกษาต่าง ๆ (พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546) คุณภาพของการศึกษาและคุณภาพของผูเ้ รี ยนขึนอยูก่ บั คุณภาพของครู เป็ นสําคัญ
เพราะครู เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญอย่างยิงในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุ จุดหมายปลายทางได้ การ
ปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็ จได้หรื อไม่ขึนอยู่กบั ครู ด้วยเหตุ นี ครู จึงต้องเป็ นผูน้ าํ รู ้ เท่าทันความ
เปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึนในสังคม มีการปรับเปลียนบทบาทตนเองให้เป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลง
เพือสร้างเยาวชนรุ่ นใหม่ให้มีคุณภาพได้เหมาะสมกับยุคสมัย นอกจากความเปลียนแปลงทางสังคม
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แล้ว ยังมีการเปลียนแปลงปั จจัยภายในวิชาชีพครู เช่น นโยบายการปฏิรูปครู นโยบายของการผลิต
และพัฒนาครู แผนการศึกษาแห่ งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรฐาน
วิชาชี พครู มาตรฐานการศึกษา และปั จจัยภายนอกวิชาชี พครู เช่ น การเปลียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นต้น ซึ งปั จจัย
เหล่านี ล้วนส่ งผลกระทบต่อการศึ ก ษาไทยและส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานของครู ทําให้ครู ตอ้ งมี
การปรับเปลียนบทบาทของครู ให้มีลกั ษณะเป็ นผูน้ าํ ในการเปลียนแปลง จากเหตุผลดังกล่าวได้มี
ผูใ้ ห้ความหมายของการพัฒนาวิชาชี พดังต่อไปนี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 51) วิชาชี พครู เป็ นวิชาชี พชันสู งสาขา
หนึ งทีมีความจําเป็ นต่อสังคม โดยเฉพาะเมือมีการเปลียนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ชันสู งและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
ในปั จจุบนั ด้วยแล้ว วิชาชี พครู จึงมี ความสําคัญมากขึ นเพราะเป็ นวิชาชี พที พัฒนาคนให้ทนั กับ
การเปลียนแปลงต่าง ๆ ในสังคม การพัฒนาครู จึงมีความจําเป็ นเพือให้ครู ทนั ต่อการเปลียนแปลง
ทุก ๆ ด้านในสังคมและสามารถชีนําสังคมได้ เพราะครู คือ ศูนย์กลางของการปฏิรูปการศึกษาและ
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ดงั คํากล่าวทีว่า “Good education requires good teacher”
คอลลินส์ (Collins, 1987 : 1146) ได้อธิ บายความหมายของวิชาชี พไว้วา่ เป็ นลักษณะ
ของงาน (Job) ซึ งปฏิบตั ิตอ้ งได้รับฐานะสู งพิเศษจากสังคม งานเหล่านี ได้แก่ งานทีเกียวข้องกับ
การรักษาโรค กฎหมายหรื อการให้การศึกษาอบรม เป็ นต้น
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539 : 766) อธิ บายไว้วา่ วิชาชีพเป็ นอาชีพทีต้องอาศัย
ความรู้ความชํานาญ
ธี รศักดิ อัครบวร (2542 : 154) กล่าวว่า วิชาชีพเป็ นอาชีพทีผูป้ ระกอบการต้องมีความรู้
ความชํานาญทีฝึ กฝนมาโดยเฉพาะ ซึ งมีขอ้ กําหนดคุณลักษณะบางประการทีทําให้วิชาชี พต่างจาก
อาชีพทัวไป
วัชรา เล่าเรี ยนดี (
: 259) กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชี พมีความจําเป็ นอย่างยิงสําหรับครู
ทุกระดับความรู ้ ประสบการณ์หรื อความเชียวชาญ บุคลากรทางการศึกษา และผูท้ ีเกียวข้องโดยตรง
กับการจัดการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิ เทศก์ ผูท้ าํ หน้าทีนิ เทศ ซึ งประกอบด้วย ผูร้ ู ้ ผเู ้ ชี ยวชาญด้าน
หลักสู ตร เนื อหา สาระวิชา การสอน การวิจยั และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทังผูท้ ีได้รับมอบหมายให้
ทําหน้าทีโค้ช (Coach) ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษา (Mentor) ฯลฯ เพราะการพัฒนาในวิชาชีพของบุคลากร
ต่า ง ๆ ดัง กล่ า วนี จะส่ งผลโดยตรงต่ อคุ ณ ภาพการศึ กษาและการพัฒนาคุ ณภาพการศึก ษาอย่า ง
ต่อเนือง
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แรนดี และ ไซต์เนอร์ (Randi & Zeichner, 2004 : 221) กล่าวว่า การพัฒนาวิชาชี พ คือ
การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนและครู และการพัฒนาวิชาชี พเป็ นการสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้
ซึงเป็ นสิ งจําเป็ นทีจะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในจัดการเรี ยนการสอนและ
เป็ นตัวบ่งบอกถึงประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนการสอนของครู และโรงเรี ยน
ศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources Information Center (ERIC))
การพัฒนาอาชีพ หมายถึง "กิจกรรมทีส่ งเสริ มการพัฒนาอาชีพให้เจริ ญเติบโต" ซึ งกิจกรรมดังกล่าว
อาจรวมถึ งการพัฒนาบุคคลทางการศึกษาอย่างต่อเนื องและเป็ นการให้บริ การทางการศึกษา เช่ น
การพัฒนาหลักสู ตร การทํางานร่ วมกันกับเพือนร่ วมงาน การศึ กษาเรี ยนรู ้ ร่วมกัน กระบวนการ
นิเทศแบบเพือนช่วยเพือน และการเป็ นพีเลียง
จากความหมายที นักการศึ กษาได้ให้ความหมายทีกล่ าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า การพัฒนา
วิชาชี พครู เป็ นวิชาชี พชันสู งสาขาหนึ งที มี ความจําเป็ นต่อสังคมและเป็ นวิชาชี พ ทีผูเ้ ป็ นครู ตอ้ งมี
ความรู้ความชํานาญทีฝึ กฝนมาโดยเฉพาะ ซึ งวิชาชี พครู มีความจําเป็ นอย่างยิงสําหรับครู ทุกระดับ
ความรู ้ ประสบการณ์หรื อความเชียวชาญ บุคลากรทางการศึกษา และผูท้ ีเกียวข้องโดยตรงกับการ
จัดการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิเทศก์ ผูท้ าํ หน้าทีนิ เทศ ซึ งประกอบด้วย ผูร้ ู ้ผเู ้ ชี ยวชาญด้านหลักสู ตร
เนื อหา สาระวิชา การสอน การวิจยั และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทังผูท้ ีได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที
โค้ช (Coach) ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษา (Mentor) ฯลฯ เพราะการพัฒนาในวิชาชีพของบุคลากรต่าง ๆ
คุณลักษณะของวิชาชี พ (Characterize of a professing)
คุ ณลัก ษณะของวิช าชี พ ในระบบเศรษฐกิ จ ในปั จจุ บ นั อาชี พ แบ่ง ได้ 4 ระดับ เช่ น
1. ระดับแรงงานหรื อกรรมการ (Labor) 2. ระดับแรงงานกึงฝี มือ (Semilabour) 3. ระดับช่างฝี มือ
(Technician) และ 4. ระดับวิชาชี พหรื อวิชาชี พชันสู ง (Profession) การประกอบอาชี พทัง 4 ระดับ
นันอาจจําแนกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที 1 เป็ นระดับการประกอบการประกอบด้วยระดับ 1 – 3
จัดเป็ นอาชีพทีต้องอาศัยกําลังกายหรื อแรงงานเป็ นสําคัญ และกลุ่มที 2 เป็ นระดับที 4 เป็ นอาชีพทีใช้
กําลังความคิดกําลังสมองเป็ นสําคัญ และเป็ นอาชี พทีได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็ นวิชาชี พทีทํา
ให้ผปู้ ระกอบอาชีพอยูใ่ นฐานะทีได้รับเกียรติเป็ นพิเศษในสังคม (วิจิตร ศรี สอ้าน, 2535 : 823 - 824)
นอกจากนี (ธี รศักดิ อัครบวร, 2542 : 154) ได้อธิบายลักษณะวิชาชีพชันสู งไว้ 6 ประการ
1. วิ ช าชี พ ชันสู ง จะต้อ งบริ ก ารให้ แ ก่ สั ง คมที มี ล ัก ษณะเฉพาะเจาะจงและจํา เป็ น
(Social service) แต่ละวิชาชีพต่างก็มีบริ การให้แก่สังคมเป็ นการเฉพาะ บริ การวิชาชีพนี อาจจะมี
ความสัมพันธ์ กนั อย่างใกล้ชิด เช่ น บริ การของแพทย์กบั พยาบาล หรื อวิศวกรกับสถาปนิ ก
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แต่ทุกฝ่ ายก็มีขอบเขตบริ การของตนเองทีชัดเจนแยกออกจากกันได้ วิชาชีพชันสู งเน้นการบริ การต่อ
สังคมมากกว่าการหาประโยชน์จากผูร้ ับบริ การ
2.
สมาชิ ก ของวิ ช าชี พ ชั นสู งจะต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารแห่ ง ปั ญ ญาในการให้ บ ริ การ
(Intellectual method) การวินิจฉัยตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิต่อผูร้ ับการบริ การของวิชาชี พนัน จะต้อง
อาศัยความรู้ ความคิด และสติปัญญาเป็ นพืนฐานสําคัญ มากกว่าการใช้ทกั ษะและความชํานาญการ
แต่เพียงด้านเดียว จึงเป็ นกิจกรรมทีต้องอาศัยความรู ้ ความคิด หลักการและทฤษฎีมาประกอบกัน
วิธีการอย่างนีเรี ยกว่า วิธีการแห่งปัญญา
3. สมาชิ กของวิชาชีพชันสู งจะต้องได้รับ การศึกษาอบรมให้มีความรู ้กว้างขวางลึกซึ งโดย
ใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร (Long Period of Training) การทีจะต้องใช้วิธีการแห่ งปั ญญาใน
การให้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การต้องได้รับการศึกษาในสาขาวิชาชีพนัน ๆ ไม่ตากว่
ํ าระดับปริ ญญาตรี และ
มักจะใช้เวลาศึกษามากกว่า 4 ปี หลังจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ทังนี เพือจะให้หลักประกันแก่
ผูร้ ับบริ การว่า ผูใ้ ห้บริ การสามารถให้บริ การทีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพได้เพราะมีการศึกษา
อบรมมามากพอ
4. สมาชิ กของวิชาชีพชันสู งจะต้องมีเสรี ภาพในการใช้วิชาชี พนัน ๆ ตาม มาตรฐานของ
วิชาชีพ (Professional Autonomy) การวินิจฉัยในการให้บริ การของวิชาชี พแต่ละวิชาชี พนัน สมาชิก
ของวิชาชี พนันๆ ควรจะมีเสรี ภาพในการให้บริ การโดยปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลภายนอก
การใช้เสรี ภาพทางวิชาชีพเป็ นความรับผิดชอบสําคัญเมือผูท้ ีเป็ นสมาชิกของวิชาชีพได้รับการศึกษา
อบรมมาดีแล้ว ก็เป็ นธรรมดาทีจะสามารถวินิจฉัยเพือให้บริ การได้ถูกต้องตามลําพัง ความเป็ น
อิสระในการให้บริ การเป็ นลัก ษณะทีจําเป็ นทีทุกวิชาต้องมี แต่จะมี ม ากน้อยเพีย งใดขึ นอยู่ก ับ
การยอมรับของสังคมและผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
5. วิชาชี พชันสู งจะต้องมีจรรยาบรรณ (Professional ethics) จรรยาบรรณ เป็ นแนวทางของ
การปฏิบตั ิวิชาชีพ ผูท้ ีละเมิดจรรยาบรรณจะต้องได้รับการลงโทษ ในกรณี ร้ายแรงอาจถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ในทุกสังคมจะมีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ ประเทศไทยก็
มีกฎหมายคุม้ ครองการประกอบวิชาชี พอยูห่ ลายวิชาชี พ โดยเฉพาะวิชาชีพหลัก ๆ ซึ งให้บริ การอัน
อาจจะมีผลกระทบต่อสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความมันคงปลอดภัยของสังคม ผูท้ ีปฏิบตั ิวิชาชีพ
จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงจะกระทําได้ เช่น วิชาชีพ เวชกรรมการแพทย์ วิศวกรรม
หรื อสถาปัตยกรรม เป็ นต้น
6. วิช าชี พชันสู งจะต้องมี สถาบันวิช าชี พเป็ นแหล่ งกลางในการสร้ างสรรค์ จรรโลง
มาตรฐานของวิชาชีพ (Professional institution) สถาบันหรื อองค์กรวิชาชี พเป็ นแหล่งกลางในการ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กของวิชาชี พ สถาบันวิชาชี พมีสองลักษณะ คือ ลักษณะ
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ทีหนึ งเป็ นสถาบันควบคุ มและพัฒนามาตรฐานและการปฏิบตั ิวิชาชี พ เช่ น แพทยสภา หรื อ
เนติบณ
ั ฑิตยสภา ลักษณะทีสองเป็ นสมาคมวิชาชีพ เพือเป็ นแหล่งส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิ ก และเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งและความก้าวหน้าของวิชาชี พ เช่ น แพทยสมาคม หรื อ
สมาคมการจัดการธุ รกิจแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
อุทยั ธรรมเตโช (2531 : 42 - 43) ได้กล่าวถึงลักษณะของวิชาชีพไว้ดงั นี
1. ให้บริ การสังคมไม่ซาซ้
ํ อนกับการบริ การวิชาชี พอืน เช่น ผลิตแพทย์ไปเป็ นแพทย์
และผลิตครู ออกไปสอนคน เป็ นต้น
2. มีระยะเวลาในการศึกษาแก่สมาชิกเป็ นระบบเวลาพอสมควร อย่างน้อยปริ ญญาตรี
3. มีเสรี ภาพในการใช้วิชาชีพ (Professional Autonomy) เช่น แพทย์มีเสรี ภาพเต็มทีใน
การวินิจฉัยโรค ไม่มีใครก้าวก่ายได้ แม้แต่แพทย์ดว้ ยกันเอง ครู ก็มีเสรี ภาพในการสอน ในการทีจะ
ถ่ายทอดความรู ้ตามลักษณะวิชาชีพครู ทีได้เรี ยนมา
4. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics) สําหรับยึดเหนียวจิตใจให้คนในอาชี พ
ปฏิบตั ิได้เหมาะสม เช่น ระเบียบประเพณี วา่ ด้วยจรรยาบรรณมารยาทและวินยั ของครู เป็ นต้น
5. มีสมาคมวิชาชีพ (Professional Association) สําหรับเป็ นศูนย์กลางเผยแพร่ วิชาการ
ของวิชาชีพ เป็ นศูนย์สัมพันธ์สาํ หรับคนในอาชีพเดียวกัน และเป็ นศูนย์สําหรับยก มาตรฐานวิชาชีพ
ให้สูงขึน เช่น คุรุสภา และแพทยสภา เป็ นต้น
คุณลักษณะของวิชาชีพครู
กูเทค (Gutek, 1981 : 382 - 384) อธิ บายว่าการสอนมีฐานะเป็ นวิชาชี พ สาขาหนึงใน
สังคม (Teaching as a profession) จึงส่ งผลให้ครู มีฐานะเป็ นนักการศึกษาระดับวิชาชีพด้วย จึงต้อง
เตรี ยมตัวในด้านสมรรถนะของตน การดํารงตําแหน่ งผูส้ อน และผลผลิตจากการสอน ของตน
เป็ นต้น ซึ งกูเทค ได้รวบรวมเกณฑ์สําหรับการพิจารณาเพือการยอมรับว่าการสอนเป็ นวิชาชี พ
จากแนวคิดของ โรเบิร์ต ฮอว์สัม (Robert Howsam) จากหนังสื อ Educating a Profession
ซึ งจัดพิมพ์โดยสมาคมวิทยาลัยครู ของอเมริ กา (American Association of Colleges for Teacher
Education 1976) อี เอช ซิ น (E.H. Schein) จากหนังสื อ Professional Education (1972) และเจมส์
ฮิวส์และเฟรดเดอร์ ริค ซูลทซ์ (Janes M. Hughes & Frederick M. Schultz) จากหนังสื อ Education
in America (1976) ได้สรุ ปคุณลักษณะวิชาชีพทีจะนํามาเป็ นเกณฑ์สําหรับวิชาชีพครู ไว้ 7 ประการ
คือ
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1. เป็ นวิชาชีพทีเป็ นกิจกรรมทางปั ญญาและวิชาความรู ้เฉพาะด้านการสอนการออกแบบ
วิธีถ่ายทอดความรู ้ วัฒนธรรม ทักษะและค่านิ ยมให้กบั เยาวชน ครู ตอ้ งใช้ทงศาสตร์
ั
และศิลป์
แห่งวิชาชีพ อันเป็ นวิทยาการเฉพาะด้าน และต้องใช้สติปัญญาในการถ่ายทอด แต่ละสิ งแต่ละอย่าง
ให้กบั ศิษย์
2. เป็ นวิช าชี พ ที สัง คมต้องการบริ ก ารสัง คมเพื อถ่ ายทอดทัก ษะทางสั ง คมค่ า นิ ย ม
ตลอดจนวิชาการต่างๆ ให้แก่เยาวชนตามทีสังคมประสงค์ เป็ นการให้บริ การเฉพาะสาขาวิชาทีต่าง
จากวิชาชีพอืน ๆ
3. การประกอบวิชาชีพนันอยูบ่ นพืนฐานทางทฤษฎีทางวิทยาการของศาสตร์ แต่ละสาขา
ทีสามารถประยุกต์มาเป็ นการปฏิบตั ิ งานฝี มื อโดยทัวไปจะตังอยู่บนพืนฐานของความสามารถ
เฉพาะตัวของผูป้ ระกอบการ แม้ว่าจะมีการถ่ายทอดเคล็ดลับวิธีการเฉพาะตัวบ้างก็ตาม แต่การ
ประกอบวิชาชีพนันเป็ นงานฝี มือทีสร้ างสรรค์บนพืนฐานของความรู ้หลาย ๆ ด้านทีมีความหมาย
มากกว่าเคล็ดลับเพียงประการเดียว การสอนก็เช่นกันเป็ นงานทีต้องผสมผสานวิทยาการทังปรัชญา
ทางการศึกษา ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา หลักการสอน การประเมินผลทางการศึกษา ฯลฯ
ในการจัดการสอนแต่ละครัง
4. การเข้าสู่ วงการวิชาชี พนันต้องเตรี ยมตัวในการศึกษาวิชาชี พนัน ๆ ในวิทยาลัยหรื อ
มหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลาทีมากพอสมควร วิชาการสอนก็ตอ้ งใช้เวลาเล่ าเรี ยนและฝึ กฝนใน
สถาบันฝึ กหัดครู เช่นกันและต้องใช้เวลาโดยทัวไปไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี จึงจะสําเร็ จการศึกษาออกไปทํา
การสอนได้
5. วิชาชี พแต่ละสาขาจะกําหนดมาตรฐานแห่ งวิชาชี พขึน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพือ
ควบคุมความประพฤติและการปฏิบตั ิตน ตลอดจนมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบ วิชาชีพ
ของสมาชิ ก นอกจากจะมี ศาสตร์ และศิ ลป์ แห่ งการสอนยังมีจรรยาบรรณวิชาชี พที ได้ประกาศ
เผยแพร่ และใช้ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการปฏิบตั ิตนของครู เช่นกัน
6. ผูป้ ระกอบการวิชาชีพมีเอกสิ ทธิ และเสรี ภาพทางวิชาชี พ (Autonomy and freedom)
การประกอบวิชาชีพนันผูป้ ระกอบวิชาชีพมีเอกสิ ทธิ ในการตกลงใจและตัดสิ นทีจะใช้ความรู ้ในการ
แก้ปัญหาการสอนแต่ละครังแต่ละวิชา ผูส้ อนมีเอกสิ ทธิ ทีจะกําหนดวิธีสอนและออกแบบกิจกรรม
การเรี ยนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ทีกําหนดในหลักสู ตร
7. สมาชิ กแห่ งวิชาชี พ ต่าง ๆ มี การจัดองค์ก รวิชาชี พที เป็ นอิส ระในการควบคุ ม
จรรยาบรรณ มาตรฐานในการประกอบวิชาชี พ และสามารถลงโทษสมาชิ ก การสอนนัน ผูท้ าํ
การสอนต้องมีการจัดตังองค์กรวิชาชี พทีหลากหลายเพือควบคุมมาตรฐาน ตลอดจนเผยแพร่ ผลงาน
และแลกเปลียนประสบการณ์ให้แก่กนั และกัน
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จากแนวคิดเกี ยวกับคุ ณลักษณะของวิช าชี พครู อาจจะสรุ ปได้ว่า อาชี พครู เป็ นอาชี พ ที
ยิงใหญ่ทีสุ ด การประกอบอาชี พนี ได้ตอ้ งได้รับการศึกษาอบรมมาเป็ นอย่างดี ทําให้มีอิสระและ
เสรี ภ าพทางวิช าชี พ ในประกอบวิช าชี พ โดยมี จ รรยาบรรณวิช าชี พ ควบคุ ม ความประพฤติ
เป็ นวิชาชี พทีมีหน้าทีเปลียนแปลงโลกด้วยพลังแห่ งระลอกคลืนอย่างต่อเนือง และเป็ นแม่แบบให้
ได้ยดึ ถือ (กานต์สุดา มาฆะศิวานนท์, 2545 : 16 – 18)
แนวทางในการพัฒนาวิชาชี พครู
การส่ งเสริ มและการพัฒนาวิชาชี พครู นนต้
ั องมุ่งทีตัวครู เป็ นสําคัญ ครู ดียอ่ มช่วยให้สังคมดี
ขึนทุก ๆ ด้านครู จึงต้องมีความสามารถสู ง สามารถจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง กับกระแส
การเปลี ยนแปลงของโลกได้อ ย่า งมี คุ ณภาพ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื อให้ส ามารถจัดการเรี ย น
การสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในอนาคต (อํารุ ง จันทวานิช, 2541 : 78) สังคมจึงต้องช่วย
ดูแลให้ครู อยูใ่ นฐานะทีสู งเป็ นพิเศษ ทังการได้สิทธิ ประโยชน์เหมาะสมกับภารกิจ ตลอดจนการให้
โอกาสก้าวหน้าทางวิชาชีพ
การพัฒ นาครู มี ค วามจํา เป็ นมากในศตวรรษที 21 ซึ งเป็ นยุค โลกาภิ ว ตั น์ ดัง ที
ฌาคส์ เดอลอร์สและคนอืน ๆ (Delors & others, 1996 : 147 - 149) ได้ให้แนวคิดในการพัฒนาครู ไว้
ดังนี คือ
1. การสรรหาผูเ้ ข้าเรี ยนวิชาชีพครู (Recruitment) ควรมีการคัดเลือกและสรรหาผูเ้ ข้าเรี ยน
ครู ทีมีคุณลักษณะทีเหมาะสมเพือเข้ามาศึกษาเล่าเรี ยนสาขาครุ ศาสตร์ ส่ วนการบรรจุ เข้าสู่ ตาํ แหน่ง
ก็ควรมีมาตรการพิเศษในการคัดเลือก
2. การจัดการศึกษาสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ควรจัดถึงระดับปริ ญญาตรี เป็ นขันต้น
ซึ งในอนาคตครู ตอ้ งมีบทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกเพือการเรี ยนรู้ การพัฒนาบุคลิกภาพของ
เยาวชนและการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ สํา หรั บ ผู ้เ รี ย น การจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ ครู จึ ง ต้อ งเป็ น
กระบวนการเดียวกันทังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3. การอบรมครู ประจําการ (In – service training) ต้องเปิ ดโอกาสให้ครู ทีประจําการแล้ว
ได้รับการอบรมความรู ้ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ ๆ โดยเฉพาะการอบรมเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสาร อาจใช้ระบบการศึกษาทางไกลเพือปะหยัดค่าใช้จ่าย เวลา และความสะดวก
4. การพัฒนาผูส้ อนในสถาบันฝึ กหัดครู (Teacher education) ควรปรับปรุ งทักษะของ
คณาจารย์ในสถาบันฝึ กหัดครู ทงหลาย
ั
ตลอดจนการสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิจากชุมชนมาร่ วมผลิตครู
ย่อ มพัฒ นาระบบผลิ ต ครู ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของชุ ม ชน และช่ ว ยให้ ก ารผลิ ต
มีประสิ ทธิภาพยิงขึน
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5. การนิ เทศ (Supervisors) ช่ วยให้การควบคุ ม การตรวจสอบ และการปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิงานของครู เป็ นระบบ ทําให้ครู ได้รับทราบเกียวกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
อาชีพครู เช่ น เรื องความรู ้ใหม่ ๆ วิธีการสอน แหล่งข้อมูล การตรวจสอบ ตลอดจนการวัดผล
การเรี ยนรู้ทีนักเรี ยนได้รับจากการศึกษาด้วย การนิเทศต้องทําอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
6. การจัดการ (Management) ต้องปฏิ รูปการจัดการศึ กษาของสถานศึกษาต่า ง ๆ
โดยส่ งเสริ มให้แต่ละแห่ งมี บุคลากรที มีประสิ ทธิ ภาพ การดําเนิ นงาน การทํางาน ตลอดจน
การกําหนดปริ มาณงานของครู ตอ้ งส่ งเสริ มให้ครู ได้ทาํ งานเต็มศักยภาพ
7. การเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของครู (Participation by people
from quest the teaching profession) เป็ นการช่ วยให้การปฏิ บตั ิภารกิ จของครู มีคุณภาพและ
เป็ นผูร้ ่ วมตรวจสอบการทํางานของครู
8. ด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน (Conditions of work) ในสภาพการทํางานจะต้องให้ความ
สนใจในการโน้มน้าวใจครู ผูส้ อนให้ปฏิ บตั ิต่อไปโดยไม่ละทิงอาชี พ ทังอัตราเงิ นเดื อนและสิ ทธิ
ประโยชน์ตลอดจนสภาพอืน ๆ ในการทํางานจะต้องดีพอเมือเปรี ยบเทียบกับอาชีพอืน ๆ
9. ด้านอุปกรณ์การสอน (Teaching materials) การฝึ กหัดครู และการสอนในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนนันจําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์การสอน โดยเฉพาะอย่างยิงแบบเรี ยนจะต้องปรับปรุ งหลักสู ตร
อยู่เสมอโดยให้ครู มีส่วนร่ วมทังในขันวางแผนและขันดําเนิ นการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือนําเสนอความรู ้ใหม่ ๆ การสอนทักษะ และการประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยน จะช่วยให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลยิงขึน
แอสซิ น (Assin, 1995 : 24) ได้เสนอแนวคิดในการเตรี ยมครู สําหรับศตวรรษที 21
ทีกรุ งเทพมหานครไว้วา่ กิจกรรมหรื อแนวทางเกียวกับการพัฒนาคุณภาพของครู ควรเน้นมิติต่าง ๆ
ดังนี
1. ความรู้ (Knowledge) เกียวกับเนือหาสาระของหลักสู ตร ตลอดจนเป้ าหมายของหลักสู ตร
นัน ๆ
2. ทักษะวิชาครู (Skill of effective pedagogy) ครู ตอ้ งมีทกั ษะรวมทังความสามารถในการ
นําวิชาครู ไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ วิธีสอนทีหลากหลาย ตลอดทังวิธีการและยุทธศาสตร์ ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
3. การไตร่ ตรองไต่สวน (Reflection) และความสามารถในการวิพากษ์วจิ ารณ์ดว้ ยตนเอง
4. ความสํานึกและการยอมรับผูอ้ ืน (Empathy) การรู ้จกั ยอมรับผูอ้ ืนทังทีเป็ นผูร้ ่ วมงานและ
ศิษย์ เพือการบรรลุเป้ าหมายในการจัดการศึกษา ทังทางด้านพุทธิ พิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัยของ
ศิษย์นนเอง
ั
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5. ความสามารถในการจัดการ (Managerial Competence) ความสามารถพืนฐานประการ
หนึงของครู คือความรับผิดชอบในการจัดการทังภายในและภายนอกห้องเรี ยน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2541 : ช - จ) ได้กาํ หนดแนวทางการพัฒนา
ครู โดยกําหนดโครงการครู แห่ งชาติเป็ นโครงการทีมุ่งยกย่องให้รางวัลแก่ผทู ้ ีมีผลการปฏิบตั ิงาน
ดีเด่น โดยการประเมินผลงานในอดีต เพือยกย่องให้รางวัล และให้เสนองานทีจะทําต่อไปในอนาคต
เพือพัฒนาการฝึ กหัดครู และการศึกษาของประเทศโดยรวม ทังนีโดยอาศัยความรู ้และประสบการณ์
ของครู แห่งชาติให้เป็ นเครื อข่ายในการขยายผลการพัฒนา ด้วยการมอบหมาย หน้าทีพิเศษในการ
พัฒนางานด้านฝึ กหัดครู ให้ นอกเหนือจากภาระงานสอนตามปกติ โครงการนี มุ่งส่ งเสริ มให้ครู ได้
พัฒนาการฝึ กหัดครู อย่างต่อเนื องตลอดเวลา ซึ งงานและโครงการเพือพัฒนาการฝึ กหัดครู อาจ
ดําเนินการได้ 3 ลักษณะ ดังนี
1. การทําวิจยั ในชันเรี ยน (Classroom Research)
2. การเป็ นครู ตน้ แบบ (Master Teacher) ทําหน้าทีในการให้การนิเทศนิเทศและแนะนํา
ครู และนักศึกษาครู ทีเป็ น Teacher Network
3. การพัฒนารู ปแบบการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
โครงการครู แห่ งชาติจะเป็ นโครงการทีครอบคลุมครู ทุกประเภท ทุกระดับ ทังภาครัฐ
เอกชน และองค์กรประชาชน จึงมีภาระงานกว้างขวางมาก ต้องประสานเครื อข่ายองค์กรทีเกียวข้อง
ทุกระดับ ต้องสร้ างความเป็ นธรรมให้แก่วงการครู โดยการประเมินผลงานและงานทีจะทําใน
อนาคตด้วยความเทียงธรรม มีความเป็ นกลางในการดําเนินการ ปลอดจากการแทรกแซงจากฝ่ าย
ต่าง ๆ การดําเนินการจึงควรผูม้ ีความรู้ความสามารถเป็ นทียอมรับในสังคม การโดยเป็ นองค์กรที
เป็ นอิสระ ไม่เป็ นราชการ มีฐานะเป็ นนิติบุคคล ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ โดยได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุ นทัวไปจากรัฐ และบริ หารในรู ปกองทุนเพือการ
บริ หารจัดการทีคล่องตัว
ประโยชน์ ของการพัฒนาวิชาชี พครู
1. ช่ วยส่ งเสริ มเกี ยรติ ภูมิของครู ให้สมกับที เป็ นปูชนี ยบุ คคลของสังคม เป็ นผูร้ ู้ และ
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตนดีเพือเป็ นแบบอย่างทีดีแก่เยาวชนและประชาชนทัวไป
2. ช่วยส่ งเสริ ม ให้ครู มีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิหน้าทีครู ตามทีสังคมปรารถนาเพือเป็ นกําลัง
สําคัญของชาติในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
3. ช่วยสร้างเสริ มความมันคงและส่ งเสริ มความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู
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4. ช่ วยส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการวิชาชี พครู มีสถานภาพทีทัดเทียมกัน เพือให้ครู มีความ
มันใจในการประกอบวิชาชีพเพือยกสถานภาพของครู ทุกระดับให้เท่าเทียมกัน
5. ช่วยส่ งเสริ มให้ครู ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการเพียงพอแก่การรักษา
สถานภาพของครู ในสังคมไทย
ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อการพัฒนาครู และวิชาชี พครู
ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการพัฒนาครู และวิชาชีพครู มีหลายปัจจัยดังนี
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เป็ นกฎหมายซึ งเป็ นแม่บทกํากับการจัด
การศึกษาอย่างจริ งจัง ทังในแง่กระบวนการเรี ยนรู ้และกระบวนการบริ หารจัดการ เพือให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนอย่างมีความสุ ข อีกทังมีการส่ งเสริ มการพัฒนาครู โดยกําหนดให้ดาํ เนิ นการการพัฒนาครู
ดังนี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 : 26 - 28)
1.1 กระทรวงการศึกษาธิ การ ต้องส่ งเสริ มให้มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกับการเป็ นวิชาชี พ
ชันสู ง (มาตรา 52)
1.2 รั ฐต้องจัดสรรงบประมาณและจัดตังกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ (มาตรา 52)
1.3 มีการจัดตังองค์กรวิชาชี พครู มีฐานะเป็ นองค์กรอิสระภายใต้การบริ หารของสภา
วิช าชี พ ในกํา กับ ของกระทรวงมี ห น้า ที กํา หนดมาตรฐานวิ ช าชี พ ออกและเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทังการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและผูบ้ ริ หารการศึกษา (มาตรา 53)
1.4 ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอืน ทังรัฐและ
เอกชน ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (มาตรา 53)
1.5 มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์เกือกูลอืน
สําหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพือให้มีรายได้ทีเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะ
ทางสังคมและวิชาชีพ (มาตรา 55)
1.6 มีกองทุนส่ งเสริ มครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพือจัดสรรเป็ นเงินอุดหนุน
งานริ เริ มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่นและเป็ นรางวัลเชิ ดชูเกียรติ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
(มาตรา 55)
1.7 มีการผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ และการบริ ห ารงานบุ ค คลของข้า ราชการหรื อ พนัก งานของรั ฐ
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ในสถานศึกษาระดับปริ ญญาทีเป็ นนิติบุคคลเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตังสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง (มาตรา 56)
2. แผนการปฏิรูปการฝึ กหัดครู พฒั นาครู และบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้จาํ แนกประเด็นหลักของวิธีการเปลียนแปลง
เพือการพัฒนาวิชาชีพครู ตามแผนหลักทีเรี ยกว่า การปฏิรูปการฝึ กหัดครู เพือพัฒนาครู และบุคลากร
ประจําการไว้ 5 เรื องดังนี (ธีรศักดิ อัครบวร, 2542 : 171 - 173)
1. การสรรหาคนเข้าเรี ยนวิชาชีพครู ในการสรรหาผูท้ ีมีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพ
และความประพฤติทีเหมาะสมจะเป็ นครู ทีดีในอนาคตนัน สถาบันฝึ กหัดครู กระทําโดยวิธีการพิเศษ
ทีมีพืนฐานจากการร่ วมมือกันของอาจารย์ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึ กษาและสถาบันฝึ กหัดครู
สําหรับครู ในสาขาวิชาทีขาดแคลนให้ทดแทนด้วยการรับบัณฑิตสาขาต่าง ๆ ทีสนใจจะเป็ นครู เข้า
มาสู่ อาชีพครู โดยให้ความรู้และการฝึ กอบรมวิชาการศึกษาก่อนประจําการ
2. การพัฒนาคณาจารย์ทางครุ ศาสตร์ หรื อศึกษาศาสตร์ การผลิตบัณฑิตครู ให้มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและมี จิตวิญญาณแห่ งความเป็ นครู คณาจารย์ในสถาบัน
การฝึ กหัดครู จะต้องได้รับการพัฒนาทังด้า นวิช าการ คุ ณธรรม และจริ ย ธรรมอย่างต่อเนื อง
เพือถ่ายทอดและเป็ นแบบอย่างแก่บณั ฑิตครู
3. การปฏิรูปการเรี ยนการสอนในสถาบันฝึ กหัดครู การเรี ยนการสอนในสถาบันฝึ กหัดครู
นัน เป็ นกลไกสําคัญยิงในการสร้างบัณฑิตครู เป็ นคนดี ครู ดี และครู ทีใช้ปัญญาความสามารถตามที
กําหนดไว้ในเจตนารมณ์ จึงต้องมีการปฏิรูปการเรี ยนการสอนทีครอบคลุมตลอดกระบวนการตังแต่
หลักสู ตรและการบริ หารหลักสู ตรการฝึ กหัดครู กระบวนการเรี ยนรู้ การจัดประสบการณ์วิชาชีพครู
การใช้สือการเรี ยนการสอน การจัดแหล่งวิทยาการ การวัดและประเมินผล การสร้างเสริ มเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ ตลอดจนการติดตามการปฏิ บตั ิงาน ซึ งการเรี ยนการสอนทีพึงประสงค์จึงควรเป็ น
การเรี ยนการสอนทีทําให้ได้บณั ฑิตครู ทีมีลกั ษณะดังนี คือ
3.1 ด้านสติปัญญา มีความคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุผล สามารถใช้ภาษาไทย
สื อสารได้อย่างดี
3. ด้านจิตใจมีนิสัยใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนอย่างสมําเสมอ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นแบบอย่าง
ของศิษย์และผูอ้ ืนได้ มีศรัทธาในการเป็ นครู มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู
3.3 ด้า นร่ า งกายมี สุ ขภาพอนามัย สมบู รณ์ และแข็ง แรง สามารถทีจะดํา รงตนให้
เหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้านสังคม มีโลกทัศน์กา้ วไกล
สามารถประสานสัม พันธ์ แ ละปรั บตัวเข้า กับ ชุ ม ชนที ต้องปฏิ บ ตั ิ ก ารได้ มีความตระหนักและ
รับผิดชอบต่อสังคม
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3.4 ด้านอาชี พมีความรู ้อย่างลุ่มลึกในวิชาทีสอน สามารถจัดการเรี ยนการสอนเพือ
พัฒนาปัญญา จิตใจ ร่ างกายและสังคมของศิษย์คือปรับปรุ งหลักสู ตร สื อการสอน ทังทีเป็ นวัสดุและ
ภูมิปัญญาท้องถิ น สามารถสร้างและเลือกใช้เครื องมือการวัดผล ตลอดจนประเมินผลการเรี ยน
การสอนอย่างเหมาะสม
4. การพัฒนาครู ประจําการ การเรี ยนการสอนทีสอดคล้องกับกระแสการเปลียนแปลง
ของโลกในปั จจุบนั และอนาคตนัน จะต้องเป็ นการเรี ยนการสอนทียึดผูเ้ รี ยนเป็ น ศูนย์กลาง โดยครู
จะต้องมีความเชือโดยบริ สุทธิ ใจว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีศกั ยภาพทีจะเรี ยนรู้ได้ มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุด
ด้อยของผูเ้ รี ยนและจัดประสบการณ์การเรี ยนการสอนทีสอดคล้องเหมาะกับ ผูเ้ รี ยน คํานึงถึงผลที
จะเกิดขึนกับผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ครู จะต้องมีฉนั ทะทางวิชาการ ตืนตัว ผูกพัน และถือเป็ นหน้าทีทีจะ
ฝึ กอบรมตนเองอยูเ่ สมอ ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน สนใจเข้าร่ วมกระบวนการพัฒนาและนําผลการพัฒนาไปใช้
เพิมคุ ณภาพนักเรี ยนให้สู งยิงขึ น การพัฒนาครู ใ ห้สามารถปรับ เปลี ยนวัฒนธรรมในการเรี ย น
การสอนได้มีความสําคัญยิง จะต้องกระทําอย่างต่อเนื องโดยครู ทุกคน ในทุกสังกัดต้องได้รับ
การพัฒนาตลอดเวลาระยะเวลาทีปฏิบตั ิหน้าทีครู อย่างน้อยในทุก ๆ 5 ปี กระบวนการพัฒนาจะต้อง
เลื อกเฟ้ นผูม้ ี ภูมิปั ญญาและภู มิ ธรรมในท้องถิ นและชุ ม ชนมาร่ วมเป็ นวิท ยากรในการพัฒนาครู
เพือเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ครู เกิดจิตสํานึ กทีจะพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ จึงควรมีการตอบ
แทนคุณความดี และส่ งเสริ มให้ครู ได้กา้ วหน้าในอาชี พด้วยการพัฒนาเกณฑ์การเลือนระดับ และ
การเข้าสู่ ตาํ แหน่งทีสู งขึน โดยอาศัยผลสะสมจากการเข้ารับการศึกษาและอบรม รวมทังการนํา
ความรู้ และประสบการณ์ ทีได้รับไปพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยให้ความสํา คัญกับนักเรี ยนเป็ น
อันดับแรก
5. การจัดตังราชวิทยาลัยครุ ศาสตร์ ตลอดจนการเชิ ดชูเกียรติครู การตังหอเกียรติยศนันยัง
จัดทําได้ยากทังโดยเงือนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
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แนวคิดการพัฒนาบุคลากร
ทฤษฎีการเปลียนแปลง (Theory of Change)
ทฤษฎี ก ารเปลี ยนแปลงและการเปลี ยนแปลงภายในองค์ก ร (Change theories and
Organizational change) : ทฤษฎี การเปลียนแปลงและการเปลี ยนแปลงภายในองค์กร (Change
theories and Organizational change) ปั ญหาของทฤษฎีในการบริ หารศึกษา 1. เกียวกับความใหม่
ของสาขาวิชาบริ หารการศึกษาในฐานะทีเป็ นสาขาวิชาชีพ ทีเป็ นระบบทฤษฎี และเป็ นปรากฏการณ์
ของศตวรรษที 20 ซึ งพยายามที จะสํารวจ วิท ยาการสาขาอืนเพื อให้ได้มโนทัศน์และทฤษฎี ที
สอดคล้องกันเพือทําความเข้าใจ ศาสตร์ ของการบริ หารมากยิงขึน 2. ปั ญหาทีเกิดจากความลําเอียง
หรื ออคติ ซึ งยากทีจะวางตัวเป็ นกลาง เพราะทฤษฎี การบริ หารมีส่วนเกียวข้องกับพฤติกรรมของคน
3. เกียวกับความซับซ้อนของเนื อหาวิชาทางบริ หารการศึกษาทีขยายตัวและพัฒนา เจริ ญเติบโตมาก
ขึน สภาพองค์ความรู ้ ก่อให้เกิดความรู ้ แจ้งเห็ นจริ งในการบริ หาร ดังนันผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องศึกษา
ทฤษฎีการบริ หาร เพราะจะช่วยชีแนะแนวทาง การปฏิบตั ิโดยการนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ทฤษฎีความต้ องการ : ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้ องการของมาสโลว์
ทฤษฎีลาดับขันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) (อ้างถึงใน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2545: 311) มาสโลว์มองความต้องการของมนุษย์เป็ นลักษณะลาดับ
ขัน ระดับตําสุ ดไปยังระดับสู งสุ ด และสรุ ปว่า เมือความต้องการในระดับหนึงได้รับการตอบสนอง
มนุษย์ก็จะมีความต้องการอืนในระดับทีสู งขึนต่อไป โดยมีลาํ ดับขันความต้องการ ดังนี
1. ความต้องการของร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขันพืนฐานเพือ
ความอยูร่ อด เช่น อาหาร ทีอยูอ่ าศัย เป็ นต้น ซึ งมาสโลว์ได้กาํ หนดตําแหน่งความต้องการเหล่านี
ได้รับ การตอบสนองในระดับทีมีความจาเป็ นเพือให้ชีวติ อยูร่ อด และความต้องการอืนจะกระตุน้
2. ความต้องการความมันคงหรื อความปลอดภัย (Security or Safe Needs) ความต้องการ
เหล่านีเป็ นความต้องการทีจะเป็ นอิสระจากอันตรายทางกายและความกลัวจากตัวเองและจากต่อการ
สู ญเสี ยตําแหน่งหน้าทีการงาน ทรัพย์สินหรื อทีอยูอ่ าศัย
3. ความต้องการการยอมรับ หรื อความผูกพัน หรื อความต้องการทางสังคม (Affiliation
or Acceptance Needs) เป็ นความต้องการได้รับการยอมรับจากบุคคลอืนในสังคม
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4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เมือมนุ ษย์ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การยอมรับแล้วจะต้องการการยกย่องจากตัวเองและจากบุคคลอืนความต้องการนีเป็ นการ
พึงพอใจในอํานาจ (Power) ความภาคภูมิใจ (Prestige) สถานะ (Status) และความเชือมันในตนเอง
(Self - Confidence)
5. ความต้องการความสําเร็ จในชีวิต (Need for Self –Actualization) เป็ นความต้องการใน
ระดับสู งสุ ด เป็ นความปรารถนาทีจะประสบความสําเร็ จเพือให้มีศกั ยภาพและบรรลุความสํา เร็ จใน
สิ งหนึงสิ งใดในระดับสู งสุ ด
ทฤษฎีความต้ องการ : ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer)
อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer) ได้ชีความแตกต่างระหว่างความต้องการซึ งกําหนดลําดับขันตอน
ความต้องการในระดับตําและความต้องการในระดับสู งซึ งเกียวข้องกับความต้องการของมาสโลว์ 5
ประเภทเหลือเพียง 3 ประเภท ดังนี
1. ความต้องการในการอยูร่ อด (Existence needs: E) เป็ นความต้องการในระดับตําสุ ด
และมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรม ประกอบด้วยความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ คือ ความต้องการของ
ร่ างกาย (Physiological Needs) และความต้องการความมันคงหรื อความปลอดภัย (Security or Safe
Needs)
2. ความต้องการความสัมพันธ์ (Related needs: R) ประกอบด้วยความต้องการตามทฤษฎี
มาสโลว์ ด้านสังคม ความต้องการการยอมรับ ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs)
3. ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า (Growth needs: G) ประกอบด้วยส่ วนทีเป็ นความ
ต้องการการยกย่องและความต้องการประสบความสําเร็ จตาม ทฤษฎีมาสโลว์
อัลเดอร์ เฟอร์ (alderfer) ไม่เชื อว่าบุคคลจะต้องได้รับการตอบสนองความพึงพอใจอย่าง
สมบูรณ์ ในระดับของความต้องการก่อนทีจะก้าวหน้าไปสู่ ความต้องการในระดับอืน เขาพบว่า
บุคคลจะได้รับการกระตุน้ โดยความต้องการมากกว่าหนึ งระดับ ตัวอย่าง เช่น ความต้องการได้รับ
เงินเดือนทีเพียงพอ ในขณะเดียวกัน จะเกิดความต้องการการยอมรับ ความพอใจความต้องการทาง
สังคมและอาจเกิดความต้องการการสร้างสรรค์ ต้องการความก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ยิงกว่านัน
อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer) ค้นพบว่า ลาดับของประเภทความต้องการจะแตกต่างกันใน แต่ละบุคคล
บุคคลจะแสวงหาความยกย่องนับ ถื อซึ งเป็ นความต้องการความก้าวหน้าเจริ ญเติ บโต ก่ อนที
จะคํานึงถึงความต้องการด้านรู ปธรรม ซึ งเป็ นความต้องการการอยูร่ อดเป็ นต้น
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ความต้องการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ต่างมีพืนเพด้าน
ครอบครัว ภูมิลาเนา การศึกษาความเป็ นอยู่แตกต่างกัน เมือเข้ามาสู่ องค์กรเดียวกันก็ยงั มีความ
แตกต่างในการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง และประเภทงานทีต่างกันย่อมมีความต้องการทีแตกต่างกัน ซึ งเป็ น
หน้าทีของผูบ้ งั คับบัญชาทีจะต้องพัฒนาบุคลากร เพือให้มีทกั ษะด้านความรู้ความสามารถ และ
ส่ ง เสริ ม ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื อให้เ หมาะสมกับ ตํา แหน่ ง หน้า ที ที ได้รั บ รวมไปถึ ง
การเปลียนแปลงด้านทัศนคติในการทางานในยุคปั จจุบนั ด้วย เมือได้กล่าวถึ งความต้องการของ
มนุษย์ แล้วสิ งทีจะนาเสนอต่อไปจะเสนอในเรื องการพัฒนามนุษย์
การบริ หารองค์การในปั จจุบนั ต้องเผชิ ญกับสภาวะการเปลียนแปลงสภาพ แวดล้อมของ
องค์การทีเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองก่อให้เกิดภาวะการ
แข่งขัน ตามความต้องการของคนในองค์การ ผลกระทบอันเกิ ดจากความเปลียนแปลงนี หาก
องค์การใดมีขีดความสามารถในการกําหนดสภาวะแวดล้อมของบุคลากรในองค์การ หรื อสามารถ
วิเคราะห์คาดคะเนผลกระทบต่อองค์การได้อย่างแม่นยา และสามารถปรับปั จจัยต่าง ๆ ภายใน
องค์การให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอกทีเปลียนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม องค์การนัน
ย่อมได้รับ ผลอย่างสู งสุ ด การทีจะทํา ให้องค์การได้รับประโยชน์อย่างสู ง สุ ดจาเป็ นต้องทํา ให้
บุคลากรในองค์การสามารถปรับความรู้สึก ทัศนคติและการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับปั จจัยอืน ๆ
ภายในองค์ก ารและสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างรวดเร็ วที สุ ด หากปรั บ ตัวได้เร็ วก็ จ ะทํา ให้
องค์การได้รับประโยชน์มากขึนเท่านัน การปรับความรู้สึก ทัศนคติและการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ในองค์การก็ คือ การเร่ งให้พฒั นาบุคลากรทังในด้านความรู ้ ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะ
ในการปฏิบตั ิงาน
การพัฒนาบุคลากรแบ่งรู ปแบบวิธีการพัฒนาออกเป็ น 3 วิธีคือ การพัฒนาโดยการศึกษา
การพัฒนาโดยการฝึ กอบรมหรื อการฝึ กอบรมในงาน และโดยการพัฒนาในงานหรื อการสอนงาน
การพัฒนาทัง 3 วิธีนี มีลกั ษณะทีแตกต่างกัน ทังในด้านวัตถุ ประสงค์ หลักการ แนวความคิด
กระบวนการ จุดเน้น และผลผลิตหรื อผลลัพธ์ทีคาดหวังว่าจะได้รับ วิธีการวัดและประเมินผล
ตลอดจนอันตรายที เสี ยงต่อการสู ญเปล่ า รู ปแบบหรื อวิธีการพัฒนาบุคลากร 3 วิธีดงั กล่า ว
มีดงั ต่อไปนี
1. การพัฒนาโดยการศึกษา (Education) คือ ประสบการณ์เรี ยนรู้ทีมีวตั ถุประสงค์สํา คัญก็
คือการมุ่งเน้นความรู ้ และสติ ปัญญาของบุคลากรแต่ละบุ คคลเป็ นการเตรี ยมการเพือให้บุคคลมี
ความสามารถพร้ อ มที จะปฏิ บ ัติ ง านหนึ งงานใดที จะได้ รั บ มอบหมายในอนาคตได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ งต้องใช้เวลานานเป็ นปี หรื อมากกว่าหนึ งปี ขึนไป ความรู ้ทีได้รับจะเป็ นพืนฐานใน
การประกอบอาชีพ และสิ งซึ งจะวัดผลด้วยการสอบโดยสถาบันทีไปเข้ารับการศึกษา การพัฒนา
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บุคลากรโดยการศึกษาเป็ นรู ปแบบการพัฒนาทีมีประสิ ทธิ ภาพสู ง และมีขอ้ คิดทีจะต้องคํานึ งถึง
กล่าวคือ
1.1 การศึ ก ษาเป็ นสิ งที ต้องศึ ก ษายาวนานกว่าการพัฒนาบุ คลากรด้ว ยรู ปแบบอื น
องค์การใดทีเลือกใช้การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีนีย่อมต้องมีจานวนบุคลากรมากพอทีจะสละให้ผใู้ ด
ผูห้ นึงไปศึกษาต่อได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบตั ิงานตามปกติขององค์การ โดยทัวไปทุก
องค์การมักจะมีจานวนน้อยมากหรื อบางองค์การอาจจะขาดด้วยซําไป ดังนันก็จะมีความเสี ยงสู ง
และมีความขัดข้องอยูต่ ลอดเวลา
1.2 การให้บุคลากรไปศึกษาต่อควรต้องเป็ นไปตามความต้องการขององค์การด้วยมิใช่
เป็ นไปตามต้องการของบุคลากรเพี ยงฝ่ ายเดี ย ว และการพิจารณาสาขาที จะให้ไ ปศึ กษาต่อก็ มี
ความสําคัญและจาเป็ นอย่างยิงว่า เมือศึกษากลับมาแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างบุคลากรคนนัน
1.3 เนื องจากการคัดเลื อกบุค ลากรไปศึกษาต้องใช้ระยะเวลานาน องค์การจึงต้อง
คํานึ งถึงศักยภาพทีจะศึกษาสําเร็ จ และคํานึ งถึงความจงรักภักดี ต่อองค์การ เพราะการอนุ ญาตให้
บุคลากรไปศึกษาต่อเป็ นการพัฒนาบุคลากรให้มีความแกร่ งกล้าขึน อัตราการเสี ยงต่อการทีองค์การ
จะสู ญเสี ยบุคลากรไปก็มีมากขึน องค์การจึงต้องกําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขในการชดใช้ทุน
ซึ งก็มีทงข้
ั อดี และข้อเสี ยทังนีก็เพือการทีจะรักษาคนดี ทีได้รับการพัฒนาแล้วให้อยู่กบั องค์การไป
นาน ๆ นันเอง
1.4 ในระหว่า งที ศึ ก ษาต่ อ องค์ก ารควรต้องมี ก ารติ ดต่ อกับ บุ ค ลากรอย่า งใกล้ชิ ด
ตลอดเวลาเพือให้บุคลากรเหล่านันระลึกอยูเ่ สมอว่าเขาเป็ นบุคคลทีองค์การคอยวันกลับของเขาอยู่
ตลอดเวลา ความผูกพัน เหล่านีจะทาให้การพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาได้ผลสมความมุ่งหวัง
1.5 เมื อพัฒนาบุคลากรได้รับการศึก ษาสํา เร็ จกลับ มาแล้วองค์ก ารก็จ ะต้องให้ก าร
ต้อนรับ เพือให้บุคลากรรู ้สึกว่าเขาควรจะได้ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจให้กบั องค์การอย่างเต็มทีสมกับ
การทีองค์การให้ทุนหรื อให้เวลาเขาไปพัฒนาตนเอง จึงควรปรับเปลียนหน้าทีการงาน และความ
รับผิดชอบให้เหมาะสม การกระทาเช่ นนี ย่อมทาให้บุคลากรรู ้ สึกภาคภูมิใ จและคิดที จะอยู่ก ับ
องค์การตลอดไป
1.6 การพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษา มีขอ้ ดีคือสามารถทาได้กบั บุคลากรทุกระดับใน
องค์การ ตังแต่ระดับตําสุ ดถึงระดับสู งสุ ด เพราะทุกคนสามารถศึกษาและพัฒนาตนเองได้เสมอไม่
ว่าจะเคยผ่านการศึกษาระดับใดมาก่อน เป็ นการกระตุน้ ให้บุคลากรตืนตัวทีจะพัฒนาตนเองให้ทนั
ต่อการเปลี ยนแปลงของสภาวะสังคมในปั จจุบนั นอกจากนี ผลพลอยได้จากการศึกษาจะช่ วยให้
บุคลากรมี ประสบการณ์ ในการสมาคมอันมิใช่วตั ถุ ประสงค์หลักของการพัฒนาบุ คลากรอี กด้วย
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กล่าวโดยสรุ ปคือ การพัฒนาบุคลากรด้วยการศึกษาเป็ นการพัฒนาทีต้องใช้เวลาและใช้การลงทุนสู ง
กว่าการพัฒนาในรู ปแบบอืน แต่เป็ นการพัฒนาทีสามารถส่ งผลในระยะยาวได้
2. การฝึ กอบรมในงาน (On the Job Training) หมายถึงกระบวนการสําคัญทีช่วยพัฒนา
หรื อฝึ กฝนบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถทัก ษะความชํ า นาญตลอดจน
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับการทํางาน รวมถึงก่อให้เกิดทัศนคติ เจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงาน
อันจะส่ งผลให้บุคลากรมีความสามารถสู งขึนและทําให้หน่วยงานหรื อองค์การมีประสิ ทธิ ผลและ
ประสิ ทธิ ภาพดีขึน
การฝึ กอบรมในงาน แปลจากคําในภาษาอังกฤษว่า On-The-Job-Training นิยมเรี ยกเป็ น
คําย่อว่า OJT เป็ นแนวปฏิบตั ิในการจัดการสอนงานทีตรงข้ามกับการสอนงานนอกงาน แปลคําใน
ภาษาอังกฤษ OFF-The-Job-Training และใช้คาย่อว่า OFF-J-T แต่ไม่ใคร่ จะมีการพูดถึงกัน มีผใู้ ห้คาํ
จํากัดความหรื อคานิ ยามของ OJT ไว้หลายความหมาย แต่นกั บริ หารทรัพยากรบุคคลส่ วนใหญ่ได้
ให้ความหมายของ OJT หมายถึง “กิจกรรมเพือสร้างการเรี ยนรู ้ ด้วยการให้ผเู้ ข้ารับการสอนงานมี
ประสบการณ์ ตรง (Direct Experience) กับงานทีจะสอน OJT ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็ น
แนวปฏิ บ ตั ิใ นการจัดสอนงานที เกิ ด ประสิ ทธิ ผลอย่า งดี ยิง จนทํา ให้เกิ ดการยอมรับ กันทัวไป
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศญีปุ่ น เป็ นผลให้เรี ยกว่าเทคนิ ค OJT เหมือนกับเทคนิ ค
การฝึ กอบรมอืน ๆ
ลักษณะสํา คัญของ OJT คือ เป็ นการสอนงานทีต้องให้ผูเ้ ข้า รับการสอนงานได้รับ
ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) จากงานจริ ง ในสถานการณ์จริ ง (Real Situation) OJT
ต่างจากการปล่อยให้ผูเ้ ข้ารับการสอนงานลงมือทางานโดยปราศจากการวางแผนไม่มีโปรแกรม
การสอนงานให้ ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบให้การสอนงาน เพราะการปล่อยให้ผทู ้ ีรับการฝึ กอบรมสอนงาน
ได้เรี ยนรู้ในแบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) ย่อมจะเกิดผลเสี ยหายมากกว่าผลดี ในบางกรณี
อาจเสี ยหายแก่ทรัพย์สินร่ างกาย และอาจถึ งกับเสี ยชี วิตได้ OJT จึงไม่ใช่ การปล่อยให้ผเู ้ ข้ารับ
การสอนงานมีประสบการณ์ไปเองตามยถากรรม
OJT จะเกิดผลดีถา้ มี Off-J-T มาก่อน เพราะการสอนงานนอกงาน จะเป็ นส่ วนของการให้
การฝึ กอบรมพืนฐาน (Basic Training) เมือมีพืนฐานมันคงก็จะทําให้ OJT พัฒนาได้เร็ วและดําเนิน
ไปอย่างถูกทาง การฝึ กอบรมในงาน เป็ นแนวปฏิ บตั ิในการจัดสอนงานทีเน้นการให้ผเู้ ข้ารับ
การสอนงานต้องมีประสบการณ์ตรงในงานทีจะต้องทํา จริ ง ถ้าส่ งผูเ้ ข้ารับการสอนงานไปเข้ารับ
การสอนงานทีไม่ตรงกับงานจะผิดแนวปฏิ บตั ิ OJT ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ
จัดให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้เข้ารับการสอนงานในแนวปฏิบตั ิ OJT เพือพัฒนาให้เกิดการเรี ยนรู ้ตาม
ความต้องการของงานในหน้าที การฝึ กอบรมในงานสามารถทาได้หลายวิธี สุ ดแต่วธิ ี ใดจะเหมาะกับ
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สถานการณ์ OJT สามารถจะใช้วิธีการต่าง ๆ ได้หลากหลายวิธีตามวัตถุ ประสงค์ และ
ความเหมาะสม ขอเพียงแต่ได้เข้าลักษณะสําคัญทีถือว่าเป็ นหัวใจของ OJT นันคือ ให้ผเู้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมได้มีประสบการณ์ตรง กับงานทีมีวตั ถุประสงค์จะให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้เรี ยนรู ้
การฝึ กอบรมในงาน สามารถนากิจกรรมบริ หารมาช่วยในการดําเนินการได้หลายรู ปแบบ
ดังนี
1. การสับเปลียนโอนย้ายหน้าที (Transfer)
2. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
3. การเตรี ยมตัวแทน หรื อให้ทาํ หน้าทีผูช้ ่วย (Under Study)
4. การให้รักษาการแทน (Acting)
5. การให้ทาํ หน้าทีในคณะกรรมการ (Committee)
6. การให้ร่วมในคณะทํางาน (Working Group)
7. การดูงาน (Study Mission)
8. การเพิมความรับผิดชอบ (Job Enrichment)
9. การมอบหมายงานพิเศษ (Special Assignment)
10. การจัดเปลียนรู ปองค์การ (Re-Organization)
11. การจัดตังกลุ่มกิจกรรมของพนักงาน (Employee’s Group Activity)
12. การส่ งเอกสารให้สรุ ปทํารายงานเสนอ (Force Reading)
13. การมอบหมายให้วิจารณ์หนังสื อ (Book Review)
14. การให้คาํ ปรึ กษา (Counseling)
15. การจัดให้มีเพือนผูม้ ีประสบการณ์ร่วมทางาน (Buddy)
16. การนําไปสังเกตการณ์ (Observation)
17. การปฏิบตั ิตามเป็ นแบบอย่างทีดีของผูบ้ งั คับบัญชา (Set a Good Example)
18. การจัดโปรแกรมการศึกษา (Programmed Instruction)
19. การจัดให้มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Job Manual)
20. การจัดวารสารทางวิชาการในสาขาอาชีพให้อ่าน (Reading Assignment)
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3. การสอนงาน (Coaching)
3.1 ความหมายของการสอนงาน
การสอนงาน หมายถึง การสอนงานลูกน้องของตนเอง การสอนงานเป็ นเทคนิคหนึง
ในการพัฒนาบุคลากรหรื อลูกน้องของตน ทังนีจะเรี ยกผูส้ อนงานว่า “Coach” โดยปกติผเู้ ป็ น Coach
สามารถเป็ นได้ทงผู
ั บ้ ริ หารระดับสู ง (Top Management level ) เช่น ผูอ้ าํ นวยการ ระดับกลาง
(Middle Management level) เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ าย และระดับต้น (Low Management level) เช่น หัวหน้า
งาน ส่ วนผูถ้ ู กสอนงานโดยปกติจะเป็ นลู กน้องที อยู่ภายในที ม หรื อกลุ่ มงานเดี ยวกันเรี ยกว่า
“Coachee”
การสอนงานจัด ได้ว่าเป็ นกระบวนการหนึ ง ที หัวหน้า งานใช้เพื อเสริ ม สร้ า ง และ
พัฒนาลูกน้อง ให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal
Attributes) ในการทํางานนัน ๆ ให้ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีกําหนดขึน ซึงเป็ นเป้ าหมายหรื อ
ผลงานทีหัวหน้างานต้องการหรื อคาดหวังให้เกิ ดขึน (Result Oriented) โดยจะต้องตกลงและ
ยอมรับร่ วมกัน (Collaborative) ระหว่างหัวหน้างานและลู กน้อง ทังนี การสอนงานนอกจาก
จะมุ่งเน้นไปทีการพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานของลูกน้อง (Individual Performance) ในปั จจุบนั แล้ว
การสอนงานยังมุ่งเน้นไปทีการพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของลูกน้อง เพือให้ลูกน้องมีพฒั นาการ
ของความรู้ ทัก ษะและความสามารถเฉพาะตัว และมี ศ กั ยภาพในการทางานที สู ง ขึ นต่อไป
เพื อความก้า วหน้า ในหน้า ที การงานอัน นํา มาซึ งตํา แหน่ ง ที สู ง ขึ นต่ อ ไปในอนาคตนอกจากนี
การสอนงานยังถื อได้ว่าเป็ นรู ปแบบของการสื อสารอย่างหนึ งทีเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ
ระหว่างหัวหน้าและลูกน้องหรื อเรี ยกว่าการสื อสารแบบสองทาง (Two Way Communication)
ทีหัวหน้างานใช้ในการแจ้ง หรื อชีแจงและปรับเปลียนพฤติกรรมของลูกน้องให้เตรี ยมความพร้อม
ต่อการเปลียนแปลงในด้านต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึนได้อยู่ตลอดเวลา และรับฟั งสิ งทีคาดหวังและ
ต้องการของลูกน้อง และเป็ นช่องทางในการสอบถามถึงสถานะปั ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในการ
ทํางาน รวมทังเป็ นโอกาสอันดี ทีหัวหน้างานและลูกน้องร่ วมกันแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนจาก
การทํางาน เพราะหัวหน้างานถือได้วา่ เป็ น Line Manager ซึงเป็ นบุคคลสําคัญทีมีส่วนในการรับรู้ถึง
เป้ าหมายและกลยุทธ์ในการดําเนินงานขององค์การ จากการเข้าร่ วมประชุ มกับหัวหน้าในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึงอาจจะเป็ นการประชุมประจําเดือนหรื อการประชุ มร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูบ้ ริ หาร
ของหน่วยงานต่าง ๆ
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3.2 ประโยชน์จากการทําการสอนงาน
ประโยชน์ทีเกิดขึนส่ งผลต่อหัวหน้างาน
1. การสอนงานจะช่วยแบ่งเบาภาระงาน เนืองจากลูกน้องทํางานได้อย่างถูกต้อง
ส่ งมอบงานตามเวลาทีกําหนด
2. มีเวลาเพียงพอทีจะคิดพิจารณา ปรับปรุ งระบบงาน ขันตอนและวิธีการทํางาน
ให้มีประสิ ทธิภาพยิงขึน ช่วยเหลือลูกน้องอย่างแท้จริ ง
3. มีโอกาสชีแจงจุดเด่นหรื อจุดทีต้องการให้ลูกน้องปรับปรุ งการทํางาน
4. สามารถแจ้ง ให้ลู ก น้องรู้ ถึ ง วิสัย ทัศ น์ พันธกิ จ กลยุท ธ์ แ ละปั ญหา
การเปลียนแปลง การเตรี ยมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ขององค์การ
5. มีโอกาสรับรู้ความต้องการทีลูกน้องคาดหวัง และปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึนใน
การทํางานของลูกน้อง
6. สร้างสัมพันธภาพทีดีในการทางานระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง
7. เป็ นกระบวนการหนึงทีใช้ผลักดันและสนับสนุนให้ลูกน้องทํางานให้บรรลุ
เป้ าหมาย (Performance Goal) ตามแผนงานทีกําหนด
8. ส่ งเสริ มให้เกิดบรรยากาศของการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
ประโยชน์ทีเกิดขึนส่ งผลต่อลูกน้อง
1. เข้าใจขอบเขต เป้ าหมายของงานและความต้องการทีหัวหน้าคาดหวัง
2. ได้รับรู้ถึงสถานการณ์การเปลียนแปลง ปัญหาและอุปสรรคขององค์การ
ภารกิจทีองค์การจะทําในปั จจุบนั และต้องการทีจะทาต่อไปในอนาคต
3. ได้รับรู้ถึงปั ญหาหรื ออุปสรรคทีเกิดขึนในการทํางานร่ วมกับหัวหน้างาน
และมีส่วนร่ วมกับหัวหน้างานในการพิจารณาแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน
4. มีโอกาสรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพือสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มากยิงขึน
5. รู้จกั วางแผน ลําดับความสําคัญก่อน - หลังของงาน รับรู้เทคนิควิธีการทํางาน
ให้ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายและระยะเวลาทีหัวหน้างานกําหนด
6. สร้างขวัญ กําลังใจ ทําให้ไม่รู้สึกว่าตนเองทํางานเพียงผูเ้ ดียว
7. เป็ นแรงจูงใจ กระตุน้ ให้ลูกน้องปรับปรุ งตนเอง สนใจเรี ยนรู ้สิงใหม่ ๆ เสมอ

101
8. ส่ งเสริ มให้ลูกน้องมีคุณค่า (Value) ในการทางานมากขึน เนืองจากการสอน
งานทีถูกต้องตามความต้องการของลูกน้องช่วยตอบสนองให้ลูกน้องทางานได้บรรลุเป้ าหมายของ
ตนเอง
ประโยชน์ ทเกิ
ี ดขึนส่ งผลต่ อองค์ การ
1. องค์การมีผลการปฏิบตั ิงาน (Organization Performance) ทีเป็ นไปตามความ
คาดหวัง หรื อมากกว่าความคาดหวังทีต้องการ
2. องค์ก ารมี ค วามพร้ อมกับ การเปลี ยนแปลงต่ า ง ๆ ที เกิ ดขึ นในโลก
ยุคโลกาภิวตั น์ เนืองจากการสอนงานทํา ให้เจ้าหน้าทีมีความพร้อมต่อการปรับเปลียนต่าง ๆ ไม่วา่
จะเป็ นนโยบาย การทางาน กลยุทธ์ ขันตอน วิธีการทางาน การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
3.3 หลักการในการสอนงาน
ผูส้ อนงานนอกจากจะมีคุณสมบัติของการเป็ นผูส้ อนทีดีแล้วจะต้องยึดถือหลักในการ
สอนงาน เพือให้การสอนเป็ นไปอย่างถูกต้องบรรลุผลในการทําให้ผรู ้ ับการสอนเกิดการเรี ยนรู ้งาน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หลักการสอนงาน โดยทัวไปมีดงั นี
1. ต้องชีแจงให้ผรู ้ ับการสอนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอน
2. ต้องทําให้ผรู ้ ับการสอนสนใจใคร่ จะเรี ยนรู ้งานทีจะสอน
3. ต้องมุ่งผลของการสอนงาน โดยคํานึงถึงผูร้ ับการสอนเป็ นสําคัญ
4. ต้องให้ผเู ้ ข้ารับการสอนรู ้วา่ งานทีจะสอนอยูใ่ นขันตอนใดของงานทังหมด
5. ต้องจัดการสอนโดยทําให้เหมือนสภาพในขณะปฏิบตั ิงานจริ ง
6. ต้องทําให้ผรู ้ ับการสอนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างสมบูรณ์
7. ต้องจัดทําโปรแกรมการสอนงานให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรี ยนรู้
ของผูร้ ับการสอน
3.4 เทคนิคการสอนงาน
เทคนิ คในการสอนงาน นอกจากจะดําเนิ นการสอนตามวิธีการ 4 ขัน อันได้แก่
การตระเตรี ยม การสอน การให้ผรู้ ับการสอนฝึ กปฏิบตั ิ การทดสอบและติดตามผล ซึ งเป็ นทียอมรับ
กันว่าเหมาะสมในการทําให้ผรู้ ับการสอนงานเกิดการเรี ยนรู ้เป็ นลําดับแล้ว ผูส้ อนงานยังต้องสนใจ
เทคนิคต่าง ๆ เพือนํามาใช้ในการปรับปรุ งวิธีการสอนงาน ดังต่อไปนี
1. เทคนิคการสร้างความต้องการเรี ยนรู้
2. เทคนิคการทําให้ผรู้ ับการสอนมีความพร้อม
3. เทคนิคการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจ
4. เทคนิคการอธิบาย
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5. เทคนิคในการแสดงการทํางานให้ดู
6. เทคนิคการให้ผรู้ ับการสอนฝึ กปฏิบตั ิ
7. เทคนิคการทดสอบและติดตามผล
8. เทคนิคการเร้าให้เกิดการเรี ยนรู ้
9. เทคนิคการสร้างความเชื อมัน
3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการสอนงาน
ปั ญหาในการสอนงานมี ม ากมายนับแต่ก ารสอนทีไม่บรรลุ ผล ผูร้ ับการสอนยังคงทํา งาน
ผิดพลาดบกพร่ องอยูเ่ สมอ โดยทีผูส้ อนงานก็จะโทษว่าเกิดจากนิ สัยเป็ นคนสะเพร่ า ผูร้ ับการสอน
บางคนยังใช้วธิ ีการทํางานแบบเดิมซึ งเป็ นการดือรัน และมีนิสัยงุ่มง่าม ล้วนแต่เป็ นปั ญหาทีเกิดจาก
การสอนงานทีไม่มีประสิ ทธิภาพ ซึ งจะต้องค้นหาสาเหตุและหาทางแก้ไขให้ได้
ผู้บังคับบัญชากับการสอนงาน
หัวหน้า งาน เป็ น บุ ค คลที ได้รับมอบหมายให้ดูแ ลรั บ ผิดชอบในการบริ หาร
จัดการงานทังงานของตนเองและของลูกน้อง ความรู้และทักษะของการทาหน้าทีหัวหน้างาน คือ
ทักษะการเป็ นผูน้ า การเป็ นโค้ชทีดี การมีมนุษยสัมพันธ์ การอ่านและการเข้าใจสไตล์ของลูกน้องว่า
เป็ นคนประเภทไหน มีเหตุปัจจัยอะไร เพือทีโค้ชจะได้เลือกวิธีการสื อสารให้ถูกต้อง เหตุปัจจัย
หลายอย่างทีทําให้ลูกน้องไม่สามารถ บริ หารจัดการงานได้ตามทีหัวหน้างานต้องการ เช่น ปั จจัย
จากครอบครัว เพือน คนรัก ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน เป็ นต้น ปั จจัยดังกล่าวนี
มีผลต่อสภาพจิตใจ การรับรู้ ความคิด รวมไปถึงพฤติกรรมหรื อการกระทํา ทีลูกน้องแสดงออกมา
ส่ งผลต่อผลลัพธ์หรื อผลสําเร็ จของการทางานทีเกิดขึน
ผูเ้ ป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและทําหน้าทีสอนงานควรเป็ นผูร้ ักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้
และเป็ นผูข้ วนขวายหาข้อมูลความรู ้ใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา รวมทังแสวงหาประสบการณ์ ใหม่
จากการเข้ากลุ่มหรื อสมาคมต่าง ๆ เพือจะได้นาความรู้ และประสบการณ์ ทีได้รับมาทํา หน้า ที
บทบาท นักฝึ กอบรม นักพัฒนา นักเปลียนแปลง ผูใ้ ห้คาปรึ กษา นักจิตวิทยา นักแก้ไขปั ญหา
นักคาดคะเน นักคิด นักประดิษฐ์ และนักปฏิบตั ิ บทบาทดังกล่าวจะแสดงออกในบทบาทใดนัน
ขึนอยูก่ บั สถานการณ์ ทีแตกต่างกันไป ซึ งบางครังอาจแสดงบทบาทเดียว หรื อแสดงมากกว่าหนึ ง
บทบาท เรี ยกว่าบทบาทผสมผสาน (Mixed Roles) ไม่วา่ ผูเ้ ป็ นผูบ้ งั คับบัญชาจะสวมบทบาทใดก็
ตาม จะต้องอยู่บนพืนฐานของลักษณะนิ สัยทีดี เป็ นทียอมรับของลูกน้อง ลักษณะนิสัยทีดี ได้แก่
การยอมรับความจริ ง เห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี กระตือรื อร้น ชอบให้โอกาส ยืดหยุน่ มันใจใน
ตนเอง กล้ารับผิดและรับชอบและมองไปข้างหน้า ควรหลีกเลียงลักษณะนิ สัยทีไม่ดี ได้แก่
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การไม่ไว้วางใจ ขีรําคาญ เอาแต่ได้ ถือตัว ชอบเปรี ยบเทียบ รอไม่ได้ ไม่มนใจในตนเอง
ั
ไม่หวังดี
และไม่รีบร้อน
ดังนัน ความเข้าใจในตัวลูกน้องจึงเป็ นความจํา เป็ นพืนฐานทีหัวหน้างานพึงจะต้องรับรู้
ไม่วา่ จะมาจากการบอกกล่าวของลูกน้องโดยตรง หรื อจากการรับรู ้ผา่ นทางบุคคลทีเกียวข้อง และ
ไม่ใช่แต่การรับรู ้งานทีลูกน้องทาเท่านัน แต่จะต้องรับรู ้ความคิด ความรู ้สึกในเหตุการณ์ทีเกิดขึนกับ
ลูกน้องด้วย เพราะข้อมูลทีรับรู ้นีจะเป็ นแนวทางช่วยทําให้สามารถกําหนดกลยุทธ์ กลวิธีในการ
บริ หารจัดการกับลูกน้องแต่ละคนทีมีเหตุปัจจัยหรื อปั ญหาแตกต่างกันไป บิล ซี โรวินท์ (Bill C,
Lovin, 1971) ซึงได้สรุ ปไว้ให้เห็นความสําคัญของหัวหน้างานทีมีต่อการสอนงานให้กบั ลูกน้อง
งานวิจัยทีเกียวข้ องเกียวข้ องกับการพัฒนาวิชาชีพครู
ยุพิน ยืนยง (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพือ
ส่ งเสริ มสมรรถภาพการทําวิจยั ในชันเรี ยนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ พบว่า
รู ป การนิ เ ทศแบบหลากหลายวิ ธี ก ารเพื อส่ ง เสริ ม สมรรถภาพการทํา วิ จ ัย ในชันเรี ย นของครู
มีประสิ ทธิภาพ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญ และยังพบว่า ครู ผนู ้ ิเทศมีสมรรถภาพในการ
นิ เทศแบบหลากหลายวิธีการ อยู่ในระดับสู งมาก และมีความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับวิจยั ในชันเรี ยน
ก่ อ นและหลัง การใช้รู ป การนิ เ ทศแบบหลากหลายวิ ธี ก ารเพื อส่ ง เสริ ม สมรรถภาพการทํา วิ จ ัย
ในชันเรี ยนของครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปการนิ เทศ
แบบหลากหลายวิธีการเพือส่ งเสริ มสมรรถภาพการทําวิจยั ในชันเรี ยนของครู มีคะแนนเฉลียสู งกว่า
ก่ อ นใช้ รู ป แบบการนิ เ ทศ ครู ผู ้รั บ การนิ เ ทศมี ค วามเข้า รู ้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ การนิ เ ทศแบบ
หลากหลายวิธีการก่อนและหลังใช้รูปแบบการนิ เทศแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ
.05 โดยหลังการใช้รูปการนิเทศมีคะแนนเฉลียสู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศมีสมรรถภาพการ
วิจยั ในชันเรี ย น อยู่ใ นระดับ สู ง มาก และมี ความพึง พอใจต่อรู ปแบบการนิ เ ทศแบบหลากหลาย
วิธีการ อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด และนักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิ เทศแบบ
หลากหลายวิธีการของครู ผูร้ ับการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยหลัง
การใช้รูปแบบการนิเทศ นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิ เทศ
กรัณย์พล วิวรรธมงคล (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการติดตามช่วยเหลือ
สําหรับครู พีเลียงเพือการนํากรอบหลักสู ตรระดับท้องถินสู่ การจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า 1) หลังการใช้
รู ปแบบการติ ดตามช่วยเหลื อครู พีเลี ยงสามารถติ ดตามช่ วยเหลื อนักศึกษาครู สูงขึ นในระดับมาก
2) หลังการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครู พีเลี ยงและนักศึกษาครู มีความรู ้ความเข้าใจการนํา
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กรอบหลักสู ตรระดับท้องถินสู่ การจัดการเรี ยนรู ้ในชันเรี ยนสู งขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05
3) หลังการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครู พีเลียงและนักศึกษาครู สามารถวิเคราะห์
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชีวัดสู งขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 4) หลังการใช้รูปแบบการ
ติดตามช่วยเหลือครู พีเลี ยงและนักศึกษาครู สามารถวิเคราะห์สามารถเขียนหน่ วยการเรี ยนรู ้ สูงขึน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 5) หลังการใช้รูปแบบการติดตามช่ วยเหลือครู พีเลียงและ
นักศึกษาครู สามารถแผนการจัดการเรี ยนรู ้สูงขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 6) หลังการใช้
รู ปแบบการติดตามช่วยเหลือครู พีเลียงและนักศึกษาครู สามารถจัดการเรี ยนรู ้สูงขึนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 7) หลังการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครู พีเลียงและนักศึกษา มีความพึง
พอใจต่อรู ปแบบการติดตามช่วยเหลือสําหรับครู พีเลียงและเพือการนํากรอบหลักสู ตรระดับท้องถิน
สู่ การจัดการเรี ยนรู ้ในชันเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการสอนเรื องราวใน
ท้องถินของนักศึกษาครู อยูใ่ นระดับมาก
ธัญพร ชืนกลิน (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการโค้ช เพือพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรี ย นรู้ ของอาจารย์พ ยาบาลที ส่ งเสริ มทัก ษะการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณของนัก ศึ ก ษา
พยาบาล พบว่า การพัฒนารู ปแบบการโค้ช เพือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์
พยาบาลที ส่ ง เสริ มทัก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เชิ งประจัก ษ์ ก่ อนและหลังการทดลองอาจารย์พ ยาบาลมี สมรรถนะการโค้ชแตกต่า งกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 มีสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ทีส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นักศึกษาพยาบาลมีทกั ษะ
การคิ ดอย่า งวิจารญาณแตกต่างกันอย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 อาจารย์พ ยาบาลและ
ผูบ้ ริ หารมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการโค้ชในระดับมากที สุ ด รวมทังนักศึกษาพยาบาลมีความ
คิดเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความเหมาะสมในระดับมาก
จากงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พครู ผวู ้ ิจยั ได้สังเคราะห์ขนตอนในการพั
ั
ฒนา
วิชาชีพครู ดงั ตาราง 8 ดังนี
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ตารางที 8 การสังเคราะห์ขนตอนการพั
ั
ฒนาวิชาชีพครู จากงานวิจยั
ยุพิน ยืนยง (2553)

กรัณย์พล วิวรรธมงคล
(2553)

ธัญพร ชืนกลิน (2553)

ขันที Classifying : C
การคัดกรองระดับความรู้
ความสามารถ ทักษะทีสําคัญ
เกียวกับการจัดการเรี ยนรู้และ
การวิจยั ในชันเรี ยนเพือจัด
กลุ่มครู และเลือกวิธีการ
นิเทศทีต้องการและเหมาะสม
สําหรับครู แต่ละกลุ่ม
ขันที Informing : I การ
ให้ความรู้ก่อนการนิ เทศ เรื อง
การนิเทศแบบหลากหลาย
วิธีการ การวิจยั ในชันเรี ยน
และเทคนิควิธีสอน
ขันที Proceeding : P
การดําเนินงานซึง
ประกอบด้วย
. การประชุมก่อน
การสังเกตการสอน
(Pre - conference )
3.2 การสังเกตการสอน
(Observation)
3.3 ประชุมหลังสังเกตการ
สอน
ขันที Evaluation : E
การประเมินผลการนิเทศ
โดยมีการกํากับ ติดตาม
(Monitoring) เพือให้
การดําเนินการนิเทศ
เกิดประสิ ทธิภาพ

ขันที การศึกษาสังเกต
บริ บท (Contextual Studying
: C)
ขันที การเตรี ยมความ
พร้อม (Preparing : P)
ขันที ร่ วมมือวางแผน
(Planning : P)
ขันที ปฏิบตั ิการ
(Monitoring : M)
ขันที ประเมินผล
(Evaluation : E)

ระยะที ระยะการเตรี ยมการ
(Preparing Phase : P)
ระยะที ระยะวางแผน
การโค้ช (Planning Phase :
P)
ระยะที ระยะปฏิบตั ิการ
โค้ช (Coaching Phase : C)
ระยะที ระยะการ
ประเมินผลการโค้ช
(Evaluation Phase : E )

ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์
ขันที การคัดกรองระดับ
ความรู้ และการศึกษาสังเกต
บริ บท (Classifying : C and
Contextual Studying : C)
ขันที การเตรี ยมความ
พร้อม (Preparing : P)
ขันที ร่ วมมือวางแผน
(Planning : P)
ขันที การให้ความรู้ก่อน
การนิเทศ (Informing : I)
ขันที ปฏิบตั ิการ และการ
ดําเนินการ (Monitoring : M,
Coaching : C, Proceeding :
P)
ขันที การประเมินผล
การโดยมีการกํากับ ติดตาม
(Monitoring) เพือให้การ
ดําเนินการนิเทศเกิด
ประสิ ทธิภาพ

จากตารางการสังเคราะห์ขนตอนการพั
ั
ฒนาวิชาชี พครู จากงานวิจยั ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผล
การสังเคราะห์ประกอบด้วยขันตอนในการพัฒนาวิชาชี พครู 6 ขันตอนดังต่อไปนี ขันที 1 การคัด
กรองระดับความรู้ และการศึกษาสังเกตบริ บท (Classifying : C and Contextual Studying : C)
ขันที 2 การเตรี ยมความพร้อม (Preparing : P) ขันที 3 ร่ วมมือวางแผน (Planning : P) ขันที 4 การให้
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ความรู ้ก่อนการนิ เทศ (Informing : I) ขันที 5 ปฏิบตั ิการ และการดําเนินการ (Monitoring : M,
Coaching : C, Proceeding : P) ขันที 6 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation : E) โดยมีการกํากับ
ติดตาม (Monitoring) เพือให้การดําเนินการนิ เทศเกิดประสิ ทธิ ภาพ และผูว้ ิจยั ยังได้สรุ ปขันตอนใน
การพัฒนาวิชาชีพครู เป็ นแผนภูมิรูปภาพได้ดงั นี
ขันที การคัดกรองระดับความรู้
และการศึกษาสั งเกตบริบท (Classifying :
C and Contextual Studying : C)

ขันที

การประเมินผลการนิเทศ
(Evaluation : E)
โดยมีการกํากับ ติดตาม (Monitoring)
เพือให้ การดําเนินการนิเทศเกิด
ประสิทธิภาพ

ขันที ปฏิบัติการ และการดําเนินการ
(Monitoring : M, Coaching : C,
Proceeding : P)

ขันที การเตรียมความพร้ อม
(Preparing : P)

ขันที ร่ วมมือวางแผน
(Planning : P)

ขันที การให้ ความรู้ก่อนการนิเทศ
(Informing : I)

แผนภูมิภาพที 9 การสังเคราะห์ขนตอนการพั
ั
ฒนาวิชาชีพครู จากงานวิจยั
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การจัดการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction)
แนวคิด
ในบริ บทของการศึกษานันในความหมายของคําว่าครู คือ ผูม้ ีหน้าที ปฏิ บตั ิการสอนทีช่วย
ในการสนองตอบกับความต้องการในการเรี ยนรู้ ต่อผูเ้ รี ยน และมีความเข้าใจในความแตกต่างและ
ความต้องการของนักเรี ยนแต่ละบุคคลทีแสดงออกถึงอารมณ์และความรู ้สึกทีเกิดจากทํางานร่ วมกัน
รวมถึงความชัดเจนในเนือหาในจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะปฏิบตั ิ และช่วยให้
นัก เรี ยนมี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจและสนองตอบกับ ความต้อ งการของผู ้เ รี ยนไปในทางที ดี ขึ น
ความแตกต่าง คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีสนองตอบความต้องการในการเรี ยนรู ้ให้กบั
ผูเ้ รี ย น โดยเฉพาะอย่า งยิงการจัด กลุ่ ม นัก เรี ย นในการเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่ มย่อยๆ จะได้ผลดี ม ากกว่า
รู ปแบบทัว ๆ ไปซึ งเชื อว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนจะช่วยให้นกั เรี ยนแต่ละคน
มีความรู ้ ความเข้าใจในพืนฐานที เหมือนกัน (Archambault et al., 1993; Bateman, 1993;
International Institute for Advocacy for School Children 1993; McIntosh, Vaughn, Schumm,
Haager, & Lee 1993; Tomlinson 1995; Tomlinson, Moon, & Callahan 1998; Westberg,
Archambault, Dobyns, a and b; Salvin 1993; Tomlinson 2000 : 1)
เป้ าหมายของการเรี ยนในห้องเรี ยนที เน้นความแตกต่าง คื อ พัฒนาการและความสําเร็ จ
สู งสุ ดของนักเรี ยนแต่ละบุ คคล ซึ งเป็ นเป้ าหมายหลักของโรงเรี ยน คือ เป้ าหมายสู งสุ ดขึนอยู่กบั
นักเรี ยนทุกคน “ระดับชัน” มีความรู ้ความเข้าใจและพัฒนาการด้านทักษะต่าง ๆ ในการเรี ยนรู ้แต่ละ
ขันที เกิ ดขึ นตามเวลาที กําหนด จากนันโรงเรี ย นก็ จ ะวัด ความก้าวหน้าของนัก เรี ย นทุ กคนที ได้
กําหนดไว้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เป้ าหมายสําคัญนักเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจในการการเรี ยนรู้ได้
ตรงมาตรฐานทีกําหนด เมือมีการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนนักเรี ยนแต่ละคนก็จะได้เรี ยนรู ้ใน
ทักษะใหม่ ๆ ตลอดจนแนวคิดใหม่ ๆ ในทํานองเดียวกันในแต่ละปี ก่อนทําการเรี ยนการสอนมักจะ
มี นัก เรี ย นบางคนในแต่ ล ะชันเรี ย นที แสดงออกถึ ง ความสามารถในการเรี ย นรู ้ ใ นทัก ษะต่ า ง ๆ
ออกมา ผูท้ ีทําหน้าที ในการสอนให้กบั พวกเขาเหล่านันจะต้องทํา “การสอน” ให้เกิ ดการเรี ยนรู้
เพิมขึ น ซึ งนักเรี ยนกลุ่ มนี จะรั บ รู ้ จากสิ งที เรี ยนได้เร็ วและสู งเมื อเที ยบกับ การจัดการเรี ย นสอน
ทัวไปในชันเรี ยน หากสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนนันครู จะต้องใช้มาตรฐานซึ ง
เป็ นเครื องมือสําคัญในการกําหนดการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และเป็ นตัวกําหนดความก้าวหน้าในการ
เรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน อย่างไรก็ตามครู จะต้องคอยศึ กษาความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรี ยน
อย่ า งใกล้ ชิ ด ซึ งการเรี ยนรู ้ จ ะประสบผลสํ า เร็ จ ได้ จ ะต้ อ งเริ มต้ น จากวิ ธี ก ารสอนที แสดง
ความสัมพันธ์เชิงบวกทีครู เป็ นผูเ้ ริ มต้นจัดให้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ (Archambault et al., 1993;
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Bateman 1993; International Institute for Advocacy for School Children 1993; McIntosh,
Vaughn, Schumm, Haager, & Lee 1993; Tomlinson 1995; Tomlinson, Moon, & Callahan 1998;
Westberg, Archambault, Dobyns, a and b; Salvin 1993, Tomlinson 2000 : 1)
การจัดการเรี ยนการสอนให้ประสบผลสําเร็ จนัน ครู จะต้องจัดประสบการณ์ให้กบั นักเรี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้และจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนเชือมโยง เสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนทุก
คนได้มีส่วนร่ วมการเรี ยนการสอน หรื อ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนและโรงเรี ยนต้อง
ศึกษาข้อมูล ของนัก เรี ย นก่ อนการจัดการเรี ย นการสอน เพื อให้ตรงตามความความต้องการของ
นัก เรี ยน ซึ งประกอบด้ ว ย ความสามารถ ความสนใจ ความพร้ อ ม และสไตล์ ก ารเรี ยนรู้
(Archambault et al., 1993; Bateman 1993; International Institute for Advocacy for School
Children 1993; McIntosh, Vaughn, Schumm, Haager, Lee 1993; Tomlinson 1995; Tomlinson,
Moon, & Callahan 1998; Westberg, Archambault, Dobyns, a and b; Salvin 1993, Tomlinson
2000 : 1)
นอกจากนี นักวิชาการได้ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ดังนี
Tomlinson (1999) ได้ก ล่าวถึ ง การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ างระหว่างบุ คคล
การสอนที มี ระสิ ทธิ ภาพนันต้องตอบสนองความต้องการในการเรี ยนตามความสนใจและความ
พร้อมของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
Tomlinson (1999) การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล หมายถึ ง
การจัดการเรี ย นการสอนที ช่ วยให้ค รู ส ามารถ จัด ระบบ ระเบี ยบ และจัด โครงสร้ างหรื อกรอบ
แนวคิดเกียวกับการเรี ยนการสอน
Tomlinson (1999) การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คล หมายถึ ง
การจัดการเรี ยนสอนที ไม่ได้มุ่งเน้นให้กบั บุคคลใดบุคคลหนึ ง หรื อให้คาํ แนะนําสําหรับบางคน
แต่ เป็ นการจัดกิ จกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของนัก เรี ย นทุก คนที แตกต่า งกัน ในการ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ได้เท่าเทียมกัน เช่ น การสร้างแบบจําลอง หรื อ
สถานการณ์ในการจัดกิจกรรมร่ วมกัน การให้คาํ แนะนํา และกลยุทธ์การเรี ยนการสอนที เปิ ดโอกาส
ให้ผเู้ รี ยนมีอิสระในการทํางานร่ วมกัน
Tomlinson (1999) การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึ ง การจัด
กิจกรรมทีการตอบสนองความต้องการของนักเรี ยนทีสามารถแยกความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้
แล้วนัน จะต้องกําหนดขอบเขตในการจัดการเรี ยนการสอนให้มีความเหมาะสม เช่น เวลา การสร้าง
ความตระหนัก การตัดสิ นใจ และการดําเนินการในการจัดการเรี ยนการสอนทีจะสนองตอบความ
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แตกต่างระหว่างบุคคลให้กบั นักเรี ยนทุกคนจึงจะถือว่าเป็ นความสําเร็ จทีดี ทีสุ ด จุดมุ่งหมายหลัก
ของการจัดการเรี ยนการสอนทีเสริ มสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นการจัดรู ปแบบการเรี ยน
การสอนหรื อจัดประสบการณ์ ในการเรี ยนรู ้ ให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน โดยการเตรี ยมความ
พร้อมให้กบั นักเรี ยนอันจะเป็ นประโยชน์และมีคุณค่าต่อนักเรี ยนแต่ละคน
Tomlinson (1999) การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล หมายถึ ง
ความแตกต่ าง คื อ วิธีก ารเชิ งรุ ก ในการจัด การเรี ย นการสอนอย่างเป็ นระบบ และปรั บการเรี ย น
การสอนให้มีค วามยืดหยุ่นต่อการเรี ยนรู้ เพื อสนองตอบความแตกต่ างของนักเรี ยนและช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุผลสู งสุ ดตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
Tomlinson (2010) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทีว่า การเรี ยนการสอนที อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพจําเป็ นต้องให้การศึ กษาและดําเนิ นการอย่าง
รอบคอบและโดยเจตนาทีจะตอบสนองความต้องการเฉพาะของนัก เรี ย น การเรี ย นการสอน
ที เสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ช่ ว ยให้ เ ราสามารถมองเห็ น การเรี ย นรู ้ จ ากความ
หลากหลายแง่หลายมุมมองของนักเรี ยน ซึ งเป็ นเรื องทีละเอียดอ่อนสําหรับการจัดการเรี ยนรู ้ซึงบ้าง
ครังเราอาจจะมองตรงทีว่าความเหมือนทีแตกต่าง
จากความหมายทีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คลที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนันต้อ งตอบสนองความต้อ งการในการเรี ย นรู้ ความสนใจ
ความพร้ อมของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ความสอดคล้องกับหลักสู ตรและเนื อหา และให้ความสําคัญต่อ
จุดประสงค์และกลยุทธ์ข องรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพือให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ อย่างแท้จริ ง
ซึงสามารถสรุ ปหลักการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
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การจัดการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
ครูวเิ คราะห์ ผ้เู รียนและความต้ องการของผู้เรียน
แนวทางการการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วย
เนือหา
มีความสอดคล้องผู้เรียน

การจัดกลุ่ม
ให้ สอดคล้องกับผู้เรียน

การประเมินผล
และประเมินเพือตัดสิน

กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

เนือหา

กระบวนการ

ผลผลิต

ศักยภาพของผูเ้ รี ยน

ความสามารถ

ความสนใจ

ลีลาการเรี ยนรู้

กลยุทธ์ วิธีการสอนทีใช้ในการบริ หารจัดการชันเรี ยน ประกอบด้วย
พหุปัญญา
คิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา
คิดสร้างสรรค์
คิดวิจารณญาณ
คิดเชิงระบบ
ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
ฯลฯ

เนือหาทีท้าทาย
ระดับความสนใจ ความสามารถ
ชินงาน ภาระงาน
ข้อตกลง
การทํางานร่ วมกัน
กระบวนการกลุ่ม
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)

MAT
เทคนิคการใช้คาํ ถาม
กิจกรรมทีนักเรี ยนสนใจ
กลุ่มความสามารถ
ชิ นงาน ภาระงาน
การจดบันทึก อนุทิน
การเรี ยนการสอนทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

ผู้เรียนได้ รับการพัฒนาอย่ างเต็มตามศักยภาพ

แผนภูมิภาพที 10 : หลักการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของ Tomlinson
(2000 : 3)
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หลักการและความสํ าคัญทีมีผลต่ อความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
1. ห้องเรี ยนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลต้องมีความยืดหยุ่น ต้องแสดงให้เป็ นถึง
ความชัดเจนในเป้ าหมายของการเรี ย นการสอนของครู และนัก เรี ย น และนัก เรี ย นต้องเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนเรี ยนการสอน เน้นทีการจัดการกระบวนการกลุ่ม และการวัดผลประเมิน
สื อทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน และต้องใช้รูปแบบ เทคนิ ค วิธีการการจัดการเรี ยน
การสอนทีหลากหลายเพือส่ งเสริ มความสามารถของผูเ้ รี ยนทีแตกต่างกัน
2. การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลควรใช้เครื องมือวัดผลและประเมิน
ทีมีความสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและวัดอย่างต่อเนื อง ควรมีการ
วางแผนการเรี ย นการสอนให้ ชัด เจนคลอบคลุ ม กับ เนื อหาที มี ค วามสอดคล้อ งกับ การวัด ผล
ประเมินผล ซึ งเป็ นเป้ าหมายสําคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพ และควรคํานึงถึง
การสร้ า งความตระหนั ก ความต้ อ งการ ความสนใจในการเรี ยนรู ้ ใ ห้ ก ับ นั ก เรี ยน รวมถึ ง
การแลกเปลียนเรี ยนรู้ การสอบถามนักเรี ยนเพือให้ได้ขอ้ มูลมาใช้ในการออกแบบการเรี ยนการสอน
ทีมีประสิ ทธิ ภาพต่อผูเ้ รี ยน
3. ความยืดหยุ่นในการจัดกลุ่ มเพือช่ วยให้ผูเ้ รี ย นประสบผลสําเร็ จและมี โอกาสในการ
เรี ยนรู ้ ในการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนครู จะต้องมีความยืดหยุน่ ในการจัดกลุ่มนักเรี ยนทีมี
ความแต่ต่างกันออกไป ซึ งในบางครั งอาจจะจัดทังชันเรี ยน เป็ นกลุ่ มขนาดเล็ก หรื อทํางานเป็ น
รายบุคคล การเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยนในการทํางานร่ วมกันกับเพือนภายในกลุ่มจะช่วยให้
นักเรี ยนได้แสดงออกทางด้านความคิดเห็นของแต่ละบุคคล และครู ตอ้ งแน่ใจว่าการจัดกลุ่มทีคละ
ความพร้อมของนักเรี ยนแต่ละคนนันในการทํางานร่ วมกันนันจะช่วยดึงเอาความสามารถของแต่ละ
คนออกมาให้ได้ บางครังในการทํางานร่ วมกันของนักเรี ยนในชันเรี ยนก็จะมีรูปแบบทีแตกต่างกัน
ออกไป หรื ออาจจะมี รูปแบบที เหมือนกัน (อย่างเช่ น การจัดกลุ่ มให้นักเรี ยนฟั งเนื อหาจากเทป)
การจัดกลุ่มของนักเรี ยนทีมีรูปแบบการเรี ยนรู ้ทีแตกต่างกัน (เช่น นักเรี ยนทีเรี ยนรู้ทีดีทีสุ ด ก็จะเน้น
การฝึ กปฏิบตั ิเพือให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทีสามารถนําความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้) บางครังการจัด
กิ จ กรรมกลุ่ ม ให้ นัก เรี ย นทํา งานร่ ว มกัน นัก เรี ย นมี ส่ ว นสํ า คัญ ในการทํา งานซึ งเปรี ย บเสมื อ น
นักเรี ยนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายสําคัญทีสุ ดคนหนึ งของกลุ่ม แล้วในทีสุ ดการจัดการจัดกิ จกรรมโดยการ
แบ่งกลุ่มทีมีความยืดหยุน่ ก็จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถตัดสิ นใจเกียวกับการทํางานของนักเรี ยนเอง
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การจัดการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล
ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีเนื อหาสาระทีเกียวข้องที
ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องเรี ยนรู ้เพือนําไปสู่ การปฏิบตั ิตามกระบวนการทีกําหนดให้ได้อย่าง
เป็ นรู ปธรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน แนวทางการจัดการเรี ยนการสอน กระบวนการจัดการเรี ยน
การสอน การประเมิ น ผลการจัด การเรี ย นการสอนและการวิจ ัย เพื อพัฒ นาการเรี ยนการสอน
ซึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
การวิเคราะห์ ผ้ เู รียน
ความสําคัญจําเป็ น
องค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันระหว่างกลุ่มสมาชิ กร่ างกฎหมายอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ
เด็ก (Convention on the Rights of the Child = CRC) โดยประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีสมาชิ ก
อนุสัญญาเมือวันที 27 มีนาคม ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) และมีผลบังคับใช้กบั ประเทศไทยในฐานะเป็ น
กฎหมายระหว่างประเทศเมือวันที 26 เมษายน ค.ศ. 1992 (พ.ศ.2535) ซึ งทําให้ประเทศไทยต้องให้
ความสําคัญกับสิ ทธิ พืนฐานของเด็ก 4 ประการ ได้แก่ สิ ทธิ ในการมีชีวิต สิ ทธิ ทีจะได้รับการ
คุม้ ครองจากกฎหมาย สิ ทธิ ในด้านพัฒนาการ และสิ ทธิ การมีส่วนร่ วม โดยได้บญั ญัติกฎหมายที
เกียวข้องกับสิ ทธิ เด็กหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็ นต้น
ในด้านการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที
สมบูรณ์ มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขันพืนฐาน มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด และมาตรา 24 (1) การจัดเนือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ถือว่าเป็ น
กฎหมายทางการศึ ก ษาที กํา หนดแนวทางในการบริ หารจัดการศึ กษาที หน่ วยงานทางการศึก ษา
โดยเฉพาะระดับปฏิบตั ิการ คือ โรงเรี ยนจะต้องปฏิบตั ิให้ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม อย่างไรก็ตามใน
สถานการณ์ของการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ทีผ่านมามีผลสะท้อนกลับทีแสดงถึงสภาพปั ญหาของผลผลิต
ทางการศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาซึ งเป็ นการทดสอบ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน, 2554 : 7 - 8)
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หลักการวิเคราะห์ ผ้ เู รียนเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
เทคนิ คและวิธีการในการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญนัน ครู มีบทบาทสําคัญใน
ฐานะเป็ นผูอ้ อกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพือเอื ออํานวยให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเองในบรรยากาศและสถานการณ์ ทีครู จดั ให้ผูเ้ รี ยนได้คิดเอง ปฏิ บตั ิเอง และนําไปสู่ การสร้ าง
ความรู ้ ดว้ ยตนเองอย่างพึงพอใจ การรู ้ จกั ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม จะช่วยให้ครู มีขอ้ มูลที
สํ า คัญ ในการออกแบบการจัด การเรี ยนรู้ ที เหมาะสม สนองตอบความ ต้อ งการ ความถนัด
ความสนใจและวิธีการหรื อลีลาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน ควรคํานึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี
1. ธรรมชาติของผูเ้ รี ยน เป็ นเงือนไขของการเรี ยนรู ้ จะมีองค์ประกอบทีมีความแตกต่างกัน
ถ้ามองในเชิงปรัชญา ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนจะมีองค์ประกอบทีแตกต่างกันไปตามสภาพของร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา วิธีคิด ค่านิ ยมและความเชื อ มองในด้านจิตวิทยาพัฒนาการในแต่ละ
ช่วงอายุการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนจะมีความแตกต่างกัน รวมทังในทางสังคมด้วย จึงจําเป็ นทีครู ผสู ้ อน
จะต้องคํานึ งและวิเคราะห์ความแตกต่างให้ครอบคลุ มทังด้านปรัชญาและจิตวิทยาพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยน ทังทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ดังแผนภูมิแสดงองค์ประกอบธรรมชาติ
ของผูเ้ รี ยนในหน้าถัดไป
2. ประสบการณ์และพืนฐานความรู ้เดิม ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความรู ้หรื อประสบการณ์ทีผ่าน
มาไม่เหมือนกันแม้จะผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ ในสถานการณ์ เดี ยวกัน ทังนี เพราะผูเ้ รี ยนได้รับการ
อบรมเลียงดูจากครอบครัว มีธรรมชาติและศักยภาพในการเรี ยนรู ้ทีแตกต่างกันเป็ นพืนฐานซึ งมีผล
ต่อการเรี ยนรู ้ใหม่
3. วิธีการเรี ยนรู้หรื อลีลาการเรี ยนรู้ (Learning Styles) ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ซึงเดวิค คอล์ป (David Kolb) ได้แบ่งคนตามวิธีการเรี ยนรู ้ไว้ 4 รู ปแบบ ดังนี
3.1 ผูเ้ รี ยนทีมีวิธีการเรี ยนรู้หรื อลีลาการเรี ยนรู้จากจินตนาการของตนเอง โดยอาศัย
ความสามารถในการรับรู ้และการสร้างจินตนาการต่าง ๆ ขึนเอง สามารถไตร่ ตรองจนมองเห็นภาพ
โดยส่ วนรวม ผูเ้ รี ยนกลุ่มนี จะทํางานได้ดีในสถานการณ์ทีต้องการความคิดหลากหลาย เช่น ในการ
ระดมสมอง ผูเ้ รี ยนกลุ่มนี จะให้ความสนใจแก่บุคคล สังคม วัฒนธรรมต่าง ๆ เหมาะทีจะเรี ยนรู ้ไป
เป็ นผูเ้ ชี ยวชาญทางด้า นศิ ล ปะการใช้อารมณ์ จิ น ตนาการ ผูเ้ รี ย นกลุ่ ม นี จะมี ค วามเก่ ง ทางด้า น
มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็ นผูม้ ีแนวคิดอเนกมัย (Diverge) แผนภูมิแสดงองค์ประกอบธรรมชาติ
ของผูเ้ รี ยน
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ความถนัด
สติปัญญา

ค่านิยม

ความสนใจ
ความเชือ

ความต้องการ

จิตใจ

ร่ างกาย
สังคม

อารมณ์
พืนฐานความรู ้เดิม

แผนภูมิภาพที 12 วิธีการเรี ยนรู้หรื อลีลาการเรี ยนรู้ (Learning Styles) ของเดวิท คอล์ป
กระทรวงศึกษาธิการ (2545)
3.2 ผูเ้ รี ย นที มี วิธี ก ารเรี ย นรู้ ห รื อ ลี ล าการเรี ย นรู้ ที หนัก ไปในทางการคิ ด วิเ คราะห์
หรื อซึมซับ (Assimilator) มีความสามารถในการสรุ ปหลักการ สนใจในทฤษฎีต่าง ๆ ให้ความสนใจ
กับประสบการณ์จริ งค่อนข้างน้อย แต่สนใจในหลักการเชิงนามธรรมก่อน ไม่ชอบลงมือปฏิบตั ิและ
มักไม่คาํ นึงถึงการนําทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ ผูเ้ รี ยนกลุ่มนี ควรจะเรี ยนรู ้ในสาขาวิทยาศาสตร์ พืนฐาน
และในสาขาทีเกียวกับการวิจยั ต่าง ๆ
3.3 ผูเ้ รี ยนทีมีวิธีการเรี ยนรู้หรื อลีลาการเรี ยนรู้ทีเป็ นเอกนัย (Coverage) หนักไปใน
ทางการใช้สามัญสํานึ ก ชอบนําแนวคิดทีเป็ นนามธรรมไปปฏิ บตั ิ สามารถสรุ ปวิธีทีถูกต้องทีสุ ด
เพียงวิธีเดียวทีจะสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหามากกว่าใช้อารมณ์ ชอบทํางานกับวัตถุมากกว่า
บุคคล มักสนใจเรี ยนรู ้เฉพาะเจาะจงในสิ งใดโดยเฉพาะและมีความเชียวชาญเฉพาะเรื อง ผูเ้ รี ยนกลุ่ม
นีเหมาะทีจะไปเรี ยนรู ้ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เป็ นต้น
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3.4 ผูเ้ รี ยนทีมีวิธีการเรี ยนรู้หรื อลีลาการเรี ยนรู้แบบปรับปรุ ง (Accommodator) หนักไปใน
ทางการเรี ยนรู ้ให้เกิดปั ญญาจากการปฏิบตั ิของตนเอง เป็ นผูเ้ รี ยนทีชอบลงมือปฏิบตั ิ ชอบทดลองจะ
ทํางานได้ดีในสถานการณ์ทีต้องใช้การปรับตัว เป็ นนักแก้ปัญหาด้วยวิธีการทีตนคิดขึนเอง ซึ งได้มา
จากการคิ ดค้น ลองผิด ลองถู ก ชอบทํา งานกับ บุ ค คล คนกลุ่ ม นี จะมี พื นฐานในสาขาที ต้องการ
ประยุกต์ และใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น นักบริ หาร นักการตลาด และพนักงานขาย เป็ นต้น
ส่ วน Anthony Grasha และ Shery1 Reichmann ได้จาํ แนกลักษณะการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ออกเป็ น 6 แบบ คือ
1. แบบอิสระ (Independence) ลักษณะของผูเ้ รี ยนประเภทนีชอบทีจะคิดและทํางานต่าง ๆ
ด้ว ยตนเอง ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้อื น มี ค วามตังใจที จะศึ ก ษาในสิ งที ตนเองเห็ น ว่า มี
ความสําคัญ และมีความเชือมันว่าตนเองสามารถเรี ยนรู ้ได้
2. แบบหลบหลีก (Avoidance) ลักษณะของผูเ้ รี ยนประเภทนี จะไม่สนใจการเรี ยนรู ้เนื อหา
สาระตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบดังเดิม (Traditional Classroom) ไม่มีส่วนร่ วมกับผูเ้ รี ยนคน
อืน ไม่สนใจสิ งทีเกิดขึนในห้องเรี ยน และมีความคิดว่าห้องเรี ยนเป็ นสิ งทีน่าเบือหน่าย
3. แบบร่ วมมือ (Collaboration) ผูเ้ รี ยนแบบนีจะเรี ยนรู ้ได้ดีจากการแลกเปลียนความคิดเห็น
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้จากกันและกัน ผูเ้ รี ยนจะร่ วมมือกับผูส้ อนและเพือน ๆ ชอบทํางานร่ วมกับคน
อืน ๆ มองว่าห้องเรี ยนเป็ นสังคมทีมีปฏิสัมพันธ์ทีก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
4. แบบพึงพา (Dependence) ผูเ้ รี ยนลักษณะนีจะไม่ค่อยอยากเรี ยนรู ้ จะเรี ยนเฉพาะสิ งทีถูก
กําหนดให้เรี ยน ต้องมีการบอกให้ทาํ ซึ งจะเป็ นคนทีไม่มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ไม่มีความคิดเป็ น
ของตนเอง
5. แบบแข่งขัน (Competition) ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้เนื อหาสาระเพือมุ่งหวังทีจะทําให้ได้ดีกว่า
คนอืน ๆ มี ความรู ้ สึกว่าจะต้องแข่งขันเพือให้ได้รับรางวัลจากห้องเรี ยนเป็ นคะแนนหรื อคําติ ชม
ผูเ้ รี ยนประเภทนี มีความรู ้ สึกว่าตนเองจะต้องชนะเสมอ จึงทําให้คนอืนไม่ชอบทีจะมีส่วนร่ วมกับ
ผูเ้ รี ยนแบบนี
6. แบบมีส่วนร่ วม (Participation) ผูเ้ รี ยนต้องการทีจะเรี ยน ชอบเข้าห้องเรี ยน มีความ
รับผิดชอบในการเรี ยน มี ส่วนร่ วมกับคนอื น ๆ มี ความรู ้ สึกกว่าตนเองมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมใน
ห้องเรี ยนให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ แต่จะมีส่วนร่ วมน้อยในกิจกรรมทีไม่ได้อยูใ่ นแนวทางของวิชา
ทีเรี ยน
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สรุ ปได้ว่าการจัดการเรี ยนการสอนทีครู ตอ้ งมีความรู้ความเข้าใจในตัวผูเ้ รี ยนให้มากทีสุ ด
เพือเลือกวิธีการสอนและกลยุทธ์ในการพัฒนาผูท้ ีมีความแตกต่างกัน ซึ งสามารถจัดการเรี ยนการ
สอนได้หลากหลายวิธีเพือเสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ความสนใจ ความพร้อมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนันบทบาทของครู ตอ้ งเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก เพือน และผูใ้ ห้คาํ
ชี แนะเพือเติ ม เต็ม ให้ก ับ นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ จ ากกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที ครู จ ัดให้ อย่า งเต็ม
ศักยภาพ
วิธีการวิเคราะห์ ผ้ เู รียน
วิธี วิเคราะห์ ผูเ้ รี ย นซึ งจะช่ ว ยให้ ค รู ผูส้ อนได้รู้จ ัก ผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุ ค คลหรื อรายกลุ่ ม มี
ขันตอนดังนี
1. กําหนดจุดมุ่งหมาย หรื อความต้องการทีจะใช้ขอ้ มูลเกียวกับตัวผูเ้ รี ยน แล้วนําไปจัดกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนในลักษณะกลุ่มเหมือนหรื อกลุ่มคละ หรื อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะในเรื อง
ทักษะ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีหลายวิธีทีจะให้ได้ขอ้ มูลเกียวกับตัวผูเ้ รี ยน อาทิ การสนทนา
สัมภาษณ์ สังเกต กระบวนการกลุ่ม การทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน การรวบรวมข้อมูลการเรี ยนรู้ดา้ น
สุ ขภาพและด้านพัฒนาการจากระเบียบสะสม บันทึกสุ ขภาพ แฟ้ มผลงาน(Portfolio) และผลการ
ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Learning)
3. วิเคราะห์ ผูเ้ รี ย นรายบุ คคล โดยจําแนกให้เห็ นองค์รวมของผูเ้ รี ย นใน 3 ด้า น คื อ
ความสนใจ สติปัญญา วุฒิภาวะ รวมทังวิธีการเรี ยนรู ้ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างแบบวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนรายบุคคล
ตัวอย่างที 1 ข้อมูลธรรมชาติของผูเ้ รี ยนและวิธีการเรี ยนรู้
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
ชือผูเ้ รี ยน
วิธีการเรี ยนรู้
ความสนใจ สติปัญญา วุฒิภาวะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ตัวอย่างที 2 ข้อมูลประสบการณ์พืนฐานการเรี ยนรู ้
ชือผูเ้ รี ยน

ประสบการณ์พืนฐานการเรี ยนรู ้
ความรู้
ทักษะ
ผลงาน

วิธีการเรี ยนรู้

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวอย่าง แบบวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายกลุ่มตามวิธีการเรี ยนรู ้
กลุ่มจินตนาการ
กลุ่มคิดวิเคราะห์
กลุ่มสามัญสํานึก
กลุ่มปฏิบตั ิ
1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
6.
6.
6.

ตัวอย่าง แบบวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายกลุ่มตามศักยภาพผูเ้ รี ยน
กลุ่มศักยภาพ
รายชือผูเ้ รี ยน
1. เหตุผล
1
2
2. ภาษา
1
2
3. ศิลปะ
1
2
4. มิติสัมพันธ์
1
2
5. ดนตรี
1
2
6. มนุษยสัมพันธ์
1
2
7. เข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิต
1
2
8. ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
1
2

3
3
3
3
3
3
3
3

118
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545 (หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา) ได้กาํ หนดในมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้อง
ดําเนินการ ดังนี 1) จัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รี ยน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้คิดได้ คิดเป็ นทําเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้อย่าง
ต่อเนือง 4) จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน
รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ครู สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื อการเรี ยน และอํานวยความสะดวกเพือให้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ และมีความรอบรู ้ รวมทังสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการจัด
การเรี ยนรู้ ทังนีครู และผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ 6) จัดการเรี ยนรู้ให้เกิดขึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที มีการประสานความร่ วมมือกับบิดา
มารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพือร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ ดังนันในการ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงมีแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วย
การจัดการเรียนการสอนทีเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ความหมายของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
Carl R. Rogers. อ้างถึงใน วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542. ได้ให้ความหมายของการเรี ยน
การสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทีว่า เป้ าหมายทีสําคัญทีสุ ดของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้สูงสุ ดตามศักยภาพของตน แนวคิดเกียวกับการ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมีลกั ษณะการให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีบทบาท
รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตน แต่อย่างไรก็ตามผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทังในด้านความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัดและทักษะพืนฐานอันเป็ นเครื องมือสําคัญทีจะใช้ในการเรี ยนรู้
ทักษะของมนุษย์จึงเป็ นเรื องสําคัญทักษะเหล่านันประกอบด้วย ทักษะเก่งคิด ทักษะเก่งปฏิบตั ิ และ
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ทักษะเชิ งเทคนิ ค ซึ งจะต้องผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้จากความสามารถในการฟั ง พูด อ่าน เขียน
วิเคราะห์ ระดับสติปัญญาและการแสดงผลออกมาจากการเรี ยนรู้
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2544 : 1-13) ได้กล่าวถึง การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
คือ การศึ กษาลักษณะต่าง ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยนจึงเป็ นสิ งหนึ งที ผูส้ อนควรให้ความสําคัญเพือจะได้
สามารถวิเคราะห์ผเู้ รี ยนและออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ทีเหมาะสม
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2550) หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
กําหนดจุดมุ่งหมายกิจกรรม และวิธีการเรี ยนรู้ ได้คิดเอง ปฏิบตั ิเอง ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง รวมทังได้
ประเมินผลการพัฒนาการเรี ยนรู้ตามศักยภาพ ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละ
คน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2544 : 5 - 7) ได้กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู้ทีเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ หรื อการเรี ยนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ ทีได้จดั หรื อ
ดําเนินการให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน ความแตกต่างระหว่างบุคคลความสามารถทางปั ญญา วิธีการ
เรี ยนรู้โดยบูรณาการคุณธรรม ค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิจริ ง
ได้พฒั นากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และแสวงหาความรู้ดว้ นตนเองตามความ
ถนัด ความสนใจด้วยวิธีการ กระบวนการ และแหล่งการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายทีเชือมโยงกับชี วิตจริ ง
ทังในและนอกห้องเรี ยน มีการวัดผล ประเมินผล ตามสภาพจริ ง ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตาม
มาตรฐานหลักสู ตรทีกําหนด เพือให้การจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับแนวทางทีระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติได้บญั ญัติไว้ สถาบันการศึกษาจึงมีหน้าทีโดยตรงทีจะกําหนดเป้ าหมาย ภารกิจ
และแสวงหา ยุทธศาสตร์ ต่างๆ ในการดําเนินการเพือให้ผเู้ รี ยนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
และความสามารถ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
American Psychological Association (1997) ได้ให้ความหมายไว้ดงั นี หลักสําคัญของการ
กําหนดเป้ าหมายในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ทีจะให้ผเู้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้ได้
นัน ครู ตอ้ งคอยเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน แนะนํา และชี แนวทางในการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้สามารถ
สร้างความรู ้ความเข้าใจทีเกิดขึนจากการจัดการเรี ยนรู ้ สามารถเชือมโยงองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
พร้ อมกับหาและนําวิธีการทีได้จากการเรี ยนรู ้ ทีเป็ นประโยชน์ในการดํารงชี วิต โดยที ครู ตอ้ งจัด
กิจกรรมการเรี ยนเรี ยนการสอนให้ตรงตามความต้องการและศักยภาพของผูเ้ รี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู ้ทีมีความหมายอย่างแท้จริ ง การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้มีประประสิ ทธิ ภาพนัน ครู ตอ้ ง
ใช้กลยุทธ์ วิธีการ เทคนิคการสอนหรื อรู ปแบบการสอนทีจะทําให้ผเู ้ กิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองที
เกิดจากข้อมูลพืนฐานหรื อประสบการณ์ ต่าง ๆ ทีได้จากผูเ้ รี ยนซึ งมีความแตกต่างกันออกไป โดยที
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ครู ต้อ งเป็ นผูจ้ ัด กระบวนการเรี ย นรู้ ที ส่ ง เสริ ม กระตุ ้น ให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ อ ัน จะส่ ง ผลต่ อ
คุณลักษณะนิสัยทีดีให้กบั ผูเ้ รี ยน เพือจะได้สามารถคิดและสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
จุดเน้ นของการจัดการสอนทีผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
1. ผูเ้ รี ยนได้ประโยชน์สูงสุ ด
2. ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย
4. ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวติ จริ ง
ทฤษฏีการเรียนรู้ทสนั
ี บสนุนการเรียนการสอนทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
1. ทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory)
2. ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory)
3. ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Theory of Collaborative Learning)
หลักการเรียนรู้ เพือการจัดการเรียนการสอนทีเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยน สร้างความรู้ดว้ ยตนเอง (Construction) ด้วยการใช้กระบวนการเรี ยนรู้
(learning process) ได้แก่
1. มีส่วนร่ วม (Participation) อย่างตืนตัว (Active)
2. มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และร่ วมมือ ร่ วมใจ (Co-Operation) ในการแลกเปลียนเรี ยนรู้
(Share and Learning)
3. ทํากิจกรรมเพือพัฒนาทังสมองซีกซ้ายและขวา หรื อพัฒนาพหุปัญญา (Multiple
Intelligences)
4. การคิด (Thinking) ซึงกระตุน้ ด้วยการถาม (Inquiry)
5. นําความรู้ไปใช้ และประยุกต์ใช้ (Application)
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ลักษณะของการจัดกิจกรรมทีเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
จากทีกล่าวมาทังหมด สามารถสรุ ปลักษณะของการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ อาภรณ์ ใจเทียง (2546) ได้กล่าวไว้ดงั นี
1. Active Learning เป็ นกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทํา หรื อปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ด้วยความ
กระตือรื อร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ์ แก้ปัญหา ฯลฯ ได้ใช้
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างแท้จริ ง ผูส้ อนทําหน้าที เตรี ยมการจัด
บรรยากาศการเรี ยนรู ้จดั สื อสิ งเร้าเสริ มแรงให้คาํ ปรึ กษาและสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. Construct เป็ นกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนได้คน้ พบสาระสําคัญหรื อองค์การความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง
อันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปลียนเรี ยนรู้และลงมือปฏิบตั ิจริ ง ทําให้ผเู้ รี ยนรักการ
อ่าน รักการศึกษาค้นคว้าเกิดทักษะในการแสวงหาความรู ้เห็นความสําคัญของการเรี ยนรู ้ ซึ งนําไปสู่
การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Man) ทีพึงประสงค์
3. Resource เป็ นกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทีหลากหลายทังบุคคล
และเครื องมือทังในห้องเรี ยน และนอกห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยนได้สัมผัสและสัมพันธ์ กับสิ งแวดล้อมทังที
เป็ นมนุ ษย์ (เช่นชุ มชน ครอบครัว องค์กรต่าง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการทีว่า
“การเรี ยนรู ้เกิดขึนได้ทุกทีทุกเวลาและทุกสถานการณ์)
4. Thinking เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ มกระบวนการคิด ผูเ้ รี ยนได้ฝึกวิธีคิดในหลายลักษณะ
เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกว้าง คิดลึกซึ ง คิดไกล คิดอย่างมี
เหตุผลเป็ นต้น (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2543 : 55 - 59) การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้คิดอยูเ่ สมอใน
ลัก ษณะต่ า ง ๆ จะทํา ให้ผูเ้ รี ยนเป็ นคนคิ ดเป็ น แก้ปั ญหาเป็ น คิ ดอย่างรอบคอบมี เหตุ ผล
มีวจิ ารณญาณ ในการคิด มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทีจะเลือกรับและ
ปฏิเสธข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกได้อย่าง
ชัดเจนและมีเหตุผลอันเป็ นประโยชน์ต่อการดํารงชีวติ ประจําวัน
5. Happiness เป็ นกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนได้เรี ยนอย่างมีความสุ ข เป็ นความสุ ขทีเกิดจากประการ
ทีหนึ งผูเ้ รี ย นได้เรี ย นในสิ งที ตนสนใจสาระการเรี ย นรู ้ ชวนให้ส นใจใฝ่ ค้นคว้า ศึ กษาท้า ทาย
ให้ แ สดงความสามารถและให้ใ ช้ ศ ัก ยภาพของตนอย่ า งเต็ ม ที ประการที สองปฏิ สั ม พัน ธ์
(Interaction) ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนและระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน มี ลกั ษณะเป็ นกัลยาณมิตร
มีการช่วยเหลือ เกือกูลซึ งกันและกัน มีกิจกรรมร่ วมด้วยช่วยกัน ทําให้ผเู้ รี ยนรู้สึกมีความสุ ขและ
สนุกกับการเรี ยน
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6. Participation เป็ นกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวางแผนกําหนดงาน วางเป้ าหมาย
ร่ ว มกัน และมี โ อกาสเลื อ กทํา งานหรื อศึ ก ษาค้นคว้า ในเรื องที ตรงกับ ความถนัด ความสามารถ
ความสนใจ ของตนเองทําให้ผเู้ รี ยนเรี ยนด้วยความกระตือรื อร้น มองเห็นคุณค่าของสิ งทีเรี ยนและ
สามารถประยุกต์ความรู้นาํ ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ จริ ง
7. Individualization ผูส้ อนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผูเ้ รี ยน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองให้เต็มศักยภาพมากกว่าเปรี ยบเทียบแข่งขันระหว่าง
กันโดยมีความเชือมันผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ได้และมีวธิ ี การเรี ยนรู ้ทีแตกต่างกัน
8. Good Habit เป็ นกิจกรรมทีผูเ้ รี ยนได้พฒั นาคุณลักษณะนิสัยทีดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ
ความเมตตา กรุ ณา ความมีนาใจ
ํ ความขยัน ความมีระเบียบวินยั ความเสี ยสละ ฯลฯ และลักษณะ
นิสัยในการทํางานอย่างเป็ นกระบวนการการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน การยอมรับผูอ้ ืน และการเห็น
คุณค่าของงาน เป็ นต้น
บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2550) ผูท้ ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ คือ ครู ผสู้ อน ดังนัน ครู ผสู ้ อนจําเป็ นทีจะต้องทําความเข้าใจในเรื องทีเกียวกับการจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพราะจะช่วยในการปรับเปลียนแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอน
ซึงบทบาทของครู จะเปลียนไปจากเดิม โดยมีบทบาทใหม่ ดังนี
1. เป็ นผูจ้ ดั การ (Manager) เป็ นผูก้ าํ หนดบทบาทให้ผูเ้ รี ยนทุกคนได้มีส่วนเข้าร่ วมทํา
กิจกรรมต่างๆ ทีเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
2. เป็ นผูช้ ่วยเหลือและแหล่งเรี ยนรู ้ (Helper and resource) เป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการในยามทีผูเ้ รี ยนต้องการ อันจะช่วยให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนมีประสิ ทธิภาพ
3. เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและสนับสนุนกระบวนการเรี ยนการสอน (Facilitator) ให้การ
สนับสนุ นช่วยเหลือด้านสื ออุปกรณ์ คําแนะนํา เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถดําเนิ นกิจกรรมไปได้อย่าง
ราบรื น
4. เป็ นผูต้ ิดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบกระบวนการทํางาน ผลงานของผูเ้ รี ยน
รวมทังการเรี ยนรู ้ทีเกิดขึน ในตัวผูเ้ รี ยนเพือนําผลมาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนต่อไป
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ทิศนา แขมมณี (2547 : 36 - 37) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู และได้ให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับ
ครู ผสู้ อนไว้ ดังนี
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับครู
1. ในการศึกษาเกียวกับการสอน ครู พึงให้ความสนใจในหลักการมิใช่ มุ่งความสนใจที
เทคนิ ค วิธีการเท่านัน ครู ควรพยายามทําความเข้าใจในหลักการ จําหลักการให้แม่นและหมัน
ประยุกต์ ใช้หลักการนันในสถานการณ์ทีหลากหลาย
2. ครู พึงศึกษาแนวความคิด ความเชือ หรื อหลักการต่างๆ ซึ งมีอยูอ่ ย่างหลากหลาย และ
เลือกสรรสิ งทีตนเชือถือ หมันวิเคราะห์การคิดและการกระทําของตนว่าสอดคล้องกันหรื อไม่ และ
ศึกษาผลการกระทํา เพือปรับเปลียนหรื อยืนยันแนวความคิด ความ เชือมัน
ต่อไป
3. ครู พึงเปิ ดใจกว้างในการศึกษาแนวความคิด ความเชือ หรื อหลักการต่างๆ ทีแตกต่าง ไป
จากความคิดของตน และเปิ ดโอกาสให้ตนเองได้มีประสบการณ์ในสิ งทีแตกต่างออกไปโดยการ
ทดลอง ปฏิบตั ิ หรื อศึกษา วิจยั เพือพิสูจน์ทดสอบแนวคิดใหม่ๆ อันอาจจะนํามาซึ งทางเลือกใหม่ๆ
ทําให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน มีความคิดแปลกใหม่ มีชีวิตชีวา น่าตืนเต้น และน่า
เรี ยนรู้ ทังสําหรับครู และผูเ้ รี ยน
สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ และคณะ (2545 : 17 – 18) กล่าวถึงบทบาทของผูส้ อนในการ
ดําเนินงาน ตามกระบวนการปฏิรูปการเรี ยนรู้ เพือให้ผเู้ รี ยนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
นัน ผูส้ อนทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมในกระบวนการดังต่อไปนี
1. การส่ งเสริ มความสัมพันธ์ และความร่ วมมือกับชุ มชน การทีผูส้ อนจะสามารถจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาเป็ นผลสําเร็ จอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพนันจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ดังนัน
ผูบ้ ริ หารและผูส้ อนจะต้องร่ วมกันสร้างความสัมพันธ์ทีดีกบั ชุ มชนในการร่ วมกันจัดการศึกษา ซึ ง
ผูป้ กครองและชุ มชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์เพือสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกัน
2. การจัดสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ ผสู้ อนจะต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมซึ งเป็ น
บรรยากาศทีเอืออํานวยต่อการเรี ยนรู ้ การจัดบรรยากาศในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนให้เหมาะสม
ต่อการเรี ยนรู ้ มีสือการสอนทีเร้าความสนใจผูเ้ รี ยน ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมในบรรยากาศแห่ง
ความเป็ นกัลยาณมิตรย่อมเอือต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
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3. การพัฒนางานของตนเอง ผูส้ อนจะต้องแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพือนํามาใช้
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ และการปฏิ บตั ิงานอย่างต่อเนื อง เพือให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการเรี ยนรู้ตลอดจนมีการแลกเปลียนผลการปฏิบตั ิงานทีประสบความสําเร็ จระหว่างกัน
4. การจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับหลักสู ตร ความต้องการของผูเ้ รี ยนและท้องถิ นผูส้ อน
จะต้องให้ความร่ วมมื อกับสถานศึ กษาในการพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ นโดยให้ชุ ม ชนเข้า มามี ส่ วนร่ ว ม และมี ก ารจัด แนวการเรี ย นการสอนให้
สอดคล้อง กับ หลัก สู ตรตามความต้อ งการของผูเ้ รี ย น ความต้องการของท้องถิ นและการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ให้สามารถเชื อมโยงแก้ไขปั ญหาท้องถินได้ และเน้นการปฏิบตั ิ
จริ ง
5. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูส้ อนทุกคนควรจะได้ทาํ ความ
เข้าใจให้กระจ่างชัดในความหมาย และลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ เพือจะได้ปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2550 : 23 - 24) กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนที
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ทําให้ผสู้ อนในยุคปั จจุบนั ต้องปรับเปลียนบทบาทและเสนอบทบาทไว้
ดังนี
บทบาทของครู ในยุคปั จจุบนั ครู ตอ้ งสอนหรื อฝึ กผูเ้ รี ยนดังนี
1. ฝึ กคิด คือ สอนให้ผเู้ รี ยนคิดเองเป็ น
2. ฝึ กให้ผเู้ รี ยนศึกษาค้นคว้า ศึกษาให้ลึกซึ งในเรื องใดเรื องหนึง และมีการวิจยั ค้นคว้า
3. ฝึ กให้ผเู้ รี ยนบริ การสังคม คือ สิ งทีเรี ยนจะมีคุณค่า เมือได้ใช้ความรู ้นนให้
ั เป็ น
ประโยชน์ ต่อสังคม
ครู เป็ นภูมิปัญญาทีสําคัญในการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนตังแต่ตวั เล็กๆ ซึ งเป็ นประชากรทีสําคัญ
ของโลกครู ตอ้ งเป็ นตัวทวีคูณในการนําเด็กเข้าสู่ ระบบของการเรี ยนรู ้ บทบาทของครู จึงเปลียนไป
จากผูใ้ ห้ความรู้ ผูบ้ อกความรู้ (Telling, Talking) มาเป็ นผูใ้ ห้ผเู้ รี ยนใช้กระบวนการ (Process)
คิดค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเองตลอดจนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครู จึงเปลียนบทบาทจากผูส้ อน (Teacher)
มาเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) คือเป็ นผูเ้ ตรี ยมประสบการณ์ สื อการเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การจัดการเรี ยนการสอนเพือให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูม้ ีคุณภาพ คือ ดี มีปัญญา คือ เก่ง และเป็ นผูม้ ี
ความสุ ข คือ สุ ขภาพกายและจิตดี โดยสรุ ปเป็ นประชาชนทีดี เก่ง สุ ข เป็ นประชาชนทีมองกว้าง
คิดไกล ใฝ่ รู้ เชิดชูคุณธรรมนัน ต้องเป็ นการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
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Tomlinson (2001 : 16) ได้กล่าวถึงบทบาทสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุ คคล คือ หน้าทีสําคัญของครู ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนคือผูอ้ าํ นวย
ความสะดวกกับนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนให้ประสบผลสําเร็ จมากกว่าจะเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการสอนเพียงผูเ้ ดี ยว รวมถึ งเป็ นผูค้ อยดู แลและประสิ ทธิ ประสาทความรู ้ ให้กบั นักเรี ยน
และทีสําคัญครู จะต้องเป็ นทังผูใ้ ห้คาํ แนะนํา (Coach) และเป็ นพีเลี ยงให้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้
ซึ งบทบาทสําคัญของครู ทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสําเร็ จอย่างมีคุณภาพ มีหน้าทีสําคัญ ๆ ดังนี
1. ประเมินความพร้อมของนักเรี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย
2. วิเคราะห์ผลการประเมินความพร้อมทีสอดคล้องความสนใจและความต้องการในการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
3. จัดการเรี ยนการสอนทีหลากหลายเพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดรวบยอดและทักษะการคิด
4. พัฒนาวิธีการเรี ยนการสอนทีเสริ มสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กบั ผูเ้ รี ยนของ
ตนเองทีเกิดจากการสอบถามความคิดเห็น
. วิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอข้อมูลของผูเ้ รี ยนแต่ละคนให้กบั ผูเ้ รี ยนได้เข้าใจและใช้เป็ น
ช่องทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ จึงมีลกั ษณะดังแสดงใน
แผนภูมิภาพ 12

แผนภูมิภาพที 12 บทบาทสําคัญของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล Tomlinson (2000 : 6)
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กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2544 : 6 - 7) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู ในการจัด
การเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนี
1. การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน การรู ้จกั ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม ช่วยให้ครู ผสู ้ อนมี ข้อมูล
ทีสํา คัญในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที เหมาะสม หลัก การวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนควรคํา นึ ง ถึ ง
องค์ประกอบทีสําคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ประสบการณ์ และพืนฐานความรู้
เดิม วิธีการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
2. การใช้จิตวิทยาการเรี ยนรู้ และการบูรณาการคุณธรรม ค่านิ ยมในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้
3. การวิเคราะห์ หลัก สู ตรการศึ ก ษาขันพื นฐานเชื อมโยงกับ การพัฒนาหลัก สู ตรและ
การจัดการเรี ยนรู้ในสถานศึกษา
4. การออกแบบการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสู ตรและเชื อมโยง
บูรณาการระหว่างกลุ่มวิชาโดยใช้ผลการเรี ยนรู ้ทีกําหนดเป็ นหลัก และใช้กระบวนการวิจยั เป็ นส่ วน
หนึงของการจัดการเรี ยนรู้ เพือมุ่งพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
5. การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งโดยใช้เครื องมืดวัดทีหลากหลายเพือ
สะท้อนภาพได้ชดั เจนและแน่ นอนว่าผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ด้านต่างๆ อย่างไร ทําให้ได้ขอ้ มูล
ของผูเ้ รี ยนรอบด้านทีสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง เพือประกอบการตัดสิ นผูเ้ รี ยนได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิ ทธิภาพ
สรุ ปได้วา่ บทบาทสําคัญของครู ในการจัดการเรี ยนสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ต้องผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยความสะดวก คอยติดตามตรวจสอบและเป็ นผูว้ เิ คราะห์ผเู้ รี ยน รู้จกั ผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลหรื อรายกลุ่ม ช่วยให้มีขอ้ มูลทีสําคัญในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ทีเหมาะสมตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ประสบการณ์ และพืนฐานความรู ้เดิม วิธีการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนโดยกําหนด
บทบาทให้ ผูเ้ รี ย นทุ ก คนได้มี ส่ ว นเข้า ร่ ว มทํา กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที เหมาะสมกับ ความสามารถ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน ดังตาราง 9
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ตารางที 9 ตารางสังเคราะห์บทบาทของครู ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

พิมพันธ์
เดชะคุปต์
(2550)
1. เป็ น
ผูจ้ ดั การ
(Manager)
2. เป็ นผูช้ ่ วย
เหลือและ
แหล่งเรี ยนรู ้
(Helper and
resource)
3. เป็ นผู ้
อํานวยความ
สะดวกและ
สนับสนุน
กระบวนการ
เรี ยนการ
สอน
(Facilitator)
4. เป็ น
ผูต้ ิดตาม
ตรวจสอบ
(Monitor)

ทิศนา แขมมณี
(2547 : 36-37)
1.เข้าใจหลักการ
สอนมากกว่า
เทคนิควิธีการ
2. ศึกษา
แนวความคิด
หลักการต่าง ๆ
และปรับเปลียน
วิธีการสอน
3. เปิ ดใจรับ
แนวคิดหลักการ
ต่าง ๆ
ทดลอง ปฏิบตั ิ
หรื อศึกษา วิจยั
เพือพิสูจน์
ทดสอบแนวคิด
ใหม่ ๆ อัน
อาจจะนํามาซึ ง
ทางเลือกใหม่ๆ
ทําให้การเรี ยน
การสอนมี
ประสิ ทธิภาพ

สุ คนธ์ สิ นธพานนท์
และคณะ
(2545 : 17 – 18 )

พิมพันธ์ เดชะคุปต์
และพเยาว์ ยินดีสุข
(2550 : 23 - 24)

1. การส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์และ
ความร่ วมมือกับชุมชน

1. ฝึ กคิด คือ สอนให้
ผูเ้ รี ยนคิดเองเป็ น
2. ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนศึกษา
ค้นคว้า ศึกษาให้ลึกซึ ง
ในเรื องใดเรื องหนึง
และมีการวิจยั ค้นคว้า
3. ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนบริ การ
สังคม คือ สิ งทีเรี ยนจะ
มีคุณค่า เมือได้ใช้
ความรู ้นันให้เป็ น
ประโยชน์ ต่อสังคม

2. การจัด
สภาพแวดล้อมทีเอือ
ต่อการเรี ยนรู ้
3. การพัฒนางานของ
ตนเอง
4. การจัดการเรี ยนรู ้
สอดคล้องกับ
หลักสู ตร ความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน
และท้องถิน
5. กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ

Tomlinson
(2001 : 16)
. ประเมิน
ความพร้อม
ของนักเรี ยน
ด้วยวิธีการที
หลากหลาย
. วิเคราะห์ผล
การประเมิน
ความพร้อม
. จัดการเรี ยน
การสอนที
หลากหลาย
. พัฒนา
วิธีการเรี ยน
การสอน
. วิเคราะห์
ข้อมูลและ
นําเสนอข้อมูล

กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(2544 : 6 - 7)
1. การวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน การรู ้จกั
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
หรื อรายกลุ่ม
2. การใช้จิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ และการบูรณา
การคุณธรรม ค่านิยม
ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
3. การวิเคราะห์
หลักสู ตร
4. การออกแบบการ
เรี ยนรู ้
5. การออกแบบการ
วัดและประเมินผล
ตามสภาพจริ ง

ผูว้ ิจยั สังเคราะห์

.วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
. ประเมินความ
พร้อมของนักเรี ยน
. ศึกษาแนวคิด
หลักการและ
เทคนิคการสอน
ต่าง ๆ
. วิเคราะห์
หลักสู ตร
. ออกแบบการ
เรี ยนการสอน
6. จัดการเรี ยนการ
สอนให้สอดคล้อง
กับหลักสู ตรและ
ผูเ้ รี ยน โดยทีครู
เป็ นผูช้ ่ วยในการ
อํานวยความ
สะดวกและเป็ น
ผูต้ ิดตาม
ตรวจสอบ
. ออกแบบการ
วัดและประเมินผล

ให้มีความ
สอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ยน
. วิเคราะห์ผล
การจัดการเรี ยน
การสอนเพือใช้
เป็ นข้อมูล
สารสนเทศใน
การปรับปรุ ง
และพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
ให้มี
ประสิ ทธิภาพ
โดยใช้การวิจยั
เป็ นฐาน
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จากตารางสังเคราะห์ บทบาทของครู ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั สามารถ
สรุ ปบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ดงั นี 1. วิเคราะห์ผเู้ รี ยน 2. ประเมินความพร้อม
ของนัก เรี ย น 3. ศึ ก ษาแนวคิ ด หลัก การและเทคนิ ค การสอนต่ า ง ๆ 4. วิเ คราะห์ ห ลัก สู ต ร
5. ออกแบบการเรี ยนการสอน 6. จัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและผูเ้ รี ยนโดยทีครู
เป็ นผูช้ ่ ว ยในการอํา นวยความสะดวกและเป็ นผูต้ ิ ด ตามตรวจสอบ 7. ออกแบบการวัด และ
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน 8. วิเคราะห์ผลการจัดการเรี ยนการสอนเพือใช้เป็ นข้อมูล
สารสนเทศในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ซึงผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
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การวิเคราะห์ ผ้เู รียน

เครืองมือทีหลากหลาย
ตามบริบทของโรงเรียน

ประเมินความพร้ อม
ของนักเรียน

วิเคราะห์ ข้อมูลทีเกียวข้ อง
กับผู้เรียน

ศึกษาแนวคิด หลักการ
และเทคนิคการสอนต่ าง ๆ

วิจยั /ทฤษฎี

การวิเคราะห์ หลักสู ตร

หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี/

การออกแบบการเรียน
การสอนและการวัดและ
ประเมินผลประเมินผล

หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี/

เลือกรู ปแบบ/เทคนิค/
วิธีการสอนทีเน้ นความ
แตกต่ างระหว่ างบุคคล

หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี/
วิจยั

ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลทีเน้ นความ
แตกต่ างระหว่ างบุคคล

Assessment for of and as
Learning

วิเคราะห์ ผลการจัดการเรียน

CAR

การจัดการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
(Differentiated Instruction : DI)

แผนภูมิภาพที 13 การสังเคราะห์บทบาทของครู ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
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บทบาทของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ
1. เป็ นผูล้ งมือกระทํา (Actor) ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูล้ งมือกระทํา หรื อดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ
ด้วยตนเอง เพือให้การเรี ยนรู ้เกิดขึนแก่ตวั ผูเ้ รี ยน
2. เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม (Participant) ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนทุกขันตอน
3. เป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ ม ผูเ้ รี ย น (Member) ผูเ้ รี ย นจะต้อ งเป็ นผู้แ ลกเปลี ยนความรู้
ประสบการณ์ ความคิดเห็น และสร้างสัมพันธภาพภายในกลุ่มผูเ้ รี ยน เพือให้เกิดบรรยากาศทีเอือต่อ
การเรี ยนรู้ ซึ งส่ งผลให้เกิดการเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เป็ นผูป้ ระเมิน (Evaluator) ผูเ้ รี ยนจะต้องคอยตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของ
ตัวเอง
การวัดและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลตามแนวการสอนทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จะนิ ยมใช้การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ซึ งเป็ นการวัดและประเมินผลทีบ่งบอกถึงระดับ
ความรู้ ความสามารถทีเกิดขึน ในตัวผูเ้ รี ยน อันเนืองมาจากการให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ จนกระทัง
ได้ผลงานในรู ปแบบหนึงออกมาในตอนสุ ดท้าย เทคนิ คทีนิยมใช้ ได้แก่การใช้ Portfolio การใช้
แบบทดสอบความสามารถจริ ง (Authentic Test) การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสัมภาษณ์
การสาธิต การนําเสนอผลงาน เป็ นต้น ลักษณะสําคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริ งมี
ดังนี (กรมวิชาการ, 2545 : 159)
1. การวัดและการประเมิ นผลจากสภาพจริ ง มีล ัก ษณะสําคัญคื อ ใช้วิธี ก ารประเมิ น
กระบวนการคิดทีซับซ้อนความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ศักยภาพของผูเ้ รี ยนในด้านของผูผ้ ลิต
และกระบวนการทีได้ผลผลิตมากกว่าทีจะประเมินว่าผูเ้ รี ยนสามารถจดจําความรู้อะไรได้บา้ ง
2. เป็ นการประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยน เพือวินิจฉัยผูเ้ รี ยนในส่ วนทีควรส่ งเสริ มและ
ส่ วนทีควรแก้ไขปรับปรุ ง เพือให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถความสนใจ
และความต้องการของแต่ละบุคคล
3. เป็ นการประเมินทีเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมประเมินผลงานของทัง ตนเองและ
ของเพือนร่ วมห้อง เพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ตัวเอง เชือมันตนเอง สามารถพัฒนาข้อมูลได้
4. ข้อมูลทีประเมินได้จะต้องสะท้อนให้เห็ นถึ งกระบวนการเรี ยนการสอนและการวาง
แผนการสอนของผูส้ อนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคลได้หรื อไม่
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5. ประเมินความสามารถของผูเ้ รี ยนในการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ไปสู่ ชีวิตจริ งได้
6. ประเมินด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีทีหลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื องกล่าวโดย
สรุ ป การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เป็ นแนวการสอนทีผูเ้ รี ยน
ได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการเรี ยน ได้พฒั นาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้ประยุกต์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวติ และมีความสุ ขกับการเรี ยนรู ้ หากเราสามารถจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ในลักษณะ
เช่นนีได้ นักเรี ยนทีสําเร็ จการฝึ กอบรมจากสถาบันฝึ กอบรมหรื อศูนย์ฝึกอบรมของเราก็จะมีคุณภาพ
สามารถออกไปปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเน้ นความตกต่ างระหว่างบุคคล
ในการจัดการกระบวนการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ถื อได้ว่าเป็ น
วิธีการเชิงระบบ (System Approach) ซึ งจะช่วยให้ครู สามารถจัดกระบวนการเรี ยนการสอนได้ตรง
ตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน ดังนันผูว้ ิจยั ได้ศึกษากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทีนักวิชาการศึกษาได้กล่าวไว้ดงั นี
Tomlinson (2001) ได้ให้แนวคิดในการจัดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มี 3 ขันตอนสําคัญ คือ เนื อหา กระบวนการ และผลผลิต ซึ งผลการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยนจะเกิดขึนได้จากการเกิดขึนของ 3 ขันตอนหลัก ๆ และผูเ้ รี ยนทุกคนต้องได้รับการเรี ยนรู้
อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึ งต้องขึนอยู่กบั ความพร้ อม ความสนใจ ความต้องการและการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนได้ดงั นี
1. เนือหา (Content)
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทีต้องการให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
เนื อหาถื อ ได้ว่า เป็ นตัว ป้ อนที สํ า คัญ ในการจัด การเรี ย นการสอนที เน้น ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทีจะช่วยให้ครู สามารจัดเนื อหาทีมีความแตกต่างและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ได้เข้าถึงเนื อหาทีแท้จริ ง ความคิดรวบยอด ศาสตร์ ของแต่ละวิชา เจตคติ ทักษะทีเกิดขึนจากเนื อหา
และการจัดสื อการเรี ยนการสอน ครู ผสู ้ อนต้องวางแผนการสอนและหาวิธีการทีจะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ (Tomlinson, 2000 : 7) ซึ งสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีว่า ครู ตอ้ งเลือกและใช้วิธีการสอนทีจะช่วยให้นกั เรี ยนได้เข้าถึง
แก่นของเนือหา ซึงประกอบด้วย ให้ความอิสระด้านการคิดทีเกิดจากการอ่าน การแลกเปลียนเรี ยนรู้
จากการอ่า น วิเคราะห์ เ นื อหาจากเทป เนื อหาจากภาพ, การฟั งเพื อความเข้า ใจ, วิ จยั ออนไลน์ ,
การติ ดต่ อสื อสารกับ ผูเ้ ชี ยวชาญ, กระบวนการจัด กลุ่ ม , การเรี ย นการสอนที เน้น กระบวนการ
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กลุ่ ม ย่อย มากกว่า ที จะเน้นการเปลี ยนแปลงการเรี ย นการสอนของตัว เอง (Tomlinson และ
McTighe, 2006)
2. กระบวนการ (Process)
ทําอย่างไรให้นกั เรี ยนได้เข้าถึงความรู้ ความเข้าใจ ของเนื อหา
ในการจัด การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลนัน ครู ต้องจัด
กระบวนการให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และทักษะเกิดขึนจากเนือหาหรื อ
ศาสตร์ ของแต่ละวิชาอย่างแท้จริ ง (Tomlinson, 2000 : 7) ฉะนันครู สามารถจัดกระบวนให้ผเู้ รี ยน
สามารถเชื อมโยงเนื อหาสาระและเกิ ดความคิดรวบยอดทีจะสามารถนําไปไปใช้ในชีวิตประจําวัน
รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตัวเอง กระบวนการจึงเป็ นคําที มีความหมาย
ตรงกับคําว่า กิจกรรม ซึงเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนทีสามารถนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมาย
ของเนือหาและความล้มเหลวในการคิดของผูเ้ รี ยนได้เช่นเดียวกัน ดังนันครู ตอ้ งจัดกระบวนการหรื อ
ประสบการณ์ ไ ด้เ ข้า ถึ ง ความรู้ ความเข้า ใจ และทัก ษะซึ งเป็ นทัก ษะที มี ค วามจํา เป็ นต่ อผูเ้ รี ย น
(National Research Council; Wiggins และ McTighe, 1998)
3. ผลผลิต (Products)
ทําอย่างไรนักเรี ยนจะมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีสามารถในการเรี ยนรู้
ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน ครู สามารถนํา
ผลหรื ออธิ บายถึ งผลทีเกิ ดขึ นจากการจัดการเรี ยนการสอนที สะท้อนถึ งผูเ้ รี ยนว่าผูเ้ รี ยนมี ความรู้
ความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด หลังจากการจัดการเรี ยนการสอน ซึ งดูได้จากผลผลิตทีเกิดจากนักเรี ยน
เช่ น แฟ้ มสะสมผลงาน การนําเสนอวิธี การแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนที บ่งบอกถึ งความรู ้ ความเข้าใจ
ทักษะจากการทําโครงงาน ผลทีเกิดขึนจากการทดสอบ และชิ นงานทีดีทีได้จากการประดิษฐ์คิดค้น
อันจะก้าวไปสู่ นวัตกรรมใหม่ ๆ ทีอยูบ่ นพืนฐานการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์
ของผูเ้ รี ยน (Tomlinson, 2000 : 7)
Tomlinson (2000 : 7) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทัง 3 ส่ วนนี ถื อว่าเป็ นส่ วนประกอบเบืองต้นของกระบวนการเรี ยนการสอน ควรจะมีส่วน
สําคัญเพิมขึนอีก 2 ส่ วนคือ
4. ผลกระทบ
ทําอย่างไรนักเรี ยนจะเข้าใจอารมณ์ ความรู ้สึก ของตนเองทีมีต่อการเรี ยนการสอน
อารมณ์และความรู้สึกนันเกิดจากสมองเป็ นผูส้ ังการและขึนอยูก่ บั ประสบการณ์ที
ผ่า นมาและปฏิ กิริยากับประสบการณ์ ปัจจุ บนั ซึ งจะมี ผลกระทบต่อแรงจูง ใจในการเรี ย นรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยน ความสามารถในการทํางานร่ วมกันกับผูอ้ ืน ตลอดจนความคิดของผูเ้ รี ยนเอง อีกในทางหนึง
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ทีมีส่วนสําคัญทีมีผลต่อโดยตรงทีเกิ ดจากปั จจัยภายนอกทีมีผลต่อหลักสู ตร เมือนักเรี ยนมีอารมณ์
และความรู้สึกในเชิ งบวกก็จะมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
หากตรงกันข้ามพบว่านักเรี ยนมีอารมณ์และความรู้สึกในเชิง ลบก็จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกินการเรี ยนรู ้ได้
น้อยทําให้ผเู ้ รี ยนปิ ดกันตนเองในการเรี ยนรู ้ ครู ไม่เพียงเป็ นผูค้ ่อยสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนเพียง
อย่างเดี ย วเท่ านัน แต่ตอ้ งคอยสังเกตพฤติก รรมของผูเ้ รี ยนเพือทําความเข้าใจกับ สิ งที เกิ ดขึ นกับ
ผูเ้ รี ย นที มี ผลกระทบต่ออารมณ์ และความรู ้ สึก ที สะท้อนถึ งพฤติ ก รรมของผูเ้ รี ยน เพือจะใช้เป็ น
แนวทางในการให้คาํ แนะนําในเชิงบวกให้กบั ผูเ้ รี ยน
5. ความสนใจของผู้เรียน
จะประกอบด้วย ความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น และการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน
ความสนใจของนักเรี ยนจะเชื อมโยงโดยตรงกับแรงจูงใจของนักเรี ยนทีจะเรี ยนรู้
(Collins & Amabile, 1999; Csikszentmihalyi, 1990) ความสนใจของนักเรี ยนจะเกิดขึนได้ก็ต่อเมือ
เกิดจากแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ ซึงเป็ นสิ งสําคัญในการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ ความสนใจส่ วนบุคคล
เป็ นการเชือมโยงระหว่างจุดเด่นของนักเรี ยนให้สอดคล้องกับบริ บททางวัฒนธรรม ประสบการณ์
ส่ วนตัวของผูเ้ รี ยน คําถามหรื อความรู้ สึก ทีตรงตามความจําเป็ นเพือใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ทิศนา แขมมณี (2552 : 199 - 200) ได้กล่าวถึงวิธีการเชิ งระบบ เป็ นแนวคิดทีใช้ในการจัด
สิ งต่าง ๆ ให้เป็ นระเบียบเพือนําไปสู่ เป้ าหมายที ต้องการ ซึ งต้องอาศัยความสามรถในการจําแนก
แยกแยะองค์ประกอบทีสําคัญของสิ งนัน และการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านันให้
ส่ งเสริ มกันอย่างเป็ นระเบียบ ซึ งประกอบด้วยส่ วนสําคัญอย่างน้อย 3 ส่ วนคือ
1. ตัว ป้ อน (Input) คื อ องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของระบบหรื อ อี ก นัย หนึ งก็ คื อ สิ งต่ า ง ๆ
ทีเกี ยวข้องกับระบบนัน องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบใดระบบหนึ งจะมีจาํ นวนและความสําคัญ
มากน้อยเพียงใด มักขึนอยูก่ บั ความรู ้ ความคิด และประสบการณ์ของผูจ้ ดั ระบบ
2. กระบวนการ (Process) หมายถึงการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ขอบระบบ
ให้มีลกั ษณะทีเอืออํานวยต่อการบรรลุเป้ าหมาย ระบบใดระบบหนึ งอาจมีองค์ประกอบเหมือนกัน
แต่อาจมีลกั ษณะของการจัดความสัมพันธ์แตกต่างกันได้ แล้วแต่ความคิด ความรู ้ และประสบการณ์
ของผูจ้ ดั ระบบ
3. ผลผลิต (Product) ผลผลิต คือผลทีเกิดขึนจากกระบวนการการเนิ นงาน หากผลทีเกิดขึน
เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ แสดงว่า ระบบนันมีประสิ ทธิ ภาพ หาผลทีเกิดขึนไม่เป็ นไปตามที
คาดหวัง แสดงว่าระบบนันยังมี จุดบกพร่ อง ควรที จะพิจารณาแก้ไ ขปรั บปรุ งกระบวนการหรื อ
ตัวป้ อนซึ งเป็ นเหตุให้เกิดผลนัน
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ส่ วนประกอบทัง 3 ส่ วนนี ถื อว่าเป็ นส่ วนประกอบเบื องต้นของระบบ ระบบทีสมบูรณ์
ควรจะมีส่วนสําคัญเพิมขึนอีก 2 ส่ วนคือ
4. กลไกลควบคุ ม (Control) คื อ กลไกหรื อ วิธี ก ารที ใช้ใ นการควบคุ ม หรื อ ตรวจสอบ
กระบวนการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ข้อมูลป้ อนกลับ (Feedback) หมายถึง ข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิ ต กับ จุ ด มุ่ ง หมายที จะเป็ นข้อ มู ล ป้ อนกลับ ไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการและตัว ป้ อน
ซึ งสัมพันธ์กบั ผลผลิตและเป้ าหมายนัน ซึ งสามารถแสดงเป็ นแผนภูมิภาพได้ดงั นี
กลไก
ตัวป้ อน

กระบวนการ

ผลผลิต

ข้อมูลป้ อนกลับเพือปรับปรุ งแก้ไข
แผนภูมิภาพที 14 องค์ประกอบของระบบทีสมบูรณ์ (ทิศนา แขมมณี , 2552 : 199 - 200)
Brown and others (1986) ได้กล่าวถึง กระบวนการเรี ยนการสอนทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ น
ศู น ย์ก ลางในการเรี ย น และมี ก ารวิ เ คราะห์ ผู้เ รี ย น เพื อที จะสามารถจัด การเรี ย นการสอนซึ ง
ตอบสนองความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ดังมีรายละเอียดดังนี
1. เป้ าหมาย (Goals) เพราะในการเรี ยนการสอนหรื อการฝึ กอบรมก็ตามจําเป็ นต้องมี
จุดประสงค์ จุดมุ่งหมาย ซึ งจุดประสงค์ต่าง ๆ เหล่านีจะต้องนําไปเขียนเป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ซึ งแบ่งเป็ น 3 ด้านดังนี
1.1 ด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) เกี ยวข้องกับความรู ้ ความจํา ความเข้าใจ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล
1.2 ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เกียวข้องกับเจตคติ และความรู ้สึกนึกคิด เช่น
ความรู ้สึกซาบซึงต่อดนตรี หรื องานศิลปะ เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็ นเรื องเกียวกับทักษะต่าง ๆ เช่ น
ทักษะการเล่นฟุตบอล ทักษะการพิมพ์ หรื อทักษะการประดิษฐ์ตวั อักษร เป็ นต้น
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2. สภาพการณ์ (Conditions) หมายถึง ประสบการณ์การเรี ยนรู้ทีจัดให้ผเู้ รี ยนสามารถทําให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุ จุดประสงค์ทีตังไว้ โดยยึดหลักการทีว่า "การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทีเกิ ดจากกระทํา
ด้วยตนเองทังทางร่ างกายและจิตใจ" ดังนัน การเลือกรู ปแบบของประสบการณ์ และกิจกรรมทีเอือ
ให้ผเู้ รี ยนสามารถบรรลุ วตั ถุประสงค์ทีตังไว้ และสอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจึงเป็ น
สิ งสําคัญ
3. แหล่ งการเรี ยน (Resources) นับเป็ นส่ วนประกอบหลักที สําคัญของการจัดการสอน
ซึ งรวมไปถึงสิ งแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ทีจะเอือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่
วัสดุ อุปกรณ์รวมถึงบุคลากร ครู ผสู้ อน ห้องสมุด ผูเ้ ชี ยวชาญด้านสื อ ผู้ช่วยสอนและอืน ๆ ซึ งมีผล
โดยตรงหรื อทางอ้อมทีทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
4. ผลลัพธ์ (Outcomes) คือผลทีได้รับการกิจกรรมการเรี ยนการอน เช่น ผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยน ซึ ง จะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วนํามาเป็ นข้อปรับปรุ งเพือให้การเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิภาพยิงขึน
Gerlach and Ely 1980) ได้เสนอกระบวนการซึ งประกอบด้วยองค์ประกอบต่า ง ๆ
10 ประการคือ
1. กําหนดวัตถุ ประสงค์ (Specification of Objectives) คือ การกําหนดวัตถุ ประสงค์ว่า
ผูเ้ รี ยนควรจะสามารถทําสิ งใดได้บา้ ง
2. กําหนดเนื อหา (Specification of Content) เป็ นการเลื อกเนื อหาทีจะสามารถช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ได้
3. พิจารณาพืนฐานเดิ มของผูเ้ รี ยน (Assessment of Entering Behaviors) การทราบถึ ง
ความรู ้พืนฐานหรื อประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยน จะทําให้ผูส้ อนสามารถนําสิ งเหล่านันมาพิจารณา
ก่ อ นที จะวางแผนการสอน โดยการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล (Individual
differences) ในด้านต่าง ๆ ซึ งสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก
3.1 บันทึกข้อมูลต่าง ๆ (Use of Available Records) เช่น ระเบียนสะสม ซึ งจะบันทึกผล
การเรี ยนด้านต่าง ๆ เช่น สติปัญญา การใช้เหตุผล และภาษา ตลอดจนข้อมูลเกียวกับบุคลิกภาพ
3.2 แบบทดสอบทีผูส้ อนสร้างขึน (Teacher - Designed Pretest) เพือทดสอบถึงความรู้
พื นฐานหรื อประสบการณ์ เ ดิ ม ของผู ้เ รี ยนเกี ยวกับ เรื องที จะสอน ทํา ให้ ผู ้ส อนได้ท ราบถึ ง
ความสามารถ (Learners' Abilities) ความถนัด (Aptitudes) ของผูเ้ รี ยน อันจะเป็ นข้อมูล เพือใช้ใน
การแนะนําผูเ้ รี ยน และในการวางแผนการจัดประสบการณ์เพือการเรี ยนรู้ในอนาคต
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4. เลือกยุทธศาสตร์ และเทคนิคการสอน (Determination of Strategy and Techniques) คือ
วิธีการทีครู ใช้ในการให้ขอ้ มูล ในการเลื อกแหล่งการเรี ยนรู ้ และบทบาทของผูเ้ รี ยน ทีจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้ ซึ งวิธีการดังกล่าวแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
4.1 การบรรยาย (Expository Approach) จะเป็ นวิธีการสอนแบบดังเดิม ทีเน้นครู เป็ น
ผูน้ าํ เสนอข้อมูลต่าง ๆ
4.2 วิธีการสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) วิธีการนี บทบาทของครู จะเป็ น
ผูอ้ าํ นวยการในการจัดประสบการณ์ โดยการตังคําถาม สร้ างเงื อนไขให้ผูเ้ รี ยนได้เสาะแสวงหา
คํา ตอบในการแก้ ปั ญ หา โดยใช้ ข้ อ มู ล ตํา รา หนั ง สื อ วัส ดุ และผู้เ รี ยนจะต้ อ งพยายาม
รวบรวม (Organize) จัดระบบข้อมูล ความรู ้ต่าง ๆ โดยผูเ้ รี ยนจะต้องทํากิจกรรมด้วยตัวเอง (Active
participations) ในทีสุ ดจะได้เป็ นข้อสรุ ปที สามารถนําไปใช้ในการวางแผนการดําเนิ นการเรี ย น
การสอนได้
5. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยน (Organization of Students into Groups) เป็ นการจัดกลุ่มเรี ยน เช่ น
เรี ยนร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก หรื อโดยการบรรยายเป็ นกลุ่มใหญ่ หรื อเป็ นรายบุคคล ระหว่างครู และ
กลุ่มผูเ้ รี ยนเท่านัน
6. กําหนดเวลาเรี ยน (Allocation of Time) การเลือกยุทธวิธี เทคนิคต่าง ๆ นันล้วนมีผลต่อ
การเลื อกและกําหนดเวลาเรี ย นที เหมาะสมทังสิ น เช่ น เนื อหาวิช า วัตถุ ป ระสงค์ สถานที เรี ย น
รู ปแบบการบริ หาร ความสามารถ และความสนใจของผูเ้ รี ยน
7. กําหนดสถานทีเรี ยน (Allocate of Learning Space) จะขึนอยูก่ บั ขนาดของกลุ่มผูเ้ รี ยน
วิธีการสอน คือ
7.1 ห้องสําหรับกลุ่มใหญ่ เรี ยนได้ครังละ 30 – 50 คน
7.2 ห้องขนาดเล็กใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอนกลุ่มย่อยหรื อการอภิปราย
7.3 ห้องเรี ยนแบบรายบุคคล อาจเป็ นศูนย์สือทีจัดไว้สาํ หรับเรี ยนเป็ นรายบุคคล
8. การกําหนดแหล่งการเรี ยนรู ้ (Allocation of Resources) เป็ นการเลือกแหล่งการเรี ยน
หรื อสื อการสอน ซึ งสามารถสนองตอบวัตถุ ประสงค์ทีตังไว้ เช่ น ภาพนิ ง เสี ยง ภาพเคลื อนไหว
โทรทัศน์ ของจริ ง สื อบุ คคล หุ่ นจําลอง สถานการณ์ จาํ ลอง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
9. ประเมินผล (Evaluation of Performance) เป็ นการประเมินผลพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนอัน
เกิ ดจากปฏิ สัมพันธ์ ระหว่า งผูส้ อนกับผูเ้ รี ย น หรื อ ผูเ้ รี ย นกับ ผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ย นกับ สื อการสอน
การประเมิ น ผลเป็ นส่ ว นสุ ด ท้า ยในการวางแผนรู ป แบบการสอน ที ยึด วัต ถุ ป ระสงค์เ ป็ นหลัก
10. วิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนกลับ (Analysis of Feedback) หลังจากทีได้ประเมินผลการเรี ยน
การสอนแล้วจะทําให้ทราบว่า การเรี ยนการสอนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้มากน้อยเพียงใด
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หากมี ข ้อบกพร่ องก็ สามารถวิเคราะห์ ผล แล้วย้อนกลับมาเพือพิ จารณาองค์ป ระกอบย่อยต่า ง ๆ
ตังแต่เริ มกระบวนการ เพือนํามาปรับปรุ งแก้ไขระบบการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน และควร
วิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนกลับให้รวดเร็ วทีสุ ด มิใช่เพียงเฉพาะผูส้ อนเท่านันแต่รวมถึงผูเ้ รี ยนด้วย
ไชน์พิชและคณะ (1993) โดยมีกระบวนการเรี ยนการสอนสามารถการดําเนินงานตามลําดับ
ขันได้ดงั นี
A = Analyze Learner’s Characteristics การวิเคราะห์พฤติกรรมเบืองต้นและความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน ทีสําคัญได้แก่
1. ข้อ มู ล ทัวไป เช่ น อายุ เพศ ระดับ การศึ ก ษา เจตคติ ระบบสั ง คม วัฒ นธรรม
2. ข้อมูลเฉพาะ เป็ นข้อมูลทีเกียวข้องโดยตรงกับการเรี ยนการสอน เช่น ประสบการณ์
เดิ ม ทักษะ เจตคติ ความรู ้ พืนฐาน และความสามารถในการเรี ยน การวิเคราะห์จะช่ วยให้ผสู ้ อน
สามารถตัดสิ นใจเลือกสื อและจุดมุ่งหมายการเรี ยนการสอนได้อย่างเหมาะสม
S = State Learning Objectives and Content การกําหนดจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายการเรี ยน
ทีดีควรเป็ นข้อความทีแสดงถึงลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ
1. วิธีการปฏิ บตั ิ Performance (ทําอะไร) การเขี ยนจุ ดมุ่งหมายควรใช้คาํ กริ ยาหรื อ
ข้อความทีสังเกตพฤติกรรมได้ เช่น ให้คาํ จํากัดความ อธิ บาย บอก หรื อจําแนก เป็ นต้น
2. เงือนไข Conditions (ทําอย่างไร) การเขียนจุดมุ่งหมายการเรี ยน ควรกําหนดเงือนไข
ทีจําเป็ น ภายใต้การปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ เช่น บวกเลขในใจโดยไม่ใช้กระดาษ หรื อ ผสมแป้ งโดยใช้
ช้อน
3. เกณฑ์ Criteria (ทําได้ดีเพียงไร) มาตรฐานการปฏิ บตั ิ ซึ งควรตังอยู่บนพืนฐานของ
ความเป็ นจริ ง เช่น ระดับของความสามารถในการปฏิบตั ิ ระดับของความรู ้ทีจําเป็ น เพือการศึกษา
ต่อในหน่วยการเรี ยนทีสู งขึนไป
S = Select, Modify or Design Methods and Materials การกําหนดสื อการเรี ยนการสอน
อาจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงใน 3 ประการดังนี คือ
1. การเลือกใช้สือการเรี ยนการสอน
2. ดัดแปลงจากสื อวัสดุทีมีอยูแ่ ล้ว
3. การออกแบบสื อใหม่
U = Utilize Methods and Materials กิจกรรมการใช้สือการเรี ยนการสอน พิจารณาได้ 3
ลักษณะคือ
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1. การใช้สื อประกอบการสอนของผูส้ อน เช่ น ประกอบคํา บรรยาย และอธิ บ าย
2. การใช้สือเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยน เช่ น ชุ ดการสอน บทเรี ยนด้วย
ตนเอง
3. การใช้สือร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน เช่น เกม สถานการณ์จาํ ลอง และการสาธิ ต
การมี ส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน การใช้สือการเรี ยนการสอนควรเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มากทีสุ ด
R = Require Learner’s Response การกําหนดพฤติกรรมตอบสนองของผูเ้ รี ยน การเรี ยนรู้
ทีมีประสิ ทธิ ภาพทีสุ ดนันผูเ้ รี ยนจะต้องมีปฏิ กิริยาตอบสนอง และมีการเสริ มแรง การทีผูส้ อนให้
ข้อ มู ล ย้อ นกลับ ทัน ที ต่ อ การตอบสนองของผู ้เ รี ยนจะทํา ให้ ผู ้เ รี ยนมี แ รงจู ง ใจในการเรี ยน
E = Evaluation การประเมินผล ควรพิจารณาทัง 3 ด้าน คือ
1. การประเมินผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
2. การประเมินสื อและวิธีใช้
3. การประเมินกระบวนการเรี ยนการสอน

แผนภูมิภาพที 15 กระบวนการเรี ยนการสอนสามารถการดําเนินงานตามลําดับขันของ ไชน์พิชและ
คณะ (1993)
จากกระบวนการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักวิชาการศึกษาที
ได้กล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั ได้สังเคราะห์กระบวนการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ดังตารางต่อไปนี
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ตารางที 10 การสังเคราะห์กระบวนการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
Tomlinson.
( : 7)
. เนือหา
2. กระบวนการ
. ผลผลิต
. ผลกระทบ

ทิศนา แขมมณี
( : 199 200)
.ตัวป้ อน (Input)
2. กระบวนการ
(Process)
. ผลผลิต
(Product)
. กลไกลควบคุม
(Control)
. ข้อมูลป้ อนกลับ
(Feedback)

Brown and
others
(1986)

Gerlach and Ely
(1980)

1. เป้ าหมาย
(Goals)
2.
สภาพการณ์
(Conditions)
3. แหล่งการ
เรี ยน
(Resources)
.ผลลัพธ์
(Outcomes)

1. กําหนด
วัตถุประสงค์
(Specification of
Objectives)
2. กําหนด
เนือหา (Specification
of Content)
3. พิจารณาพืนฐานเดิม
ของผูเ้ รี ยน
(Assessment of
Entering Behaviors)
4. เลือกยุทธศาสตร์
และเทคนิคการสอน
(Determination of
Strategy and
Techniques)
5. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยน
(Organization of
Students into Groups
6. กําหนดเวลาเรี ยน
(Allocation of Time)
7. กําหนดสถานที
เรี ยน (Allocate of
Learning Space)
8. การกําหนดแหล่ง
การเรี ยนรู้
(Allocation of
Resources)
9. ประเมินผล
(Evaluation of
Performance)
10. วิเคราะห์ขอ้ มูล
ย้อนกลับ (Analysis of
Feedback)

ไชน์ พิ ช และ
คณะ (1993) ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์
. วิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
. กําหนด
จุดมุ่งหมาย
. กําหนดสื อ
การเรี ยนการ
สอน
. กิจกรรมการ
ใช้สือการเรี ยน
การสอน
. การกําหนด
พฤติกรรม
ตอบสนองของ
ผูเ้ รี ยน
6. การ
ประมวลผล

. วิเคราะห์ผเู้ รี ยน
2. กําหนด
วัตถุประสงค์
(Specification of
Objectives) หรื อ
เป้ าหมาย (Goals)
3. กําหนด
เนือหา (Specificat
ion of Content)
4. กระบวนการ
(Process) ซึง
ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์
เทคนิคการสอน
สื อการเรี ยนการ
สอน
5. กําหนดเวลา
เรี ยน
(Allocation of
Time)
6. กําหนดสถานที
เรี ยน (Allocate of
Learning Space)
7. การกําหนด
แหล่งการเรี ยนรู้
(Allocation of
Resources)
8. ประเมินผล
(Evaluation of
Performance)
9. วิเคราะห์ขอ้ มูล
ย้อนกลับ (Analys
is of Feedback)
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จากตารางการสังเคราะห์ กระบวนการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล
ผูว้ ิจยั สามารถสังเคราะห์ กระบวนการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คลได้ดัง นี
1. วิเคราะห์ผเู้ รี ยน 2. กําหนดวัตถุ ประสงค์ (Specification of Objectives) หรื อเป้ าหมาย (Goals)
3. กําหนดเนือหา (Specification of Content) 4. กระบวนการ (Process) ซึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์
เทคนิคการสอน สื อการเรี ยนการสอน 5. กําหนดเวลาเรี ยน (Allocation of Time) 6. กําหนดสถานที
เรี ยน (Allocate of Learning Space) 7. การกําหนดแหล่งการเรี ยนรู ้ (Allocation of Resources)
8. ประเมินผล (Evaluation of Performance) 9. วิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนกลับ (Analysis of Feedback)
กลยุทธ์ ในการจัดการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
Differentiated Instruction Educator’s Package (2010) การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่ างระหว่างบุ คคลให้สํา เร็ จ นัน ต้องกํา หนดวัตถุ ป ระสงค์ วิธีก ารสอนทีสนองตอบความ
แตกต่างของผูเ้ รี ยน และความพร้อมและความสนใจของผูเ้ รี ยน ฉะนันกลยุทธ์การเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงเป็ นส่ วนหนึ งทีจะช่ วยให้การเรี ยนการสอน การพัฒนาวิชาชี พ
ครู ประสบผลสําเร็ จมากยิงขึน
Differentiated Instruction Educator’s Package (2010) ได้กล่าวถึ งกลยุทธ์ในการจัด
การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลที จะช่ ว ยให้ ค รู ผู้ส อนประสบผลสํา เร็ จ
ประกอบด้วย
1. ทํา ความเข้ า ใจเกี ยวกั บ การเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
2. ปรับปรุ ง และพัฒนาการเรี ย นการสอนที ตอบสนองความต้องการ ความสนใจของ
นักเรี ยนทีมีความแตกต่างกัน
3. คํานึ ง ถึ งคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูท้ ีได้จากการจัดเรี ยนการสอนทีเน้น ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
4. ตระหนักถึงการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีไม่ได้เน้นนักเรี ยนคน
ใดคนหนึง แต่ตอ้ งคํานึงถึงความสามารถ ความพร้อม และความสนใจของนักเรี ยนแต่ละคน
5. การดําเนินการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องคํานึงถึงการจัดกลุ่ม
ขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ทีคละระดับความรู้ความสามารถของผูเ้ รี ยน
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและจําเป็ นอย่าง
ยิงในการศึกษาดําเนินการจะต้องมีการเตรี ยมการและวางแผนการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างดี ครู ตอ้ งมี
ความรอบคอบ ชัดเจนและมีความแม่นยําในเนื อหาทีจะทําการสอนเพือตอบสนองความต้องการ
เฉพาะด้านให้กบั นักเรี ยน การเรี ยนการสอนทีเน้นแตกต่างระหว่างบุคคล จะช่วยให้ครู สามารถ
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มองเห็ น การเรี ยนรู้ จ ากความหลากหลายและหลายแง่ มุ ม มองของนัก เรี ยน ซึ งเป็ นเรื องที
ละเอียดอ่อนสําหรับการจัดการเรี ยนการสอนของวิธีการนี บ้างครังครู และนักเรี ยนอาจจะมองตรง
ต้องกันข้ามกับความเป็ นจริ งทีเกิ ดขึ นในระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน ซึ งอาจจะเรี ยกได้ว่า
“ความเหมือนทีแตกต่าง” ดังกลยุทธ์สาํ หรับการสจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ดังแผนภูมิภาพ 16

กระบวนการที
เสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้

ผลผลิตทีเกิดจากการ
เรี ยนการสอน

กลยุทธ์การเรี ยนการ
เรี ยนการสอนทีเกิด
จากงานวิจยั

การเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(Key Features of DI)

การวิเคราะห์ ผ้ เู รียน
ความพร้อม
ความสนใจ
ลีลาการเรี ยนรู ้

การประเมินผลการเรี ยนรู ้
(Assessment for, as & of Learning)

เนือหา

การสนองตอบความ
แตกต่างระว่างบุคคล

การจัดบรรยากาศ
แห่งการเรี ยนรู ้

แผนภูมิภาพที 16 กลยุทธ์สาํ หรับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของ Differentiated Instruction Educator’s Package (2010)
จากกลยุทธ์ การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีกล่าวมาข้างต้น
สามารถกําหนดเป็ นกรอบในการพัฒนาวิชาชีพครู หรื อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยน
การสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลของครู อย่า งต่ อเนื อง ซึ งกําหนดเป็ นกรอบในการ
ตรวจสอบการจัดการเรี ยนการสอนขึนอยูก่ บั ระดับความรู ้ความสามารถของครู ได้ดงั นี
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ความสามารถในการสอน DI ระดับมาก (Much differentiation)–––––– ความสามารถในการสอน DI ระดับพอใช้ (Little differentiation)

ตารางที 11 กรอบในการตรวจสอบการจัดการเรี ยนการสอนของครู
การดําเนินการเรี ยนการสอนทีเสริ มสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างต่อเนือง
สําหรับนักเรี ยนทุกคน
ครู
นักเรี ยน
ตัวอย่าง
การพัฒ นาทัก ษะการ • นําเป้ าหมายของหลักสู ตรมา •มีความรู้ความเข้าในเนื อหา คู่ มื อ ค รู , แ บ บ วั ด ผ ล
เรี ยนการสอนซึ งเป็ น ใช้ใ นการออกแบบการเรี ย น ที เกิ ดจากการเรี ยนรู้ ในการ ประเมินผล, การเรี ยนการ
งานประจํา
การสอน, การประเมิ น ผล เรี ยนการสอนของครู
สอนโดยใช้ผงั กราฟิ ก,
(Developing
ก า ร จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที
สื อการเรี ยนการสอน
Instructional Routines อํา นวยความสะดวกในการ
and Skills)
เรี ยนรู้สาํ หรับชันเรี ยน
ทักษะการออกแบบการ • การออกแบบการเรี ยนการ • ประสบการณ์ ใ นการ อนุทินของครู และนักเรี ยน
เวลา, ความ บันทึกหลังการสอน, สื อ
เรี ยนการสอนซึ งเป็ น สอน, การวัดผลประเมินผล ทํา งาน,
การเรี ยนรู้ และสภาพแวดล้อม หลากหลายในวิธีการเรี ยนรู้ การเรี ยนการสอน
งานประจํา
สภาพแวดล้อ มในการเรี ยน แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที จ ะ
(Expanding
รู้ อยู่บนพืนฐานของหลักสู ตร ที ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ยนเกิ ด การ
Instructional and
และความต้ อ งการในการ เรี ยนรู้
Skills)
เรี ยนรู้ ข องผูเ้ รี ย นที จัด ในชัน
เรี ยน
ตัวเลือกสําหรับนักเรี ยนทีแตกต่างกัน
การพัฒ นางานประจํา • การออกแบบการเรี ยนการ •มีทางเลือกในการเรี ยนรู้ที รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการที
ซึ งเป็ นหัวใจสําคัญใน สอน, การวัดผลประเมินผล, สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
การพัฒนาการเรี ยนการ สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนืองจาก เนือหา และต้องตามความ
สอน
ต้องการของผูเ้ รี ยน และ
ทีอยูบ่ นพืนฐานของหลักสู ตร วิธีการทีครู จดั ให้ที
(Developing the
สื อการเรี ยนการสอน
และความต้องการของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับพืนฐานของ
Routines, Habits and ที จั ด ใ น ชั น เ รี ย น ผูเ้ รี ยน
•วิธีการเรี ยนการสอนมี ความ
Skills for
ความหลากหลายและ
Differentiated
เหมาะสมสําหรับผูเ้ รี ยน
Instruction)
สนับสนุนการเรี ยนการ •การออกแบบการเรี ยนการ • เรี ย นรู้ เ ป็ นประจํา และ ชิ นงาน ภาระ งาน ที
สอนทีเสริ มสร้างคุณค่า สอน, การวัดผลประเมินผล, เ ลื อ ก วิ ธี ก า ร เ รี ย น รู้ ที ส ะ ท้ อ น ถึ ง ค ว า ม รู้
ความแตกต่างระหว่าง สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้ เหมาะสมกับตนเอง ,มีส่วน ความสามารถของผูเ้ รี ยนที
ทีอยูบ่ นพืนฐานของหลักสู ตร ร่ วมในการกิ จ กรรมการ มีความแตกต่างกัน
บุคคลให้เป็ น
และสนองตอบความต้องการ เรี ยนการสอนทีครู ออกแบบ
วัฒนธรรมในการ
เรี ยนรู้ในห้องเรี ยน
ของผู้เ รี ยนที จัด ในชั นเรี ยน และตรงตามความต้องการ
(Sustaining a
• วิธีการเรี ยนการสอนสามารถ ในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
Differentiated
สะท้อนประสบการณ์ ใ นการ
Instruction Culture in เรี ยนให้ ก ั บ ผู้ เ รี ยนมี ค วาม
the Classroom)
มันใจและเป็ น "แบบอย่างทีดี"
สําหรับผูเ้ รี ยน
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การประเมินผลทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
ในการประเมิ นการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลนัน เป็ นวิธี ก ารที
รวบรวมข้อมู ล ที ได้จากความพร้ อม ความต้องการ ซึ งเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ย น
ครู สามารถใช้ขอ้ มูล เหล่านี ในการออกแบบและสร้างเครื องมือวัดผลประเมินผลให้กบั ผูเ้ รี ยนทีมี
ความแตกต่า งกัน หากครู มีก ารวิเคราะห์ผูเ้ รี ย นทีได้ขอ้ มูลที ถู ก ต้อง แม่ นยํา เชื อถื อ และมีความ
สอดคล้องกับนักเรี ยน ก็จะสามารถทีจะจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทีเสริ มสร้ างและสนับสนุ น
การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม และครู ผสู ้ อนสามารถปรับกระบวนการเรี ยนการสอนเพือ
ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การประเมินผลระหว่างเรี ยน (Assessment for Learning) เป็ นการประเมินผลการระหว่าง
เรี ยนทีช่วยให้ครู สามารถออกแบบและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีความสอดคล้อง ตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รี ยน และนําผลการประเมินทีได้ม าใช้เป็ นข้อมูลในการตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนว่า
“รู้อะไร ได้อะไร ไม่รู้อะไร ไม่ได้อะไร” นอกจากนียังใช้เป็ นข้อมูลเพือให้ครู ปรับปรุ งและกําหนด
เป้ าหมายของการเรี ยนการสอนในการประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน โดยมีการประเมินก่อน
เรี ยนหรื อระหว่างเรี ยนควบคู่กนั ไป
การประเมินผลก่อนการเรี ยน (การประเมินการวินิจฉัย ) (Assessment before Instruction
(Diagnostic Assessment)) การประเมินผลก่อนเรี ยนทําให้ครู มีขอ้ มูลเกียวกับความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ในการเรี ย นรู้ ที สามารถจัด การเรี ย นการสอนให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด องค์ค วามรู ้ แ ละทัก ษะใหม่ ๆ ที
สอดคล้องกับความสนใจและทัศนคติของนักเรี ยน ใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดจุดมุ่งหมายในการ
จัดการเรี ยนการสอนในเรื องต่อไป และช่วยให้ครู ผสู ้ อนในการวางแผนการกําหนดภาระงานในการ
จัดการเรี ยนการสอนทีตอบสนองความต้องการ ความสนใจของนักเรี ยน ตลอดจนความพึงพอใจ
ในการเรี ยนรู้นกั เรี ยน เช่น การใช้แผนผังความคิด (Mind map) หรื อ Graphic Organizer ทีสะท้อน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาสําหรับผูเ้ รี ยน
การประเมินสรุ ปผลการเรี ยนรู้ (Assessment as Learning) เป็ นกระบวนการในการสรุ ป
ความคิดรวบยอดทีสะท้อนถึงความรู้ ความพร้อม ความสนใจ และความสามารถของผูเ้ รี ยน รวมถึง
ใช้เป็ นข้อมูลสําคัญ ระหว่างการการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนรู้ เพือตรวจสอบ
ปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น แบบประเมินความพึงพอใจ แบบ
ประเมินตนเอง เป็ นต้น
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การตอบสนองความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (Responding by Differentiating)
ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนันจะต้องให้ความสําคัญต่อ
ผลทีเกิดกับผูเ้ รี ยน ซึ งหมายถึง ความพร้อม ความสนใจ และการตอบสนองของผูเ้ รี ยนนันมีผลต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนของครู ซึงประกอบด้วย
1. การตอบสนองความต้อ งการของผูเ้ รี ย นที ครู จ ะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง (Responding by
Differentiating) ซึงประกอบด้วย
1.1 การกําหนด รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
1.2 เทคนิคทีสะท้อนการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่น เทคนิคการใช้คาํ ถาม เป็ นต้น
2. เข้าใจระดับความรู้ ความสามารถของผูเ้ รี ยน ซึ งจะเป็ นตัวช่วยในการออกแบบการเรี ยน
การสอนทีสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้อย่างถูกต้อง
3. การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผล ซึ งจะมีส่วนช่วยให้ครู สามารถ
จัดการเรี ยนการสอนทีสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี
3.1 ใช้กลยุทธ์วธิ ีการสอนทีอยูบ่ นพืนฐานของการวิจยั
3.2 เลื อกวิธีการตรวจสอบการจัดการเรี ยนการสอนทีสนองตอบความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม
3.3 ระบุเนือหา บทเรี ยนทีมีความสําคัญทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
4. ข้อสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ
4.1 การนํา การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลไปใช้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
4.2 การกําหนดเวลาในการเรี ยนการสอนให้มีความเหมาะสมกับเนือหา
4.3 การดําเนินการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างต่อเนือง
4.5 การจัดบรรยากาศทีสนับสนุนการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.6 การสร้างทางเลือกให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้รู้สิงใหม่ ๆ
4.7 การบริ หารจัดการเรื องเวลาให้สอดคล้องกับเนื อหาทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ซึงสอดคล้องกับตารางต่อไปนี
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ตารางที 12 การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน ซึงประกอบด้วย ความพร้อม ความสนใจ ความสามารถและความต้องการของผูเ้ รี ยน
ทีสามารถจัดการเรี ยนการสอนทีตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้โดย:
การลําดับความสําคัญของเนือหาเพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
เนือหา
วิธีการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมนผลทีเน้นให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ซึง
เกิดจากงานวิจยั ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ, การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ, Jigsaw,
กระบวนการ
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
ผลการเรี ย นรู ้ ที เกิ ด จากวิธีการเรี ยนการสอนการวัดผลประเมิ น ที สะท้อ นถึ ง
ผลผลิต
ความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน เช่น การนําเสนอผลงาน, การเขียนรายงาน,
แบบประเมิ น ตนเอง, แบบสอบถาม, แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจและ
แบบทดสอบ
การจัดบรรยากาศที ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่น การจัดกระบวนการ
สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้
กลุ่ม เป็ นต้น

การตอบสนองความต้อ งการของผูเ้ รี ย นนับ ได้ว่า มี ค วามจํา เป็ นและมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ
ครู ผูส้ อนเป็ นอย่า งยิง ทํา ให้ส ามารถเลื อ กรู ป แบบ วิธี ก ารสอนและเทคนิ ค การสอนที มี ค วาม
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนได้มากทีสุ ด รวมถึงสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง ผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปการตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
การตอบสนองตามความแตกต่ างระหว่างบุคคล
จัดเนือหา บทเรียนทีสนองความต้ องการของผู้เรียน

เนือหา

การใช้ กลยุทธ์ ทเหมาะสมสํ
ี
าหรับการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล

กระบวนการ

การตรวจสอบความรู้ ความเข้ าใจ ความพร้ อม
ความต้ องการของผู้เรียนจากชินงานและภาระงาน

ผลผลิต

การจัดบรรยากาศทีสนับสนุนการเรียนการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล

สภาพแวดล้ อมในการเรียนรู้

ครูค้นพบวิธีการจัดการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (DI)
แผนภูมิภาพที 17 การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล (Responding by Differentiating)
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สมรรถนะการสอนทีเกียวข้ องกับการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
Danielson (2011 : 1 – 18) ได้กล่าวถึง กรอบการทํางานสําหรับการเรี ยนการสอนทีอธิ บาย
ถึงความรับผิดชอบของครู เพือเป็ นสะท้อนผลและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนเชิงประจักษ์
และใช้เป็ นข้อ มู ล เชิ ง ทฤษฎี สํา หรั บ ทํา วิจ ัย เพื อเสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ ใ ห้ ก ับ นัก เรี ย นได้ดี ยิงขึ น
ซึ งกรอบการทํางานสําหรับการจัดการเรี ยนการสอนได้อธิ บายถึ งหน้าทีความรั บผิดชอบของครู
เพือกําหนดระดับความรู ้ความสามารถทีจะใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู นนเอง
ั
กรอบการทํา งานสํา หรั บ การจัด การเรี ย นการสอนของ Danielsonได้ก ํา หนดกรอบ
การทํางานสําหรับการเรี ยนการสอนออกเป็ น 4 ด้าน 22 องค์ประกอบ และในแต่ละองค์ประกอบจะ
ไปประกอบไปด้ว ยองค์ ป ระกอบย่ อ ย (ตัว ชี วัด ) เพื อวัด ระดับ ความรู ้ ความรู ้ ค วามสามารถ
ในการสอนของครู โดย Danielson ได้กาํ หนดกรอบการทํางานไว้ดงั นี
ด้านที 1 : การวางแผนและการเตรี ยมการเรี ยนการสอน
ด้านที 2 : สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน
ด้านที 3 : การสอน
ด้านที 4 : ความรับผิดชอบและความเป็ นมืออาชีพ
แต่ละองค์ประกอบจะกําหนดลักษณะทีแตกต่างกันของแต่ละด้าน โดยทีองค์ประกอบจะ
อธิ บ ายลัก ษณะเฉพาะขององค์ประกอบ ตัวอย่างเช่ น ด้านที 2 สภาพแวดล้อมของห้องเรี ย น
มีองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี 2a การสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรี ยนให้เกิดความรัก ความเคารพและความสามัคคี ซึ งจะมี 2 ตัวบ่งชี ประกอบด้วย
1) การมี ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน 2) การมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน
ซึ งองค์ประกอบเหล่ า นี จะเป็ นตัวกําหนดค่ าระดับ คุ ณภาพเพื อใช้สําหรั บเป็ นกรอบดําเนิ นงาน
ของครู ถึ งแม้ครู จะสอนในรายวิชาและระดับชันทีแตกต่างกันก็สามารถกําหนดระดับคุ ณภาพให้
เป็ นรู ปแบบทีแตกต่างตามความธรรมชาติของรายวิชาและระดับชันของครู ได้เช่นเดียวกัน
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาสมรรถนะทีเกียวข้องกับการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของ Danielson เพือใช้เป็ นกรอบสําหรับพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ทีเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ งผูว้ ิจยั ขอเลือกสมรรถนะทีสําคัญต่อการจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย Danielson ได้กาํ หนดกรอบสมรรถนะสําหรับ
จัดการเรี ยนการสอนและรายองค์ประกอบไว้ดงั นี
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ด้ านที 1 : การวางแผนและการเตรี ยมการเรี ยนการสอน
องค์ ประกอบที 1a : ความรู ้และทักษะทางด้านเนือหาของครู
ตัวบ่งชีที 1 : ความรู ้เกียวกับเนือหา ศาสตร์และธรรมชาติของแต่ละวิชา
ตัวบ่งชีที 2 : ความรู ้เกียวกับเนือหาทีมีความสําคัญและความจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชีที 3 : ความรู ้เกียวกับเนือหาทีมีความเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
องค์ ประกอบที 1b : ความรู้และทักษะของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : พัฒนาการและความรู ้ของนักเรี ยนแต่ละวัย
ตัวบ่งชีที 2 : ความรู ้เกียวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 3 : ความรู ้เกียวกับทักษะ ความรู ้ และความสามารถในการใช้ภาษา
ตัวบ่งชีที 4 : ความรู ้ทีเกิดจากความสนใจของนักเรี ยน และความรู ้เกียวกับมรดกและ
วัฒนธรรม
ตัวบ่งชีที 5 : ความรู้ทีเกิดจากความสามารถพิเศษของนักเรี ยน
องค์ ประกอบที 1c : การกําหนดผลลัพธ์ทีเกิดจากจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 1 : การจัดลําดับความสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 2 : ความชัดเจนทีเกิดจากการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 3 : ความสมดุลของการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 4 : ความเหมาะสมสําหรับผูเ้ รี ยนทีมีความความแตกต่างกัน
องค์ ประกอบที 1d : ความรู้และทักษะในการใช้สือการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 1 : ความรู ้และทักษะในการใช้สือและทรัพยากรทีมีอยูใ่ นห้องเรี ยน
ตัวบ่งชีที 2 : ความรู้และทักษะในการใช้สือและทรัพยากรทีมีความสอดคล้องกับเนือหา
ตัวบ่งชีที 3 : ความรู้และทักษะในการใช้สือทีมีความสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
องค์ ประกอบที 1e : การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเชื องโยงสู่ การเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชีที 1 : การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชีที 2 : สื อ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรในการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 3 : การจัดกลุ่มการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 4 : บทเรี ยน โครงสร้างเนื อหา และหน่วยการจัดการเรี ยนรู ้
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องค์ ประกอบที 1f : การออกแบบการวัดผลประเมินผลสําหรับผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : ผลทีเกิดมีความสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 2 : การกําหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการประเมินผล
ตัวบ่งชีที 3 : มีการออกแบบและสร้างเครื องมือการประเมินผล
ตัวบ่งชีที 4 : นําผลการประเมินทีได้มาใช้ในการวางแผนการเรี ยนการสอน
ด้ านที 2 : สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน
องค์ ประกอบที 2c : การกําหนดขันตอนในการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 1 : การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นกระบวนการกลุ่ม
ตัวบ่งชีที 2 : การปรับเปลียนวิธีการสอน
ตัวบ่งชีที 3 : การบริ หารจัดการเกียวกับสื อ วัสดุอุปกรณ์ ทีจะช่วยอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 4 : การปฏิบตั ิหน้าทีทีไม่เกียวข้องกับการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 5 : การกํากับดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน อาสาสมัครทีจะช่วยในการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างครู มืออาชีพ
องค์ ประกอบที 2d : การบริ หารจัดการพฤติกรรมของนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : สังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึนจากเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 2 : การตรวจสอบพฤติกรรมทีเกิดขึนสําหรับนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 3 : การสะท้อนผลพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ให้กบั นักเรี ยน
ด้ านที 3 : การสอน
องค์ ประกอบที 3a : การสื อสารระหว่างครู กบั นักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : การกําหนดผลการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชีที 2 : การกําหนดทิศทางและวิธีการสอน
ตัวบ่งชีที 3 : การกําหนดคําอธิ บายของเนือหา
ตัวบ่งชีที 4 : การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนทีสามารถสื อสารกับนักเรี ยน
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องค์ ประกอบที 3b : การใช้เทคนิ คการตังคําถามและการปฏิ สั มพันธ์ ระหว่า งครู แ ละ
นักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : การใช้คาํ ถามทีมีคุณภาพ
ตัวบ่งชีที 2 : การใช้เทคนิคการอภิปราย
ตัวบ่งชีที 3 : การให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการตังและตอบคําถาม
องค์ ประกอบที 3c : นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชีที 1 : กิจกรรม ภาระงาน ชินงานสําหรับนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 2 : การจัดกลุ่มนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 3 : สื อ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรทีใช้การจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 4 : การจัดห้องเรี ยนให้สามารถเข้าถึงนักเรี ยนได้ทุกคน
องค์ ประกอบที 3e : การสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความยืดหยุน่ ในการ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : การปรับเปลียนเนือหาให้มีความสอดคล้องกับความสามารถของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชีที 2 : สนองตอบความต้องการของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชีที 3 : ความรู ้ฝังแน่น
ด้ านที 4 : ความรับผิดชอบและความเป็ นมืออาชีพ
องค์ ประกอบที 4c : การสื อสารและปฏิสัมพันธ์กบั ครอบครัวของนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : ข้อมูลเกียวกับการจัดโปรแกรมการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 2 : ข้อมูลเกียวกับนักเรี ยนรายบุคคล
ตัวบ่งชีที 3 : ข้อมูลสําหรับชี แจงการจัดโปรแกรมการเรี ยนการสอนให้กบั ผูป้ กครอง
นักเรี ยน
องค์ ประกอบที 4e : ความเจริ ญก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างมืออาชีพ
ตัวบ่งชีที 1 : การเพิมพูนประสิ ทธิภาพทางด้านความรู ้ในเนือหาและทักษะการสอน
ตัวบ่งชีที 2 : รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพือนร่ วมงาน
ตัวบ่งชีที 3 : เผยแผ่ผลงานทีประสบผลสําเร็ จ
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องค์ประกอบของการปฏิ บตั ิ วิชาชี พ ที กล่ า วมาข้า งต้น ผูว้ ิจยั จะใช้เป็ นกรอบสมรรถนะ
สํา หรั บ สะท้อนการปฏิ บ ัติง านของครู ที ครอบคลุ ม การจัดการการเรี ย นการสอนที แตกต่ า งกัน
ถึงแม้แต่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบจะมีความแตกต่างกันในเนือหาสาระวิชาชี พตามหลักสู ตร
และความถนัดของครู แต่ละบุคคล ซึงเป็ นหน้าทีของผูท้ ีใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนให้กบั ครู ทีร่ วม
พัฒนาวิชาชี พทีมี ผลต่อการจัดการเรี ยนการสอน และกรอบการทํางานเหล่ านี จะสะท้อนเกียวกับ
ความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าทีของครู ในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้หรื อบทเรี ยนทีจะใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน และเลื อกสื อเทคโนโลยีที มีค วามเหมาะสมกับเนื อหาในการจัดการเรี ย น
การสอน รวมถึงช่วยลดภาระงานและความกังวลในการจัดการเรี ยนการสอนของครู
งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการจัดการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล
Yi-Fang Liu (2008) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลแบบยืดหยุน่ ในห้องเรี ยนโปรแกรม EFL (English as a Foreign Language) ของครู
ผลทีได้จากการวิจยั โดยการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมหรื อเอกสารทีเกียวในการตอบคําถามการวิจยั
เรื องนี พบว่า ครู กลุ่มทีสอนในโปรแกรม EFL ทีใช้วิธีการสอนแบบยืดหยุน่ และกระบวนการกลุ่ม
ทําการเรี ยนการสอนดีขึน และยังพบว่า เมือครู เริ มสอนด้วยวิธีการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทําให้รู้จกั นักเรี ยน (Interests) ลีลาการเรี ยนรู้ (Learning Styles) ความสนใจและความกล้า
แสดงออก (Readiness and Talents) เพิมมากขึน ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของบลูม และการ์ ดเนอร์
ที ว่า การเรี ย นรู ้ ท างด้า นสติ ปั ญ ญาจะประสบผลสํา เร็ จ ได้นันต้องจัดกิ จ กรรมให้ ส อดคล้อ งกับ
หลัก สู ตร และยัง พบว่า วิท ยานิ พ นธ์ เ ล่ ม นี ได้ใ ห้ข ้อเสนอแนะที ว่า หากต้องการทํา ความเข้า ใจ
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและหลักสู ตรการเรี ยนการสอนมากยัง ควรใช้
มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Graphic Organizers) เพิมขึน ดังนัน การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่ า งระหว่ า งให้ ส อดคล้ อ งกับ หลัก สู ต ร และควรให้ ค รู ไ ด้ ล องใช้ วิ ธี ก ารเรี ยนการสอน
ทีหลากหลายและท้าทายในโปรแกรม ELLs (English-language learners) ให้ประสบผลสําเร็ จมาก
ยิงขึน
Kathleen Scalise (2007) การเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ วิธีการ
เรี ยนการสอนเป็ นวิธีการสอนทีนิยมกันแพร่ หลายและเป็ นทียอมรับในการจัดการเรี ยนรู้ การใช้สือ
e-learning จึ ง มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการจัด การเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ซึ งเครื องมือในการจัดการเรี ยนการสอนต้องมีความแตกต่างกันเพือให้ได้ขอ้ มูลและรู ปแบบสําหรับ
ผูเ้ รี ยนสามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้ ม ากที สุ ด สรุ ปได้ว่า สื อการเรี ย นรู ้ ทีใหม่ ๆ จะต้องมี ก ารเชื อมโยง
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สื อสาร กระทําการตอบสนองและความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื อหาที กําหนดขึ น
สรุ ปได้ว่า สื อ e-learning จึงเป็ นเครื องมือที มีส่วนช่ วยสนับสนุ นการเรี ยนการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและกรอบแนวคิดในการสอน 5 วิธี ประสบผลสําเร็ จมากขึน
Valiande A. Stavroula, Kyriakides Leonidas, Koutselini Mary (2011) งานวิจยั เรื องนีได้
ทําการวิจยั เกี ยวกับ การประยุกต์ใ ช้ก ารเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่า งบุ คคลที คละ
ความสามารถในชันเรี ยนของนักเรี ยนในระดับประถมศึ กษาจํานวน 1 ห้องเรี ยน กลุ่ มตัวอย่าง
จํานวน 27 คน จากกลุ่มเป้ าหมายจํานวน 479 คน ของนักเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการของประเทศ
ไซปรั ส ผลการศึ กษาการใช้ระบบการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุคคลที คละ
ความสามารถของนักเรี ย นในชันเรี ยนที มี ผลสั มฤทธิ ต่อการเรี ยนการสอน โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบวิธีการถดถอยพหุ คูณ ซึ งจะมีปัจจัยหลาย ๆ ตัวทีไม่เกียวข้องกับการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล วัตถุประสงค์เพือศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน 2 กลุ่ม
และปั จจัยอืน ๆ ทีมีผลต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทังสองกลุ่ม และศึกษารู ปแบบหลาย
ละเอียดต่าง ๆ ทีแสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอน รวมถึง
ความสําเร็ จจากการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีได้จากการสังเกตการ
สอน วัตถุประสงค์หลักของการวิจยั นีคือ การตอบคําถามการวิจยั ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลที ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ผลการวิจยั นี
สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพทางการศึกษา รวมถึ ง
สะท้อนให้เห็ นถึงปั ญหาทีเกิดขึนในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลที
คละความสามารถของนักเรี ยนในชันเรี ยน ต้องอยูบ่ นพืนฐานการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างกันทีคละความสมารถของนักเรี ยนเพือส่ งเสริ มความเสมอภาคและคุ ณภาพให้กบั ผูเ้ รี ยน
อย่างเท่าเทียมกัน
Gangi, Suzanna (2011) งานวิจยั เรื องนี ได้กล่าวถึงการใช้กลยุทธ์การเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยทฤษฎี การสอนแบบพหุ ปัญญาของโฮเวิร์ดการ์ ดเนอร์ ซึ งมีส่วน
เกียวข้องกับการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และทฤษฎี ทีกล่าวถึ งสติปัญญา
และการรับรู ้ของคนทุกคน ทฤษฎีพหุ ปัญญาเกิดขึนในปี 1983-2011 และผลการวิจยั ทีตอบคําถาม
การวิจยั ได้ 2 ข้อ ดังนี 1. ทฤษฎี พหุ ปัญญาช่ วยให้การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งขึน 2. พหุ ปัญญาช่ วยให้
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู สามารถสนองตอบกับความต้องการ
ของนักเรี ยนเพิมขึน
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Kelly Van Lowe (2011) การวิจยั เรื อง การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คลในรายวิ ช าคณิ ตศาสตร์ สํ า หรั บ ครู ฝึ กสอน เรื อง จํา นวนเต็ ม และเศษส่ ว น
ซึ งผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ย นที เรี ยนด้วยวิธีก ารจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่า ง
บุคคลมี พฒั นาการในการเรี ยนรู ้ สูงกว่าการเรี ยนการสอนแบบปกติ และผลจากการสํารวจพบว่า
นักเรี ยนบ้างคนไม่ได้พึงพอใจในวิธีการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
Diana Lawrence - Brown (2004) การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
มีส่วนช่ วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กบั นักเรี ยนทีมี ความเป็ นเลิ ศและนักเรี ยนทีมี ความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญและมีความเหมาะสมกับห้องเรี ยนทัว ๆ ไป การเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นแนวคิดทีเป็ นระบบทีสามารถวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนได้
ตรงตามมาตรฐานและบริ บทของการเรี ยนการสอน พร้อมกับมีความหลากหลายในการใช้กลยุทธ์
การเรี ยนการสอนทีเป็ นประโยชน์และนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้ ซึ งจะเห็นได้จากการจัดการ
เรี ยนการสอนทีประสบผลสําเร็ จกับเด็กนักเรี ยนทีมี ความบกพร่ องในการเรี ยนรู ้ ทีสามารถเรี ยนรู้
และการแสดงออกในชันเรี ยนทีจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู ตอ้ งอยู่บน
พืนฐานของการจัดการเรี ยนกานสอนที มีความยืดหยุ่นและสามารถเลื อกรู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการ
สอนและกลยุทธ์ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทําให้รู้จกั นักเรี ยน (Interests) ลีลาการเรี ยนรู้
(Learning Styles) หรื อความสนใจและความกล้าแสดงออก (Readiness and Talents) เพือเสริ มสร้าง
ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เพิมมากขึน
รู ป แบบ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที เกี ยวข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนที เน้ น ความแตกต่ า ง
ระหว่ างบุคคล
การศึกษาเชิงสร้ างสรรค์
การศึ ก ษาเชิ ง สร้ า งสรรค์ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึ ก ษาเอกสารที เกี ยวข้อง เกี ยวกับ ความหมาย
คิดเชิงสร้างสรรค์ ความหมายของการสร้างสรรค์ ความสําคัญของการสร้างสรรค์
การจัดการเรี ยนรู ้เชิ งสร้างสรรค์ แนวทางในการส่ งเสริ มการศึกษาเชิ งสร้างสรรค์ หลักการ
ของการศึ ก ษาเชิ ง สร้ า งสรรค์ เทคนิ ค การสอนที ช่ ว ยส่ งเสริ มการศึ ก ษาเชิ ง สร้ า งสรรค์
การประยุกต์ใช้แนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในการเรี ยนการสอน บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ข้อดีของการสอนตามแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ มีรายละเอียดดังนี

153
ความคิดเชิงสร้ างสรรค์ (Creative Thinking)
ความคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ เป็ นความคิ ดที เกิ ดขึ นต่อเนื องจากจิ น ตนาการโดยมี ล ัก ษณะที
แตกต่างไปจากความคิดของบุคคลอืน ความคิดเชิ งสร้ างสรรค์อาศัยพืนฐานจากประสบการณ์เดิม
คือ ความรู ้ ขอ้ มูลข่าวสาร การศึกษาเหตุผล และการใช้ปัญญาในการจัดสร้ างรู ปแบบของความคิด
ในรู ปแบบใหม่ อาจแสดงออกมาเป็ นรู ปธรรมอย่างประจักษ์ชดั หรื อมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ซึ งจะ
เป็ นพืนฐานให้มีความคิดเชือมโยงจนเกิดความประจักษ์ชดั และก่อให้เกิดการค้นพบสิ งใหม่ๆ ทําให้
เกิดเป็ นผลงานทางศิลปะและวิทยาการสาขาต่าง ๆ รวมทังผลงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อันเป็ นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติ
ความหมายของการสร้ างสรรค์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับการสร้ างสรรค์ ทําให้พบว่ามีการศึ กษา
เรื องนีมาเป็ นเวลานานและมีหลายท่านทีได้ให้ความสนใจในเรื องนี เป็ นอย่างมาก ตามทีรวบรวมไว้
ดังนี
การสร้างสรรค์ คือ ลักษณะการคิดอย่างหนึ งอย่างกว้างขวางหรื อการคิดหลายแง่หลายมุม
หรื อที เรี ย กว่า การคิ ดแบบอเนกนัย ซึ งทํา ให้ส ามารถคิ ด และค้น พบความสั ม พันธ์ ใ หม่ ๆ ของ
สิ งต่าง ๆ รวมถึงการคิดแก้ปัญหา ตลอดจนการคิดประดิษฐ์สิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ขึน ตามทีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2533 : 51) ได้ให้ความหมายไว้ขา้ งต้น มีความสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ อารี พันธ์มณี (2537 : 9) ทีว่า การสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการทางสมองทีคิดใน
ลักษณะอเนกนัย นําไปสู่ การค้นพบสิ งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ด้วยการคิดดัดแปลงปรุ งแต่งจากความคิด
เดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ งใหม่ ซึ งรวมทังการประดิษฐ์คิดค้นสิ งต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎี
หลักการได้สําเร็ จ การทีความคิดเชิ งสร้ างสรรค์จะเกิ ดขึ นได้นนไม่
ั ใช่ เพียงแต่คิดในสิ งทีเป็ นไป
ไม่ได้ หรื อคิดในสิ งทีเป็ นเหตุเป็ นผลเพียงอย่างเดียวเท่านัน หากแต่การสร้างสรรค์ก็เป็ นสิ งสําคัญยิง
ที จะก่ อ ให้เ กิ ด ความแปลกใหม่ แต่ ต้อ งควบคู่ ไ ปกับ ความพยายามที จะสร้ า งความคิ ด ค้น หรื อ
จิ นตนาการประยุกต์จึงจะทํา ให้เกิ ดผลงานจากการสร้ างสรรค์ ซึ งศิ ริก าญจน์ โกสุ มภ์ และคณะ
(2549 : 74) ให้ความหมายเพิมเติมว่า เป็ นจินตนาการการประยุกต์ทีสามารถนําไปสู่ สิงประดิษฐ์
คิดค้นทางเทคโนโลยีนนั เป็ นความคิดในลักษณะทีคนอืนคาดไม่ถึง เป็ นความคิดหลากหลาย คิดได้
กว้างไกล เป็ นได้ทงปริ
ั มาณและคุณภาพ มี 3 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ
1. เป็ นกระบวนการ หมายถึง ความรู ้สึกไวต่อปั ญหา พยายามคิดแก้ปัญหา
2. เป็ นลักษณะของบุคคล หมายถึง บุคคลทีมีความกระตือรื อร้น อยากรู้อยากเห็น
3. เป็ นลักษณะของผลผลิต หมายถึง ผลงานทีสร้างสรรค์
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ความสร้ างสรรค์นนยั
ั งเป็ นเป็ นพฤติกรรมของบุคคลทีแสดงความคิดใหม่ ๆ อันเป็ นการ
กระทําทีบุคคลคัดเลือกจากประสบการณ์ ทีผ่านมาเพือสร้างรู ปแบบใหม่ ความคิดใหม่หรื อผลิตผล
งานใหม่ ซึ ง Anderson and others (อ้า งถึ งใน กรมวิชาการ, 2535 : 2) ได้กล่ าวไว้ว่า
การสร้ างสรรค์เป็ นสิ งทีมนุ ษย์ทุกคนเป็ นเจ้าของในระดับต่ าง ๆ กัน โดยที การเชิ งสร้ างสรรค์นี
สามารถพัฒนาได้ทุกระดับอายุ ถ้ามีการจัดสถานการณ์ทีเหมาะสม และ Wallach and Kogan
(อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2544 : 154) ยังได้เสริ มว่า การสร้างสรรค์เป็ นความสามารถในการคิดได้
อย่างสัมพันธ์กนั และเชือมโยงกันได้อย่างมีความหมาย โดย Guilford (อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี ,
2544 : 154) เพิมเติมว่า ความคิดเชิ งสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทางสมองทีจะคิดได้หลายทาง
ซึ งประกอบด้วยความคิดริ เริ ม ความคล่องตัวในการคิด ความคิดยืดหยุน่ และความคิดละเอียดลออ
จึ ง ทํา ให้ ค วามคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ เ กิ ด ขึ นโดยไม่ มี ข อบเขต ทํา ให้ บุ ค คลสามารถมี ค วามคิ ด
เชิ ง สร้ า งสรรค์ใ นหลาย ๆ แบบ ซึ งส่ ง ผลให้ค วามคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ที นันมี ม ากมายไม่ จ าํ กัด
โดยสมศัก ดิ ภู่ วิภ าดาวรรธน์ (2544 : 7) ให้ค วามหมายการสร้ า งสรรค์ใ นอี ก มุ ม มองว่า
การสร้ า งสรรค์ย งั เป็ นเรื องที สลับ ซับ ซ้ อ น ยากต่ อ การให้ นิ ย ามที แน่ น อนตายตัว ถ้า พิ จ ารณา
การสร้ างสรรค์โดยยึดผลงานเป็ นหลัก ผลงานต้องเป็ นผลงานทีแปลกใหม่และมีคุณค่าโดยมีคน
ยอมรับ ถ้าพิจารณาการสร้างสรรค์โดยยึดหลักกระบวนการ กระบวนการนันต้องเป็ นกระบวนการ
เชื อมโยงสัมพันธ์สิงของหรื อ การสร้างสรรค์ทีแตกต่างกันอย่างมากเข้าด้วยกันได้ ถ้าพิจารณาโดย
ยึดหลักคุณลักษณะของบุคคล บุคคลนันต้องเป็ นตัวของตัวเอง
จากความหมายของการสร้างสรรค์มีในหลายบุคคลข้างต้นผูว้ ิจยั สรุ ปได้วา่ การสร้างสรรค์
เป็ นความคิ ด ที มี ล ัก ษณะอเนกนัย เป็ นกระบวนการทางสมองที สามารถคิ ด และแสดงออก
ทางพฤติกรรมของมนุษย์ในการประดิษฐ์สิงใหม่ ๆ ขึนมาได้หลายรู ปแบบ ซึ งความคิดทีเกิดนันเป็ น
ความคิดไม่มีขอบเขต และเป็ นเรื องที ซับซ้อนยากต่ อการที จะให้นิยามความหมายที ชัดเจนได้
โดยความคิดเชิงสร้างสรรค์นียังสามารถเกิดขึนและพัฒนาได้ในคนทุกเพศ ทุกวัยอีกด้วย
ความสํ าคัญของการสร้ างสรรค์
การพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูต่ งแต่
ั โบราณจนถึงปั จจุบนั ของมนุษย์นนั ล้วนแต่อาศัยผลผลิต
ทางการสร้างสรรค์ทีนําไปใช้แก้ปัญหารวมถึงสรรค์สร้างและพัฒนาให้เกิดความเจริ ญในด้านต่าง ๆ
จากการศึกษาแนวโน้มในปั จจุบนั เชื อว่าสังคมในอนาคตจะมี ความซับซ้อนและหลากหลายมาก
ยิงขึน ดังนันการสร้างสรรค์จึงเป็ นส่ วนหนึ งทีสามารถนําไปใช้ควบคู่กบั ความรู ้ ทักษะและข้อมูล
ต่าง ๆ เพือแก้ปัญหาในสังคมได้
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ความสํา คัญของการสร้ า งสรรค์ท าํ ให้เ กิ ด ความเจริ ญ ก้า วหน้า ทางวิ ช าการ การค้นพบ
สิ งแปลกใหม่ไม่วา่ จะเป็ นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ อุตสาหกรรม ย่อมเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ ทําให้เกิ ดความสะดวกสบายในชี วิตประจําวัน และมีประโยชน์ต่อสังคมทําให้
เกิดรายได้แก่ประเทศ ซึ งพรรณี เกษกมล (2534 : 75) ได้กล่าวไว้ สอดคล้องกับอารี พันธ์มณี
(2545 : 1) ทีว่าการสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทีสําคัญอย่างหนึ งของมนุ ษย์ ทีสามารถแสวงหา
พัฒนา และดึงเอาศักยภาพเชิ งสร้ างสรรค์ของคนในประเทศชาติออกมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์มาก
เท่าใด ก็ยิงมี โอกาสพัฒนาและเจริ ญก้าวหน้าได้มากขึ นเท่านัน ดังจะเห็ นได้จากประเทศพัฒนา
ทังหลาย ซึ งจัดเป็ นประเทศผูน้ าํ ของโลก ทังนี เพราะประเทศดังกล่าวมีประชากรมีความสร้างสรรค์
ประชาชนกล้า คิ ด กล้า ใช้จิ น ตนาการ สามารถสร้ า งสรรค์ผ ลงานแปลกใหม่ ที เป็ นประโยชน์
เอืออํานวยความสะดวกสบายเหมาะสมกับสถานการณ์กล่าวไว้ขา้ งต้น
การจัดการเรียนรู้ เชิงสร้ างสรรค์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545 : 35) ได้ให้ความหมายของการจัด
การเรี ยนรู ้สร้างสรรค์ไว้วา่ หมายถึง กระบวนการทางปั ญญาทีใช้กระบวนการทางความคิดหลาย ๆ
อย่างมารวมกันเพือสร้ างสรรค์สิ งใหม่หรื อแก้ปั ญหาที มี อยู่ใ ห้ดีขึน เป็ นส่ วนหนึ งของความคิ ด
เชิ ง สร้ า งสรรค์จ ะเกิ ด ขึ นได้ ก็ ต่ อ เมื อผู ้ส ร้ า งสรรค์มี อิ ส รภาพทางความคิ ด การจัด การเรี ย นรู้
เชิ งสร้างสรรค์เป็ นกระบวนการทางปั ญญาระดับสู งทีใช้กระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อย่าง
มารวมกัน ผูเ้ รี ยนทีแสดงออกมาซึ งความสร้างสรรค์จะต้องเป็ นการสร้างแนวคิดใหม่ แสวงหาและ
พิจารณาทางเลือกทีหลากหลาย
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงสร้างสรรค์เป็ นความสามารถในการมองเห็นสิ งต่าง ๆ ในแง่มุมใหม่ ๆ
หรื อเป็ นการกระทําสิ งต่าง ๆ ได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรื อไม่ซาแบบใคร
ํ
มีความแปลกใหม่
เป็ นการเชื อมโยงสิ งทีไม่สัมพันธ์ ให้กลายเป็ นสิ งใหม่ได้อย่างเหมาะสม เราสามารถอธิ บายความ
สร้างสรรค์ได้จาก 1. ผลงานทีผลิต 2. กระบวนการทีจัดกระทํา 3. ทักษะทีใช้ในแง่ความคล่องแคล่ว
4) บุคลิกภาพของบุคคลและเงือนไขสิ งแวดล้อม ทีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ถือว่า
เป็ นคุณลักษณะทางความคิดอย่างหนึ งทีมีความสําคัญต่อผูเ้ รี ยนฉะนันการสอนให้เกิ ดการเรี ยนรู้
เชิ ง สร้ า งสรรค์ จึ งเป็ นส่ วนหนึ งที ช่ ว ยยกระดับ คุ ณ ภาพของผูเ้ รี ย นกิ จกรรมในการสอนให้เกิ ด
การสร้างสรรค์จะควรเป็ นกิจกรรมทีฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดนอกกรอบ ผูส้ อนต้องให้อิสรภาพทางด้าน
ความคิ ด ไม่ ปิ ดกัน ให้ โอกาสในการนํา เสนอความคิ ดของผูเ้ รี ย น ภายใต้บ รรยากาศชันเรี ย น
ทีผ่อนคลาย ไม่เข้มงวด เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถถ่ายทอดจินตนาการของตนออกมาเป็ นชิ นงาน
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แนวทางในการส่ งเสริมการศึกษาเชิงสร้ างสรรค์
การส่ งเสริ มความคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ ผูส้ อนสามารถจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพื อส่ ง เสริ ม
การศึ ก ษาเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละบรรยากาศชันเรี ย นเพื อเอื ออํา นวยต่ อ การฝึ กทัก ษะการศึ ก ษา
เชิ งสร้ างสรรค์ อุ ษณี ย ์ โพธิ สุ ข (2537 : 23) ได้กล่าวถึ งการส่ งเสริ มการศึกษาเชิ งสร้ างสรรค์
ของผูเ้ รี ยนว่าสามารถทํา ได้ท งทางตรงและทางอ้
ั
อม ในทางตรงโดยการสอน ฝึ กฝนและอบรม
ทางอ้อม โดยการสร้ างบรรยากาศ และการจัดสิ งแวดล้อม ส่ งเสริ ม การเป็ นอิ สระในการเรี ยนรู้
เชิ งสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับให้เกิดขึนได้แต่สามารถทําให้เกิ ดขึนได้ การพัฒนาเชิงสร้ างสรรค์
มีองค์ประกอบทีสําคัญในกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี
1. กระบวนการคิด เป็ นการเพิมทักษะการคิดด้านต่างๆ เช่น ความคิดจินตนาการความคิด
เอกนัย อเนกนัย ความคิดวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสังเคราะห์ ความคิดแปลกใหม่
ความหลากหลาย ความคิดยืดหยุน่ ความคิดเห็นทีแตกต่าง และการประเมินผล
2. ผลิตผล เป็ นสิ งทีชี ให้เราเห็นหลายสิ งหลายอย่างของการคิด เช่น วิธีคิดประสิ ทธิ ภาพ
ทางความคิด การนําเอาความรู ้ไปสู่ การนําไปใช้ จุดสําคัญในการจัดการเรี ยนรู ้จะต้องพิจารณาเกณฑ์
ของผลผลิ ต ควรจะมี การกําหนดให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั การระบุจุดประสงค์ของการทํางานรู้ จกั ประเมิ น
การทํางานของตนเองโดยใช้เหตุผล พยายามและสามารถปรับใช้ได้ในชีวติ จริ ง
3. องค์ความรู ้พืนฐาน ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้ผา่ นสื อและทักษะหลายด้านโดยใช้
ประสาทสัมผัสหรื อความรู ้ ทีมาจากประสบการณ์ทีหลากหลายและมีแหล่งข้อมูลทีต่างกันทังจาก
หนังสื อ ผูเ้ ชียวชาญ การทดสอบด้วยตนเอง และทีสําคัญคือให้ผเู้ รี ยนได้สร้างความรู้จากตัวเขาเอง
4. สิ งทีท้าทายผูเ้ รี ยน หางานทีสร้างสรรค์ และมีมาตรฐานให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ
5. บรรยากาศในชันเรี ยน ต้องให้อิสรเสรี ความยุติธรรมความเคารพในความคิดของ
ผูเ้ รี ย น ให้ผูเ้ รี ยนมันใจว่า จะไม่ถูก ลงโทษหากมีค วามคิ ดที แตกต่างจากผูส้ อน หรื อคิ ดว่า ผูส้ อน
ไม่ ถู ก ต้อง ยอมให้ผูเ้ รี ยนล้ม เหลวหรื อผิดพลาด (โดยไม่ เกิ ดอันตราย) แต่ต้องฝึ กให้เรี ย นรู้
จากข้อผิดพลาดทีผ่านมา
หลักการของการศึกษาเชิงสร้ างสรรค์
การศึกษาเชิ งสร้างสรรค์จดั อยู่ในการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีลกั ษณะ
เด่ น ที ต่ า งจากการเรี ย นการสอนแบบอื น คื อ การให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์
ของผูเ้ รี ยนในกระบวนการหาความรู ้ หรื อการเรี ย นรู ้ ทีนํา ไปสู่ ความรู ้ นัน ดังนันความรู ้ ในที นี จึ ง
ไม่ใช่สิงทีได้รับจากผูส้ อนเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นความรู ้ทีผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างขึนเองโดยการเชื อมโยง
ความรู ้เดิมให้เข้ากับความรู ้ใหม่ นักการศึกษาได้แบ่งการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
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1. การศึกษาเชิงสร้างสรรค์แบบรากฐานตามแนวคิดของ Piaget นักการศึกษาในกลุ่มนีเน้น
การพัฒนาความคิดของบุคคล โดยมีความคิดว่า ความรู ้คือ การเปลียนแปลงความคิดแบบรายบุคคล
โดยถื อว่าบทบาทของครู เป็ นผูช้ ่วยให้เด็กพัฒนาความคิดและจัดสภาพแวดล้อมทีท้าทายความคิด
ของเด็ก ซึ งครู จะทําหน้าทีเสมือนผูช้ ่ วยเอือ (Facilitator) ทีกระตุน้ ให้มีการปรับเปลียนการคิดค้น
หรื อ การสร้ า งความรู ้ ใ หม่ และคอยตังคํา ถามหรื อ ปั ญ หาที ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง กับ ผู ้เ รี ย น
ซึ งการสร้างความรู ้นนเป็
ั นผลมาจากการทํางาน และการคิด
2. การศึกษาเชิ งสร้างสรรค์ทางสังคม ตามแนวคิดของ Vygotsky เน้นการศึกษาเพือ
การเปลียนแปลงทางสังคม และสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดพัฒนาการของมนุ ษย์ทีอยูใ่ นฐานะบุคคล
หนึ งของสังคม การพัฒนาของปั จเจกบุ คคลได้ม าจากการปฏิ สัม พันธ์ ท างสังคมในความหมาย
เชิ งวัฒนธรรมของกลุ่มและในทีสุ ดจะกลายเป็ นความเคยชิ นและส่ วนหนึ งของบุคคลปั จเจกบุคคล
จะสร้างความรู ้โดยการจัดการกับสภาพแวดล้อม การเรี ยนการสอนจึงเน้นความสัมพันธ์ของความ
ขัดแย้ง การโต้เถี ย งด้วยเหตุ ผ ลระหว่า งบุ ค คลและสภาพแวดล้อมทังทางสั ง คมและวัฒนธรรม
นอกจากนี ความหลากหลายของการศึ กษาเชิ งสร้ างสรรค์ในเชิ งสังคมยังประกอบด้วยการสร้ าง
ความรู้จากสถานการณ์ การสร้างความรู ้ใหม่ทางสังคมและทางวัฒนธรรมสังคม การสร้ างความรู้
ในเชิงประวัติศาสตร์ สังคม และการสร้างความรู ้อย่างอิสระจะเห็นได้วา่ การสร้างความรู ้ตามแนวคิด
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เกิดจากการสร้างความรู ้ของบุคคลทีมีการนําความรู ้ ความเชื อเดิมของตน
มาปรับให้เข้ากับ ความรู ้ ใ หม่ และจากการมีปฏิ สัม พันธ์ กนั ระหว่างบุ คคลเพือแลกเปลี ยนข้อมูล
นําไปสู่ ความรู ้ใหม่
เทคนิคการสอนทีช่ วยส่ งเสริมการศึกษาเชิงสร้ างสรรค์
มีนกั การศึกษาหลายท่านทีกล่าวถึงเทคนิ คการสอนทีส่ งเสริ มการศึกษาเชิ งสร้างสรรค์ไว้
อย่างหลากหลาย ซึ งวิลเลียมส์ (Willams, 1983 อ้างถึงใน สมศักดิ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544 : 132-170)
ได้รวบรวมเทคนิ คการสอนที ช่ วยพัฒนาสมองซี กขวาหรื อพัฒนาความคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ให้ก ับ
นักเรี ยนไว้ในหนังสื อ Teaching For the Two-Sided Mind ดังนัน คือ เทคนิ คการส่ งเสริ มการคิด
โดยใช้ภาพเป็ นสื อ (Visual) การใช้จินตนาการ (Fantasy) การเรี ยนรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัส
หลายด้า น (Multisensory Learning) และเทคนิ ค การออกแบบหรื อความคิ ด เชิ ง ประดิ ษ ฐ์
Creativity by Design เทคนิคการสอนดังกล่าวสามารถนําไปใช้เสริ มการสอนแบบเดิมได้ ซึ งเทคนิค
การจัดการเรี ยนการสอนเพือส่ งเสริ มการศึกษาเชิงสร้างสรรค์นนั ครู ควรทีจะนําเทคนิควิธีการต่าง ๆ
มากระตุ ้นให้เกิ ดนิ สัย และเจตคติใ นทางสร้ างสรรค์แก่ ผูเ้ รี ยน ด้วยการหาแนวทางที จะส่ ง เสริ ม
ความคิดให้แก่ผเู ้ รี ยนได้ ดังแนวคิดต่อไปนี
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เทคนิคการส่ งเสริมการศึกษาเชิงสร้ างสรรค์ โดยใช้ ภาพเป็ นสื อ (Visual Thinking)
การสร้างสรรค์โดยใช้ภาพเป็ นสื อ หมายถึง ความสามารถ 3 ประการ ดังนีคือ
1. ความสามารถในการมองเห็น (Seeing) อันหมายถึงความละเอียดลออในการสังเกต
สิ งต่าง ๆ และการตีความข้อมูลทีได้จากการสังเกตนัน การเรี ยนวิชาต่าง ๆ จะเริ มจากการเห็นหรื อ
การสังเกต เช่น สังเกตการสาธิ ต ดูตาราง หรื อดูภาพประกอบ นักเรี ยนจะได้รับการฝึ กฝนให้มีความ
ช่างสังเกต สังเกตในสิ งทีสําคัญ และต้องรู ้จกั ตีความจากสิ งทีสังเกตอีกด้วย
2. ความสามารถในการนําเสนอข้อมูล ในรู ปแบบของภาพหรื อแผนภู มิ แ บบต่ า ง ๆ
(Representing Information Graphically) ข้อมูลบางอย่างถ้าใช้รูปภาพหรื อแผนภูมิอธิ บาย จะทําให้
เข้าใจได้ง่ายกว่าการอธิ บายโดยใช้คาํ พูดเพียงอย่างเดี ยว การฝึ กให้นกั เรี ยนใช้รูปภาพหรื อแผนภูมิ
ในการนําเสนอข้อมูลจึงนับว่ามีประโยชน์ทงในแง่
ั
ทีช่ วยให้นกั เรี ยนมีความกระจ่างในข้อมูล และ
ช่วยทําให้ผอู ้ ืนเข้าใจแนวคิดของตนได้ง่ายขึน
3. ความสามารถในการสร้างภาพพจน์ในความคิด (Visualizing) คือ ความสามารถในการ
มองเห็ นภาพต่าง ๆ ในความคิดเพือช่ วยในการจดจําข้อมูลจํากฎเกณฑ์หรื อสู ตรคณิ ตศาสตร์ หรื อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เป็ นต้น
การฝึ กฝนเพื อให้ นัก เรี ย นเพิ มพู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการคิ ด โดยใช้ภ าพเป็ นสื อตาม
ความสามารถ 3 ประการดังกล่าว สามารถทําได้ดงั นี
1. การวาดภาพ เป็ นการฝึ กการสังเกตอย่างหนึ งทีใช้ได้เป็ นอย่างดี เพราะการทีนักเรี ยน
จะวาดภาพสิ งใด นัก เรี ย นจะต้อ งสั ง เกตอย่ า งละเอี ย ดลออถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องรายละเอี ย ด
ทีประกอบขึนเป็ นภาพของสิ งนัน และมักพบเสมอว่าการวาดภาพจะทําให้นกั เรี ยนเห็นรายละเอียด
บางอย่างทีอาจถูกละเลยไป ถ้าให้สังเกตโดยไม่มีการวาดภาพประกอบ การวาดภาพนอกจากเป็ น
การแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนได้สังเกตเห็นอะไรบ้างแล้วภาพยังแสดงให้ทราบอีกว่านักเรี ยนมองเห็น
สิ งนัน ๆ อย่างไร ให้ความสําคัญแก่อะไรและไม่ให้ความสําคัญในเรื องอะไร ถ้าภาพของนักเรี ยน
ขาดสิ งทีสําคัญไป ครู อาจซักถามถึงเหตุผลหรื อให้นกั เรี ยนดูสิงทีเป็ นต้นแบบอีกครังหนึ ง การทีครู
ได้ศึกษาการวาดภาพของนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดจะทําให้รู้ว่านักเรี ยนมีความสามารถในการสังเกต
มากน้ อ ยเพี ย งใด และสามารถทํา ให้ ค รู ม องเห็ น ความบกพร่ อ งของนัก เรี ย นที ควรแก้ไ ขได้
การวาดภาพในทีนี ครู ตอ้ งให้ความสําคัญแก่ความสามารถในการบันทึกสิ งทีสังเกตมากกว่าคุณภาพ
ทางศิลปะของภาพวาด นักเรี ยนบางคนอาจไม่มีฝีมือในทางวาดภาพ แต่ถา้ เขาได้ใช้ความพยายาม
ในการบันทึกสิ งทีเห็นออกมาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์นกั เรี ยนผูน้ ีก็สมควรได้รับคําชมเชยจากครู
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2. การบรรยายด้วยคําพูด คือ การบรรยายหรื อพรรณนาสิ งทีต้องการโดยใช้คาํ พูดล้วน ๆ
เช่ น เดี ย วกับ ที นัก ประพัน ธ์ ส ามารถทํา ให้ ผูอ้ ่ า นมองเห็ น ภาพได้จ ากการอ่ า นคํา พรรณนาของ
นักประพันธ์นนั ในด้านการฝึ กความทรงจําโดยการผูกเรื องทีจะทํากับภาพจะช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ได้เป็ นอย่างดี เช่ น วิธีการจําแบบโลไซ (Loci Method) เป็ นวิธีการทีนําเรื องหรื อสิ งทีจะจําไป
เชือมโยงกับสถานทีหรื อสิ งทีเราคุน้ เคยเป็ นอย่างดี เช่น ถ้าเราต้องการจําคําต่างๆ ต่อไปนี คือปิ งปอง
ตะกร้ า ตุ๊กแก มะพร้ าว เข็มหมุ ด วิทยุ หนังสื อ ไม้ไผ่ ลําไย หิ งห้อย ดอกเข็ม พัดลมเราต้องเลือก
สถานทีหรื อสิ งของทีเราเคยแล้วนําสิ งทีจะจําคือ คําต่าง ๆ ดังกล่ าวไปเชื อมโยงกับจุดต่าง ๆ ของ
สถานที โดยวาดเป็ นภาพในใจขึน เช่น สมมุติวา่ เราเลือกบ้านของเราเป็ นสถานทีทีจะนําคําดังกล่าว
ไปเชื อมโยงด้วย เราอาจวาดภาพในใจขึนว่าเราเดินกลับบ้าน ถนนทีติดกับประตูรัวเต็มไปด้วยลูก
ปิ งปองทีประตูรัวมีตะกร้าเก่า ๆ ใบหนึงห้อยอยู่ เมือเข้าไปใกล้ ๆ มีตุ๊กแกอยูใ่ นตะกร้าและเมือผลัก
ประตูรัวเข้าไป บนเส้นทางเดินจากประตูรัวขึนบันไดบ้านนันด้านขวามือมีทะลายมะพร้าววางอยู่
1 ทะลาย เมือเดินไปหมายจะยกทะลายมะพร้าว ปรากฏว่าเท้าของเราไปเหยียบเข็มหมุด ซึ งตกอยู่
ข้างทะลายมะพร้าว เมือดึงเข็มหมุดออกแล้วเดินขึนบันไดบ้าน ทีบันได ขันที 2 มีวิทยุวางอยู่ และ
ใต้วทิ ยุมีหนังสื อ 1 เล่ม เมือขึนไปถึงนอกชานบ้านเห็นไม้ไผ่วางเรี ยงอยูห่ ลายลํา เมือยกไม้ไผ่ขึนมา
พบว่ามีลาํ ไยอยูใ่ ต้ไม้ไผ่เป็ นจํานวนมาก แล้วต่อมาเดินไปทีห้องรับแขก ปรากฏว่ามีหิงห้อยมากมาย
บิ น อยู่ใ นห้ อ งรั บ แขก เมื อผลัก ประตู เ ข้า ห้ อ งนอนพบดอกเข็ ม เต็ ม ที นอนไปหมด บนเพดาน
ห้องนอนมีพดั ลมติ ดเพดานอยู่ 3 ตัว กําลังหมุนอย่างแรง เมือเราสร้ างภาพโดยนําคําทีจะจําไป
เชือมโยงกับจุดต่าง ๆ ของสถานทีแล้ว ลองนึ กทบทวนภาพนันสักครังหรื อ 2 ครัง เราจะประหลาด
ใจอย่า งมากว่าทําไมเราจํา ได้อย่า งรวดเร็ ว โดยได้ท งปริ
ั มาณของคําที จําและลําดับทีของคําด้วย
นอกจากนี ยังยากต่อการลื ม การสร้ างภาพในความคิ ดโดยใช้วิธีการแบบโลไซดัง ได้ยกตัวอย่า ง
ประกอบแล้วนัน เป็ นวิธีการทีช่วยความจําได้เป็ นอย่างดี
การใช้ จินตนาการ (Fantasy)
โดยทัวไปมนุ ษ ย์แ ทบทุ ก คนเคยมี จิน ตนาการที ล่ องลอย แต่ มี น้อ ยคนที นํา จิ น ตนาการ
เหล่านันมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ จินตนาการจึงเปรี ยบเสมื อนคนแปลกหน้าทีเข้ามาเชื อมโยงและ
มารบกวนสมาธิ ของบุคคลชัวครังชัวคราว และขณะเดี ยวกันถ้าเรารู ้จกั นําจินตนาการมาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ จิ นตนาการก็จะเปรี ยบเสมือนเป็ นเพือนร่ วมงานทีให้ขอ้ คิดทีมีประโยชน์แก่ บุคคลได้
เช่นกัน จากสภาพความเป็ นจริ งในชันเรี ยนทัว ๆ ไปจะพบว่า นักเรี ยนบางคนชอบ “ฝันกลางวัน”
ในสิ งทีไม่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนแสดงออกโดยการนังเหม่อลอยและมักถูกครู ดุหรื อ
ตํา หนิ อ ยู่เ สมอ การป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การฝั น กลางวัน ที ไม่ เ กี ยวข้อ งหรื อ ไม่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
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การเรี ยนการสอนดังกล่าว กระทําได้โดยครู และนักเรี ยนควรช่วยกันควบคุมการฝันกลางวันนันให้
อยู่ใ นทิ ศ ทางที พึ ง ประสงค์ อัน จะเป็ นผลให้ ก ารฝั นกลางวันนันจะเกิ ดประโยชน์ ต่ อการเรี ย น
การสอนได้ เราจะพบว่างานสร้ างสรรค์ทีก่อให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงทีสําคัญของโลกล้วนเริ มต้น
จากจินตนาการในรู ปใดรู ปหนึ งทังสิ น จินตนาการช่วยให้นกั เรี ยนไปถึงยังทีมนุ ษย์ไม่สามารถไป
ถึงได้ เช่น การเดินทางสํารวจภายในต้นไม้ ในกิงไม้ในร่ างกาย หรื อการจินตนาการกลับไปสู่ อดีต
การใช้จินตนาการจึงเป็ น การสร้ างความคุ น้ เคยจากประสบการณ์ ส่วนบุคคล และเป็ นการช่ วยให้
เนื อหาที เรี ยนน่ าสนใจมากยิงขึน นอกจากนี จินตนาการยังช่ วยให้นักเรี ยนดึ งความสามารถของ
สมองซี กขวามาใช้เพือสร้ างจิ นตนาการอีกด้วย นักเรี ยนจะได้ภาพที ส่ งมาโดยผ่านสมองซี กขวา
เปรี ยบดังภาพทีเห็นจากการดูภาพยนตร์ ผิดกันเพียงแต่วา่ ในการดูภาพยนตร์ นนเราไม่
ั
มีอาํ นาจเหนือ
ภาพทีฉายให้เราดู แต่ใน การจินตนาการนันเราเป็ นผูค้ วบคุมภาพเราสามารถกําหนดสถานการณ์ที
เอืออํานวยต่อการสร้างจินตนาการของสมองซี กขวาได้ เช่น ให้นกั เรี ยนผ่อนคลาย ไม่ให้พูดแต่ให้
คิดเป็ นภาพแทน และอาจมีครู คอยแนะนําเพือให้เกิดจินตนาการ เป็ นต้น
ในการใช้จินตนาการครู จาํ เป็ นต้องสร้างสถานการณ์ ทีลดความเครี ยดให้แก่นกั เรี ยนลงให้
มากที สุ ด บรรยากาศที เอื ออํานวยต่ อการจิ นตนาการต้องอาศัย ความสงบความสบาย และจิ ตใจ
ทีผ่อนคลาย ก่อนการจินตนาการครู จึงจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิ ดความผ่อนคลายเป็ นการปิ ดกันสมอง
ซี กซ้ายไม่ให้ใช้ขอ้ มูลทางภาษามารบกวนความสงบของจิ ตใจ สําหรั บนักเรี ยนทีช่ างพูด ช่ างคุ ย
การทีจะปิ ดกันการทํางานของการใช้ภาษาของสมองซี กซ้ายอาจเป็ นการยาก แต่ครู อาจใช้วิธีการ
ต่าง ๆ ช่วยตามความถนัด เช่น ใช้วธิ ี การทําสมาธิ การฝึ กกําหนดลมหายใจตามวิธีโยคะ หรื ออาจใช้
แบบฝึ กง่าย ๆ
เทคนิคการเรียนรู้ โดยใช้ ประสาทสั มผัสหลายด้ าน (Multisensory Learning)
เด็กเล็ก ๆ เรี ยนรู ้โลกของเขาจากการใช้ประสาทสัมผัสทุกด้าน เมือเห็ นสิ งของเด็กจะต้อง
จับ มองดูไปรอบ ๆ ฟั งเสี ยง ดมกลิ น และนําสิ งของนันเข้าปากเพือชิ มรส และสัมผัสสิ งของนัน
ด้ว ยลิ น จากการที เด็ ก ได้ใ ช้ ก ารสั ม ผัส หลายด้า นจะทํา ให้ เ ด็ ก เรี ย นรู ้ สิ งของในแง่ มุ ม ต่ า ง ๆ
อย่างทัวถึ ง เมื อเด็กโตขึนภาษาจะเข้ามามี บทบาทในการเรี ยนรู ้ สิงต่าง ๆ กล่ าวคื อ แทนที เด็กจะ
เรี ยนรู้โดยการสัมผัส การเห็น การได้ยินเสี ยงหรื อการดมกลิน เด็กจะเรี ยนรู ้โดยใช้การฟังคําอธิ บาย
หรื ออ่านหนังสื อเกียวกับสิ งทีจะเรี ยนรู ้แทนเป็ นส่ วนใหญ่ และการเรี ยนรู ้จากการฟั งหรื ออ่านนีจะ
มุ่งเน้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายเป็ นสําคัญ
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ในการพัฒนาสมองทัง 2 ซี กพร้อม ๆ กันนัน ครู ควรเน้นประสบการณ์ตรงและการพัฒนา
ประสาทสัมผัสหลายด้านเพือช่ วยให้การเรี ยนรู ้ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ระบบประสาทสัมผัสของ
มนุ ษย์มิได้มีเพียง 5 อย่าง คือ การเห็ น การได้ยิน การสัมผัส การดมกลิ นและการชิ มรสเท่านัน
แต่มนุ ษย์ยงั สามารถรับรู ้ได้จากประสาทสัมผัสภายในได้อีก เช่ น การรับรู ้จากการเคลือนไหวของ
กล้ามเนือ (Kinesthetic System) การรับรู ้ในความสมดุลของร่ างกาย (Vestibular System) เช่น ตับ
ไต หัวใจ และกระเพาะ เป็ นต้น ดังนันการเรี ยนรู ้ สามารถเกิ ดขึนจากประสาทสัมผัสด้านต่าง ๆ
มากมาย แผนภูมิที 17

แผนภูมิภาพที 17 แสดงประสาทสัมผัสด้านต่าง ๆ กับการเรี ยนรู้
ทีมา : สมศักดิ ภู่วภิ าดาวรรธน์ (2544) เทคนิคการส่ งเสริ มความคิดเชิงสร้างสรรค์ กรุ งเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช หน้า 163
การเรียนรู้ โดยการรับรู้ ทางเสี ยง
การรับรู้ทางเสี ยงเป็ นการรับรู้จากเสี ยงพูดบรรยายของครู หรื อเสี ยงประเภทอืน ๆ การใช้
เสี ย งดนตรี เป็ นการสื อการเรี ย นรู ้ ก็ นับ ว่า เป็ นสิ งสํา คัญ นัก ฟิ กส์ ช าวบัล แกเรี ย น ชื อโลซานอฟ
(Lozanov) ใช้เพลงและการทําสมาธิ ประกอบกันในการสอนภาษาต่างประเทศ และวิธีการสอนนี
เป็ นที รู ้ จกั กันดี ใ นชื อ Suggestology หรื อ Suggestopedia ได้มี ง านวิ จยั บ่ ง ชี ว่า การสอน
ภาษาต่างประเทศโดยใช้ดนตรี และการทําสมาธิ ประกอบ สมาธิ ช่วยให้การเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
(Drashen, 1983 อ้างถึงใน สมศักดิ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544 : 169) วิธีการของโลซานอฟ (Lozanov)
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มีความเชือว่าจิตสามารถรับรู ้ได้ดีกว่าปกติหลายเท่า ถ้าเราขจัดอุปสรรครบกวนออกไป และพยายาม
จัดสภาพบรรยากาศรอบตัวให้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความมันใจในตัวเอง และปราศจากสิ งรบกวน
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ชันเรี ยนตามแนวทางของโลซานอฟ (Loazanov) จะต้องให้ความรู้สึกสบาย
มีแสงสว่างพอควร ปราศจากเสี ยงรบกวน โลซานอฟ (Lozanov) ใช้ดนตรี ทีบรรเลงในจังหวะ
ทีเหมาะสมกับการกล่อมเกลาจิตใจ ทําให้จิตใจเปิ ดกว้างและพร้อมทีจะรับรู ้อย่างสู งสด เสี ยงดนตรี
ทีมีความถีเหมาะสมจะสามารถเปิ ดใจและกายของนักเรี ยนให้ถึงกันได้ต่อการเรี ยนรู ้ ขณะเดียวกัน
ก็นาํ วิธีการกําหนดลมหายใจและการทําสมาธิ เข้ามาใช้ เพือให้นกั เรี ยนอยูใ่ นสภาพทีผ่อนคลายและ
เพ่ง สมาธิ ไ ปที การสอนของครู เมื อคลื นสมองและจิ ต ใจของนัก เรี ย นอยู่ใ นสภาพที พร้ อ มต่ อ
การเรี ยนรู ้ ครู จะสอนหรื ออ่านภาษาต่างประเทศในช่วงนี วิธีการของโลซา นอฟ (Lozanov) ได้รับ
การนํามาใช้อย่างแพร่ หลายกับวิชาอืนในระดับประถมศึกษานอกจากนี ยังมีผนู ้ าํ เสี ยงดนตรี ไปใช้ใน
กิ จ การทํา ข้อ สอบได้ดี ขึ น และเสี ย งดนตรี ที ใช้ ส่ ว นมากเป็ นเสี ย งดนตรี ค ลาสสิ ค ยุ ค บาโรค
(Baroque) หรื อเพลงบรรเลงทีมีจงั หวะช้าอันเป็ นจังหวะทีเชื อกันว่าจะทําให้จิตใจสงบและสมอง
เปิ ดกว้างต่อการรับรู ้
เทคนิคการออกแบบหรือความคิดเชิงประดิษฐ์ (Creativity by Design)
ความคิดเชิงสร้างสรรค์เชิงประดิษฐ์นี เป็ นความคิดเชิงสร้างสรรค์ที เพอร์ กินส์ ได้คิดขึนมา
โดยมี ความเชื อว่า ความรู ้ ทุ ก ชนิ ด ไม่ ว่า จะเป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรม เช่ น สิ งประดิ ษ ฐ์ หรื อ
หลักการทฤษฎี ย่อมมาจากการจูงใจออกแบบของมนุ ษย์ทงสิ
ั น ทีมีจุดประสงค์ของการออกแบบ
เพือการสนองความต้องการบางอย่าง และบอกถึงโครงสร้ าง รู ปแบบจําลอง ของสิ งประดิษฐ์ขึน
พร้อมกับเหตุผลในการจัดทําสิ งนันๆ เพือสนับสนุนการออกแบบ ซึ งความคิดเชิงประดิ ษฐ์นีคล้าย
กับความคิ ดเชิ งสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ทีแบ่งออกเป็ นระดับการเปลี ยนแปลงกับการสรรหา
หรื อค้นพบสิ งใหม่โดยความคิดเชิงสร้างสรรค์ระดับการดัดการแปลงนี เกิดจากการนําสิ งทีมีอยูใ่ น
ธรรมชาติ หรื อมี ประดิ ษ ฐ์คิดค้น ไว้แล้วมาจัดรู ป แบบใหม่เพื อสนองความอยากรู้ อยากเห็ นและ
การแสดงออกถึงความรู ้ความคิดทีมุ่งให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอย ดังทีเพอร์ กินส์ ได้อา้ งไว้ และ
ในขันตอนสุ ดท้ายของความคิดเชิ งสร้างสรรค์เชิ งประดิษฐ์ ก็ได้บอกถึงการพัฒนาสิ งทีได้ออกแบบ
ไว้แล้วให้มีคุณสมบัติทีดียงขึ
ิ น ใช้สอยประโยชน์ได้มากขึนหรื อสวยขึน วิธีการทีใช้ในการส่ งเสริ ม
ความคิดเชิงประดิษฐ์มีดงั นี
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1. วิเคราะห์งานออกแบบทีพบเห็นในชี วิตประจําวัน เช่น เก้าอี เข็มหมุด ฯลฯ ด้วยหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี
1.1 จุดประสงค์ทีสร้างสิ งนัน
1.2 โครงสร้างของสิ งนัน
1.3 รู ปแบบจําลองของสิ งนัน
1.4 เหตุผลสนับสนุนในการสร้างให้เป็ นแบบนัน
1.5 การพัฒนาหรื อดัดแปลงให้ดีกว่าเดิม
2. ออกแบบสิ งของเครื องใช้ ทียังไม่มีผใู ้ ดคิดขึนมาก่อน
3. วิเคราะห์งานออกแบบทีเป็ นนามธรรม
เทคนิคการระดมสมอง (Brain storming)
สมศัก ดิ ภู่วิภ าดาวรรธน์ (2544 : 91) ได้ยึดแนวคิ ดหลัก การระดมสมองของ
อเล็กซ์ ออสบอร์ น (Alex Osbon) เป็ นวิธีของกระบวนการกลุ่มทีช่ วยแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทีรู้จกั กันมาก ซึ งมีหลักการใหญ่ ๆ ของการแก้ปัญหาโดยวิธีระดมสมองมีดงั นี
1. ไม่มีการวิพากษ์วจิ ารณ์ความเห็นทังของตนและของคนอืน
2. พยายามหาคําตอบทีแปลกและแตกต่างออกไป
3. พยายามหาคําตอบให้ได้มากทีสุ ด
4. พยายามดัดแปลงตกแต่งความคิดทีมีอยู่
หัว ใจของวิ ธี แ ก้ปั ญ หาโดยวิ ธี ร ะดมสมอง คื อ การไม่ วิพ ากษ์วิจ ารณ์ ห รื อ การประวิง
การตัดสิ นถูกผิด ทังนี เพือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในกลุ่ มได้เสนอความคิดเห็ นอย่างเต็มที
หลักการนีจะทําให้ได้มาซึงข้อเสนอแนะมากมายในการแก้ไขปัญหา
บุญชม ศรี สะอาด (2537 : 64-65) ยังได้กล่าวถึงข้อดี ของการสอนโดยใช้กระบวนการ
ระดมสมอง ดังนี
1. วิธีนีใช้ได้ดีเมือผูส้ อนต้องการกระตุ น้ ให้เกิ ดความคิดเชิ งสร้ างสรรค์ในประเด็น
หนึง ๆ
2. ช่วยให้ได้แนวคิดทีกว้างขวาง เกิดแนวคิดใหม่
3. ทุกคนมีโอกาสได้พดู แสดงความคิดเห็นอย่างมีเสรี และมีความสุ ข
4. ช่วยให้สามารถตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาได้ดี
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นอกจากนี ยังได้เสนอแนะการเพิมประสิ ทธิ ภาพของการสอนโดยใช้การระดมสมอง คือ
1. จะต้องให้ผเู้ รี ยนเกิดความเข้าใจว่าในการระดมสมองนันต้องการให้เสนอความคิดให้
มากทีสุ ดโดยเสนอได้อย่างเสรี ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของคนอืน การเสนอความคิด
ทีแปลกเป็ นสิ งทีพึงปรารถนา ความคิดทีเสนอมานันอาจเป็ นการปรับปรุ งแนวคิดของคนอืนก็ได้
2. ในการระดมสมองจะต้องดําเนิ นการไม่ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ ความคิดของคนอืน
ทีเสนอไปแล้ว ไม่ควรให้มีลกั ษณะผูกขาดเกินไป และไม่ควรบังคับให้ทุกคนเสนอความคิด
3. ทําการจดบันทึกแนวคิดทุกอย่างทีผูเ้ รี ยนเสนอมาลงบนกระดานดําหรื อแผ่นกระดาษ
ทีเตรี ยมไว้ให้ทุกคนได้มองเห็นและเก็บไว้เพือจัดหมวดหมู่ สรุ ป และประเมินผลต่อไป
4. ควรจัดทีนังแบบครึ งวงกลมเพือสะดวกต่อการประเมินผล
5. หลังจากการระดมสมองแล้ว ควรมี การจัดหมวดหมู่ อภิ ปราย ทบทวนความคิ ด
ทังหมดนันเพือตัดสิ นว่า มีวธิ ี ใดบ้างทีสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
6. โดยทัวไปจะให้เสนอความคิดด้วยปากเปล่า แต่ถา้ หากเป็ นกลุ่มใหญ่อาจให้ผเู ้ รี ยนเขียน
ใส่ กระดาษรวบรวมไว้
เทคนิคการสอนให้ คิดประดิษฐ์ (Inventive Thinking)
นอกจากนี สมศักดิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 96 - 100) ได้รวบรวมเทคนิ คการสอนทีช่วย
ส่ งเสริ มและพัฒนาทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ไว้ดงั นี
การพัฒนาความคิ ดเชิ งสร้ า งสรรค์ โดยยึดหลักที ว่า งานสร้ างสรรค์ทุ กชนิ ดเกิ ดขึ นจาก
การจูงใจออกแบบของผูป้ ระดิษฐ์คิดค้นหรื อทีรู ้จกั กันในชื อว่า “Creativity by Design” เพอร์ กินส์
เชือว่าความรู ้ทุกชนิดไม่วา่ จะมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรม ล้วนเกิดจากการจูงใจออกแบบ
ของมนุษย์ทงสิ
ั น โดยผ่านการวิเคราะห์สิงต่าง ๆในแง่ของการออกแบบ 4 ประการ คือ
1. จุดประสงค์ของการออกแบบ
2. โครงสร้าง
3. รู ปแบบจําลอง
4. เหตุผลและข้อโต้แย้ง
การวิเคราะห์สิงต่าง ๆ ในแง่ของการออกแบบทําให้นกั เรี ยนเข้าใจสิ งต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ ง
และมองเห็ นจุ ดที น่ าจะปรั บปรุ งหรื อเปลี ยนแปลงของสิ งนัน ๆ ให้ส วยงามหรื อเกิ ดประโยชน์
มากยิงขึน อันนําไปสู่ การพัฒนาความคิดเพือการออกแบบหรื อประดิ ษฐ์สิงต่าง ๆ ของนักเรี ย น
ให้กว้างขวางยิงขึน
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เทคนิคเชือมโยงสั มพันธ์ โดยการเปรียบเทียบ (Synaptic)
แนวคิดการสอนแบบการเชื อมโยงสัมพันธ์โดยการเปรี ยบเทียบ ทีจัดทําโดยกรมวิชาการ
โดยมี ผูเ้ ชี ยวชาญทําการศึกษารวบรวมรู ปแบบเทคนิ คการสอนทีส่ งเสริ มการคิ ด ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้
ความคิดในการสร้างองค์ความรู้ (CONSTRUCTIVISM) ซึ งเป็ นแนวคิดของ Joyce and Weil
(อ้างถึงใน กรมวิชาการ, 2542 : 24) โดยสรุ ปเป็ นหลักการ จากผูเ้ ชี ยวชาญตามแนวคิดพืนฐานและ
เทคนิควิธีสอน คือ
1. บุคคลมีแนวความคิ ดเห็ นแตกต่างกันหลายอย่างขึนอยู่กบั ลักษณะทางพันธุ กรรม
สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ทีได้รับ
2. ถ้ามี ปัญหาเกิ ดขึ น บุคคลจะตัดสิ นแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้ จากประสบการณ์ ทีเคย
ได้รับมาในอดีต รวมกับอิทธิพลของลักษณะทางพันธุ กรรมและสภาพแวดล้อมทีเคยเกียวข้องมาใช้
สร้างวิธีการแก้ปัญหา
3. บุ คคลมักจะยึดมันว่า วิธีการแก้ปัญหาของตัวเองเป็ นวิธีการทีดี ทีสุ ดแล้ว โดยมิได้
คํานึงถึงวิธีการแก้ปัญหาในมุมทีคับแคบเกินไปและอาจจะไม่ได้ผลดี
4. ถ้าให้บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์มาช่ วยกันแก้ปัญหา จะได้วิธีการแก้ปัญหา
ทีหลากหลายวิธีมากขึน และจะทําให้ได้วธิ ี การแก้ปัญหาทีมีประสิ ทธิภาพมากขึน
5. บุคคลจะเกิดความคิดเห็นทีแตกต่างไปจากเดิมได้ ถ้ามีโอกาสได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วย
วิธีการทีไม่เคยคิดมาก่อน หรื อคิดแก้ปัญหาโดยสมมติวา่ ตัวเองเป็ นคนอืน
6. วิ ธี ก ารที จะกระตุ ้น ให้ บุ ค คลมี โ อกาสได้ คิ ด ด้ ว ยแนวทางที แปลกไปจากเดิ ม
ประกอบด้วยกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ
6.1 Direct Analogy เป็ นการเปรี ยบเทียบสิ งทีไม่น่าจะนําเอามาเปรี ยบเทียบกันได้
โดยการพยายามหาข้อเปรี ยบเทียบ ความเหมือนและความต่างกันของสิ งของคู่นนั
6.2 Personal Analogy เป็ นวิธีการให้บุคคลลองคิดว่า ถ้าต้องการเป็ นอะไร
สักอย่างทีไม่ใช่ตวั เอง จะมีความรู ้สึกอย่างไร ในสภาพการณ์ต่าง ๆ เป็ นการฝึ กเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
6.3 Compresses Conflict เป็ นการสร้ างคําใหม่ทีมีความหมาย จากการนําเอาคํา
2 คําหรื อวลี มาเขียนต่อกันโดยคําหรื อวลีนนไม่
ั น่าจะนํามารวมกันได้ เป็ นคําหรื อวลีทีมีความหมาย
ขัดแย้งกันอยูใ่ นตัว
จากแนวคิ ดพืนฐานการสอนโดยใช้ ซิ นเนกติกส์ (Synectics) สามารถทําให้ผเู้ รี ยนสร้าง
สิ งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ได้ ถือเป็ นการสร้างผลงานทีแปลกใหม่ และทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคุน้ เคยในสิ ง
ทีแปลกใหม่ได้ เป็ นการเพิมพูนความสนใจ โดยใช้การเปรี ยบเทียบช่วยในการวิเคราะห์
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นอกจากนี เสริ มศรี ไชยศร (2536 : 126 – 127) ได้เสนอเทคนิ ควิธีการส่ งเสริ มความคิด
เชิงสร้างสรรค์ทวไปคื
ั
อ
1. ครู ควรเป็ นตัวอย่างให้แก่ผเู ้ รี ยน ทีจะตืนตัวกับความคิดแปลก ๆ และใหม่ ๆ
2. กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนมีพฤติกรรมทีแสดงถึงความคิดริ เริ มในสิ งทีแปลกใหม่ของตัวเอง
โดยแสดงความซาบซึ งในความยายามของผูเ้ รี ยน
3. เปิ ดโอกาสให้เด็กเรี ยนไปตามความสามารถของตนเอง ยอมให้เด็กทําในสิ งทีตนเอง
สนใจ
4. แนะนําให้อ่านหนังสื อหรื อข้อสนเทศทีกระตุน้ ความคิด (Provocative) หรื อจัดให้
ค้นพบสิ งของและความคิดทีน่าสนใจอยูเ่ สมอ
5. ฝึ กให้เด็กให้มีความไวในการสังเกตสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
6. ให้งานทีเป็ นลักษณะปลายเปิ ด (Open-Ended) คือนักเรี ยนต้องคิดหาแนวทางหรื อ
ข้อสรุ ปเอง
7. ป้ อนคํา ถามและข้อ มู ล เชิ ง โต้แ ย้ง หรื อ ท้า ทาย ความคิ ด ความเข้า ใจที เด็ ก มี อ ยู่เ ดิ ม
(ความสําคัญของ Controversy)
8. อดทน ถ้าไม่เห็นด้วยกับสิ งทีเป็ นความคิดริ เริ ม จินตนาการ และแปลกแหวกแนวขึน
นัน
9. ระลึกอยูเ่ สมอว่า ไม่จาํ เป็ นต้องหาข้อยุติให้ได้สาํ หรับทุกสิ ง
10. สร้างบรรยากาศในห้องเรี ยนให้มีความสุ ขสบาย เป็ นกันเอง มีเสรี ภาพ
11. ส่ งเสริ มให้เด็ก บันทึกความคิดของตนในเชิงรู ปธรรม เมือเป็ นไปได้
12. แสดงวิธีการหรื ออุ ปสรรคต่าง ๆ เผชิ ญ ชี ให้เห็ นว่ามี กีคนทีประสบความสําเร็ จใน
ความพยายามครังแรก
13. พยายามหลี ก เลี ยงการเรี ยนการสอนแบบกําหนดการเกิ นไป (Over structured
Corrigendum) กระตุน้ ให้เด็กอยากเรี ยนและเรี ยนด้วยตนเองบ้าง
14. จัดให้เด็กมีทงเวลาที
ั
ปฏิบตั ิงานอย่างสนุกสนานและเวลาทีสงบ
15. จัด “แหล่งวิทยาการ” เตรี ยมให้คิดบ้าง
16. สร้างนิสัยการให้พยายามให้ความหมายของความคิดหนึง ๆ ให้เต็มที
17. ฝึ กการวิพากษ์วจิ ารณ์เชิงสร้างสรรค์
18. กระตุน้ ให้กล้าคิด กล้าทําในสิ งต่าง ๆ ทีเหมาะสม
19. สอนให้ทดสอบความคิดอย่างมีระบบตังแต่วยั เด็ก
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จากแนวคิ ด ต่ า ง ๆ เกี ยวกับ เทคนิ ค การสอนที ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเชิ ง สร้ า งสรรค์
เป็ น การสร้างบรรยากาศสนับสนุนส่ งเสริ ม ครู ผสู ้ อนสามารถนําไปเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยน
การสอนทีส่ งเสริ มการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ให้แก่นกั เรี ยน
การประยุกต์ ใช้ แนวคิดการศึกษาเชิ งสร้ างสรรค์ ในการเรียนการสอน
การทีผูส้ อนจะจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการศึกษาเชิ งสร้างสรรค์ให้ผเู ้ รี ยน
ได้มีประสบการณ์ ทีหลากหลายในการใช้ความคิดจากแหล่งความรู ้ ต่างๆนัน ผูส้ อนต้องสามารถ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการศึกษาเชิ งสร้างสรรค์ เพือนําไปใช้ในการเรี ยนการสอน ซึ งทิศนา แขมมณี
(2545 : 94-96) ได้เสนอแนวทางการนําแนวคิดการศึก ษาเชิ งสร้ างสรรค์ไปใช้ใ นการเรี ย น
การสอนไว้หลายประการ ดังนี
1. ตามแนวคิดการศึกษาเชิ งสร้ างสรรค์ ผลของการเรี ยนจะมุ่งเน้นไปทีกระบวนการ
สร้ างความรู้ (Process of Knowledge Construction) และการตระหนักรู ้ ในกระบวนการนัน
(Reflexive Awareness of that Process) เป้ าหมายของการเรี ยนรู้จะต้องมาจากการปฏิบตั ิงานจริ ง
(Authentic Task) ครู จะต้องเป็ นตัวอย่างและฝึ กฝนกระบวนการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนเห็น ผูเ้ รี ยนจะต้อง
ฝึ กฝน การสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
2. เป้ าหมายของการสอนจะเปลี ยนจากการถ่ า ยทอดให้ผูเ้ รี ย นได้รับ สาระความรู้
ทีแน่ นอนตายตัว ไปสู่ การสาธิ ตกระบวนการแปลและสร้ างความหมายทีหลากหลาย การเรี ยนรู้
ทักษะต่างๆ จะต้องให้มีประสิ ทธิ ภาพถึงขันทําได้และแก้ปัญหาจริ งได้
3. ในการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูม้ ี บทบาทในการเรี ยนรู ้ อย่างตื นตัว (Active)
ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูจ้ ดั การกับข้อมูลหรื อประสบการณ์ต่าง ๆ และจะต้องสร้างความหมายให้กบั สิ ง
นัน ด้ว ยตนเอง โดยการให้ผู้เรี ย นอยู่ใ นบริ บทจริ ง หรื อ อาจจัด กิ จกรรมที เรี ย กว่า “PhysicalKnowledge Activities” ซึ งเป็ นกิจกรรมทีเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิ สัมพันธ์กบั สื อ วัสดุ อุปกรณ์
สิ งของ หรื อข้อมูลต่างๆ ทีเป็ นของจริ งและมีความสอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยน
สามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ทดลอง กับสิ งนันๆจนเกิดเป็ นความรู ้ ความเข้าใจขึน
4. ในการจัดการเรี ยนการสอนครู จะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคม - จริ ยธรรม
(Sociomoral) ให้เกิดขึน กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนต้องมีโอกาสเรี ยนรู ้ในบรรยากาศทีเอือต่อการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม คือการร่ วมมือ และการแลกเปลียนความรู ้ ความคิดและประสบการณ์ระหว่างผูส้ อนกับ
ผูเ้ รี ยน และบุคคลอืน ๆ ซึ งจะช่วยให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนกว้างขึน ซับซ้อนและหลากหลายขึน
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5. ในการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการเรี ยนรู ้ อย่างเต็มที โดยผูเ้ รี ยนจะต้องนํา
ตนเองและควบคุ มตนเองในการเรี ยนรู ้ เช่น ผูเ้ รี ยนต้องแก้ปัญหาทีเกิดขึนเอง ตกลงกันเองเมือเกิ ด
ปัญหาหรื อความขัดแย้ง และรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ให้ประสบความสําเร็ จร่ วมกัน
6. ในการเรี ยนการสอนแบบสร้างความรู ้ ครู จะเปลียนบทบาทจากผูถ้ ่ายทอดและควบคุม
การเรี ยนรู้ มาเป็ นการให้ความร่ วมมือ อํานวยความสะดวก และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ คือครู
ต้อ งจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ละดํา เนิ น กิ จกรรมเป็ นไปในทางที ส่ ง เสริ ม พัฒ นาการของผูเ้ รี ย น
ให้คาํ ปรึ กษาทังในด้านวิชาการและด้านสังคมแก่ผเู ้ รี ยน นอกจากนี ครู ประเมินการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
และครู ตอ้ งมีความเป็ นประชาธิ ปไตยและมีเหตุผลกับผูเ้ รี ยนอีกด้วย
7. ในด้านการประเมินผลการเรี ยนการสอน เนื องจากผลการเรี ยนรู ้ทีเกิดขึนจากแนวคิด
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์มีความหลากหลาย การประเมินผลจึงจําเป็ นต้องมีลกั ษณะเป็ น “Goal Free
Evaluation” ซึ งหมายถึงการประเมินตามจุดมุ่งหมายในลักษณะทียืดหยุน่ กันไปในแต่ละบุคคล หรื อ
อาจใช้วิธีการทีเรี ยกว่า “Socially Negotiated Goal” และการประเมินควรใช้วิธีการหลากหลาย เช่น
การประเมินงานจากเพือน แฟ้ มผลงาน รวมถึงการประเมินตนเอง
นอกจากนี สุ วิทย์ มูลคํา (2547 : 52 - 53) ได้เสนอการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามแนวคิด
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ไว้ดงั นี
1. ผูส้ อนมีหน้าทีจัดการให้ผเู้ รี ยนขยายโครงสร้างทางปั ญญา (สร้างความรู้ ) โดยมี
สมมุติฐาน ดังนี
1.1 นําเสนอสถานการณ์ทีเป็ นปั ญหา ซึ งมีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมและตัวผูเ้ รี ยนเอง
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญา
1.2 ความขัดแย้งทางปั ญญาเป็ นแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมการไตร่ ตรองเพือสร้าง
ความรู ้ทีจะขจัดความขัดแย้งนัน
1.3 การคิดไตร่ ตรองบนพืนฐานของประสบการณ์และโครงสร้างทางปั ญญาทีมี
อยูเ่ ดิมภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะกระตุน้ ให้มีการสร้างโครงสร้างทางปั ญญาเกี ยวกับสิ ง
นันขึนมาใหม่
2. จัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. จัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กปฏิ บตั ิ ใ ห้ทาํ ได้ คิดเป็ น
ทําเป็ นและใฝ่ เรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองตลอดชี วติ
4. มีการฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู ้มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
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5. ผูส้ อนเปลี ยนบทบาทจากผูบ้ อกความรู้ มาเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก โดยการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม วางแผนการจัดกิจกรรม จัดสื อการเรี ยน ให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เกิด
การเรี ยนรู ้และสร้างความรู ้ กระตุน้ ผูเ้ รี ยนโดยการตังคําถาม ให้กาํ ลังใจผูเ้ รี ยน ประเมินผลการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน และ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
6. ผูส้ อนเรี ยนรู ้ไปพร้อมกับผูเ้ รี ยนจากกิจกรรมการเรี ยนการสอน สื อ และแหล่งวิทยาการ
ต่าง ๆ
7. ใช้วิธี การทีหลากหลายในการประเมินผูเ้ รี ยนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริ ง
บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
นอกจากนี นักวิชาการได้กล่าวถึง บทบาทของผูส้ อน ซึ งผูส้ อนมีบทบาทสําคัญเป็ นอย่าง
มากในการเรี ยนการสอนโดยใช้แนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เดวีส์ และโคลเบอร์ ก Devries และ
Kohlgerg (1987 : 224) ได้เสนอบทบาทของผูส้ อนตามแนวคิดการศึกษาเชิ งสร้างสรรค์ไว้
3 ประการ คือ
1.1 จากการเป็ นผูส้ อนไปสู่ ผสู ้ ร้าง (From Instruct to Construct) ครู จะลดบทบาทจากการ
เป็ นผูส้ ังสอน แล้วเป็ นผูแ้ นะนําเพือให้ผเู ้ รี ยนสร้ างองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเอง แต่ครู ตอ้ งติดตามสนใจ
และสิ งทีผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้เพือช่วยการเรี ยนรู ้บรรลุผล
1.2 จากการใช้แรงเสริ มไปสู่ ความสนใจ (From Reinforcement to Interest) ครู ตอ้ งให้การ
สนับสนุ นและกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนไปสู่ การเรี ยนรู ้ ทังนี เพราะความสนใจเป็ นเสมือน
แรงจูงใจภายในทีนําผูเ้ รี ยนไปสู่ การพัฒนาการเรี ยนรู ้
1.3 จากการบังคับควบคุ มไปสู่ การให้ผูเ้ รี ยนได้พึงพาตนเอง (From Obedience to
Autonomous) ครู ตอ้ งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนพึงพาตนเองซึ งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์แบบร่ วมมือให้
เกิดขึนระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน และช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
นอกจากนี Saunders (1992 : 137) ได้เสนอบทบาทของครู และผูเ้ รี ยนตามแนวคิดของ
ทฤษฎีการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ไว้ดงั นี
1. ครู ไม่สามารถถ่ายทอดการรู ้แจ้งทุกอย่างผ่านออกมาโดยการบรรยาย
2. ผูเ้ รี ยนต้องทําการศึกษาเชิ งสร้างสรรค์โดยใช้ปัญญา
3. ครู ไ ม่สามารถเปลี ยนแปลงโครงสร้ างทางสติ ปัญญาของผูเ้ รี ยนได้ แต่ตวั ผูเ้ รี ย น
สามารถเปลียนแปลงได้เอง
4. ครู สามารถช่วยผูเ้ รี ยนในการปรับโครงสร้างทางสติปัญญาได้โดยการจัดสถานการณ์
5. ครู ไม่สามารถส่ งผ่านความรู ้ได้
6. ครู สามารถถ่ายคําพูดได้เท่านัน ส่ วนความรู ้ตอ้ งถูกสร้างสรรค์โดยผูเ้ รี ยน
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สรุ ป ได้ ว่ า บทบาทของผู ้ส อน คื อ เป็ นผู ้ป ระเมิ น ผู ้จ ัด การ ผู ้ก ระตุ ้น และผู ้ร่ ว มงาน
นอกจากนีครู ตอ้ งพยายามถ่ายเทกระบวนการคิดและการใช้สติปัญญาของครู ไปสู่ ผเู ้ รี ยน
บทบาทของผูเ้ รี ยน ซึ งผูเ้ รี ยนตามแนวคิ ด การศึ ก ษาเชิ งสร้ างสรรค์มี บทบาทหลาย ๆ
บทบาทด้วยกัน ดังที เพอร์ กิน (Perkins, 1999) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูเ้ รี ยนตามแนวคิดการศึกษา
เชิงสร้างสรรค์ ดังนี คือ
1. เป็ นผูก้ ระตือรื อร้น (The Active Learner) ลักษณะของผูเ้ รี ยนทีมีความกระตือรื อร้น
จะนําไปสู่ ความรู ้ความเข้าใจทีได้มาจากการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยนเอง ผูเ้ รี ยนจะต้องอยูใ่ นลักษณะเป็ น
ผูก้ ระทํา (Active) ไม่ใช่ ผถู ้ ูกกระทํา (Passive) ผูเ้ รี ยนจึงต้องรู ้ จกั ถกเถียง โต้แย้ง ตังสมมติฐาน
สํารวจ ค้นคว้า และแสดงความคิดเห็นนอกเหนือไปจากการฟัง การอ่านและการทําแบบฝึ กหัด
2. เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในสังคม (The Social Learner) ความรู้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนเป็ นผล
มาจากการสร้ างสรรค์ในเชิ งสังคม แนวคิดการศึกษาเชิ งสร้ างสรรค์เน้นว่าความรู ้ความเข้าใจเป็ น
เรื องของสังคม จะไม่สร้างให้ผเู ้ รี ยนเป็ นปั จเจกบุคคลเพียงอย่างเดี ยว แต่จะช่ วยให้เขาเป็ นบุคคล
หนึ ง ทีอยู่ในฐานะผูม้ ีส่วนร่ วมในสังคม ฉะนันบทบาทของผูเ้ รี ยนในข้อนี จะต้องรู ้ จกั การทํางาน
เป็ นกลุ่มการรับฟังความคิดเห็นของเพือนร่ วมชันเรี ยน
3. เป็ นผูส้ ร้างสรรค์ (The Creative Learner) ความรู้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนเป็ นผลมาจาก
การสร้างสรรค์ขึนของผูเ้ รี ยนเอง ดังนันผูเ้ รี ยนจึงจําเป็ นต้องรู ้ จกั ทําการศึกษาเชิ งสร้างสรรค์ขึนมา
ใหม่ดว้ ยตนเอง เนืองจากการต้องตังสมมติฐานเพียงอย่างเดียวนันไม่เพียงพอ ผูส้ อนควรช่วยแนะให้
เขาได้เรี ยนรู ้เกียวกับความรู ้หรื อทฤษฎีทีมีอยูแ่ ล้วในวิชานันๆ เสริ มอีกด้วย
สรุ ปได้ว่า ผูเ้ รี ยนควรจะต้องมีความกระตือรื อร้ น มีความสนใจเป็ นพืนฐานอยู่แล้ว และ
ในทางปฏิ บตั ิ การมี ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนด้วยกันเองและการใช้ความคิดเชิ งสร้างสรรค์ก็ควรจะ
เกิ ดขึนควบคู่กนั ไป นอกจากนี การทีผูเ้ รี ยนจะสามารถสร้ างสรรค์ได้นนก็
ั ควรจะขึนอยู่กบั การจัด
การศึกษาทีเอืออํานวยในบรรยากาศและการจัดสิ งแวดล้อมทีกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดและสร้ างสรรค์
ด้ว ยตนเองดัง นันผูส้ อนจะต้อ งจัดห้ อ งเรี ย นที ให้ ผูเ้ รี ย นสามารถแสดงออก พูด คุ ย ระหว่า งกัน
สามารถทบทวนสะท้อนความคิดออกมาให้เห็นว่าเกิดการเรี ยนรู ้
ข้อดีของการสอนตามแนวคิดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
ธเนศ ขําเกิ ด (2553 : ออนไลน์) กล่ าวถึ งข้อดี ของการสอนตามแนวคิดการศึ กษา
เชิงสร้างสรรค์ ไว้ดงั ต่อไปนี
1. ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั และเข้าใจตนเองดีขึนโดยทราบข้อดีและข้อบกพร่ องของตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนรู ้จกั คิดอย่างมีระบบมากขึน เพราะการเรี ยนรู้จากการทํางาน ทําให้ตอ้ งพยายาม
คิดพิจารณาหาคําตอบและวิธีการแก้ปัญหา ทําให้รู้จกั จัดระบบความคิดเพือแก้ปัญหานัน
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3. ผู ้เ รี ย นรู ้ จ ัก วิ ธี ก ารแสวงหาความรู ้ ด้ว ยตนเองมากขึ น รู ้ ว่ า จะแสวงหาความรู้
ตามแนวทางทีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างไร และรู ้วา่ คนเป็ นแหล่งความรู ้อีกแหล่งหนึงทีสําคัญ
4. ผู ้เ รี ยนรู ้ จ ัก แก้ ปั ญ หาและตัด สิ น ปั ญ หาอย่า งมี เ หตุ ผ ลมากขึ นจากการฝึ กฝน
การวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลต่างๆทีพบในระหว่างการลงมือปฏิบตั ิ อันจะนําไปสู่ การแก้ปัญหาใน
ชีวติ จริ งได้
5. ผูเ้ รี ยนกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลมากขึน เป็ นผูพ้ ดู ผูฟ้ ังทีดี
6. ผูเ้ รี ย นมี ความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์ จากการทํางานที มี โอกาสได้คิ ดสร้ างสิ งต่า ง ๆ
มี โอกาสได้ลองผิดลองถู ก หรื อการทีได้พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการคิ ดที หลากหลาย พยายาม
แก้ปัญหา โดยไม่ตีกรอบความคิดของตนเองมากเกินไป
7. ทําให้เป็ นคนใจกว้าง ยอมรับฟั งความคิดเห็ นของคนอืนมากขึน ไม่ปิดใจเชือตนเอง
อยูฝ่ ่ ายเดียว และรู ้จกั การเป็ นผูใ้ ห้โดยเรี ยนรู ้วา่ การให้เป็ นความสุ ขอย่างหนึง (ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นทีรัก)
8. รู ้ จกั การเคารพตนเองและผูอ้ ื น จากการทํางานร่ วมกันในบรรยากาศที เป็ นกันเอง
มีความเป็ นมิตร ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เคารพตนเองและปฏิบตั ิตนด้วยความเคารพต่อผูอ้ ืน
9. มีระเบียบวินยั ในตนเองมากขึนและรู ้จกั ยอมรับตนเอง
10. รู ้จกั การทําใจเป็ นกลางและเลือกปฏิบตั ิตนตามทางสายกลาง รวมทังมีเป้ าหมายชี วิต
และมีแนวทางในการดํารงชีวติ ของตนเองทีชัดเจนขึน
จะเห็นได้วา่ การสอนตามแนวคิดการศึกษาเชิ งสร้างสรรค์นนส่
ั งผลดีต่อผูเ้ รี ยนมากทังด้าน
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ทฤษฎีการสร้ างความรู้
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory) เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทีมุ่งเน้นหรื อส่ งเสริ ม
ให้ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้ แสวงหาความรู้ดว้ ยการนําความรู ้เดิมมาเชือมโยงให้เกิด การเรี ยนรู้
เรื องใหม่ได้อย่างต่อเนือง ทําให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื องตลอดชี วิต ผูเ้ รี ยนได้
วิเคราะห์หรื อตังคําถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking)
มีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนคนอืนในกลุ่ม มีการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการปฏิ บตั ิ (Action Learning) ซึ งนําไปสู่
การค้นคว้าหาคําตอบหรื อสร้างความรู ้ใหม่
การนําเสนอสาระเกียวกับทฤษฎีการสร้ างความรู ้ (Constructivist Theory) ประกอบด้วย
แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ หลักการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ รู ปแบบการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎี สร้ า งความรู ้ การจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้
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การนํา ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ ไ ปใช้ใ นการเรี ย นการสอน และกลวิ ธี ก ารเรี ย นสํา หรั บ การจัด
การเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ โดยมีรายละเอียดดังนี
แนวคิดทฤษฎีการสร้ างความรู้
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกียวกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ไว้คล้าย ๆ กัน ดังนี
ฟอสน็อท (Fosnot, 1996 : 12-15) กล่าวว่าทฤษฏีการสร้างความรู ้เป็ นทฤษฏีเกียวกับความรู้
และการเรี ยนรู ้ โดยอาศัยพืนฐานทางจิตวิทยา ปรัชญาและมนุษยวิทยาทีใช้อธิ บายว่าความรู ้คืออะไร
มาอย่างไร ซึ งความรู ้ เป็ นสิ งทีไม่หยุดนิงมีการเปลี ยนแปลงได้ และมีการพัฒนาโดยอาศัยสื อกลาง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ส่ วนการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทีสามารถควบคุมได้ดว้ ยตนเอง โดยต้อง
ต่อสู ้กบั ความขัดแย้งระหว่างความรู ้เดิ มกับความรู ้ ใหม่ทีแตกต่างกับความรู ้เดิ ม ซึ งเป็ น การสร้าง
ความรู ้ใหม่
แกลสเซอรส์เฟล (Glasersfeld, 1991 : 22 - 25, 1996) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู ้วา่ เป็ น
ทฤษฎีเกียวกับความรู ้และการเรี ยนรู ้ทีมีรากฐานมาจากปรัชญา จิตวิทยา และการศึกษา เกียวกับการ
สื อความหมายและการควบคุม ทฤษฎีการสร้ างความรู้มีหลักการ 2 ข้อ คือ 1. ความรู ้ไม่ได้เกิดจาก
การรับรู ้เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการสร้างขึนโดยตัวผูเ้ รี ยนทีมีความรู้ความเข้าใจ และ 2. หน้าทีของ
การรั บ รู ้ คื อ การปรั บ ตัว และการประมวลประสบการณ์ ท ังหมด และใช้ป ระโยชน์ จ ากการจัด
ประสบการณ์ ต่า ง ๆ ที ได้รับ ดัง นันบุ ค คลสามารถเรี ย นรู ้ เกี ยวกับ สิ งต่ า ง ๆ โดยอาศัย การเพิ ม
ประสบการณ์จากสิ งต่าง ๆ เหล่านัน
บรู คส์ และบรู คส์ (Brooks and Brooks, 1993) กล่าวว่าทฤษฎีการสร้างความรู ้ไม่ใช่ทฤษฏี
การสอน แต่ เ ป็ นทฤษฏี เ กี ยวกับ การเรี ย นรู ้ โดยมี พื นฐานมาจากกลุ่ ม จิ ต วิ ท ยา ปรั ช ญา และ
มานุ ษยวิทยา การเรี ยนตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ นีจึงเป็ นกระบวนการแก้ปัญหา ซึ งทําให้ผเู ้ รี ยน
เกิดประสบการณ์ทีเป็ นรู ปธรรม
วิลสัน (Willson 1996 : 18-20, อ้างถึงใน วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2541 : 7 และสัณห์สุดา
พลธรรมม, 2546) กล่าวถึงทฤษฎีการสร้างความรู ้วา่ เป็ นทฤษฏี เกียวกับความรู ้และการเรี ยนรู ้ทีใช้
อธิบายว่า บุคคลรู ้ได้อย่างไรและรู ้อะไรบ้าง
เพอร์ คินส์ (Perkins 1991) กล่าวว่าทฤษฏี การสร้ างความรู ้เป็ นทฤษฏีเกียวกับความรู ้และ
การเรี ยนรู ้ ทีมีพืนฐานทางจิตวิทยา ปรัชญาและมนุ ษยวิทยา โดยผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
โดยอาศัยประสบการณ์เดิมทีมีอยู่ และจากการเชือมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่
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อิ ศ รา ก้า นจัก ร (2547) ให้ค วามหมายของทฤษฏี ก ารสร้ า งความรู ้ ว่า การเรี ย นรู้ เ ป็ น
กระบวนการที เกิ ดขึ นภายในตัวผูเ้ รี ยน มี การสร้ างความรู ้ จากความสัมพันธ์ ของสิ งที พบเห็ นกับ
ความรู ้เดิมทีมีมาก่อน โดยพยายามนําความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับเหตุการณ์ ประสบการณ์เดิมมาใช้
ปฤษณา สุ ริยะวงศ์ (2544) และดรุ ณี ภัทรโภคิน (2544)ให้ความหมายของทฤษฏี การสร้าง
ความรู ้วา่ เป็ นทังแนวปรัชญา ความเชื อ และเป็ นทฤษฎีเกียวกับความรู ้และการเรี ยนรู ้ โดยมีรากฐาน
มาจากมาจากปรัชญา จิตวิทยา และมนุ ษยวิทยา ซึ งกระบวนการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกิดจากตัว
ผูเ้ รี ย นเป็ นผูส้ ร้ า งขึ น โดยอาศัย การมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ับ บุ ค คลอื นและสิ งแวดล้อมต่ า ง ๆ และเป็ น
ประสบการณ์ ที เชื อมโยงความรู ้ เดิ ม ของผูเ้ รี ย นกับ ประสบการณ์ ใ หม่ ซึ งจะเป็ นความรู ้ อ ย่า งมี
ความหมายในการเรี ยนรู ้ซึงการมีปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลอืนและสิ งแวดล้อมต่าง ๆ จําเป็ นต้องอาศัย
ประสบการณ์เดิม โครงสร้างทางปั ญญา และแรงจูงใจภายในเป็ นพืนฐานสําหรับการเรี ยนรู้
ชายด์ (Child 1993 : 92) ได้จาํ แนกนักจิตวิทยาทีมีอิทธิ พลต่อการจัดการศึกษาออกเป็ น 2
กลุ่มใหญ่ ๆ คือ นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorist or Connectionist) และนักจิตวิทยา
กลุ่มปั ญญานิ ยม (Cognitivist) การจัดการศึกษาในอดีตส่ วนใหญ่รวมทังการจัดการศึกษาของไทย
ในปัจจุบนั เป็ นการจัดการศึกษาตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ งผูเ้ รี ยนมีบทบาท
เป็ นผูซ้ ึ มซับหรื อรองรับเอาความรู ้เฉพาะทางจากผูส้ อนทีเป็ นผูถ้ ่ายทอดให้ นักการศึกษาหลายคน
เห็นว่าการจัดการศึกษาในแนวนี ยังไม่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างแท้จริ ง จึงมีแนวคิดในการจัด
การศึกษาขึนใหม่โดยเปลียนจุดเน้นในการเรี ยนรู ้จากความรู ้เฉพาะทาง มาเป็ นกระบวนการพัฒนา
ทางปัญญาตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มปั ญญานิยม
ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 เป็ นต้นมา ได้เกิดนักการศึกษากลุ่มปั ญญานิ ยมทีรู ้จกั กันใน
นามของนักการศึกษากลุ่มคอนสตรัคติวสิ ต์ (Constructivist) มีแนวคิดในการจัดการศึกษาทีตรงข้าม
กับแนวคิดเดิม กล่าวคือ นักการศึกษากลุ่มนี มีความเชื อว่าความรู ้เป็ นสิ งทีไม่สามารถถ่ายทอดจาก
บุคคลหนึ งไปสู่ อีกบุคคลหนึ งได้ แต่ความรู ้เป็ นสิ งทีบุคคลแต่ละบุ คคลจะต้องสร้ างขึนมาด้วย
ตนเอง (Anthony, 1996 : 349; Driscoll, 1994 : 360 and Gredler, 1997 : 57) นักการศึกษากลุ่มนีได้
สร้างทฤษฏีและหลักการเกียวกับการเรี ยนรู ้ขึนภายใต้แนวคิดนี มากมาย โดยเรี ยกชือผลงานทีสร้าง
ขึนต่าง ๆ กัน เช่น generative learning, embodied cognition, cognitive flexibility theory, situated
learning and authentic instruction, postmodern and post structural curricula และ educational
semiotic เป็ นต้น ผลงานแหล่านี ล้วนเป็ นผลงานทีสร้างขึนภายใต้แนวคิดว่า “ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง
ความรู้ดว้ ยตนเอง” แม้ใช้คาํ ว่า “การสร้าง” (Construct) เหมือนกันโดยมีรายละเอียดทีแตกต่างกัน
แต่ผลงานเหล่านี ก็จดั อยู่ในกลุ่มทีชื อว่าคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) หรื อทีบางคนเรี ยกว่า
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ทฤษฏี ค อนสตรั ค ติ วิส ต์ (Constructivist Theory) สํ า หรั บ การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั งนี ผูว้ ิ จ ัย ใช้ค าํ ว่ า
“ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Theory)”
ดังนัน ทฤษฏีการสร้างความรู ้จึงไม่ได้มีเพียงทฤษฏีเดียวแต่เป็ นทฤษฏีหรื อผลงานวิจยั ทีมี
การศึ กษากันอย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ตังแต่วิทยาศาสตร์ ศึกษา คณิ ตศาสตร์ ศึกษา ไป
จนกระทังถึงจิตวิทยาการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (Driscoll, 1994 : 360) ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (Constructivist Theory) ในปั จจุบนั จึงหมายถึงกลุ่มแนวความคิดหรื อผลงานทังหลายทีมอง
ว่าความรู ้เป็ นการสร้างของบุคคล เป็ นผลงานทีวางอยูบ่ นข้อตกลงพืนฐานว่าความรู ้ไม่ใช่ส่วนหนึง
ของวัตถุ ความรู ้ไม่ใช่ความจริ งภายนอกทีแยกออกจากบุคคล แต่ความรู ้ไม่วา่ จะเป็ นตัวเนื อหาใน
หลักวิชา เช่น คณิ ตศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรื อความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ล้วนเป็ นผลงานการสร้าง
ของบุคคลบนพืนฐานของวัฒนธรรม สภาพทางสังคมและความรู ้ทีมีอยูก่ ่อน (Gredler, 1997 : 57)
เกร็ ดเลอร์ (Gredler, 1997 : 58) ได้จาํ แนกผลงานกลุ่มคอนสตรัคติวิซึมทีเกียวกับการเรี ยน
การสอนไว้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มทีเรี ยกว่าคอนสตรัคติวิซึมทีเข้มงวด (Radical Constructivism)
หรื อ คอนสตรัคติวิซึมเชิ งปั ญญา (Cognitive Constructivism) เป็ นกลุ่มทีมีรากฐานมาจากทฤษฏี
พัฒนาการทางปั ญญาของเพียเจต์ (Piaget) เน้นการสร้างความรู้เป็ นรายบุคคล ศึกษาความแตกต่าง
ของพัฒนาการเป็ นรายบุคคลไม่ให้ความสําคัญกับสถานการณ์ทางสังคมทีการเรี ยนรู ้เกิดขึน กลุ่มที
สองเรี ยกว่าคอนสตรัคติวิซึมเชิงสังคม (Social Constructivism) เป็ นกลุ่มทีมีรากฐาน มาจากทฤษฏี
ประวัติศาสตร์ สังคมของวีโกท์สกี (Vygotsky) เน้นบทบาทของภาษาและสังคมใน การสร้างความรู้
เนืองจากเชื อว่าการเรี ยนรู ้เป็ นสิ งทีมีในสังคมโดยธรรมชาติและเกิดขึนในสภาพทางวัฒนธรรมทีมี
ลักษณะเฉพาะ การเรี ยนรู ้เกิดขึนได้ในทุก ๆ ที เช่น ในโรงงาน โต๊ะอาหาร ห้องประชุมโรงเรี ย น
บนถนน สํ า นัก งานและในสนามแข่ ง ขัน ด้ว ยเหตุ นี จึ ง เห็ น ว่า องค์ป ระกอบ ทางสั ง คมเป็ น
องค์ประกอบหลักทีทําให้บุคคลเรี ยนรู ้เกียวกับตนเองและโลกภายนอกหรื อเกิ ด การเรี ยนรู ้ นนเอง
ั
จึงเน้นการเรี ยนรู ้ในสภาพชีวติ จริ งมากกว่าการเรี ยนในโรงเรี ยน
ทฤษฏีพนฐานที
ื
สํ าคัญของทฤษฎีการสร้ างความรู้
นักทฤษฎี กลุ่มการสร้ างความรู ้ มีความเชื อว่าผูเ้ รี ยนสร้ างความรู ้ ดว้ ยตัวเองหรื ออย่างน้อย
ตีความหมาย ความจริ ง หรื อข้อมูลเหล่านัน จากการรับรู ้ ประสบการณ์ ดังนันความรู ้หรื อการเรี ยนรู้
เรื องใหม่จึงเป็ นองค์ประกอบหนึ งของประสบการณ์ เดิม โครงสร้างของสมองและการทํางานของ
สมอง และความเชือทีนํามาใช้ในการตีความหมายสิ งต่าง ๆ และเหตุการณ์ มนุ ษย์ แต่ละคนจึงมอง
ความจริ งต่างกันเนื องจากรับรู ้ และจัดการกับสิ งทีเรี ยนแตกต่างกัน ดังนันทฤษฎี การสร้างความรู้

175
(Constructivist Theory) เป็ นกลุ่มผลงานหรื อทฤษฏีทีมีรากฐานจาก ปรัชญาและทฤษฏีทางจิตวิทยา
ทีหลากหลาย เช่น ปรัชญาการศึกษาของดิวอี (Dewey) และกูดแมน (Goodman) ทฤษฏีพฒั นาการ
ทางเชาว์ปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) ทฤษฎีประวัติศาสตร์ สังคมของวีโกท์สกี (Vygotsky) ทฤษฏี
ปฏิ สัม พันธ์ และวัฒนธรรมของบรู นเนอร์ (Bruner) และได้รับอิท ธิ พลมาจากนักจิ ตวิทยากลุ่ ม
เกสตัลท์ (Gestalt Psychologists) แต่ท ฤษฏี ทีถื อว่า เป็ นต้นกําเนิ ดของทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้
(Constructivist Theory) และเป็ นทียอมรับกันอย่างแพร่ หลาย คือทฤษฏี พฒั นาการทางปั ญญา
ของเพียเจต์ และทฤษฏีประวัติศาสตร์ สังคมของวีโกท์สกี ซึ ง เกร็ ดเลอร์ (Gredler,1997 : 58, อ้างถึง
ใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2545) ได้อธิบายไว้วา่ โครงสร้างทางสติปัญญา (Schema) ของบุคคลมี
การพัฒ นาผ่ า นทางกระบวนการซึ ม ซั บ ประสบการณ์ (Assimilation) และกระบวนการปรั บ
โครงสร้ า งทางสติปั ญญา (Accommodation) เพื อให้บุค คลอยู่ในสภาวะสมดุ ล (Equilibrium) ใน
ส่ วนของเพี ย เจต์ เชื อว่า ทุ ก คนจะมี พ ฒ
ั นาการไปตามลํา ดับ ขันตอน จากการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ และ
ประสบการณ์ กบั สิ งแวดล้อมและสังคม ซึ งวีโกท์สกีให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมสังคมและภาษา
มากขึน
ทฤษฎี สํา คัญที ถื อว่าเป็ นรากฐานของทฤษฎี การสร้ า งความรู ้ คื อ ทฤษฏี พฒั นาการทาง
ปั ญญาของเพียเจต์ และทฤษฏีประวัติศาสตร์ สังคมของวีโกท์สกี มีสาระสําคัญโดยสรุ ปได้ดงั นี
1. ทฤษฏีพฒั นาการทางปั ญญาของเพียเจต์ (Piaget’s cognitive development theory)
ทฤษฏี พฒั นาการทางปั ญญาของเพี ย เจต์ไ ม่ เป็ นทังทฤษฏี การเรี ยนรู ้ และทฤษฏี การสอนแต่เป็ น
ทฤษฏีเกียวกับพัฒนาการทางปัญญาของบุคคล มีเป้ าหมายในการแยกแยะและศึกษากฎโดยรวมของ
พัฒนาการทางปั ญญา โดยเน้นทีพัฒนาการของการคิดเชิงเหตุผล (logical thinking) จากวัยทารก
จนกระทังโตเป็ นผูใ้ หญ่ มีสมมติฐานว่าพัฒนาการทางปั ญญามีลกั ษณะคล้ายกับระบบทางชี ววิทยา
กล่าวคือ เป็ นกระบวนการสร้างโครงสร้างทางปั ญญาทีต้องการอย่างต่อเนื องขณะมีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ งแวดล้อม กําหนดความหมายของพัฒนาการทางปั ญญาว่าเป็ นความงอกงามของการคิดเชิ งเหตุผล
ที มี ผ ลลัพ ธ์ เ ป็ นการสร้ า งโครงสร้ า งทางปั ญ ญาใหม่ จ ากโครงสร้ า งที มี อ ยู่ เ ดิ ม โดยเชื อว่า
ความงอกงามทางปั ญญาเป็ นผลมาจากองค์ประกอบ 4 อย่าง คื อ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สภาพแวดล้อมทางสังคม วุฒิภาวะ และการสร้ างสมดุ ลของประสบการณ์ (Gredler, 1997 :
226 - 229) เมือการสร้างสมดุลของประสบการณ์หมายถึงการปรับตัวกับสิ งแวดล้อมเพือให้อยูใ่ น
สภาพสมดุล โดยอาศัยกลไกพืนฐาน 2 ประการ คือ กลไกการซึ มซับประสบการณ์ (Assimilation)
อันเป็ นการรับเอาประสบการณ์ใหม่ทีต้องการ หรื อปรับสิ งแวดล้อมให้รวมเข้ากับโครงสร้ างทาง
ปั ญญาทีมีอยูเ่ ดิม และกลไกการปรับโครงสร้างทางปั ญญา (Accommodation) อันเป็ นกระบวนการ
ปรับเปลียนโครงสร้างปัญญาทีมีเดิม ให้เข้ากับสิ งแวดล้อมหรื อประสบการณ์ใหม่หรื อเปลียนแปลง
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แนวคิด ความเข้าใจเดิมให้สอดคล้องกับสิ งแวดล้อมใหม่ (สุ รางค์ โค้วตระกูลม 2536 : 34 - 35;
Sutherland, 1992 : 25-27) เพียเจต์ได้จาํ แนกระยะของพัฒนาการทางปัญญาออกเป็ น 4 ระยะ คือ
ระยะที 1 การใช้ประสาทสัมผัส (Sensory - Motor Stage) เริ มขึนตังแต่ทารกวัยแรกเกิดถึง
2 ปี พัฒนาการในระยะนีเกิดจากใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น ตา หู มือ และเท้า เป็ นต้น
ระยะที 2 การควบคุมอวัยวะต่าง ๆ (Preoperational Stage) เกิดขึนในเด็กทีมีอายุประมาณ
3 - 7 ปี เป็ นระยะทีเริ มมีพฒั นาทีเป็ นระบบมากขึน มีพฒั นาการของสมองทีใช้ควบคุมการพัฒนา
ลักษณะนิสัยและการพัฒนาของอวัยวะต่างๆ
ระยะที 3 การคิดอย่างเป็ นรู ปธรรม (Concrete-Operational Stage) เกิดขึนในบุคคลทีมีอายุ
ประมาณ 8-14 ปี เป็ นระยะทีบุคคลสามารถเรี ยนรู้ จําแนกสิ งต่าง ๆ ทีเป็ นรู ปธรรมได้ แต่ยงั
ไม่สามารถสร้างจิตนาการกับเรื องราวทีเป็ นนามธรรมได้
ระยะที 4 การคิดอย่างเป็ นนามธรรม (Formal-Operational Stage) เกิดขึนในบุคคลทีมีอายุ
ประมาณ 14 ปี ขึนไป เป็ นระยะทีบุคคลสามารถคิดอย่างมีเหตุเป็ นผล คิดในสิ งทีซับซ้อน และ
เป็ นนามธรรมได้
สรุ ป ได้ว่า ทฤษฏี พ ัฒ นาการทางปั ญ ญาของเพี ย เจต์ พัฒ นาการของบุ ค คลจะเกิ ด ขึ น
อย่างต่อเนืองจากระดับทีตํากว่าไปสู่ ระดับทีสู งกว่าโดยไม่มีการข้ามขัน และจะบรรลุถึงพัฒนาการ
ในแต่ละขันได้ดว้ ยการมีประสบการณ์ กบั สิ งแวดล้อม ประสบการณ์ ในการทํากิ จกรรม และ มี
ปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมทางสังคม ดังนัน ในแง่ของการเรี ยนรู ้จึงถือว่าการจัดกระทําและการมี
ประสบการณ์กบั วัตถุทีเป็ นรู ปธรรมเป็ นพืนฐานสําคัญของการสร้างความรู ้ เด็กเรี ยนรู้โดยการสร้าง
ปั ญหา ตังคําถาม และสํารวจคําตอบโดยการทดลองวิธีแก้ปัญหาจนเกิดการค้นพบหรื อทีเรี ยกว่า
การสร้ างขึนใหม่โดยเด็กแต่ละคนการสื อสารกันด้วยภาษาไม่ว่าจะเป็ นภาษาพูดหรื อภาษาเขียน
ไม่สามารถถ่ายทอดสิ งทีเป็ นกฎหรื อทฤษฏีจากบุคคลหนึงไปสู่ อีกบุคคลหนึงได้
2. ทฤษฏี ประวัติศาสตร์ สังคมของวีโกท์สกี (Vygotsky’s sociohistorical) จุดเริ มต้นแนวคิด
ของวีโกท์สกีเกิดขึนจากความคิดทีขัดแย้งกับผลงานวิจยั ของพาฟลอฟ (Pavlov) และโคเลอร์ (Kohler)
ทีทํากับสุ นขั และลิง โดยวีโกท์สกีมีความเห็นว่าพฤติกรรมของมนุ ษย์ยอ่ มแตกต่างจากพฤติกรรมของ
สัตว์เนืองจากพฤติกรรมของสัตว์เกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ 1) เกิดขึนโดยธรรมชาติหรื อโดยกําเนิด
(Innate Reflexes) และ2) เกิดจากการตอบสนองเพือให้ได้สิงทีต้องการหรื อเป็ น การตอบสนองแบบมี
เงือนไข (Acquired or Condition Reflexes) ขณะทีพฤติกรรมของมนุ ษย์เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ
คือ 1. ประสบการณ์ทีมีติดตัวมาแต่กาํ เนิ ดซึ งประกอบด้วยพฤติกรรมการตอบสนอง โดยธรรมชาติ
และสิ งทีสร้างสมมาจากบรรพบุรุษทีเรี ยกว่าประสบการณ์เชิ งประวัติศาสตร์ (historical experience)
ซึ งสัตว์ไม่มี 2. ประสบการณ์ ทีได้จากประสบการณ์ของผูอ้ ืน เช่น เรารู้จกั กรุ งเบอร์ ลินหรื อดาว
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อังคารได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องเคยไปกรุ งเบอร์ ลิ นหรื อ มี กล้องส่ องดู ดาว แต่ สามารถรู ้ จกั ได้โดย
ประสบการณ์ ของคนอืนทีเคยได้ไปหรื อเคยใช้กล่องส่ องดูดาวอังคารมาก่อน และ 3. วิธีทีมนุ ษย์
ปรับตัวกับสิ งแวดล้อมแตกต่างจากสัตว์ กล่าวคือ สัตว์ปรับตัวอย่างช้า ๆ ให้เข้ากับสิ งแวดล้อมที
เรี ยกว่าการปรับตัวเชิงรับ (Passive Adaptation) ขณะทีมนุ ษย์ปรับสิ งแวดล้อมให้ตอบสนองความ
ต้องการของคนทีเรี ยกว่าการปรับตัวเชิงกระทํา (Active Adaptation) โดยการใช้สมอง นันคือ มนุษย์
จะสร้างสิ งต่าง ๆ ด้วยสมองก่อนแล้วจึงเปลียนจากรู ปแบบในสมองมาสู่ การกระทํา พฤติกรรมของ
มนุษย์จึงเป็ นเพียงการทําซําแบบจําลองทีคิดไว้แล้ว
จากความแตกต่างดังกล่าว วีโกท์สกีจึงสนใจศึ กษาลักษณะการทํางานของสมองหรื อจิต
ระดับสู ง (Higher Psychological or Mental Functions) ของมนุ ษย์และตังชื อผลงานทีศึกษานีว่า
ทฤษฏีประวัติศาสตร์ สังคม ซึ งมีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี (Gredler, 1997 : 243 - 256) ทฤษฏี
ประวัติศาสตร์ สังคมของวีโกท์สกีมีสมมติฐานเบืองต้น (Basic Assumptions) ว่าทังมนุ ษย์และสัตว์มี
กระบวนการสื บทอดทางชีววิทยา (Biological Heritage) เป็ นตัวกําหนดพัฒนาการขันพืนฐานทาง
สมอง อันประกอบด้วยการรับรู้ (Perception) การจําอย่างง่าย (Simple Memory) และความสนใจ
โดยธรรมชาติ (Involuntary Attention) ต่อมาเมือมนุ ษย์รู้จกั พัฒนาเครื องมือขึนใช้ รู้จกั ประดิษฐ์
สัญลักษณ์ขึนใช้ในการสื อสาร รู ้จกั สร้างและใช้สิงเร้ าในฐานะทีเป็ นเครื องช่วยการจําและการคิด
สิ งเหล่ า นี ก็ มี ก ารถ่ า ยทอดจากชนรุ่ นหนึ งไปสู่ ชนอี ก รุ่ น หนึ งเรี ย กว่า กระบวนการสื บ ทอดทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม (Sociohistorical Heritage) ซึ งเกิดขึนเฉพาะสังคมมนุ ษย์ มนุษย์จึงมีพฤติกรรม
ทีต่างจากสัตว์โลกชนิ ดอืน เนื องจากการสื บทอดทางภาษาและระบบสัญลักษณ์ ส่งผลให้ระบบ
การทํางานของมนุษย์พฒั นาจากขันพืนฐานไปสู่ ขนสู
ั ง หรื อซับซ้อนยิงขึนอันประกอบด้วย การรับรู้
ทีจัดเป็ นกลุ่ม (Categorical Perception) การจําเชิงเหตุผล (Logical Memory) การคิดเชิงนามธรรม
หรื อเชิงมโนมติ (Abstract or Concept Thought) การเลือกเฟ้ นอย่างรอบคอบ (Selective Attention)
และการรู้คิด กล่าวคือ การทํางานทีซับซ้อนทางสมองถูกพัฒนาขึนโดยผ่านการมีปฏิ สัมพันธ์กบั
บุ ค คลและการใช้ร ะบบสั ญลัก ษณ์ ค วบคุ ม และกํา กับ จากสมมติ ฐานที กล่ า วมา จึ ง สรุ ป ได้ว่า
พัฒนาการที ซับ ซ้อนทางสมองเกี ยวข้องกับกระบวนการที เชื อมโยงกัน 2 กระบวนการ คื อ
กระบวนการเรี ยนรู้ ภาษาและระบบสัญลักษณ์ และกระบวนการเรี ยนรู้ ทีจะใช้ภาษาและระบบ
สัญลักษณ์กาํ กับและควบคุมการคิดของมนุษย์ โดยมีหลักการ 2 ข้อ เป็ นตัวอธิ บายการเปลียนแปลง
การทํางานของสมองจากขันพืนฐานไปสู่ ขนที
ั ซับซ้อน คือ
หลักการข้อที 1 เรี ยกว่ากฎทัวไปของการพัฒนาการทางพันธุ กรรม (The General Law of
Genetic Development) กล่าวว่าการทํางานทีซับซ้อนทางสมองทังหมดมีจุดกําเนิดจากปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างบุคคลกับบุคคล ทีเรี ยกว่า จิตวิทยาระหว่างบุคคล (Interpsychological) จากนัน
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บุคคลจะค่อย ๆ ได้มา ซึ งความหมายและกลายเป็ นสิ งทีมีอยูภ่ ายในตัวบุคคลเรี ยกว่าจิตวิทยาภายใน
ตนเอง (Intrapsychological) นันคื อ ความสัม พันธ์ ทีมี ในสมองของบุ คคลครังหนึ งเคยเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมาก่อน เช่น ภาษาพูดเริ มต้นจากการใช้เพือสื อสารกับบุคคลอืนจากนัน
จึงค่อยเปลียนเป็ นภาษาพูดภายใน (Inner Speech) ซึงเป็ นความหมายของการคิดนันเอง
หลักการข้อที 2 เรี ยกว่ากระบวนการสร้ างความหมาย (The Processes of Signification)
กล่าวว่า มนุ ษย์ใช้ภาษาในการจัดระบบการรับรู้ สร้างนัยทัวไปและสิ งทีเป็ นนามธรรมขึนโดย
การจัดกระทํากับสัญลักษณ์ความจําอย่างง่ายและกลายเป็ นความจําเชิงเหตุผลทีเป็ นระบบ และเมือมี
การพัฒนาการสู งสุ ดมนุษย์จะสามารถควบคุมการจําแนกและความสนใจ โดยใช้สิงเร้าทีกําหนดขึน
เอง เช่น สามารถจดจําคําต่าง ๆ ได้จากการนําคําเหล่านันมาแต่งประโยคหรื อเรื องราว นอกจากนี
พัฒนาการของกระบวนการทางสมองระดับสู ง ยังขึนอยูก่ บั การเรี ยนรู ้ทีจะใช้สิงเร้าและสัญลักษณ์
ช่วยควบคุมการดําเนิ นการภายในสมองทีซับซ้อน การรวมกันระหว่างภาษากับการทํากิจกรรมจะ
สร้างพัฒนาการทางปัญญาทีเป็ นนามธรรมขึน วิโกท์สกีได้ศึกษาพบว่า ขณะทีเด็กพยายามแก้ปัญหา
ทีซับซ้อนจะมีการวิจารณ์แสดงความคิดเห็ นในการกระทําของตนเอง มี การพูดชี นําการกระทํา
พฤติกรรมนี จะปรากฏมากขึนเมือเป็ นการทํางานเชิ งวิชาการทีต้องใช้สมอง และปรากฏมากทีสุ ด
ขณะทีเด็กทํางานโดยไม่มีผใู ้ หญ่อยูด่ ว้ ย
ทฤษฏีของวีโกท์สกี นอกจากจะให้ความสําคัญกับภาษา และการมีปฏิสัมพันธ์ในฐานะเป็ น
เครื องมือสําหรับการสร้างพัฒนาการทางสมองมนุ ษย์จากขันพืนฐานไปสู่ ขนที
ั ซับซ้อน ดังทีกล่าว
มาแล้ว อีกสิ งหนึ งทีวิโกท์สกีให้ความสําคัญไม่แพ้กนั คือการพัฒนาการความสามารถ ทางสมอง
ระดับสู ง ต้องเน้นพัฒนาการทีเหนื อความสามารถปั จจุบ ั นของเด็ก ทีเรี ยกว่า เขตของ การพัฒนา
ใกล้ชิด (Zone of Proximal Development) โดยใช้สถานการณ์ทีเลยขีดความสามารถปั จจุบนั ของเด็ก
แต่อยูใ่ นขอบเขตของศักยภาพทีเด็กจะกระทําได้ ด้วยการช่วยเหลือแนะนําของผูใ้ หญ่หรื อการทํา
ร่ วมกับเพือนๆ เป็ นเครื องมือในการพัฒนาความสามารถทางสมองของเด็ก ผลจากการทดลองของวี
โกท์สกีกบั เด็ก 2 คนทีมีอายุสมอง 8 ปี พบว่าหลังจากใช้วิธีดงั กล่าว เด็กคนหนึ งสามารถแก้ปัญหา
ของเด็กอายุ 12 ปี ได้ อีกคนหนึงสามารถแก้ปัญหาของเด็กอายุ 9 ปี ได้ ซึ งอธิ บายว่าการรู ้ความหมาย
ของภาษา หรื อความเข้าใจเกียวกับการดําเนินการเป็ นเพียงจุดเริ มต้นของพัฒนาการทางปั ญญา สิ ง
สําคัญคือพัฒนาการในเขตของการพัฒนาใกล้ชิดจะถูกสร้ างขึนจากปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูใ้ หญ่กบั
เด็ก หรื อเด็กกับเด็กทีเก่งกว่าทฤษฎีพฒั นาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์และของวีโกท์สกี เป็ น
รากฐานทีสําคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ซึ งพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของ
บุคคลนันมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึ มซาบหรื อซึ มซับ (Assimilation) และกระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางปั ญญา (Accommodation) พัฒนาการเกิดขึนเมือบุคคลรับและซึ มซาบข้อมูลหรื อ
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ประสบการณ์ ใหม่ เข้าไปสั มพันธ์ ก ับความรู ้ หรื อโครงสร้ างทางปั ญญาที มี อยู่เดิ ม หากไม่สามารถ
สัมพันธ์กนั ได้ จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึน (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยูใ่ นภาวะ
สมดุล (Equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปั ญญา (Accommodation) เพียเจต์ (Piaget
1972 : 1 - 12) เชือว่าคนทุกคนจะมีการพัฒนาเชาวน์ปัญญาไปตามลําดับขัน จากการมีปฏิสัมพันธ์และ
ประสบการณ์ ก ับสิ งแวดล้อมตามธรรมชาติ และประสบการณ์ ที เกี ยวกับการคิ ดเชิ งตรรกะและ
คณิ ตศาสตร์ ( Logico-Mathematical Experience) รวมทังการถ่ า ยทอดความรู ้ ท างสั ง คม (Social
Transmission) วุฒิภาวะ(Maturity) และกระบวนการพัฒนาความสมดุล (Equilibration) ของบุคคลนัน
ส่ วนวี โกท์สกี ให้ ความสํ าคัญกับวัฒนธรรมและสั งคมมาก อธิ บายว่ามนุ ษย์ได้รั บอิ ทธิ พลจาก
สิ งแวดล้อมตังแต่แรกเกิด ซึ งนอกจากสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็ยงั มีสิงแวดล้อมทางสังคม ซึ งก็
คื อวัฒนธรรมที แต่ ล ะสั ง คมสร้ า งขึ น ดัง นัน สถาบันสั ง คมต่ า ง ๆ เริ มตังแต่ ส ถาบันครอบครั ว
จะมีอิทธิ พลต่อพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลนอกจากนัน ภาษายังเป็ นเครื องมือสําคัญ
ของการคิดและการพัฒนาเชาวน์ปัญญาขันสู งพัฒนาการทางภาษาและทางความคิดของเด็กเริ มด้วย
การพัฒนาทีแยกจากกัน แต่เมืออายุมากขึนพัฒนาการทัง 2 ด้านจะเป็ นไปด้วยกัน
ด้วยเหตุนี วีโกท์สกี (Vygotsky, 1978 : 84 - 91) จึงเน้นความสําคัญของความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคล และการให้ความช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยนเพือให้กา้ วหน้าจากระดับพัฒนาการทีเป็ นอยู่ไปถึ ง
ระดับพัฒนาการทีเด็กมีศกั ยภาพจะไปถึ งได้ วีโกท์สกี ได้เสนอแนวคิดเกี ยวกับ “Zone of Proximal
Development” ซึ งเป็ นแนวคิ ด ใหม่ ที ส่ งผลต่ อการเปลี ยนแปลงในด้านการจัดการเรี ยนการสอน
วีโกท์สกี อธิ บายว่า ปกติเมือมีการวัดพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็ก เรามักจะใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานในการวัด เพือดู ว่าเด็กอยู่ใ นระดับใด โดยดู ว่า สิ งทีเด็กทําได้นันเป็ นสิ งทีเด็กในระดับ
อายุใดโดยทัวไปสามารถทําได้ ดังนันผลการวัด จึงเป็ นการบ่งบอกถึ งสิ งทีเด็กทําได้อยู่แล้ว คือ
เป็ นระดับ พัฒนาการที เด็ก บรรลุ หรื อ ไปถึ ง แล้ว ดัง นันข้อ ปฏิ บ ัติที ทํา กันอยู่ ก็ คื อ การสอนให้
สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของเด็ก จึงเท่ากับเป็ นการตอกยําให้เด็กอยู่ในระดับพัฒนาการเดิ ม
ไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาขึน เด็กทุกคนมีระดับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาทีตนเป็ นอยู่ และมีระดับ
พัฒนาการทีตนมีศกั ยภาพจะไปให้ถึงช่วงห่างระหว่างระดับทีเด็กเป็ นอยู่ในปั จจุบนั กับระดับทีเด็ก
มีศกั ยภาพจะเจริ ญเติบโตนีเองทีเรี ยกว่า “Zone of Proximal Development” หรื อ “Zone of Proximal
Growth” ซึ งช่วงห่างนีจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แนวคิดนี ส่ งผลให้เกิดการเปลียนแปลง
แนวคิดเกียวกับการสอน ซึ งเคยมีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง (Linear) หรื ออยูใ่ นแนวเดียวกันเปลียนแปลง
ไปเป็ นอยู่ใ นลัก ษณะที เหลื อมกัน โดยการสอนจะต้อ งนํา หน้า ระดับ พัฒ นาการเสมอ การให้
ความช่วยเหลือชีแนะแก่เด็กซึงอยูใ่ นลักษณะของ “Assisted Learning” หรื อ “Scaffolding” เป็ น สิ ง
สําคัญมาก เพราะสามารถช่วยพัฒนาเด็กให้ไปถึงระดับทีอยูใ่ นศักยภาพของเด็กได้ นักจิตวิทยากลุ่ม
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นีเน้นความสําคัญของบริ บททีแท้จริ ง (Authentic Context) เพราะการสร้างความหมายใด ๆ มักเป็ น
การสร้ า งบนฐานของบริ บ ทใดบริ บ ทหนึ ง และกิ จกรรมและงานทังหลายที ใช้ใ นการเรี ย นรู้ ก็
จําเป็ นต้องเป็ นสิ งจริ ง (Authentic Activities/Tasks)
หลักการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
หลักการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Teaching and Learning)
การจัด การเรี ยนรู้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ างความรู้ มี ล ัก ษณะสํา คัญ คื อ ผูเ้ รี ย นเป็ นผูแ้ ปลความหมาย
เหตุการณ์ หรื อสิ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ดังทีมีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ ดังนี
โจแนสเซน (Jonassen, 1993 : 138 - 139) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างความรู ้จะให้ความสําคัญ
กับกระบวนการและวิธีก ารของบุคคลในการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ รวมทัง
โครงสร้างทางปัญญาและความเชือทีใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิ งต่าง ๆ ซึ งเชือว่าคน
ทุกคนมีโลกของตัวเอง ซึ งเป็ นโลกทีสร้างขึนด้วยความคิดของตน และคงไม่มีใครกล่าวได้วา่ โลก
ไหนจะเป็ นจริ งไปกว่ากัน เพราะโลกของใครก็คงเป็ นจริ งสําหรั บคนนัน ดังนัน โลกนี จึงไม่มี
ความจริ ง เดี ย วที จริ ง ที สุ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม นี ถื อ ว่า สมองเป็ นเครื องมื อที สํ า คัญที สุ ด ที เรา
สามารถใช้ในการแปลความหมายของปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และสิ งต่าง ๆ ในโลกนี ซึ งการแปล
ความหมายดัง กล่ า วเป็ นเรื องที เป็ นส่ ว นตัว (Personal) และเป็ นเรื องเฉพาะตัว (Individualistic)
เพราะการแปลความหมายของแต่ละบุคคลขึนกับการรับรู ้ ประสบการณ์ ความเชื อ ความต้องการ
ความในใจ และภูมิหลังของแต่ละบุคคลซึ งมีความแตกต่างกัน
โจแนสเซน (Jonassen, 1993 : 139) และฟอสน็อท (Fosnot, 1996 : 171) ได้ให้ขอ้ สรุ ป
เกียวกับกับหลักการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้วา่ เป็ น กระบวนการในการ “acting on”
ไม่ใช่ “taking in” กล่าวคือ เป็ นกระบวนการทีผูเ้ รี ยนจะต้องจัดกระทํากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงรับ
ข้อมูลเข้ามา และนอกจากกระบวนการเรี ยนรู้จะเป็ นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมอง (Internal
Mental Interaction) แล้วยังเป็ นกระบวนการทางสังคมอีกด้วย การสร้างความรู้จึงเป็ นกระบวนการ
ทังทางด้า นสติ ปั ญ ญาและสั ง คมควบคู่ ก ัน ไป ซึ งสอดคล้อ งกับ จอนห์ สั น และจอนห์ สั น
(Johnson and Johnson, 1994 : 31 - 37) ทีกล่าวสรุ ปไว้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการ
สร้ างความรู ้ เป็ นปรัช ญาที เชื อว่าการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที เกิ ดขึ นภายในผูเ้ รี ย น ผูเ้ รี ย นเป็ น
ผูส้ ร้างความรู ้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ งทีพบเห็นกับความรู ้ความเข้าใจเดิมทีมีอยู่
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บรู เนอร์ (Bruner, 1986, 1990, 1996) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ ไว้ว่าการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที ผูเ้ รี ยนสร้างแนวคิ ดใหม่และความคิดรวบยอดใหม่ขึน
โดยมีความรู ้ปัจจุบนั และความรู ้ในอดีตเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ใหม่ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูเ้ ลือกและปรับเปลียน
ข้อมูล ตังสมมติฐาน และตัดสิ นใจในการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู ้ ผูส้ อนควร
กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนค้นพบหลักการ กฎกติ กาต่างๆ ด้วยตัวเอง ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนต้องมี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมถาม-ตอบ แนวคิดสําคัญเกียวกับหลักการของทฤษฎีการสร้างความรู ้ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ เป็ น
การเสาะหาความหมายโดยต้องอาศัยความเข้าใจภาพรวมเช่ นเดี ยวกับเข้าใจแต่ละส่ วน โดยการ
เข้าใจแต่ละส่ วนต่างอยู่ภายในบริ บทขององค์รวม การจัดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ผูส้ อน
ต้องเข้าใจรู ปแบบการทํางานของสมองของผูเ้ รี ยน และวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ เพือให้ผเู้ รี ยน
สร้างความหมายของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ไม่เพียงแต่จาํ คําตอบทีถูกต้องเท่านัน
ดันแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap and Grabinger, 1996, 2002) ได้สรุ ปสาระสําคัญของ
หลักการจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ไว้ดงั นี 1. การเรี ยนเป็ นการสร้ างความรู ้ อย่าง
ต่ อเนื องด้ว ยตัวผูเ้ รี ย นเอง และ 2. ผูเ้ รี ย นส่ ง เสริ ม ความรู ้ ไ ด้จ ากบริ บทจริ ง สถานการณ์ จริ ง ที มี
การเรี ยนรู้ จากการมีปฏิสัมพันธ์ ในการเรี ยนร่ วมกับเพือน นอกจากนันบอสตอค (Bostock, 1998)
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับสภาพแวดล้อมทีเอืออํานวยต่อการเรี ยนรู ้แบบสร้ างความรู ้ ดังนี ผูเ้ รี ยน
มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนของตนเองและมีความคิดริ เริ ม ใช้กลวิธีการเรี ยนเพือสร้างความรู ้ โดย
วิธี ก ารเรี ย นรู ้ ใ นบริ บ ทต่ า ง ๆ จากสถานการณ์ จาํ ลอง โดยการสนับ สนุ นการร่ ว มมื อกัน และมี
การประเมินผลตามสภาพจริ ง
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550 : 46-47) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี ยวกับหลักการจัดการเรี ยนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ ว่าเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ทีผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ดว้ ยตนเองนัน ผูเ้ รี ยนจะ
เรี ยนรู้ดว้ ยความกระตือรื อร้น สร้างความหมายของความรู้ดว้ ยตนเองและสร้างความรู้ของตนเอง
ด้วยกระบวนการ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างกระดือรื อร้น แทนทีจะเป็ นผูค้ อยรับ
ความรู้จากผูส้ อนเพียงฝ่ ายเดียว
กานอน และคอลลีย ์ (Gagnon and Collary, 2005 อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2552 : 72) ได้
เสนอองค์ประกอบทีสําคัญของการเรี ยนรู ้ ด้วยการสร้ างความรู ้ ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ
6 ประการ คือ
1. การจัดสถานการณ์
2. การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนและการจัดสื อการเรี ยนรู ้
3. การเชือมโยง
4. การถามคําถาม/ใช้คาํ ถาม
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5. การเเสดงออก/การแสดงผลงาน
6. การสะท้อนความคิดหรื อการคิดไตร่ ตรอง
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี ผูส้ อนจะต้องศึกษาทําความเข้าใจว่าจะดําเนิ นการอย่างไร
จัดกิ จกรรมอย่างไร เพือให้ผเู้ รี ยนมีโอกาสและสามารถสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ซึ งมีรายละเอียด
ดังนี (วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2550 : 46 - 49)
1. การจัดสถานการณ์ (Situation) การจัดสถานการณ์หรื อสร้างสถานการณ์เพือการเรี ยนรู้
ผูส้ อนจะต้องคิดพิจารณา และจัดสถานการณ์ให้ผเู้ รี ยนได้ทาํ ความเข้าใจ มีการอธิ บาย เช่น ให้ตงชี
ั อ
สถานการณ์พร้อมคําอธิ บายกระบวนการในการแก้ปัญหา การตอบคําถาม สร้างคําพูดเปรี ยบเทียบ
ตัดสิ นใจ หาข้อสรุ ป หรื อกําหนดเป้ าหมายสถานการณ์ควรจะประกอบด้วยสิ งทีคาดหวังให้ผเู ้ รี ยน
ปฏิบตั ิ และสร้างความหมายและความเข้าใจด้วยตนเอง
2. การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยน (Grouping) การจัดกลุ่มแบ่งได้ 2 ประเภท คือ จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนและสี อ
วัสดุอุปกรณ์ทีผูเ้ รี ยนตัองใช้ การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนจะจัดกลุ่มในลักษณะใด เช่น เป็ นกลุ่มทังชัน เป็ น
รายบุคคลหรื อให้ช่วยกันคิดเป็ นทีม 4-6 คน หรื อมากกว่า ผูส้ อนจะต้องตัดสิ นใจอย่างเหมาะสม
ขึนอยูก่ บั สถานการณ์ทีได้วางไว้และสื อทีมีอยู่ เช่น การจัดสื อวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเรี ยนรู ้จะจัด
อย่างไรสําหรับผูเ้ รี ยนได้ใช้เพืออธิ บายสถานการณ์โดยการแสดงให้เห็น เช่น เสนอภาพ กราฟ หรื อ
การเขียน จะใช้สือกีชุดสําหรับผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่ม
3. การเชือมโยง (Bridge) การเชื อมโยงเป็ นกิจกรรมแรกทีใช้เพือพิจารณาความรู้เดิมของ
ผูเ้ รี ยนและเชื อมโยงระหว่างเรื องทีผูเ้ รี ยนรู ้แลัวกับสิ งทีจะได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการอธิ บาย สถานการณ์ซึง
จะประกอบด้วยการให้แก้ปัญหาง่าย ๆ ให้ผเู ้ รี ยนทังชันอภิปรายผลร่ วมกัน เช่น เล่นเกมส์ เขียน
รายการ ซึ งกิ จกรรมนี จะดี ทีสุ ด ถ้าหากดําเนินการโดยการจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนหรื อภายหลังการจัดกลุ่ม
ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจะต้องคิดพิจารณาว่าจัดกิจกรรมอย่างใด วิธีใดจะเหมาะสม
4. คําถาม (Questions) การถามคําถามควรจะดําเนิ นการในทุกขันตอน เช่น จะใช้คาํ ถามนํา
อย่างไรเพือแนะนําสถานการณ์ เพือจัดกลุ่ม เพือจัดกิจกรรมเชือมโยง เพือให้กิจกรรม การเรี ยนรู้
เป็ นไปอย่างกระตือรื อร้นมีชีวิตชี วา หรื อให้แสดงออกและกระตุน้ ส่ งเสริ มการสะท้อนความคิด
และความรู้สึก
5. การให้แสดง (Exhibit) เป็ นขันตอนทีใหัผเู ้ รี ยนได้บนั ทึกและแสดงออกซึ งความสามารถ
ผูเ้ รี ยนจะแเสดงออกถึงความสามารถให้ผอู้ ืนได้เห็นในเรื องทีตนเองรู้ตนเองปฏิบตั ิ ซึ งอาจจะแสดง
ในลักษณะการเขียนอธิ บายสัน ๆ ในแผ่นกระดาษ นําเสนอด้วยปากเปล่า แสดงด้วยเเผนภูมิแบบ
ต่าง ๆ แสดงบทบาทสมมติ แสดงแบบโดยการใช้วดี ิทศั น์ ภาพถ่าย หรื อเทปบันทึกเสี ยง ฯลฯ
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6. การสะท้อนความคิด (Reflections) ผูเ้ รี ยนจะสะท้อนความคิดของตนเองโดยการอธิ บาย
สถานการณ์ ของตนเองหรื อทีได้จากการได้ฟังเพือนพูดสิ งทีจําได้จากกระบวนการคิด ความรู้สึก
ภาพจินตนาการ เจตคติ ทักษะ ความคิดทีไดัรับจากภายนอก (อนาคต) ได้เรี ยนรู้อะไรไปบ้างและ
เรื องทีอยากรู้ และเรี ยนรู้เรื องอะไร
เคน และเคน (Caine and Caine, 1994 อ้างถึ งใน วัชรา เล่าเรี ยนดี , 2552 : 74-75) ได้เสนอ
หลักการจัดการเรี ยนรู ้ทีให้ความสําคัญกับสมอง การทํางานของสมองและความรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังนี
1. สมอง เปรี ยบเสมื อนผูด้ ําเนิ นการ หรื อผูจ้ ัดการ ซึ งจะจัดการกับข้อมู ลแต่ ละประเภท
แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลพัฒนาความคิด อารมณ์ และความรู ้ดา้ นภาษา สมองแต่ละคนมีลกั ษะเฉพาะตัว
ซึ งการจัดการเรี ยนการสอน จะต้องพัฒนาการเรี ยนหลาย ๆ วิธี และการสอนจึงควรหลากหลายเพือ
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกทีเหมาะสมกับตนเองมากทีสุ ด
2. การเรี ยนรู ้จะต้องใช้อวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ดังนันการจัดการเรี ยนรู ้จึงไม่ควรเน้น
เฉพาะการพัฒนาด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียว การเรี ยนรู ้จะเกียวข้องกับการเข้าใจ ใส่ ใจ และการรับรู้
นันคือ สภาพแวดล้อมในการเรี ยน วัฒนธรรม และบรรยากาศมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ และการเรี ยนรู้
เป็ นกระบวนการทีตังใจ และไม่ตงใจ
ั ผลคือผูเ้ รี ยนต้องการเวลาในการจัดการกับสิ งทีเขาเรี ยน และ
เรี ยนรู ้ได้อย่างไร การเรี ยนรู ้พฒั นาได้ดว้ ยความท้าทายและไม่เป็ นการบังคับให้เรี ยนควรสร้างความท้า
ทายแต่ไม่ทาํ ให้เกิดความกลัว
3. การแสวงหาความหมายต่ า ง ๆ เป็ นเรื องเกิ ดขึ นภายในแต่ ล ะบุ ค คล การสอนที มี
ประสิ ทธิ ภาพ ควรให้ความสําคัญกับตัวบุคคลแต่ละคนด้วย ซึ งนันก็คือความเข้าใจของผูเ้ รี ยน แต่ละ
คนนัน จะขึนอยูก่ บั ประสบการณ์ ทีบุคคลนันมีหรื อได้รับ และการแสวงหาความหมายจะเกิ ดขึนจาก
การสร้ างรู ปแบบ ซึ งหมายถึ งการสอนที มี ประสิ ทธิ ภาพจะเชื อมโยงแนวคิ ดและข้อมูลย่อย ๆ กับ
ความคิดรวบยอด และเรื องใหม่ทีเรี ยน
4. มนุ ษย์มี วิธี จดจํา อยู่ 2 วิธี คื อ ระบบความจําที เกี ยวกับช่ องว่างกับเวลา และระบบของ
การเรี ยนเพือจดจํา นันก็คือ การสอนทีเผชิ ญกับการท่องจํา จะไม่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยเวลา จะไม่เกิด
ประสบการณ์ กบั ความเข้าใจทีลึกซึ ง และคงทน และมนุ ษย์เข้าใจ และจําได้ดีเมือทักษะนันปรากฏอยู่
ตามธรรมชาติ และรวมทังที เชื อมโยงกับเวลา การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ เป็ นวิธี การเรี ยนที มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ดัช (Duch, 1995) และแซทเทลอร์ (Saettler, 1990) ได้ให้แนวทางในการจัดการเรี ยนรู้และ
เงื อนไขการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ จะประกอบด้วยขันตอน ตามลําดับต่อไปนี
1. ขันเตรี ยมความพร้อมสําหรับการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1.1 เร้าความสนใจผูเ้ รี ยน 1.2 แจ้งวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้ 1.3 ทบทวนความรู ้/ทักษะเดิมทีเคยเรี ยนมาก่อน เพือกระตุน้ ทบทวนความรู้ หรื อทักษะ
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ทีเกียวข้องกับการเรี ยนเรื องใหม่ 2. ขันเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิ ได้แก่ 2.1 ให้ความรู้ สาระสําคัญทีควรรู้
ควรจํา 2.2 แนะนํา ดูแลวิธีการเรี ยน 2.3 จัดกิจกรรม เพือส่ งเสริ มการนําความรู ้ไปใช้และฝึ กปฏิบตั ิ
2.4 เสริ มแรงด้วยการประเมินผลและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ 3. ขันถ่ ายโยงความรู ้ นําความรู ้ ไปใช้ใน
สถานการณ์อืน ได้แก่ 3.1 จัดกิจกรรมให้ฝึกใช้ความรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะ และประเมินผลเพือปรับปรุ ง
แก้ไข 3.2 นําความรู ้ ทักษะสู่ การปฏิบตั ิใสถานการณ์ใหม่ ในสภาพการจริ งนอกห้องเรี ยน 4. ขันสรุ ป
และเสนอผลการอภิปราย โดยให้ผเู ้ รี ยนร่ วมอภิปรายสรุ ปแนวทางในการแก้ปัญหา ครอบคลุมประเด็น
สําคัญ ๆ ดังนี 4.1 สามารถวิเคราะห์ สภาพและปั ญหา ระบุ ปั ญหา สาเหตุ และผลที จะเกิ ดขึ น
4.2 สามารถระบุความสําคัญของปั ญหา 4.3 สามารถคิดหาวิธีการแก้ไขปั ญหาได้อย่างหลากหลาย และ
สามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาทีถูกต้องและเหมาะสมกับปั ญหา 4.4 อธิ บายวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
4.5 ดําเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทีเลือกได้อย่างถูกต้อง และ 5. ขันวัดผลและประเมินผล ได้แก่
5.1 ผูเ้ รี ยนบันทึกผลในแบบบันทึกผลการเรี ยนรู้ 5.2 ผูส้ อนสังเกตและประเมินผลความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ครอบคลุมทังการวัดก่อนเรี ยน การติดตามผลระหว่างเรี ยน และการวัดผลภายหลังเรี ยน
มอสโควิค (Moscovici, 1994) ได้วิเคราะห์ กระบวนการสอนและการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้ ประกอบด้วยหลักการพืนฐาน 2 ประการ คือ ความรู ้เกิ ดจากผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ในบริ บททางสังคมโดยเป็ นผูส้ ร้ างความรู ้ ขึนเอง และตัวผูเ้ รี ยนแต่ละคนต้องรับผิดชอบในการสร้าง
ความรู ้ กล่าวคือรับผิดชอบในสิ งทีตัวเองจะเรี ยนรู ้และวิธีการทีจะเรี ยนรู ้
ฟอสน็อท (Fosnot, 1996) ได้กล่าวถึ งหลักการจัดการเรี ยนรู ้ ตามทฤษฎี การสร้ างความรู้
ไว้ดงั นี
1. ตังปั ญหาให้เกียวข้องกับตัวผูเ้ รี ยน
2. กําหนดโครงสร้างการเรี ยนรู ้ ควรกําหนดโครงสร้างการเรี ยนรู ้ ในลักษณะทีเป็ นแนวคิด
ใหญ่ (Big Ideas) หรื อแนวคิดพืนฐาน
3. ค้นหาและเห็นคุณค่าของมุมมองของผูเ้ รี ยน
4. ปรับหลักสู ตรให้เข้ากับความคาดหวังของผูเ้ รี ยน
3. ประเมินการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนในบริ บทของการสอน
นักการศึกษาในกลุ่มคอนสตรั คติ วิสต์ ได้กาํ หนดหลักการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎี การสร้างความรู ้ ดังนี (Anthony, 1996 : 350; Brooks and Brooks, 1993 : 17-94;
Clements, 1997 : 198-200; Driscoll, 1994 : 365-377 and Gredler, 1997: 267 - 268)
1. ผูเ้ รี ยนมี อิสระและสามารถควบคุ มทิศทางการทํากิ จกรรมได้มากที สุ ด โดยให้โอกาส
ผูเ้ รี ยนได้ตดั สิ นใจและติดตามสิ งทีสนใจได้ดว้ ยตนเอง
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2. ผูเ้ รี ย นได้รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารของตนเองและวิ ธี ก ารที หลากหลายในการ
แก้ปัญหา
3. ผูเ้ รี ยนมีก ารอภิ ปรายแลกเปลี ยนข้อมู ล มุม มอง แนวคิ ด และวิธี ก ารแก้ปัญหา มี ก าร
ถกเถียง โต้แย้ง เปรี ยบเทียบ และประเมินข้อสรุ ป
4. ผูเ้ รี ยนได้รับการส่ งเสริ มและกระตุ น้ ให้เกิ ดการไตร่ ตรอง เพือตรวจสอบแนวคิ ดของ
ตนเอง มีการอธิ บายให้เหตุผลในสิ งทีทํา และรับฟังเหตุผลของผูอ้ ืน
5. เน้นการทํางานเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันสื บเสาะค้นหา โดยการตังคําถาม ข้อคาดเดา ทดสอบ
สมมติฐาน สร้างความเชือมโยง เพือหาข้อสรุ ป
6. ให้เวลาทีเพียงพอแก่ผเู ้ รี ยน
วัทส์ (Watts, 1995 : 54) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ นัน จําเป็ นต้อง
คํานึงถึงหลักการสร้างความรู ้ ซึ งมีขนตอนดั
ั
งนี
ขันที 1 เป็ นการสร้ างแนวคิ ด (Conceptual Construction) ในขณะที ผูเ้ รี ย นเริ มต้น
กระบวนการเลือกกิจกรรมภายในขอบเขตของปั ญหาทีเป็ นปั ญหาเฉพาะ ผูส้ อนสามารถเห็นผูเ้ รี ยน
สํารวจ มิติแนวคิด (Conceptual Space) ของปั ญหานัน ๆ จากนันผูเ้ รี ยนจะนําความรู ้ความเข้าใจ
เกี ยวกับ “สิ งต่าง ๆ ทํางานได้อย่างไร” ด้วยทฤษฏี ของผูเ้ รี ยนเอง ความคิดทีเชื อมโยงสัมพันธ์กนั
ความคิ ด ที น่ า สนใจ และสิ งที เกิ ด ขึ นในชั วขณะหนึ ง มาใส่ ในมิ ติ แ นวคิ ด นี ผู ้เ รี ยนจะมี
การแลกเปลี ยนกันทังในด้านลักษณะเฉพาะของพิสัย (Domain) ความรู ้ ทวไป
ั หลักการ เหตุผล
ความเชื อ ความเป็ นไปได้ และมุมมองของพิสัย นอกจากนี การค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้จะเป็ นแรงขับ
ในการสร้าง สร้างใหม่ หรื อปรับแต่ทฤษฏี ของผูเ้ รี ยนเองให้ดีขึน สําหรับโครงการทีน่าสนใจนัน
ควรเป็ นโครงการที มีความซับซ้อนในด้านการสร้างแนวคิดและการใช้ทฤษฏีของผูเ้ รี ยนมากกว่า
การสร้างแนวคิดและการใช้ทฤษฏีอย่างง่ายและธรรมดา
ขันที 2 กระบวนการสร้างแนวคิดต้องชัดเจน กล่าวคือ ในการแก้ปัญหาซึ งเป็ นขันทีนํามิติ
แนวคิด (Conceptual Space) มาสร้างกรอบแนวคิด (Conceptual Frameworks) โดยทําให้กรอบ
แนวคิดชัดเจนและมีการสํารวจกรอบแนวคิดในด้านประโยชน์ ความสําคัญและการนําไปใช้ดว้ ย
ในระหว่างการแก้ปัญหานันมีหลายโอกาสทีผูเ้ รี ยนไม่ได้แสดงทฤษฏี ของเขาอย่างชัดเจน ซึ งอาจ
เป็ นเพราะไม่ มี เ วลาพอ ขาดโอกาสหรื อ มี ข ้อ มู ล มากเกิ น ไปจนไม่ ส ามารถแยกแยะให้ เ ห็ น
ความแตกต่างได้ชดั เจน อย่างไรก็ตามมีจุดทีเห็ นได้อย่างชัดเจนในระหว่างการทํางานของผูเ้ รี ยน
ตอนทีแสดงความชอบเกียวกับกลไกทีเกียวข้องกับปรากฏการณ์ทีเขามีความรู ้อยูบ่ า้ ง
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ขันที 3 การทํางานร่ วมมือกัน ซึ งเน้นการสร้ างความรู ้ ทางด้านสังคมเป็ นที ยอมรั บกันว่า
การสร้ างความรู ้ใหม่ เป็ นการสัมพันธ์เชื อมโยงระหว่างทิศทาง การจูงใจ และวัตถุ ประสงค์ของแต่
ละคนภายในทิศทาง การจูงใจและวัตถุประสงค์ของกลุ่มใกล้ชิดหรื อสถานการณ์ในสังคม อย่างไรก็
ตามการทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องมีลกั ษณะเป็ นการสร้างความรู้เป็ นรายบุคคลหรื อ
เป็ นกลุ่ม ซึ งในทางปฏิ บตั ิแล้วสามารถทําได้ทงทํ
ั าแบบแยกกันและแบบร่ วมมือกัน จะเห็ นว่าใน
อดีตนันอาจเน้นรายบุคคล ซึ งการทํางานรายบุคคลก็ยงั มีความสําคัญ ส่ วนการทํางานร่ วมมือกันเป็ น
ทียอมรับในเรื องการสร้างความรู้ทางสังคม (Social Constructivism) และการจัดการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้จะให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้มีปฏิ สัมพันธ์แบบร่ วมมือกันระหว่างเพือนและ
ผูส้ อน
ยาเกอร์ (Yager, 1991 : 5) ได้เสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
ดังนี 1. ขันการนําเข้าสู่ บทเรี ยน ได้แก่ 1.1 ให้ผเู้ รี ยนสังเกตรอบ ๆ ตัวและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพือ
ตังคําถาม 1.2 ถามคําถาม 1.3 พิจารณาคําตอบทีเป็ นไปได้ทงหมดจากคํ
ั
าถามนัน ๆ 1.4 บันทึกสิ งที
ไม่คาดหวัง 1.5 ระบุสถานการณ์ ซึงผูเ้ รี ยนรับรู ้ แตกต่างกัน 2. ขันการดําเนิ นการในการเรี ยนการ
สอน ได้แก่ 2.1 ให้ผเู ้ รี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดงทีเป็ นจุดสําคัญ 2.2 ระดมความคิดเพือ
หาทางเลือกหลากหลายทีเป็ นไปได้ 2.3 ค้นหาข้อมูล 2.4 ทําการทดลองโดยใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
2.5 สังเกตปรากฏการณ์ เฉพาะ 2.6 ออกแบบการทดลอง 2.7 รวบรวมและจัดระบบข้อมูล
2.8 ใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหา 2.9 เลือกแหล่งข้อมูลทีเหมาะสม 2.10 อภิปรายการแก้ปัญหาร่ วมกับ
เพือน 2.11 ออกแบบและดําเนินการทดลอง 2.12 ประเมินและโต้แย้งทางเลือกต่าง ๆ 2.13 ระบุ
ปั ญหาและโต้แย้งทางเลื อกต่าง ๆ 2.14 ให้คาํ จํากัดความพารามิเตอร์ ของการสื บสวนสอบสวน
2.15 วิเคราะห์ขอ้ มูล 3. ขันการเสนอคําอธิ บายและวิธีการแก้ปัญหา ได้แก่ 3.1 ให้ผเู้ รี ยนสื อสาร
ข้อมูลและความคิด 3.2 สร้างและอธิ บายรู ปแบบ 3.3 สร้างคําอธิ บายใหม่ 3.4 ทบทวนและวิเคราะห์
คําตอบของปั ญหา 3.5 ใช้ก ารประเมิ นของกลุ่ ม 3.6 บูรณาการคํา ตอบของปั ญหาโดยใช้
ประสบการณ์ทีมีอยู่ และ 4. ขันตอนปฏิบตั ิ ได้แก่ 4.1 ให้ผเู้ รี ยนตัดสิ นใจ 4.2 นําความรู้และทักษะ
ไปใช้ 4.3 ถ่ายโยงความรู ้และทักษะ 4.4 แลกเปลียนข้อมูลและความคิด 4.5 ตังคําถามใหม่ ๆ
4.6 พัฒนาผลทีเกิดขึนและสนับสนุ นการคิด 4.7 ใช้รูปแบบและความคิดเพือกระตุน้ การอภิปราย
และการยอมรับจากผูอ้ ืน
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วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550 : 46 - 49) ได้เสนอกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการสร้างความรู้
(constructivist learning process) ดังนี
1. เตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน จูงใจ เร้าความสนใจ (provide motivational anticlpatory set)
1.1 จูงใจ เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
1.2 แจ้งจุดประสงค์
1.3 สรัางความสําคัญให้ผเู้ รี ยน
2. ให้ผูเ้ รี ย นทุ ก คนมี ส่ วนร่ ว มในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน (involve students in
instructional activlties) โดยให้ผเู้ รี ยน :
2.1 ระบุตวั อย่างและไม่ใช้ตวั อย่าง และให้ผเู ้ รี ยนสังเกตความแตกต่าง
2.2 นิยามความหมายและความคิดรวบยอด
2.3 อภิปรายร่ วมกันให้ผเู ้ รี ยนระบุรายการ จัดกลุ่มและอธิ บาย
2.4 มีส่วนร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ทุกบทเรี ยน
2.5 ทํา Concept Map หรื อ Mind Map เพือเสนอแนวคิด/ข้อสรุ ป
2.6 ใช้กิจกรรมฝึ กการตัดสิ นใจ เช่น บทบาทสมมติ จําลองสถานการณ์
2.7 แสดงรู ปแบบพฤติกรรมทีคาดหวัง จากกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเกิดขึน
3. ตรวจสอบความเข้าใจ โดยผูส้ อนดําเนินการดังนี
3.1 ถามคําถามหลายประเภททีส่ งเสริ มความคิด คําถามไม่ควรจํากัดคําตอบ แต่ไม่ควร
กว้างเกินไปและไม่มีจุดเน้น
3.2 เปิ ดโอกาสใหัผเู้ รี ยนสร้างความรู้ความคิดต้วยตนเอง
3.3 ถามคําถามทีสําคัญ ใช้คาํ ถามแบบเจาะลึก โดยยึดหลักการถามคําถามของ Taba และ
Bloom เช่นถามเปิ ดประเด็น ถามให้จดั กลุ่ม และอธิ บายประกอบ ถามยําจุดเน้น ถามให้อธิ บายให้
ชัดเจน และให้สรุ ป ถามเปิ ดประเด็น และถามให้ตีความ และติดตาม เป็ นต้น
3.4 ถามให้ผเู้ รี ยนอธิบาย Concept นิยามคุณลักษณะต่าง ๆ ด้วยคําพูดของตนเอง
3 5 ส่ งเสริ มให้มีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้น
4. จัดโอกาสและเปิ ดโอกาสให้ปฏิบตั ิโดยตรง
4.1 ให้ฝึกกิจกรรมทีผูเ้ รี ยน-ผูส้ อนได้เเสดงพฤติกรรมทีคาดหวัง
4.2 แสดงรู ปแบบของผลลัพธ์ทีต้องการให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิได้
4.3 กระตุน้ การตอบสนองอย่างเปิ ดเผย
4.4 ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะและปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเต็มที

188
4.5 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนคนใดเกิดความคิดความเข้าใจในประเด็น
สําคั ูและใครบ้างทีตอ้ งมีการอธิ บายเพิมเติมให้
5. การคิดไตร่ ตรองและสะท้อนความคิดเกียวกับบทเรี ยน
5.1 ให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสรวมสรุ ปบทเรี ยน
5.2 เชือมโยงวัตถุประสงค์กบั บทสรุ ปของบทเรี ยน
5.3 ใช้คาํ ถามระดับสู งทีส่ งเสริ มการคิด ให้มีการตอบสนองผูเ้ รี ยนในบทสรุ ปด้วย
5.4 ใช้คาํ ถาม 2 ระดับเป็ นอย่างน้อย (ความรู้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์ สังเคราะห์)
5.5 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมอภิปรายให้มากทีสุ ด
5.6 วัดและประเมิ นผลว่าได้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของบทเรี ยนหรื อไม่ เช่ น การสังเกต
พฤดิกรรมการปฏิบตั ิงาน หรื อการทดสอบย่อย
6. ให้การฝึ กเพิมเติมหรื อให้ทาํ โดยอิสระ
6.1 เพือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิไดัดว้ ยตนเอง
6.2 ให้ทาํ เเบบฝึ กหัดทีเกียวข้องกับบทเรี ยนโดยตรง ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ความรู้และทักษะ
ในสถานการณ์อืน ๆ ทีแตกต่างจากทีฝึ กเพียงเล็กน้อย
6.3 ให้ทาํ แบบฝึ กหัดในห้องเรี ยนให้เสร็ จบางส่ วน
6.4 แสดงรู ปแบบทีสมบูรณ์ ระบุผลลัพธ์ทีต้องการจะให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยน
บทบาทหน้ าทีของผู้สอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
เนื องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎี การสร้ างความรู ้ เน้นทีการคิด
และการกระทําของผูเ้ รี ยน เป็ นหลักแต่การเรี ยนรู ้อาจไม่เกิดขึน หรื อไม่เป็ นไปในทิศทางทีต้องการ
หากไม่มีผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นช่ วยเหลื อหรื อส่ งเสริ ม การปล่อยผูเ้ รี ยนไว้กบั ปั ญหาตาม
ลํา พัง โดยปราศจากการช่ วยเหลื อ หรื อปล่ อ ยให้ผูเ้ รี ย นจัดทํา ข้อมูล ด้วยตนเองทังหมดอย่า ง
ทันทีทนั ใดหรื อแม้กระทังการให้ความช่วยเหลื อทีไม่เพียงพอ จะทําให้ผูเ้ รี ยนจํานวนมากไม่ยอม
จัดกระทํากับงานเพือเชือว่าตนเองยังไร้ความสามารถ (Perkins 1991 : 20 and Polya 1987 : 1)
ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนผู ้ส อนจึ ง ยัง คงเป็ นผู ้ที มี บ ทบาทสํ า คัญ ในฐานะที เป็ นผู้
เอืออํานวยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิดและกระทําอันก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ขึนในทิศทางทีต้องการ คอยให้
ความช่ วยเหลือหรื อวางกระบวนการควบคุมขันตอนการทํางานทีผูเ้ รี ยนยังไม่สามารถกระทําด้วย
ตนเองได้สําเร็ จและค่อย ๆ เพิมความรับผิดชอบให้แก่ผเู ้ รี ยนมากขึนเรื อยๆ จนผูเ้ รี ยนสามารถขยาย
แนวคิดหรื อการกระทําได้ดว้ ยตนเอง บทบาททีสําคัญของผูส้ อนได้ ดังนี
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1. วางโครงสร้างบทเรี ยนด้วยสถานการณ์ปัญหาทีสอดคล้องกับเป้ าหมายของหลักสู ตรและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน หรื อชี นําความสนใจของผูเ้ รี ยนด้วยการสนทนาหรื อ เสนองานทีเหมาะสม
ดัง นันผูส้ อนจึ ง มี หน้าที สําคัญที สุ ดที จะทําให้ความสนใจของผูเ้ รี ยนกับเป้ าหมายของหลักสู ตร
สอดคล้องกัน
2. ใช้คาํ ถามท้าทายผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการสํารวจเพือนําไปสู่ การสร้างหรื อขยายมโนมติ และ
เกิ ดการตรวจสอบแนวคิ ดของตนเอง โดยการตังคํา ถามให้ผูเ้ รี ย นบอกถึ งเหตุ ผลและอธิ บ าย
รายละเอียดของขันตอนการกระทําหรื อแนวความคิดต่าง ๆ การท้าทายให้ผเู้ รี ยนตรวจสอบแนวคิด
ของตนเอง การใช้คาํ ถามทีทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นพบหนทางหรื อเหตุผลด้วยตนเองแม้กระทังการ
ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนได้หดั ถามผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง หรื อการฝึ กให้ผเู้ รี ยนรู้จกั ถามตนเอง เกร็ ดเลอร์ (Gredler
1997 : 177) พบว่าล้วนเป็ นเทคนิคสําคัญทีทําให้ผเู้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้มีทกั ษะในการคิดเชิงเหตุผล
ด้วยตนเองทังสิ น นอกจากนี การสอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้ จกั ถามตนเองระหว่างทํากิ จกรรมต่าง ๆ ยังเป็ น
การฝึ กตังเป้ าหมายย่อย ๆ ซึ งจะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถควบคุมและประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเอง
3. ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เกิดความชัดเจนในการสื อสาร นําเสนอศัพท์เทคนิคทีผูเ้ รี ยนจะต้อง
ประสบ แนะนําให้ผเู้ รี ยนรู้ จกั ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทีเหมาะสม ตลอดจนตังคําถามให้ผเู ้ รี ยน
อธิ บายและขยายความเพิมเติม เนื องจากแต่ละรายวิชาจะมีคาํ ศัพท์หรื อสัญลักษณ์ ซึงมีความหมาย
เฉพาะทีผูเ้ รี ยนอาจไม่รู้มาก่อน ดังนันเพือให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คําศัพท์หรื อสัญลักษณ์เหล่านัน และนํามาใช้
ในการสื อสารได้ ผูส้ อนจึ ง จํา เป็ นต้อ งแนะนํา ให้ ผูเ้ รี ย นรู ้ จ ัก คํา ศัพ ท์ห รื อ สั ญ ลัก ษณ์ ต่ า ง ๆ
นักการศึกษาหลายคน (Carre, 1995 : 36; Driver and other, 1994 : 10; Reys Suydam and Lindquist,
1992 : 46) เห็นพ้องกันว่าควรแนะนําให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั และใช้คาํ ศัพท์ต่าง ๆ หลังจากทีผูเ้ รี ยนมีมโนมติ
ของคําเหล่านันหรื อมี ภาพแทนทางสมองของสิ งที ต้องการแล้วค่อยแนะนํา สัญลักษณ์ สิงนันใน
ฐานะทีเป็ นเครื องมือในการสื อสารทีต้องใช้ในบทเรี ยนและช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจได้ดียงขึ
ิ น
4. สร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ และให้ขอ้ มูล ย้อนกลับ แก่ ผูเ้ รี ย นในเวลาที จํา เป็ น หรื อ
เหมาะสม หลีกเลี ยงการตีค่าหรื อแนวคิดของผูเ้ รี ยนแต่จะใช้คาํ ถามทีทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถค้นพบ
หนทางด้วยตนเอง การสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้แก่ ผเู ้ รี ยนและการใช้ขอ้ มูลย้อนกลับในเวลาที
จําเป็ นหรื อเหมาะสม เป็ นสิ งที มี ความสํ าคัญยิง ทรู ท์แมน และลิ คเธนเบอร์ ก (Troutman and
Lichtenberg, 1995 : 25 - 26) พบว่า การให้ผเู ้ รี ยนแก้ปัญหาโดยปราศจากผลย้อนกลับในทันทีทนั ใด
จะทําให้ผเู ้ รี ยนมักจะจํารู ปแบบทีเขาทําผิดได้ง่าย และนอกจากนีเรามักพบรู ปแบบที ผูเ้ รี ยนจําครังแรก
จะเป็ นสิ งทีติดแน่ น ทนนาน และแก้ไขได้ยาก ดังนันการให้ผลย้อนกลับ ในทันทีทนั ใดเมือพบว่า
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจทีคลาดเคลือน จึงเป็ นการป้ องกันการจํารู ปแบบทีผิดของผูเ้ รี ยนและเป็ นการแก้ไข
ปัญหาก่อนทีจะแก้ได้ยาก
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5. พยายามทําความเข้าใจและค้นหารายละเอียดในคําตอบหรื อแนวคิดของผูเ้ รี ยน ตลอดจน
สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนเพือวินิจฉัยความก้าวหน้าในการเรี ยน เนื องจากเป้ าหมายของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนต้องการให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดเชิ งเหตุผล และความเข้าใจเชิงมโนมติที
ลึ กซึ ง ดังนันการประเมิ นจึงจําเป็ นต้องค้นหารายละเอียดในคําตอบของผูเ้ รี ยนพยายามทําความ
เข้าใจแนวคิดและสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน เพือวิจยั ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ดังคํา
กล่าวของคลีเมนต์ (Clements, 1997 : 199) ทีว่าในฐานะทีเป็ นผูส้ อนจึงจําเป็ นต้องศึกษาผูเ้ รี ยนเพือ
จะได้เกิ ดความเข้าใจดี ขึนว่าผูเ้ รี ยนคิดอย่างไร มุมมองของผูเ้ รี ยนเป็ นหน้าต่างไปสู่ การให้เหตุผล
ของผูเ้ รี ยน การรับรู ้ ถึงมุมมองของผูเ้ รี ยนทําให้ผสู ้ อนสามารถจัดบทเรี ยนให้ตรงกับเนื อหาและ
มีความหมายต่อผูเ้ รี ยนได้
ฟอสน็ อท (Fosnot, 1996) ยัง ได้ก ล่ าวถึ ง บทบาทผูส้ อนและบทบาทผูเ้ รี ย นในการจัด
การเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดังนี บทบาทของผูส้ อนในการจัดการเรี ยนการสอน
ตามทฤษฎีการสร้ างความรู ้ นนั ผูส้ อนเป็ นเพียงผูก้ ระตุน้ ให้นักศึ กษาเกิ ดความกระตือรื อร้นทีจะ
เรี ยนรู้โดยการเตรี ยม “ปั ญหา” ทีน่าสนใจสําหรับการเรี ยนรู ้ โดยทีผูส้ อนเป็ นผูก้ ระตุน้ หรื อส่ งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและใช้ความคิดให้มากทีสุ ด อาจจะโดยการตังคําถามใหม่ หรื อใช้
คําถามเดิมของนักศึกษาถามกลับ ส่ งเสริ มการสื บเสาะของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลียนและ
ปฏิสัมพันธ์กนั โดยการกระตุน้ ให้เกิ ดการแสดงความคิดเห็ นและอภิปรายในกลุ่มอย่างกว้างขวาง
ตลอดจนการนํา แนวคิ ด ที เรี ย นไปแล้ว มาใช้ใ นสถานการณ์ ใ หม่ ไ ด้ ผูส้ อนดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ให้
กระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่มดําเนิ นการไปตามขันตอนของการเรี ยนรู ้ จนกระทังจบขันตอนในมี
บรรยากาศของความเป็ นกันเอง
นอกจากนี ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545) ได้กล่าวถึงบทบาทผูส้ อนในการจัดการเรี ยน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดังนีผูส้ อนควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดยให้
ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อย่างตืนตัว (Active) กล่าวคือ เป็ นผูท้ ีมิ ใช่ เพียงรับข้อมูล
เท่านันแต่จะต้องเป็ นผูจ้ ดั กระทํากับข้อมูลหรื อประสบการณ์ ต่างๆและสร้างความหมายของสิ งนัน
ด้วยตนเอง และสร้างบรรยากาศทางสังคมจริ ยธรรม (Sociomoral) ให้เกิดขึน เนื องจากปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมเป็ นปั จจัยสําคัญของการสร้ างความรู ้ การร่ วมมื อการแลกเปลี ยนความรู ้ ความคิดและ
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและบุคคลอืน ช่วยให้การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนกว้างขวางขึน การทีผูเ้ รี ยนมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่ วมมือ และการแลกเปลี ยนความรู ้ความคิด และประสบการณ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ย นกับ ผูเ้ รี ย น และบุ ค คลอื น ๆ จะช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นรู ้ ข องผู ้เ รี ย นกว้า งขึ น ซับ ซ้ อ นขึ นและ
หลากหลายขึน
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สรุ ปได้ว่า บทบาทผูส้ อนในการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ผูส้ อน
ปรั บ เปลี ยนบทบาทจากผู ้ถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละควบคุ ม การเรี ย นรู ้ ไ ปเป็ นการให้ ค วามร่ ว มมื อ
อํานวยความสะดวก และช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนควรส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยการ
นําตนเอง และควบคุมตนเองในการเรี ยนรู้ และทําหน้าทีช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีตรงกับความสนใจของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และ
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทังทางด้านวิชาการและด้านสังคมแก่ผูเ้ รี ยน ดูแลให้ความช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทีมี
ปัญหา และประเมินการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
การประเมินผลการเรียนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
เนื องจากทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ มี ส มมติ ฐ านการเรี ย นรู ้ แ ละกระบวนการที ทํา ให้ เ กิ ด
การเรี ยนรู ้แตกต่างไปจากระบบการสอนแบบเดิ ม ด้วยเหตุนีสิ งทีเป็ นจุ ดเน้นของการประเมิ นผล
การเรี ยนที สอดคล้องกับแนวคิด และสมมติฐานดังกล่าว จึงมีลกั ษณะที แตกต่างไปจากการสอน
แบบเดิม กล่าวคือการสร้ างความรู ้ ตามแนวการสร้ างความรู ้เน้นการประเมินทีเป็ นพัฒนาการของ
นัก เรี ย นและให้ ค วามสํา คัญกับ กระบวนการเรี ย นรู ้ ที เกิ ดขึ นมากกว่า ผลลัพ ธ์ ซึ งเป็ นความรู ้ ใ น
เนื อหาวิ ช าเฉพาะการประเมิ น จะเน้ น การวัด ความสามารถซึ งเป็ นคุ ณ สมบัติ ห ลาย ๆ ด้า น
อันประกอบด้วยความสามารถในการตังปั ญหา และแก้ปัญหา ความสามารถในการสื อสาร และ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน ความสามารถทางด้านเหตุผล ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ความเข้าใจใน
มโนคติทีลึกซึ ง ตลอดจนเจตคติทีดี ต่อการเรี ยน (Watts and Fofili, 1998 : 175) นอกจากนี
การประเมินผลการสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้ยงั เน้นการรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน
ว่าได้เรี ยนรู ้อะไรไปบ้างมากกว่าการรายงานว่านักเรี ยนยังไม่รู้อะไร จึงเน้นให้มีการประเมินตนเอง
ของนัก เรี ย นเพื อสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที ครู ไ ด้จ ัด ให้ ก ับ นัก เรี ย น
(วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540 : 116) นอกจากจุดเน้นดังกล่าวแล้ว ผูว้ ิจยั ยังพบข้อเสนอแนะทีเป็ น
หลัก สําหรั บ ใช้ใ นการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ก ารสร้ า งความรู ้ ตามแนวการสร้ า งความรู ้ อีก ดัง นี
(Jonassen, 1991 : 28-32)
1. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ควรมีความหมายเป็ นอิ สระจากเป้ าหมายมากขึน กล่าวคือ
ในการประเมินไม่ควรมองทีเป้ าหมายก่อนว่าต้องการให้เกิดความก้าวหน้าเพียงใด หรื อไม่ตอ้ งมี
เกณฑ์ไว้อา้ งอิงผลการประเมินก่อนทีจะมีการประเมิน เพราะการรู ้เป้ าหมายก่อนอาจทําให้เกิดความ
ลําเอียงในการประเมินได้
2. สิ งทีควรประเมินจากการเรี ยนรู ้ คือ กระบวนการได้มาซึ งความรู ้ และทักษะการคิดใน
ระดับ สู ง อันได้แก่ ทัก ษะการคิ ดเชิ งเหตุ ผล และการรู ้ คิดของนัก เรี ยน ความสามารถในการนํา
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ความรู ้ ที มี ไ ปถ่ า ยโยงกับ สถานการณ์ ใ หม่ หรื อบู ร ณาการความรู ้ ที มี อ ยู่ ใ นการสร้ า งผลงาน
การประเมินควรทําให้ทงครู
ั และนักเรี ยนรับรู ้เกียวกับความก้าวหน้าในการคิดเกี ยวกับการคิดของ
ตนเอง (Metacognition) ของนักเรี ยน
3. เนื องจากหลักการสําคัญอย่างหนึ งของการสร้ างความรู้ ตามแนวการสร้ างความรู้ คื อ
เน้นการศึกษาทีเป็ นจริ ง (Authentic Tasks) ซึ งหมายถึง งานทังหลายทีมีประโยชน์และสัมพันธ์กบั
ชี วิตจริ ง เป็ นงานทีซับซ้อนมากด้วยบริ บท และเป็ นงานทีผสมผสานเนื อหาต่าง ๆ ของหลักสู ตร
ดังนันปั ญหาหรื อสถานการณ์ ทีนํามาใช้ในการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ก็ควรเป็ นปั ญหาที มากด้วย
บริ บทมีความซับซ้อนสอดคล้องกับชีวติ จริ งเช่นเดียวกับทีใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. การประเมิ น ผลควรผสมผสานอยู่ ก ั บ การเรี ยนการสอนหรื อเป็ นส่ ว นหนึ งของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ทีเรี ยกว่าการประเมินผลตามสภาพจริ ง ซึ งเป็ นการประเมินความสามารถของ
นักเรี ยนขณะทีนักเรี ยนแสดงหรื อทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการประเมินทีทําให้ครู สามารถทราบ
ข้อมูลเกี ยวกับการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนมากกว่าการตอบแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซึ งอาจวัดได้
เพียงความสามารถในการจําเท่านัน
5. การประเมินไม่ควรใช้ผปู้ ระเมินเพียงคนเดียว ควรให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมิน
โดยการแสดงความรู ้ ความคิดเห็น และประเมินความก้าวหน้าของตนเอง เนืองจากไม่มีใครสามารถ
ประเมิ นการสร้ า งความรู ้ ข องนัก เรี ย นได้ดีที สุ ดเท่ า กับ ตัวนัก เรี ย นเอง และการให้นัก เรี ย นเป็ น
ผูป้ ระเมินตนเองยังเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนเอง สามารถใช้การ
ประเมินเป็ นเครื องมือในการควบคุมการเรี ยนรู ้และวิเคราะห์ตนเองได้มากขึน
6. ในกรณี ทีจําเป็ นต้องประเมินผลลัพธ์ของการเรี ยนรู ้มากกว่ากระบวนการแล้ว ควรใช้
แฟ้ มสะสมงานมากกว่าการใช้ผลงานเพียงชิ นเดียวในการประเมิน โดยแฟ้ มสะสมงานทีใช้ควรจะ
สะท้อนให้เห็ นถึงความแตกต่างทังในการตีความงานทีได้รับมอบหมายและขันตอนในการพัฒนา
งานของนักเรี ยนอย่างชัดเจน
สรุ ปได้ว่ า การประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ ต ามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ นันจะมุ่ ง เน้ น ไปที
กระบวนการสร้ า งความรู้ แ ละการตระหนัก รู้ ใ นกระบวนการ เนื องจากการเรี ย นรู้ ต ามทฤษฎี
การสร้างความรู ้นีขึนกับความสนใจและการสร้างความหมายทีแตกต่างกันของบุคคล ผลการเรี ยนรู้
ทีเกิดขึนจึงมีลกั ษณะหลากหลาย การประเมินผลการเรี ยนรู ้ควรประเมินตามจุดมุ่งหมายในลักษณะ
ทียืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล และการประเมินควรใช้วิธีการหลากหลาย และการวัดผลควรใช้
วิธีการทีหลากหลายโดยอาศัยบริ บทจริ งเนื องจากการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้ างความรู ้ ขึนอยู่กบั
ความสนใจและการสร้างความหมายทีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล
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งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการเรี ยนการสอนเชิงสร้ างสรรค์
มาเรี ย ม นิ ล พัน ธุ์ แ ละคณะ (2549) การพัฒนารู ป แบบการครุ ศึ ก ษาเชิ ง สร้ า งสรรค์แ ละ
ผลิ ตภาพ :กรณี ศึก ษาคณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบ
การครุ ศึก ษาเชิ งสร้ างสรรค์และผลิ ตภาพ : กรณี ศึ กษาคณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร
มี วัตถุประสงค์การวิจยั เพือ 1. ศึกษาสถานภาพรู ปแบบการครุ ศึกษาเชิงสร้างสรรค์ และผลิตภาพใน
ด้า นคุ ณ ลัก ษณะผูเ้ รี ย น กระบวนการสอน การบริ ห ารองค์ก ร และหลัก สู ต รผลิ ต ครู ข องคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร . ทดลองใช้รูปแบบกระบวนการสอน CRP คือ การสอนแบบ
ตกผลึก(Crystal-based Learning) การสอนแบบวิจยั (Research-based Learning) และการสอนแบบ
เชิงผลิตภาพ (Productivity-based Learning) 3. เสนอรู ปแบบการครุ ศึกษาเชิ งสร้างสรรค์และผลิต
ภาพของคณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร ด้า นคุ ณลักษณะผูเ้ รี ยน พบว่า นัก ศึ ก ษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ได้แก่ 1. รู้ทนั โลก คือ มีทกั ษะในการแสวงหาคัด
สรรและสร้างความรู้ มีทกั ษะในการใช้และจัดการความรู้ มีทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีทกั ษะทางภาษาและการสื อสาร 2. เรี ยนรู้ชาํ นาญเชียวชาญ
ปฏิบตั ิ คือ มีการคิดใหม่ คิดสร้างสรรค์ คิดแจ้งแทงตลอด มีจิตมุ่งคุณภาพมาตรฐานความเป็ นเลิศ
3. รวมพลังสร้างสรรค์สังคม คือ มีการทํางานเป็ นทีม สร้างเครื อข่าย มีความสามารถในการบริ หาร
จัด การ มี ก ารแข่ ง ขัน อดทน สู ้ สิ งยากเห็ น แก่ ส่ ว นรวม มี ค วามเป็ นธรรมและยังยื น และ
4. รักษ์วฒั นธรรมไทย ใฝ่ สันติ มีความรักษ์ความเป็ นไทย ยึดมันในสันติธรรม โดยทุกคุณลักษณะ
อยู่ในระดับปายกลาง ด้านกระบวนการสอน พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการสอนแบบ
ตกผลึก แบบวิจยั และแบบเชิงผลิตภาพ โดยใช้บางขันตอน และมีการใช้การสอนแบบเชิ งผลิตภาพ
ทุก ขันตอนมากที สุ ด โดยอาจารย์มี การเตรี ยมแหล่ ง เรี ย นรู ้ กรณี ตวั อย่า งจัดหาผูเ้ ชี ยวชาญ และ
ร่ วมกับผูเ้ รี ยนกําหนดเป้ าหมาย มีการวางแผนดําเนิ นการและติดตามประเมินผลงานร่ วมกัน และ
นักศึกษาส่ วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าอาจารย์ใช้รูปแบบการสอน CRP บางขันตอนและใช้การ
สอนแบบเชิ งผลิตภาพมากทีสุ ด ส่ วนผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า การสอนแบบตกผลึก ผูส้ อน
และผูเ้ รี ย นมี ก ารวางแผนและเรี ย นรู ้ ร่ว มกัน มอบหมายให้ผูเ้ รี ยนไปศึ ก ษา ค้นคว้า นํา มาเสนอ
อภิปราย ประมวลผลและปรับแก้ แล้วจึงเสนอผลงานทีตกผลึ ก เพืออภิปรายร่ วมกันและให้ผเู ้ รี ยน
ประเมิ น และสรุ ป ด้า นหลัก สู ต ร พบว่า หลัก สู ตรครู 5 ปี มี อ งค์ป ระกอบของหลัก สู ตรในด้า น
ปณิ ธาน ปรัชญา วัตถุ ประสงค์ คําอธิ บายรายวิชา มีความสอดคล้องกัน หลักสู ตรมุ่งการแสวงหา
ความรู ้ พัฒนาอาชี พ ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นไทยและท้องถิน รู ้จกั ใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้า รู ้เท่าทันวิทยาการและการเปลียนแปลง มีการฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับวิชาชีพครู
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ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์และคณะ (2550) ได้ทาํ การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ CRP
ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งในการเรี ยนรู ้เพือเปลี ยนผ่านการศึกษาเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิ จฐานความรู ้ โดยรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนนี เกิ ดจากแนวคิ ด 8 แนวคิด 1. การเรี ยนรู ้แบบกํากับตนเอง 2. การเรี ยนแบนํา
ตนเอง 3. การเรี ยนรู้ ตามสถานการจริ ง 4. การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ 5. การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมแรงพลัง
6.การเรี ยนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 7. การเรี ยนรู้แบบใช้วิจยั เป็ นฐาน 8. การเรี ยนรู้แบบโครงงาน
การเรี ย นการสอนเชิ ง สร้ างสรรค์และผลิ ตภาพเป็ นกระบวนการเรี ย นการสอนเชิ ง รุ กที เน้น การ
สร้างสรรค์ ให้ได้ผลิตภาพ ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. เป็ นวิธีการเรี ยนการสอนโดยให้
ผูเ้ รี ยนสร้ างผลงานอันเกิ ดจากความคิดทีตกผลึกของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนต้องมีบทบาทในการค้นคว้าหา
ความรู้ดว้ ยตนเองตามประเด็นทีผูส้ อนให้แนวทางไว้กว้าง ๆ และสะท้อนความคิดจากการค้นคว้า
นันๆ และพัฒนาเป็ นงานเขียนทีสามารถนํามาวิเคราะห์วิจารณ์ ร่วมกันกับผูเ้ รี ยนอืนๆ และผูส้ อน
ตามหลักการทีว่า กระบวนการเขียนและกระบวนการพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์เป็ นเครื องมือสําคัญที
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้กลันกรองความคิดจะเกิ ดการตกผลึ ก 2. การเรี ยนการสอนแบบวิจยั (Research Based Learning : RBL) การเรี ยนการสอนแบบวิจยั มีกระบวนการวิจยั เป็ นแก่นของกระบวนการ
เรี ย นการสอนซึ งสอดคล้องกับกระบวนการแสวงหาความรู ้ ด้ว ยกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์
(Scientific Method) นันก็คือ วิธีการค้นหาแสวงหาความจริ งหรื อความรู ้ โดยอาศัยพืนฐานจากการ
คิดแบบอนุมานและอุปมาน (Deductive-Inductive Method) และวิธีการคิดแบบใคร่ ครวญรอบคอบ
(Reflective Thinking) เช่ นเดี ยวกับ การเรี ย นตามวิถีพุท ธตามแนวอริ ยสัจสี ประกอบไปด้วย
4 ขันตอน คือ ทุกข์ สมุหทัย นิ โรธ มรรค 3. การเรี ยนการสอนเชิ งผลิตภาพ (Productive - Based
Learning) การเรี ยนการสอนเชิงผลิตภาพเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้และ
ฝึ กฝนด้วยการปฏิบตั ิงานจากกิจกรรมในการเรี ยนทีมีคุณค่าต่อสังคม โดยใช้ทฤษฎี แหล่งการเรี ยนรู้
และแนวทางปฏิ บ ัติ ที หลากหลายในการแก้ปั ญ หาที ตนเองสนใจ โดยการวางแผนงาน และ
ใช้กระบวนการกลุ่ม
สรุ ปได้ว่า รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครู ตอ้ งเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก เพือนคู่คิด เพือร่ วมทางในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ความพร้อม ความสนใจ เพือให้ผเู้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
รวมถึงให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการสะท้อนความคิดของตนเองเพือให้การพัฒนาการเรี ยนการสอน
ของครู มีประสิ ทธิภาพและก้าวไปสู่ ความเป็ นมืออาชีพ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนให้
สู่ การเรี ยนรู ้ในยุคปัจจุบนั และในศตวรรษที 21 ต่อไป

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จ ัย เรื องรู ปแบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะด้า นการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
โดยการประยุกต์ใ ช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธี ก ารวิจยั (Mixed Methods Research)
แบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) (Creswell and Clark, 2007 :
67 – 70) และการวิจยั แบบกึงการทดลอง (Quasi - experiment Design) ทีมีการทดสอบก่อนการ
พัฒนาและหลังการพัฒนา (One Group Pretest – Posttest Design) (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 230 –
253) โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาและพัฒนาของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพือประเมินประสิ ทธิ ผล
ของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขันตอนการดําเนินการวิจยั และพัฒนาเป็ น 4 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 การวิจยั (Research : R1) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Analysis : A)
ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(Design and Development : D and D)
ขันตอนที 3 การวิจยั (Research : R2) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Implementation: I)
ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการประเมินผลรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Evaluation : E)
ขันตอนที 1 การวิจัย (Research : R1) : การศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐาน (Analysis : A) ดําเนินการ
ดังนี
การวิจั ย ระยะที 1 (Research) ศึ ก ษาวิเคราะห์ ข ้อมูล พื นฐาน ความต้องการจําเป็ น
ที เกี ยวข้อง เพื อนํา มาใช้เป็ นพื นฐานในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะด้านการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์เอกสารงานวิจยั
ทีเกียวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล การนํา รู ป แบบไปใช้ ก ับ ครู การนํา กรอบรู ป แบบไปใช้ใ นชันเรี ย น
สภาพปั จจุบนั และสภาพความคาดหวังของครู ความต้องการจําเป็ นของครู และนักเรี ยน เพือสรุ ป
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ข้อมูล ที ได้เป็ นแนวทางในการกําหนดองค์ประกอบในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
มีขนตอนย่
ั
อย ๆ 3 ขันตอน คือ
ขันที 1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวกับการพัฒนาวิชาชี พครู และ
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และการนํากรอบรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้ในสถานศึกษาของครู
ขันที 2 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบขันตอนของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้ างการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และสมรรถนะการสอนของครู ในการนํา
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู ทีเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล
สู่ การจัดการเรี ยนรู ้ในชันเรี ยนของครู
ขันที 3 ตรวจสอบความยืนยัน นิยาม องค์ประกอบและแนวทางในรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
ครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (Design and Development
: D and D) ดําเนินการดังนี
การวิจัยระยะที 2 การพัฒนา (Development) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพเพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Design and
Development) ผูว้ ิจยั ได้นํา ข้อ มูล จากตอนที 1 มาพัฒ นาเป็ นรู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู
เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน
5 คน ตรวจสอบโครงร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู จากนันผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาเครื องมือประกอบการ
ใช้รูปแบบ และให้ผเู้ ชียวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะสมกับการนําไปใช้
และนําไปศึกษานําร่ องกับครู ทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างเพือตรวจสอบความเป็ นไปได้
ของรู ป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู และเพื อหาคุ ณ ภาพของเครื องมื อ ประกอบการใช้รู ป แบบ
การพัฒนาวิชาชีพก่อนนําไปใช้ทดลองจริ ง ประกอบด้วย 4 ขันตอนย่อยดังนี
ขันที 1 พัฒนาโคร่ งร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือนํากรอบของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู สู่ การจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในชันเรี ยนของครู
ขันที 2 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนของครู
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ขันที 3 สร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื องมือประกอบรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่ การจัดการเรี ยน
การสอนในชันเรี ยนของครู
ขันที 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของการนํารู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้
ขันตอนที 3 การวิจัย (Research : R2) เป็ นการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ าง
สมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (Implementation: I) ดําเนินการดังนี
การวิจัยระยะที การวิจัย (Research) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Implement) โดยผูว้ ิจยั นํา
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
สู่ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนของครู ทีสร้างขึนและผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญแล้ว
ไปใช้กบั กลุ่มทดลอง โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ผูว้ ิจยั นํารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลสู่ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนของครู ซึ งนํารู ปแบบไปใช้จริ งกับครู
กลุ่มทดลอง การดําเนิ นการวิจยั ขันนี เป็ นการดําเนิ นการวิจยั เชิ งทดลองโดยประยุกต์ใช้การทดลอง
แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและการพัฒนาและหลังการพัฒนา (One Group Pre test –
Post test Design) และสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนของครู ประเมินความสามารถในการจัดการ
เรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในชันเรี ยนของครู โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง
8 สัปดาห์
รู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคลสู่ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนของครู ระหว่างการใช้รูปแบบ (BOONYARIT
Model) ประกอบด้วย
ขันที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B)
ขันที 2 การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O)
ขันที 3 กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting = O)
ขันที 4 เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N)
ขันที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S)
ขันที 6 ครู มีความสามารถในการวัดผลประเมินผล (Ability of Assessment = A)
ขันที 7 การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั (Routine to Research = R)

197

198
ขันที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (Individual Differentiated
Diagnostic = I)
ขันที 9 ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั บุคคลอืนได้ (Teamwork and Transportability
= T)
2. ประเมิ น ผลความรู้ ค วามเข้า ใจการนํา กรอบรู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่ การจัดการเรี ยนการสอนของครู
และนักเรี ยนก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และประเมินความสามารถทางด้านกระบวนการคิด ชินงาน ภาระงาน
และคุ ณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ของนัก เรี ย นที เกิ ดขึ นจากการจัดการเรี ย นการสอนที เน้น ความ
แตกต่ างระหว่างบุ ค คล เพือตรวจสอบผลที เกิ ดขึ นจากการใช้รูปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาใน
อนาคต ดังรายละเอียดดังนี
ผลทีเกิดกับครู
1. ผลการวิเคราะห์ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
2. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการวิเคราะห์ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู้ ทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการวัดผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. ผลการวิเคราะห์ ค วามสามารถในการพัฒ นาการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล
6. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยน
ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็ นการประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือ
เสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (Evaluation : E) ดําเนินการดังนี
การวิจยั ระยะที 4 การพัฒนา (Development) เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(Evaluation) จากนันนําข้อมูลทีได้มาปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือ
เสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล เพื อการนํา กรอบรู ป แบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
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สู่ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ย นของครู ให้เป็ นรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู ฉบับสมบูรณ์
ตามรายละเอียดดังนี
ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการพิจารณาตรวจสอบผลทีเกิ ดขึนจากการใช้รูปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้น ความแตกต่างระหว่างบุ คคลที ผูว้ ิจยั สร้ างขึน
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ทีกําหนดขึนดังนี
ผลทีเกิดกับครู
1. ผลการวิเคราะห์ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
2. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการวิเคราะห์ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู้ ทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการวัดผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. ผลการวิเคราะห์ ค วามสามารถในการพัฒนาการเรี ย นการสอนที เน้ น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล
6. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยน
การดําเนิ น การวิจยั แต่ ล ะขันตอน ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกรายละเอี ย ดการดํา เนิ นการในแต่ ล ะ
ขันตอน ลัก ษณะการดํา เนิ น งานแต่ ล ะขันตอน วิ ธี ก ารศึ ก ษาคํา ตอบแต่ ล ะขันตอน ตลอดจน
แหล่งข้อมูลทีใช้ในการศึกษาวิจยั โดยรายละเอียดแต่ละระยะการวิจยั มีดงั นี
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แผนภูมิภาพที 18 กรอบการดําเนินการวิจยั
การวิจัยระยะที (R1)

การพัฒนาระยะที (D1)

การวิจัยระยะที (R2)

การพัฒนาระยะที (D2)

ศึกษาข้ อมูลพืนฐาน

การพัฒนารูปแบบวิชาชีพครู

ทดลองใช้ รูปแบบวิชาชีพครูฯ

ประเมินการใช้ รูปแบบวิชาชีพครู

ทดสอบหลังใช้ รูปแบบ

ประสิทธิผล
ของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชาชีพ

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด เอกสารและงานวิจยั
ที เกี ยวกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู และ
การเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า ง
ระหว่ างบุ ค คล และการนํา กรอบรู ป แบบ
กา รพั ฒ นา วิ ชา ชี พ ค รู เ พื อเ สริ มสร้ า ง
สมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลไปใช้ในสถานศึกษาของครู

การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบขันตอน
ของรู ปแบบการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อ
เสริ มสร้ า งการสอนที เน้น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล และสมรรถนะการสอนของ
ครู ในการนํารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ที
เสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลสู่ ก ารจัดการเรี ยนรู ้
ในชันเรี ยนของครู

. ศึกษาสภาพปัญหาจาก SAR,
สมศ.
2. ศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนของ
ครู
. ศึกษาความรู ้ความเข้าใจเกียวกับ
การเรี ยนการสอนของครู
. ศึกษากลยุทธ์ วิธีการสอน และ
เทคนิควิธีการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ฯลฯ

ตรวจสอบความยืนยัน นิยาม องค์ประกอบ
และแนวทางในรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ร่ างรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
. การโค้ช (Coaching)
2. การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน
(Peer Coaching)
3. การโค้ชเพือพัฒนาความรู ้และ
สติปัญญา (Cognitive Coaching)
4. การโค้ชแบบพีเลียง
(Mentor Coaching)
5. การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยน
การสอน (Instructional Coaching)

ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎีลาํ ดับขันความ
ต้องการ
ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎีการจูงใจ ERG
ทฤษฎีการเปลียนแปลง
ทฤษฎีรูปแบบการเรี ยนรู ้
ทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู ้

ขันที
วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน
(Basic Data Analysis = B)
ขันที
การจัดกระทําข้อมูล
(Organization Data = O)

ขันที
กําหนดวัตถุประสงค์
(Objective Setting = O)
พิจารณารูปแบบ
ขันที
เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ
(Network Practices = N)
ไม่ผ่าน

DI + Danielson

Assessment for, as and of Learning

Research

ขันตอนการพัฒนาวิชาชีพ ครู
ขันที วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data
Analysis = B)
ขันที การจัดกระทําข้อมูล (Organization
Data = O)
ขันที กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective
Training = O)
ขันที เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network
Practices = N)
ขันที เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม

(Selection of Instructional Method =
S)
ขันที ครู มีความสามารถในการวัดผล
ประเมินผล (Ability of Assessment = A)
ขันที การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั
(Routine to Research = R)
ขันที การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล
(Individual Differentiated Diagnostic = I)
ขันที ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั
บุคคลอืนได้
(Teamwork and Transportability = T)

พิจารณารูปแบบ

ขันที
เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม
(Selection of Instructional Method
= S)
ขันที
ครู มีความสามารถ
ในการวัดผลประเมินผล
(Ability of Assessment = A)

ผ่าน

ขันที
การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั
(Routine & Research = R)
ขันที
การวินิจฉัยความแตกต่าง
ของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(Individual Differentiated
Diagnostic = I)

ขยายผลรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู

ขันที
ทํางานเป็ นทีมและขยายผลให้กบั
บุคคลอืนได้
( Teamwork and Transportability =

ทดสอบหลังใช้ รูปแบบ
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จากแผนภู มิ แ สดงขันตอนการดํา เนิ น การวิ จ ัย รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีขนตอนและรายละเอี
ั
ยดแต่
ละขันตอนดังนี
ขันตอนที 1 การวิจัย (Research : R1) : การศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐาน (Analysis : A) ดําเนินการ
ดังนี
ขันที 1 การศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
ครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
. วัตถุประสงค์
1.1 เพือดําเนินการรวบรวมและสังเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.2 เพือกําหนดแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. วิธีดําเนินการ
2.1 ศึ ก ษาและสังเคราะห์ ข ้อมู ล เอกสารงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับ องค์ประกอบของ
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของครู นักเรี ยน จากเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้าอง
2.2 ศึกษาข้อมูลโครงการการวิจยั การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทีเกียวข้องกับด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การจัดการเรี ยนการสอนของ
ครู และด้ า นการนิ เ ทศ การกํ า กั บ ติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง
เพื อตรวจสอบสภาพที เกิ ด ขึ นและสิ งที ต้อ งการพัฒ นาเกี ยวกับ รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.3 ศึกษาข้อมูลพืนฐานจากผลการดําเนิ นงานตามโครงการการพัฒนาการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคมเพือใช้เป็ นข้อมูลในการ
พัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลสู่ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
2.4 ศึกษาความต้องการจําเป็ นของผูบ้ ริ หาร ครู ในเรื องรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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. ลักษณะข้ อมูลพืนฐานทีศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่
3.1ข้อ มู ล เชิ ง นโยบายการจัด การศึ ก ษา และผลการจัด การศึ ก ษาตามปรั ช ญา
นโยบาย วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาขันพืนฐาน
3.2 ข้อมูล สภาพที ความคาดหวัง / ความต้องการรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะด้านการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. แหล่งข้ อมูล
4.1 แหล่งข้อมูลสภาพทีความคาดหวัง ด้านนโยบายการจัดการศึกษา สมรรถนะ
การสอนของครู การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและแหล่งข้อมูลสภาพปั จจุบนั
ด้านผลการจัดการศึกษาขันพืนฐาน ได้แก่
4.2 แหล่งข้อมูลสภาพทีความคาดหวัง ประกอบด้วย
4.2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที 3) พ.ศ.2554
4.2.2 มาตรฐานวิชาชีพครู
4.2.3 หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
4.2.4 แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.3 แหล่งข้อมูลสภาพปัจจุบนั
4.3.1 รายงานผลการประเมินจากภายนอก (สมศ.)
4.3.2 รายงานผลการประเมิน การสอบ 0 – NET จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ
5. แหล่ ง ข้อ มู ล สภาพที คาดหวัง และความต้องการรู ป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู
ด้านองค์ประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่แหล่งข้อมูลสภาพทีความคาดหวัง และแหล่งข้อมูล
สภาพปัจจุบนั
5.1 แหล่งข้อมูลสภาพทีความคาดหวัง ประกอบด้วย
5.1.1 เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู การสร้ าง
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.1.2 เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เกี ยวกับสมรรถนะการสอนของครู และกลยุทธ์
วิธี การสอนที สอดคล้องกับ การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
5.1.3 เอกสาร แนวคิดเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
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5.2 แหล่งข้อมูลสภาพปั จจุบนั และความต้องการ
5.2.1 ศึกษานิเทศก์ จํานวน 1 คน
5.2.2 ผูบ้ ริ หารการศึกษา จํานวน 3 คน
5.2.3 ครู จํานวน 22 คน
เครืองมือและการสร้ างเครืองมือทีใช้ ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐาน
เครืองมือทีใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐาน มีดงั นี
1. แบบวิเคราะห์ เอกสาร จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1. แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูล
เชิงนโยบายการจัดการศึกษา และผลการจัดการศึกษาขันพืนฐานตามปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์
การจัดการศึกษาขันพืนฐาน ทังสภาพทีคาดหวังและสภาพปั จจุบนั และ 2. แบบวิเคราะห์เอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ การสร้ า งรู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พ เอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จํานวน 1 ฉบับ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้านองค์ประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ
ขันตอนการสร้ างเครืองมือ ดําเนินการดังนี
1. แบบวิเคราะห์เอกสารทัง 2 ฉบับ ดําเนินการสร้างโดยมีขนตอนเดี
ั
ยวกันดังนี
1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา เกียวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
1.2 สร้ างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยกําหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและจัดทํา
หัวข้อย่อยและตารางการวิเคราะห์ตามประเด็นทีกําหนด โดยจําแนกเป็ นสภาพทีคาดหวังและสภาพ
ปั จจุบนั คู่ขนานกันและตอนท้ายกําหนดตารางหัวข้อสรุ ปผลเปรี ยบเทียบข้อมูลทัง 2 ส่ วน
1.3 นําแบบวิเคราะห์เอกสารทีสร้างขึนไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี รวมถึงภาษาทีใช้
1.4 นําแบบวิเคราะห์เอกสารทีสร้างขึนไปให้ผเู้ ชียวชาญ 5 ท่าน เพือตรวจสอบความตรง
ของเนื อหา (Content Validity) ภาษาที ใช้ และนํามาหาค่ าดัชนี ความสอดคล้องที มี ค่าเฉลี ย ( x )
มากกว่า 3.50 ขึนไป และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันใน
เกณฑ์ทียอมรับได้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 179) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี
คะแนน 5 หมายถึง ข้อความนันมีความสอดคล้องกันมากทีสุ ด
คะแนน 4 หมายถึง ข้อความนันมีความสอดคล้องกันมาก
คะแนน 3 หมายถึง ข้อความนันมีความสอดคล้องกันปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ข้อความนันมีความสอดคล้องกันน้อย
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คะแนน 1 หมายถึง ข้อความนันมีความสอดคล้องกันน้อยทีสุ ด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลนํามาวิเคราะห์ค่าเฉลียคะแนนความสอดคล้องของผูเ้ ชียวชาญ
ทังหมดและนํามาแปลความหมายตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 196)
ค่าเฉลียคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง ข้อความมีความสอดคล้องมากทีสุ ด
ค่าเฉลียคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง ข้อความมีความสอดคล้องมาก
ค่าเฉลียคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง ข้อความมีความสอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลียคะแนน 1.50 - 2.50 หมายถึง ข้อความมีความสอดคล้องน้อย
ค่าเฉลียคะแนน 1.50 - 1.49 หมายถึง ข้อความมีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด
จากนั นนํา ข้อ มู ล ที รวบรวมจากผู ้เ ชี ยวชาญประเมิ น มาหาค่ า ความสอดคล้ อ งของ
แบบวิเคราะห์เอกสาร และนํามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกว่า 3.50 ขึนไป และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้ พร้อมกับ
ปรับปรุ งแก้ไขแบบวิเคราะห์เอกสารในเรื องภาษา และรายละเอียดของประเด็นคํา ถามให้มี ความ
ชัดเจน ซึงได้ผลการประเมินหาค่าความสอดคล้องโดยผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 ท่าน อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
มีค่าเฉลียเท่ากับ x = 4.50, S.D. = 0.50 – x =5.00, S.D. = 0.00 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด
1.5 นําแบบวิเคราะห์เอกสารทีปรับปรุ งแก้ไขในเรื องภาษา และรายละเอีย ดของ
ประเด็นคําถามตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญแล้วไปวิเคราะห์เอกสาร
ข้อมูลพืนฐานต่อไป
2. แบบสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั สร้างและพัฒนา โดยมีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
2.1 ศึ ก ษาเอกสาร ตําราเกี ยวกับ การสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ความต้องการรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลตามสภาพ
ทีคาดหวังและสภาพปัจจุบนั
2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ความต้องการรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามสภาพทีคาดหวัง
และสภาพปั จจุ บนั โดยจําแนกเป็ นสภาพทีคาดหวัง และสภาพปั จจุ บ นั คู่ข นานกันและตอนท้า ย
กําหนดตารางหัวข้อสรุ ปผลเปรี ยบเทียบข้อมูลทัง 2 ส่ วน
2.3 นําแบบสัมภาษณ์ ทีสร้างขึนไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพือตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี รวมถึงภาษาทีใช้
2.4 นําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนไปให้ผเู ้ ชียวชาญ 5 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของ
เนือหา (Content Validity) ภาษาทีใช้ และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ทีค่าดัชนี
ความสอดคล้องทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกว่า 3.50 ขึนไป และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00
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ถื อ ว่า มี ความสอดคล้องกันในเกณฑ์ ที ยอมรั บได้ และวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ความสอดคล้อ งของแบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้การคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องตามสู ตร (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 179)
2.5 นําแบบสั ม ภาษณ์ ที ปรั บปรุ งแก้ไขในรายละเอี ย ดของภาษาตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญ แล้วไปสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ จํานวน 1 คน ผูบ้ ริ หาร
การศึกษา จํานวน 2 คน ครู จํานวน 22 คน เกี ยวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู และ/หรื อด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วิธีการดําเนินการ
1. ดําเนิ นการสัมภาษณ์และบันทึกผลการสัม ภาษณ์ผบู้ ริ หาร ครู โรงเรี ยนต้นแบบและ
โรงเรี ยนเครื อข่ายที เข้าร่ วมโครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล
ด้านความสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล ด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนและการประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิ ค
วิธีการสอนเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านการวิจยั /การ
วิจยั ในชันเรี ยน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างตามประเด็นทีต้องการศึกษา
2. ดํา เนิ น การสํา รวจความต้อ งการจํา เป็ นของผูบ้ ริ ห าร ครู ในเรื องการนํา รู ป แบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างระหว่างบุคคล
ไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่ ห้องเรี ยน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างตามประเด็นทีต้องการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการติ ดต่อประสานงานกับศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หารการศึกษา ครู และดําเนิ นการ
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ นํามาวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) และดําเนิ นการเกียวกับนิ ยามศัพท์และองค์ประกอบการพัฒนาวิชาชี พ
ครู และการนํารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
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ขันที 2 การศึ ก ษาวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบขั นตอนของรู ปแบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู
เพือเสริมสร้ างการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล และสมรรถนะการสอนของครู ในการนํา
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู ทีเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
สู่ การจัดการเรียนรู้ในชั นเรียนของครู
2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพือกําหนดนิ ยามองค์ประกอบและสมรรถนะการสอนของการนํารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.1.2 เพือกําหนดแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยสังเคราะห์โครงร่ างรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.2 วิธีดําเนินการ
2.2.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เอกสารการนํารู ปแบบไปใช้
เอกสารหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน เอกสารการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เอกสารการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และแนวทางการนํารู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู ฯไปสู่ การปฏิบตั ิในชันเรี ยน
2.2.2 ศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือกําหนดกรอบในการพัฒนาวิชาครู เพือ
เสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคลสู่ การปฏิ บตั ิในชันเรี ยน พบว่า
ได้องค์ประกอบสําหรับครู 8 องค์ประกอบ และองค์ประกอบสําหรับนักเรี ยน 3 องค์ประกอบ ดังนี
องค์ ประกอบสํ าหรับครู
1. ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้ทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
4. ความสามารถในการวัดผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. ความสามารถในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
6. ความสามารถในการวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยน
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องค์ ประกอบสํ าหรับนักเรียน
1. ทักษะการคิด
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.2.3 กํา หนดนิ ย ามความหมายของรู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สู่ การปฏิบตั ิในชันเรี ยน
2.2.4 กําหนดกรอบแนวทางในการใช้รู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั
เกียวกับแนวทางการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนศึกษาทีได้จากการสัมภาษณ์จากผูเ้ ชี ยวชาญในขันที 1 เพือให้
เกิ ดโครงสร้ า งของรู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความ
แตกต่ างระหว่า งบุ คคลเพื อนํา กรอบรู ป แบบฯ โดยการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ต่า ง ๆ ได้รูป แบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีได้จาก
จากการสังเคราะห์จากนักวิชาการต่าง ๆ เป็ นหลักในการศึกษาข้อมูลการพัฒนาวิชาชีพครู แนวคิด
เกียวกับการนํารู ปแบบไปใช้ในห้องเรี ยน โดยการสังเคราะห์รูปแบบดังกล่าวได้ขนตอนรู
ั
ปแบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(BOONSARIT Model) 9 ขันตอน คือ
ขันที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B)
ขันที 2 การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O)
ขันที 3 กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting = O)
ขันที 4 เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N)
ขันที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S)
ขันที 6 ครู มีความสามารถในการวัดผลประเมินผล (Ability of Assessment = A)
ขันที 7 การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั (Routine to Research = R)
ขันที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (Individual Differentiated
Diagnostic = I)
ขันที 9 ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั บุคคลอืนได้ (Teamwork and Transportability =
T)
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เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมื อ ที ใช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ที ได้ จ ากการวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ เอกสาร เกี ยวกับ การวิจยั ที เกี ยวข้องกับ รู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล การนํา รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ที
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยการศึ กษาเอกสาร งานวิจยั ที เกี ยวข้องแล้วนํามาสรุ ป
ประเด็นการวิเคราะห์ สรุ ป ผลการสั งเคราะห์ ประเด็น การพัฒนารู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากการศึกษาใช้การวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์
(Content Analysis) แล้วนําเสนอในรู ปแบบพรรณนาความ
ขันที ตรวจสอบความยืนยัน นิยาม องค์ ประกอบและแนวทางในรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
3.1 วัตถุประสงค์
เพื อตรวจสอบยืน ยัน นิ ย าม องค์ ป ระกอบและแนวทางในการนํา รู ป แบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคลไปสู่
การปฏิบตั ิในห้องเรี ยน
3.2 วิธีการดําเนินการ
3.2.1 ผูว้ ิจ ัย ได้จ ัดดํา เนิ น การสนทนากับ ผูเ้ ชี ยวชาญด้า นการพัฒ นารู ป แบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
เพื อตรวจสอบยืนยัน นิ ย าม องค์ประกอบและแนวทางในการนํา รู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปสู่ การปฏิบตั ิในห้องเรี ยน
3.2.2 ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีได้จากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ดว้ ยการสร้างข้อสรุ ป
จากการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอในรู ปแบบพรรณนาความ
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3.3 แหล่งข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกผูเ้ ชี ยวชาญแบบเจาะจงด้วยการกําหนดคุณสมบัติเป็ นผูเ้ ชียวชาญ
ด้านการวิจยั และการนิ เทศการพัฒนาวิชาชี พครู และการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยการนํากรอบเพือตรวจสอบยืนยัน นิ ยาม องค์ประกอบและแนวทางในการนํา
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ไปสู่ การปฏิ บตั ิในห้องเรี ยนทีมี ความรู ้ประสบการณ์ ในเรื องดังกล่าว จํานวน 5 คน ประกอบด้วย
ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการพัฒนาวิชาชี พ ครู จํานวน 2 คน ผูเ้ ชี ยวชาญทางด้านหลัก สู ตรและการนิ เทศ
จํา นวน 2 คน ผู ้เ ชี ยวชาญด้า นการจัด การเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
จํานวน 1 คน
3.4 เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิจ ัย ในการตรวจสอบยืน ยัน นิ ย าม องค์ป ระกอบใน
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ไปสู่ การปฏิบตั ิในห้องเรี ยน เป็ นแบบตรวจสอบรายการยืนยันองค์ประกอบรู ปแบบและแบบบันทึก
ข้อเสนอแนะ โดยตรวจสอบเกียวกับ หลักการ แนวคิด รู ปแบบขันตอน ทฤษฎี ทีใช้ในการพัฒนา
เงือนไข บทบาทผูน้ ิเทศ บทบาทของครู บทบาทของนักเรี ยน
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จ ัย ได้ด ํา เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการติ ด ต่ อ ผูเ้ ชี ยวชาญทัง 5 คน
อีกครังเพือตรวจสอบความสอดคล้องของคํานิยาม องค์ประกอบของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นการล่วงหน้าก่อน
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การวิเคราะห์ ข ้อมูล เกี ยวกับ นิ ย ามและองค์ประกอบ สมรรถนะ
การสอนและแนวทางของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลไปสู่ การปฏิ บตั ิ ในห้องเรี ยนและความสอดคล้องจากการตรวจสอบ
รายการจากผูเ้ ชียวชาญ
จากการดําเนินการวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั สรุ ปการดําเนินการวิจยั การวิจยั ระยะที 1 การศึกษา
สภาพพืนฐาน ดังตารางต่อไปนี
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ตารางที 13 การดําเนินการวิจยั การวิจยั ระยะที 1 การศึกษาสภาพพืนฐาน
การวิจยั ระยะที

วัตถุประสงค์

วิธีดาํ เนินการวิจยั

. การวิจัย
(Research : R1)
เป็ นการศึกษา แนวคิด
ข้อมูลพืนฐาน
(Content Analysis)
ขันที การศึกษา
แนวคิด เอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับ
รู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

. เพือดําเนินการ
รวบรวมและ
สังเคราะห์ขอ้ มูล
พืนฐานรู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
. เพือกําหนด
แนวทางในการ
พัฒนารู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

ขันที การศึกษา
วิเคราะห์ องค์ประกอบ
ขันตอนของรู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และสมรรถนะการ
สอนของครู ในการนํา
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครู ทีเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
สู่การจัดการเรี ยนรู ้
ในชันเรี ยนของครู

. เพือกําหนด
นิยามองค์ประกอบ
และสมรรถนะ
การสอนของการนํา
รู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
. เพือกําหนด
แนวทางในการ
พัฒนารู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอน

.ศึกษาและ
สังเคราะห์เอกสาร
งานวัยทีเกียวข้องกับ
ข้อมูลเชิงนโยบายการ
จัดการศึกษา และผล
การจัดการศึกษาตาม
ปรัชญา นโยบาย
วัตถุประสงค์
การจัดการศึกษาขัน
พืนฐาน
. ศึกษาและ
สังเคราะห์แนวคิด
ข้อมูลสภาพทีความ
คาดหวัง / ความ
ต้องการรู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะ
ด้านการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
. ศึกษาและ
วิเคราะห์
องค์ประกอบรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู
. กําหนดนิยาม
ความหมายของ
รู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู
. กําหนด
องค์ประกอบของการ
พัฒนาวิชาชีพครู
. กําหนดกรอบ
แนวทางของรู ปแบบ
การพัฒนา

แหล่งข้อมูล
กลุ่มเป้ าหมาย
. เอกสารงานวิจยั
เกียวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู
. กลุ่มผูบ้ ริ หารและ
ครู ทีเกียวข้องกับการ
พัฒนาการเรี ยนการ
สอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล

เอกสารงานวิจยั
แนวคิดทฤษฎีที
เกียวข้องกับรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู
และการนํากรอบ
รู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู ฯไปใช้ใน
การจัดการเรี ยนการ
สอนในห้องเรี ยน

เครื องมือ
. แบบบันทึก
การวิเคราะห์
เอกสาร
ระหว่างบุคคล
. แบบสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หาร ครู
เกียวกับการ
พัฒนาการเรี ยน
การสอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

แบบบันทึกการ
วิเคราะห์เอกสาร

การวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์
เนือหา
(Content
Analysis)

การวิเคราะห์
เนือหา
(Content
Analysis)
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ตารางที 13 การดําเนินการวิจยั การวิจยั ระยะที 1 การศึกษาสภาพพืนฐาน (ต่อ)
การวิจยั ระยะที

ขันที ตรวจสอบความ
ยืนยัน นิยาม
องค์ประกอบและแนวทาง
ในรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
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วิธีดาํ เนินการวิจยั

ทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดย
สังเคราะห์โครงร่ าง
รู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู ฯ

วิชาชีพครู

เพือตรวจสอบยืนยัน
นิยาม องค์ประกอบ
และแนวทางในการ
นํารู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลไปสู่ การปฏิบตั ิ
ในห้องเรี ยน

. ผูว้ จิ ยั ได้ให้
ผูเ้ ชียวชาญประเมิน
ความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎีในการ
พัฒนารู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล เพือตรวจสอบ
ยืนยัน นิยาม
องค์ประกอบและ
แนวทางในการนํา
รู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลไปสู่ การปฏิบตั ิ
ในห้องเรี ยน
2. ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที
ได้จากการประเมิน
ความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎีโดยกลุ่ม
ผูเ้ ชียวชาญมา
วิเคราะห์ดว้ ยการ
สร้างข้อสรุ ปจากการ
วิเคราะห์เนือหา
(Content Analysis)

แหล่งข้อมูล
กลุ่มเป้ าหมาย

เครื องมือ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผูเ้ ชียวชาญด้านการ
พัฒนาวิชาชีพครู
จํานวน ผูเ้ ชียวชาญ
ทางด้านหลักสู ตรและ
การนิเทศ ผูเ้ ชียวชาญ
ด้านการจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล จํานวน 5 คน

. แบบบันทึก
ข้อเสนอแนะจาก
ผูเ้ ชียวชาญ
. แบบตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผล
ขององค์ประกอบ
ของรู ปแบบ

. การวิเคราะห์
เนือหา
(Content Analysis)
2. การสังเคราะห์
การประเมิน
องค์ประกอบของ
รู ปแบบ
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การวิจัยระยะที 2 การพัฒนา (Development : D1) : การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ างสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(Design and Development : D and D) : การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบ
เป็ นขันทีดําเนินการร่ วมกันทังออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and
D) กับการศึกษาวิจยั ด้วยการนําข้อมูลพืนฐานมาสังเคราะห์ร่างต้นแบบรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และนําต้นแบบทีพัฒนาขึน
ไปตรวจสอบความเทียงตรง (Validity) โดยผูเ้ ชี ยวชาญ (Development1 : D1) นําผลทีได้จากการ
ตรวจสอบไปแก้ไขปรับปรุ งต้นแบบให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน รวมทังการพัฒนาเครื องมือต่าง ๆ
ในแต่ละองค์ประกอบและกระบวนการของรู ปแบบ
ขันตอนที 1 พัฒนาร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล เพือนํากรอบของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครูส่ ู การจัดการเรียน
การสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล
วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. เพือตรวจสอบร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. เพือแก้ไขปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. เพือพัฒนาและหาคุณภาพของเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ขันตอนการดําเนินการ
ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี
1. เอกสารฉบับ ร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ตรวจสอบร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขเอกสารฉบับ ร่ า งรู ป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. พัฒนาและสร้างเครื องมือประกอบการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้แก่ 1. แบบสัมภาษณ์ เกี ยวกับสมรรถนะ
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การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกียวกับ
การจัดการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. แบบประเมินความสามารถใน
การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน 4. แบบประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้ที
เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล 5. แบบประเมิ น ความสามารถในการวิ จ ัย /วิ จ ัย ในชั นเรี ยน
6. แบบสังเกตการสอนของครู 7. แบบประเมินตนเอง 8. คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู ที
เสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล 9. แผนการพัฒนาวิชาชี พครู
10. ประเด็นสนทนากลุ่มเกี ยวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
เครืองมือในการตรวจสอบ
1. แบบตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อหาและความตรงเชิงโครงสร้าง (Content Validity,
Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็ นไปได้ และความสอดคล้องของเอกสารฉบับ ร่ า ง
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
(BOONSARIT Model) ซึงผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบดังนี
1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสื อ และวรรณกรรมทีเกียวข้อง เพือนํามากําหนด
แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความสอดคล้องของเอกสารฉบับ
ร่ างรู ปแบบทีชัดเจน
1.2 สร้ า งแบบตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อหาและความตรงเชิ ง โครงสร้ า ง
(Content Validity, Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็ นไปได้ และความสอดคล้องของร่ าง
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
(BOONSARIT Model) ให้ครอบคลุมและตรงตามประเด็น
1.3 นํ า แบบตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อหาและความตรงเชิ งโครงสร้ าง
(Content Validity, Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็ นไปได้ และความสอดคล้องของร่ าง
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
(BOONSARIT Model) เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้องและ
นําไปปรับปรุ ง แก้ไข
1.4 นํ า แบบตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อหาและความตรงเชิ งโครงสร้ าง
(Content Validity, Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็ นไปได้ และความสอดคล้องของ
ร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล (BOONSARIT Model) ทีปรั บปรุ ง แก้ไข แล้วเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่าน เพือตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ภาษาทีใช้
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และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกว่า 3.50 ขึนไป และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) น้อยกว่า 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 179)
จากนันนําข้อมูลทีรวบรวมจากผูเ้ ชียวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคล้องของแบบ
ตรวจสอบความตรงเชิ งเนือหาและความตรงเชิงโครงสร้าง (Content Validity, Construct Validity)
พร้ อมกับ ปรั บ ปรุ ง แก้ไขแบบแบบตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อหาและความตรงเชิ ง โครงสร้ า ง
เรื อง ภาษา และรายละเอีย ดของประเด็น คํา ถามให้มีค วามชัด เจน ซึ งได้ผลการประเมินหาค่า
ความสอดคล้องโดยผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 5 ท่าน อยู่ในระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลียเท่ากับ x = 4.50,
S.D. = 0.50 – x =5.00, S.D. = 0.00 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด
2.
นํ า แบบตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อหาและความตรงเชิ ง โครงสร้ า ง
(Content Validity, Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็ นไปได้ และความสอดคล้องของร่ าง
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
(BOONSARIT Model) ทีปรับปรุ ง แก้ไข เกียวกับข้อคําถามให้มีความชัดเจน สามารถสื อความได้
ง่ายตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภูมิภาพที 19
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสื อ และวรรณกรรมทีเกียวข้องเพือนํามากําหนดแบบตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื อหาและความตรงเชิงโครงสร้าง (Content Validity, Construct Validity)
สร้างแบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหาและความตรงเชิงโครงสร้าง (Content Validity,
Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็ นไปได้ และความสอดคล้องของร่ างรู ปแบบ
นําแบบตรวจสอบเสนอต่อทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความชัดเจนถูกต้อง
และเหมาะสม นําไปปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบตรวจสอบ เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ เพือตรวจสอบความถูกต้อง
ความตรงเชิงเนือหาและความตรงเชิงโครงสร้าง โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
นําแบบตรวจสอบไปปรับปรุ ง แก้ไข ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
แผนภู มิ ภ าพที 19 ขันตอนการพัฒ นาแบบตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อหาและความตรงเชิ ง
โครงสร้ าง (Content Validity, Construct Validity) เพือตรวจสอบความเป็ นไปได้และความ
สอดคล้องของร่ างรู ปแบบ
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ขันตอนที 2 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผูว้ จิ ยั ได้สังเคราะห์แนวคิดทฤษฏีทีเกียวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลจากขันตอนที 1 เพือนํา
กรอบของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ทีเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุ คคล โดยได้ร่างขันตอนรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีรายละเอียดดังนี

แผนภูมิภาพที 20 แสดงขันตอนของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลพืนฐานผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาสังเคราะห์ขอ้ มูล
สารสนเทศทีสําคัญสําหรับการสร้างรู ปแบบ ทังนีผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเป็ นโครงร่ างรู ปแบบได้ดงั นี
ตารางที 14 การวิเคราะห์กระบวนการของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
องค์ประกอบ
1. ปัญหาและความ
ต้องการจําเป็ นใน
การพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู
ฯ
2. หลักการของ
รู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู ฯ

แนวทางการปฏิบตั ิพิจารณา
1. พิจารณาจากข้อมูลพืนฐานทีจําเป็ นสําคัญในการพัฒนา การสังเคราะห์
ปัญหาและความต้องการจําเป็ นต่าง ๆ และจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวข้องนํามากําหนดเป็ นหลักการ จุดประสงค์ และขันตอนของ
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
2. หลักการของรู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ า งสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีได้จากการสังเคราะห์ แนวคิด
ทฤษฎี เพือกําหนดเป็ นขันตอนของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ฯ
ซึงประกอบด้วย
2.1 ทฤษฏีรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพของ Glickman, Gordon S.P,
Sally J. Zepeda, วิชยั วงษ์ใหญ่, วัชรา เล่าเรี ยนดี
2.2 การเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของ Carl R. Rogers.
American Psychological Association, 1997, วิชยั วงษ์ใหญ่, 2537,
วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542
2.3 ทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
(Constructivist Theory) รวมทังแนวคิดของ วีโกท์สกี (Vygotsky, 1978);
เพียเจต์ (Piaget 1997); ดัช (Duch 1995); ดันแลพ และกราบิงเกอร์ (Dunlap
and Grabinger, 1996, 2002); ฟอสน็อท (Fosnot, 1996 ); กานอน และคอล
ลีย ์ (Gagnon and Collary 2005); วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552)
2.4 รู ปแบบการเรี ยนรู้ (Learning style) (David A. Kolb, 2005)
2.5 ทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้
(Constructivist Theory) รวมทังแนวคิดของ ไวโกท์สกี (Vygotsky, 1978);
เพียเจต์ (Piaget, 1997); ดัช (Duch, 1995); ดันแลพและกราบิงเกอร์
(Dunlap and Grabinger, 1996, 2002); ฟอสน็อท (Fosnot, 1996 ); กานอน
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ตารางที 14 การวิเคราะห์กระบวนการของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
องค์ประกอบ

แนวทางการปฏิบตั ิพิจารณา
และคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005); วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552)
2.6 ทฤษฎีการเปลียนแปลง
2.7 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
2.8 การสอนทีเน้นคุณค่าแตกต่างระหว่างบุคคลของ Carol Ann Tomlinson
(2010), Susan Demirsky Allan, สพฐ.
2.9 สมรรถนะการสอนของ Danielson (2011 : 1 – 18); ก.ค.ศ.
3. สิ งทีเสริ มสร้าง 3. สมรรถนะการสอนทีต้องมีและได้รับการพัฒนาตลอดกระบวนการเพือให้
ในการพัฒนา
การพัฒนาวิชาชีพบรรลุเป้ าหมายและประสบผลสําเร็ จ ได้แก่
วิชาชีพครู เพือ
3.1 ความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
เสริ มสร้าง
ระหว่างบุคคล
สมรรถนะการ
3.2 การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
สอนทีเน้นความ
3.3 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีวัด
แตกต่างระหว่าง
3.4 การเลือกกลยุทธ์ รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิคการสอน
บุคคล
3.5 การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้
3.6 การเขียนแผนการเรี ยนรู้
3.7 การวัดผลและประเมิน
3.8 การทําวิจยั ในชันเรี ยน
4. การพัฒนา
4. เป็ นขันตอนของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการ
วิชาชีพครู เพือ
สอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู่ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
ของครู ระหว่างการใช้รูปแบบ (BOONSARIT Model) ประกอบด้วย
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการ
ขันที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) เป็ นการศึกษา
สอนทีเน้นความ ข้อมูลพืนฐานของการจัดการเรี ยนการสอนทีเกิดขึนในห้องเรี ยน และร่ วมกัน
แตกต่างระหว่าง พัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้ น
บุคคลไปใช้
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน และเป็ น
การสร้ า งความรู ้ ความเข้า ใจเกี ยวกับ การนํา รู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้
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ตารางที 14 การวิเคราะห์กระบวนการของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
องค์ประกอบ
4. การพัฒนา
วิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลไปใช้

แนวทางการปฏิบตั ิพิจารณา
ขันที 2 การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O) เป็ นการจัดกระทํา
ข้อมูลที ได้จากการศึกษาบริ บทของการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในชัน
เรี ยน เพือศึกษาความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันที 3 กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting = O) เป็ นการกําหนด
วัตถุประสงค์ทีได้จากการประเมินความต้องการจําเป็ นของครู จากขันที 2
เพื อกํา หนดเป็ นวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันที 4 เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N) เป็ นขันพัฒนา
ความสามารถในการสอนของครู โ ดยการฝึ กอบรม การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
การปฏิบตั ิการ เพือให้ความรู้ความเข้าใจในรู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการในการ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method
= S) ขันนี เป็ นขันที ครู ไ ด้รั บ การฝึ กอบรมและการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
การปฏิ บ ตั ิ ก ารที เกี ยวกับ การเรี ย นจัดการเรี ย นสอนที เน้น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล โดยทีครู สามารถเลือกรู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความ
เหมาะสมสําหรับผูเ้ รี ยน
ขันที 6 ครู มี ค วามสามารถในการวัด และประเมิ น ผล (Ability of
Assessment = A) เป็ นขันทีครู สามารถออกแบบและพัฒนาเครื องมือในการ
วัดผลประเมินผลทีสอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรี ยนแต่ละบุคคลได้
ขันที 7 การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั (Routine & Research = R)
เป็ นขันที ครู จะต้องวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนเพือกําหนดปั ญหาที
เกิดขึน เพือพัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยกระบวนการวิจยั ในชันเรี ยนอย่าง
ต่อเนือง
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ตารางที 14 การวิเคราะห์กระบวนการของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
องค์ประกอบ

. การวัดผลและ
ประเมินผล

แนวทางการปฏิบตั ิพิจารณา
ขั นที 8 การวิ นิ จฉั ย ความแตกต่ า งของนั ก เรี ยนเป็ นรายบุ ค คล
(Individual Differentiated Diagnostic = I) นําผลทีได้จากการวิจยั มาวินิจฉัย
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล เพือเลือกนวัตกรรม รู ปแบบ วิธีการสอน
เทคนิคทีมีความเหมาะสมสําหรับนักเรี ยนแต่ละบุคคล
ขันที 9 ทํา งานเป็ นที ม และขยายผลให้ ก ับ บุ ค คลอื นได้ (Teamwork,
Transportability = T) เป็ นขันทีมีความรู ้เข้าใจทีสามารถออกแบบนวัตกรรม
รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิคทีทีมีความสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน โดยการร่ วมกัน
วางแผนเพือพัฒ นานักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ สามารถถ่ายทอดความรู ้ ทีเกิ ด
จากประสบการณ์ในการทํางานและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการเรี ยนการสอน
กําหนดการวัดผลประเมิ นผลความสามารถทางด้านการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทีมีผลต่อการจัดการเรี ยนการสอนของครู ดงั นี
5.1 ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ การจัด การเรี ย นการสอนที เน้ น ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
5.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
5.3 ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้ทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.4 ความสามารถในการวัดผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
5.5 ความสามารถในการพัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยกระบวนการวิจยั /
การวิจยั ในชันเรี ยน

จากการวิเคราะห์ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือนํารู ปแบบไปใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพครู ให้กบั ครู ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสังเคราะห์รูปแบบทีนําไปใช้ในการวิจยั ในครังนีดังนี
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หลักการ : การพัฒนาวิช าชี พ ครู จะช่ วยครู ส ามารถบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนที เน้น ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและตรงตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
วัตถุประสงค์ : เพือให้ครู มีความสามารถในการออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคลทีประกอบด้วย
การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้, กลยุทธ์การเรี ยนการสอน, การวัดผลประเมินผล และการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี เพือกําหนดเป็ นขันตอนของรูปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูฯ ซึงประกอบด้วย
ทฤษฏีรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพของ Glickman,
Gordon S.P, Sally J. Zepeda, วิชยั วงษ์ใหญ่,
วัชรา เล่าเรี ยนดี
การเรียนการสอนทีเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญของ
Carl R. Rogers. American Psychological
Association 1997, วิชยั วงษ์ใหญ่ 2537,
วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542
ทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้ าง
ความรู้ (Constructivist Theory) รวมทังแนวคิดของ
วีโกท์สกี (Vygotsky 1978); เพียเจต์ (Piaget 1997);
ดัช (Duch 1995); ดันแลพและกราบิงเกอร์ (Dunlap
and Grabinger 1996, 2002); ฟอสน็อท (Fosnot 1996
); กานอน และคอลลีย ์ (Gagnon and Collary 2005)ว
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552)
รู ปแบบการเรียนรู้ (Learning style) (David A. Kolb,
2005)
ทฤษฎีการเปลียนแปลง
ทฤษฎีการเรียนรู้ผ้ใู หญ่
การสอนทีเน้ นคุณค่ าแตกต่ างระหว่ างบุคคลของ
Carol Ann Tomlinson 2010, Susan Demirsky
Allan, สพฐ.

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ น
ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (BOONSARIT) 9 ขันตอน คือ
ขันที วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B)
ขันที การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O)
ขันที กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting = O)
ขันที เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N)
ขันที เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม
(Selection of Instructional Method = S)
ขันที ครู มีความสามารถในการวัดผลประเมินผล
(Ability of Assessment = A)
ขันที การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั
(Routine to Research = R)
ขันที การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(Individual Differentiated Diagnostic = I)
ขันที ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั บุคคลอืนได้
(Teamwork, Transportability = T)

สิ งทีเสริมสร้ างในการพัฒนาวิชาชีพ
เป็ นสมรรถนะการสอนที ต้องมีและได้รับการพัฒนาตลอดกระบวนการเพือให้การพัฒนาวิชาชี พบรรลุ เป้ าหมายและประสพผลสําเร็ จ
ได้แก่ 1. การวิเคราะห์
ผเู ้ รี ยน (Knowing
Learner)
2. กลยุ
ทธ์การออกแบบการเรี
ยนการสอน
3. การพั
ฒนาเครืtheองมื
อทีใช้
ในการเก็
บรวบรวมข้
อมูล (Instructional Strategies) 3. การพัฒนาการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) 4. การวัดผลประเมินผล (Assessment for, as of Learning)
5. การทํางานประจําให้เป็ นการวิจยั (Routine to Research)
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เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมือทีใช้ในขันตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุ ณภาพของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นเครื องมือทีใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลภายหลังทีได้พฒั นารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเสร็ จสิ นแล้ว
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครั งนี แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ เครื องมือทีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และเครื องมือทีใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู ซึงมีรายละเอียดดังนี
1. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 8 ฉบับ โดยผูว้ จิ ยั ได้
กําหนดเครื องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล สําหรับผูบ้ ริ หารและครู ดังนี
ฉบับที 1 แบบสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและครู เกี ยวกับสมรรถนะการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ฉบับที 2 แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี ยวการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ฉบับที 3 แบบสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฉบับที 4 แบบประเมินหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ฉบับที 5 แบบประเมินงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยน
ฉบับที 6 แบบประเมินตนเอง
ฉบับที 7 ประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฉบับที 8 แบบประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยน
2. เครื องมือประกอบการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ งเป็ นเครื องมือสําหรับครู ผนู้ ิเทศและครู ผรู้ ับการนิเทศ
คือ
2.1 แผนการพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development Plan) ซึ งเป็ นขันตอนใน
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
อันประกอบด้วย ขันตอน 9 ขันดังนี ขันที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B)
ขันที 2 การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O) ขันที 3 กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective
Training = O) ขันที 4 เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N) ขันที 5 เลือกวิธีการสอนที
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เหมาะสม (Selection of Instructional Method =S) ขันที 6 ครู มีความสามารถในการวัดผล
ประเมินผล (Ability of Assessment = A) ขันที 7 การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั (Routine &
Research = R) ขันที 8 การวิ นิ จ ฉัย ความแตกต่ า งของนัก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล (Individual
Differentiated Diagnostic = I) ขันที 9 ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั บุคคลอืนได้ (Teamwork,
Transportability = T) และแต่ละขันมีเงือนไขสู่ ความสําเร็ จดังนี 1. การโค้ช (Coaching) 2. การโค้ช
แบบเพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching) 3. การโค้ชเพื อพัฒนาความรู้ และสติ ปัญญา (Cognitive
Coaching) 4. การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching) 5. การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน
(Instructional Coaching)
2.2 คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เครื องมือและการสร้ างเครื องมือทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (BOONSARIT Model) ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์ดงั นี
ขันตอนการสร้ างเครืองมือ ดําเนินการดังนี
ฉบับที 1 แบบสั มภาษณ์ ผู้บริ หารและครู เกียวกับสมรรถนะด้ านการสอนการจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี ยวกับการสัมภาษณ์ สมรรถนะการจัดการเรี ยน
การสอน เพือนํามากําหนดเป็ นกรอบแนวทางและประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์
1.1 สร้างแบบสัมภาษณ์ ให้ครอบคลุ ม ตรงตามเนื อหาและวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ตามขอบข่ายทีกําหนดไว้
1.2 นําแบบแบบสัมภาษณ์ ทีสร้ างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกต้องและนําไปปรับปรุ ง แก้ไข
1.3 นําแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุ ง แก้ไข แล้วเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและตรวจสอบความตรงของเนื อหา (Content Validity) ภาษาทีใช้และนํามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกว่า 3.50 ขึนไป และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00
ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้ (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 179)
จากนันนํา ข้อ มู ล ที รวบรวมจากผูเ้ ชี ยวชาญประเมิ น มาหาค่า ความสอดคล้อ งของแบบ
สัมภาษณ์ พร้ อมกับปรั บปรุ งแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ใ นเรื องภาษา และรายละเอีย ดของประเด็น
คําถามให้มีความชัดเจน ซึ งได้ผลการประเมินหาค่าความสอดคล้องโดยผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 ท่าน

222

223
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลียเท่ากับ x = 4.50, S.D. = 0.50 – x =5.00, S.D. = 0.00 ซึ งเป็ นไป
ตามเกณฑ์ ทีกําหนด
2. นําแบบแบบสัมภาษณ์ไปปรับปรุ ง แก้ไข เกียวกับข้อคําถามให้มีความชัดเจน
สามารถสื อความได้ง่ายตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภูมิภาพที 21
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกียวกับการสัมภาษณ์ สมรรถนะการจัดการ
เรี ยนการสอน เพือนํามากําหนดเป็ นกรอบแนวทางและประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์
สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม ตรงตามเนือหาและวัตถุประสงค์
ของการสัมภาษณ์
นําแบบสัมภาษณ์เสนอต่อทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความชัดเจนถูกต้อง
และเหมาะสม นําไปปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ เพือตรวจสอบความถูกต้อง
และความตรงเชิงเนื อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
นําแบบตรวจสอบไปปรับปรุ ง แก้ไข ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
แผนภูมิภาพที 21 ขันตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์เกียวกับสมรรถนะด้านการสอนการจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฉบับที แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้ นความ
แตกต่ างระหว่างบุคคล
ก่อนและหลังทีได้รับการพัฒนาวิชาชี พครู ทีเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย มีลกั ษณะข้อสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน
35 ข้อ โดยมี เนื อหาเกี ยวกับด้านความสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้า นกลยุทธ์ รูปแบบ เทคนิ ค วิธี ก ารสอนเพื อการพัฒ นาการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล ด้านการการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ถ้าถูกต้องให้ขอ้ ละ
1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ขอ้ ละ 0 คะแนน โดยการกําหนดคะแนนผ่านเกณฑ์
223

224
การประเมินผลทีร้อยละ 80 โดยผูเ้ ข้าอบรมเชิ งปฏิบตั ิการมีคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเป็ นรายด้านและรวมทุกด้านตังแต่ร้อยละ 80 ขึนไป จึงจัดว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ งมี
รายละเอียดดังนี
1. ด้านความสํา คัญของการจัดการเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่างบุค คล
จํานวน 9 ข้อ และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 t 7
2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
จํานวน 8 ข้อ และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 t 7
3. ด้านกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จํานวน 9 ข้อ และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 t 7
4. ด้านการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน จํานวน 9 ข้อ และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 t 7
ซึงผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบดังนี
1. ศึ ก ษาข้อ มู ล เกี ยวกับ แบบทดสอบจากเอกสาร หนัง สื อ และวรรณกรรม
ที เกี ยวข้อ งเพื อกํา หนดแบบทดสอบ ประเด็น ที ต้องการวัด และนํา ไปปรึ ก ษาอาจารย์ที ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
2. สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมและตรงตามเนือหา ความรู ้ ทีเกียวกับรู ปแบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
จํานวน 60 ข้อ ต้องการจํานวน 35 ข้อ
3. นําแบบทดสอบทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ
ความถูกต้องและนําไปปรับปรุ ง แก้ไข
4. นําแบบทดสอบทีปรับปรุ ง แก้ไข แล้วเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและตรวจสอบความตรงของเนื อหา (Content Validity) ภาษาทีใช้และนํามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องทีมีค่าเฉลี ย ( x ) มากกว่า 3.50 ขึนไป และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า
1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้ จากนันนําคะแนนทีผูเ้ ชียวชาญประเมินมาหา
ค่ า ความสอดคล้ อ งของแบบทดสอบ โดยใช้ ก ารคํา นวณค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งตามสู ต ร
(มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 179) พร้อมกับปรับปรุ งแก้ไขแบบทดสอบในเรื องภาษา และรายละเอีย ด
ของประเด็นคํา ถามให้มีค วามชัด เจน ซึ งได้ผลการประเมินหาค่าความสอดคล้องโดยผูเ้ ชี ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน อยู่ในระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลี ยเท่ากับ x = 4.50, S.D. = 0.50 – x =5.00,
S.D. = 0.00 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด โดยผูเ้ ชี ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี 1. คําถามทีใช้ควร
ใช้ภาษาทีอ่านแล้วเข้าใจง่ายซึ งจะทําให้ผทู้ ดสอบมีความชัดเจนในการเลือกคําตอบ 2. คําถามบางข้อมี
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คําถาม ที คล้ายคลึ งกัน 3. คําตอบซํากันและผลการสั มภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและครู เกี ยวกับสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปข้อมูลได้ดงั นี
“การเตรี ยมให้ ครู และบุคลากรเกิดความตระหนัก สร้ างความเข้ าใจในศาสตร์ แต่ ละสาขา
หลักการ ทฤษฎี เพือให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในหลักวิชา และนําความรู้ ที ได้ รับสู่ การปฏิ บัติงานจน
เกิดผลดีต่อผู้เรี ยน นําปั ญหาทีพบมาทําการวิจัยเพือพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา”
(บทสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม)
“ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคลนัน ครู ต้องปรั บปรุ ง
และพัฒนาหลักสู ตรในชั นเรี ยนให้ มีความสอดคล้ องกับหลักสู ตรสถานศึ กษา หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐานทีมีความสอดคล้ องกับชุมชน การวัดและประเมินผลต้ องสอดคล้ องกับการจัดการ
เรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล การพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ าง
ระหว่ างบุคคลด้ วยกระบวนการวิจัยและโครงการสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนแต่ ละคน”
(บทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม)
“ดังนันการจัดการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคลให้ มีประสิ ทธิ ภาพนัน
ครู ต้องวางแผนเพื อเตรี ยมการสอนให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับสภาพของผู้เรี ยน ความพร้ อม ความ
ต้ องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรี ยน รวมทังจัดหาสื อเพืออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
ให้ กับผู้เรี ยน”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
“ทําอย่ างไรที จะให้ ครู ได้ แลกเปลียนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ การสอน โดยการจัดเวที วิชาการ
ให้ กับคุณครู ได้ นาํ เสนอผลงานที ตนเองทําสําเร็ จมาแล้ ว เพื อให้ ครู แต่ ละคนได้ นาํ เทคนิ ค กลยุทธ์
ของแต่ ละวิชาไปใช้ ในการออกแบบการเรี ยนการสอนของตน รวมถึงการจัดทําเป็ นเอกสารผลงาน
ทางวิชาการในการเผยแพร่ ภาพความสําเร็ จที ได้ จากการปฏิ บัติหน้ าที การเรี ยนการสอน ซึ งจะทําให้
ครู ได้ รูปแบบ เทคนิ ค วิ ธีการสอนหรื อเทคนิ คการวิ เคราะห์ ผ้ ู เรี ยนที มี ความหลากหลายเพิ มมาก
ยิงขึน”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
“วิ ช าชี พ ครู คื อ วิ ช าชี พที ทําให้ คนเป็ นคนที พัฒนาดี ขึนดี พร้ อม หากครู ร้ ู จัก วิ ธี ทีเหมาะ
เสมอในการพัฒนาเด็กแต่ ละบุคคลย่ อมส่ งผลสําเร็ จในวิชาชี พ..”
(บทสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
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“การจัดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับความสามารถของเด็กแต่ ละคนย่ อมส่ งผลด้ าน
สมรรถนะ ศักยภาพของเด็กอย่ างเต็มที ตามแต่ ละบุคคลจะพัฒนาการเรี ยนรู้ ได้ ซึ งเป็ นประโยชน์
โดยตรงกับครู ผ้ สู อนทีจะให้ เด็กพัฒนาตนเองและจัดรู ปแบบการสอนทีเหมาะสม”
(บทสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
1. นําแบบทดสอบไปปรับปรุ ง แก้ไข เกียวกับข้อคําถามให้มีความชัดเจน สามารถ
สื อความได้ง่ายตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภูมิภาพที 22
ศึกษาข้อมูลเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ฯจากเอกสาร หนังสื อ และวรรณกรรม
ทีเกียวข้องเพือกําหนดแบบทดสอบ
สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมและตรงตามเนือหา ความรู ้ ทีเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ฯ
นําแบบทดสอบเสนอต่อทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความชัดเจนถูกต้อง
และเหมาะสม นําไปปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญ เพือตรวจสอบความถูกต้อง
และความตรงของเนื อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
นําแบบทดสอบไปปรับปรุ ง แก้ไข ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญ
แผนภูมิภาพที 22 ขันตอนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเกียวกับความรู้ความเข้าใจในการจัด
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฉบับที แบบสั งเกตการจัดการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
เป็ นการสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู ซึงเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 5 ข้อ ซึงเป็ นการประเมินพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิ
กิจกรรม ซึ งมีเกณฑ์ระดับคุณภาพ แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ
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ระดับ 5 มากทีสุ ด หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันเป็ นประจํา
สมําเสมอหรื อทุกครัง
ระดับ 4 มาก
หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันเป็ นส่ วนใหญ่
ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันเป็ นบางครัง
ระดับ 2 น้อย
หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันเป็ นส่ วนน้อย
ระดับ 1 น้อยทีสุ ด หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันน้อยมาก
ผูว้ ิจยั ได้ร่วมกับผูน้ ิ เทศและครู ผนู ้ ิ เทศและปรึ กษาทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ กําหนดเกณฑ์
ทีใช้ในการให้ความหมายโดยการให้ค่าร้อยละเฉลียเป็ นรายข้อ ดังนี
ตังแต่ 85.00 ขึนไป หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
75.00 – 84.00
หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
อยูใ่ นระดับสู ง
65.00 – 74.00
หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
อยูใ่ นระดับปานกลาง
55.00 – 65.00
หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
อยูใ่ นระดับน้อย
ตํากว่า – 55.00
หมายถึง มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
ผู้วิ จ ัย ได้ ด ํา เนิ น การสร้ า งและพัฒ นาแบบสั ง เกตการจัด การเรี ยนการสอนที เน้ น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวข้องกับสร้างเครื องมือแบบสังเกตการจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) แล้วนําข้อมูลมาพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิจริ ง
เพือจัดทําเครื องมือแบบสังเกตการสอน
2. สร้างเครื องมือแบบสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตามขอบข่ายเนือหาทีกําหนด
3. นํา แบบสั ง เกตการจัด การเรี ยนการสอนที สร้ า งขึ นเสนอต่ อ อาจารย์ ที ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้องและนําไปปรับปรุ ง แก้ไข
4. นําแบบสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีปรับปรุ ง
แก้ไข แล้วเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อหา
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(Content Validity) ภาษาทีใช้และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกว่า 3.50 ขึน
ไป และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้
จากนันนําคะแนนที ผูเ้ ชี ยวชาญประเมิ นมาหาค่าความสอดคล้องของแบบสังเกตการจัดการเรี ยน
การสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล โดยใช้ก ารคํา นวณค่ าดัชนี ความสอดคล้องตามสู ตร
(มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ , 2555 : 179) จากนันนํา ข้อมู ล ที รวบรวมจากผูเ้ ชี ยวชาญประเมิ น มาหาค่ า
ความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถ พร้ อมกับปรับปรุ งแก้ไขแบบสังเกตการสอนใน
เรื องภาษา และรายละเอียดของประเด็นคําถามให้มีความชัดเจน ซึ งได้ผลการประเมินหาค่าความ
สอดคล้องโดยผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 5 ท่ าน อยู่ในระดับมากที สุ ด มี ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ x = 4.50,
S.D. = 0.50 – x =5.00, S.D. = 0.00 และผลการประเมินการสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คล พบว่า ครู มี ความสามารถในการจัดการเรี ย นการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพิมขึน มีค่าเฉลียเท่ากับ x = 4.25, S.D. = 0.36 – x =4.72, S.D. = 0.40
ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด
5. นําแบบประเมินความสามารถไปปรับปรุ ง แก้ไข เกียวกับข้อคําถามให้มีความชัดเจน
สามารถสื อความได้ง่ายตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภูมิภาพที 23
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวข้องกับสร้างเครื องมือแบบสังเกตการสอน
ทีมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
สร้างแบบสังเกตการสอนตามขอบข่ายเนื อหาทีกําหนด
นําแบบสังเกตการสอนเสนอต่อทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพือตรวจสอบความชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม นําไปปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบสังเกตการสอนเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ เพือตรวจสอบความถูกต้อง
และความตรงเชิงเนือหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
นําแบบสังเกตการสอนไปปรับปรุ ง แก้ไข ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
แผนภูมิภาพที 23 ขันตอนการสร้างและพัฒนาแบบสังเกตการสอน
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ฉบับที 4 แบบประเมินหน่ วยการเรียนรู้ /แผนการเรียนรู้ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
เป็ นการประเมินความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู ้ ทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 8 ข้อ ซึ งเป็ น
การประเมินพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรม ซึ งมีเกณฑ์ระดับคุณภาพ แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 ดีมาก หมายถึง หน่วยการเรี ยนรู้/แผนการจัดการเรี ยนรู้มีคุณภาพ
ในระดับดีมาก
ระดับ 4 ดี
หมายถึง หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้มีคุณภาพในระดับดี
ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้มีคุณภาพ
ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 น้อย
หมายถึง หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้มีคุณภาพ
ในระดับน้อย
ระดับ 1 น้อยทีสุ ด หมายถึง หน่วยการเรี ยนรู้/แผนการเรี ยนรู้มีคุณภาพ
ในระดับน้อยทีสุ ด
ผูว้ จิ ยั ได้ร่วมกับผูน้ ิเทศและครู ผนู ้ ิเทศและปรึ กษาทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ กําหนดเกณฑ์ที
ใช้ในการให้ความหมายโดยการให้ค่าร้อยละเฉลียเป็ นรายข้อ ดังนี
ตังแต่ 85.00 ขึนไป หมายถึ ง มีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้
/แผนการเรี ยนรู้ในระดับดีมาก
75.00 – 84.00
หมายถึ ง มีความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้
/แผนการเรี ยนรู้ในระดับดี
65.00 – 74.00
หมายถึ ง มีความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้
/แผนการเรี ยนรู้ในระดับปานกลาง
55.00 – 65.00
หมายถึ ง มีความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้
/แผนการเรี ยนรู้ในระดับน้อย
ตํากว่า – 55.00
หมายถึ ง มีความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้
/แผนการเรี ยนรู้ในระดับน้อยทีสุ ด
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้ างและพัฒนาการประเมินความสามารถในการออกแบบหน่ วย
การเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวข้องกับสร้างเครื องมือแบบประเมินความสามารถ
ทีมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้วนําข้อมูลมาพิจารณา
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ถึ ง ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ใ นทางปฏิ บ ัติ จ ริ ง เพื อจัด ทํา เครื องมื อ แบบประเมิ น
ความสามารถ
2. สร้างเครื องมือแบบประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลตามขอบข่ายเนื อหาทีกําหนด
3. นําแบบประเมินความสามารถทีสร้ างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกต้องและนําไปปรับปรุ ง แก้ไข
4. นําแบบประเมินความสามารถทีปรับปรุ ง แก้ไข แล้วเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ 5 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษาทีใช้และนํามาหา
ค่าดัชนี ความสอดคล้องทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกว่า 3.50 ขึนไป และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อย
กว่า 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้ จากนันนําคะแนนทีผูเ้ ชี ยวชาญประเมินมา
หาค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการ
เรี ย นรู ้ ที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลโดยใช้ก ารคํา นวณค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้องตามสู ต ร
(มาเรี ยม นิ ลพันธุ์, 2555 : 179) จากนันนําข้อมูลทีรวบรวมจากผูเ้ ชี ยวชาญประเมินมาหาค่าความ
สอดคล้องของแบบประเมินความสามารถ พร้อมกับปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมินความสามารถใน
การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในเรื องภาษา และรายละเอีย ดของประเด็นคํา ถามให้มี ความชัดเจน ซึ งได้ผลการ
ประเมินหาค่าความสอดคล้องโดยผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 5 ท่าน อยู่ในระดับมากที สุ ด มี ค่าเฉลี ยเท่ากับ
x = 4.50, S.D. = 0.50 – x =5.00, S.D. = 0.00 และผลการประเมนความสามารถในการออกแบบ
หน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู ้ ของครู พบว่า พัฒนาการทางด้านความสามารถในการออกแบบ
หน่ วยการเรี ยนรู ้ /การเขี ย นแผนการเรี ย นรู ้ ทีเน้นความแตกต่างระหว่า งบุค คลเพิมขึ นตามลํา ดับ
มีค่าเฉลียเท่ากับ x = 3.20, S.D. = 0.32 – x =3.55, S.D. = 0.26 คิดเป็ นร้อยละ 95.10/85.42
ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด
5. นําแบบประเมินความสามารถไปปรับปรุ ง แก้ไข เกียวกับข้อคําถามให้มีความชัดเจน
สามารถสื อความได้ง่ายตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภูมิภาพที 24
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ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวข้องกับสร้างเครื องมือแบบประเมิน
ความสามารถทีมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
สร้างแบบประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้/แผนการเรี ยนรู้
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลตามขอบข่ายเนื อหาทีกําหนด
นําแบบประเมินความสามารถเสนอต่อทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความชัดเจนถูกต้อง
และเหมาะสม นําไปปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบประเมินความสามารถเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ เพือตรวจสอบความถูกต้อง
และความตรงเชิงเนื อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
นําแบบประเมินความสามารถไปปรับปรุ ง แก้ไข ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
แผนภูมิภาพที 24 ขันตอนการสร้างและพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการ
เรี ยนรู้/แผนการเรี ยนรู้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฉบับที 5 แบบประเมินงานวิจัย/งานวิจัยในชันเรียน
เป็ นการประเมินความสามารถในงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยน โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ
สร้างและพัฒนาแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยน ดังนี
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวข้องกับสร้างเครื องมือแบบประเมินความสามารถ
ทีมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้วนําข้อมูลมาพิจารณา
ถึ ง ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ใ นทางปฏิ บ ัติ จ ริ ง เพื อจัด ทํา เครื องมื อ แบบประเมิ น
ความสามารถ
2. สร้างเครื องมือแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยนตามขอบข่าย
เนือหาทีกําหนด
3. นําแบบประเมินความสามารถทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพือ
ตรวจสอบความถูกต้องและนําไปปรับปรุ ง แก้ไข
4. นําแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยน ทีปรับปรุ งแก้ไข แล้ว
เสนอต่ อ ผู ้เ ชี ยวชาญ 5 ท่ า น ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและตรวจสอบความตรงของเนื อหา
(Content Validity) ภาษาทีใช้และนํามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องทีมีค่าเฉลีย ( x ) มากกว่า 3.50 ขึน
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ไป และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้
จากนันนําคะแนนทีผูเ้ ชี ยวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถใน
งานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยน โดยใช้การคํานวณค่าดัชนี ความสอดคล้องตามสู ตร (มาเรี ยม นิลพันธุ์,
2555 : 179) จากนันนําข้อมูลทีรวบรวมจากผูเ้ ชียวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคล้องของแบบ
ประเมิ นความสามารถในงานวิ จ ัย/งานวิ จ ัยในชันเรี ยน พร้ อ มกับ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแบบประเมิ น
ความสามารถในงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยน ในเรื องภาษา และรายละเอีย ดของประเด็นคํา ถาม
ให้มีความชัดเจน ซึ งได้ผลการประเมินหาค่าความสอดคล้องโดยผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 ท่าน อยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลียเท่ากับ x = 4.50, S.D. = 0.50 – x = 5.00, S.D. = 0.00 และผล
การประเมิ น ความสามารถในงานวิ จ ัย /งานวิ จ ัย ในชันเรี ย นของครู พ บว่ า พัฒ นาการทางด้า น
ความสามารถในการเขียนงานวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค่าเฉลียเท่ากับ x = 3.74, S.D. = 0.41 – x = 3.87, S.D. = 0.45 คิดเป็ นร้อยละ 77.29/74.38
5. นํา แบบประเมินความสามารถในงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยนไปปรั บปรุ ง แก้ไ ข
เกี ยวกับ ข้อคํา ถามให้มี ค วามชัดเจน สามารถสื อความได้ง่ า ยตามคํา แนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญ ดัง
รายละเอียดในแผนภูมิภาพที 25
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการสร้างแบบประเมินความสามารถ
ในงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยน แล้วนําข้อมูลมาประมวลจัดทําเครื องมือ
สร้างแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยนตามขอบข่ายเนือหาทีกําหนด
นําแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยน เสนอต่อทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพือตรวจสอบความชัดเจนถูกต้อง และเหมาะสม นําไปปรับปรุ ง แก้ไข
นําแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยนเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ
เพือตรวจสอบความถูกต้องและความตรงเชิงเนือหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
นําแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยน
ไปปรับปรุ ง แก้ไข ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
แผนภูมิภารพที 25 ขันตอนการสร้างและพัฒนาแบบประเมินความสามารถในงานวิจยั /งานวิจยั
ในชันเรี ยนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ฉบับที 6 แบบประเมินตนเองในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ าง
บุคคล
เป็ นการประเมินตนเองในการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 4 ด้าน ซึ งเป็ นการประเมินพฤติกรรมหรื อ
ปฏิบตั ิกิจกรรม ซึ งมีเกณฑ์ระดับคุณภาพ แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ
ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันเป็ นประจํา
สมําเสมอหรื อทุกครัง
ระดับ 3 ดี
หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันเป็ นส่ วนใหญ่
ระดับ 2 พอใช้ หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันเป็ นบางครัง
ระดับ 1 ปรับปรุ ง หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันเป็ นส่ วนน้อย
ผูว้ ิจยั ได้ร่วมกับผูน้ ิ เทศและครู ผูน้ ิ เทศและปรึ กษาทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ กําหนด
เกณฑ์ทีใช้ในการให้ความหมายโดยการให้ค่าร้อยละเฉลียเป็ นรายข้อ ดังนี
ตังแต่ 80.00 ขึนไป หมายถึง มีความสามารถในการกําหนดกลยุทธ์การเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอยูใ่ น
ระดับดีมาก
70.00 – 79.00 หมายถึง มีความสามารถในการกําหนดกลยุทธ์การเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอยูใ่ น
ระดับดี
60.00 – 69.00 หมายถึง มีความสามารถในการกําหนดกลยุทธ์การเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอยูใ่ น
ระดับพอใช้
50.00 – 59.00 หมายถึง มีความสามารถในการกําหนดกลยุทธ์การเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอยูใ่ น
ระดับปรับปรุ ง
ตํากว่า – 49.00 หมายถึง มีความสามารถในการกําหนดกลยุทธ์การเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอยูใ่ น
ระดับต้องปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างและพัฒนาแบบประเมินตนเอง ทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี
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1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวข้องกับสร้างเครื องมือแบบประเมินความสามารถ
ทีมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้วนําข้อมูลมาพิจารณา
ถึ ง ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ใ นทางปฏิ บ ัติ จ ริ ง เพื อจัด ทํา เครื องมื อ แบบประเมิ น
ความสามารถของครู
2. สร้ างเครื องมื อแบบประเมิน ตนเองที สอดคล้องกับ การจัด การเรี ย นที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลตามขอบข่ายเนือหาทีกําหนด
3. แบบประเมินตนเองทีสร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพือตรวจสอบ
ความถูกต้องและนําไปปรับปรุ ง แก้ไข
4. นําแบบประเมินตนเองทีปรับปรุ ง แก้ไข แล้วเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและตรวจสอบความตรงของเนื อหา (Content Validity) ภาษาทีใช้และนํามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องทีมีค่าเฉลี ย ( x ) มากกว่า 3.50 ขึนไป และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น้อยกว่า
1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้ จากนันนําคะแนนทีผูเ้ ชียวชาญประเมินมาหา
ค่าความสอดคล้องของแบบประเมินตนเอง โดยใช้การคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องตามสู ตร
(มาเรี ยม นิ ลพันธุ์, 2555 : 179) จากนันนําข้อมูลทีรวบรวมจากผูเ้ ชี ยวชาญประเมินมาหาค่าความ
สอดคล้องของแบบประเมินความสามารถของครู พร้อมกับปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมินตนเองที
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื องภาษา และรายละเอียดของ
ประเด็นคําถามให้มีความชัดเจน ซึ งได้ผลการประเมินหาค่าความสอดคล้องโดยผูเ้ ชียวชาญจํานวน
5 ท่าน อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลียเท่ากับ x = 4.50, S.D. = 0.50 – x = 5.00, S.D. = 0.00 และ
ผลการประเมินตนเองของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพิมขึนตามลําดับ มีค่าเฉลียเท่ากับ x = 3.28, S.D. = 0.26 – x = 3.69, S.D. = 0.67
5. นํา แบบประเมิ นตนเองไปปรั บ ปรุ ง แก้ไข เกี ยวกับข้อคํา ถามให้มี ความชัดเจน
สามารถสื อความได้ง่ายตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภูมิภาพที 26
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ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวข้องกับสร้างเครื องมือแบบประเมิน
ความสามารถทีมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
สร้างแบบประเมินตนเองทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตามขอบข่ายเนือหาทีกําหนด
นําแบบประเมินตนเองเสนอต่อทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความชัดเจนถูกต้องและ
เหมาะสม นําไปปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบประเมินตนเองเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ เพือตรวจสอบความถูกต้อง
และความตรงเชิงเนื อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
นําแบบประเมินตนเองไปปรับปรุ ง แก้ไข ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
แผนภูมิภาพที 26 ขันตอนการสร้างและพัฒนาแบบประเมินตนเองทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ฉบั บที 7 ประเด็ นสนทนากลุ่ ม เกียวกับ รู ป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู เพือเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
เป็ นประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ น การสร้ า งและพัฒนาประเด็ น
สนทนากลุ่มเกี ยวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลดังนี
1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกับประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ทีแล้วนําข้อมูลมา
ประมวลจัดทําเครื องมือ
2. สร้ างประเด็นสนทนากลุ่ มเกี ยวกับ รู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พครู เพือเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามขอบเขตเนือหาทีกําหนด
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3. นํา ประเด็ น สนทนากลุ่ ม เกี ยวกับ รู ป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลที สร้ า งขึ นเสนอต่ อ อาจารย์ที ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้องและนําไปปรับปรุ งแก้ไข
4. นํา ประเด็ น สนทนากลุ่ ม เกี ยวกับ รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีปรับปรุ งแก้ไข แล้วเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญ 5
ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษาทีใช้และ
นํามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องที มีค่าเฉลี ย ( x ) มากกว่า 3.50 ขึนไป และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) น้อยกว่า 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้ จากนันนําคะแนนทีผูเ้ ชียวชาญ
ประเมินมาหาค่าความสอดคล้องของประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้การคํานวณค่าดัชนี ความ
สอดคล้องตามสู ตร (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 179) พร้อมกับปรับปรุ งแก้ไขประเด็นสนทนากลุ่ม
เกี ยวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในเรื องภาษา และรายละเอีย ดของประเด็นคํา ถามให้มีความชัดเจน ซึ งได้ผลการประเมิน
หาค่าความสอดคล้องโดยผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 ท่าน อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลียเท่ากับ x = 4.50,
S.D. = 0.50 – x = 5.00, S.D. = 0.00 ซึ งสอดคล้องกับประเด็นสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์ทีน่าสนใจ
ดังนี
“การให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสี ย โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรี ยนได้ เข้ ามามีส่วนรั บรู้ สภาพปั ญหา
ของห้ องเรี ยน โรงเรี ยน และร่ วมกันคิดหาวิธีการ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต
โดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึ กษา การประชุมผู้ปกครองโดยการสร้ างความเข้ าใจระหว่ าง
บุคคลกับโรงเรี ยนได้ รับทราบความก้ าวหน้ าของบุตรหลานของตน หากกระทําเฉพาะผู้บริ หาร
สถานศึ กษาและครู ก็จะทําให้ คุ ณภาพการศึ กษาประสบผลสําเร็ จ (มรรคผล) ได้ อยาก ดังนันต้ อง
สร้ างความตระหนั ก ให้ กั บผู้ป กครองได้ รั บ ทราบความจํา เป็ นและความสํา คั ญ ของการพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรี ยน”
(บทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
“จากการสังเกตยังพบว่ า สภาพปั จจุบันของครู นันส่ วนใหญ่ จะวิเคราะห์ ผ้ เู รี ยนช่ วงเปิ ดภาค
เรี ยน หรื อช่ วงที ทําการจัดการเรี ยนการสอนทําให้ การเตรี ยมการการวางแผนการจัดการเรี ยนการ
สอนไม่ ตรงตามศักยภาพของผู้เรี ยน ดังนันการพูดคุยแลกเปลียนเรี ยนรู้ กับครู ประจําชัน ก็จะช่ วยให้
ได้ ข้อมูลนักเรี ยนที มีความเที ยงตรง และสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งและตรงตามสภาพปั ญหาของ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอย่ างแท้ จริ ง”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
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“การให้ คาํ ปรึ กษาชี แนะ (Coaching) ก็ถือได้ ว่าเป็ นสิ งจําเป็ นและสําคัญต่ อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาซึ งถ้ าคําปรึ กษาทีดีและเป็ นประโยชน์ กจ็ ะช่ วยให้ ครู สามารถนําคําแนะนําไปใช้ ใน
การวางแผนที ถูกต้ องหรื ออาจจะให้ คาํ แนะนําแหล่ งสื บค้ นข้ อมูลหรื อแหล่ งข้ อมูลที อยู่ในรู ปของ
เอกสารในสื บค้ นทีเป็ นประโยชน์ และเป็ นแหล่ งอ้ างอิ งในการพัฒนาผลงานทางวิ ชาการหรื อซึ งเป็ น
พื นฐานสํ า คั ญ ที จะต่ อยอดจากการจั ด การเรี ยนการสอนสู่ การพั ฒ นางานประจํ า ให้ เป็ น
กระบวนการวิจัยในอนาคต”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
“รู้ จักหาวิธีต่าง ๆ มาพัฒนาเด็กแต่ ละคนให้ มีความรู้ ความสามารถทีดียิงขึ น”
(บทสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
“นักเรี ยนได้ รับการพัฒนาไปในทางที ตนเองขาดหายไป เกิ ดผลกับครู ผ้ ูสอน คื อ ครู
สามารถจัดรู ปแบบการสอนทีเหมาะสมกับผู้เรี ยน”
(บทสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
“ในการจัดการจัดการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ างระหว่ า งบุคคลต้ องให้ ความรู้
ความเข้ า ใจทั งตั ว ครู ผ้ ูส อนและผู้ป กครอง จั ด ทํา การวิ เ คราะห์ นั ก เรี ยนรายบุ ค คลเพื อจั ด กลุ่ ม
ความสามารถ และมีสือการเรี ยนการสอนที หลากหลาย เทคนิ ควิธีการสอนสําหรั บนักเรี ยนแต่ ละ
กลุ่ม”
(บทสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
“การจัดการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคลจะนําไปสู่การศึกษาเด็ก
เป็ นรายกรณี และการทําวิจัยในชันเรี ยน”
(บทสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
“ครู เข้ าใจปั ญหา ความสามารถของนักเรี ยน ซึ งนําไปสู่ การแก้ ไขและพัฒนานักเรี ยน
ตามศักยภาพของผู้เรี ยน”
(บทสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
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“ในการพั ฒนาการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลต้ องได้ รับ การ
พั ฒนาตั งแต่ ระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษาซึ งเป็ นจุ ด เริ มต้ นของการเตรี ยมความพร้ อม ความสนใจ
ความสามารถของนักเรี ยน ซึ งการฝึ กประสบการณ์ ของนักเรี ยนก่ อนประถมศึกษาจะเน้ นที เทคนิ ค
ในการปฏิ บัติจริ งทําให้ นักเรี ยนมีความสามารถทางด้ านพัฒนาการเพิมมากขึน ทังนีอยากให้ ทางฝ่ าย
วิชาการนําคุณครู ในระดับก่ อนประถมศึกษาได้ ศึกษาดูงานโรงเรี ยนที เป็ นต้ นแบบการเรี ยนการสอน
ก่ อนประถมศึกษา”
(บทสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
5. นํา ประเด็ น สนทนากลุ่ ม เกี ยวกับ รู ป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เกี ยวกับ ข้อ ความ
ให้ มี ค วามชั ด เจน สามารถสื อความได้ ง่ า ยตามคํา แนะนํ า ของผู ้เ ชี ยวชาญ ดั ง รายละเอี ย ด
ในแผนภูมิภาพที 27
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการสร้างประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับ
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ฯ แล้วนําข้อมูลมาประมวลจัดทําเครื องมือ
สร้างประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ฯ ตามขอบข่ายเนื อหาทีกําหนด
นําประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ฯ เสนอต่อทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพือตรวจสอบความชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม นําไปปรับปรุ ง แก้ไข
นําประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ฯ เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ
เพือตรวจสอบความถูกต้องและความตรงเชิงเนือหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
นําประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ฯไปปรับปรุ ง แก้ไข
ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
แผนภูมิภาพที 27 ขันตอนการสร้างและพัฒนาประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ฉบับที 8 แบบประเมินทักษะการคิดของนักเรียน
เป็ นการประเมิ น ทัก ษะการคิ ด ของนัก เรี ย นในการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน 10 ข้อ ซึ งเป็ นการ
ประเมินพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรม ซึ งมีเกณฑ์ระดับคุณภาพ แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ
4 หมายถึง ความสามารถในการคิดของนักเรี ยนในระดับดีมาก
3 หมายถึง ความสามารถในการคิดของนักเรี ยนในระดับดี
2 หมายถึง ความสามารถในการคิดของนักเรี ยนในระดับพอใช้
1 หมายถึง ความสามารถในการคิดของนักเรี ยนในระดับน้อย
ผูว้ ิจยั ได้ร่วมกับผูน้ ิ เทศและครู ผนู ้ ิ เทศและปรึ กษาทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ กําหนดเกณฑ์
ทีใช้ในการให้ความหมายโดยการให้ค่าร้อยละเฉลียเป็ นรายข้อ ดังนี
ร้อยละ 80 - 100 หมายถึง ความสามารถในการคิดของนักเรี ยนในระดับดีมาก
ร้อยละ 70 – 79 หมายถึง ความสามารถในการคิดของนักเรี ยนในระดับดี
ร้อยละ 60 – 69 หมายถึง ความสามารถในการคิดของนักเรี ยนในระดับพอใช้
ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง ความสามารถในการคิดภาระงานของนักเรี ยนในระดับน้อย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างและพัฒนาแบบประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนทีสอดคล้อง
กับการจัดการเรี ยนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวข้องกับสร้างเครื องมือแบบประเมินความสามารถ
ทีมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) แล้วนําข้อมูลมาพิจารณา
ถึ ง ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ใ นทางปฏิ บ ัติ จ ริ ง เพื อจัด ทํา เครื องมื อ แบบประเมิ น
ความสามารถของนักเรี ยน
2. สร้ างเครื องมื อ แบบประเมิ นตนเองที สอดคล้องกับ การจัด การเรี ย นที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลตามขอบข่ายเนือหาทีกําหนด
3. นํา แบบประเมินทักษะการคิดของนัก เรี ย นที สร้ างขึ นเสนอต่ออาจารย์ที ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้องและนําไปปรับปรุ ง แก้ไข
4. นําแบบประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนทีปรับปรุ ง แก้ไข แล้วเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ
5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity) ภาษาทีใช้และ
นํามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องที มีค่าเฉลี ย ( x ) มากกว่า 3.50 ขึนไป และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) น้อยกว่า 1.00 ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้ จากนันนําคะแนนทีผูเ้ ชียวชาญ
ประเมินมาหาค่าความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะการคิด ของนักเรี ยนโดยใช้การคํานวณค่า
ดัชนีความสอดคล้องตามสู ตร (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2555 : 179) จ า ก นั น นํ า ข้ อ มู ล ที ร ว บ ร ว ม จ า ก
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ผูเ้ ชียวชาญประเมินมาหาค่าความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถของนักเรี ยน พร้อมกับ
ปรับปรุ งแก้ไขแบบประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในเรื องภาษา และรายละเอีย ดของประเด็นคํา ถามให้มีค วามชัดเจน ซึ ง
ได้ผลการประเมินหาค่าความสอดคล้องโดยผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 5 ท่าน อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย
เท่ากับ x = 4.50, S.D. = 0.50 – x = 5.00, S.D. = 0.00 และผลการประเมินทักษะการคิดของ
นักเรี ยนซึ งได้จากการแบบประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู มีค่าเฉลียเท่ากับ x = 2.55, S.D. = 0.49 – x = 3.25,
S.D. = 0.16 คิดเป็ นร้อยละ 81.25/63.80
5. นําแบบประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนไปปรับปรุ ง แก้ไข เกียวกับข้อคําถามให้มี
ความชัดเจน สามารถสื อความได้ง่ายตามคําแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญ ดังรายละเอียดในแผนภูมิภาพ
ที 28
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวข้องกับสร้างเครื องมือแบบประเมิน
ความสามารถทีมีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
สร้างแบบประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลตามขอบข่ายเนื อหาทีกําหนด
นําแบบประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนเสนอต่อทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เพือตรวจสอบความชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม นําไปปรับปรุ งแก้ไข
นําแบบประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนเสนอต่อผูเ้ ชียวชาญ
เพือตรวจสอบความถูกต้องและความตรงเชิงเนือหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
นําแบบประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนไปปรับปรุ ง แก้ไข ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
แผนภูมิภาพที 28 ขันตอนการสร้างและพัฒนาแบบประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนทีสอดคล้อง
กับการจัดการเรี ยนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ขั นตอนที ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ข องการนํ า รู ป แบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคลไปใช้ ก่อน
ใช้ จริง (Tryout)
วัตถุประสงค์
1. เพือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลก่อนนําไปใช้จริ ง
2. เพือตรวจสอบคุณภาพเครื องมือประกอบรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลก่อนนําไปใช้จริ ง
แหล่ งข้ อมูล
ประชากรที ใช้ใ นการศึ ก ษาวิจยั ครั งนี เป็ นครู ที สัง กัดสํา นักงานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาชัย ภูมิ เขต 3 ซึ งประกอบด้วย โรงเรี ย นซับใหญ่ วิท ยาคม โรงเรี ย นชุ ม ชนบัว บาน
สามัคคี โรงเรี ยนบ้านตลุ กคูณพัฒนา และนักเรี ยนโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม ในปี การศึกษาที 2
ปี การศึกษา 2556 จํานวน 150 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี คือ ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม
ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 87 คน แบ่งเป็ นหัวหน้าสายชัน ซึ งทําหน้าทีโค้ช จํานวน
4 คน ครู ผสู้ อนทีทําหน้าทีรับการโค้ช จํานวน 8 คน และนักเรี ยน จํานวน 75 คน ซึ งได้มาด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง
วิธีการดําเนินการ
เพื อให้ เ กิ ด ความสามารถในการนํา รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้สู่ชนเรี
ั ยน อันเกิดจากการสังเคราะห์
ข้อมูลพืนฐานในขันตอนที 1 ในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลดังนี
การนํา รู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้ก่อนใช้จริ ง (Tryout) เป็ นการดําเนินการในการสร้างความตระหนัก
ให้กบั ครู ให้เห็ นความสําคัญของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และผูว้ ิจยั ได้เชิ ญวิทยากรที มี ความเชี ยวชาญเกี ยวกับรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการ
อบรมเชิ งปฏิ บตั ิการรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุ คคล ซึ งสามารถสรุ ปผลการดําเนิ นการตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดงั นี
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รู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล (BOONSARIT Model) ไปใช้ก่อนใช้จริ ง (Tryout) ในภาคสนาม (Field Tryout)
โดยรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คลมี องค์ป ระกอบที เกี ยวข้องสั นพัน ธ์ ก ันทัง หลัก การ วัตถุ ประสงค์ เงื อนไขสู่ ค วามสําเร็ จ
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและขันตอน 9 ขันดังนี
ขันที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) เป็ นการศึกษาข้อมูลพืนฐาน
ของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีเกิดขึนในห้องเรี ยน และร่ วมกัน
พัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน และเป็ นการสร้ างความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับการนํา
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ไปใช้ โดยเริ มต้น จากการสร้ า งความเชื อมันและความไว้ว างใจโดยการสร้ า งความคุ ้น เคยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันโดยการสังเกตการสอนซึ งกันและกันและบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิ
ตามสภาพความเป็ นจริ งโดยไม่การประเมิน และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์กบั ครู ซึ งตลอด
กระบวนการมีผเู ้ ชียวชาญเป็ นพีเลียงและให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา (Coach, Mentor)
วัตถุประสงค์ เพือศึกษาสภาพและปั ญหาของครู และความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือนําไปสู่ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
วิธีการดําเนินการ
บทบาทของครู
1. ครู ร่วมกันสร้างความคุน้ เคยและความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันโดยการสังเกตการ
สอนซึ งกัน และกั น และมี ก ารฝึ กการโค้ ช (Coaching)
การโค้ ช แบบเพื อนช่ ว ยเพื อน
(Peer Coaching) การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor Coaching) การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching)
2. ครู ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาทีเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยร่ วมกันศึ กษาจาก
ข้อมูลสารสนเทศในชันเรี ยน ผลการจัดการเรี ยนการสอนทีสะท้อนถึ งผลการเรี ยน เพือนําไปสู่
การวางแผนการแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนและประเด็นทีจําเป็ นและสําคัญทีจะช่วยในการพัฒนาร่ วมกัน
3. ครู ร่วมกันวิเคราะห์ตนเองโดยการเชื อมโยงสภาพปั ญหาทีเกิดขึนภายในชันเรี ยนและ
ร่ ว มกํา หนดความต้อ งการจํา เป็ นในการพัฒ นาตนเองด้ว ยรู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล ทังด้านความรู ้ความเข้าใจและ
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สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาและพัฒนาการ
สอนให้สูงขึน
4. ครู ร่ วมกั น สรุ ปปั ญ หาที เกิ ด ขึ นที ส่ งผลถึ ง การจั ด การเรี ยนการสอนของครู
ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเป็ นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และร่ วมกันกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยปรึ กษาหารื อผูเ้ ชียวชาญ หรื อผูท้ ีทําหน้าทีในการโค้ช
บทบาทผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษา (Coach, Mentor) จะดูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครู และช่ วยในการหาแหล่ งของข้อมูลที เป็ นประโยชน์ ต่อการวิเคราะห์ ปั ญหา และให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนแก้ไขปั ญหา การกําหนดความต้องการจําเป็ น การพัฒนาความพร้อม
ของผูท้ าํ หน้าทีโค้ชและพีเลียง รวมถึงครู ผกู ้ ารโค้ชก่อนปฏิบตั ิการพัฒนาวิชาชีพครู
ขันที 2 การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O) คือ การจัดลําดับความต้องการ
จําเป็ นอันเกิดจากการศึกษาข้อมูลพืนฐาน บริ บท และความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนการ
สอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคลของครู ทีเกิ ดขึ นในชันเรี ยน และนําข้อมูลทีได้มาใช้การ
กําหนดวัตถุประสงค์สําหรับการพัฒนาสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ครู
วัตถุประสงค์ เพือประมวลผลและจัด ลําดับความต้องการจําเป็ นครู ในการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ร่ ว มกัน ประมวลผลสภาพปั ญหา ผลการจัดการเรี ย นการสอน ความสํา คัญและ
ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาวิชาชี พครู อนั เกิดจากขันที 2 โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศภายในชัน
เรี ยนและโรงเรี ยนร่ วมกับการประมวลผล
2. ร่ วมกันจัดลําความสําคัญของปั ญหาโดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากการศึกษาข้อมูล
พืนฐานในขันที 1 และร่ วมกันกําหนดวัตถุประสงค์ แนวทาง กระบวนการ หรื อกลยุทธ์มาช่ วยใน
การสนับสนุ นรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
บทบาทผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษา (Coach, Mentor) จะดูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครู และช่วยในการหาแหล่งของข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการประมวลผล วิเคราะห์ปัญหา
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และให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดลําดับความสําคัญของปั ญหาเพือใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข
ปัญหา การกําหนดลําดับความต้องการจําเป็ น การพัฒนาความพร้อมของผูท้ าํ หน้าทีโค้ชและพีเลียง
รวมถึงครู ผกู ้ ารโค้ชก่อนปฏิบตั ิการพัฒนาวิชาชีพครู
ขันที 3 กําหนดวัตถุ ประสงค์ (Objective Setting = O) คื อ ครู ร่วมกันกําหนด
วัตถุประสงค์อนั เกิดจากจัดการกระทําข้อมูลและการประเมินความต้องการจําเป็ นของครู จากขันที
2 เพือกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
วัตถุประสงค์ เพือกําหนดวัตถุ ประสงค์การพัฒนาวิชาชี พในการขับเคลือนรู ปแบบการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
ครู ร่ วมกั น กํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นา วางแผนการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู
อันประกอบด้วย การโค้ช (Coaching) การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การโค้ชเพือ
พัฒนาความรู้ และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ชแบบพีเลี ยง (Mentor Coaching)
การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพครู ที
สะท้อนถึงสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล อันประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน (Knowing the Learner) 2. กลยุทธ์การออกแบบการเรี ยนการสอน (Instructional Strategies)
3. การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) 4.
การวัดผลประเมินผล (Assessment for, as of Learning) 5. การทํางานประจําให้เป็ นการวิจยั
(Routine to Research) รวมถึ ง การสร้ างเครื องมื อที ใช้ใ นการพัฒนาวิช าชี พ ครู โดยตลอด
กระบวนการมีผเู ้ ชียวชาญเป็ นพีเลียงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํา (Coach, Mentor)
บทบาททีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ในขันตอนนีผูท้ ีทําหน้าทีเป็ นพีเลียงและผูใ้ ห้ปรึ กษาแนะนําจะให้คาํ แนะนําเกียวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครู อันประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการโค้ช (Coaching) การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน
(Peer Coaching) การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor Coaching) การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) และ
คอยเป็ นพีเลี ยงและให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล อันประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้/แผนการ
เรี ย นรู ้ กลยุท ธ์ ก ารออกแบบการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล การวัดและ
ประเมินผล และการพัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยกกระบวนการวิจยั
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ขันที 4 เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N) คือ ขันพัฒนาความรู ้ ความ
เข้าใจ และสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู โดยการ
ฝึ กอบรม การสร้ างเครื อข่ายการปฏิ บตั ิการ โดยการเชิ ญวิทยากรทีมี ความรู ้ สามารถมาให้ความรู้
ความเข้าใจในรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยตลอดกระบวนการจะใช้วิธีการโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive
Coaching) ซึ งวิทยากรจะให้ความรู ้ความเข้าใจทังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
เพือให้ครู มีความรู้ความเข้าใจในรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เ พือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างเพิมมากขึน
วัตถุ ป ระสงค์ เพื อพัฒ นาความรู้ ความเข้า ใจ และความสามารถในการจัด การเรี ย น
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ครู เ ข้า ร่ ว มการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารรู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ระหว่างวันที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556
จํานวน 2 วัน เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในขันตอนของการเป็ นพีเลียงและผูใ้ ห้
ปรึ กษาแนะนําเกี ยวกับการพัฒนาวิชาชี พครู อันประกอบด้วย เทคนิ ค และวิธีการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive
Coaching) การโค้ชแบบพีเลี ยง (Mentor Coaching) การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน
(Instructional Coaching) และการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล อัน
ประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ กล
ยุทธ์การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การวัดและประเมินผล และ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยกกระบวนการวิจยั
2. ครู ผู ้เ ข้า รั บ การอบรมจะได้ รั บ การทดสอบความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ รู ป แบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ก่อนและ
หลังการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3. การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารรู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จะอยูใ่ นความดูแลของวิทยากรผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
และพีเลียงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํา (Coach, Mentor)
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บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ในขันตอนนี ผูท้ ีทําหน้าทีพีเลี ยงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนําจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมการในการ
พัฒนาครู ดา้ นความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาวิชาชี พครู และการพัฒนากาเรี ยน
การสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลโดยการจัดอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารทังภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ โดยจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมเพือพัฒ นาความรู ้ความเข้าใจเกียวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จํานวน 2 วัน ระหว่าง
วันที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ทังนี จะมีการทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับรู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยวิทยากร
ทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงทางด้านการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) คือ ขันที
ครู ผา่ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการและการสร้างเครื อข่ายการปฏิบตั ิการทีเกียวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
เลือกรู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสมกับความสามารถ ความพร้อม และความสนใจ
สําหรับผูเ้ รี ยน โดยตลอดกระบวนการมีผูเ้ ชี ยวชาญเป็ นพีเลียงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํา (Coach,
Mentor)
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ครู ฝึกดําเนินการในการออกแบบหน่วยการเรี ยน/แผนการเรี ยนรู ้
2. เพือให้ครู สามารถเลือกรู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความสอดคล้องกับความรู ้
ความสามารถ ความสนใจของผูเ้ รี ยนทีเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดตามวัตถุประสงค์
ทีกําหนดไว้
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ร่ วมกันวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการ
ออกแบบหน่ วยการเรี ย นรู ้ /แผนการเรี ย นรู ้ อันเกิ ดจากการวิเคราะห์ ม าตรฐานและตัวชี วัดจาก
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยตลอดกระบวนการมีการโค้ชแบบ
เพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching) ซึ งเป็ นเพือนครู ทีสอนในระดับชันเดี ยว/ครู ทีสอนในสายชัน
เดี ยวกัน และครู บรรจุใหม่จะมีครู ทีมีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิ ค
การโค้ช แบบพี เลี ยง (Mentor Coaching) เป็ นเพื อนคู่ คิ ด และคอยให้ ค าํ แนะนํา ชี แนะและ
แลกเปลียนรู้ รวมถึงการโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) โดยหัวหน้าสาย
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ชันเพือคําแนะนํา และช่วยเหลือ เพือตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ให้
มีประสิ ทธิ ภาพก่อนนําไปใช้จริ ง และมีการออกนิ เทศ ติดตาม ช่วยเหลือ (Supervision, Monitoring,
Coaching) โดยฝ่ ายบริ หารอันประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงาน
วิชาการ หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ และหัวหน้าสายชัน
1. ครู นาํ หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ทีผ่านการแนะนําจากพีเลียงและผูท้ ีทําหน้าที
โค้ชไปใช้ในการจัดการกิจกรรมการเรี ยนการสอนภายในชันเรี ยน โดยตลอดกระบวนการมีผทู ้ ีทํา
หน้าทีการโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน (หัวหน้าสายชัน) พีเลียง (หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ) การโค้ช
(ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน) การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (ครู ทีสอนในระดับเดียวกัน)
2. หลังเสร็ จสิ นการจัดการเรี ยนการสอนครู ตอ้ งประเมินตนเองเพือนําผลทีได้มาใช้
เป็ นข้อมูลพืนฐานในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนในครังต่อไป
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
1. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลี ยงมี ส่วนร่ วมในการปรับปรุ งแก้ไขหน่ วยการ
เรี ยนรู้/แผนการเรี ยนรู้ทีถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์เพือให้ได้หน่วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู้ทีมี
ประสิ ทธิ ภาพสู่ หอ้ งเรี ยน
2. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงประเมินหน่ วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้โดย
แบบประเมินหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการรู ้ก่อนนําไปใช้จริ งในห้องเรี ยน
3. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงเข้าร่ วมสังเกตการจัดการจัดกาเรี ยนการสอน
โดยใช้แบบสังเกตการสอนแบบมีโครงสร้าง
4. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงนําผลทีได้จากการประเมินหน่วยการเรี ยนรู ้/
แผนการเรี ยนรู ้ และผลการสังเกตการสอนมาร่ วมสะท้อนผล (Feedback) เพือใช้เป็ นข้อมูลในการ
ออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอนในครังต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ขันที 6 ครู มีความสามารถในการวัดและประเมินผล (Ability of Assessment = A) คือ
ครู ต้องออกแบบและพัฒนาเครื องมื อในการวัดผลประเมินผลทีสอดคล้องกับหน่ วยการเรี ย นรู้ /
แผนการเรี ยนรู้ รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วัตถุ ประสงค์ เพื อพัฒนาความสามารถของครู ในการวัดและประเมินผลทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ร่ วมกันออกแบบเครื องมือวัดและประเมินผลทีมีความสอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู้/
แผนการเรี ย นรู ้ รู ป แบบ เทคนิ ค วิธี ก ารสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ซึ งใช้เทคนิ ค
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การโค้ชแบบเพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching) ของครู ทีสอนในระดับชันเดี ยวกันหรื อสายชัน
เดียวกัน การโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) โดยทีมงานวิชาการอัน
ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ หัวหน้าสายชันและหัวหน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ โดยตลอด
กระบวนการมี ผู ้เ ชี ยวชาญคอยให้ ค ํา แนะนํา และช่ ว ยเหลื อ ในการออกแบบเครื องมื อ วัด และ
ประเมินผลให้มีประสิ ทธิภาพ
2. ครู นํา เครื องมื อ ที ผ่ า นการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี ยวชาญหรื อ ผู ้ที ทํา หน้า ที การโค้ช เพื อ
พัฒนาการเรี ยนสอน ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
3. นําผลทีได้จากการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนมาวิเคราะห์ผล
เพือนําผลทีได้มาใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการปรับปรุ งและพัฒนาเครื องมือการวัดและประเมินผล
ในครังต่อไป
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
1. คํา ปรึ ก ษาแนะนํา และพี เลี ยงมี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขเครื องมื อ วัด และ
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้ทีถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์
เพือให้ได้เครื องมือวัดและประเมินผลทีมีประสิ ทธิ ภาพสู่ หอ้ งเรี ยน
2. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงประเมินหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้โดยแบบ
ประเมินหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ทีมีการกําหนดเครื องมือวัดและประเมินผลก่อนนําไปใช้
จริ งสู่ หอ้ งเรี ยน
3. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลี ยงเข้าร่ วมสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
แบบสังเกตการสอนแบบมีโครงสร้าง
4. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และพีเลี ยงนําผลที ได้จากการประเมิ นหน่ วยการเรี ยนรู้ /
แผนการเรี ย นรู ้ ที มี ก ารกําหนดเครื องมื อวัด และประเมิ นผล และผลการสั ง เกตการสอนมาร่ ว ม
สะท้อนผล (Feedback) เพือใช้เป็ นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาเครื องการวัดและประเมินผล
ในครังต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ขันที 7 การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั (Routine to Research = R) คือ ครู นาํ สภาพ
ปั ญหาทีเกิ ดขึนจากการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่างบุ คคลมาใช้เป็ นข้อมูล
พืนฐานมาใช้กาํ หนดปั ญหา/วัตถุประสงค์ของการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ เพือพัฒนาความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั
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วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ครู เข้าร่ วมการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ งผูท้ ีทําหน้าที พีเลียงและผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
ช่วยเหลื อได้เชิ ญวิทยากรทีมีความรู ้ความสามารถมาให้ความรู ้ ทงทางภาคทฤษฎี
ั
ภาคปฏิ บตั ิ โดย
ตลอดกระบวนการครู จะได้รับการดูแลและได้รับคําปรึ กษาจากวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถ
2. ครู นํา ผลการจัด การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลจากระบบ
สารสนเทศในชันเรี ยนมาใช้เป็ นข้อมูล พืนฐานในการกําหนดประเด็นปั ญหา วัตถุ ประสงค์ของ
การวิจยั เพือหาหรื อสร้างนวัตกรรมการเรี ยนการสอนมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชี ยวชาญคอยให้
คําแนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
3. ครู ฝึกเขียนรายงานการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่าง
ต่อเนือง
4. ครู ฝึกนําเสนอ/และแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยนทีเกิดจากการ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชี ยวชาญ
คอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ในขันตอนนี ผูท้ ีทําหน้าทีพีเลี ยงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนําจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมการในการ
พัฒนาครู ดา้ นความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาการเรี ยน
การสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลโดยการจัดอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารทังภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ โดยจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมเพือพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกียวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จํานวน 2 วัน ระหว่าง
วันที 25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 โดยมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกียวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล โดยวิทยากรทีมี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงทางด้านการพัฒนาวิชาชี พครู และการพัฒนาการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (Individual Differentiated
Diagnostic = I) คือ การนําผลทีได้จากการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนมาวินิจฉัยเพือศึกษาพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล และเลือกนวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิ คให้มีความ
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สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรี ยน
แต่ละบุคคล
วัตถุ ประสงค์ เพือพัฒนาความสามารถในการวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคลได้อย่างถูกต้องชัดเจน
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ครู นาํ ผลทีได้จากการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนมาวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ น
รายบุค คล โดยจัดกลุ่ มนัก เรี ยนที มี ความสามารถแตกต่างกัน เพือเลื อกสรรนวัตกรรมการเรี ย น
การสอนทีมีความสอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน โดย
ตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
2. ครู ร่วมกันวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
เลือกนวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ เทคนิควิธีการสอนให้มีความเหมาะสม/ความสอดคล้อง
เพื อเสริ ม สร้ า งผูเ้ รี ย นให้ ต รงกับ ความรู ้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ย น
โดยตลอดกระบวนการมี พี เลี ยง ผูเ้ ชี ยวชาญคอยให้ค าํ แนะนํา และชี แนะอย่า งต่ อ เนื อง ครู นํา
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพือ
เสริ มสร้ างผูเ้ รี ยนให้ตรงกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยนไปใช้กบั
นั ก เรี ยนในชันเรี ยนเพื อพัฒ นาการเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
2. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ชีแนะ ช่วยเหลือให้ครู นาํ ผลทีได้จากการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน
มาวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยจัดกลุ่มนักเรี ยนทีมีความสามารถแตกต่าง
กัน เพือเลื อกสรรนวัตกรรมการเรี ยนการสอนทีมีความสอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชี ยวชาญคอยให้คาํ แนะนําและ
ชีแนะอย่างต่อเนือง
2. ให้ ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา ชี แนะ ช่ ว ยเหลื อให้ ก ับ ครู ใ นการวางแผนการจัด การเรี ย น
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและเลือกนวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ เทคนิ ค
วิ ธี ก ารสอนให้ มี ค วามเหมาะสม/ความสอดคล้ อ งเพื อเสริ มสร้ า งผู ้เ รี ยนให้ ต รงกับ ความรู้
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชี ยวชาญ
คอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
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3. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ชีแนะ ช่วยเหลือครู ในการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนที มีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพือเสริ มสร้ างผูเ้ รี ยนให้ตรงกับ
ความรู ้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ย นไปใช้ก ับ นัก เรี ย นในชันเรี ย นเพื อ
พัฒ นาการเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยตลอด
กระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
ขันที 9 ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั บุคคลอืนได้ (Teamwork, Transportability =
T) คือ ขันทีครู มีความรู ้ เข้าใจในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลที
เกิดจากความสามารถในการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ งประกอบด้วยนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิคทีสอดคล้องกับความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถและความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
กระบวนการวิจยั อัน เกิ ด จากการร่ ว มกัน วางแผนเพื อพัฒ นานัก เรี ย นอย่า งเป็ นระบบ สามารถ
แลกเปลี ยนรู ้และถ่ายทอดความรู ้ ทีเกิ ดจากประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั ให้กบั บุคคลอืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื อพัฒ นาระบบการทํา งานเป็ นที ม ให้ ก ับ ครู และสามารถขยายผล
การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กบั บุคคลอืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ร่ วมกันพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเป็ นระบบ
โดยการแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ / แลกเปลี ยนประสบการณ์ ซึ งกัน และกัน (เพื อนคู่ คิ ด ) รวมถึ ง การ
แลกเปลี ยนประสบการณ์ กบั ครู ผมู ้ ี ความชํานาญและเชี ยวชาญในการจัดการเรี ยนการสอนทีเป็ น
แบบอย่างได้ เช่ น ครู ใหม่แลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ กบั ครู ชาํ นาญพิเศษ (New Teacher, Instructional
Coaching, Mentor) หรื อทีเรี ยนจบในระดับปริ ญญาโท หรื อครู ที ได้รับรางวัลเกี ย รติ ยศ (Teacher
Awards) โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
2. นําเสนอผลทีเกิดจากการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
อย่างเป็ นระบบโดยการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ /แลกเปลี ยนประสบการณ์ ซึ งกันและกัน (เพือนคู่คิด)
ทีสมบูรณ์ถูกต้องชัดเจนก่อนนําไปขยายให้กบั ครู ในเครื อข่ายการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
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3. นํา ผลที เกิ ด จากการจัดการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลไป
แลกเปลี ยนรู ้และถ่ายทอดความรู ้ ทีเกิ ดจากประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั ให้กบั บุคคลอืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ให้คาํ แนะนํา ชี แนะ ช่ วยเหลื อ การทํางานเป็ นที มอย่างเป็ นระบบ และการถ่ ายทอด
ความรู ้อนั เกิดจากการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กบั เครื อข่ายได้
ถูกต้องชัดเจน สามารถนําความรู้ทีได้จากการแลกเปลียนเรี ยนรู้ไปจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ตารางที 15 สรุ ปขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1) : การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล (Design and Development : D and D)
ขันตอนการ
ดําเนินการวิจยั
ขันตอนที 2
การพัฒนา
(Development
D1) : การออกแบบ
และพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริมสร้ าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้ นความ
แตกต่ างระหว่ าง
บุคคล (Design
and Development
: D and D)

วัตถุประสงค์

วิธีดาํ เนินการ

แหล่ งข้ อมูล/
เครืองมือ/
กลุ่มเป้ าหมาย การวิเคราะห์ ข้อมูล

เพือพัฒนา และ
หาประสิ ทธิ ภาพ
รู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล
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ตารางที 15 สรุ ปขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1) : การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล (Design and Development : D and D) (ต่อ)
ขันตอนการ
ดําเนินการวิจยั

วัตถุประสงค์

วิธีดาํ เนินการ

แหล่ งข้ อมูล/
กลุ่มเป้ าหมาย
1. เพือสร้าง /
1. นําผลการ
- ข้อมูลการ
พัฒนาและหา
สังเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์
ประสิ ทธิ ภาพ
ทีได้จากขันตอน เนือหาจาก
รู ปแบบการพัฒนา การศึกษา
ขันตอน
วิชาชีพครู ฯ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษา
พืนฐานมา
วิเคราะห์
สังเคราะห์
ข้อมูลพืนฐาน
- ผูเ้ ชี ยวชาญ
รู ปแบบการ
สัมมนาวิชาชีพครู 5 คน
2. ระบุเป้ าหมาย
และผลลัพธ์ทีพึง
ประสงค์ของ
รู ปแบบพัฒนา
วิชาชีพครู ฯให้
ชัดเจน
3. ผูเ้ ชียวชาญ
พิจารณาความ
สอดคล้องและ
ความเหมาะสม
4.ปรับปรุ งตาม
คําแนะนําของ
ผูเ้ ชียวชาญ

เครืองมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล
- แบบวิเคราะห์
เนือหา
(Content Analysis)
- แบบประเมินความ
สอดคล้อง/ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
- ค่าเฉลียและค่า
ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อย
ละ
( x , S.D.,
ร้อยละ)
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ตารางที 15 สรุ ปขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1) : การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล (Design and Development : D and D) (ต่อ)
ขันตอนการ
ดําเนินการวิจยั

วัตถุประสงค์

วิธีดาํ เนินการ

แหล่ งข้ อมูล/
กลุ่มเป้ าหมาย
2. เพือสร้างและ 1. วิเคราะห์เนือหา - เอกสาร
หาประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตร
- สมรรถนะ
เครื องมือ
ครู การจัดการ
ประกอบการใช้
เรี ยนการสอนที การสอน
รู ปแบบวิชาชีพครู เน้นความแตกต่าง - ผูเ้ ชียวชาญ
5 คน
ได้แก่
ระหว่างบุคคล
ฉบับที แบบ
2. ผูเ้ ชียวชาญ
- ผูบ้ ริ หาร
สัมภาษณ์เกียวกับ พิจารณาความ
ครู โรงเรี ยน
สมรรถนะด้านการ สอดคล้องและ
ซับใหญ่
สอน การจัดการ
ความเหมาะสม
วิทยาคม
เรี ยนการสอนทีเน้น 3.ปรับปรุ งตาม
ความแตกต่าง
คําแนะนําของ
ระหว่างบุคคล
ผูเ้ ชียวชาญ
ฉบับที
แบบทดสอบความรู ้
ความเข้าใจเกียวการ
จัดการเรี ยนการ
สอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล

เครืองมือ/
การวิเคราะห์ ข้อมูล
-แบบวิเคราะห์เนือหา
(Content Analysis)
-แบบประเมินความ
สอดคล้อง / ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
-การวิเคราะห์เนือหา
(Content Analysis)
-การวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง / ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
-ค่าเฉลีย ค่าส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน
ค่าร้อยละ
( x , S.D., ร้อยละ)
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ตารางที 15 สรุ ปขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1) : การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล (Design and Development : D and D) (ต่อ)
ขันตอนการ
ดําเนินการวิจยั

วัตถุประสงค์

วิธีดาํ เนินการ

แหล่ งข้ อมูล/
กลุ่มเป้ าหมาย

เครืองมือ/
การวิเคราะห์
ข้ อมูล

ฉบับที
แบบสังเกตการสอน
ฉบับที
แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ออกแบบหน่วยการ
เรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู ้
ฉบับที 5
แบบประเมิน
ความสามารถในการ
การวิจยั /วิจยั ในชัน
เรี ยน
ฉบับที 6
แบบประเมินตนเอง
ฉบับที ประเด็น
สนทนากลุ่ม
เกียวกับรู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

255

256
ตารางที 15 สรุ ปขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1) : การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล (Design and Development : D and D) (ต่อ)
ขันตอนการ
ดําเนินการวิจยั

ขันตอนที
ตรวจสอบความ
เหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้
ของการนํา
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้ าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้ นความ
แตกต่ างระหว่ าง
บุคคลไปใช้ ก่อน
ใช้ จริง (Tryout)

วัตถุประสงค์

วิธีดาํ เนินการ

ฉบับที
แบบประเมิน
ทักษะการคิด/
ชินงาน/ภาระงาน
ของนักเรี ยน

6.ปรับปรุ งตาม
คําแนะนําของ
ผูเ้ ชียวชาญ

. เพือตรวจสอบ
ความเหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้ของ
รู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลก่อน
นําไปใช้จริ ง
. เพือตรวจสอบ
คุณภาพเครื องมือ
ประกอบรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอน

ขันที วิเคราะห์ขอ้ มูล
พืนฐาน (Basic Data
Analysis = B)
ขันที การจัดกระทํา
ข้อมูล (Organization
Data = O)
ขันที กําหนด
วัตถุประสงค์ (Objective
Training = O)
ขันที เครื อข่ายการ
ปฏิบตั ิการ (Network
Practices = N)
ขันที เลือกวิธีการสอน
ทีเหมาะสม (Selection
of Instructional Method
= S)

แหล่ งข้ อมูล/
กลุ่มเป้ าหมาย

เครืองมือ/
การวิเคราะห์
ข้ อมูล
-การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง /
ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง
-ค่าเฉลียและ
ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
( x S.D.)

- การทดสอบ
ความรู ้ความ
เข้าใจ
- การ
สัมภาษณ์/การ
สนทนากลุ่ม
- คู่มือการใช้
รู ปแบบ
- แผนการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู

เครืองมือ
- แบบทดสอบ
- แบบสัมภาษณ์/
ประเด็นสนทนา
กลุ่ม
การวิเคราะห์
ข้ อมูล
-การวิเคราะห์
เนือหา
(Content Analysis)
-ค่าเฉลียและส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน
( x S.D.)
-

256

257
ตารางที 15 สรุ ปขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D1) : การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล (Design and Development : D and D) (ต่อ)
ขันตอนการ
ดําเนินการวิจยั

วัตถุประสงค์

วิธีดาํ เนินการ

แหล่ งข้ อมูล/
กลุ่มเป้ าหมาย

เครืองมือ/
การวิเคราะห์
ข้ อมูล

ทีเน้นความแตกต่าง ขันที ครู มี
ระหว่างบุคคลก่อน ความสามารถในการ
นําไปใช้จริ ง
วัดผลประเมินผล
(Ability of Assessment
= A)
ขันที การทํางาน
ประจําให้เป็ นงานวิจยั
(Routine & Research =
R)
ขันที การวินิจฉัยความ
แตกต่างของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล (Individual
Differentiated
Diagnostic = I)
ขันที ทํางานเป็ นทีม
และขยายผลให้กบั บุคคล
อืนได้ (Teamwork,
Transportability = T)
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ขันตอนที 3 การวิจัย (Research R2) : การทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ าง
สมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (Implementation : I) เป็ นการนํารู ปแบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เ น้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ทีพัฒนาขึนไปทดลองใช้ในภาคสนาม โดยใช้การวิจยั เชิงทดลองแบบการทองแบบกลุ่มตัวอย่าง
เดียว มีการทดสอบก่อนและหลังทดลอง
วัตถุประสงค์ เพือทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการ
สอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจยั เป็ น
แบบขันพืนฐาน (Pre – Experimental Designs) แบบการวิจยั แบบหนึ งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง
(The One – Group Pretest – Posttest Designs) (มาเรี ยม นิลพันธุ์, 2544 : 173) โดยการนํารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลกับครู
โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม ซึ งเขียนเป็ นแบบแผนการวิจยั ได้ดงั นี
แบบแผนการวิจยั ในการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลสําหรับครู ผนู้ ิเทศและครู ผรู้ ับการนิเทศ
T1

X

T2

T1 แทน การทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
X แทน รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
T2 แทน การทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล หลังการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจยั ครังนี ได้แก่
ประชากรที ใช้ใ นการศึ ก ษาวิจยั ครั งนี เป็ นครู ที สัง กัดสํา นักงานเขตพื นที การศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาชัย ภูมิ เขต 3 ซึ งประกอบด้วย โรงเรี ย นซับใหญ่ วิท ยาคม โรงเรี ย นชุ ม ชนบัว บาน
สามัค คี โรงเรี ย นบ้านตลุ ก คู ณพัฒนา และนัก เรี ย นโรงเรี ย นซับ ใหญ่ วิท ยาคม ในภาคเรี ย นที 2
ปี การศึกษา 2556 จํานวน 150 คน
กลุ่ มตัวอย่างที ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครังนี เป็ นครู ผูส้ อน จํานวน 12 คน จําแนกเป็ น
หัวหน้าสายชัน จํานวน 4 คน และครู ผสู้ อน จํานวน 8 คน และนักเรี ยนโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม
จํานวน 75 คน โดยใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม
2. ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
2.1.1 รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ สมรรถนะการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วย
ตัวแปรเกียวข้องสําหรับครู
2.2.1 ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
2.2.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
2.2.3 ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.2.4 ความสามารถในการวัดผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.2.5 ความสามารถในการพัฒ นาการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล
2.2.6 ความสามารถในการการวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยน
ตัวแปรทีเกียวข้องสําหรับนักเรี ยน
2.2.1 ทักษะการคิด
2.2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการขันตอนดังนี
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคมทีเป็ นทางการ เพือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
2. ขันที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) ผูว้ ิจยั วิเคราะห์สภาพ
ปั จจุบนั และประเมินความต้องการจําเป็ นของการพัฒนาวิชาชี พครู จากผลการสัม ภาษณ์ผบู้ ริ หาร
สถานศึกษา รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และ
ครู ผสู้ อน เพือให้ได้ขอ้ มูลสภาพปั จจุบนั /สิ งทีเป็ นจริ ง (Actual) รวมทังวิเคราะห์เอกสาร นโยบาย
ทุกระดับสิ งทีคาดหวัง (Target) เพือนํามาสู่ การวิเคราะห์สิงทีเติมเต็ม (Gap)
วัตถุประสงค์ เพือศึกษาสภาพและปัญหาของครู และความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือนําไปสู่ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ขันที 2 การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O) คือ การจัดลําดับความต้องการ
จําเป็ นอันเกิ ดจากการศึ ก ษาข้อมู ล พื นฐาน บริ บ ท และความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ย น
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู ทีเกิดขึนในชันเรี ยน และนําข้อมูลทีได้มาใช้การ
กําหนดวัตถุประสงค์สําหรับการพัฒนาสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ครู โดยผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กเพือประเมินการร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือ
เสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคลจากตัวแทนผูใ้ ห้ขอ้ มู ล ได้แก่
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
และครู ผสู้ อน ในประเด็นขององค์ประกอบ และกระบวนการ พร้อมทังข้อเสนอแนะเพิมเติมของ
ร่ างต้นแบบรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล
วัตถุประสงค์ เพือประมวลผลและจัดลําดับความต้องการจําเป็ นครู ในการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. ขันที 3 กําหนดวัตถุ ประสงค์ (Objective Setting = O) คือ ครู ร่วมกันกําหนด
วัตถุประสงค์อนั เกิดจากจัดการกระทําข้อมูลและการประเมินความต้องการจําเป็ นของครู จากขันที
2 เพือกําหนดเป็ นวัตถุ ประสงค์ในการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงผูว้ จิ ยั และครู ร่วมกันกําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา วางแผนการ
พัฒนาวิชาชีพครู และกําหนดบทบาทหน้าทีของครู เพือร่ วมกันขับเคลือนรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลภายใต้เงือนไขสู่ ความสําเร็ จ
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อันประกอบด้วย 1. การโค้ช (Coaching) โดยทีมฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ, รอง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ, หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ 2. การโค้ชแบบเพือนช่ วย
เพือน (Peer Coaching) ได้แก่ ครู ผสู ้ อนในระดับชันเดียวกันหรื อสอนในรายวิชาเดียวกันทีมีความ
เชี ยวชาญหรื อมี ความชํานาญการร่ วมวางแผนการจัดการเรี ยนสอนที เน้นความแตกต่างระหว่า ง
บุคคลร่ วมกัน 3. การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) ได้แก่ ผูท้ ีมีความ
เชี ยวชาญในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีสามารถให้ความรู ้ให้กบั
ครู สอน โดยทีมบริ หารงานวิชาการได้เชิญวิทยากรและผูเ้ ชียวชาญมาให้คาํ แนะนําให้การพัฒนาการ
เรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ 4. การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor
Coaching) โดยทีมบริ หารงานวิชาการ ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ, รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ,
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ และหัวหน้าสายชัน เพืออํานวยความสะดวก แนะนํา ช่วยเหลือให้
ครู สามารถการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) โดยทีมบริ หารงานวิชาการ
ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ, รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ, หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ และ
หัวหน้าสายชัน ช่วยเหลื อให้ครู สามารถการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทังนีทีมบริ หารงานวิชาการได้กาํ หนดแผนการพัฒนาวิชาชีพครู และ
ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพครู ในการขับเคลือนการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลที
เสริ มสร้างหรื อสะท้อนถึงสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เข้าใจมากยิงขึน
อันประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน (Knowing the Learner) 2. กลยุทธ์การออกแบบการเรี ยน
การสอน (Instructional Strategies) 3. การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (Differentiated Instruction) 4. การวัดผลประเมินผล (Assessment for, as of Learning) 5)
การทํางานประจําให้เป็ นการวิจยั (Routine to Research) รวมถึงการสร้างเครื องมือทีใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพครู
วัตถุ ป ระสงค์ เพือกําหนดวัตถุ ป ระสงค์การพัฒนาวิช าชี พในการขับเคลื อนรู ปแบบ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพ
5. ขันที 4 เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N) คือ ขันพัฒนาความรู้
ความเข้า ใจ ความสามารถในการจัดการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ คคลและ
การสร้ างเครื อข่ายการปฏิ บตั ิการสําหรับครู โดยการเชิ ญวิทยากรทีมีความรู้ ความสามารถมาให้
ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล โดยตลอดกระบวนการจะใช้วิ ธี ก ารโค้ช เพื อพัฒ นาความรู้ แ ละ
สติ ปัญญา (Cognitive Coaching) และการโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional
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Coaching) เพือให้ความรู้สําหรับครู ทงภาคทฤษฎี
ั
ภาคปฏิ บตั ิ และให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา เพือให้ครู
มีความรู้ความเข้าใจในรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างเพิมมากขึน กําหนดการดําเนิ นการจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการในการให้ความรู้และทักษะที
จําเป็ นเกียวกับการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในครังนี จํานวน 1 ครัง ระยะเวลา 2 วัน ซึ งมีเนือหาสาระทีสําคัญดังนี 1. ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ความสามารถในการวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน 3. ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี วัด 4. ความสามารถในการเลือก
กลยุทธ์ รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิคการสอน 5. ความสามารถในการออกแบบหน่วยการจัดการ
เรี ยนรู้ 6. ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ 7. ความสามารถในการวัดผลประเมิน
8. ความสามารถในการทําวิจยั ในชันเรี ยน หลังจากเสร็ จสิ นการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสําหรับครู แล้วนัน ผูว้ ิจยั นําเครื องมือที
ได้พฒั นาขึนมาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือเสริ มสร้างและสะท้อนถึ งสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ งเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ฉบับที 1 แบบ
สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและครู เกี ยวกับสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล ฉบับที 2
แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคล
ฉบับที 3 แบบสังเกตการสอน ฉบับที 4 แบบประเมินหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู้ทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฉบับที 5 แบบประเมินงานวิจยั /งานวิจยั ในชันเรี ยน ฉบับที 6 แบบประเมิน
ตนเอง ฉบับที 7 ประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และเครื องมือประกอบการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ งเป็ นเครื องมือสําหรับครู
ผูท้ าํ หน้าทีโค้ชและครู ผสู้ อน ซึ งประกอบด้วย 1. แผนพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development
Plan) ตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่า ง
ระหว่า งบุ ค คล ทัง 9 ขัน และแต่ ล ะขันมี เ งื อนไขสู่ ค วามสํา เร็ จดัง นี 1.1 การโค้ช (Coaching)
1.2 การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) 1.3 การโค้ชเพือพัฒนาความรู้ และสติปัญญา
(Cognitive Coaching) 1.4 การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching) 1.5 การโค้ชเพือการพัฒนาการ
เรี ยนการสอน (Instructional Coaching) 2. คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมามาใช้เป็ นแนวทางในการขับเคลือนรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคลให้มี
ประสิ ทธิ ภาพควบคู่กบั เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลอันเกิดจากการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสําหรับครู
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วัตถุประสงค์ เพือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
6. ขันที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) คือ
ขันทีครู ผ่านการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการและการสร้ างเครื อข่ายการปฏิ บตั ิการที เกี ยวกับรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
เลือกรู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสมกับความสามารถ ความพร้อม และความสนใจ
สําหรับผูเ้ รี ยนจากการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนรายบุคคลจากระบบสารสนเทศ พร้อมกับออกแบบหน่วยการ
เรี ยนรู ้ และเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามขันตอนของรู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนทีกําหนดใน
หน่ วยการเรี ยนรู ้ รวมถึ งระบุ เครื องมื อสําหรับวัดและประเมิ นผลที มี ความสอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ ความถนัด ความพร้ อมของนัก เรี ย นแต่ ล ะบุ ค คล ในขันนี จะอยู่ภ ายใต้เงื อนไข
สู่ ความสําเร็ จด้วยวิธีการโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching), การโค้ชแบบ
เพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) และการโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ครู ฝึกดําเนินการในการออกแบบหน่วยการเรี ยน/แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. เพือให้ครู สามารถเลือกรู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีมีความสอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ ความสนใจของผูเ้ รี ยนทีเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดตามวัตถุประสงค์ที
กําหนดไว้
7. ขันที 6 ครู มีความสามารถในการวัดและประเมินผล (Ability of Assessment = A) คือ
ครู ต้องออกแบบและพัฒนาเครื องมื อในการวัดผลประเมิ นผลที สอดคล้องกับหน่ วยการเรี ย นรู้ /
แผนการเรี ยนรู ้/ รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สําหรับขันนีครู ตอ้ ง
ออกแบบเครื องมือวัดและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับเนือหาสาระทีใช้สําหรับจัดการเรี ยน
การสอนให้กบั ผูเ้ รี ยน ทังนี ครู ผูส้ อนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวัดและประเมินผลเพือ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้มีความสอดคล้องกับ ความรู ้ ความสามารถ ความพร้อม ความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ย น โดยการวิเคราะห์ ผูเ้ รี ย นรายบุ คคลจากข้อมูล สารสนเทศ ออกแบบ
การเรี ยนการสอน ออกแบบชินงาน ภาระงานให้มีความเหมาะสมทีสะท้อนถึงความรู้ความสามารถ
สําหรับนักเรี ยนแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในขันนีจะอยูภ่ ายใต้เงือนไขสู่ ความสําเร็ จด้วย
วิธีการโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching), การโค้ชแบบเพือนช่ วยเพือน
(Peer Coaching) และการโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)
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วัตถุ ประสงค์ เพื อพัฒนาความสามารถของครู ในการวัดและประเมินผลทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
8. ขันที 7 การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั (Routine to Research = R) คือ ครู นาํ สภาพ
ปั ญหาทีเกิ ดขึนจากการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่า งระหว่างบุ คคลมาใช้เป็ นข้อมูล
พืนฐานมาใช้กาํ หนดปั ญหา/วัตถุประสงค์ของการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่า งบุ ค คลให้มี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยการนําผลทีได้จากการจัดการเรี ย น
การสอนในชันเรี ยนมาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) และการจัดกระทําข้อมูล
(Organization Data = O) อันจะนําไปสู่ การกําหนดสภาพปั ญหา/ความจําเป็ นในการออกแบบและ
พัฒ นาการเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลด้ ว ยกระบวนการวิ จ ัย กํา หนด
วัตถุประสงค์และวิธีการดําเนิ นการวิจยั ได้ครอบคลุมกับสภาพปั ญหาทีเกิดขึนในชันเรี ยนและเลือก
กลยุทธ์การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ย นได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในขันนี จะอยู่ภ ายใต้เงื อนไขสู่ ค วามสํา เร็ จด้วยวิธี ก ารโค้ช เพื อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching), การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching)
และการโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)
วัตถุประสงค์ เพือพัฒนาความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั
9. ขันที 8 การวิ นิ จ ฉั ย ความแตกต่ า งของนัก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล(Individual
Differentiated Diagnostic = I) คือ การนําผลทีได้จากการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนมาวินิจฉัยเพือศึกษา
พัฒนาการของผูเ้ รี ย นแต่ ล ะบุค คล และเลื อกนวัตกรรมการเรี ย นการสอน รู ปแบบ วิธี ก ารสอน
เทคนิ คให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความสนใจ และความ
ถนัดของนักเรี ยนแต่ละบุคคล ดังนันในขันนี เมือครู สินสุ ดการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลหรื อสิ นสุ ดการวิจยั ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ แล้วนัน ต้องนําผลทีได้มาใช้
เป็ นข้อมู ลสารสนเทศประกอบการพิ จารณา ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน เพือกําหนดทิศทางในการออกแบบการเรี ยนการสอน การออกแบบชิ นงาน/ภาระงานให้มี
ความเหมาะสมกับลี ลาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ข้อควรคํานึ งถึงอีกประการก็คือ ครู ตอ้ งส่ งเสริ มและ
พัฒนาเด็กทีมีความสามารถพิเศษ/เด็กทีต้องรับการปรับปรุ งพัฒนา และหรื อเด็กทีอยู่ในระดับปาน
กลางให้มีความทัดเทียมกับเพือน ๆ ในชันเรี ยนซึ งภายใต้การกํากับดูแลของครู นนเอง
ั
ในขันนีจะอยู่
ภายใต้เงือนไขสู่ ความสําเร็ จด้วยวิธีการโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching),
การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) และการโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)
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วัต ถุ ป ระสงค์ เพื อพัฒ นาความสามารถในการวิ นิ จฉัย ความแตกต่ า งของนัก เรี ย นเป็ น
รายบุคคลได้อย่างถูกต้องชัดเจน
10. ขั นที 9 ทํ า งาน เป็ นที ม และขยา ยผลให้ ก ั บ บุ คคลอื นได้ ( Teamwork,
Transportability = T) คือ ขันทีครู มีความรู้เข้าใจในการพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่าง
ระหว่า งบุ ค คลที เกิ ด จากความสามารถในการวิเคราะห์ ผูเ้ รี ย น การออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู้ /
แผนการเรี ย นรู ้ กลยุท ธ์ ก ารเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ซึ งประกอบด้ว ย
นวัตกรรมการเรี ย นการสอน รู ป แบบ วิธี ก ารสอน เทคนิ ค ที สอดคล้อ งกับ ความรู้ ความเข้า ใจ
ความสามารถและความสนใจของผูเ้ รี ยน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คลด้ว ยกระบวนการวิจยั อันเกิ ด จากการร่ วมกัน วางแผนเพื อพัฒนา
นักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ สามารถแลกเปลี ยนรู้และถ่ายทอดความรู ้ ทีเกิ ดจากประสบการณ์ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคลด้วยกระบวนการวิจยั ให้กบั บุคคลอืนได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนันในขันนี ครู สามารถถ่ายทอดประสบการณ์/แนะนํา/ชี แนะ/ช่วยเหลือที
เกิ ดจากการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คลให้ค รู หรื อบุ คลากรทาง
การศึก ษา และสามารถนํา ความรู้ ที ได้ไปจัดการเรี ย นการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ ในขันนี จะอยู่
ภายใต้เงื อนไขสู่ ความสําเร็ จด้วยวิธีการโค้ช (Coaching), การโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
(Instructional Coaching), การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching), การโค้ชเพือพัฒนาความรู้
และสติปัญญา และการโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)
วัต ถุ ป ระสงค์ เพือพัฒ นาระบบการทํา งานเป็ นที ม ให้ ก ับ ครู และสามารถขยายผล
การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กบั บุคคลอืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบสัมภาษณ์เกียวกับสมรรถนะด้านการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยใช้การเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
2. การวิเคราะห์ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล โดยใช้สถิ ติ ค่า ร้ อยละ (%) ค่าเฉลี ย ( x ) ค่ าส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent
3. การวิเคราะห์ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. การวิเคราะห์ ความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการการเรี ยนรู้
โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื อหา
(Content Analysis)
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5. การวิเคราะห์ความสามารถในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลด้วยกระบวนการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน โดยใช้สถิติ ค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลี ย ( x ) ค่าส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
6. การวิเคราะห์การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและบันทึก
พฤติกรรมการนิเทศ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis)
7. การวิเคราะห์ประเด็นสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์เกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (BOONSARIT Model) โดยใช้
การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
. การวิเคราะห์ความสามารถในการคิด โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
จากขันตอนที 3 การวิจยั (Research R2) : การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล(Implementation : I) สามารถ
สรุ ปเป็ นขันตอน ดังตารางที 16

266

267
ตารางที 16 สรุ ปขันตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) : การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เ พื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร ส อ น ที เ น้ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล
(Implementation : I)
ขันตอนการ
ดําเนินการวิจยั

วัตถุประสงค์
ของการวิจยั

วิธีดาํ เนินการ

ขันตอนที 3
การวิจยั
(Research R2)
: การทดลองใช้
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู

เพือทดลองใช้
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

1.ขอความ
อนุเคราะห์ใน
การทดลองกับ
คุณครู โรงเรี ยน
ซับใหญ่วทิ ยาคม
2. ทดสอบก่อน
เรี ยนด้วย
แบบทดสอบวัด
ความรู ้
ความสามารถใน
การเรี ยนจัดการ
เรี ยนการสอนที
เน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลที
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน
3. ดําเนินการ
ทดลองใช้
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครู
โดยประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการและ
ตามแผนที
กําหนด
. ติดตาม
ประเมิน
ความสามารถใน

(Implementation
: I)

แหล่ งข้ อมูล/
เครืองมือ/
กลุ่มเป้ าหมาย การวิเคราะห์
ข้ อมูล
1. ประชากรที
ใช้ในการศึกษา
วิจยั ครังนี เป็ น
ครู ผสู ้ อน
จํานวน 63 คน
จากโรงเรี ยน
ซับใหญ่
วิทยาคม
โรงเรี ยนชุมชน
บัวบานสามัคคี
และโรงเรี ยน
บ้าน
ตลุกคูณพัฒนา
2. กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ใน
การศึกษาวิจยั
ครังนี เป็ น
ครู ผสู ้ อน
จํานวน 12 คน
จําแนกเป็ น
หัวหน้าสายชัน
จํานวน 4 คน
และครู ผสู ้ อน
จํานวน คน
นักเรี ยนจํานวน
75 คน โดยใช้
วิธีการเลือก

1. รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู ทีพัฒนาขึน
2. เครื องมือ
ประกอบ
การใช้รูปแบบ
ได้แก่
1. แบบ
สัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง
เกียวกับ
สมรรถนะด้าน
การสอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
โดยใช้การ
วิเคราะห์
เนือหา
(Content
Analysis)
2.แบบทดสอบ
ความรู ้ความ
เข้าใจเกียวกับ
การจัดการ
เรี ยนการสอน
ทีเน้นความ
แตกต่าง

ผลทีได้ รับ

1.รู ปแบบ
การพัฒนา
วิชาชีพครู
ทีผ่านการหา
ประสิ ทธิ ภาพ
รู ปแบบ และ
ผ่านการ
ทดลองและ
ทดสอบ
ความ
สามารถการ
จัดการเรี ยน
การสอนที
เน้นความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล
โดยทดสอบ
ในช่วงก่อน
ใช้รูปแบบ
ระหว่างการ
ใช้รูปแบบ
และหลังใช้
รู ปแบบ
2. ครู มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
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ตารางที 16 สรุ ปขันตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) : การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เ พื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร ส อ น ที เ น้ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล
(Implementation : I) (ต่อ)
ขันตอนการ
ดําเนินการวิจยั

วัตถุประสงค์
ของการวิจยั

วิธีดาํ เนินการ

ขันตอนที 3
การวิจยั
(Research R2)
: การทดลองใช้
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู ฯ

เพือทดลองใช้
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

การเรี ยนจัดการ
เรี ยนการสอนที
เน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลตาม
ช่วงเวลาที
กําหนด จํานวน
2 ครัง
5. หลังจาก
ดําเนินการ
ทดลองสิ นสุดลง
ผูว้ จิ ยั ทดสอบ
ความสามารถใน
การเรี ยนจัดการ
เรี ยนการสอนที
เน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลหลังการ
นิเทศติดตาม
6. หา
ประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบ
การพัฒนา
วิชาชีพครู ฯ

(Implementation
: I)

แหล่ งข้ อมูล/
เครืองมือ/
กลุ่มเป้ าหมาย การวิเคราะห์
ข้ อมูล
แบบเจาะจง
จากโรงเรี ยน
ซับใหญ่
วิทยาคม

ระหว่างบุคคล
โดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-test
ค่าเฉลีย ( x )
และค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) และค่า
ร้อยละ (%)
3. แบบสังเกต
การสอน โดย
ใช้ค่าเฉลีย
( x ) และค่า
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) และ
ค่าร้อยละ (%)
4. แบบ
ประเมิน
ความสามารถ
ในการ
ออกแบบ
หน่วยการ
เรี ยนรู ้/
แผนการเรี ยนรู ้
โดยใช้

ผลทีได้ รับ

เรี ยนการสอน
2. ครู มี
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนการสอน
ทีเน้นความ
แตกต่าง
ระหว่าง
บุคคลเพิมขึน
หลังใช้
รู ปแบบ
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ตารางที 16 สรุ ปขันตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) : การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เ พื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร ส อ น ที เ น้ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล
(Implementation : I) (ต่อ)
ขันตอนการ
ดําเนินการวิจยั

วัตถุประสงค์
ของการวิจยั

ขันตอนที 3
การวิจยั
(Research R2)
: การทดลองใช้
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู ฯ

เพือทดลองใช้
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

(Implementation
: I)

วิธีดาํ เนินการ

แหล่ งข้ อมูล/
เครืองมือ/
กลุ่มเป้ าหมาย การวิเคราะห์
ข้ อมูล

ผลทีได้ รับ

ค่าเฉลีย ( x )
และค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) และ
ค่าร้อยละ (%)
5.แบบ
ประเมิน
งานวิจยั /
การวิจยั ใน
ชันเรี ยน
โดยใช้ค่าเฉลีย
( x ) และ
ค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) และ
ค่าร้อยละ (%)
6. แบบ
ประเมินตนเอง
ในการจัด
การเรี ยน
การสอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
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ตารางที 16 สรุ ปขันตอนที 3 การวิจยั (Research: R2) : การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เ พื อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร ส อ น ที เ น้ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล
(Implementation : I) (ต่อ)
ขันตอนการ
ดําเนินการวิจยั

วัตถุประสงค์
ของการวิจยั

ขันตอนที 3
การวิจยั
(Research R2)
: การทดลองใช้
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู

เพือทดลองใช้
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะ
การสอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

(Implementation
: I)

วิธีดาํ เนินการ

แหล่ งข้ อมูล/
เครืองมือ/
กลุ่มเป้ าหมาย การวิเคราะห์
ข้ อมูล

ผลทีได้ รับ

โดยใช้ค่าเฉลีย
( x ) และค่า
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
7. ประเด็น
สนทนากลุ่ม/
สัมภาษณ์
โดยใช้
การวิเคราะห์
เนือหา
(Content
Analysis)

8. แบบ
ประเมิน
ทักษะการคิด/
ชินงาน/ภาระ
งานของ
นักเรี ยน
โดยใช้ค่าเฉลีย
( x ) และ
ค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
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ขันตอนที 4 การพัฒนา (Development : D2) : การประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือ
เสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (Evaluation : E) ดําเนินการดังนี
วัตถุประสงค์
1. เพือประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. เพือปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
ขันตอนการดําเนินการ
ขันตอนนีเป็ นการนําข้อมูลผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ คคลในภาคสนาม มาวิเคราะห์ เพื อพิ จารณา
ประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ฯ โดยดําเนินการดังนี
1. ประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยดําเนินการดังนี
1.1 นําข้อมูลจากการทดสอบวัดความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลก่อนการพัฒนาวิชาชีพครู และหลังการพัฒนาวิชาชี พครู ของครู มา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
1.2 นําข้อมูลจากการทดสอบวัดความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลระหว่างการพัฒนาวิชาชี พครู ตามช่วงเวลาของของครู กลุ่มทดลอง
มาวิเคราะห์พฒั นาการของความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
1.3 พิจารณาข้อมูลจากแบบประเมินหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ แบบประเมิน
งานวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยน แบบสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
แบบประเมินตนเอง ประเด็นสนทนากลุ่ ม แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง แบบประเมิ นทักษะ
การคิดของนักเรี ยน การนิ เทศติดตามของครู ผูท้ าํ หน้าทีโค้ช บันทึกหลังการสอนของผูส้ อน ซึ ง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู้ อน และผูว้ ิจยั ได้ปรึ กษาหารื อร่ วมกันภายหลังสิ นสุ ดการเรี ยนการสอน
ในแต่ละแผนการเรี ยนรู้ โดยสรุ ปผลการดําเนินการสอนตามแผนการเรี ยนรู้ ได้แก่ 1. กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. บรรยากาศทัวไประหว่างการสอนและ
ความร่ วมมือในการทํากิจกรรมของผูเ้ รี ยน และ 3. ผลสําเร็ จของการสอน (ผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
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เป็ นอย่างไร) และปัญหาทีเกิดขึนและการแก้ไข (ต้องการทีจะแก้ไข / พัฒนาเรื องอะไรก่อนการเรี ยน
หน่วยต่อไป)
1.4 พิจารณาจากผลการเรี ยนการสอนของครู และผูเ้ รี ย น ซึ งครู แ ละนัก เรี ย นเขี ย น
บันทึ กทุ ก ครั งหลัง จากสิ นสุ ดการเรี ย นการสอน โดยให้ครู และผูเ้ รี ยนเขียนสรุ ปสิ งทีได้เรี ยนรู ้ใน
การเรี ยนการสอนแต่ละครัง เขียนอธิ บายเหตุการณ์สําคัญ ๆ หรื อเหตุการณ์ ทีประทับใจทีเกิ ดขึน
ระหว่างการเรี ยนการสอน ได้แก่ 1. กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 2. บรรยากาศทัวไประหว่างการเรี ยนการสอน และความร่ วมมือในการทํากิจกรรมของผูเ้ รี ยน
(การได้ร่วมงานกับเพือน ๆ การทํางานเป็ นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม/ตนเอง) และ 3. ผลการเรี ยนรู้
และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทีเกิดขึนกับผูเ้ รี ยน รวมถึงปั ญหาทีเกิดขึนและการแก้ไข เป็ นต้น
2. ปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเ คราะห์ ข ้อมู ล ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทัง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 2. ความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน 3. ความสามารถในการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 4. ความสามารถในการ
วัดผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 5. ความสามารถในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ด้วยกระบวนการวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยน ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลพัฒนาการในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในช่ วงระหว่างการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย ( x ) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis)
4. วิเคราะห์พ ฤติก รรมการจัดการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่า งระหว่า งบุค คล
บันทึกหลังการสอนของผูส้ อนและบัน ทึ ก ผลการเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น โดยใช้ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ เนื อหา (Content Analysis)
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การขยายผลรูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ าง
บุคคล
การดําเนิ นการวิจยั ในการวิจยั ระยะที 4 การพัฒนา (Development) การประเมินผลและ
ปรั บปรุ งรู ปแบบจากนันนําไปใช้ หลังจากได้ผลสรุ ปผลการใช้รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้ นความแตกต่างระหว่างบุ คคลเรี ยบร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาํ รู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้เพือดู
ความคงทนของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพือศึกษารู ปแบบทีสร้างขึนมีผลทีสอดคล้องกับการวิจยั ทีได้ทาํ การศึกษา โดยผูว้ ิจยั ได้
ทําการนํารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลไปใช้ต่อ ดังนี
กลุ่มเป้ าหมายที นํารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลหลังการวิจยั ไปใช้
ครู โรงเรี ยนบ้านตลุ กคู ณพัฒนา และครู โรงเรี ยนชุ มชนบัวบานสามัคคี จํานวน 32 คน
ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2556 โดยทําการศึ กษาในระหว่างเดื อนธันวาคม พ.ศ.2556 - มกราคม
พ.ศ. 2557
การเก็บรวมรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้นาํ เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ทีผ่านมานํามาใช้อีกครังหนึ ง
กับครู ทงสองโรงเรี
ั
ยน เพือเป็ นการยืนยันประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
จากขันตอนที 4 การพัฒนา (Development D2) : การประเมินผลรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Evaluation : E)
สามารถสรุ ปเป็ นขันตอน ดังตารางที 17
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ตารางที 17 สรุ ปขันตอนที 4 การพัฒนา (Development D2) : การประเมินผล รู ปแบบการพัฒนา
วิช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(Evaluation : E) เป็ นการประเมิน และปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันตอนการ วัตถุประสงค์ วิธีดาํ เนินการ แหล่ งข้ อมูล/
ดําเนินการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย
ขันตอนที 4
การพัฒนา
(Development
D2) :
การประเมินผล
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริมสร้ าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้ นความ
แตกต่ าง
ระหว่ างบุคคล
(Evaluation
: E)

1. เพือ
ประเมินผล
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

1.การทดสอบ
วัดความรู ้
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนการสอน
ทีเน้นความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ก่อนการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู และหลัง
การพัฒนา
วิชาชีพครู ของ
ครู มาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ
ความรู ้
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนการสอน
ทีเน้นความ
แตกต่าง

1. ประชากรที
ใช้ใน
การศึกษาวิจยั
ครังนี เป็ น
ครู ผสู ้ อน
จํานวน
คน จาก
โรงเรี ยนซับ
ใหญ่วทิ ยาคม
โรงเรี ยนบ้าน
ตลุกคูณพัฒนา
โรงเรี ยน
ชุมชนบัวบาน
สามัคคี
2. กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้
ในการศึกษา
วิจยั ครังนี เป็ น
ครู ผสู ้ อน
จํานวน
คน จําแนก
เป็ น หัวหน้า
สายชัน
จํานวน คน
และครู ผสู ้ อน
จํานวน คน

เครืองมือ/
การวิเคราะห์
ข้ อมูล

ผลทีได้ รับ

1. แบบทดสอบวัด
ความรู ้ความสามารถ
ในการจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล
2. แบบประเมิน
หน่วยการเรี ยนรู ้/
แผนการเรี ยนรู ้
3. แบบประเมิน
งานวิจยั /การวิจยั ใน
ชันเรี ยน
4. แบบสังเกต
การสอน
5. การประเมิน
ตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์
เนือหา
(Content Analysis)
2. ค่าร้อยละ
ค่าเฉลียและค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน

.ความสามารถ
ในการจัดการ
เรี ยนการสอนที
เน้นความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ทัง 4 ด้าน
.พัฒนาการใน
การจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ในช่วงระหว่าง
การใช้รูปแบบ
การพัฒนา
วิชาชีพครู
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ตารางที 17 สรุ ปขันตอนที 4 การพัฒนา (Development D2) : การประเมินผล รู ปแบบการพัฒนา
วิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(Evaluation : E) เป็ นการประเมิน และปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
ขันตอนการ วัตถุประสงค์ วิธีดาํ เนินการ แหล่ งข้ อมูล/
ดําเนินการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย

เครืองมือ/
การวิเคราะห์
ข้ อมูล

ผลทีได้ รับ

และนักเรี ยน
จํานวน
คน
2. สังเกต
โดยใช้วธิ ีการ
พฤติกรรม
เลือกแบบ
การนิเทศ
เจาะจงจาก
ติดตามของครู โรงเรี ยน
ผูน้ ิเทศผูร้ ับ
ซับใหญ่
การนิเทศ
วิทยาคม
3.ผลการเรี ยน
การสอนของ
ครู และ
นักเรี ยน

ขันตอนที 4
การพัฒนา
(Development
D2) :
การประเมินผล
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริมสร้ าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้ นความ
แตกต่ าง
ระหว่ างบุคคล
(Evaluation
: E)

2.เพือปรับปรุ ง พิจารณา
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้น

ตรวจสอบ
รายละเอียด
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริ มสร้าง

รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้น
ความแตกต่าง

ข้อมูลเกียวกับ
ความสามารถใน
การจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

1.รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้นความ
แตกต่าง
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ตารางที 17 สรุ ปขันตอนที 4 การพัฒนา (Development D2) : การประเมินผล รู ปแบบการพัฒนา
วิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(Evaluation : E) เป็ นการประเมิน และปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
ขันตอนการ วัตถุประสงค์ วิธีดาํ เนินการ แหล่ งข้ อมูล/
ดําเนินการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย

การขยายผล
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริมสร้ าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้ นความ
แตกต่ าง
ระหว่ างบุคคล

เครืองมือ/
การวิเคราะห์
ข้ อมูล

ผลทีได้ รับ

ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ให้มีความ
เหมาะสมและ
สามารถ
นําไปใช้ได้
อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ต่อไป

สมรรถนะการ ระหว่างบุคคล
สอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

การวิเคราะห์ ข้อมูล ระหว่างบุคคล
ฉบับสมบูรณ์
1. การวิเคราะห์
เนือหา
(Content Analysis)

เพือเป็ นการ
ยืนยัน
ประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบ
การพัฒนา
วิชาชีพครู
เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะ
การสอนที
เน้นความ
แตกต่าง
ระหว่าง
บุคคล

ศึกษาทดลอง
โดยใช้
แบบทดสอบ
ก่อนการ
พัฒนาและ
หลังการพัฒนา
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

1. แบบทดสอบ
ความรู ้ความเข้าใจ
ในรู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
2. แบบสัมภาษณ์
ความพึงพอใจของ
ครู เกียวกับรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

1. ครู โรงเรี ยน
บ้านตลุกคูณ
พัฒนา
จํานวน 8 คน
2. ครู โรงเรี ยน
ชุมชนบัวบาน
สามัคคี
จํานวน 26 คน

1. ความรู ้ความ
เข้าใจใน
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริ มสร้าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้นความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล
. ความพึง
พอใจของครู
เกียวกับรู ปแบบ
การพัฒนา
วิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้าง
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ตารางที 17 สรุ ปขันตอนที 4 การพัฒนา (Development D2) : การประเมินผล รู ปแบบการพัฒนา
วิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(Evaluation : E) เป็ นการประเมิน และปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
ขันตอนการ วัตถุประสงค์ วิธีดาํ เนินการ แหล่ งข้ อมูล/
ดําเนินการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย
การขยายผล
รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือ
เสริมสร้ าง
สมรรถนะการ
สอนทีเน้ นความ
แตกต่ าง
ระหว่ างบุคคล

เครืองมือ/
การวิเคราะห์
ข้ อมูล

ผลทีได้ รับ

การวิเคราะห์ ข้อมูล สมรรถนะ
1. การเฉลีย ( x ) การสอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ค่าส่วนเบียงเบน
ระหว่างบุคคล
มาตรฐาน (S.D)
2. การวิเคราะห์
เนือหา (Content
Analysis)
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื องรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะด้านการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสานวิธีการวิจยั (Mixed Methods Research) แบบแผนเชิง
ผสมผสาน แบบรองรับภายใน (The Embedded Design) (Creswell and Clark, 200 : 67 – 70) โดย
ใช้แบบทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One-group PretestPosttest Design) (Campbell and Stanley, 1963 : 8) ผสมผสานกับ Quasi Experimental Design
แบบดุ ลยภาพเวลาและกลุ่มตัวอย่างของการทดลองต่อเนื อง (Equivalent Tim-Sample Design)
(Campbell and Stanley, 1963 : 37) โดยนํารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างซึ งเป็ นครู โรงเรี ยนซับใหญ่
วิทยาคมในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556 เป็ นหน่ วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ผูว้ ิจยั ได้
นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังนี
ตอนที 1 ผลการพัฒนาและตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตอนที 2 ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยดําเนินการดังนี
2.1 ผลการประเมินความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่า งบุ คคลที ใช้รูป แบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
2.2 ผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนทีใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.3 ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู้ ทีใช้
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.4 ผลการประเมิน ความสามารถในการวัดผลประเมิ นที เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที ใช้รูปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล
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2.5 ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีใช้รูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.6 ผลการประเมินความสามารถในการวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยนทีใช้รูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.7 ผลการประเมินความสามารถทางด้านทักษะการคิด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยนทีใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ตอนที 1 ผลการพัฒนาและตรวจสอบประสิ ทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ าง
สมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
การนําเสนอผลการพัฒนาและตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เสนอโดยการตอบคําถาม
การวิจยั ข้อที 1 รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่า งบุ ค คลที พัฒ นาขึ นประกอบด้ว ยกระบวนการอย่า งไร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ใ นระดับ ใด
โดยมีขนตอนรายละเอี
ั
ยดดังนี
1. การวิจัย (Research : R1) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐานโดยการศึกษาสั งเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยทีเกียวข้ องกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู และความต้ องการ
จําเป็ น (Analysis : A)
การวิจยั ในครังนีเพือศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานโดยการศึกษาสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
หลัก การ งานวิจยั ที เกี ยวข้องกับ รู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พครู แ ละประเมิ นความต้องการจํา เป็ น
เพือนําไปสู่ การพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยการศึกษาในครังนี ประกอบด้วย 1. การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง 2. การวิเคราะห์สิงทีคาดหวัง (Target) กับสภาพทีเป็ นจริ ง (Actual) และ 3. การระบุ
เป้ าหมายและผลทีพึงประสงค์
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1.1 การศึ กษาสั งเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล เพือให้ได้
รู ปแบบเกี ยวกับ การพัฒนารู ป แบบ แนวคิ ด และทฤษฎี พืนฐาน จากการศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ พบว่า
1.2 แนวคิดเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบ ได้มี
นักวิชาการได้ให้แนวคิดไว้มากมายอาทิ ทิศนา แขมมณี (2548 : 204); กาญจนา คุณารักษ์ (2545 :
7); วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 260); เควิน ครู ส (Kevin Kruse, 2008 : 1); จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21-37); เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others, 1981 : 271);
สเทิร์น (Stern, 1984 : 47); Tomlinson, Brimijoin, Narvacez (2008 : 72); Zepeda (1956 : 10);
Similarly, Kazemi and Frank (2003); The National Education Association (NEA, 2003 : 2);
American Education Research Association published a policy and research brief entitled (AERA,
2005 : 2); Haycock. (1998); McCall (1997); Glickman and others (2010) พบว่า รู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพทีจะช่วยให้ครู สามารถรู ้ช่องว่างหรื อจุดทีตัวเองต้องปรับปรุ งแก้ไขและ เข้าใจความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนมากยิงขึน และครู จะได้รู้ได้ว่าวิธีการสอน หลักสู ตร สื อการเรี ยนการสอนอะไรทีตรง
ตามความต้องการ หรื อช่ วยปรั บปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน และเป็ นการเปรี ยบเทียบผลการทํางานทีส่ งผลต่อผูเ้ รี ยน ทีได้จากการสอบถามความ
คิดเห็น วิธีการ สื อทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และผูร้ ่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร เพือใช้เป็ น
ข้อมูลในการศึกษาเปรี ยบเทียบสื อการเรี ยนการสอน วิธีการสอน ทีสามารถตรวจสอบการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน และช่วยให้ครู สามารถเลื อกหลักสู ตร พัฒนาหลักสู ตร กลยุทธ์การเรี ยนการสอน และ
การประเมิ นผลที มี ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ย นมากยิงขึน ซึ งประกอบด้วย 1. การวินิจฉัยปั ญหา
2. การกําหนดวัตถุประสงค์ 3. การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน/วิเคราะห์การเรี ยนการสอน 4. การกําหนดเนื อหา
5. วิธีการเรี ยนการสอน 6. กลยุทธ์การเรี ยนการสอน 7. การจัดการเรี ยนการสอน 8. หลักสู ตร
9. สื อการเรี ยนการสอน 10. การวัดผลประเมินผล 11. การสะท้อนผล/การปรับปรุ งการจัดการเรี ยน
การสอน 12. การพัฒนาการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน 13. การปรับปรุ งคุณภาพผูเ้ รี ยน 14.
การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 15. การทําวิจยั
1.3 แนวคิ ดเกียวกับการพัฒนาวิชาชี พครู พบว่า เป็ นงานที มีความจําเป็ นและสําคัญ
รวมถึงเป็ นงานหนึงของการนิเทศการศึกษาหรื อการนิเทศการสอนที จะนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนือง สามารถดําเนินการได้โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน และ/หรื อผูน้ ิเทศ ผูเ้ ชียวชาญ
จากภายนอกในหน่ ว ยงานต้นสั ง กัด ให้ค วามร่ วมมื อ สนับ สนุ น และร่ ว มปฏิ บ ตั ิ โดยคณะครู ใ น
โรงเรี ยนร่ วมมือกัน การฝึ กอบรมครู ประจําการ (In - service Training) ซึ งเป็ นรู ปแบบหนึงของ
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การพัฒนาวิชาชีพครู และปฏิ บตั ิกนั อย่างสมําเสมอจนถึงปั จจุบนั ซึ งการพัฒนาวิชาชี พครู สามารถ
นํา ไปใช้แ ละทํา ให้ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ งประกอบด้วย 1. การโค้ช (Coaching) 2. การโค้ชแบบเพือนช่ วยเพื อน (Peer Coaching)
3. การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) 4. การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor
Coaching) 5. การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) และยังพบว่า
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2541 : 51) และนักวิชาการได้ให้แนวคิดอาทิ วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 291- 292); Julie
Boyd in School Based Professional Learning, Reflective Practice and Coaching (2000); Cohen et
al (1993); G Powell, M Chambers, G Baxter (2001); G Hoult (2005); Robert Hargrove, Masterful
Coaching. (1995), Keefe & Jenkins (1997); Poe (2000); Kise (2006); Abdal – Haqq, 1996
อ้างถึงใน McCall (1997 : 23); Zepeda (165 – 166); Glickman, Gordon and Ross Gordon (2010 :
296); Costa, Garmston (1994 : 167) Knight (2007); Reiman and Peace (2002) อ้างถึงใน Zepeda
(2010 : 168); Marzano Waters (2009) อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 325); Collins (1987 :
1146); Randi & Zeichner (2004 : 221) โดยผูว้ ิจยั สังเคราะห์และสรุ ปได้วา่ การพัฒนาวิชาชีพครู
เป็ นวิชาชีพชันสู งสาขาหนึ งทีมีความจําเป็ นต่อสังคม และเป็ นวิชาชีพทีผูเ้ ป็ นครู ตอ้ งมีความรู้ความ
ชํา นาญที ฝึ กฝนมาโดยเฉพาะ ซึ งวิช าชี พ ครู มี ค วามจํา เป็ นอย่า งยิงสํ า หรั บ ครู ทุ ก ระดับ ความรู้
ประสบการณ์ หรื อ ความเชี ยวชาญ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผูท้ ี เกี ยวข้องโดยตรงกับ การจัด
การเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หาร ศึ กษานิ เทศก์ ผูท้ าํ หน้าที นิ เทศ ซึ งประกอบด้วย ผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี ยวชาญด้านหลักสู ตร
เนือหา สาระวิชา การสอน การวิจยั และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทังผูท้ ีได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที
โค้ช (Coach) ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษา (Mentor) ฯลฯ เพราะการพัฒนาในวิชาชีพของบุคลากรต่าง ๆ
และการพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชี พต้องใช้ผชู ้ ่ วยทีมีความเชี ยวชาญในการโค้ชและช่วยชีแนะใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaches) เพือเสริ มสร้างให้ครู ความเชียวชาญในเรื อง
ต่อไปนี ประกอบด้วย 1. ครู มีความรู ้ทีชัดเจนและความมันใจเกี ยวกับการสอน (Knowledge Base
for Teaching) 2. การฝึ กปฏิบตั ิเทคนิ คทักษะการสอนและการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทีตรงประเด็น
3. ครู มีการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้และร่ วมกันทํางานระหว่างโค้ชและผูร้ ับการโค้ช 4. การสังเกต
การสอน 5. กําหนดเกณฑ์การตัดสิ นความสําและแผนปฏิบตั ิการทีชัดเจน 6. การสร้างบรรยากาศ
ในการทํางาน 7. การยกย่องให้ความสําคัญกับความเชี ยวชาญด้านการสอน (Recognition of
Expertise) 8. ข้อมูลพืนฐานในการทําวิจยั ในชันเรี ยน
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1.4 ทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาวิชาชี พครู พบว่ า การทีจะพัฒนาวิชาชี พครู ให้ประสบ
ผลสําเร็ จต้องอาศัยทฤษฎี ทางการศึกษาซึ งเป็ นรากฐานสําคัญในการสนับสนุ นและพัฒนาครู ให้
สามารถจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้อง
กับ ความต้องการของผูเ้ รี ย น ดัง นันผูว้ ิ จยั ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด หลัก การ และทฤษฎี ที เกี ยวข้อ งกับ
การพัฒนาวิชาครู อันประกอบด้วย
ทฤษฎีการเปลียนแปลง (Theory of Change) เป็ นทฤษฎี เกี ยวกับการเปลียนแปลง
ภายในองค์กร (Change theories and Organizational change) ทีจะช่วยให้องค์กรประสบผลสําเร็ จ
ในการทํางาน ทังนี ทังนันต้องขึนอยู่กบั 1. มโนทัศน์และทฤษฎีทีสอดคล้องกับหลักการบริ หาร
การศึกษาซึ งจะทําความเข้าใจในศาสตร์ ของการบริ หารมากยิงขึน 2. การบริ หารสภาพปั ญหาทีเกิด
จากความความขัดแยง ลําเอียงหรื อทีเกิดจากอคติส่วนบุคคล ดังนันผูบ้ ริ หารจะต้องวางตัวเป็ นกลาง
เพราะทฤษฎี การเปลียนแปลงมีส่วนเกี ยวข้องกับการบริ หารพฤติกรรมของมนุ ษย์ 3. ความท้าทาย
ของผูบ้ ริ ห ารทางการศึ ก ษาที ต้องรั บ มื อ กับ การศึ ก ษาขยายตัว การพัฒนาและเจริ ญเติ บ โตทาง
การศึกษามากขึน ดังนันผูบ้ ริ หารต้องบริ หารองค์กรให้เกิดประภาพและประสิ ทธิ ผลทีจะให้องค์กร
มีความทัดเทียมและทันสมัย ฉะนันผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องศึกษาทฤษฎี การเปลียนแปล เพราะจะช่วย
ชีแนะแนะนํา พีเลียงและแนวทางในการปฏิบตั ิให้กบั บุคลากรในองค์กรทีจะสามารถนําองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสายงานของตน
ทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivist Theory) เป็ นหลักการ แนวคิดเกียวกับการเรี ยนรู้
และวิธีก ารเรี ย นรู ้ ทีมุ่ ง เน้นหรื อส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย นได้รู้จกั วิธีก ารเรี ย นรู ้ สามารถแสวงหาความรู้
ด้วยการนําความรู ้เดิมมาเชื อมโยงให้เกิดการเรี ยนรู ้เรื องใหม่ได้อย่างต่อเนือง ทําให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นา
ทักษะการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื องตลอดชี วิต ผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์ หรื อตังคําถามจากโจทย์ปัญหาผ่าน
กระบวนการสะท้อ นความคิ ด (Reflective Thinking) มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ผูเ้ รี ย นคนอื นในกลุ่ ม
มีการเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบ ตั ิ (Action Learning) ซึ งนําไปสู่ การค้นคว้าหาคําตอบหรื อสร้างความรู้
ใหม่ นักทฤษฎีทีเกียวกับการสร้างความรู ้ มีความเชือว่าผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตัวเอง หรื ออย่างน้อย
ตีความหมาย ความจริ ง หรื อข้อมูลเหล่านันจากการรับรู ้ประสบการณ์ของตนเอง
ทฤษฎีความต้ องการ : ทฤษฎีลําดับขันความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of
Needs), ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2545 : 311) ผูว้ จิ ยั พบว่า เป็ นลักษณะลําดับขัน ระดับตําสุ ดไป
ยังระดับสู งสุ ด และสรุ ปว่า เมือความต้องการในระดับหนึ งได้รับการตอบสนองมนุ ษย์ก็จะมีความ
ต้องการอืนในระดับทีสู งขึนต่อไป ดังนันในการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาครู เป็ นลําดับขันตอน และค่อย ๆ พัฒนา
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จากความสามารถในจัดการเรี ยนการสอนจากระดับเบืองต้นสู่ ความสามารถในการจัดการเรี ยน
การสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขันสู งสุ ดต่อไป
ทฤษฎีความต้ องการ : ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ อัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer) พบว่ า เป็ น
ทฤษฎี ที กล่ า วถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งความต้อ งการ ซึ งกํา หนดลํา ดับ ขันตอนความต้อ งการ
ในระดับตําและความต้องการในระดับสู งซึ งเกี ยวข้องกับความต้องการของมาสโลว์ 5 ประเภท
เหลือเพียง 3 ประเภท ดังนี 1. ความต้องการในการอยูร่ อด (Existence Needs: E) เป็ นความต้องการ
ในระดับตําสุ ด และมี ล ัก ษณะเป็ นรู ปธรรม ประกอบด้วยความต้อ งการตามทฤษฎี ม าสโลว์ คื อ
ความต้องการของร่ างกาย (Physiological Needs) และความต้องการความมันคงหรื อความปลอดภัย
(Security or Safe Needs) 2. ความต้องการความสัมพันธ์ (Related Needs : R) ประกอบด้วย
ความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ ด้านสังคม ความต้องการการยอมรับ ความต้องการการยกย่อง
(Esteem Needs) 3. ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า (Growth Needs : G) ประกอบด้วยส่ วนทีเป็ น
ความต้องการการยกย่องและความต้องการประสบความสําเร็ จตาม ทฤษฎีมาสโลว์ อัลเดอร์ เฟอร์
(Alderfer) ไม่เชื อว่าบุคคลจะต้องได้รับการตอบสนองความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในระดับของ
ความต้องการก่อนทีจะก้าวหน้าไปสู่ ความต้องการในระดับอืน เขาพบว่าบุคคลจะได้รับการกระตุน้
โดยความต้อ งการมากกว่า หนึ งระดับ ตัว อย่ า ง เช่ น ความต้อ งการได้รั บ เงิ น เดื อ นที เพี ย งพอ
ในขณะเดียวกัน จะเกิ ดความต้องการการยอมรับ ความพอใจความต้องการทางสังคมและอาจเกิ ด
ความต้องการการสร้างสรรค์ ต้องการความก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน
ทฤษฏี ก ารเรี ยนรู้ (Learning Theory) รู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล สร้ างขึ นภายใต้แนวคิ ดทฤษฎี การเรี ยนรู้
กลุ่มปั ญญานิ ยม (Cognitivism) และกลุ่มสรรค์สร้างนิ ยม (Constructivism) (ทิศนา แขมมณี , 2550 :
59; Schunk, 2008 : 17)
. แนวคิด เกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุ คคล ซึ งมี
นักวิชาการได้ให้แนวคิดไว้มากมายอาทิ Archambault et al., (1993); Bateman (1993); International
Institute for Advocacy for School Children (1993); McIntosh, Vaughn, Schumm, Haager, and Lee
(1993); Tomlinson (1995); Tomlinson, Moon, and Callahan (1998); Westberg, Archambault,
Dobyns, and a and b, Salvin (1993); Tomlinson (2000 : 1); American Psychological Association
(1997); พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
(2554 : 7 - 8); เดวิท คอล์ป อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิ การ (2545); Carl R. Rogers, อ้างถึงใน
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542); Anthony Grasha และ Shery1 Reichmann; วิชยั วงษ์ใหญ่ (2544 :
1-13); พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2550); กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2544 : 5 - 7);
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อาภรณ์ ใจเทียง (2544); ทิศนา แขมมณี และคณะ (2543 : 55 - 59); สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ และคณะ
(2545 : 17 - 18 ) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2550 : 23 - 24) สรุ ปได้วา่ การเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีประสิ ทธิ ภาพนันต้องตอบสนองความต้องการใน
การเรี ยนรู ้ ความสนใจ ความพร้ อมของผูเ้ รี ยนแต่ละคน มีความสอดคล้องกับหลักสู ตรและเนื อหา
และให้ค วามสํา คัญต่ อจุ ด ประสงค์และกลยุท ธ์ ของรู ปแบบการเรี ย นการสอนเพือให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู ้ อย่างแท้จริ ง ดังนันบทบาทสําคัญของครู ในการจัดการเรี ยนสอนที เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลต้องเป็ นผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยความสะดวก คอยติดตามตรวจสอบและเป็ นผูว้ ิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน รู ้ จกั ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคลหรื อรายกลุ่ ม ช่ วยให้มีขอ้ มูลทีสําคัญในการออกแบบการจัด
การเรี ยนรู้ทีเหมาะสมตามธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ประสบการณ์ และพืนฐานความรู ้เดิม วิธีการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยนโดยกําหนดบทบาทให้ผเู ้ รี ยนทุกคนได้มีส่วนเข้าร่ วมทํากิจกรรมต่าง ๆ ทีเหมาะสมกับ
ความสามารถ ความสนใจของผูเ้ รี ยน และทีสําคัญบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพนันจะต้องคํา นึ ง ถึ ง หัว ข้อ สํา คัญ ๆ ดัง ต่ อไปนี 1. วิเคราะห์ ผูเ้ รี ย น 2. ประเมิ น
ความพร้อมของนักเรี ยน 3. ศึกษาแนวคิด หลักการและเทคนิ คการสอนต่าง ๆ 4. วิเคราะห์หลักสู ตร
5. ออกแบบการเรี ยนการสอน 6. จัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและผูเ้ รี ยนโดยทีครู
เป็ นผูช้ ่ ว ยในการอํา นวยความสะดวกและเป็ นผูต้ ิ ด ตามตรวจสอบ 7. ออกแบบการวัด และ
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน 8. วิเคราะห์ผลการจัดการเรี ยนการสอนเพือใช้เป็ นข้อมูล
สารสนเทศในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
1.6 ทฤษฎีเกียวกับการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล พบว่า
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ เชิ งประสบการณ์ (Kolb : 1984) รู ปแบบการเรี ยนรู้ตามแนวคิด
ของโคล์บ ได้ใช้ในการจัดประเภทของแบบการเรี ยนรู ้ ทฤษฎี นีกล่าวถึ ง กระบวนการเรี ยนรู ้ และ
การปรับตัวของแต่ละบุคคลรวมทังระบุบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ ที สอดคล้องกับแบบการเรี ยนรู้
ของแต่ละคน โดยสามารถอธิบายเป็ นวงจรการเรี ยนรู ้ 4 ขันตอน คือ
ขันที 1 ประสบการณ์เชิงรู ปธรรม (Concrete Experience) ในสถานการณ์การเรี ยนรู้
หนึ ง ๆ ในขันนี จะมี ล ัก ษณะที ยึ ด ความรู ้ สึ ก ของตนเองเป็ นหลัก มากกว่า จะใช้ แนวความคิ ด
อย่างมีระบบในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ขันที 2 การไตร่ ต รอง (Reflective Observation) ขันนี มุ่ ง ที จะทํา ความเข้ า ใจ
กับประสบการณ์ต่าง ๆ ทีได้พบด้วยการสังเกตจากหลาย ๆ แง่มุม จะเรี ยนรู ้จากการเฝ้ าดูและการฟัง
ขันที 3 สรุ ปเป็ นหลักการนามธรรม (Abstract Conceptualization) ขันนี เป็ นการเรี ยนรู้
ทีมุ่งใช้เหตุผลและความคิดมากกว่าการใช้ความรู ้ สึกในการเข้าใจสถานการณ์ ต่าง ๆ สามารถสร้าง
ความคิดรวบยอดใหม่ ๆ และจะเรี ยนรู้โดยการคิด
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ขันที 4 การทดลองปฏิบตั ิ (Active Experimentation) เป็ นขันทีมุ่งนําเอาแนวคิดหรื อ
ความคิดรวบยอดใหม่ ๆ ทีสรุ ปได้ไปปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์ต่างๆ เป็ นการเรี ยนรู ้จากการกระทํา
ทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivist theory)
ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ (Constructivist Theory) เป็ นหลัก การ แนวคิ ด เกี ยวกับ
การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ทีมุ่งเน้นหรื อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ สามารถแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยการนําความรู ้เดิมมาเชือมโยงให้เกิดการเรี ยนรู ้เรื องใหม่ได้อย่างต่อเนือง ทําให้ผเู ้ รี ยนได้
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื องตลอดชี วิต ผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์หรื อตังคําถามจากโจทย์ปัญหา
ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิ ด (Reflective Thinking) มีปฏิ สัมพันธ์ กบั ผูเ้ รี ยนคนอื นในกลุ่ ม
มีการเรี ยนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (Action Learning) ซึ งนําไปสู่ การค้นคว้าหาคําตอบหรื อสร้างความรู้
ใหม่ นักทฤษฎีทีเกียวกับการสร้างความรู ้ มีความเชือว่าผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตัวเอง หรื ออย่างน้อย
ตีความหมาย ความจริ ง หรื อข้อมูลเหล่านันจากการรับรู ้ประสบการณ์ของตนเอง
ทฤษฏี ก ระบวนการทางสมองในการประมวลข้ อ มู ล (Information Processing
Theory) คลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985 : 52 - 108) ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ข้อมูล (Information Processing Theory) เปรี ยบเสมือนการทํางานของคอมพิวเตอร์ ซึ งมีการทํางาน
เป็ นขั นตอนดั ง นี
1. การรั บ ข้ อ มู ล (Input)โดยผ่ า นทางอุ ป กรณ์ ห รื อเครื องรั บ ข้ อ มู ล
2. การเข้ารหัส (Encoding) โดอาศัยชุ ดคําสังหรื อซอฟต์แวร์ 3. การสังข้อมูลออก (Output) โดยผ่าน
ทางอุปกรณ์ และยังพบว่าทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลทีเกิดจากความรู้ใน
เชิ ง เมตาคอคนิ ชันหรื อการรู ้ คิ ด (Metacognitive Knowledge) จึ ง มัก ประกอบไปด้วยความรู้
เกียวกับบุคคล (Person) งาน (Task) และกลวิธี (Strategy) ซึ งประกอบด้อยความรู ้ ยอ่ ย ๆ ทีสําคัญ
ดังนี 1. ความรู ้ เกียวกับบุคคล (Person) ประกอบไปด้วยความรู ้ ความเชื อเกี ยวกับความแตกต่าง
ภายในตัวบุคคล (Intra Individual Differences) ความแตกต่างระหว่างบุ คคล (Inter Individual
Differences) และลักษณะสากลของกระบวนการรู้คิด (Universals of Cognition) 2. ความรู ้เกียวกับ
งาน (Task) ประกอบด้ว ยความรู ้ เกี ยวกับ ขอบข่า ยของงานปั จจัย เงื อนไขของงาน และลัก ษณะ
ของงาน 3. ความรู ้ เกี ยวกับกลวิธี (Strategy) ประกอบความรู ้ เกี ยวกับกลวิธีก ารรู้ เฉพาะด้านและ
โดยรวมและประโยชน์ของกลวิธีนนที
ั มีต่องาน แต่ละอย่าง ในลักษณะทีคล้ายคลึงกัน แพริ สและ
คณะ (Paris et al., 1983 : 293 - 316) ได้จาํ แนกความรู ้ในเชิ งเมตาคอคนิ ชนออกเป็
ั
นประเภท
เช่นเดียวกัน ซึ งประกอบด้วย 1. ความรู้ในเชิ งปั จจัย (Declarative Knowledge) คือ ความรู ้เกียวกับ
ปั จจัยต่าง ๆ ทีมีอิทธิ พลต่องาน 2. ความเชิ งกระบวนการ (Procedural Knowledge) ได้แก่ความรู้
เกี ยวกับ กระบวนการและวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ในการดํา เดิ น งาน 3. ความรู้ เ ชิ ง เงื อนไข (Conditional
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Knowledge) ได้แก่ ความรู ้ เกี ยวกับสถานการณ์ ข้อจํากัด และเงื อนไขในการใช้กลวิธีต่าง ๆ และ
การดําเนินงาน
ทฤษฏีพ หุ ปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) โฮวาร์ ด การ์ ดเนอร์
(Howard Gardner) เป็ นผูห้ นึ งทีพยายามอธิ บายให้เห็ นถึงความสามารถทีหลากหลาย โดยคิด
“ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of Multiple Intelligences) เป็ นแนวคิดทางสติปัญญาของมนุษย์มีหลาย
ด้านและมีความสําคัญต่อมนุ ษย์ ทังนี ทังนันขึนอยู่กบั ว่าใครจะมีความโดดเด่นในด้านใดบ้าง และ
ความสามารถของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป ซึ งอาจจะแสดงออกมาเป็ นความสามารถเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล ขึนอยู่กบั สติปัญญาความสามารถทีหลากหลายของบุคคลทีมี ความสามารถทีมา
จากการถูกควบคุมโดยสมองแต่ละส่ วน และการพัฒนาสมองต้องได้รับการเลียงดูจากสิ งแวดล้อมที
เหมาะสม การส่ ง เสริ ม ความสามารถทางสติ ปั ญญาในการทํา กิ จกรรมต่ า ง ๆ อย่า งมี เป้ าหมาย
คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล และต้อ งจัด ให้ เ หมาะสมกับ ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลเพื อให้ พ ัฒ นา
ความสามารถทางสติ ปัญญาของบุ คคลในการปรับตัวให้เข้ากับสิ งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ พหุ ปัญญาได้แบ่งลักษณะบุคคลทีมีความสามารถในแต่ละด้านดังต่อไปนี
1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถในการใช้ภาษารู ปแบบ
ต่าง ๆ ตังแต่ภาษาพืนเมืองจนถึงภาษาอืน ๆ สามารถรับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถสื อภาษาให้ผอู้ ืน
เข้าใจได้ตามทีต้องการ ผูท้ ีมีปัญญาด้านนีโดดเด่นก็มกั เป็ น กวี นักเขียน นักพูด นักหนังสื อพิมพ์ ครู
ทนายความ หรื อนักการเมือง
2. ปั ญญาด้านตรรกศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) คือ
ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุ และผลการคิ ดเชิ ง นามธรรม การคิ ดคาดการณ์ และการคิ ด
คํานวณทางคณิ ตศาสตร์ ผูท้ ี มี ปัญญาด้า นนี โดดเด่ น ก็มกั เป็ น นักบัญชี นักสถิ ติ นักคณิ ตศาสตร์
นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ นักเขียนโปรแกรม หรื อวิศวกร
3. ปั ญญาด้านความสามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี สามารถมองเห็นพืนที รู ปทรง
ระยะทาง และตําแหน่ง อย่างสัมพันธ์เชือมโยงกัน แล้วถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน มีความไว
ต่ อ การรั บ รู ้ ใ นเรื องทิ ศ ทาง สํ า หรั บ ผูท้ ี มี ปั ญ ญาด้า นนี โดดเด่ น จะมี ท งสายวิ
ั
ท ย์ และสายศิ ล ป์
สายวิทย์ ก็มกั เป็ น นักประดิษฐ์ วิศวกร ส่ วนสายศิลป์ ก็มกั เป็ นศิลปิ นในแขนงต่าง ๆ เช่น จิตรกร
วาดรู ป ระบายสี เขียนการ์ตูน นักปั น นักออกแบบ ช่างภาพ หรื อสถาปนิก เป็ นต้น
4. ปั ญญาด้านร่ างกายและการเคลื อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) คือ
ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึ งความคิด ความรู ้ สึก โดยใช้อวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย รวมถึงความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ ว
ความยืดหยุ่น ความประณี ต และความไวทางประสาทสัมผัส สํา หรั บผูท้ ี มี ปัญญาด้านนี โดดเด่ น
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มักจะเป็ นนักกี ฬา หรื อ ไม่ก็ศิลปิ นในแขนง นักแสดง นักฟ้ อน นักเต้น นักบัลเล่ ย ์ หรื อนักแสดง
กายกรรม
5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถในการซึ มซับ และเข้าถึง
สุ นทรี ยะทางดนตรี ทังการได้ยนิ การรับรู ้ การจดจํา และการแต่งเพลง สามารถจดจําจังหวะ ทํานอง
และโครงสร้างทางดนตรี ได้ดี และถ่ายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ เล่นดนตรี และ
ร้องเพลง สําหรับผูท้ ีมีปัญญาด้านนีโดดเด่น มักจะเป็ นนักดนตรี นักประพันธ์เพลง หรื อนักร้อง
6. ปั ญญาด้านมนุ ษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการ
เข้าใจผูอ้ ืน ทังด้านความรู ้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาทีซ่ อนเร้นอยูภ่ ายใน มีความไวในการสังเกต
สี หน้า ท่าทาง นําเสี ยง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้ างมิ ตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง
ลดความขัดแย้ง สามารถจูงใจผูอ้ ื นได้ดี เป็ นปั ญญาด้านทีจําเป็ นต้องมีอยูใ่ นทุกคน แต่สําหรับผูท้ ีมี
ปัญญาด้านนีโดดเด่น มักจะเป็ นครู บาอาจารย์ ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา นักการทูต เซลแมน พนักงานขายตรง
พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ นักการเมือง หรื อนักธุ รกิจ
7. ปั ญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการ
รู้จกั ตระหนักรู ้ในตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
และสถานการณ์ รู ้ว่าเมือไหร่ ควรเผชิ ญหน้า เมือไหร่ ควรหลีกเลียง เมือไหร่ ตอ้ งขอความช่วยเหลือ
มองภาพตนเองตามความเป็ นจริ ง รู ้ถึงจุดอ่อน หรื อข้อบกพร่ องของตนเอง ในขณะเดียวกันก็รู้วา่ ตน
มีจุดแข็ง หรื อความสามารถในเรื องใดมีความรู ้ เท่าทันอารมณ์ ความรู ้ สึก ความคิด ความคาดหวัง
ความปรารถนา และตัวตนของตนเองอย่างแท้จริ ง เป็ นปั ญญาด้านทีจําเป็ นต้องมีอยูใ่ นทุกคนเช่นกัน
เพือให้สามารถดํารงชี วิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุ ข สําหรับผูท้ ีมีปัญญาด้านนี โดดเด่น มักจะเป็ น
นักคิด นักปรัชญา หรื อนักวิจยั
8. ปั ญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คือ ความสามารถในการรู้จกั
และเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ และการรังสรรค์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ
มีความไวในการสังเกต เพือคาดการณ์ความเป็ นไปของธรรมชาติ มีความสามารถในการจัดจําแนก
แยกแยะประเภทของสิ งมี ชี วิ ต ทังพื ช และสั ต ว์ สํ า หรั บ ผูท้ ี มี ปั ญ ญาด้า นนี โดดเด่ น มัก จะเป็ น
นักธรณี วทิ ยา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั หรื อนักสํารวจธรรมชาติ
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Theory of Collaborative Learning) ทิศนา แขมมณี
(2554 : หน้า 98 - 06) คือ การเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิ กกลุ่มทีมีความสามารถต่างกัน
ประมาณ 3 - 6 คน ช่ ว ยกันเรี ย นรู ้ เพื อไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ ม นักการศึ ก ษาคนสํา คัญที เผยแพร่
แนวคิดของการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือนี คือ สลาวิน, เดวิท จอห์นสัน, และโรเจอร์ จอห์นสัน กล่าวว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนเป็ นมิติทีมักจะถูกละเลยหรื อมองข้ามไปทัง ๆ มี ผลวิจยั ชี ชัดเจนว่า
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ความรู ้ สึกของตนเองต่อผูเ้ รี ยนต่อโรงเรี ยนครู และเพือนร่ วมชันมีผลต่อการเรี ยนรู ้มาก จอห์นสัน
และจอห์นสันกล่าวว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนมี 3 ลักษณะคือ
1. ลักษณะแข่งขันกันในการเรี ยนรู ้
2. ลักษณะต่างคนต่างเรี ยน
3. ลักษณะร่ วมมือกันหรื อช่วยกันในการเรี ยนรู ้
2. การวิเคราะห์ สิงทีคาดหวัง (Target) กับสภาพทีเป็ นจริง (Actual) โดยการการสนทนากลุ่ม
ซึ งผู้วิจัยได้ เข้ าร่ วมการสนทนากลุ่มกับโรงเรี ยนต้ นแบบการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้ นความ
แตกต่ างระหว่างบุคคล
2.1 ผลการสนทนากลุ่มโรงเรี ยนต้นแบบการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล พบว่า
2.1.1 ด้า นการกํา หนดนโยบาย กลยุ ท ธ์ หรื อแผนงานใดบ้า ง ที ส่ ง เสริ มให้ ค รู
จัดการเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่า งระหว่า งบุ ค คล พบว่า โรงเรี ยนมี ก ารกําหนด
นโยบาย และกําหนดยุทธศาสตร์ ทีชัดเจน ซึ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้ให้ความสําคัญอย่างมากใน
การพัฒนานักเรี ยน มี การกํา หนดการเรี ยนการสอนที ส่ งเสริ มความแตกต่างระหว่างบุ คคล และ
ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื อง เริ มต้นโครงการจากการขับเคลือนทักษะการคิดสู่ ห้องเรี ยน และระบุ
โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่ งเสริ มให้ครู
จัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน (เก่ง กลาง อ่อน) มีการนิเทศติดตาม การบริ หารจัดการ
ความรู้ (KM) และสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื อง และได้ขยายผลหรื อขับเคลือน
โครงการโดยใช้ภาคีเครื อข่ายภายในกลุ่มเครื อข่ายโรงเรี ยน และส่ งเสริ มพัฒนาครู เพือพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้ตรงตามศัก ยภาพกลยุทธ์ การมี ส่วนร่ ว มในการขับเคลื อนโดยให้โรงเรี ยนต้นแบบเป็ นผูค้ อย
อํา นวยความสะดวกและมี ก ารกํา กับ ติ ดตามเพื อนําผลที ได้มาวางแผนในการขับ เคลื อนร่ วมกัน
ส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบคละชัน พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ครู อย่าง
ต่อเนือง และบรรจุโครงการในแผนปฏิบตั ิการประจําปี ซึงเป็ นโครงการทีมีผลกลับคืนมาชัดเจนและ
ได้ผลประเมินหน่ วยการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี วัดก่ อน
ดําเนินการสอน และส่ งเสริ มให้คุณครู ได้ปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื อง มีการประชุมแลกเปลียนเรี ยนรู้
เกี ยวกับแผนปฏิบตั ิการ หรื อโครงการต่าง ๆ เช่ น โครงการเปิ ดบ้านกระบวนการคิด มีการจัดทํา
แผนจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และขยายผลไปในระดับชันต่าง ๆ โดย
เน้น ให้ครู มี ก ารจัดการเรี ย นการสอนทุ ก ระดับชัน และทุ ก คน มี โครงการทีสนับ สนุ นการจัด
การเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คล เช่ น โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรี ย น
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การสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล, โครงการพัฒนาหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ , โครงการวัดผล
ประเมินผูเ้ รี ยน, โครงการประกันคุ ณภาพการศึกษาและระบุในแผนปฏิ บตั ิการ ส่ วนด้านกุลยุทธ์
เน้นการบริ หารจัดการแบบมี ส่วนร่ วมและการบริ หารจัดการแบบบูรณาการ นอกจากนี ยังพบว่า
คุณครู ยงั ไม่เข้าใจถึงความหมายของคําว่าความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่ น การรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ น
รายบุค คล การสอนซ่ อมเสริ ม การจัดการเรี ยนการสอนที มีความเหมาะสมกับ ผูเ้ รี ยน ตลอดจน
การกํากับดูแลช่ วยเหลือครู และแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้เกียวกับการเรี ยนการสอน ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของ
โครงการการขับเคลือนทักษะการคิดสู่ ห้องเรี ยน และควรให้การส่ งเสริ มให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการประเมินผลผูเ้ รี ยนโดยใช้มิติคุณภาพ (Rubric)
2.1.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลหลังเข้าร่ วม
โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระว่า งบุ ค คล พบว่า มี ผ ล
การดํา เนิ นการอย่างต่อเนื อง หลังจากผ่านการให้คาํ แนะนํา โดยนักวิช าการของคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน สพฐ.) และทางโรงเรี ยนมีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ครู จดั การเรี ยนการสอน
โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ครู เป็ นผูก้ าํ หนดความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้ รี ยนทีได้จากผลการสังเกตการสอนของครู หรื อได้จากผลการวิเคราะห์บนั ทึกหลังสอน พบว่า
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีครู ผสู ้ อนกําหนด ส่ วนใหญ่เป็ นเรื องของความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้านผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างบุคคลเหล่านี
มาจากผลการจัดประสบการณ์ ที ครู เป็ นผูพ้ ิ จารณา โดยส่ วนใหญ่ ไม่ได้ใช้เครื องมือประเมินเพื อ
วินิจฉัยผูเ้ รี ยน (Diagnostic Assessment)
2.1.3 ด้านนวัตกรรมทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนพบว่า เป็ นวิธีสอน เทคนิ คต่าง ๆ
นอกจากนีมีการสร้างนวัตกรรมประเภทเอกสารประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้ สื อ Power point e - book คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพลง เกม นิทาน มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
2.1.4 ด้านการจัดการเรี ยนรู้ ทีเสริ มสร้ างคุ ณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า
ในภาพรวมมีการจัดการเรี ยนรู ้เฉพาะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หลัก คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม
ภาษาอังกฤษ และคณิ ตศาสตร์ มีการดําเนินการบ้างในรายวิชาสุ ขศึกษา พลศึกษา ดนตรี ศิลปะ และ
เน้นการจัดการเรี ยนรู้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นรายวิชา ส่ วนใหญ่มีการดําเนินการใน
ลักษณะของการบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และข้ามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เช่น โรงเรี ยน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เนื องจากผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้มีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
โดยจําแนกตามความแตกต่างระหว่างบุคคลในแต่ละห้องเรี ยน และให้ผสู ้ อนแต่ละคนจัดการเรี ยน
การสอนในแต่ ล ะรายวิช า โดยร่ ว มกันกําหนดหัวเรื อง (Theme) ที เป็ นหัวข้อเรื องเดี ย วกัน และ
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ผูส้ อนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรายวิชา มีการมอบหมายงานให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึงจากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารท่านหนึง พบว่า
“การจัดการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล นักเรี ยนทุกคนต้ องได้ รับการ
ดูแ ลเอาใจใส่ ดัง นันการมอบหมายใบงาน หรื อกิ จกรรมต่ า ง ๆที ให้ นัก เรี ย นทําจะแตกต่ างตาม
ความสามารถของนักเรี ยน เช่ น นักเรี ยนที แตกต่ างกันในเรื องของการสื อสารภาษาอังกฤษ เวลา
มอบหมายงานให้ ทาํ ก็จะให้ ใบงานตามความแตกต่ างของแต่ ละบุคคล”
2.1.5 ด้านการสร้ างนวัตกรรมของครู ส่ วนใหญ่เป็ นการดําเนิ นการโดยไม่ได้ผ่าน
การศึกษาวิจยั ทีเป็ นระบบเป็ นขันตอน แต่มีการนํามาใช้ตามประสบการณ์ หรื อการศึกษาจากแหล่ง
การเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น เว็บไซด์ โทรทัศน์ครู ประสบการณ์จากการทําผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม
ที ผูบ้ ริ ห าร ศึ ก ษานิ เ ทศก์แ นะนํา ให้ใ ช้ หรื อจากการแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ก ับเพื อนครู การเข้า ร่ ว ม
ประชุ มสัมมนาอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ การเข้าชมนิ ทรรศการทีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.) และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัด หรื อศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั ที เกี ยวข้อง
จากการให้ขอ้ มูลของศึกษานิเทศก์ท่านหนึง กล่าวว่า
“ศึกษานิเทศก์ จะแนะนําให้ คาํ ปรึ กษาเกียวกับนวัตกรรมการเรี ยนการสอน เทคนิค วิธีสอน
ที ศึ กษานิ เทศก์ ได้ รับการอบรม และนําเอกสารไปให้ หรื อเมือออกนิ เทศตามโรงเรี ยน ก็จะแนะนํา
พู ด คุ ย กั บ ครู ว่ า ให้ ลองนํา เทคนิ ค วิ ธี ส อนเหล่ า นี ไปใช้ รวมทั งแนะนํา สื อที เน้ น เทคโนโลยี
สารสนเทศ( ICT) และวิธีการประเมินไปด้ วยกัน ซึ งครู หลายคนได้ นาํ ไปประยุกต์ และทําให้ เกิดผล
ดีกับนักเรี ยน และต่ อตัวครู สามารถวางแผนต่ อเนืองเป็ นผลงานทางวิชาการได้ ”
2.1.6 ด้านประโยชน์ของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
พบว่า ครู จดั การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ทําให้ผเู ้ รี ยนไม่เครี ยดเนื องจาก
การประเมินไม่มีเน้นการได้-ตก และสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ทําให้
ผูเ้ รี ย นไม่เกิ ดการเปรี ย บเที ย บกับเพื อนร่ วมชันเรี ย น และไม่ รู้สึก ตําต้อยกว่าเพื อนร่ ว มชันเรี ย น
ซึ งผูบ้ ริ หารและศึกษานิเทศก์ ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า
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“การจั ดการเรี ยนการสอนที เน้ นคุณค่ าความแตกต่ า งระหว่ า งบุ คคลในวัฒนธรรมไทย
ครู ผ้ ูสอนไม่ จาํ เป็ นต้ องบอกผู้เรี ยนว่ า ผู้เรี ยนมี สมรรถนะอยู่ในระดับใด อยู่ในกลุ่มระดับความรู้
ทักษะความสามารถสู ง กลาง ตํา ทําให้ ไม่ เกิดปั ญหากับผู้เรี ยน แต่ มีความสําคัญอย่ างยิงสําหรั บครู
ที ต้ องสามารถจําแนกผู้เรี ยนได้ อย่ างไม่ เป็ นทางการ และต้ องพัฒนาผู้เรี ยนทุกกลุ่ม ทุกระดับไปสู่
เป้ าหมายเต็มตามศักยภาพ”
2.1.7 ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นคุ ณค่าความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทีผูส้ อนดําเนิ น การ พบว่า ส่ ว นใหญ่มี ก ารดําเนิ นการเป็ นปกติ ใ นชันเรี ย น แต่ อาจไม่ ไ ด้
ดําเนินการเขียนไว้ในหน่วยการเรี ยนรู ้หรื อแผนการจัดการเรี ยนรู้ และไม่ได้นาํ มาเขียนเป็ นรายงาน
การพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั ในชันเรี ยน ดังทีผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนท่านหนึงให้
ข้อคิดเห็นว่า
“ครู จัดการเรี ยนการสอนที เน้ นคุณค่ าความแตกต่ างระหว่ างบุคคลอยู่แล้ วทุกวัน แต่ ปัญหา
คื อ ครู ไม่ ได้ เขียนเป็ นรายงานหรื อข้ อมูลเชิ งประจักษ์ เนื องจากครู มีภารกิจงานสอนและงานอื น ๆ
แต่ สรุ ปได้ ว่าเป็ นลักษณะของ “ทําจริ ง แต่ ไม่ ได้ เขียน”
3. ผลการการสั ม ภาษณ์ ผ้ ู อํ า นวยการโรงเรี ย นซั บ ใหญ่ วิท ยาคมและรองผู้ อํ า นวยการ
ฝ่ ายบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นซั บ ใหญ่ วิ ท ยาคม เกี ยวกับ กระบวนการในการขับ เคลื อน
การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างในการสัมภาษณ์ พบว่า
3.1 ด้านการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรื อแผนงานใดบ้าง ทีส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างระหว่างบุคคล พบว่า โรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคมมีการกําหนด
นโยบายเพือส่ งเสริ มให้ครู สามารถจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยการ
1. เร่ ง ปฏิ รู ป หลัก สู ต ร ปฏิ รู ป การเรี ย นการสอน การทดสอบ/การวัด และประเมิ น ผลผู ้เ รี ย น
2. มีการปฏิรูปครู ให้มีความรู้ความสามารถในการสอนเพิมเติม กลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยมี เ ป้ าหมายสู ง สุ ด ก็ คื อ 1. การพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เ รี ย น 2. พัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษา
3. เสริ มสร้ างสัง คมแห่ งการเรี ย นรู ้ รวมทังยังมี การนํา นโยบายการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาและ
การปฏิรูปการศึกษามากําหนดเป็ นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ โดยการประกาศเป็ นจุดเน้น
เพือพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาไปสู่ ผเู ้ รี ยน มีการกําหนดเป็ นรายวิชาเพิมเติม กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ซึ งประกอบด้วย กิ จกรรมชุ มนุ ม ชมรม ตามจุดเน้นของสถานศึกษา ตังแต่ระดับชันประถมศึกษา
ระดับ ชันมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และระดั บ ชั นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี ก ารจัด ทํา โครงการ
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การพัฒนาการเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่า งบุ ค คลบรรจุ ไว้ในแผนการปฏิ บ ตั ิ ก าร
ประจําปี ของโรงเรี ยน เพือส่ งเสริ มทักษะกระบวนการคิดอันจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการทางด้าน
กระบวนการคิ ด เพิ มมากขึ น และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผู้เ รี ยนได้ มี มุ ม มองในการเรี ยนรู้
ทีหลากหลายครอบคลุมตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน โดยเห็ นว่าจะช่ วยทําให้บรรลุตามเป้ าหมายของ
กลยุทธ์และนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษา

แผนภูมิภาพที 29 กระบวนการการบริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม
นอกจากนี ยัง มี เ ทคนิ ค กลยุ ท ธ์ ใ นการขับ เคลื อนการพัฒ นาการเรี ย นการสอนที เน้ น
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลใช้รู ป แบบ SUBYAI-KM Model โดยการประชุ ม ที ม วิช าการ
ซึงประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและคณะหัวหน้าสายชัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยให้
แต่ละฝ่ ายได้ร่วมกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา พร้ อมกับประกาศเป็ นนโยบาย
เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และกําหนดแผนการปฏิบตั ิงานเพือกําหนดให้
ครู ไ ด้จดั การเรี ยนการสอนทีสนองกับนโยบายในการจัดการเรี ย นรู ้ ใ ห้กบั ผูเ้ รี ยน รวมถึ งแต่ งตัง
ทีมวิชาการเพือช่ วยในการนิ เทศ (Supervision) กํากับติดตาม (Monitoring) แนะนําและช่วยเหลื อ
(Coaching, Mentoring) พร้อมกับนําผลทีได้มาวิเคราะห์เพือสะท้อน (Reflect) ให้ครู ได้รับทราบถึง
ปั ญหาทีเกิ ดขึนในชันเรี ยน โดยการประชุ มแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ทงโรงเรี
ั
ยน และนําผลทีได้จากการ
นิ เ ทศติ ด ตาม (Supervision) ช่ ว ยเหลื อ (Mentoring) มาใช้ เ ป็ นข้อ มู ล พื นฐานในการวางแผน
ในปี การศึกษาต่อไป
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3.2 ผลจากการดําเนิ นการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
เกิ ดผลประโยชน์กบั นักเรี ยนอย่างไร และเกิ ดประโยชน์กบั ครู ผูส้ อนอย่างไรบ้างครู มีการนําไป
พัฒนาเป็ นผลงานทางวิชาการหรื องานวิจยั บ้างหรื อไม่
จุ ด ที ต้อ งการพัฒ นา คื อ รู ป แบบ เทคนิ ค วิธี ก ารสอน ให้ ก ับ ครู กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย น
ซับใหญ่วิทยาคมใช้เทคนิควิธีการโดยให้ครู ทีมีประสบการณ์ หรื อมีความสําเร็ จในการจัดการเรี ยน
การสอนที มีป ระสิ ทธิ ภาพ และเทคนิ ค วิธี ก ารเพือนช่ วยเพื อน (Peer Coaching) การจัดคู่ บ ดั ดี
(Think Pair Share) มาช่วยในการให้คาํ ปรึ กษาชีแนะ (Coaching) และเป็ นพีเลียง (Mentor) รวมถึง
การเข้านิ เทศติดตามครู ใหม่ทีได้รับการฝึ กฝนแล้ว จากข้อสังเกตพบว่า ครู ใหม่ยงั ขาดทักษะและ
ความชํานาญและความเชี ยวชาญในรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนทีสะท้อนถึงความแตกต่าง
ระหว่า งบุ ค คล การบริ ห ารจัด การชันเรี ย น การสร้ า งบรรยากาศในการเรี ย นรู ้ และการเตรี ย ม
การสอนในชัวโมงถัดไป ขาดการเตรี ยมการวางแผนและสื อการจัดการเรี ยนการสอนทีจะอํานวย
ความสะดวกในการเรี ย นรู้ การสร้ า งบรรยากาศในการเรี ย นรู ้ ใ ห้ก ับ นัก เรี ย น ซึ งนับ ได้ว่า เป็ น
สิ งจําเป็ นที จะเป็ นตัว บ่ง ชี ว่า ครู เป็ นครู มื ออาชี พ หรื อไม่ นอกจากนี ยัง พบว่า โรงเรี ย นซับ ใหญ่
วิทยาคมมีการเคลือนย้ายบุค ลากรค่อนข้างบ่อยทําให้การจัดการเรี ยนการสอนไม่ต่อเนื องทําให้มี
ประสิ ทธิ ภาพลดน้อยลง ทางโรงเรี ยนจึงต้องจัดอบรมและพัฒนาครู ในการจัดการเรี ยนการสอน
ที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล โดยเฉพาะครู ที บรรจุ ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในเรื อง
การจัดการเรี ยนการสอนเพิมมากขึน
“ดังนันการจัดการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคลที มีประสิ ทธิ ภาพนัน
ครู ต้ อ งวางแผนเพื อเตรี ยมการสอนให้ สอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ สภาพของผู้เ รี ยน ความพร้ อม
ความต้ องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรี ยน รวมทังควรจัดหาสื อเพื ออํานวยความสะดวก
ในการเรี ยนรู้ ให้ กับผู้เรี ยน”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคลนัน ต้องฝึ กฝนให้ครู
สามารถสอนเป็ น เลื อ กวิ ธี ก ารสอนที มี ค วามสอดคล้อ งกับ ผูเ้ รี ย นซึ งเป็ นสิ งสํ า คัญ โดยปกติ
การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการหรื อการอบรมทัว ๆ ไปจะมุ่งเน้นเฉพาะเนื อหาสาระทีเป็ นภาคทฤษฎี
หลัก การ แนวคิ ด ดัง นันการที จะให้ค รู ส ามารถสอนเป็ นและปฏิ บ ัติไ ด้นันต้อ งให้ค รู ไ ด้ล งมื อ
ปฏิบตั ิการสอนควบคู่กบั การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการหรื อการอบรม ตัวอย่างเช่ น ครู สาธิ ตการสอน
ก่อนไปสอนในห้องเรี ยน ซึ งจะทําให้ครู มีความมันใจและกล้า ที จะสอน รวมถึ งเป็ นการสร้ า ง
แรงเสริ ม (Empowerments) ในการจัดการเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งเป็ นสิ งสําคัญอย่างยิง
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หลังจากประชุมเชิงปฏิบตั ิการหรื อการอบรมเสร็ จสิ นต้องมีการการนิเทศ กํากับติดตาม ทีจะช่วยให้
ครู มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอนมากยิงขึน
ภาพของความสําเร็ จ

แผนภูมิภาพที 30 กระบวนการพัฒนาบุคลากรไปสู่ ความสําเร็ จของโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม
การจัดการเรี ยนการสอนที เน้น ความแตกต่า งระหว่างบุ คคลมี ส่ วนช่ วยและส่ ง เสริ ม ให้
คุณครู พฒั นางานของตนเองให้เป็ นผลงานทางวิชาการได้อย่างดี เพือใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผน
การยกระดับ ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นให้สู ง ขึ น จําเป็ นต้องวิเคราะห์ ศ กั ยภาพของผูเ้ รี ย น มี ก าร
แบ่งกลุ่ม จัดกลุ่ มนักเรี ยน ให้สอดคล้องกับสภาพความรู้ความสามารถนักเรี ยนแต่ละกลุ่ ม แต่ละ
กลุ่มสาระวิชา เพือจะได้รู้ถึงความแตกต่าง รู้ ความหลากหลาย รู้ ผูกพัน รู้ สัมพันธ์ และรู้ดุลยภาพ
ครู ผสู้ อนจะต้องรู ้เทคนิ คในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเป็ น
ระบบ อัน สอดคล้อ งกับ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึ ก ษา (สมศ.) ตามตัว บ่ ง ชี ที 6.2
กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนของครู ทัง 8 ข้อ ย่อ มจะเป็ นตัว บ่ ง ชี ที สะท้อ นถึ ง คุ ณ ภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็ นอย่างดี โรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม
มีความคิดว่าจะต้องเร่ งสร้ างความรู้ ความเข้าใจในภาระหน้าที ของครู ทีปฏิ บตั ิการสอนและทําอยู่
ในปั จ จุ บ ัน ให้ มี รู ป แบบที ชัด เจนถู ก ต้อ งเชื อถื อ ได้แ ละคงเป็ นส่ ว นหนึ งในหลายวิ ธี ก ารของ
การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (DI) โดยมีบทสัมภาษณ์ตอนหนึงว่า
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“ทํา อย่ า งไรที จะให้ ค รู ได้ แลกเปลี ยนเรี ย นรู้ ประสบการณ์ การสอน คงต้ องมี การจัดเวที
ทางวิชาการให้ กับคุณครู ได้ นาํ เสนอผลงานที ตนเองทําสําเร็ จมาแล้ ว นํามาแลกเปลียนกัน เพือให้ ครู
แต่ ละคนได้ นาํ เทคนิค กลยุทธ์ ของแต่ ละวิชาไปใช้ ในการออกแบบการเรี ยนการสอนของตน รวมถึง
การจัดทําเป็ นเอกสารผลงานทางวิชาการในการเผยแพร่ ภาพความสําเร็ จที ได้ จากการปฏิ บัติหน้ าที
การเรี ยนการสอน ซึ งจะทําให้ ครู ได้ รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนหรื อเทคนิคการวิเคราะห์ ผ้ ู เรี ยนที มี
ความหลากหลายเพิมมากยิงขึน”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
3.3 โรงเรี ยนควรมีวิธีการใดบ้างในการขับเคลือนให้ ครู จดั การเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
ความต่อเนือง

ความใส่ ใจ

การเสริ มแรง

แรงจูงใจภายในและภายนอก

แผนภูมิภาพที 31 กระบวนการขับเคลือนบริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม
ในการขับเคลือนให้ครู ได้จดั การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน ต้องมี
ความต่อเนื อง ความใส่ ใจของครู และการกระตุน้ โดยฝ่ ายบริ หารโดยการให้แรงจูงใจภายในและ
ภายนอก ซึ งแรงจูงใจภายใน คือ ให้การชื นชม ไม่มีการตําหนิ ติเตียน แต่ใช้วิธีการวิเคราะห์ร่วมกัน
แรงจูงใจภายนอก คือ การให้ของรางวัล โดยการสนับสนุ นงบประมาณในการพัฒนาห้องเรี ย น
เพิมเติ ม หรื อจัดสรรรางวัลพิเศษให้กบั ห้องเรี ยนที ประสบผลสําเร็ จในการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกระหว่างบุคคล และกิจกรรมสร้างความตระหนักทีหลากหลาย โดยการศึกษาดู งาน
โรงเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู ง พร้อมกับนํารู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอน มาปรับปรุ งและ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนของตน
“มีปัญหาอะไรบ้ าง หรือเกิดอะไรเกิดขึน” ทังนียังช่ วยส่ งเสริ มให้ ครู ได้ “เปิ ดโลกทัศน์ เปิ ดหู เปิ ดตา
เปิ ดปาก” หากมองย้อนกลับไปหรื อจากประสบการณ์ ทีผ่าน ๆ มาจะพบว่าการศึกษาดูงานของครู
โดยส่ ว นใหญ่จะศึก ษาดู ง านในภาพรวมเสี ย มากกว่า ดัง นันสิ งที ต้องปรับ ปรุ งและพัฒนาครู ใ น
มุมมองของฝ่ ายบริ หารในอนาคต คือ “ครู ต้องแสวงหาความรู้ และสั งเกตการสอนในโรงเรี ยนที
จัดการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคลที มีประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่ างเช่ น โรงเรี ยนนี มี
การจัดการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยที ประสบสําเร็ จ เมือครู แสวงหาความรู้
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หรื อได้ สังเกตการสอนแล้ ว นัน ครู ก็จะมี รูปแบบการสอน เทคนิ ควิ ธีการสอนที หลากหลายและ
ครอบคลุมทัง 8 กลุ่มสาระวิชา แล้ วนํามาแลกเปลียนเรี ยนรู้ ก่อนนําไปใช้ สอนจริ ง”
จากข้อสังเกตอีกอย่างมุมมองหนึงก็คือ “ครู ส่วนใหญ่ เมือไปศึกษาดูงานมาแล้ ว แรก ๆ ก็จะ
ให้ ความสนใจและกระตือรื อร้ นในการจัดการเรี ยนการสอนทีดีมาก เมือเวลาผ่ านไปความสนใจและ
ความกระตือรื อร้ นก็จะเริ มจางหายไปเช่ นเดียวกัน ดังนันพฤติกรรมของครู กจ็ ะมีความคล้ ายคลึงกับ
นักเรี ยนหลังจากทีได้ ไปศึกษานอกสถานทีนันเอง ดังนันสิ งสําคัญต้ องคอยให้ แรงจูงใจให้ กับครู เพือ
พัฒนาการเรี ยนการสอนให้ มีประสิ ทธิ ภาพอย่ างต่ อเนืองตลอดเวลา”
“การเสริ มพลังอํานาจให้ กับเพือนครู ด้วยกัน หากเราไปกํากับติด ตามมากเกินไปก็จะทําให้
ครู ขาดกระบวนการคิด ขาดความมันใจในการออกแบบการเรี ยนการสอน และจะปฏิ บัติหน้ าที ตาม
คํา สั งของผู้บริ หารสถานศึ ก ษา และที สํา คั ญทํา ให้ ครู หลงประเด็นในการจั ดการเรี ยนการสอน
ดังนันต้ องเสริ มพลังอํานาจให้ ครู ได้ ระดมความคิ ดเพือหาวิธีการที เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการ
สอนให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ และให้ พ ลัง อํานาจและยอมรั บ ในการตัดสิ นใจของครู และสนับสนุน/
อํานวยความสะดวกให้ กับครู ตามที เสนอขอเสนอแนะ และที สําคัญต้ องเป็ นพี เลียงที คอยช่ วยเหลื อ
คุณครู อย่ างต่ อเนือง”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
การให้ความร่ วมมือ ร่ วมใจ เปิ ดใจ ให้ใจ และคอยสนับสนุ นครู อยูเ่ รื อย ๆ ผลทีจะตามก็คือ
แรงกระตุน้ ที เกิ ดจากเทคนิ คนี และทําให้ครู มีความกระตือรื อร้นและขวนขวายหาสื อและเทคนิ ค
วิธีการสอนใหม่ทีจะนําไปใช้ในห้องเรี ยน ทังนี ทีมงานฝ่ ายบริ หารวิชาการพยายามแสวงหาแหล่ง
เรี ยนรู ้อืนให้กบั ครู เพือใช้เป็ นแบบอย่างในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึ งร่ วมถึงเทคนิ คการให้ความร่ วมมือ ฉะนันเป้ าหมายหลังจากทีใช้เทคนิ คการบริ หารงาน
ความร่ วมมื อ ร่ วมใจ เปิ ดใจ ให้ใจ ในมุ มมองในเชิ งรุ กตามหลักการบริ หารศึ กษาแล้วนัน ถ้าได้
ลงทุ นไปแล้ว นันผลลัพธ์ ที ได้ก ลับ คื นมาต้องคุ ้ม ค่ าต่ อการลงทุ น ถ้า คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ต้องได้
กลับมาร้อยละ 100 เช่นกัน แต่ทว่าการศึกษาหรื อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานันต้องใช้ระยะเวลา
ในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา สิ งทีคาดหวังตามมาก็คือให้ครู สามารถจัดการเรี ยนการสอน
ให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพและตรงตามเป้ าหมายที สถานศึ ก ษากําหนด ฝ่ ายบริ หารอาจจะคาดหวัง การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนประมาณร้ อยละ 50 แต่ก็ให้แรงกระตุ น้ ให้กบั ครู ไว้ทีร้ อยละ 60
ซึ งเป็ นยุทธศาสตร์ เชิงรุ กให้กบั ครู ได้จดั การเรี ยนการสอน หากครู สามารถยกระดับได้ถึงร้อยละ 50
ก็เป็ นสิ งทีภาคภูมิใจของฝ่ ายบริ หาร แล้วค่อยนําผลทีได้มาเตรี ยมการในการวางแผนอย่างต่อเนือง
วางแผนเป็ นขันเป็ นตอน เพือให้คุณภาพการศึกษาเพิมขึนเรื อย ๆ
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3.4 ถ้ามีการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชี พ โรงเรี ยนควรให้การสนับสนุ น
การฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ในเรื องใดมากทีสุ ด เพราะเหตุใด
จากบทสั ม ภาษณ์ ค รู โ รงเรี ยนซั บ ใหญ่ วิ ท ยาคมทํา ให้ ไ ด้ ข ้อ มู ล ที น่ า สนใจเกี ยวกับ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีว่า
“ถ้ ามีการจัดฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ให้ เป็ นครู มืออาชี พ อยากให้ ฝ่ายบริ หารงานวิชาการได้
เชิ ญวิทยากรหรื อผู้มีความเชี ยวชาญมาให้ ความรู้ กับครู เกียวกับ รู ปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรี ยน
การสอน การผลิตสื อและการพัฒนาสื อการเรี ยนการสอนทีมีความสอดคล้ องกับผู้เรี ยน ซึ งจะทําให้
ครู มี ค วามรู้ และความเข้ า ใจในการจั ด การเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
มากยิงขึน”
(บทสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
3.5 ข้อเสนอแนะ อื น ๆ ที เกี ยวข้องกับ การจัด การเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่ า ง
ระหว่า งบุ ค คล ต้อ งการให้ ค รู มี ก ารเตรี ย มการหรื อ วางแผนการจัด การเรี ย นการสอนระหว่า ง
ปิ ดภาคเรี ยน และศึกษาข้อมูลพืนฐานความรู ้ของนักเรี ยนทีได้รับการส่ งต่อมาของแต่ละระดับชัน
โดยให้ค รู ป ระจํา วิช าร่ ว มวางแผนกับ ครู ป ระจํา ชัน เพือให้ไ ด้ม าซึ งข้อมู ล และผลการวิเคราะห์
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศในการออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอน
ให้มีความสอดคล้องและตรงตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
“จากการสั งเกตยังพบว่ า สภาพปั จจุบันของครู นันส่ วนใหญ่ จะวิ เคราะห์ ผ้ ูเรี ยนช่ วงเปิ ด
ภาคเรี ยน หรื อช่ วงที ทําการจัดการเรี ยนการสอนทําให้ การเตรี ยมการการวางแผนการจัดการเรี ยน
การสอนไม่ ต รงตามศั ก ยภาพของผู้เ รี ยน ดั ง นั นการพู ด คุ ย แลกเปลี ยนเรี ยนรู้ กั บ ครู ป ระจํา ชั น
ก็จะช่ วยให้ ได้ ข้อมูลนักเรี ยนที มีความเที ยงตรง และสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งและตรงตามสภาพ
ปั ญหาของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอย่ างแท้ จริ ง”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
“การให้ คาํ ปรึ กษาชี แนะ (Coaching) ก็ถือได้ ว่าเป็ นสิ งจําเป็ นและสําคัญต่ อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาซึ งถ้ าคําปรึ กษาทีดีและเป็ นประโยชน์ กจ็ ะช่ วยให้ ครู สามารถนําคําแนะนําไปใช้ ใน
การวางแผนที ถูกต้ องหรื ออาจจะให้ คาํ แนะนําแหล่ งสื บค้ นข้ อมูลหรื อแหล่ งข้ อมูลที อยู่ในรู ปของ
เอกสารในสื บค้ น ที เป็ นประโยชน์ และเป็ นแหล่ งอ้ างอิ งในการพัฒนาผลงานทางวิ ชาการซึ งเป็ น
พื นฐานสํ า คั ญ ที จะต่ อยอดจากการจั ด การเรี ยนการสอนสู่ การพั ฒ นา งานประจํ า ให้ เป็ น
กระบวนการวิจัยในอนาคต”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
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อีกประเด็นหนึงทีน่าสนใจในการสัมภาษณ์ในครังนี
“ถ้ าครู สามารถเที ยบเคี ยงการพัฒนาการเรี ยนการสอนหรื อวิ ชาชี พของตนเองกับวิ ชาชี พ
อื น ๆ ที ประสบผลสํา เร็ จ แล้ วนํา มาวิ เคราะห์ ก็จ ะได้ มุม มองที ใหม่ ๆ ที จะช่ วยพั ฒนาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาในอนาคตได้ เ ช่ นเดี ย ว ดั ง ตั ว อย่ า งเช่ น อาชี พ ของหมอ คื อ วิ ช าชี พ ที ต้ อ งรั ก ษาและ
ดูแลสุ ขภาพของคน ความผิดพลาดในการรั กษาต้ องไม่ มี หากมีข้อผิ ดพลาดต้ องผิดพลาดได้ ไม่ เกิ น
. ดังนันวิชาชี พครู กเ็ ช่ นเดี ยวกันต้ องไม่ เกิดความผิดพลาดในการจัดการเรี ยนการสอน หรื อหาก
ผิดพลาดต้ องผิดพลาดได้ ไม่ เกิด . เช่ นกัน”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
ผลการออกแบบและพัฒนา รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ น
ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (Design and Development : D and D) เป็ นการพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคลทีใช้ ใน
การทดลองและเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในขันนี เป็ นการสั ง เคราะห์ ร่ า งต้น แบบรู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ งเป็ นการพัฒนาอย่างต่อเนืองเช่นเดียวกัน
กับการจัดการเรี ยนการสอนและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลโดยผู้เ ชี ยวชาญ ซึ งผู้วิ จ ัย ได้พิ จ ารณา
ดําเนินการในลักษณะควบคู่กนั ไป ทังในขันการออกแบบ (Design) ขันการพัฒนา (Development)
โดยนําข้อมูลที วิเคราะห์ได้จากขันการวิเคราะห์ (Analysis) = Research1 (R1) ทังหมด รวมถึ ง
เป้ าหมายและผลลัพ ธ์ ทีพึ ง ประสงค์ของรู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พครู เพือเสริ ม สร้ างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีชัดเจนมาใช้เป็ นฐานคิดในการร่ างรู ปแบบการพัฒนา
วิ ช า ชี พค รู เ พื อ เ ส ริ ม ส ร้ าง ส ม รร ถ น ะ ก า ร ส อน ที เ น้ น ค ว าม แ ต ก ต่ า ง ระ ห ว่ า ง บุ ค ค ล
(BOONSARIT Model) ทีประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เงือนไขสนับสนุนและขันตอนของ
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
9 ขันตอน และมีการตรวจสอบหาประสิ ทธิ ภาพด้านความเทียงตรงเชิงเนื อหาและความเทียวตรงเชิง
โครงสร้างและตรวจสอบเครื องมือต่าง ๆ
1. องค์ประกอบของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และแนวคิด ทฤษฎี หลักการทีสนับสนุน
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จากการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุ ค คล ผูว้ ิจยั ได้รูปแบบรู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีชือว่า (BOONSARIT Model) ซึ งได้พฒั นาขึนตาม
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบ ตามแนวคิด ADDIE Model
ของเควิน ครู ส (Kevin Kruse, 2008 : 1) และการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบของจอยซ์
เวลล์ และแคลฮอน ( Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21-37) การวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) (มาเรี ย ม นิ ล พันธุ์ , 2555) ร่ วมกับ การศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลัก การที เกี ยวกับ
การพัฒนาวิชาชี พ การโค้ช การนิ เทศ แนวคิดเกี ยวกับปั จจัยสนับสนุ นความสําเร็ จของการพัฒนา
วิชาชี พ การโค้ช (Coaching) การโค้ชแบบเพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching) การโค้ชเพือพัฒนา
ความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching) การโค้ชเพือ
การพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) และสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุค คล โดยรู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล มี อ งค์ ป ระกอบคื อ หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์ เงื อนไขความสํ า เร็ จ
ความสามารถในการจัด การเรี ย นการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล และขันตอน
ของรู ปแบบ 9 ขัน ซึงมีองค์ประกอบ ดังนี
หลักการ คือ การพัฒนาวิชาชี พครู จะช่วยครู สามารถบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและตรงตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
วัตถุประสงค์ คือ เพือให้ครู มีความสามารถในการออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นคุณค่า
ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลที ประกอบด้วย การออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ , กลยุท ธ์ ก ารเรี ย น
การสอน, การวัดผลประเมินผล และการวิจยั
ซึ งรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล (BOONSARIT Model) ไปใช้ในภาคสนาม โดยรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีองค์ประกอบทีเกียวข้องสัมพันธ์
กันทัง หลักการ วัตถุประสงค์ เงือนไขสู่ ความสําเร็ จ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและขันตอน 9 ขันตอน ดังนี
ขันที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) เป็ นการศึกษาข้อมูลพืนฐาน
ของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีเกิดขึนในห้องเรี ยน และร่ วมกัน
พัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน และเป็ นการสร้ างความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับการนํา
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ไปใช้ โดยเริ มต้น จากการสร้ า งความเชื อมันและความไว้ว างใจโดยการสร้ างความคุ ้นเคยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันโดยการสังเกตการสอนซึ งกันและกันและบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิ
ตามสภาพความเป็ นจริ งโดยไม่การประเมิน และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์กบั ครู ซึ งตลอด
กระบวนการมีผเู ้ ชียวชาญเป็ นพีเลียงและให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา (Coach, Mentor)
วัตถุประสงค์ เพือศึกษาสภาพและปั ญหาของครู และความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือนําไปสู่ การวางแผนการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนและคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
วิธีการดําเนินการ
บทบาทของครู
1. ครู ร่วมกัน สร้ า งความคุ ้นเคยและความสั ม พันธ์ ระหว่า งกันและกันโดยการสัง เกต
การสอนซึ งกัน และกัน และมี ก ารฝึ กการโค้ช (Coaching) การโค้ช แบบเพื อนช่ ว ยเพื อน
(Peer Coaching) การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor Coaching) การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching)
2. ครู ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาทีเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยร่ วมกันศึกษาจากข้อมูล
สารสนเทศในชั นเรี ยน ผลการจัด การเรี ย นการสอนที สะท้อ นถึ ง ผลการเรี ยน เพื อนํา ไปสู่
การวางแผนการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนและประเด็นทีจําเป็ นและสําคัญทีจะช่วยในการพัฒนาร่ วมกัน
3. ครู ร่วมกันวิเคราะห์ ตนเองโดยการเชื อมโยงสภาพปั ญหาที เกิ ดขึนภายในชันเรี ยนและ
ร่ ว มกํา หนดความต้อ งการจํา เป็ นในการพัฒ นาตนเองด้ว ยรู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล ทังด้านความรู ้ความเข้าใจและ
สมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ คคลเพื อนํา ไปสู่ ก ารแก้ไ ขปั ญหาและพัฒนา
การสอนให้สูงขึน
4. ครู ร่วมกันสรุ ปปั ญหาทีเกิดขึนทีส่ งผลถึงการจัดการเรี ยนการสอนของครู ความต้องการ
จําเป็ นในการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพือเป็ นการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการเรี ย นการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และร่ วมกันกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยปรึ กษาหารื อผูเ้ ชียวชาญ หรื อผูท้ ีทําหน้าทีในการโค้ช
บทบาทผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษา (Coach, Mentor) จะดูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครู และช่ วยในการหาแหล่ งของข้อมู ลที เป็ นประโยชน์ ต่อการวิเคราะห์ ปั ญหา และให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนแก้ไขปั ญหา การกําหนดความต้องการจําเป็ น การพัฒนาความพร้ อม
ของผูท้ าํ หน้าทีโค้ชและพีเลียง รวมถึงครู ผกู ้ ารโค้ชก่อนปฏิบตั ิการพัฒนาวิชาชีพครู
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ขันที 1 การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O) คือ การจัดลําดับความต้องการจําเป็ น
อันเกิ ดจากการศึกษาข้อมูลพืนฐาน บริ บท และความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู ทีเกิดขึนในชันเรี ยน และนําข้อมูลทีได้มาใช้การกําหนด
วัตถุประสงค์สาํ หรับการพัฒนาสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู
วัตถุประสงค์ เพือประมวลผลและจัดลําดับความต้องการจําเป็ นครู ในการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ร่ วมกันประมวลผลสภาพปั ญหา ผลการจัดการเรี ยนการสอน ความสําคัญและความ
ต้องการจําเป็ นในการพัฒนาวิชาชีพครู อนั เกิดจากขันที 1 โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศภายในชันเรี ยน
และโรงเรี ยนร่ วมกับการประมวลผล
2. ร่ วมกันจัดลําความสําคัญของปั ญหาโดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากการศึกษาข้อมูลพืนฐาน
ในขันที 1 และร่ ว มกันกํา หนดวัตถุ ป ระสงค์ แนวทาง กระบวนการ หรื อกลยุท ธ์ ม าช่ วยในการ
สนับ สนุ น รู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล
บทบาทผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษา (Coach, Mentor) จะดูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครู และช่วยในการหาแหล่งของข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการประมวลผล วิเคราะห์ปัญหา
และให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดลําดับความสําคัญของปั ญหาเพือใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข
ปั ญหา การกําหนดลําดับความต้องการจําเป็ น การพัฒนาความพร้อมของผูท้ าํ หน้าทีโค้ชและพีเลียง
รวมถึงครู ผกู ้ ารโค้ชก่อนปฏิบตั ิการพัฒนาวิชาชีพครู
ขันที 3 กําหนดวัตถุ ประสงค์ (Objective Setting = O) คือ ครู ร่วมกันกําหนด
วัตถุ ป ระสงค์อนั เกิ ดจากจัดการกระทํา ข้อมู ล และการประเมิ นความต้องการจําเป็ นของครู จาก
ขันที 2 เพือกําหนดเป็ นวัตถุ ประสงค์ในการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วัตถุประสงค์ เพือกําหนดวัตถุ ประสงค์การพัฒนาวิชาชี พ ครู ในการขับเคลือนรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คลให้มี
ประสิ ทธิภาพ
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
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ครู ร่ วมกั น กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพัฒ นา วางแผนการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู
อันประกอบด้วย การโค้ช (Coaching) การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การโค้ชเพือ
พัฒนาความรู้ และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ชแบบพีเลี ยง (Mentor Coaching)
การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพครู ที
สะท้อนถึงสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล อันประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน (Knowing the Learner) 2. กลยุทธ์การออกแบบการเรี ยนการสอน (Instructional Strategies)
3. การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล (Differentiated Instruction)
4. การวัดผลประเมินผล (Assessment for, as of Learning) 5. การทํางานประจําให้เป็ นการวิจยั
(Routine to Research) รวมถึ ง การสร้ า งเครื องมื อที ใช้ใ นการพัฒนาวิช าชี พ ครู โดยตลอด
กระบวนการมีผเู ้ ชียวชาญเป็ นพีเลียงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํา (Coach, Mentor)
บทบาททีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ในขันตอนนี ผูท้ ี ทํา หน้า ที เป็ นพี เลี ยงและผูใ้ ห้ ป รึ ก ษาแนะนํา จะให้ ค าํ แนะนํา เกี ยวกับ
การพัฒนาวิชาชี พครู อันประกอบด้วย เทคนิ ค และวิธีการโค้ช (Coaching) การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer Coaching) การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ช
แบบพีเลียง (Mentor Coaching) การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching)
และคอยเป็ นพีเลี ยงและให้ค าํ ปรึ ก ษาเกี ยวกับ การพัฒนาการเรี ย นการสอนทีเน้นความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล อันประกอบด้วย เทคนิ คและวิธีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน การออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้/
แผนการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การวัด
และประเมินผล และการวิจยั
ขันที 4 เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N) คือ ขันพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และการสร้างเครื อข่าย
การปฏิ บตั ิ ก ารให้ก ับครู โดยการเชิ ญวิทยากรที มีค วามรู้ ค วามสามารถมาให้ความรู้ ความเข้า ใจ
เกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คล โดยตลอดกระบวนการจะใช้วิ ธี การโค้ช เพื อพัฒ นาความรู้ แ ละสติ ปั ญ ญา (Cognitive
Coaching) และการโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) เพือให้ความรู้
สําหรับครู ทงภาคทฤษฎี
ั
ภาคปฏิ บตั ิ และให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา เพือให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจใน
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างเพิมมากขึน
วัตถุประสงค์ เพือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วิธีการดําเนินการ

303
บทบาทหน้าทีของครู
1. ครู เข้าร่ วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล ระหว่างวันที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จํานวน
2 วัน เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในขันตอนของการเป็ นพีเลียงและผูใ้ ห้ปรึ กษา
แนะนําเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อันประกอบด้วย เทคนิค และวิธีการโค้ช (Coaching) การโค้ช
แบบเพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching) การโค้ชเพื อพัฒนาความรู้ แ ละสติ ปั ญญา (Cognitive
Coaching) การโค้ชแบบพีเลี ยง (Mentor Coaching) การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน
(Instructional Coaching) และการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
อันประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้
กลยุทธ์การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การวัดและประเมินผล
และการวิจยั
2. ครู ผเู้ ข้ารับการอบรมจะได้รับการทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิช าชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่างบุ ค คล ก่ อนและหลัง
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุค คล จะอยู่ในความดู แลของวิทยากรผูม้ ี ความรู้ ความสามารถ และ
พีเลียงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํา (Coach, Mentor)
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ในขันตอนนี ผูท้ ีทําหน้าที พีเลี ยงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนําจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมการในการ
พัฒนาครู ดา้ นความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาการเรี ยน
การสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คลโดยการจัดอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารทังภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ โดยจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมเพือพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จํานวน 2 วัน ระหว่าง
วัน ที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ทังนี จะมี ก ารทดสอบความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ รู ป แบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
โดยวิทยากรที มี ความรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ตรงทางด้า นการพัฒนาวิช าชี พ ครู และ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) คือ ขันที
ครู ผา่ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการและการสร้างเครื อข่ายการปฏิบตั ิการทีเกียวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิช าชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ ค คล เลื อก
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รู ปแบบ เทคนิ ค วิธี ก ารสอนทีมี ความเหมาะสมกับ ความสามารถ ความพร้ อม และความสนใจ
สํ า หรั บ ผู้เ รี ยน โดยตลอดกระบวนการมี ผู ้เ ชี ยวชาญเป็ นพี เลี ยงและผู ้ใ ห้ ค ํา ปรึ กษาแนะนํา
(Coach, Mentor)
วัตถุประสงค์
1. เพือให้ครู ฝึกดําเนินการในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้/แผนการเรี ยนรู้
2. เพือให้ครู สามารถเลื อกรู ป แบบ เทคนิ ค วิธีการสอนที มี ความสอดคล้องกับ ความรู้
ความสามารถ ความสนใจของผูเ้ รี ยนทีเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดตามวัตถุ ประสงค์
ทีกําหนดไว้
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ร่ วมกันวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคลโดยการ
ออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ / แผนการเรี ย นรู ้ อันเกิ ด จากการวิเ คราะห์ ม าตรฐานและตัวชี วัดจาก
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยตลอดกระบวนการมีการโค้ชแบบ
เพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) ซึ งเป็ นเพือนครู ทีสอนในระดับชันเดี ยว/ครู ทีสอนในสายชัน
เดียวกัน และครู บรรจุใหม่จะมีครู ทีมีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิ ค
การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching) เป็ นเพือนคู่คิดและคอยให้คาํ แนะนําชีแนะและแลกเปลียน
เรี ยนรู้ รวมถึงการโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) โดยหัวหน้าสายชัน
เพือคําแนะนําและช่วยเหลื อ เพือตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยการเรี ยนรู้/แผนการเรี ยนรู้ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพก่อนนําไปใช้จริ ง และมีการออกนิ เทศ ติดตาม ช่ วยเหลือ (Supervision, Monitoring,
Coaching) โดยฝ่ ายบริ หารอันประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงาน
วิชาการ หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ และหัวหน้าสายชัน
1. ครู นาํ หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ทีผ่านการแนะนําจากพีเลียงและผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ไปใช้ในการจัดการกิจกรรมการเรี ยนการสอนภายในชันเรี ยน โดยตลอดกระบวนการมีผทู ้ ีทําหน้าที
การโค้ชเพือพัฒนาการเรี ย นการสอน (หัวหน้า สายชัน) พี เลี ยง (หัวหน้า ฝ่ ายวิช าการ) การโค้ช
(ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน) การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (ครู ทีสอนในระดับเดียวกัน)
2. หลังเสร็ จสิ นการจัดการเรี ยนการสอนครู ตอ้ งประเมินตนเองเพือนําผลทีได้มาใช้เป็ น
ข้อมูลพืนฐานในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนในครังต่อไป
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
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1. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งแก้ไขหน่วยการเรี ยนรู้/
แผนการเรี ย นรู้ ที ถู ก ต้อ งชัด เจนและสมบู ร ณ์ เ พื อให้ ไ ด้ ห น่ ว ยการเรี ย นรู้ / แผนการเรี ย นรู้ ที มี
ประสิ ทธิภาพสู่ หอ้ งเรี ยน
2. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงประเมินหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้โดยแบบ
ประเมินหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ก่อนนําไปใช้จริ งในห้องเรี ยน
3. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงเข้าร่ วมสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบ
สังเกตการสอนแบบมีโครงสร้าง
4. ผูด้ ู แลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลี ยงนําผลที ได้จากการประเมิ นหน่ วยการเรี ยนรู้ /
แผนการเรี ยนรู้ และผลการสังเกตการสอนมาร่ วมสะท้อนผล (Feedback) เพือใช้เป็ นข้อมูลในการ
ออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอนในครังต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ขันที 6 ครู มีความสามารถในการวัดและประเมินผล (Ability of Assessment = A) คือ
ครู ต้องออกแบบและพัฒนาเครื องมื อในการวัดผลประเมินผลที สอดคล้องกับหน่ วยการเรี ย นรู้ /
แผนการเรี ยนรู้/รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วัตถุ ประสงค์ เพื อพัฒนาความสามารถของครู ในการวัดและประเมินผลทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ร่ วมกันออกแบบเครื องมือวัดและประเมินผลทีมีความสอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู้/
แผนการเรี ย นรู ้ รู ป แบบ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คล ซึ งใช้เทคนิ ค
การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) ของครู ทีสอนในระดับชันเดี ยวกันหรื อสายชัน
เดี ยวกัน การโค้ช เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) โดยที มงานวิชาการ
อันประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ หัวหน้าสายชันและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยตลอด
กระบวนการมี ผู ้เ ชี ยวชาญคอยให้ ค ํา แนะนํา และช่ ว ยเหลื อ ในการออกแบบเครื องมื อ วัด และ
ประเมินผลให้มีประสิ ทธิภาพ
2. ครู นาํ เครื องมือที ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี ยวชาญหรื อผูท้ ีทําหน้าทีการโค้ชเพือ
พัฒนาการเรี ยนสอน ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
3. นําผลทีได้จากการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนมาวิเคราะห์
ผลเพื อนํา ผลที ได้ม าใช้ เ ป็ นข้อ มู ล พื นฐานในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาเครื องมื อ การวัด และ
ประเมินผลในครังต่อไป
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
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1. คํา ปรึ กษาแนะนําและพีเลี ยงมี ส่ วนร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง แก้ไขเครื องมื อวัด และ
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู้ ทีถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์
เพือให้ได้เครื องมือวัดและประเมินผลทีมีประสิ ทธิภาพสู่ หอ้ งเรี ยน
2. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงประเมินหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู้โดย
แบบประเมิ นหน่ วยการเรี ย นรู ้ /แผนการเรี ย นรู ้ ทีมี การกําหนดเครื องมื อวัดและประเมิ นผลก่ อน
นําไปใช้จริ งสู่ หอ้ งเรี ยน
3. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงเข้าร่ วมสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
แบบสังเกตการสอนแบบมีโครงสร้าง
4. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงนําผลทีได้จากการประเมินหน่ วยการเรี ยนรู้ /
แผนการเรี ย นรู ้ ที มี ก ารกําหนดเครื องมื อวัด และประเมิ นผล และผลการสั ง เกตการสอนมาร่ ว ม
สะท้อนผล (Feedback) เพือใช้เป็ นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาเครื องการวัดและประเมินผล
ในครังต่อไปให้มีประสิ ทธิภาพ
ขันที 7 การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั (Routine to Research = R) คือ ครู นาํ สภาพ
ปั ญหาทีเกิ ดขึ นจากการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่า งระหว่างบุ คคลมาใช้เป็ นข้อมูล
พืนฐานมาใช้กาํ หนดปั ญหา/วัตถุประสงค์ของการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ เพือพัฒนาความสามารถของครู ในการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ครู เข้าร่ วมการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ งผูท้ ีทําหน้าที พีเลี ยงและผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
ช่ ว ยเหลื อ ได้เ ชิ ญวิ ท ยากรที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถมาให้ค วามรู ้ ท งทางภาคทฤษฎี
ั
ภาคปฏิ บ ัติ
โดยตลอดกระบวนการครู จะได้ รั บ การดู แ ลและได้ รั บ คํา ปรึ กษาจากวิ ท ยากรที มี ค วามรู้
ความสามารถ
2. ครู นาํ ผลการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ ค คลจากระบบ
สารสนเทศในชันเรี ยนมาใช้เป็ นข้อมูล พืนฐานในการกําหนดประเด็นปั ญหา วัตถุ ประสงค์ของ
การวิจยั เพือหาหรื อสร้างนวัตกรรมการเรี ยนการสอนมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้
คําแนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
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3. ครู ฝึกเขียนรายงานการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุ คคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลี ยง ผูเ้ ชี ยวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชี แนะ
อย่างต่อเนือง
4. ครู ฝึกนําเสนอ/และแลกเปลียนเรี ยนรู้ ผลการวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยนทีเกิ ดจากการ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชี ยวชาญ
คอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ในขันตอนนีผูท้ ีทําหน้าทีพีเลียงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนําจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมการในการ
พัฒนาครู ดา้ นความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาการเรี ยน
การสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลโดยการจัดอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารทังภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ โดยจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมเพือพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จํานวน 2 วัน ระหว่าง
วัน ที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ทังนี จะมี ก ารทดสอบความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ รู ป แบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
โดยวิทยากรที มี ความรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ตรงทางด้า นการพัฒนาวิช าชี พ ครู และ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล (Individual Differentiated
Diagnostic = I) คือ การนําผลทีได้จากการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนมาวินิจฉัยเพือศึกษาพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล และเลือกนวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิ ค ให้มีความ
สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรี ยน
แต่ละบุคคล
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื อพัฒ นาความสามารถในการวิ นิ จฉัย ความแตกต่ า งของนัก เรี ย นเป็ น
รายบุคคลได้อย่างถูกต้องชัดเจน
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ครู นาํ ผลทีได้จากการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนมาวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ น
รายบุ ค คล โดยจัดกลุ่ มนักเรี ยนที มี ค วามสามารถแตกต่ างกัน เพื อเลื อกสรรนวัตกรรมการเรี ย น
การสอนที มี ค วามสอดคล้อ งกับ ความรู ้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ย น
โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
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2. ครู ร่วมกันวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและเลือก
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ เทคนิ ควิธีการสอนให้มี ความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพือ
เสริ มสร้างผูเ้ รี ยนให้ตรงกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยตลอด
กระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
3. ครู นาํ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสม/
ความสอดคล้องเพือเสริ มสร้างผูเ้ รี ยนให้ตรงกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนไปใช้กบั นักเรี ยนในชันเรี ยนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพี เลี ยง ผูเ้ ชี ยวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชี แนะ
อย่างต่อเนือง
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
1. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ชีแนะ ช่ วยเหลื อให้ครู นาํ ผลทีได้จากการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนมา
วินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยจัดกลุ่มนักเรี ยนทีมีความสามารถแตกต่างกัน
เพือเลือกสรรนวัตกรรมการเรี ยนการสอนทีมีความสอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชี ยวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะ
อย่างต่อเนือง
2. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ชี แนะ ช่วยเหลือให้กบั ครู ในการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและเลื อกนวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ เทคนิ ควิธีการ
สอนให้มีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพือเสริ มสร้างผูเ้ รี ยนให้ตรงกับความรู ้ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชี ยวชาญคอยให้คาํ แนะนํา
และชีแนะอย่างต่อเนือง
3. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ชี แนะ ช่ วยเหลื อครู ในการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนที มีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพือเสริ มสร้ างผูเ้ รี ยนให้ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ย นไปใช้ก ับ นัก เรี ย นในชันเรี ย นเพื อ
พัฒ นาการเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยตลอด
กระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
ขันที 9 ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั บุคคลอืนได้ (Teamwork, Transportability = T)
คือ ขันทีครู มีความรู้เข้าใจในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีเกิด
จากความสามารถในการวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยน การออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ งประกอบด้วยนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
รู ปแบบ วิธีก ารสอน เทคนิ ค ที สอดคล้องกับ ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและความสนใจ
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ของผูเ้ รี ยน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
และการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน อันเกิ ดจากการร่ วมกันวางแผนเพือพัฒนานักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
สามารถแลกเปลียนรู้และถ่ายทอดความรู ้ทีเกิดจากประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและงานวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนให้กบั บุคคลอืนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุ ประสงค์ เพือพัฒนาระบบการทํางานเป็ นที มให้กบั ครู และสามารถขยายผลการจัด
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กบั บุคคลอืนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ร่ วมกันพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคลอย่างเป็ นระบบ
โดยการแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ / แลกเปลี ยนประสบการณ์ ซึ งกั น และกั น (เพื อนคู่ คิ ด ) รวมถึ ง
การแลกเปลียนประสบการณ์กบั ครู ผมู ้ ีความชํานาญและเชียวชาญในการจัดการเรี ยนการสอนทีเป็ น
แบบอย่างได้ เช่ น ครู ใหม่แลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ กบั ครู ชาํ นาญพิ เศษ (New Teacher, Instructional
Coaching, Mentor) หรื อที เรี ยนจบในระดั บ ปริ ญญาโท หรื อครู ที ได้ รั บ รางวัล เกี ย รติ ย ศ
(Teacher Awards) โดยตลอดกระบวนการมี พี เลี ยง ผูเ้ ชี ยวชาญคอยให้ ค าํ แนะนํา และชี แนะ
อย่างต่อเนือง
2. นําเสนอผลทีเกิ ดจากการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
อย่างเป็ นระบบโดยการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ /แลกเปลี ยนประสบการณ์ ซึ งกันและกัน (เพือนคู่คิด)
ทีสมบูรณ์ถูกต้องชัดเจนก่อนนําไปขยายให้กบั ครู ในเครื อข่ายการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนื อง
3. นํา ผลที เกิ ด จากการจัด การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลไป
แลกเปลี ยนรู้และถ่ายทอดความรู ้ ทีเกิดจากประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั ให้กบั บุคคลอืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ให้คาํ แนะนํา ชี แนะ ช่ วยเหลือ การทํางานเป็ นทีมอย่างเป็ นระบบ และการถ่ายทอดความรู้
อันเกิดจากการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กบั เครื อข่ายได้ถูกต้อง
ชัดเจน สามารถนําความรู ้ทีได้จากการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ไปจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป ซึงผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการปฏิบตั ิการพัฒนาวิช าชีพครู ดงั ตาราง
ที 18
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ตารางที 18 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
รู ปแบบฯ
ขันที วิเคราะห์
ข้อมูลพืนฐาน
(Basic Data
Analysis = B)

ขันที 2 การจัด
กระทําข้อมูล
(Organization Data
= O)

ผูร้ ับการโค้ช ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ระยะเวลา
ครู
การโค้ช
สัปดาห์ที
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
ครู
การโค้ช
สัปดาห์ที 2
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้างาน
บริ หารงานวิชาการ

เครื องมือพัฒนา
แบบวิเคราะห์
ข้อมูลพืนฐาน

แบบวิเคราะห์
ข้อมูลพืนฐาน
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ตารางที 18 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
รู ปแบบฯ
ขันที 3 กําหนด
วัตถุประสงค์
(Objective Setting
= O)

ผูร้ ับการโค้ช ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ครู
การโค้ช
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
ขันที 4 เครื อข่ายการ ครู
การโค้ชเพือพัฒนา
ปฏิบตั ิการ
ความรู้และ
(Network Practices
สติปัญญา
= N)
(Cognitive
Coaching) โดย
วิทยากรผูม้ ีความรู้
ความสามารถใน
การพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอน

ระยะเวลา
สัปดาห์ที 3

เครื องมือพัฒนา
แบบวิเคราะห์
ข้อมูลพืนฐาน

สัปดาห์ที 4
กําหนดการ
เป็ นสองระยะ
1. การเตรี ยม
ความพร้อม
สําหรับครู
ก่อนการ
พัฒนา
2. อบรม
พัฒนาครู

1. แบบทดสอบวัด
ความรู้
2. หน่วยการ
เรี ยนรู้/แผนการ
เรี ยนรู้
3. แบบรายงาน
การวิจยั
4. แบบวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
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ตารางที 18 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
รู ปแบบฯ

ขันที 5 เลือกวิธีการ
สอนทีเหมาะสม
(Selection of
Instructional
Method = S)

ผูร้ ับการโค้ช ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ครู
ทีเน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล
ครู
การโค้ช
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching),
การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน
(Peer Coaching),
การโค้ชเพือ
การพัฒนา
การเรี ยนการสอน
(Instructional
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล
ครู ผสู ้ อนระดับชัน

ระยะเวลา
จํานวน 2 วัน
คือวันที 25 –
26 ก.ค.2556
สัปดาห์ที 5

เครื องมือพัฒนา

1. แบบประเมิน
หน่วยการเรี ยนรู ้/
แผนการเรี ยนรู้
2. แบบสังเกต
การสอน
3. แบบประเมิน
ตนเอง
4. แบบประเมิน
ทักษะการคิด
ของนักเรี ยน
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ตารางที 18 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
รู ปแบบฯ

ผูร้ ับการโค้ช

ขันที 6 ครู มี
ครู
ความสามารถในการ
วัดและประเมินผล
(Ability of
Assessment = A)

ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ระยะเวลา
เดียวกัน และ
หัวหน้าสายชัน
การโค้ช
สัปดาห์ที 6
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching),
การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer
Coaching),
การโค้ชเพือ
การพัฒนา
การเรี ยนการสอน
(Instructional
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล
ครู ผสู ้ อนระดับชัน
เดียวกัน และ

เครื องมือพัฒนา

1. แบบประเมิ น
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ /
แผนการเรี ยนรู้
2. แบบสังเกต
การสอน
3. แบบประเมิ น
ตนเอง
4. แบบประเมิ น
ทัก ษะการคิ ด ของ
นักเรี ยน
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ตารางที 18 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
รู ปแบบฯ
ขันที 7 การทํางาน
ประจําให้เป็ น
งานวิจยั (Routine
& Research = R)

ผูร้ ับการโค้ช
ครู

ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ระยะเวลา
หัวหน้าสายชัน
การโค้ช
สัปดาห์ที 7
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching),
การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer
Coaching),
การโค้ชเพือ
การพัฒนา
การเรี ยนการสอน
(Instructional
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล
ครู ผสู ้ อนระดับชัน
เดียวกัน และ

เครื องมือพัฒนา
1. แบบประเมิน
งานวิจยั /การวิจยั
ในชันเรี ยน
2. แบบทดสอบ
ความรู้
3. แบบรายงาน
การวิจยั
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ตารางที 18 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
รู ปแบบฯ
ขันที 8 การวินิจฉัย
ความแตกต่างของ
นักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล
(Individual
Differentiated
Diagnostic = I)

ผูร้ ับการโค้ช
ครู

ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ระยะเวลา
หัวหน้าสายชัน
การโค้ช
สัปดาห์ที 8
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching),
การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer
Coaching),
การโค้ชเพือการ
พัฒนาการเรี ยน
การสอน
(Instructional
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล
ครู ผสู้ อนระดับชัน
เดียวกัน และ

เครื องมือพัฒนา
1. แบบสังเกตการ
สอน
2. แบบการ
ประเมินตนเอง
3. แบบรายงาน
การวิจยั
4. แบบวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
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ตารางที 18 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
รู ปแบบฯ

ผูร้ ับการโค้ช

ขันที 9 ทํางาน
ครู
เป็ นทีม และขยาย
ผลให้กบั บุคคลอืน
ได้
(Teamwork and
Transportability
= T)

ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
หัวหน้าสายชัน
การโค้ช (Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching),
การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน
(Peer Coaching),
การโค้ชเพือการ
พัฒนาการเรี ยนการ
สอน
(Instructional
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล
ครู ผสู ้ อนระดับชัน
เดียวกัน และ
หัวหน้าสายชัน

ระยะเวลา

เครื องมือพัฒนา

สัปดาห์ที 9

1. แบบสังเกตการ
สอน
3. แบบการ
ประเมินตนเอง
3. แบบรายงาน
การวิจยั
4. แบบวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
5. แบบประเมิน
การวิจยั /การวิจยั
ในชันเรี ยน
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จะเห็ นได้ว่า องค์ป ระกอบของรู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ
การสอนที เน้นความแตกต่างระหว่า งบุ คคลที พัฒนาขึ นนันได้บูรณาการผลการวิเคราะห์ ข ้อมูล
สภาพปั ญหาและสภาพที คาดหวัง ผลการศึกษาวิเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี หลักการ โดยมุ่งพัฒนา
สมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลที ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู ้ ทัก ษะการคิ ด
ของนักเรี ย น และคุ ณลักษณะอันพึง ประสงค์ ดังตารางแสดงความเกี ยวข้องสัม พันธ์ ข องข้อมูล
พืนฐาน ประมวลสรุ ป แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ทีนํามาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังตารางที 19
ตารางที 19 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการทีเกี ยวข้องในการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
(BOONSARIT Model)

Network Practices

Selection of Instructional Method

Ability of Assessment

Routine to Research

Individual Differentiated Diagnostic

Teamwork and Transportability

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ

1

ผลการวิเคราะห์สิงทีคาดหวัง
และสภาพปัจจุบนั
การวิจยั และพัฒนา(Research
and Development : R and D)
ของมาเรี ยม นิลพันธุ์ (2555 :
230 - 253)
การออกแบบการเรี ยนการสอน
เชิงระบบของ ทิศนา แขมมณี
(2548 : 204), กาญจนา คุณารักษ์
(2545 : 7); เควิน ครู ส (Kevin
Kruse. 2008 : 1); จอยซ์ เวลล์
และแคลฮอน (Joyce, Weil and

9

2

3

ปัจจัยสนับสนุน

Objective Setting

9

ลําดับ

Basic Data Analysis

Organization Data

(BOONSARIT Model)

9
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ปัจจัยสนับสนุน

Calhoun, 2009 : 21-37); เซเลอร์
และคณะ (Saylor and others
1981 : 271); สเทิร์น (Stern 1984
: 47), คีวส์ (Keeves 1997 : 386393)
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
ของ Joyce,Weil, Calhoun (2009
:6); Tomlinson, Brimijoin,
Narvacez (2008 : 72);
Similarly, Kazemi and Frank
(2003); The National Education
Association (NEA : 2003 : 2);
American Education Research
Association published a policy
and research brief entitled
(AERA. 2005 : 2); Haycock
(1998), วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 :

Objective Setting

4

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ

Organization Data

ลําดับ

Basic Data Analysis

(BOONSARIT Model)

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

260)

5

การโค้ช (Coaching)ของJulie
Boyd in School Based
Professional Learning,
Reflective Practice and
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ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
(BOONSARIT Model) (ต่อ)

Network Practices

Selection of Instructional Method

Ability of Assessment

Routine to Research

Individual Differentiated Diagnostic

Teamwork and Transportability

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Coaching, 2000); Cohen et al.
(1993), G Powell, M Chambers,
G Baxter (2001), G Hoult
(2005), Keefe & Jenkins. (1997)
, Poe (2000); Kise (2006);
Abdal - Haqq (1996) อ้างถึงใน

6

McCall (1997 : 23);วัชรา
เล่าเรี ยนดี (2556); Costa and
Garmston, (2002) อ้างถึงใน วัช
รา เล่าเรี ยนดี (2556 : 292)
การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน
(Peer Coaching)ของ Joyce and
Showers (1984) อ้างถึงใน
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 293);
Zepeda (1956 : 185); Pam,
Robbsins (1991) อ้างถึงใน
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 296);
Glickman, Gordon and Ross
Gordon (2010 : 296)

ปัจจัยสนับสนุน
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7

การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และ
สติปัญญา (Cognitive Coaching)
ของ Costa, Garmston (1994 :
167); Costa, Garmston (2002);
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 309)

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor
Coaching) ของ Nolan (2007);
Portner (1998) อ้างถึงใน
Zepeda (2008 : 184); Boreen,
Johnson, Niday and Potts
(2000 : 35, 39), Sweeny B.W.
(2008) and Correia M.P., and
Meny (2000); วัชรา เล่าเรี ยนดี
(2556 : 275)
การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยน
การสอน(Instructional
Coaching); Knight (2007);
Knight (2007); Reiman and
Peace (2002); Zepeda (2010 :
168); Marzano Waters (2009);
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 325)

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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(BOONSARIT Model)

10

การพัฒนาวิชาชีพครู
ประกอบด้วยทฤษฎีการ
เปลียนแปลง(Theory of
Change); ทฤษฎีการสร้างความรู้
(Constructivist Theory); ทฤษฎี
ความต้องการ : ทฤษฎีลาํ ดับขัน
ความต้องการของมาสโลว์;
ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎีการ
จูงใจ ERG ของ อัลเดอร์เฟอร์
(Alderfer);ทฤษฏีการเรี ยนรู้
(Learning Theory)

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

11

การพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย
ทฤษฎีการเปลียนแปลง (Theory
of Change), ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (Constructivist Theory);
ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎี
ลําดับขันความต้องการของมาส
โลว์, ทฤษฎีความต้องการ :
ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ
อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer)

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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12

งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒนา
วิชาชีพครู ของ ยุพิน ยืนยง
(2553), กรัณย์พล วิวรรธมงคง
(2553), ธัญพร ชืนกลิน (2553)

9

9

9

9

9

9

9

9

9

13

การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(Differentiated Instruction)ของ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2550);
ทิศนา แขมมณี (2547 : 36-37);
สุคนธ์ สิ นธพานนท์ และคณะ
(2545 : 17 – 18 ); พิมพันธ์ เดชะ
คุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2550 :
23-24); Tomlinson (2001 : 16);
กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 67); Brown and others (1986);
Gerlach and Ely (1980);
ไชน์พิชและคณะ (1993)

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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16

Ability of Assessment

15

Selection of Instructional Method

สมรรถนะการสอนที เกี ยวข้อ ง
กับการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลของ
Danielson (2011 : 1–18); สพฐ.
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของ YiFang Liu (2008); Kathleen
Scalise (2007); Valiande A.
Stavroula, Kyriakides
Leonidas,Koutselini Mary
(2011) Gangi, Suzanna. (2011),
Kelly Van Lowe (2011) Diana
Lawrence - Brown (2004)
รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนที
เกียวข้องกับการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ประกอบด้วย การศึกษา
เชิงสร้างสรรค์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2533 : 51)
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งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการเรี ยน
การสอนเชิงสร้างสรรค์ของ
มาเรี ยม นิลพันธุ์และคณะ
(2549); ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์และ
คณะ (2550)
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2. ตรวจสอบร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่ างระหว่างบุ ค คล จากการดําเนิ นการตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพของร่ า งรู ป แบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการตรวจสอบ
เชิงเนือหาและเชิงโครงสร้าง ของรู ปแบบ โดยมีผเู้ ชียวชาญจํานวน 5 ท่าน ซึ งสรุ ปผลได้ดงั นี
ผลการตรวจสอบประสิ ท ธิ ภาพด้านเนื อหาและโครงสร้ างเชิ ง ทฤษฎี พบว่า รู ป แบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความ
สอดคล้องเชิ งเนื อหาและโครงสร้ างเชิ งทฤษฎี มีค่าเฉลียระหว่าง = 4.00 – 5.00 ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐานระหว่าง 0.00 – 0.58 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด คือ
รายละเอียดดังแสดงในตารางที 20

= 3.50 และ S.D.

d

1
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ตารางที 20 ค่าดัชนีการตรวจสอบเชิงเนือหาและเชิงโครงสร้างของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล “BOONSARIT
Model”
ผลการประเมิน
S.D. ระดับ ลําดับที
. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะ
การสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
. ระบุความเป็ นมาและความสําคัญของการพัฒนา 5.00 0.00 มากทีสุ ด
1
รู ปแบบชัดเจน
. การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงความเป็ นมาและ 4.00 0.00
มาก
4
ความสําคัญของรู ปแบบมีความต่อเนืองและเหมาะสม
ทํา ให้เห็ น ภาพรวมและจุ ดเน้นของรู ป แบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. แนวคิดพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบ
2.1 ความชัด เจนในการบรรยายแนวคิ ด ที ใช้เ ป็ น 4.67 0.58 มากทีสุ ด
2
พืนฐานในการพัฒนารู ปแบบ
2.2 ความเหมาะสมในการนําแนวคิดมาใช้ใน
5.00 0.00 มากทีสุ ด
1
การพัฒนารู ปแบบ
2.3 การใช้ภาษาในการอธิ บายเกียวกับแนวคิดต่าง ๆ 4.67 0.58 มากทีสุ ด
2
. การกําหนดองค์ ประกอบของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
3.1 การกํา หนดองค์ป ระกอบของรู ป แบบมี ค วาม 5.00 0.00 มากทีสุ ด
1
สมบูรณ์ ครอบคลุ ม ความต้องการจํา เป็ นต่อสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.2 แต่ละองค์ประกอบมี ค วามสัม พันธ์ สอดคล้อง 4.67 0.58 มากทีสุ ด
2
ส่ งเสริ มซึงกันและกัน
ประเด็นการตรวจสอบ
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ตารางที 20 ค่าดัชนีการตรวจสอบเชิงเนือหาและเชิงโครงสร้างของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล “BOONSARIT
Model” (ต่อ)
ผลการประเมิน
S.D. ระดับ ลําดับที
4. องค์ ประกอบของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความ
แตกต่ างระหว่างบุคคล (แต่ ละองค์ ประกอบ)
4.1 หลักการ
4.00 0.00
มาก
4
4.1.1 ความชัดเจนของของรู ปแบบ
4.1.2 ความสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด พื นฐานที นํา มาใช้ 4.67 0.58 มากทีสุ ด
2
พัฒนารู ปแบบ
4.1.3 สามารถใช้เป็ นกรอบในการกํา หนดสาระและ 4.67 0.58 มากทีสุ ด
2
วิธีการ
4.1.4 แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นในการพัฒนาวิชาชีพครู
4.67 0.58 มากทีสุ ด
2
4.1.5 การใช้ภาษาและการเรี ยงลําดับของหลักการ
4.67 0.58 มากทีสุ ด
2
4.2 วัตถุประสงค์
1
4.2.1 ความสอดคล้ อ งระหว่ า งวัต ถุ ป ระสงค์ ก ั บ 5.00 0.00 มากทีสุ ด
หลักการ
4.2.2 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนสามารถแสดงถึง
4.67 0.58 มากทีสุ ด
2
สิ งทีมุ่งหวังจะให้เกิดขึนในตัวครู และนักเรี ยน
4.2.3 วัตถุประสงค์มีความเป็ นไปได้
5.00 0.00 มากทีสุ ด
1
4.2.4 สิ งทีมุ่งหวังให้เกิดขึนกับครู มีความสําคัญและ
5.00 0.00 มากทีสุ ด
1
ความจําเป็ นต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน
4.2.5 การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงถ้อยคํามีความ
4.67 0.58 มากทีสุ ด
2
เหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่าย
ประเด็นการตรวจสอบ
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ตารางที 20 ค่าดัชนีการตรวจสอบเชิงเนือหาและเชิงโครงสร้างของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล “BOONSARIT
Model” (ต่อ)
ผลการประเมิน
S.D. ระดับ ลําดับที

ประเด็นการตรวจสอบ
4.3 กระบวนการพัฒนาวิชาชี พครู
4.3.1 มี ข ันตอนการสอนครบถ้ว นเหมาะสม และ
สอดคล้องต่อเนือง
4.3.2 การพัฒนาวิชาชีพครู ตามขันตอนสามารถให้ครู
บรรลุตามวัตถุประสงค์และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน
4.3.3 กระบวนการพัฒนาวิช าชี พมี ค วามเหมาะสม
สามารถทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
4.3.4 การใช้ภาษาสละสลวยเข้าใจง่าย
4.4 ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชี พครู
4.4.1 มี ค วา มส อด คล้ อ ง ระ ห ว่ า งห ลั ก กา รกั บ
วัตถุประสงค์
4.4.2 มีความชัดเจนสามารถแสดงถึงสิ งทีมุ่งหวังจะ
ให้เกินขึนในตัวครู ทีสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน
4.4.3 ระบบสนับสนุ นการพัฒนาวิชาชี พครู มีค วาม
เป็ นไปได้
4.4.4 มีความมุ่งหวังให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยนมี
ความสําคัญและจําเป็ นต่อการพัฒนาวิชาชีพครู และสะท้อน
ถึงผูเ้ รี ยน
4.4.5 การใช้ภ าษาและการเรี ย บเรี ย งถ้อยคํา มี ความ
เหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่าย

4.67

0.58 มากทีสุ ด

4.33

0.58 มากทีสุ ด

4.67

0.58

4.33

0.58 มากทีสุ ด

5.00

0.00 มากทีสุ ด

5.00

0.00 มากทีสุ ด

5.00

0.00 มากทีสุ ด

5.00

0.00 มากทีสุ ด

5.00

0.00 มากทีสุ ด

มาก
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ตารางที 20 ค่าดัชนีการตรวจสอบเชิงเนือหาและเชิงโครงสร้างของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล “BOONSARIT
Model” (ต่อ)
ผลการประเมิน
S.D. ระดับ ลําดับที

ประเด็นการตรวจสอบ
4.5 การวัดและประเมินผล
4.5.1 ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
จุ ดมุ่ง หมายของรู ป แบบการพัฒนาวิช าครู เพือเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.5.2 การวัด และประเมิ น ผลมี ค วามเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน
4.5.3 หลักเกณฑ์และแนวทางทีเสนอมีความชัดเจน
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้
ค่ าเฉลียรวม

5.00

0.00 มากทีสุ ด

5.00

0.00 มากทีสุ ด

5.00

0.00 มากทีสุ ด

4.76

0.45

มากทีสุ ด

จากตาราง 20 พบว่า รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากทีสุ ด ( = 4.75, S.D. = 0.45) เมือพิจารณารายด้านพบว่า รู ปแบบมีการระบุความเป็ นมาและ
ความสําคัญของการพัฒนารู ปแบบชัดเจน ความเหมาะสมในการนําแนวคิดมาใช้ในการพัฒนา
รู ปแบบ การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบมีความสมบูรณ์ ครอบคลุ มความต้องการจําเป็ นต่อ
สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสอดคล้องระหว่างวัตถุ ประสงค์กบั
หลักการ วัตถุประสงค์มีความเป็ นไปได้ สิ งทีมุ่งหวังให้เกิดขึนกับครู มีความสําคัญและความจําเป็ น
ต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน มีความสอดคล้องระหว่างหลักการกับวัตถุประสงค์ มีความชัดเจนสามารถ
แสดงถึงสิ งทีมุ่งหวังจะให้เกินขึนในตัวครู ทีสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู
มีความเป็ นไปได้ มีความมุ่งหวังให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยนมีความสําคัญและจําเป็ นต่อการพัฒนาวิชาชีพ
ครู และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงถ้อยคํามีความเหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่าย
การวัด และประเมิ น ผลสอดคล้องกับ จุ ด มุ่ งหมายของรู ปแบบการพัฒนาวิช าครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน หลักเกณฑ์และแนวทางทีเสนอมีความชัดเจนสามารถนําไป
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ปฏิบตั ิได้อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( = 5.00, S.D.= 0.00) รองลงมาพบว่า ความชัดเจนในการบรรยาย
แนวคิดทีใช้เป็ นพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบ การใช้ภาษาในการอธิ บายเกี ยวกับแนวคิดต่าง ๆ
แต่ ล ะองค์ ป ระกอบมี ค วามสั ม พัน ธ์ สอดคล้อ งส่ ง เสริ ม ซึ งกัน และกัน การเรี ยบเรี ย งลํา ดับ
องค์ประกอบในรู ปแบบมีความเหมาะสมเข้าใจได้ง่าย ความสอดคล้องกับแนวคิดพืนฐานทีนํามาใช้
พัฒนารู ปแบบ สามารถใช้เป็ นกรอบในการกําหนดสาระและวิธีการ แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นในการ
พัฒนาวิชาชีพครู การใช้ภาษาและการเรี ยงลําดับของหลักการ วัตถุประสงค์มีความชัดเจนสามารถ
แสดงถึงสิ งทีมุ่งหวังจะให้เกิดขึนในตัวครู และนักเรี ยน การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงถ้อยคํามีความ
เหมาะสม สละสลวยเข้า ใจง่ า ย มี ข นตอนการสอนครบถ้
ั
ว นเหมาะสม และสอดคล้องต่อเนื อง
กระบวนการพัฒ นาวิ ช าชี พ มี ค วามเหมาะสมสามารถทํา ให้ ก ารเรี ย นการสอนบรรลุ ผ ลตาม
วัตถุ ประสงค์อยู่ใ นระดับ มากที สุ ด ( = 4.67, S.D.= 0.58) และยัง พบว่า รู ป แบบมี ก ารพัฒนา
วิชาชีพครู ตามขันตอนสามารถให้ครู บรรลุตามวัตถุประสงค์และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน และการใช้ภาษา
สละสลวยเข้าใจง่ายอยู่ในระดับมากทีสุ ด ( = 4.33, S.D. = 0.58) และยังพบว่า รู ปแบบมีการใช้
ภาษและการเรี ยบเรี ยงความเป็ นมาและความสํา คัญของรู ปแบบมีความต่อเนืองและเหมาะสมทําให้
เห็นภาพรวมและจุดเน้นของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความชัดเจนของรู ปแบบอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.00, S.D.= 0.00)
2.2 การแก้ไขปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จากผลตรวจสอบประสิ ทธิภาพโดยการตรวจสอบความเทียงตรง
เชิ ง เนื อหาและความเที ยงตรงเชิ ง โครงสร้ า งของรู ป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (BOONSARIT Model) พบว่า องค์ประกอบ
ของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู มีค่าความสอดคล้องเชิงเนือหาและเชิงโครงสร้างเป็ นไปตามเกณฑ์
ทีกําหนด คือ มากกว่าหรื อเท่ากับ 3.50 ทังภาพรวมและรายข้อ และผูเ้ ชี ยวชาญได้ตงข้
ั อสังเกตและ
ให้ขอ้ เสนอแนะสรุ ปได้ดงั นี
แก้ไขปรับปรุ งเพิมเติมรายละเอียดในส่ วนของหลักการของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
ซึงเดิมระบุ หลักการ “การพัฒนาวิชาชีพครู จะช่วยครู สามารถบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและตรงตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน” ผูเ้ ชียวชาญได้
ปรั บ ปรุ ง ให้เกิ ด ความสมบู รณ์ โดยใช้ขอ้ ความดัง ต่อ ไปนี แทน “การพัฒนาวิช าชี พครู จะช่ ว ยครู
สามารถจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล” ทังนี เพือให้เกิดความชัดเจนของ
การนํารู ปแบบไปใช้
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แก้ไขปรับปรุ งเพิมเติมรายละเอียดในส่ วนของการใช้ภาษและการเรี ยบเรี ยงภาษาซึ งควรใช้
ภาษาทีกระชับชัดเจน ไม่ควรใช้ภาษาทีฟุ่ มเฟื อย เพือจะช่วยให้ผนู ้ าํ รู ปแบบไปใช้อ่านเข้าใจได้ง่าย
มากยิงขึน และผูเ้ ชียวชาญได้ปรับปรุ งภาษาซึงเดิมระบุ “การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ” เป็ น “การอบรม
เชิ งปฏิบตั ิการ” ซึ งผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี ยวชาญไปสู่ การพัฒนารู ปแบบและทดลองใช้
รู ปแบบอย่างมีประสิ ทธิภาพ และผูว้ ิจยั ได้สรุ ปข้อเสนอแนะตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญดังตาราง
ต่อไปนี
ตารางที 21 แสดงข้อเสนอแนะเพือปรับปรุ งแก้ไขโดยผูเ้ ชียวชาญ
ประเด็นการตรวจสอบ
หลักการ

ภาษาทีฟุ่ มเฟื อย
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ

การปรับปรุ งแกไขเพิมเติม
ปรับหลักการจาก “การพัฒนาวิชาชีพครู จะช่ วย
ครู ส ามารถบริ ห ารจัดการการเรี ย นการสอนที
เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและตรงตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน”
ผูเ้ ชียวชาญได้แก้ไขเพิมเติมให้เกิดความสมบูรณ์
โดยใช้ ข ้อ ความดัง ต่ อ ไปนี แทน “การพัฒ นา
วิ ช าชี พ ครู จะช่ ว ยครู สามารถจั ด การเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล”
ปรับปรุ งแก้ไขภาษาให้อ่านเข้าใจง่ายยิงขึน
ปรับปรุ งแก้ไขเป็ น การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

หลักการ : การพัฒนาวิชาชีพครูจะช่ วยครูสามารถจัดการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
วัตถุประสงค์ : เพือให้ ครู มีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล ทีประกอบด้วย
การออกแบบหน่ วยการเรียนรู้, กลยุทธ์ การเรียนการสอน, การวัดและประเมินผล และการวิจัย
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เงือนไขสู่ ความสําเร็จ
. กระบวนการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู โดยการ
ทางการโค้ ช (Coaching), การโค้ ชแบบเพือน
ช่ วยเพือน (Peer Coaching), การโค้ ชเพือพัฒนา
ความรู้ และสติปัญญา (Cognitive Coaching),
การโค้ ช แบบพี เลี ยง (Mentor Coaching),
การโค้ ชเพื อการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
(Instructional Coaching) . สมรรถนะการสอน
ที ต้ อ งมี แ ละได้ รั บ การพัฒ นาตลอดกระบวนการ
เพือให้ การพัฒนาวิชาชี พบรรลุเป้าหมายและประสพ
ผลสํ าเร็ จ ได้ แก่ 1. การวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย น

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (BOONSARIT) 9 ขันตอน คือ
ขันที วิเคราะห์ ข้อมูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B)
ขันที การจัดกระทําข้ อมูล (Organization Data = O)
ขันที กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting = O)
ขันที เครือข่ ายการปฏิบัตกิ าร
(Network Practices = N)
ขันที เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม
(Selection of Instructional Method = S)
ขันที ครูมคี วามสามารถในการวัดผลประเมินผล
(Ability of Assessment = A)
ขันที การทํางานประจําให้ เป็ นงานวิจัย
(Routine to Research = R)
ขันที การวินิจฉัยความแตกต่ างของนักเรียนเป็ นรายบุคคล
(Individual Differentiated Diagnostic = I)
ขันที ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้ กบั บุคคลอืนได้
(Teamwork and Transportability = T)

(Knowing the Learner) 2. กลยุทธ์ การออกแบบ
การเรี ยนการสอน (Instructional Strategies)
3. การพัฒ นาการเรี ย นการสอนทีเน้ นความ
แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล ( Differentiated
Instruction) 4. การวั ด ผลประเมิ น ผล
(Assessment for, as of Learning) 5. การ
ทํ า งานประจํ า ให้ เ ป็ นการวิ จั ย (Routine to
Research)
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
เป็ นสมรรถนะการสอนที เกิ ด จากตลอด
กระบวนการเพือให้ การพัฒนาวิชาชีพบรรลุเป้าหมาย
และประสพผลสํ าเร็จ ได้ แก่ 1. การวิเคราะห์ ผ้ ูเรียน
(Knowing the Learner) 2. กลยุทธ์ การออกแบบการ
เรียนการสอน (Instructional Strategies) 3. การ
พัฒนาการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ าง
บุคคล (Differentiated Instruction) 4. การวัดผล
ประเมินผล (Assessment for, as of Learning)
5. การทํางานประจําให้ เป็ นการวิจัย (Routine to
Research)

แผนภูมภิ าพที รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ าง
ระหว่ างบุคคล

ตอนท
ผลการประเมนประสทธผลของรปแบบการพฒนาวชาชพครเพอเสรมสรางสมรรถนะ
ป ิน ประสิ
ป ิ ทธิิผลของรู ปแบบการพัฒนาวิิชาชีี พครู เพือเสริิ มสร้้ างสมรรถนะ
ตอนทีี ผลการประเมิ
การสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล
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ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการนํา รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้ (Implement) = การวิจยั (Research : R2)
การนํารู ปแบบไปใช้
ซึ งการประเมิน ประสิ ทธิ ผลของรู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะ
การสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุคคลโดยนําเสนอ เพือตอบคําถามของการวิจยั ข้อ 2 คื อ
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมี
ประสิ ทธิ ผลอย่างไร โดยแบ่งเป็ นข้อคําถามย่อยดังนี 2.1 ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยน
การสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลที ใช้รู ป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นอย่างไร 2.2 เปรี ยบเทียบความสามารถใน
การวิเคราะห์ผเู้ รี ยนทีใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นอย่างไร 2.3 ความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้ /แผนการ
เรี ยนรู้ ที ใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลเป็ นอย่างไร 2.4 ความสามารถในการวัดผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที ใช้รูปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพือเสริ ม สร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคลเป็ นอย่างไร 2.5 ความสามารถในการวิจยั ในชันเรี ยนทีใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พ
ครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลเป็ นอย่ า งไร
2.6 ความสามารถทางด้านทักษะการคิด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนทีใช้รูปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คลเป็ น
อย่างไร โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คลไปทดลองใช้ ก ับ ครู แ ละนัก เรี ย นโรงเรี ย นซั บ ใหญ่ วิ ท ยาคม ในภาคเรี ย นที 2
ปี การศึกษา 2556 จํานวน 83 คน ซึงได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยดําเนินการในการทดลอง
ใช้รูป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล (BOONSARIT Model) ซึ งการนําเสนอผลการศึก ษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่างบุ คคลตามคําถามและ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี
1. ผลการประเมินความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึงมีรายละเอียดแสดงในตารางที 22 - 25
1.1 ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ าง
บุคคลของกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง โดยประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความสําคัญของการ
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จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการ
ประเมิ น ผลทีเน้นความแตกต่ างระหว่า งบุ คคล 3. ด้า นกลยุท ธ์ รูปแบบ เทคนิ ค วิธีก ารสอนเพื อ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล และ 4. ด้านการพัฒนาการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของครู ทีเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการระหว่างวันที
25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยการทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ ซึ งได้ผล
การวิเคราะห์ ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับ รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังตารางที 22
ตารางที 22 ผลการวัดความรู้ความเข้าใจของครู เกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล จํา แนกเป็ นรายด้ า น
(ขันการวิเคราะห์)

รายการ

1. ด้ า นความสํ า คั ญ ของการจั ด การเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ด้ า นการจัด การเรี ยนการสอนและการ
ประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ด้า นกลยุทธ์ รู ปแบบ เทคนิ ค วิธี ก ารสอน
เพื อพัฒ นาการเรี ยนการสอนที เน้ น ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล

จํานวน
ผู้ผ่านเกณฑ์ การประเมินทีร้ อยละ 80
ผู้เข้ ารับ
การอบรม
เชิงปฏิบัตกิ าร จํานวน(คน)
ลําดับที
(คน)
ร้ อยละ

120

120

78.24

1

120

120

68.85

3

120

120

74.26

2

ตารางที 22 ผลการวัดความรู้ความเข้าใจของครู เกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล จํา แนกเป็ นรายด้ า น
(ขันการวิเคราะห์) (ต่อ)
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รายการ

4. ด้านการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน
สรุ ป ความรู้ ความเข้ าใจในรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครูเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนที
เน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล

จํานวน
ผู้ผ่านเกณฑ์ การประเมินทีร้ อยละ 80
ผู้เข้ ารับ
การอบรม
ลําดับที
ร้ อยละ
เชิงปฏิบัตกิ าร จํานวน(คน)
(คน)

120

120

120

120

54.72

4

69.02

จากตารางที 22 พบว่า ครู ผูบ้ ริ หาร จํานวน 12 โรงเรี ยน จํานวนทังสิ น 120 คน มีความรู้
ความเข้า ใจเกี ยวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่า งบุ ค คล โดยภาพรวมทุ ก ด้า น ยังไม่ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ นความรู ้ ค วามเข้าใจที
ร้อยละ 80 จํานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.02 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจมากทีสุ ดในด้านความสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิ นความรู ้ ค วามเข้าใจที ร้ อยละ 80 จํานวน 120 คน
คิดเป็ นร้อยละ 78.24 รองลงมาเป็ นด้านกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนเพือการพัฒนาการเรี ยน
การสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู ้ ความเข้าใจที
ร้อยละ 80 มีจาํ นวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.26 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจทีร้อยละ 80
มีจาํ นวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.85 และมีความรู้ความเข้าใจน้อยทีสุ ดในด้านการการวิจยั /
วิจยั ในชันเรี ยนโดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู ้ ความเข้าใจที ร้ อยละ 80 มีจาํ นวน 120 คน
คิดเป็ นร้อยละ 54.72 ซึงผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
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แผนภูมิความรู้ ความเข้ าใจครู ก่อนการอบรมเชิ งปฏิบัติการ
78.24

ด้ านที 1

แผนภูมิภาพที

68.85

ด้ านที 2

74.26

ด้ านที 3

54.72

ด้ านที 4

สรุ ปความรู้ความเข้าใจของครู ก่อนการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

นอกจากนี ผูว้ ิ จยั ได้วิเ คราะห์ ค วามรู ้ ความเข้าใจของครู โดยการประเมิ น ก่ อ นและหลัง
การอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ ซึ งมีผลการวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังใช้
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ดังตารางที 23
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ตารางที 23 ความรู้ความเข้าใจของครู ก่อนใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จําแนกเป็ นรายด้าน (ขันการวิเคราะห์)

รายการ
1. ด้านความสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ
การประเมิ น ผลที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า ง
บุคคล
3. ด้านกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนเพือ
พัฒนาการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล
4. ด้านการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน
สรุ ป ความรู้ ความเข้ าใจในรู ปแบบการพัฒนา
วิช าชี พ ครู เ พือเสริ ม สร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล

จํานวน
ผู้ผ่านเกณฑ์ การประเมินทีร้ อยละ 80
ผู้เข้ ารับ
การอบรม
จํานวน
ร้ อยละ ลําดับที
เชิงปฏิบัตกิ าร
(คน)
(คน)

1

40

40

77.78

40

40

69.06

40

40

74.72

2

40

40

53.33

4

40

40

3

68.71

จากตาราง 23 พบว่า ครู ผูบ้ ริ หาร จํานวนทังสิ น 40 คน มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล โดยภาพรวมทุกด้าน ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจทีร้อยละ 80 คิดเป็ นร้อยละ 68.71 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ผูเ้ ข้า รับการอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจมากทีสุ ดในด้านความสําคัญของการจัดการเรี ย น
การสอนที เน้ นความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คล โดยไม่ ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ น ความรู ้ ความเข้า ใจ
ทีร้อยละ 80 จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.78 รองลงมาเป็ นด้านกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ
สอนเพื อการพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่างบุ ค คล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ความเข้าใจทีร้อยละ 80 มีจาํ นวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.72 ด้านการจัดการเรี ยน
การสอนและการประเมิ นผลทีเน้นความแตกต่ างระหว่างบุคคล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิ น
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ความรู้ความเข้าใจทีร้อยละ 80 มีจาํ นวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.06 และมีความรู้ ความเข้าใจน้อย
ทีสุ ดในด้านการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนโดยไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินความรู ้ ความเข้าใจทีร้อยละ 80
มีจาํ นวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.33 ซึงผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
แผนภูมิความรู้ ความเข้ าใจของครู
77.78

69.06

74.72

53.33

ด้ านที 1

ด้ านที 2

ด้ านที 3

ด้ านที 4

แผนภูมิภาพที 34 สรุ ประดับความรู้ความสามารถของครู
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ตารางที 24 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของครู หลังการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จําแนกเป็ นรายด้าน
(ขันการวิเคราะห์) (ต่อ)

รายการ
1. ด้านความสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ด้ า นการจั ด การเรี ยนการสอนและ การ
ประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ด้านกลยุทธ์รูปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนเพือ
พัฒ นาการเรี ย นการสอนที เน้ น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล
4. ด้านการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน
สรุ ป ความรู้ ค วามเข้ า ใจในรู ป แบบการพัฒ นา
วิช าชี พ ครู เ พือเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที
เน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล

จํานวน
ผู้เข้ ารับ
การอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร
(คน)

ผู้ผ่านเกณฑ์ การประเมินทีร้ อยละ
80
จํานวน
(คน)

ร้ อยละ

ลําดับที

40

40

85.56

2

40

40

79.69

4

40

40

93.89

1

40

40

81.67

3

40

40

85.36

จากตาราง 24 พบว่า ผลการวัดความรู้ความเข้าใจของครู จาํ นวน 40 คน หลังการใช้รูปแบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
โดยภาพรวมทุกด้าน ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู ้ ความเข้าใจทีร้อยละ 80 คิดเป็ นร้อยละ 85.36
เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูเ้ ข้ารับ การอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจมากทีสุ ดในด้านกลยุทธ์
รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจทีร้ อยละ 80 จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.89
รองลงมาเป็ นด้า นความสําคัญของการจัดการเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่า งบุ ค คล
โดยผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ นความรู ้ ความเข้า ใจที ร้ อยละ 80 มี จาํ นวน 40 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 85
ด้า นการการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน โดยผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ นความรู้ ความเข้าใจทีร้ อยละ 80 มี
จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.67 และมีความรู้ความเข้าใจน้อยทีสุ ดในด้านการจัดการเรี ยนการ
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สอนและการประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ความเข้าใจ ทีร้อยละ 80 มีจาํ นวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.69 ซึ งผูว้ ิจยั จะต้องพัฒนาความรู้ความ
เข้าให้กบั ครู ในด้านด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้มีความรู ้ความเข้าใจเพิมมากยิงขึน นอกจากนีผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นแผนภูมิภาพได้ดงั นี
ผลการวัดความรู้ ความเข้ าใจของครูหลังการใช้ รูปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล

93.89
85.56
79.69

81.67

ด้ านที 1
ด้ านที 2

ด้ านที 3

ด้ านที 4

แผนภูมิภาพที 35 ผลการวัดความรู้ความเข้าใจของครู หลังการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

ตารางที 25 การเปรี ยบเทียบความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
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คะแนน
ก่อนใช้รูปแบบ
หลังใช้รูปแบบ

N
40
40

คะแนนเต็ม
35
35

24.75
29.88

S.D.
3.22
2.03

t

df

P

8.61

39

.000

จากตารางที 25 พบว่า ครู มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี ยวกับ การจัดการเรี ย นการสอนที เน้น
ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลหลัง ใช้รู ป แบบ ( = 29.88, S.D.= 2.03) สู ง กว่า ก่ อ นใช้รู ป แบบ
( = 24.75, S.D. = 3.22) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และยอมรับสมมติฐานการวิจยั
ข้อที 1 ทีกําหนดไว้โดยหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลสู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ ซึ งผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
ซึงผลจากการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่ งผลให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล อันประกอบด้วย 1. ความสําคัญ
ของการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล นันหมายความว่าครู มีเป้ าหมาย
สํา คัญ ที จะพัฒ นาผู ้เ รี ย นให้ ป ระสบสํ า เร็ จ และบรรลุ ต ามมาตรฐานและตัว ชี วัด ตามหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน และการจัดการเรี ยนทีดี ตอ้ งมุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนา
ทังด้าน ร่ างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และสังคมเป็ นสําคัญ ควบคู่กนั ไป 2. การจัดการเรี ยน
การสอนและการประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ครู มีความสามารถในการวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนและความต้องการของผูเ้ รี ยน แนวทางการจัดการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนทีเกิ ดจาการจัดการเรี ยนสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยการวิเคราะห์หลักสู ตร ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้ และเครื องมือ
วัดและประเมินผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3. กลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค วิธีการสอนเพือพัฒนาการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ งคณะวิทยากรได้ยกตัวอย่างแนวทาง รู ปแบบ เทคนิค
วิธีการสอนทีมีความหลากหลายทีจะช่วยครู มีสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยน
การสอนที มี ป ระสิ ทธิ ภาพ เช่ น วิธี สอนหรื อวิธี จดั การเรี ยนรู ้ แบบแก้ปัญหา (Problem Solving
Method) การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) การจัดการเรี ยนรู้
แบบสื บเสาะ (Inquiry Based Learning) การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning)
การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theory) การจัดการเรี ยนรู้
ด้ว ยเทคนิ ค KWL, KWL-Plus และ KWDL การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ข อง คอล์ บ
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(Kolb’s Experiential Learning Model) การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน (Cooperative Learning)
อาทิ 4MAT, TGT, STAD การจัดการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มทักษะการคิด อาทิ Mind map,

Synactic, Graphic Organizer, การออกแบบการเรี ยนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward
Design) และ GPAS เป็ นต้น 4) การการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน จากกระบวนการนีครู มีความรู ้ความ
เข้าใจในการกําหนดประเด็นปั ญหา การตังชื อการวิจยั การกําหนดวัตถุ ประสงค์การวิจยั วิธีการ
ดําเนิ นการวิจยั การสรุ ปผลและอภิ ป รายผลการวิจยั คณะวิทยากรได้ยกตัวอย่า งและงานวิจยั ที
เกียวข้องกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
เช่น การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ เรื องเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ยรู ปแบบซิ ปปา สําหรับนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 นอกจากนีผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการทดสอบความรู ้เป็ นแผนภูมิได้ดงั นี
ความรู้ความเข้ าใจของครู ก่อนและหลังใช้ รูปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครูเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
24.75

ก่ อนใช้ รูปแบบ

29.88

หลังใช้ รูปแบบ

แผนภูมิภาพที 36 ผลการวัดความรู ้ความเข้าใจของครู โรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคมหลังการใช้รูปแบบ
การพัฒ นาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล

1.2 ความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้ /แผนการเรี ยนรู้ ทีเน้ นความแตกต่ าง
ระหว่ างบุคคล ครั งที 1 โดยผูว้ ิจยั กําหนดเกณฑ์การประเมิ นให้ครอบคลุ มความสามารถในการ
ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้และแผนการเรี ยนรู้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผลดังตารางที 26
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ตารางที 26 ระดับคุ ณภาพความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู้ ทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข้ อ
1
2
3
4
5
6

รายการประเมิน
องค์ประกอบของหน่วย/แผนการเรี ยนรู ้
สาระสําคัญ
สาระการเรี ยนรู้
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาระงานหรื อชินงาน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล
เฉลียรวม

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ระดับการประเมิน
ร้ อยละ ระดับ
.
.
ดี
.
.
ดี
.
ดีมาก*
.
.
ดี*
.
.
ดีมาก*
.
.
ดี*
.
.
ปานกลาง
.
.
ดี*
.
.
ดี

จากตารางที 26 พบว่า ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้ทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับดี ( = 3.20, S.D. = 0.32) คิดเป็ น
ร้อยละ 85.42 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู มีความสามารถในการกําหนดสาระการเรี ยนรู้
อยูใ่ นระดับดีมาก ( = 3.00, S.D. = 0.00) คิดเป็ นร้อยละ 100 รองลงมาครู มีความสามารถในการ
กําหนดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี มาก ( = 2.88, S.D. = 0.35) คิดเป็ นร้ อยละ
95.83 ครู มีความสามารถในการกําหนดสมรรถนะสําคัญและภาระงานหรื อชิ นงานอยู่ในระดับดี
( = 2.63, S.D. = 0.52) คิดเป็ นร้อยละ 87.50 ครู มีความสามารถในการกําหนดองค์ประกอบของ
หน่ ว ย/แผนการเรี ยนรู ้ ใ นระดั บ ดี (

= 4.25, S.D.

= 0.71) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 85.00

ครู มีความสามารถในการกําหนดการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับดี ( = 2.50, S.D. = 0.53)
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83.33 ครู มี ค วามสามารถในการกํา หนดสาระสํา คัญ อยู่ใ นระดับ ดี ( = 4.13,
S.D. = 0.64) คิดเป็ นร้อยละ 82.50 และครู มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( = 3.63, S.D. = 0.92) คิดเป็ นร้อยละ 72.50
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ความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้ /แผนการเรี ยนรู้ ทีเน้ น ความแตกต่ า ง
ระหว่ า งบุ ค คล ครั งที 2 โดยผูว้ ิจยั กํา หนดเกณฑ์ก ารประเมิ น ให้ครอบคลุ ม ความสามารถในการ
ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้และแผนการเรี ยนรู้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผลดังตารางที 27
ตารางที 27 ระดับคุ ณภาพความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู้ ทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข้ อ
1
2
3
4
5
6

รายการประเมิน
องค์ประกอบของหน่วย/แผนการเรี ยนรู ้
สาระสําคัญ
สาระการเรี ยนรู้
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาระงานหรื อชินงาน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล
เฉลียรวม

5.00
4.38
3.00
2.50
3.00
3.00
4.50
3.00
3.55

ระดับการประเมิน
ร้ อยละ
0.00
100
0.52 87.50
0.00
100
0.53 83.33
0.00
100
0.00
100
0.53
90
0.00
100
0.26 95.10

ระดับ
ดีมาก
ดี
ดีมาก*
ดี*
ดีมาก*
ดีมาก*
ดี
ดีมาก*
ดีมาก

จากตารางที 27 พบว่า ครู มีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับดีมาก ( = 3.55, S.D. = 0.26)
คิดเป็ นร้อยละ 95.10 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู มีความสามารถในการกําหนดองค์ประกอบ
ของหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ กําหนดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ กําหนด
ภาระงานหรื อชิ นงาน และการวัดและประเมินผลอยูใ่ นระดับดีมาก ( = 5.00/3.00, S.D. = 0.00)
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 รองลงมาครู มี ก ารกํา หนดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ อ ยู่ ใ นระดับ ดี ( = 4.50,
S.D. = 0.53) คิดเป็ นร้อยละ 90 ครู มีการกําหนดสาระสําคัญอยูใ่ นระดับดี ( = 4.38, S.D. = 0.52)
คิดเป็ นร้อยละ 87.50 และครู สามารถกําหนดสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับดี ( = 2.50,
S.D. = 0.53) คิดเป็ นร้อยละ 83.33
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ซึ งผลการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่ งผลให้ครู มีความสามารถในการออกแบบหน่ วยการรู ้ /แผนการเรี ยนรู้
อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และยังพบว่า ครู ส ามารถออกแบบการเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคลด้วยรู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนทีหลากหลาย ซึ งประกอบด้วย รู ปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมื อ เช่ น เทคนิ คการสอนแบบ 4MAT, เกม, STAD รู ปแบบการสอนแบบซิ ปปา, เกม,
เพลง, บทบาทสมมติ , สถานการณ์ จริ ง , เทคนิ คการใช้ค าํ ถาม, บทเรี ยนสําเร็ จรู ป , ชุ ดการสอน,
เอกสารประกอบการเรี ยนรู้ เป็ นต้น
ตารางที 28 ผลการเปรี ยบเที ย บความสามารถในการออกแบบหน่ ว ยการเรี ยนรู ้ / แผนการ
เรี ยนรู้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผลดังตารางที 28
ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้/
แผนการเรี ยนรู้
ก่อนใช้รูปแบบ
หลังใช้รูปแบบ

ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถ
S.D.
ร้อยละ ระดับ
3.20
0.32
85.42
ดี
3.55
0.26
95.10
ดีมาก

จากตารางที 28 พบว่า ครู มีความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้/แผนการเรี ยนรู้
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลหลังใช้รูปแบบ ( = 3.55, S.D. = 0.26) สู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ
( = 3.20, S.D. = 0.32) คิดเป็ นร้อยละ 95.10/85.42 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 3 ทีกําหนดไว้
โดยหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิช าชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่า งบุ ค คล ครู มีค วามสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้ /แผนการเรี ย นรู้ ทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทีสู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ และผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นแผนภูมิภาพได้ดงั นี

ความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรียนรู้ /
แผนการเรียนรู้ ทเน้
ี นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล

95.10
85.42
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ก่ อนใช้ รูปแบบ

หลังใช้ รูปแบบ

แผนภู มิ ภ าพที 37 ความสามารถในการออกแบบหน่ ว ยการเรี ยนรู้ / แผนการเรี ยนรู้ ที เน้ น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.3 ความสามารถในการเขียนงานวิจัยเพือพั ฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้ นความแตกต่ าง
ระหว่ างบุคคล ก่อนดําเนิ นการประเมินงานวิจยั ของครู ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดสอบ
ความรู ้ความเข้าใจของครู เกี ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้วยกระบวนการวิจยั พบว่า ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการวิจยั ทีต้องได้รับการพัฒนา ดังนันจึง
ได้จดั การอบรมเชิ งปฏิบตั ิการการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
กระบวนการวิจยั เพือให้ความรู้ความเข้า ใจกับครู ระหว่างวันที 8 – 9 ตุลาคม พ.ศ.2556 ซึ งผูว้ ิจยั ได้
ให้ผูเ้ ข้า รั บ การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารได้ท ดสอบความรู ้ ก่ อ นและหลัง การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร
รวมถึงประเมินผลการเขียนรายงานจากแบบทดสอบการเขียนรายงานการวิจยั ต่อจากนันผูว้ ิจยั ได้
ทําการประเมินงานวิจยั ของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ซึงผลปรากฏดังตาราง 29 – 33

ตารางที 29 แสดงผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื อง การวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน ในภาพรวม
ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับ
การวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน

จํานวน
(N)

คะแนนเต็ม

ผลการทดสอบ
S.D.

ร้อยละ
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ก่อนการอบรม
หลังการอบรม

40
40

30
30

18.23
20.58

3.48
2.70

60.75
68.58

จากตารางที 29 พบว่า ครู มีความรู้ความเข้าใจ เรื อง การวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน หลังใช้รูปแบบ
( = 20.58, S.D. = 2.70) สู งกว่าก่ อนใช้รูป แบบ ( = 18.23, S.D. = 3.48) คิ ดเป็ นร้ อยละ
68.58/60.75 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 6 ทีกําหนดไว้โดยหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ครู มีความสามารถในการวิจยั /
วิจยั ในชันเรี ยนสู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ และผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นแผนภูมิภาพได้ดงั นี
แผนภูมิการเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้
เรืองการวิจัย/การวิจัยในชันเรียน
60.75

68.58

ก่ อนการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
หลังการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร

แผนภูมิภาพที 38 การเปรี ยบเทียบผลการทดสอบความรู้ เรื อง การวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน

ตารางที 30 แสดงผลการทดสอบวัด ความรู ้ ร ะหว่ า งการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร เรื องการวิ จ ัย /
วิจยั ในชันเรี ยน ในภาพรวม
ผลการทดสอบ
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จํานวน (N)
40

คะแนนเต็ม
20

13.33

S.D.
1.75

ร้อยละ
66.63

จากตารางที 30 พบว่ า ผลการทดสอบความรู ้ ร ะหว่ า งการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร
เรื อง การวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน โรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม ในภาพรวม ( = 13.33, S.D. = 1.75)
คิดเป็ นร้อยละ 66.63
ความคิดเห็นเกียวกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในภาพรวมส่ วนใหญ่ผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการเห็นว่าการจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั เป็ นการประชุม
ทีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนและเป็ นการพัฒนาวิชาชีพครู ได้อีกทางหนึง ตลอดจน
สามารถพัฒนาและยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นให้สู ง ขึ น พร้ อมกัน นี ได้ใ ห้ ข ้อเสนอแนะ
เพิมเติมว่าควรมีกิจกรรมเพิมเติมให้มากกว่านีเพือให้บรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกิดความ
สนุกสนาน มีการบรรยายมากเกิ นไป เวลาในการอบรมน้อยเกิ นไป ควรจัดสัก 3 วันเป็ นอย่างน้อย
เพื อจะได้มีเวลาปรึ ก ษา ซัก ถามข้อสงสัยในการทํางานวิจยั ให้สมบูรณ์ และควรมี โอกาสในนํา
ผลงานมาแลกเปลียนเรี ยนรู ้จะได้ชืนชมผลงานทีมีคุณค่าของเพือนครู ทีหลากหลาย รวมถึงการแยก
ฝึ กฝนปฏิบตั ิจริ ง ซึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของครู ดงั ทีกล่าวว่า
“เวลาในการอบรมน้ อยเกิ นไป ควรจั ดสั ก 3 วัน เป็ นอย่ างน้ อย เพื อจะได้ มีเวลาปรึ กษา
ซั กถาม ข้ อสงสั ยในการทํางานวิจัยให้ สมบูรณ์ ดียิงขึน และควรมีโอกาสนําผลงานมาแลกเปลี ยน
เรี ยนรู้ จะได้ ชืนชมผลงานที มีคุณค่ าของเพื อนครู ที หลากหลาย จะได้ เป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหา
หรื อทํางานวิจัยในเรื องอืน ๆ อีกต่ อไปซึ งเป็ นประโยชน์ มากสําหรั บครู ผ้ สู อน”
“ขอขอบคุ ณสํา หรั บ การจั ดอบรมครั งนี ได้ รับ ความรู้ ตังแต่ พื นฐานการวิ จัย และได้ รับ
ความรู้ เพิมเติมในการทําวิจัย แต่ มีการบรรยายมากเกินไป ควรมีกิจกรรมเพิ มเติมให้ บรรยากาศเกิ ด
ความสนุกสนาน”
“ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่ าน ขอขอบพระคุณครั บ”
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“ขอขอบคุณฝ่ ายบริ หารที กรุ ณาจัดอบรมการวิจัยให้ คณะครู เพือเป็ นแนวทางในการทํางาน
แต่ หากเป็ นการแนะนําแบบเจาะจงว่ าให้ ทาํ วิจัย 5 บท หรื อ วิจัยในชันเรี ยน แล้ วนําฝึ กปฏิ บัติลงมือ
เขียนรายงานจะทําให้ เข้ าใจมากกว่ านีค่ ะ”
“ด้ านเวลาควรเพิมเวลา และแยกฝึ กปฏิ บัติจริ ง จะได้ ไม่ รีบเร่ งจนเกินไป”
ตารางที 31 ระดับคุณภาพความสามารถในการเขียนงานวิจยั เพือพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ครังที 1

ข้ อ

รายการประเมิน

1

ชือเรื องครอบคลุมตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
และกลุ่มประชากร
ปั ญหาการวิ จ ั ย มี ค วามสํ า คั ญ และน่ าสนใจ
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์การวิจยั สอดคล้องกับปัญหาการวิจยั
ความถูกต้องของการกําหนดขอบเขตการวิจยั
(ตัวแปรหรื อปั ญหา สิ งทีต้องการแก้ปัญหาพัฒนา
ในการวิจยั เนื อหาสาระแหล่ ง ข้อมู ล ในการวิจยั
ระยะเวลาในการวิจยั )
ความถูกต้องในการกําหนดเครื องมือ
และมีเครื องมือวัดผลในสิ งทีต้องการวัด

2
3
4

5

ระดับคุณภาพงานวิจัย
ร้ อยละ

ระดับ

4.13

0.35

82.50

ดีมาก

3.88

0.64

77.50

ดี

3.88
3.50

0.64
0.53

77.50
70.00

ดี
ปานกลาง

3.25

0.71

65.00

พอใช้

ตารางที 31 ระดับคุณภาพความสามารถในการเขียนงานวิจยั เพือพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ครังที 1 (ต่อ)

ข้ อ

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพงานวิจัย
ร้ อยละ

ระดับ
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ข้ อ
6

ระดับคุณภาพงานวิจัย

รายการประเมิน

ความเหมาะสม/ถูกต้องในการกําหนดวิธีการเก็บ
รวบรวม/วิเคราะห์ขอ้ มูล
7 มี ข้ อ มู ล แ ส ด ง ผ ล ก า ร วิ จั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์การวิจยั และปัญหาการวิจยั
8 ความเหมาะสม/ถูกต้อง ในการอภิปรายผลการวิจยั
9 ความเหมาะสม/ถูกต้อง ในการเขียนข้อเสนอแนะ
ในการทําวิจยั
10 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานการวิจยั
11 มี ร่องรอย เอกสาร หลักฐานทีสะท้อนผลการทํา
วิจยั
12 ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้ปรับปรุ ง/พัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอน
รวม

ร้ อยละ

ระดับ

3.63

0.52

72.50

ดี

3.63

0.52

72.50

ดี

3.75 0.71
3 .50 0.53

75.00
70.00

ดี
ปานกลาง

3.13
4.00

0.83
0.76

62.50
80.00

พอใช้
ดีมาก

4.38

0.74

87.50

ดีมาก

3.74

0.41

74.38

ดี

จากตาราง 31 พบว่า ความสามารถในการเขียนงานวิจยั เพือพัฒนานวัตกรรมการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( = 3.74, S.D. = 0.41)
คิดเป็ นร้อยละ 74.38 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู มีความสามารถในการผลการวิจยั สามารถ
นําไปใช้ปรับปรุ ง/พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับดี มาก ( = 4.38, S.D. = 0.74)
คิดเป็ นร้อยละ 87.50 รองลงมาครู มีความสามารถในการกําหนดชื องานวิจยั ทีครอบคลุมตัวแปรต้น
ตัวแปรตามและกลุ่มประชากรอยูใ่ นระดับดีมาก ( = 4.13, S.D. = 0.35) คิดเป็ นร้อยละ 82.50
ครู มีร่องรอย เอกสาร หลักฐานทีสะท้อนผลการทําวิจยั อยูใ่ นระดับดีมาก ( = 4.00, S.D. = 0.76)
คิดเป็ นร้อยละ 80.00 ครู มีการกําหนดปั ญหาการวิจยั สอดคล้องกับปั ญหาการวิจยั และวัตถุประสงค์
การวิจยั สอดคล้องกับปั ญหาการวิจยั อยูใ่ นระดับดี ( = 3.88, S.D.= 0.64) คิดเป็ นร้อยละ 77.50
ครู มีการอภิปรายผลการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม/ถู กต้องอยู่ในระดับดี ( = 3.75, S.D. = 0.71)
คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ครู มีความกําหนดวิธีการเก็บรวบรวม/วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเหมาะสม/ถูกต้องอยูใ่ น
ระดับดี ( = 3.63, S.D.= 0.52) คิดเป็ นร้ อยละ 72.50 ครู มีการกําหนดขอบเขตการวิจยั ถูกต้อง
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และเขียนข้อเสนอแนะทีมีความเหมาะสม/ถูกต้องในการทําวิจยั อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.50,
S.D. = 0.53) คิดเป็ นร้อยละ 70.00 ครู มีการกําหนดเครื องมือและมีเครื องมือวัดผลในสิ งทีต้องการวัด
ถูกต้องอยู่ในระดับพอใช้ ( = 3.25, S.D. = 0.71) คิดเป็ นร้ อยละ 65.00 และความครบถ้วน
สมบูรณ์ของรายงานวิจยั อยูใ่ นระดับพอใช้ ( = 3.13, S.D. = 0.83) คิดเป็ นร้อยละ 62.50
ซึ งผลการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชีพครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ส่ ง ผลให้ ค รู มี ค วามสามารถในการพัฒ นาการเรี ยนการสอนด้ ว ย
กระบวนการวิ จ ัย ได้แ ก่ 1. การกํา หนดปั ญ หาการวิ จ ัย 2. การตังชื อการวิ จ ัย 3. การกํา หนด
วัตถุ ประสงค์ 4. การกําหนดนิ ยามศัพท์ 5. วิธีการดําเนิ นการวิจยั 6. การเขียนรายงานการวิจยั /
การวิจยั ในชันเรี ยน ผูว้ จิ ยั ขอยกตัวอย่างหัวข้อการวิจยั ของครู ดงั นี
การพัฒ นาทัก ษะการแก้ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ ด้ว ยเทคนิ ค การตังคํา ถาม 6 ข้อ สํา หรั บ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ด้วยบทบาทสมมุติ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคนิ ค STAD เพือส่ งเสริ มทักษะการทํางานร่ วมกัน
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
การพัฒนาทักษะทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้สือประกอบการเรี ยนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 3/1
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 6
การแก้ ปั ญ หาการเข้ า แถวช้ า โดยการปลู ก ฝั ง คุ ณ ลั ก ษณะทางผู ้ นํ า ของนั ก เรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 4
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาเพือสื อสารโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่ มสัมพันธ์ สําหรับ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 6
การพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง เรขาคณิ ต โดยการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนว Constructivist ร่ วมกับเทคนิค STAD สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
การส่ งเสริ มทักษะการอ่านสะกดคําโดยใช้แบบฝึ กของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2
การพัฒนาทักษะกระบวนการเรี ยนรู้ดนตรี สากล โดยใช้ วิธีการสอนแบบสาธิ ตสําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
การพัฒนาทักษะภาษาในการสื อสารโดยใช้นิทานหน้าเดียวสําหรับนักเรี ยนชันอนุบาล 1
การพัฒนาความรั บผิดชอบโดยใช้เทคนิ คความร่ วมมื อสําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษา
ปี ที 1/2
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การพัฒนาทัก ษะการเขี ยนภาษาอัง กฤษโดยใช้ แบบฝึ กที เน้นภาระงานปฏิ บตั ิ สําหรั บ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5
การพัฒนาทักษะการคิดคํานวณโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ STA เรื อง ระบบ
จํานวนเต็ม สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1/1
ตารางที 32 ระดับ คุ ณ ภาพความสามารถในการเขี ย นงานวิ จ ัย เพื อพัฒ นานวัต กรรมการเรี ย น
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

ข้ อ

รายการประเมิน

1

ชือเรื องครอบคลุมตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
และกลุ่มประชากร
ปั ญหาการวิ จ ั ย มี ค วามสํ า คั ญ และน่ าสนใจ
สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์การวิจยั สอดคล้องกับปัญหาการวิจยั
ความถูกต้องของการกําหนดขอบเขตการวิจยั
(ตัวแปรหรื อปั ญหา สิ งทีต้องการแก้ปัญหาพัฒนา
ในการวิจยั เนื อหาสาระแหล่ ง ข้อมูล ในการวิจยั
ระยะเวลาในการวิจยั )

2
3
4

ระดับคุณภาพงานวิจัย
ร้ อยละ

ระดับ

4.50

0.53

90.00

ดีมาก

4.50

0.53

80.

ดีมาก

4.13
3.63

0.35
0.52

82.50
72.50

ดีมาก
ดี

ตารางที 32 ระดับ คุ ณ ภาพความสามารถในการเขี ย นงานวิ จ ัย เพื อพัฒ นานวัต กรรมการเรี ย น
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)

ข้ อ

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพงานวิจัย
ร้ อยละ

ระดับ
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ข้ อ

รายการประเมิน

5

ความถูกต้องในการกําหนดเครื องมือ
และมีเครื องมือวัดผลในสิ งทีต้องการวัด
ความเหมาะสม/ถูกต้องในการกําหนดวิธีการเก็บ
รวบรวม/วิเคราะห์ขอ้ มูล
มี ข้ อ มู ล แ ส ด ง ผ ล ก า ร วิ จั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์การวิจยั และปัญหาการวิจยั
ความเหมาะสม/ถูกต้อง ในการอภิปรายผลการวิจยั
ความเหมาะสม/ถูกต้อง ในการเขียนข้อเสนอแนะ
ในการทําวิจยั
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานการวิจยั
มี ร่องรอย เอกสาร หลักฐานทีสะท้อนผลการทํา
วิจยั
ผลการวิจยั สามารถนําไปใช้ปรับปรุ ง/พัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอน
รวม

8

ระดับคุณภาพงานวิจัย
ร้ อยละ

ระดับ

3.88

0.35

77.50

ดี

3.75

0.46

75.

ดี

3.88

0.35

77.50

ดี

3.50
3.75

0.53
0.46

70.
75.

3.75
3.88

0.46
0.35

75.00
77.50

ดี
ดี

3.75

0.46

75.00

ดี

3.87

0.45

77.29

ดี

ปานกลาง
ดี

จากตาราง 32 พบว่า ครู มีความสามารถในการเขียนงานวิจ ยั เพือพัฒนานวัตกรรมการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ( = 3.87, S.D. = 0.45)
คิดเป็ นร้อยละ 77.29 เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู มีความสามารถในการกําหนดชื อเรื อง
ครอบคลุ มตัวแปรต้น ตัวแปรตามและกลุ่มประชากรอยูใ่ นระดับดี มาก ( = 4.50, S.D. = 0.53)
คิดเป็ นร้อยละ 90 รองลงมาครู มีความสามารถในการกําหนดวัตถุ ประสงค์การวิจยั สอดคล้องกับ
ปัญหาการวิจยั อยูใ่ นระดับดีมาก ( = 4.13, S.D. = 0.35) คิดเป็ นร้อยละ 82.50 ครู มีความสามารถ
ในการกําหนดปั ญหาการวิจยั มีความสําคัญและน่าสนใจสอดคล้องกับสภาพการเรี ยนการสอนอยูใ่ น
ระดับดี มาก ( = 4.00, S.D. = 0.53) คิดเป็ นร้ อยละ 80.00 ครู มีความสามารถในการกําหนด
เครื องมื อและเครื องมื อวัด ผลในสิ งที ต้อ งการวัด ได้อย่า งถู ก ต้อ ง ครู มี ก ารกํา หนดข้อมู ล แสดง
ผลการวิจยั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั และปั ญหาการวิจยั และ มีร่องรอย เอกสาร หลักฐาน
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ที สะท้อ นผลการทํา วิ จ ัย อยู่ ใ นระดับ ดี ( = 3.88, S.D. = 0.35) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 77.50
ครู มีความสามารถในการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวม/วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ถูกต้องเหมาะสม ครู มีความ
สามรรถในการเขียนข้อเสนอแนะในการ ทําวิจยั ครู มีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจยั ได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และนําเสนอผลการวิจยั นําไปใช้ปรับปรุ ง/พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอยู่
ในระดับดี ( = 3.75, S.D. = 0.46) คิดเป็ นร้อยละ 75 ครู มีความสามารถในการกําหนดของเขต
ของ การวิจยั ได้ถูกต้องอยู่ในระดับดี ( = 3.63, S.D. = 0.52) คิดเป็ นร้ อยละ 72.50 และครู มี
ความสามารถในการอภิ ปรายผลการวิจยั ได้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50,
S.D. = 0.53) คิดเป็ นร้อยละ 70.00
ตารางที 33 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนงานวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนาการ
เรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ความสามารถในการเขียนงานวิจยั /
วิจยั ในชันเรี ยน
ก่อนใช้รูปแบบ
หลังใช้รูปแบบ

ผลการเปรี ยบเทียบพัฒนาการทางด้านความสามารถ
S.D.
ร้อยละ
ระดับ
3.74
0.41
74.38
ดี
3.87
0.45
77.29
ดี

จากตาราง 33 พบว่า ครู มีความสามารถในการเขียนงานวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนา
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลหลังใช้รูปแบบ ( = 3.87, S.D. = 0.45/)
สู งกว่าก่ อนใช้รูปแบบ ( = 3.74, S.D. = 0.41) คิดเป็ นร้อยละ 77.29/74.38 ซึ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อที 6 ทีกําหนดไว้โดยหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ครู มีความสามารถในการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนสู งกว่า
ก่อนใช้รูปแบบ และผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นแผนภูมิภาพได้ดงั นี
แผนภูมิความสามารถในการเขียนงานวิจัย
เพือพัฒนาการเรียนการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
74.38

77.29
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ก่ อนใช้ รูปแบบ

หลังใช้ รูปแบบ

แผนภู มิ ภ าพที 39 ผลการเปรี ยบเที ย บความสามารถในการเขี ย นงานวิ จ ัย /วิ จ ัย ในชันเรี ยน
เพือพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
และยังสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของผูบ้ ริ หารและครู ยงั พบว่า การพัฒนาการเรี ยน
การสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลด้ว ยกระบวนการวิ จ ัย เป็ นเรื องที ดี แ ละน่ า สนใจ
โดยเฉพาะครู ที เป็ นครู ใหม่หรื อครู ทียังไม่ไ ด้ผลการทําผลงานทางวิชาการ (คศ.3) หรื อครู ทีจบ
ในระดับ มหาบัณ ฑิ ต (ปริ ญ ญาโท) ซึ งจะช่ ว ยให้ ค รู มี ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจในการทํา วิ จ ัย /
วิจยั ในชันเรี ยน ทีได้ให้ประเด็นในการสัมภาษณ์ทีน่าสนใจดังนี
“การพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคลด้ วยกระบวนการวิจัย
นันจะช่ วยส่ งผลให้ ผู้เรี ย นมี พั ฒนาการทางด้ านผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยน ทัก ษะการคิ ดวิ เคราะห์
คิ ดสั งเคราะห์ การคิ ดวิจารณญาณ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสู ตรกําหนด และได้ มี
พัฒนาตนเองอย่ างเต็มศักยภาพเพิมมากยิงขึน”
(บทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
“หากครู สามารถกําหนดปั ญหาที เกิ ดขึนกับผู้เรี ยนได้ แล้ วก็จะจะมีส่วนช่ วยให้ ครู เลือก
วิธีการมาช่ วยในการพัฒนาผู้เรี ยนตรงตามปั ญหาที กําหนด หรื อศึกษาเอกสาร ค้ นคว้ าในเรื องนีให้
มากขึนอย่ างหลากหลายจะได้ แนวคิ ดเพิมเติมหรื อเห็นรู ปแบบ/ตัวอย่ างงานวิจัยของผู้อืนจะเกิดการ
เรี ยนรู้ เพิมขึน”
(บทสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนซับใหญ่วยิ าคม)
“ถื อว่ าครู ยุคนี โชคดี มาก ๆ ที ได้ รับการพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ าง
ระหว่ างบุคคลด้ วยกระบวนการวิจัยจากฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายวิชาการที จัดหาวิทยากรที ดี มีคุณภาพ
ซึ งแตกต่ างจากสมัยก่ อน ครู ต้องกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่ วมอบรมเอง ซึ งบ้ างครั งมีความเข้ าใจบ้ าง
ไม่ เข้ าใจบ้ าง”
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(บทสัมภาษณ์ครู โรงเรี ยนซับใหญ่วยิ าคม)
1.4 ผลการสั งเกตการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล ซึ งได้จาก
การสังเกตการสอนของครู ครังที 1 และ ครังที 2 ดังผลปรากฏในตาราง 34 - 36
ตารางที 34 ระดับคุณภาพความสามารถในการสอนของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ระดับคุณภาพของการสังเกต
ข้ อ

รายการประเมิน

. การออกแบบหน่ วยการเรียนรู้
. การจัดทําหน่วยการเรี ยนรู ้
. เนือหาสอดคล้องกับตัวชีวัด
. กิจกรรมสอดคล้องกับเนือหา
. เวลาเหมาะสมกับเนือหา
. สื อการสอนสอดคล้องกับเนือหา
. การวัดผลสอดคล้องกับตัวชีวัด
รวม

ระดับ

4.13
4.50
4.25
4.00
3.63
3.88
4.06

0.64
0.53
0.89
0.53
0.52
0.36
0.55

มาก
มากทีสุ ด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที 34 ระดับคุณภาพความสามารถในการสอนของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
ข้ อ

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพของการสังเกต

356
ระดับ

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1

สนทนาสร้างความเป็ นกันเองกับนักเรี ยนก่อนสอน

4.63

0.52

มากทีสุ ด

2.2

การนําเข้าสู่ บทเรี ยน

4.38

0.52

มาก

2.3

4.25

0.89

มาก

2.4

ชี แจงจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นหรื อ ขอบเขตของเนื อหา
ให้กบั นักเรี ยนทราบ
มีการเชือมโยงเนือหาเดิมกับเนือหาใหม่

4.25

0.89

มาก

2.5

ซักถามนักเรี ยนในขณะสอน

4.50

0.53

มากทีสุ ด

2.6

มีการเสริ มแรงให้กาํ ลังใจ

4.63

0.52

มากทีสุ ด

2.7

จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับเนือหาเวลา และนักเรี ยน

4.50

0.53

มากทีสุ ด

2.8

สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม

4.50

0.53

มากทีสุ ด

2.9

มีการสรุ ปบทเรี ยนและทบทวนเนือหา

4.63

0.52

มากทีสุ ด

2.10 ผูส้ อนแต่งกายสุ ภาพ ยิมแย้มแจ่มใส

4.63

0.52

มากทีสุ ด

2.11 พูดเสี ยงดังชัดเจน สุ ภาพและถูกหลักภาษา

4.63

0.52

มากทีสุ ด

2.12 เอาใจใส่ นกั เรี ยนอย่างทัวถึง

4.13

0.83

มาก

4.50

0.53

มากทีสุ ด

3.63
3.88
3.88
3.79

0.74
0.64
0.64
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก

รวม
3. การใช้ สือการเรียนการสอน
3.1 มีทกั ษะการใช้สือถูกต้องตามลําดับขันตอน
3.2 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สือ
3.3 เลือกใช้สือเหมาะสมกับเนือหาและกิจกรรม
รวม

ตารางที 34 ระดับคุณภาพความสามารถในการสอนของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
ข้ อ

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพของการสังเกต
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ระดับ

4. การวัดผลและประเมินผล
4.1 มีการวัดประเมินผลก่อนเรี ยน
4.2 มีการวัดประเมินผลระหว่างเรี ยน
4.3 มีการวัดประเมินผลหลังเรี ยน
4.4 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชีวัด
4.5 ใช้วธิ ีการวัดต่อไปนี
4.5.1 การใช้คาํ ถาม
4.5.2 สังเกต
4.5.3 สัมภาษณ์
4.5.4 ทําแบบฝึ กหัด
4.5.5 ตรวจผลงาน
4.5.6 แบบทดสอบ
รวม
สรุปรวม

3.88
4.13
4.13
4.25
4.38
4.00
4.17
4.13
4.25
4.13
4.13
4.13
4.25

0.64
0.83
0.83
0.89
0.52
0.93
0.83
0.83
0.89
0.83
0.83
0.83
0.89

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที 34 พบว่า ผลการสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียตามลําดับ ( = 4.25, S.D. = 0.89) เมือพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอยู่ในระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลี ย ( = 4.50,
S.D. = 0.53) รองลงมาด้านการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย ( = 4.13,
S.D. = 0.83) ด้านการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้อยูใ่ นดับมาก มีค่าเฉลีย ( = 4.06, S.D. = 0.55)
และด้านการใช้สือการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย ( = 3.79, S.D. = 0.68)

ตารางที 35 ระดับคุ ณภาพความสามารถในสังเกตการสอนของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ย น
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข้ อ

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพของการสังเกต
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ระดับ

. การออกแบบหน่ วยการเรียนรู้
. การจัดทําหน่วยการเรี ยนรู ้
4.75
0.46 มากทีสุ ด
. เนือหาสอดคล้องกับตัวชีวัด
4.75
0.46 มากทีสุ ด
. กิจกรรมสอดคล้องกับเนือหา
4.75
0.46 มากทีสุ ด
. เวลาเหมาะสมกับเนือหา
4.75
0.46 มากทีสุ ด
. สื อการสอนสอดคล้องกับเนือหา
4.50
0.53 มากทีสุ ด
. การวัดผลสอดคล้องกับตัวชีวัด
4.25
0.89
มาก
รวม
4.63
0.52 มากทีสุ ด
. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 สนทนาสร้างความเป็ นกันเองกับนักเรี ยนก่อนสอน
4.75
0.46 มากทีสุ ด
2.2 การนําเข้าสู่ บทเรี ยน
4.75
0.46 มากทีสุ ด
2.3 ชี แจงจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นหรื อ ขอบเขตของเนื อหา 4.75
0.46 มากทีสุ ด
ให้กบั นักเรี ยนทราบ
2.4 มีการเชือมโยงเนือหาเดิมกับเนือหาใหม่
4.75
0.46 มากทีสุ ด
2.5 ซักถามนักเรี ยนในขณะสอน
4.75
0.46 มากทีสุ ด
2.6 มีการเสริ มแรงให้กาํ ลังใจ
5.00
0.00 มากทีสุ ด
2.7 จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับเนือหาเวลา และนักเรี ยน
4.75
0.46 มากทีสุ ด
2.8 สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม
4.75
0.46 มากทีสุ ด
2.9 มีการสรุ ปบทเรี ยนและทบทวนเนือหา
4.75
0.46 มากทีสุ ด
2.10 ผูส้ อนแต่งกายสุ ภาพ ยิมแย้มแจ่มใส
4.75
0.46 มากทีสุ ด
2.11 พูดเสี ยงดังชัดเจน สุ ภาพและถูกหลักภาษา
.
.
มากทีสุ ด
2.12 เอาใจใส่ นกั เรี ยนอย่างทัวถึง
4.75
0.46 มากทีสุ ด
รวม
4.79
0.38 มากทีสุ ด
ตารางที 35 ระดับคุ ณภาพความสามารถในสังเกตการสอนของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ย น
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
ระดับคุณภาพของการสังเกต
ข้ อ

รายการประเมิน

ระดับ
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ระดับคุณภาพของการสังเกต
ข้ อ

รายการประเมิน

. การใช้ สือการเรียนการสอน
3.1 มีทกั ษะการใช้สือถูกต้องตามลําดับขันตอน
3.2 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สือ
3.3 เลือกใช้สือเหมาะสมกับเนือหาและกิจกรรม
รวม
. การวัดผลและประเมินผล
4.1 มีการวัดประเมินผลก่อนเรี ยน
4.2 มีการวัดประเมินผลระหว่างเรี ยน
4.3 มีการวัดประเมินผลหลังเรี ยน
4.4 วัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชีวัด
4.5 ใช้วธิ ีการวัดต่อไปนี
4.5.1 การใช้คาํ ถาม
4.5.2 สังเกต
4.5.3 สัมภาษณ์
4.5.4 ทําแบบฝึ กหัด
4.5.5 ตรวจผลงาน
4.5.6 แบบทดสอบ
รวม
สรุปรวม

ระดับ

4.75
4.25
4.75
4.58

0.46
0.46
0.46
0.46

มากทีสุ ด
มาก
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

4.75
4.50
4.50
4.75
4.75
4.75
.
4.50
4.50
.
.
4.73
4.72

0.46
0.53
0.53
0.46
0.46
0.46
.
0.53
0.53
.
.
0.36
0.40

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

จากตารางที 35 พบว่า ผลการสังเกตการสอนในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( = 4.72, S.D. = 0.40) เมือพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( = 4.79, S.D. =
0.38) รองลงมาด้านการวัดผลและประเมินผลอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( = 4.73, S.D. = 0.36)
ด้านการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้อยูใ่ นดับมากทีสุ ด ( = 4.63, S.D. = 0.52) และด้านการใช้สือ
การเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( = 4.58, S.D. = 0.46)
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ซึ งผลการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่ งผลให้ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการเรี ยนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ผเู้ รี ยนทีสะท้อนถึง ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และ
ความพร้ อมของนัก เรี ย น 2. การออกแบบหน่ วยการเรี ย นรู ้ /แผนการเรี ย นรู ้ ที เน้นความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล 3. กลยุทธ์การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่ น เทคนิ ค
การตังคําถาม การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้แผนทีความคิด การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ เช่ น 4MAT,
STAD, TG เป็ นต้น การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ การจัดประสบการณ์ตรงให้กบั
ผูเ้ รี ย นในระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ชุ ด การสอน บทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป เอกสารประกอบการสอน
อินเทอร์ เน็ต การเรี ยนรู้ แบบโครงงาน การจัดเรี ยนรู้แบบ 5E และการจัดการเรี ยนรู ้แบบอิงถินฐาน
(Place Base Learning)
ตารางที 36 ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการจัด การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ก่อนใช้รูปแบบ
หลังใช้รูปแบบ

ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถ

S.D.
0.36
0.40

4.25
4.72

ระดับ
มาก
มากทีสุ ด

จากตารางที 36 ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลหลังใช้รูปแบบ ( = 4.72, S.D. = 0.40) สู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ ( = 4.25, S.D. = 0.36)
ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 5 ทีกําหนดไว้โดยหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ครู มี ค วามสามารถในการจัดการเรี ย น
การสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลสู ง กว่ า ก่ อ นใช้ รู ป แบบ และผู้วิ จ ัย ได้ส รุ ปเป็ น
แผนภูมิภาพได้ดงั นี
แผนภูมแิ สดงความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
4.25

4.72
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ก่ อนใช้ รูปแบบ

หลังใช้ รูปแบบ

แผนภูมิภาพที 40 ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
และยัง สอดคล้ อ งกับ ผลการสั ม ภาษณ์ ข องผู ้บ ริ ห ารและครู ย ัง พบว่ า อยากให้ ค รู
มี ก ารเตรี ย มการหรื อ วางแผนการจัด การเรี ย นการสอนระหว่า งปิ ดภาคเรี ย น และศึ ก ษาข้อ มู ล
พืนฐานความรู ้ ของนัก เรี ย นที ได้รับ การส่ ง ต่ อมาของแต่ ละระดับ ชัน โดยให้ครู ป ระจํา วิช าร่ วม
วางแผนกับครู ประจําชัน เพือให้ได้มาซึ งข้อมูลและผลการวิเคราะห์นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล และ
ใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศในการออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีความสอดคล้องและ
ตรงตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน ได้สัมภาษณ์มีประเด็นทีน่าสนใจดังนี
“การให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสี ย โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรี ยนได้ เข้ ามามีส่วนรั บรู้ สภาพปั ญหา
ของห้ องเรี ยน โรงเรี ยน และร่ วมกันคิดหาวิธีกา แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต
โดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึ กษา การประชุมผู้ปกครองโดยการสร้ างความเข้ าใจระหว่ าง
บุคคลกับโรงเรี ยนได้ รับทราบความก้ าวหน้ าของบุตรหลานของตน หากกระทําเฉพาะผู้บริ หาร
สถานศึ กษาและครู ก็จะทํา ให้ คุณภาพการศึ กษาประสบผลสําเร็ จ (มรรคผล)ได้ อยาก ดังนันต้ อง
สร้ างความตระหนั ก ให้ กั บผู้ป กครองได้ รั บ ทราบความจํา เป็ นและความสํา คั ญ ของการพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรี ยน”
(บทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)

“จากการสังเกตยังพบว่ า สภาพปั จจุบันของครู นันส่ วนใหญ่ จะวิเคราะห์ ผ้ เู รี ยนช่ วงเปิ ดภาค
เรี ยน หรื อช่ วงที ทํา การจั ดการเรี ยนการสอนทํา ให้ การเตรี ยมการการวางแผนการจั ดการเรี ยน
การสอนไม่ ตรงตามศักยภาพของผู้เรี ยน ดังนันการพูดคุยแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ กับครู ประจําชั น ก็จะ
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ช่ วยให้ ได้ ข้อมูลนักเรี ยนที มี ความเที ยงตรง และสอดคล้ องกั บความเป็ นจริ งและตรงตามสภาพ
ปั ญหาของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอย่ างแท้ จริ ง”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
“การให้ คาํ ปรึ กษาชี แนะ (Coaching) ก็ถือได้ ว่าเป็ นสิ งจําเป็ นและสําคัญต่ อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาซึ งถ้ าคําปรึ กษาทีดีและเป็ นประโยชน์ กจ็ ะช่ วยให้ ครู สามารถนําคําแนะนําไปใช้ ใน
การวางแผนที ถูกต้ องหรื ออาจจะให้ คาํ แนะนําแหล่ งสื บค้ นข้ อมูลหรื อแหล่ งข้ อมูลที อยู่ในรู ปของ
เอกสารในสื บค้ นทีเป็ นประโยชน์ และเป็ นแหล่ งอ้ างอิ งในการพัฒนาผลงานทางวิชาการหรื อซึ งเป็ น
พื นฐานสํ า คั ญ ที จะต่ อยอดจากการจั ด การเรี ยนการสอนสู่ การพั ฒ นา งานประจํ า ให้ เป็ น
กระบวนการวิจัยในอนาคต”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
1.5 ผลการประเมินตนเองในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
ซึ งได้จากการประเมินตนเองของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ครังที 1 และ ครังที 2 ดังผลปรากฏในตาราง 37 - 39
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ด้ านที 1 : การวางแผนและการเตรี ยมการเรี ยนการสอน
องค์ ประกอบที 1a : ความรู ้และทักษะทางด้านเนือหาของครู
ความรู ้ เกี ยวกับเนื อหา ศาสตร์ และธรรมชาติ
ของแต่ละวิชา
ความรู ้ เ กี ยวกับ เนื อหาที มี ค วามสํ า คัญ และ
ความจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยน
ความรู ้ เกี ยวกับเนื อหาที มี ความเกี ยวข้องกับ
การจัดการเรี ยนการสอน
รวม
องค์ ประกอบที 1b : ความรู้และทักษะของผูเ้ รี ยน
1
พัฒนาการและความรู ้ของนักเรี ยนแต่ละวัย
2
ค ว า ม รู ้ เ กี ย ว กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู ้
ของนักเรี ยน
3
ความรู ้เกียวกับทักษะความรู ้และความสามารถ
ในการใช้ภาษา
4
ความรู้ ทีเกิดจากความสนใจของนักเรี ยนและ
ความรู ้เกียวกับมรดกและวัฒนธรรม
5
ค ว า ม รู ้ ที เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ
ของนักเรี ยน
รวม

ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง
ระดับ

3.38

0.52

มาก

3.00

0.76

มาก

3.00

0.76

มาก

.

.

มาก

3.13
3.50

0.35
0.53

มาก
มากทีสุ ด

3.38

0.52

มาก

3.00

0.76

มาก

2.88

0.83

ปานกลาง

3.13

0.35

มาก
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ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง
ระดับ
องค์ ประกอบที 1c : การกําหนดผลลัพธ์ทีเกิดจากจัดการเรี ยนการสอน
1
การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของการจั ด
2.88
0.83
ปานกลาง
การเรี ยนการสอน
2
ความชั ด เจนที เกิ ด จากการจัด การเรี ยน
3.00
0.76
มาก
การสอน
3
ความสมดุลของการจัดการเรี ยนการสอน
3.25
0.71
มาก
4
ความเหมาะสมสํ า หรั บ ผู้เ รี ยนที มี ค วาม
3.38
0.52
มาก
แตกต่างกัน
รวม
3.13
0.35
มาก
องค์ ประกอบที 1d : ความรู้และทักษะในการใช้สือการเรี ยนการสอน
ความรู้ แ ล ะ ทั ก ษะ ในการใ ช้ สื อแล ะ
3.63
0.52
มากทีสุ ด
ทรัพยากรทีมีอยูใ่ นห้องเรี ยน
ความรู้ แ ล ะ ทั ก ษะ ในการใ ช้ สื อแล ะ
3.25
0.71
มาก
ทรัพยากรทีมีความสอดคล้องกับเนือหา
ความรู้ แ ละทัก ษะในการใช้ สื อที มี ค วาม
3.13
0.64
มาก
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
รวม
3.34
0.62
มาก
องค์ ประกอบที 1e : การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเชือมโยงสู่ การเรี ยนรู ้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
3.25
0.46
มาก
สื อ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร
3.25
0.46
มาก
ในการจัดการเรี ยนการสอน
การจัดกลุ่มการเรี ยนการสอน
3.38
0.74
มาก
ตัวบ่ งชี
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ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง
ระดับ
บ ท เ รี ย น โ ค ร ง ส ร้ า ง เ นื อ ห า แ ล ะ
3.50
0.53
มากทีสุ ด
หน่วยจัดการเรี ยนรู ้
รวม
3.35
0.55
มาก
องค์ ประกอบที 1e : การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเชือมโยงสู่ การเรี ยนรู ้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
3.25
0.46
มาก
สื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และทรั พ ยากรในการจัด
3.25
0.46
มาก
การเรี ยนการสอน
การจัดกลุ่มการเรี ยนการสอน
3.38
0.74
มาก
บ ท เ รี ย น โ ค ร ง ส ร้ า ง เ นื อ ห า แ ล ะ
3.50
0.53
มากทีสุ ด
หน่วยการเรี ยนรู ้
รวม
3.35
0.55
มาก
องค์ ประกอบที 1f : การออกแบบการวัดผลประเมินผลสําหรับผูเ้ รี ยน
ผลทีเกิดมีความสอดคล้องกับการจัดการเรี ยน
3.38
0.74
มาก
การสอน
การกํ า หนดเกณฑ์ แ ละมาตรฐานในการ
.
.
มาก
ประเมินผล
มี ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค รื อ ง มื อ
.
.
มากทีสุ ด
การประเมินผล
นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ที ไ ด้ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
.
.
มาก
วางแผนการเรี ยนการสอน
รวม
3.35
0.55
มาก
ตัวบ่ งชี
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ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง
ระดับ

ด้ านที 2 : สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน
องค์ ประกอบที 2c : การกําหนดขันตอนในการจัดการเรี ยนการสอน
การจัด การเรี ยนการสอนทีเน้นกระบวนการ
.
กลุ่ม
การปรับเปลียนวิธีการสอน
.
การบริ ห ารจัด การเกี ยวกับ สื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์
.
ที จะช่ ว ยอํ า นวยความสะดวกในการจั ด
การเรี ยนการสอน
การปฏิ บ ัติห น้า ที ที ไม่ เ กี ยวข้องกับ การเรี ย น
.
การสอน
การกํากับดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน อาสาสมัคร
.
ทีจะช่ วยในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างครู
มืออาชีพ
รวม
3.43
องค์ ประกอบที 2d : การบริ หารจัดการพฤติกรรมของนักเรี ยน
สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม ที เ กิ ด ขึ น จ า ก เ รี ย น รู ้
.
1
ของนักเรี ยน
การตรวจสอบพฤติ ก รรมที เกิ ด ขึ นสํ า หรั บ
.
2
นักเรี ยน
การสะท้อ นผลพฤติ ก รรมที ไม่ พึ ง ประสงค์
.
3
ให้กบั นักเรี ยน
รวม
3.29

.

มากทีสุ ด

.
.

มากทีสุ ด
มาก

.

มากทีสุ ด

.

มาก

0.58

มาก

.

มาก

.

มาก

.

มาก

0.46

มาก
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ครังที 1) (ต่อ)
ตัวบ่ งชี

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพของการประเมิน

367
ตนเอง
ระดับ
ด้ านที 3 : การสอน
องค์ ประกอบที 3a : การสื อสารระหว่างครู กบั นักเรี ยน
การกําหนดผลการเรี ยนรู้
.
.
มาก
การกําหนดทิศทางและวิธีการสอน
.
.
มาก
การกําหนดคําอธิบายของเนือหา
.
.
มาก
การใช้ภาษาพูดและภาษาเขีย นทีสามารถ
.
.
มาก
สื อสารกับนักเรี ยน
รวม
3.22
0.49
มาก
องค์ ประกอบที 3b : การใช้เทคนิคการตังคําถามและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน
การใช้คาํ ถามทีมีคุณภาพ
.
.
มากทีสุ ด
การใช้เทคนิคการอภิปราย
.
.
มาก
การให้ นัก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการตังและ
.
.
มาก
ตอบคําถาม
รวม
3.43
0.58
มาก
องค์ ประกอบที 3c : นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
กิจกรรม ภาระงาน ชินงานสําหรับนักเรี ยน
.
.
มาก
การจัดกลุ่มนักเรี ยน
.
.
มาก
สื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และทรั พ ยากรที ใช้
.
.
มากทีสุ ด
การจัดการเรี ยนการสอน
การจัดห้องเรี ยนให้สามารถเข้าถึงนักเรี ยน
.
.
มาก
ได้ทุกคน
รวม
3.25
0.54
มาก
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ระดับ
องค์ ประกอบที 3e : การสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความยืดหยุน่ ในการตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รี ยน
การปรับเปลียนเนือหาให้มีความสอดคล้องกับ
.
.
มาก
ความสามารถของผูเ้ รี ยน
สนองตอบความต้องการของผูเ้ รี ยน
.
.
ปานกลาง
ความรู ้ฝังแน่น
.
.
มาก
รวม
3.04
0.77
มาก
ด้ านที 4 : ความรับผิดชอบและความเป็ นมืออาชีพ
องค์ ประกอบที 4c : การสื อสารและปฏิสัมพันธ์กบั ครอบครัวของนักเรี ยน
ข้ อ มู ล เกี ยวกับ การจัด โปรแกรมการเรี ยน
.
.
มาก
การสอน
.
.
มากทีสุ ด
ข้อมูลเกียวกับนักเรี ยนรายบุคคล
ข้อมูลสําหรับชี แจงการจัดโปรแกรมการเรี ยน
.
.
มาก
การสอนให้กบั ผูป้ กครองนักเรี ยน
รวม
3.38
0.46
มาก
องค์ ประกอบที 4e : ความเจริ ญก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างมืออาชีพ
การเพิ มพูนประสิ ท ธิ ภาพทางด้านความรู ้ ใ น
.
.
มาก
เนือหาและทักษะการสอน
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพือน
.
.
มาก
ร่ วมงาน
เผยแผ่ผลงานทีประสบผลสําเร็ จ
.
.
มาก
รวม
3.23
0.46
มาก
สรุปรวม
3.28
0.67
มาก
จากตาราง 37 พบว่า ผลการประเมินตนเองในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี ย ( = 3.28, S.D. = 0.67) เมือพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที 2 สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน องค์ประกอบที 2c การกําหนดขันตอนในการ
จัดการเรี ยนการสอนและองค์ประกอบที 3b การใช้เทคนิคการตังคําถามและการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครู แ ละนักเรี ย นอยู่ในระดับมาก มี ค่ าเฉลี ย ( = 3.43, S.D. = 0.58) รองลงมาด้านที 4
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ความรั บผิดชอบและความเป็ นมื อ อาชี พ องค์ป ระกอบที 4c การสื อสารและปฏิ สัม พัน ธ์ ก ับ
ครอบครัวของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( = 3.38, S.D. = 0.46) องค์ประกอบที 1e
การออกแบบการเรี ย นการสอนที เชื อมโยงสู่ ก ารเรี ย นรู้ และองค์ประกอบที 1f การออกแบบ
การวัดผลประเมินผลสําหรับผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับมาก มี ค่าเฉลี ย ( = 3.35, S.D. = 0.54)
องค์ประกอบที 1d ความรู้ และทักษะในการใช้สื อการเรี ย นการสอนอยู่ในระดับมาก มี ค่ า เฉลี ย
( = 3.34, S.D. = 0.62) องค์ประกอบที 2d การบริ หารจัดการพฤติกรรมของนักเรี ยนอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลีย ( = 3.29, S.D. = 0.46) องค์ประกอบที 3c นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
รู้อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( = 3.25, S.D. = 0.54) องค์ประกอบที 4e ความเจริ ญก้าวหน้าและ
การพัฒนาอย่างมืออาชี พอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( = 3.23, S.D. = 0.46) ด้านที 3 การสอน
องค์ประกอบที 3a การสื อสารระหว่างครู กบั นักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( = 3.22, S.D. =
0.49) ด้านที 1 การวางแผนและการเตรี ย มการเรี ย นการสอน องค์ป ระกอบที 1a ความรู้ และ
ทักษะทางด้านเนื อหาของครู องค์ประกอบที 1b ความรู้และทักษะของผูเ้ รี ยน และองค์ประกอบที
1c ความรู ้และทักษะในการใช้สือการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( = 3.13, S.D. =
0.35) องค์ป ระกอบที 3e การสะท้อ นผลการเรี ย นการสอนที มี ค วามยื ดหยุ่นในการตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย ( = 3.04, S.D. = 0.77)

ตารางที 38 ระดับคุณภาพของการประเมินตนเองของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ครังที 2)
ตัวบ่ งชี

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง
ระดับ
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ด้ านที 1 : การวางแผนและการเตรี ยมการเรี ยนการสอน
องค์ ประกอบที 1a : ความรู ้และทักษะทางด้านเนือหาของครู
ความรู ้ เกี ยวกับเนื อหา ศาสตร์ และธรรมชาติ
ของแต่ละวิชา
ความรู ้ เ กี ยวกับ เนื อหาที มี ค วามสํ า คัญ และ
ความจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยน
ความรู ้ เกี ยวกับเนื อหาที มี ความเกี ยวข้องกับ
การจัดการเรี ยนการสอน
รวม
องค์ ประกอบที 1b : ความรู้และทักษะของผูเ้ รี ยน
1
พัฒนาการและความรู ้ของนักเรี ยนแต่ละวัย
2
ความรู ้ เ กี ยวกั บ กระบวนการเรี ยนรู ้ ข อง
นักเรี ยน
3
ค ว า ม รู ้ เ กี ย ว กั บ ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ
ความสามารถในการใช้ภาษา
4
ความรู้ ทีเกิ ดจากความสนใจของนักเรี ยนและ
ความรู ้เกียวกับมรดกและวัฒนธรรม
5
ความรู ้ ที เกิ ด จากความสามารถพิ เ ศษของ
นักเรี ยน
รวม

.

.

ดีมาก

.

.

ดี

.

.

ดีมาก

3.67

0.35

ดีมาก

.
.

.
.

ดี
ดีมาก

.

.

ดีมาก

.

.

ดีมาก

.

.

ดีมาก

3.70

0.30

ดีมาก

ตารางที 38 ระดับคุณภาพของการประเมินตนเองของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ครังที 2) (ต่อ)
ตัวบ่ งชี

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง
ระดับ
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องค์ ประกอบที 1c : การกําหนดผลลัพธ์ทีเกิดจากจัดการเรี ยนการสอน
1
การจัดลําดับความสําคัญของการจัดการเรี ยน
.
การสอน
2
ความชั ด เจนที เกิ ดจากการจั ด การเรี ยน
.
การสอน
3
ความสมดุลของการจัดการเรี ยนการสอน
.
4
ความเหมาะสมสํ า หรั บ ผู้เ รี ยนที มี ค วาม
.
แตกต่างกัน
รวม
3.57
องค์ ประกอบที 1d : ความรู้และทักษะในการใช้สือการเรี ยนการสอน
ความรู้และทักษะในการใช้สือและทรัพยากร
.
ทีมีอยูใ่ นห้องเรี ยน
ความรู้และทักษะในการใช้สือและทรัพยากร
.
ทีมีความสอดคล้องกับเนือหา
ความรู้ แ ละทัก ษะในการใช้ สื อที มี ค วาม
3.63
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
รวม
3.63
องค์ ประกอบที 1e : การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเชือมโยงสู่ การเรี ยนรู ้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
.
สื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และทรั พ ยากรในการจัด
.
การเรี ยนการสอน
การจัดกลุ่มการเรี ยนการสอน
.

.

ดีมาก

.

ดี

.
.

ดีมาก
ดีมาก

0.52

ดีมาก

.

ดีมาก

.

ดี

0.52

ดีมาก

0.33

ดีมาก

.
.

ดีมาก
ดีมาก

.

ดีมาก

ตารางที 38 ระดับคุณภาพของการประเมินตนเองของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ครังที 2) (ต่อ)
ตัวบ่ งชี
4

ระดับคุณภาพของการประเมินตนเอง
ระดับ
บทเรี ยน โครงสร้ า งเนื อหา และหน่ ว ย
.
.
ดีมาก
รายการประเมิน
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การเรี ยนรู้
รวม
.
องค์ ประกอบที 1f : การออกแบบการวัดผลประเมินผลสําหรับผูเ้ รี ยน
ผลทีเกิดมีความสอดคล้องกับการจัดการเรี ยน
.
การสอน
การกํ า หนดเกณฑ์ แ ละมาตรฐานในการ
.
ประเมินผล
มี ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค รื อ ง มื อ
.
การประเมินผล
นํ า ผลการประเมิ น ที ได้ ม าใช้ ใ นการวาง
.
แผนการเรี ยนการสอน
รวม
.
ด้ านที 2 : สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน
องค์ ประกอบที 2c : การกําหนดขันตอนในการจัดการเรี ยนการสอน
การจัดการเรี ย นการสอนที เน้ นกระบวนการ
.
กลุ่ม
การปรับเปลียนวิธีการสอน
.
การบริ ห ารจัด การเกี ยวกับ สื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์
.
ที จะช่ ว ยอํ า นวยความสะดวกในการจั ด
การเรี ยนการสอน
การปฏิ บ ัติ หน้า ที ที ไม่ เกี ยวข้อ งกับ การเรี ย น
.
การสอน

.

ดีมาก

.

ดีมาก

.

ดีมาก

.

ดีมาก

.

ดีมาก

.

ดีมาก

.

ดีมาก

.
.

ดีมาก
ดีมาก

.

ดีมาก

ตารางที 38 ระดับคุณภาพของการประเมินตนเองของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ครังที 2) (ต่อ)

ตัวบ่ งชี

รายการประเมิน
การกํา กับ ดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย น อาสาสมัคร

ระดับคุณภาพของการประเมิน
ตนเอง
ระดับ
.
.
ดีมาก
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ทีจะช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างครู มือ
อาชีพ
รวม
องค์ ประกอบที 2d : การบริ หารจัดการพฤติกรรมของนักเรี ยน
สั ง เกตพฤติ ก รรมที เกิ ด ขึ นจากเรี ยนรู ้ ข อง
1
นักเรี ยน
การตรวจสอบพฤติ ก รรมที เกิ ด ขึ นสํ า หรั บ
2
นักเรี ยน
การสะท้อนผลพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ให้กบั
3
นักเรี ยน
รวม
ด้ านที 3 : การสอน
องค์ ประกอบที 3a : การสื อสารระหว่างครู กบั นักเรี ยน
การกําหนดผลการเรี ยนรู้
การกําหนดทิศทางและวิธีการสอน
การกําหนดคําอธิ บายของเนือหา
การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนทีสามารถสื อสาร
กับนักเรี ยน
รวม

.

.

ดีมาก

.

.

ดีมาก

.

.

ดีมาก

.

.

ดี

.

.

ดีมาก

.
.
.
.

.
.
.
.

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

.

.

ดีมาก

ตารางที 38 ระดับคุณภาพของการประเมินตนเองของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ครังที 2) (ต่อ)
ระดับคุณภาพของการประเมิน
ตนเอง
ตัวบ่ งชี
รายการประเมิน
ระดับ
องค์ ประกอบที 3b : การใช้เทคนิคการตังคําถามและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน
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การใช้คาํ ถามทีมีคุณภาพ
.
.
ดีมาก
การใช้เทคนิคการอภิปราย
.
.
ดีมาก
การให้ นั ก เรี ยนมี ส่ วนร่ วมในการตั งและ
.
.
ดีมาก
ตอบคําถาม
รวม
.
.
ดีมาก
องค์ ประกอบที 3c : นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
กิจกรรม ภาระงาน ชินงานสําหรับนักเรี ยน
.
.
ดี
การจัดกลุ่มนักเรี ยน
.
.
ดีมาก
สื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ และทรั พ ยากรที ใช้ก ารจัด
.
.
ดี
การเรี ยนการสอน
การจัดห้องเรี ยนให้สามารถเข้าถึ งนักเรี ยนได้
.
.
ดีมาก
ทุกคน
รวม
3.57
0.52
ดีมาก
องค์ ประกอบที 3e : การสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความยืดหยุน่ ในการตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รี ยน
การปรับเปลียนเนื อหาให้มีความสอดคล้องกับ
.
.
ดีมาก
ความสามารถของผูเ้ รี ยน
สนองตอบความต้องการของผูเ้ รี ยน
.
.
ดีมาก
ความรู ้ฝังแน่น
.
.
ดีมาก
รวม
.
.
ดีมาก

ตารางที 38 ระดับคุณภาพของการประเมินตนเองของครู ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ครังที 2) (ต่อ)
ตัวบ่ งชี

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ด้ านที 4 : ความรับผิดชอบและความเป็ นมืออาชีพ
องค์ ประกอบที 4c : การสื อสารและปฏิสัมพันธ์กบั ครอบครัวของนักเรี ยน

ระดับ
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ข้ อ มู ล เกี ยวกับ การจัด โปรแกรมการเรี ยน
.
การสอน
.
ข้อมูลเกียวกับนักเรี ยนรายบุคคล
ข้อมูลสําหรับชี แจงการจัดโปรแกรมการเรี ยน
.
การสอนให้กบั ผูป้ กครองนักเรี ยน
รวม
.
องค์ ประกอบที 4e : ความเจริ ญก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างมืออาชีพ
การเพิ มพูนประสิ ท ธิ ภาพทางด้านความรู ้ ใ น
3.63
เนือหาและทักษะการสอน
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพือน
3.38
ร่ วมงาน
เผยแผ่ผลงานทีประสบผลสําเร็ จ
3.75
รวม
.
สรุปรวม
.

.

ดีมาก

.
.

ดีมาก
ดี

.

ดีมาก

0.52

ดีมาก

0.52

ดี

0.46
.
.

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 38 พบว่า ผลการประเมินตนเองของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี มาก ( = 3.69, S.D. = 0.26) เมือพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที 3 การสอน องค์ประกอบที 3c การใช้เทคนิคการตังคําถามและการปฏิสัมพันธ์
ระหว่า งครู แ ละนัก เรี ย นอยู่ใ นระดับ ดี ม าก ( = 3.88, S.D. = 0.17) รองลงมาด้านที 2
สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน องค์ประกอบที 2c การกําหนดขันตอนในการจัดการเรี ยนการสอน
อยูใ่ นระดับดีมาก ( = 3.78, S.D. = 0.31) ด้านที 3 การสอน องค์ประกอบที 3e การสะท้อนผล
การจัดการเรี ยนการสอนทีมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนอยู่ในระดับ
ดีมาก ( = 3.75, S.D. = 0.35) ด้านที 2 สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน องค์ประกอบที 2d
การบริ หารจัดการพฤติกรรมของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก ( = 3.73, S.D. = 0.17) ด้านที
การวางแผนและการเตรี ยมการเรี ยนการสอน องค์ประกอบที 1e การออกแบบการเรี ยนการสอน
ทีเชือมโยงสู่ การเรี ยนรู ้อยู่ในระดับดี มาก ( = 3.72, S.D. = 0.39) ด้านที 1 การวางแผนและ
การเตรี ยมการเรี ยนการสอน องค์ประกอบที 1b ความรู ้ และทักษะของผูเ้ รี ยนอยู่ในระดับดี มาก
( = 3.70, S.D. = 0.30) ด้านที 1 การวางแผนและการเตรี ยมการเรี ยนการสอน องค์ประกอบที 1a
ความรู้และทักษะทางด้า นเนื อหาของครู อยู่ในระดับดี มาก ( = 3.67, S.D. = 0.35) ด้านที 3

376
การสอน องค์ประกอบที 3a การสื อสารระหว่างครู กบั นักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก ( = 3.66, S.D. =
0.39) ด้านที 1 การวางแผนและการเตรี ยมการเรี ยนการสอน องค์ประกอบที 1d ความรู้และทักษะ
ในการใช้สือการเรี ยนการสอน และด้านที ความรับผิดชอบและความเป็ นมืออาชีพ องค์ประกอบ
ที 4c การสื อสารและปฏิสัมพันธ์กบั ครอบครัวของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก ( = 3.63, S.D. =
0.33) ด้า นที 1 การวางแผนและการเตรี ยมการเรี ย นการสอน องค์ประกอบที 1f การออกแบบ
การวัดผลประเมิ นผลสําหรับผูเ้ รี ย นอยู่ในระดับ ดี มาก ( = 3.60, S.D. = 0.51) ด้านที 4
ความรับผิดชอบและความเป็ นมืออาชีพ องค์ประกอบที e ความเจริ ญก้าวหน้าและการพัฒนาอย่าง
มืออาชีพอยูใ่ นระดับดีมาก ( = 3.59, S.D. = 0.50) ด้านที 1 การวางแผนและการเตรี ยมการเรี ยน
การสอน องค์ประกอบที 1c การกําหนดผลลัพธ์ทีเกิ ดจากการจัดการเรี ยนการสอน และด้านที 3
การสอน องค์ประกอบที 3c นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดีมาก ( = 3.57, S.D. =
0.52)
ซึ งผลการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่ งผลให้ครู มีสมรรถนะการในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ได้แก่ 1. การวางแผนและการเตรี ยมการสอน ซึ งประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ
ในสาระเรี ย นรู ้ / เนื อหาที สอน ความสามารถในการพัฒ นาทัก ษะกระบวนการให้ ก ับ ผู ้เ รี ย น
การกําหนดวัตถุ ประสงค์และผลลัพธ์ทีสะท้อนถึ งการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน การใช้สือและนวัตกรรม
ประกอบการจัดการเรี ยนการสอน การบู รณาการเนื อหาสาระวิชาสู่ การเรี ยนรู ้ และการวัดและ
ประเมินผลทีสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความพร้อมของผูเ้ รี ยน 2. การจัด
สภาพแวดล้อมของห้องเรี ย นที ส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ ซึ งประกอบด้วย การจัดลํา ดับ
ขันตอนในการจัดการเรี ยนการสอนและสามารถปรับเปลี ยนวิธีการสอนให้มีความสอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ยน การบริ หารจัดการพฤติกรรมของนั กเรี ยนเพือสนองตอบความต้องการของผูเ้ รี ยนแต่ล ะ
บุ ค คล โดยการสั ง เกต การสนทนาพูด คุ ย กับ นัก เรี ย น เป็ นต้น 3. การสอนที เน้นความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล อันประกอบด้วย การใช้เทคนิ คการตังถามเพือเป็ นการสร้างปฏิ สัมพันธ์ระหว่างครู
และนักเรี ยน การกําหนดผลการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาทีสอน การกําหนดรู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอน
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการกลุ่ม เพือนคู่คิด จัดการเรี ยนการสอน
ที มี ค วามยื ด หยุ่น และสะท้อ น/ตอบสนองความต้อ งการ ความรู ้ ความสามารถ ความสนใจ
ความพร้ อมของนัก เรี ย น 4. ความรั บ ผิ ดชอบต่ อหน้า ที และความเป็ นมื ออาชี พ จัดระบบข้อมู ล
สารสนเทศของนักเรี ยนรายบุคคลและรายงานให้กบั ผูป้ กครองนักเรี ยนได้รับทราบ พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื องโดยการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ กบั เพือนครู ร่วมสายชัน พีเลียงหรื อผูเ้ ชี ยวชาญทีมีความรู้
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ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนางานประจําให้เป็ นงานวิจยั และเผยแพร่ ผลงาน
ของตนให้กบั ครู ในเครื อข่ายหรื อผูร้ ่ วมวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตารางที 39 ผลการเปรี ย บเที ย บการประเมิ น ตนเองของครู ในการจัด การเรี ย นการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
การประเมินตนเองของครู ในการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ก่อนใช้รูปแบบ
หลังใช้รูปแบบ

ผลการเปรี ยบเทียบการประเมินตนเอง
S.D.
ระดับ
3.28
0.67
มาก
3.69
0.26
ดีมาก

จากตารางที 39 พบว่า ผลการประเมินตนเองของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล หลังใช้รูปแบบ ( = 3.69, S.D. = 0.26) สู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ ( = 3.28,
S.D. = 0.67) ซึ งผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นแผนภูมิภาพได้ดงั นี

แผนภูมิผลการประเมินตนเองของครู
ในการจัดการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล

3.28

3.69
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ก่ อนใช้ รูปแบบ

หลังใช้ รูปแบบ

แผนภูมิภาพที 41 ผลการประเมินตนเองของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
และยัง สอดคล้อ งกับ ผลการสั ม ภาษณ์ ข องผู ้บ ริ ห ารและครู ย งั พบว่า การจัด การเรี ย น
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีส่วนช่วยและส่ งเสริ มให้คุณครู พฒั นางานของตนเอง
ให้เ ป็ นผลงานทางวิ ช าการได้อ ย่า งดี ยิง ดัง นันการที จะพัฒ นางานวิ ช าการนันจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผน ตัวอย่างเช่น การยกระดับผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนจําเป็ นต้องวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยน แบ่งกลุ่ม จัดกลุ่มนักเรี ยน และพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนให้สอดคล้องกับนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม และยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
แต่ ล ะกลุ่ ม สาระวิช า เพือจะได้รู้ถึ ง ความแตกต่ า ง ความหลากหลาย รู ้ ผูก พันธุ์ รู ้ ค วามสั ม พัน ธ์
รู้ดุลยภาพ และทีสําคัญต้องรู ้เทคนิ คในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยเฉพาะการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึ ก ษา (สมศ) ตัวบ่ ง ชี ที 6.2 ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพ
การเรี ยนการสอน ทัง 8 ข้อ ซึ งเป็ นตัวบ่งชีทีสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ฉะนั นโรงเรี ยนซั บ ใหญ่ วิ ท ยาคมต้อ งเร่ งสร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจ
ในภาระหน้าทีครู ทาํ ในปั จจุบนั นี ให้เป็ นรู ปแบบหนึ งของการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (DI) ซึ งได้ให้ประเด็นทีน่าสนใจดังนี

“ทําอย่ างไรทีจะให้ ครู ได้ แลกเปลียนรู้ ประสบการณ์ การสอน โดยการจัดเวที วิชาการให้ กับ
คุณครู ได้ นาํ เสนอผลงานที ตนเองทําสําเร็ จมาแล้ ว เพื อให้ ครู แต่ ละคนได้ นาํ เทคนิค กลยุทธ์ ของแต่
ละวิ ชาไปใช้ ในการออกแบบการเรี ยนการสอนของตน รวมถึ งการจัดทําเป็ นเอกสารผลงานทาง
วิชาการในการเผยแพร่ ภาพความสําเร็ จทีได้ จัดการปฏิ บัติหน้ าที การเรี ยนการสอน ซึ งจะทําให้ ครู ได้
รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนหรื อเทคนิคการวิเคราะห์ ผ้ ูเรี ยนทีมีความหลากหลายเพิมมากยิงขึน”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
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“ดังนันการจัดการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคลให้ มีประสิ ทธิ ภาพนัน
ครู ต้ อ งวางแผนเพื อเตรี ยมการสอนให้ สอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ สภาพของผู้เ รี ยน ความพร้ อม
ความต้ องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรี ยน รวมทังจัดหาสื อเพืออํานวยความสะดวกในการ
เรี ยนรู้ ให้ กับผู้เรี ยน”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
1.6 ผลการประเมินทักษะการคิด ของนักเรียนซึงได้ จากการแบบประเมินทักษะการคิดของ
นักเรียนทีสะท้ อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคลของครู ครังที 1 และ
ครังที 2 ดังปรากฏในตาราง 40 - 42
ตารางที 40 ผลการประเมิ นทักษะการคิดของนัก เรี ยนซึ งได้จากการแบบประเมิ น ทักษะการคิ ด
ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู
ระดับคุณภาพ
ข้ อ

รายการประเมิน
ระบุประเด็นปัญหา หรื อประเด็นในการคิด
ประมวลข้อ มู ล ด้ว ยเหตุ แ ละผลที ได้จ ากข้อ มู ล ที เป็ น
ข้อเท็จจริ ง
แสดงความคิดเห็นเกียวกับประเด็นทีคิดอย่างเป็ นระบบ

ร้ อยละ ระดับ
.
.

.
.

.
.

.

.

.00

พอใช้
น้อย
ดี

ตารางที 40 ผลการประเมิ นทักษะการคิดของนัก เรี ยนซึ งได้จากการแบบประเมิ น ทักษะการคิ ด
ทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู (ต่อ)
ระดับคุณภาพ
ข้ อ

รายการประเมิน

ร้ อยละ ระดับ
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วิเคราะห์ จําแนกแยกแยะข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูล
เลือกข้อมูลทีจะนํามาประยุกต์ใช้

.

.

.

พอใช้

กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อมูล และประเมินข้อมูล
ทีนํามาประยุกต์ใช้ตามเกณฑ์ทีกําหนด

.

.

.

พอใช้

พิจารณาข้อมูล/ข้อโต้แย้งตามข้อมูลหลักฐานและ
แสดงความคิดเห็นตามหลักเหตุผล

.

.

.

พอใช้

ค้นหา/ค้นพบคําตอบตามหลักเหตุผลจากแหล่งข้อมูล
พิจารณาผลได้ ผลเสี ย คุ ณโทษทีอาจจะเกิ ดขึน ทังใน
ระยะสันและระยะยาว รวมทังคุณค่าทีแท้จริ งคําตอบ
ทีเลือก
คิดไตร่ ตรอง คิดทบทวนตามหลักเหตุผล
สรุ ปความคิดรวบยอดตามหลักเหตุผล
รวม

.
.

.
.

.
.

พอใช้
พอใช้

.
.
.

.
.
.

.
.
.

พอใช้
พอใช้
พอใช้

จากตางรางที 40 พบว่า ผลการประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนการ
สอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ มี ค่าเฉลี ย ( =
2.55, S.D. = 0.49) คิดเป็ นร้อยละ 63.80 เมือพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็น เกี ยวกับประเด็นทีคิดอย่างเป็ นระบบอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี ย ( = 2.88,
S.D. = 0.35) คิดเป็ นร้ อยละ 72.00 รองลงมาคือ นักเรี ยนมีความสามารถในการพิจารณาผลได้
ผลเสี ย คุณโทษ ทีอาจจะเกิดขึน ทังในระยะสันและระยะยาว รวมทังคุณค่าทีแท้จริ งคําตอบทีเลือก
และสรุ ปความคิดรวบยอดตามหลักเหตุผลอยูใ่ นระดับพอใช้ มีค่าเฉลีย( = 2.75, S.D. = 0.46) คิด
เป็ น ร้ อยละ 68.75 นัก เรี ยนมี ค วามสามารถในการค้นหา/ค้น พบคําตอบตามหลักเหตุ ผลของ
แหล่งข้อมูลอยูใ่ นระดับพอใช้ มีค่าเฉลีย ( = 2.63, S.D. = 0.52) คิดเป็ นร้อยละ 65.75 นักเรี ยนมี
ความสามารถในการระบุประเด็นปั ญหาหรื อประเด็นในการคิด กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อมูล
ประเมินข้อมูลที นํามาประยุกต์ใ ช้ตามเกณฑ์ ทีกําหนด และพิจารณาข้อมูล/ข้อโต้แย้งตามข้อมูล
หลักฐานและแสดงความคิดเห็นตามหลักเหตุผลอยูใ่ นระดับพอใช้ มีค่าเฉลีย ( = 2.50, S.D. =
0.53) คิ ดเป็ นร้ อยละ 62.50 นัก เรี ย นมีค วามสามารถในการวิเคราะห์ จํา แนกแยกแยะข้อมู ล จัด
หมวดหมู่ของข้อมูล เลือกข้อมูลทีจะนํามาประยุกต์ใช้ และคิดไตร่ ตรอง คิดทบทวนตามหลักเหตุผล
อยู่ในระดับพอใช้ มี ค่าเฉลี ย ( = 2.38, S.D. = 0.52) คิดเป็ นร้ อยละ 59.50 และนักเรี ยนมี
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ความสามารถในการประมวลข้อมูลด้วยเหตุและผลทีได้จากข้อมูลทีเป็ นข้อเท็จจริ งอยูใ่ นระดับน้อย
มีคา่ เฉลีย ( = 2.25, S.D. = 0.46) คิดเป็ นร้อยละ 56.25
ตารางที 41 ผลการประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนซึ งได้จากการแบบประเมินทักษะการคิดของ
นักเรี ยนทีสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู
ครังที 2
ระดับคุณภาพ
ข้ อ

รายการประเมิน

7

ระบุประเด็นปัญหา หรื อประเด็นในการคิด
ประมวลข้อ มู ล ด้ว ยเหตุ แ ละผลที ได้จ ากข้อ มู ล ที เป็ น
ข้อเท็จจริ ง
แสดงความคิดเห็นเกียวกับประเด็นทีคิดอย่างเป็ นระบบ
วิเคราะห์ จําแนกแยกแยะข้อมูล จัดหมวดหมู่
ของข้อมูล เลือกข้อมูลทีจะนํามาประยุกต์ใช้
กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อมูล และประเมินข้อมูล
ทีนํามาประยุกต์ใช้ตามเกณฑ์ทีกําหนด
พิจารณาข้อมูล/ข้อโต้แย้งตามข้อมูลหลักฐานและ
แสดงความคิดเห็นตามหลักเหตุผล
ค้นหา/ค้นพบคําตอบตามหลักเหตุผลจากแหล่งข้อมูล

ร้ อยละ ระดับ
3.13
2.75

0.35
0.46

78.25
68.75

ดี
พอใช้

3.63
3.00

0.52
0.00

90.75
75.00

ดีมาก
ดี

3.25

0.46

81.25

ดี

3.00

0.00

75.00

ดี

3.13

0.35

78.25

ดี

ตารางที 41 ผลการประเมินทักษะการคิด ชิ นงาน ภาระงานของนักเรี ยนซึ งได้จากการแบบประเมิน
ทัก ษะการคิ ด ของนัก เรี ย นที สะท้อ นการจัด การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลของครู ครังที 2 (ต่อ)
ระดับคุณภาพ
ข้ อ

รายการประเมิน

ร้ อยละ ระดับ
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พิจารณาผลได้ ผลเสี ย คุ ณโทษทีอาจจะเกิ ดขึน ทังใน
ระยะสันและระยะยาว รวมทังคุณค่าทีแท้จริ งคําตอบ
ทีเลือก
คิดไตร่ ตรอง คิดทบทวนตามหลักเหตุผล
สรุ ปความคิดรวบยอดตามหลักเหตุผล
รวม

3.50

0.53

87.50

ดีมาก

3.38
3.50
3.25

0.52
0.53
0.16

84.50
87.50
81.25

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตางรางที 41 พบว่า ผลการประเมินทักษะการคิดของนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนการ
สอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ( = 3.25, S.D. =
0.16) คิดเป็ นร้อยละ 81.25 เมือพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นเกียวกับประเด็นทีคิดอย่างเป็ นระบบอยูใ่ นระดับดีมาก ( = 3.63, S.D. = 0.52) คิดเป็ นร้อย
ละ 90.75 รองลงมาคื อ นัก เรี ยนมี ความสามารถในการพิ จารณาผลได้ ผลเสี ย คุ ณโทษทีอาจจะ
เกิ ดขึน ทังในระยะสันและระยะยาว รวมทังคุ ณค่าทีแท้จริ งคําตอบทีเลือก และสรุ ปความคิดรวบ
ยอดตามหลักเหตุผลอยูใ่ นระดับดีมาก ( = 3.50, S.D. = 0.53) คิดเป็ นร้อยละ 87.50 นักเรี ยนมี
ความสามารถคิดไตร่ ตรอง คิดทบทวนตามหลักเหตุผลอยูใ่ นระดับดีมาก ( = 3.38, S.D. = 0.52)
คิดเป็ นร้อยละ 84.50 นักเรี ยนมีความสามารถในการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อมูล ประเมิน
ข้อมูลทีนํามาประยุกต์ใช้ตามเกณฑ์ทีกําหนดอยูใ่ นระดับดี ( = 3.25, S.D. = 0.46) คิดเป็ นร้อยละ
81.25 นักเรี ยนมีความสามารถในการระบุประเด็นปั ญหาหรื อประเด็นในการคิด และค้นหา/ค้นพบ
คําตอบตามหลักเหตุผลของแหล่งข้อมูลอยูใ่ นระดับดี ( = 3.13, S.D. = 0.35) คิดเป็ นร้อยละ
78.25 นัก เรี ย นมี ความสามารถในการวิเ คราะห์ จํา แนกแยกแยะข้อมู ล จัด หมวดหมู่ ของข้อมู ล
เลือกข้อมูลทีจะนํามาประยุกต์ใช้ และพิจารณาข้อมูล/ข้อโต้แย้งตามข้อมูลหลักฐานและแสดงความ
คิดเห็นตามหลักเหตุผลอยูใ่ นระดับดี ( = 3.00, S.D. = 0.00) คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และนักเรี ยนมี
ความสามารถในการประมวลข้อมูลด้วยเหตุและผลทีได้จากข้อมูลทีเป็ นข้อเท็จจริ ง อยู่ในระดับ
พอใช้ ( = 2.75, S.D. = 0.46) คิดเป็ นร้อยละ 68.75
ตารางที 42 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการคิดของนักเรี ยนซึ งได้จากการแบบประเมินทักษะการคิด
ของนัก เรี ย นที สะท้อนการจัดการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล
ของครู
ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการคิดของนักเรี ยน
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ความสามารถทางด้านทักษะการคิดนักเรี ยน
ก่อนใช้รูปแบบ
หลังใช้รูปแบบ

2.55
3.25

S.D.
0.49
0.16

ร้อยละ
63.80
81.25

ระดับ
พอใช้
ดีมาก

จากตารางที 42 พบว่า นัก เรี ย นมี ค วามสามารถทางด้า นทัก ษะการคิ ด หลัง ใช้รูป แบบ
( = 3.25, S.D. = 0.16) สู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ ( = 2.55, S.D. = 0.49) คิดเป็ นร้อยละ
81.25/63.80 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 7 ทีกําหนดไว้โดยหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรี ยนมีทกั ษะการคิด และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ และผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นแผนภูมิภาพได้ดงั นี
แผนภูมิการเปรียบเทียบทักษะการคิดของนักเรียน

63.8

81.25

ก่ อนใช้ รูปแบบ
หลังใช้ รูปแบบ

แผนภูมิภาพที 42 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการคิดของนักเรี ยน
และยัง สอดคล้อ งกับ ผลการสั ม ภาษณ์ ข องผูบ้ ริ ห ารและครู ย งั พบว่า ในการพัฒ นา
การเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน ต้องฝึ กฝนให้ครู สามารถสอนเป็ น เลือก
วิธีการสอนทีมีความสอดคล้องกับผูเ้ รี ยนซึ งเป็ นสิ งสําคัญ โดยปกติการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการหรื อ
การอบรมทัว ๆ ไปจะมุ่งเน้นเฉพาะเนือหาสาระทีเป็ นภาคทฤษฎี หลักการ แนวคิด ดังนันการทีจะ
ให้ครู สามารถสอนเป็ นและปฏิ บตั ิได้นันต้องให้ครู ได้ลงมือปฏิ บตั ิการสอนควบคู่กบั การประชุ ม
เชิงปฏิ บตั ิการหรื อการอบรม ตัวอย่างเช่น ครู สาธิ ตการสอนก่อนไปสอนในห้องเรี ยน ซึ งจะทําให้
ครู มีค วามมันใจและกล้าที จะสอน รวมถึ ง เป็ นการสร้ า งแรงเสริ ม (Empowerments) ในการจัด
การเรี ย นการสอนที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และที สํ า คัญ อย่า งยิงหลัก จากประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารหรื อ
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การอบรมเสร็ จสิ นต้องมีการการนิ เทศ กํากับติดตาม ซึ งจะช่ วยให้ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในการ
จัดการเรี ยนการสอนมากยิงขึน ซึ งได้ให้ประเด็นทีน่าสนใจดังนี
“ผลที จะตามมา ถ้ าสถานศึ กษาใดที ครู มีความตระหนัก และเร่ งเห็ นความสําคัญของ
การปฏิ รูป การศึ ก ษา เข้ าใจและเห็ นความสํา คั ญของนโยบาย ไม่ ว่าจะเป็ นระดับ ชาติ เขตพื นที
โรงเรี ยน ถ้ าครู มีการแสวงหาข้ อมูล ศึกษารู ปแบบในการพัฒ นา เข้ าใจในการจัดการเรี ยนการสอน
ด้ วยตนเอง ก็จะทําให้ ครู มีความสุ ขในการจัดการเรี ยนการสอนของตน ซึ งสิ งเหล่ านี ไม่ ใช่ สิงที
ผู้บริ หารบังคับให้ ทาํ และผลทีเกิดกับผู้เรี ยน การพัฒนาผลสั มฤทธิ ทางการเรี ยนให้ สูงขึน นักเรี ยนมี
ความสามารถทางด้ านคิ ด วิ เคราะห์ คิ ดสั ง เคราะห์ คิ ดวิ จารญาณ ซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานของ
หลักสู ตร คุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ 8 ประการ ที หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพื นฐานได้
กําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่ างยิงเรื องความดี หากคุณครู ตระหนักก็จะทําให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนุกสนาน
และมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนตามศักยภาพของผู้เรี ยนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
มาตรา 6 ดังนันการทํางานที มีความสุ ข มีความกระตือรื อร้ น ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มีการแลกเปลียนความรู้
ของคนในองค์ กรหรื อภายในสถานศึ กษา การทํางานเป็ นที มก็จะส่ งผลต่ อความเป็ นครู มืออาชี พ
ความก้ าวหน้ าในวิ ช าชี พ โรงเรี ยน ต้ องเป็ นองค์ ก รแห่ งการเรี ยนรู้ ผู้นาํ ชุ ม ชน ผู้นาํ ต่ าง ๆ ผู้นาํ
ผู้ปกครองต้ องให้ ความร่ วมมื อและสนับสนุนปั จจัยต่ าง ๆ เพื อมาพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ซึ งจะ
ตอบโจทย์ การประกันภายในภายนอกได้ เมือชุมชนมีความพึงพอใจต่ อสถานศึกษาที มีคุณภาพก็จะ
ได้ รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชนมากยิงขึน”
(บทสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)

1.6 ผลการขยายผลการใช้ รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล
ผูว้ ิจยั ได้นาํ รู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระห่างบุคคลใช้กบั กลุ่มทดลองแล้วไปใช้กบั อีก 2 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนบ้านตลุกคูณ
พัฒนา อําเภอซับใหญ่ โรงเรี ยนชุมชนบัวบานสามัคคี อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพือต้องการขยาย
ผลการใช้รูป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู เพือเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล ได้ผลการขยายผลดังนี
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ผลการทดสอบความรู้ ข องครู ต ามรู ป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตารางที 43 ผลการทดสอบวัดความรู้ เรื อง รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สําหรับโรงเรี ยนทีใช้ในการขยายผล
จํานวน (N)
26
8

ผลการทดสอบ
คะแนนเต็ม
35
35

27.76
27.52

S.D.
0.76
0.63

ร้อยละ
79.34
78.57

จากตารางที 43 พบว่า ผลการทดสอบความรู ้ เรื อง รู ป แบบการพัฒ นาวิช าชี พ ครู เ พื อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สําหรับโรงเรี ยนตลุ กคูณพัฒนา
โรงเรี ยนชุมชนบัวบ้านสามัคคี ในภาพรวม ( = 27.52/27.76, S.D. = 0.63/0.76) คิดเป็ นร้อยละ
79.34/78.57 ซึงผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นแผนภูมิภาพได้ดงั นี

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบความรู้ของครู ในโรงเรียน
ทีใช้ ในการขยายผล
79.34
78.57

โรงเรียนที
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โรงเรียนที

แผนภูมิภาพที 43 ผลการทดสอบความรู้ เรื อง รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สําหรับโรงเรี ยน
บ้านตลุกคูณพัฒนา โรงเรี ยนชุมชนบัวบ้านสามัคคี
นอกจากนี ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การสัม ภาษณ์ ค รู ใ นโรงเรี ยนที ทํา การขยายผลเกี ยวกับ นํา รู ป แบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือนําผล
ทีได้มาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ต่ อ ครู ซึ งได้ ผ ลจาก
การสัมภาษณ์ ครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนชุมชนบัวบานสามัคคีและโรงเรี ยนบ้านตลุกคูณพัฒนาทีน่า
พอใจและผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปเป็ นประเด็นสําคัญ ๆ ได้ดงั นี
การพัฒ นาการเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลมี ค วามจํา เป็ นและ
มีความสําคัญต่อครู และนักเรี ยนเป็ นอย่างดี ยิง ซึ งจะช่ วยครู สามารถวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
สามารถออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ สามารถกําหนดกลยุทธ์การเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนพัฒนางานประจําให้เป็ นกระบวนการวิจยั จะช่วยให้ผูเ้ รี ยน
เกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างแท้จริ ง และยังสามารถสรุ ปองค์ความรู ้ หรื อความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง
รวมถึงการเสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
“ถ้ าครู สามารถวิเคราะห์ ความสามารถในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ก็จะช่ วยให้ ครู สามารถเลือก
รู ปแบบและวิธีการสอนได้ สอดคล้ องกับความแตกต่ างระหว่ างบุคคลเช่ นเดียว ดั งนันผู้บริ หารต้ อง
คอยให้ ความช่ วยเหลือและคอยให้ กาํ ลังใช้ ให้ กับครู อีกทางหนึง”
(บทสนทนากับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเครื อข่าย)
ซึ งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคมทีว่า ในการพัฒนา
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน ต้องฝึ กฝนให้ครู สามารถสอนเป็ น เลือก
วิธีการสอนทีมีความสอดคล้องกับผูเ้ รี ยนซึ งเป็ นสิ งสําคัญ โดยปกติการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิ การหรื อ
การอบรมทัว ๆ ไปจะมุ่งเน้นเฉพาะเนื อหาสาระทีเป็ นภาคทฤษฎี หลักการ แนวคิด ดังนันการทีจะ
ให้ครู สามารถสอนเป็ นและปฏิ บตั ิได้นันต้องให้ครู ได้ลงมือปฏิ บตั ิการสอนควบคู่กบั การประชุ ม
เชิ งปฏิ บตั ิการหรื อการอบรม ตัวอย่างเช่น ครู สาธิ ตการสอนก่อนไปสอนในห้องเรี ยน ซึ งจะทําให้
ครู มีค วามมันใจและกล้าที จะสอน รวมถึ ง เป็ นการสร้ า งแรงเสริ ม (Empowerments) ในการจัด
การเรี ย นการสอนที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และที สํ า คัญ อย่ า งยิงหลัก จากประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารหรื อ
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การอบรมเสร็ จสิ นต้องมีการการนิ เทศ กํากับติดตาม ซึ งจะช่ วยให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการเรี ยนการสอนมากยิงขึน
“ดังนันการจัดการเรี ยนการสอนที เน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคลให้ มีประสิ ทธิ ภาพนัน
ครู ต้องวางแผนเพื อเตรี ยมการสอนให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับสภาพของผู้เรี ยน ความพร้ อม ความ
ต้ องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรี ยน รวมทังจัดหาสื อเพืออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
ให้ กับผู้เรี ยน”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)
“ทําอย่ างไรทีจะให้ ครู ได้ แลกเปลียนรู้ ประสบการณ์ การสอน โดยการจัดเวที วิชาการให้ กับ
คุณครู ได้ นาํ เสนอผลงานที ตนเองทําสําเร็ จมาแล้ ว เพื อให้ ครู แต่ ละคนได้ นาํ เทคนิค กลยุทธ์ ของแต่
ละวิ ชาไปใช้ ในการออกแบบการเรี ยนการสอนของตน รวมถึ งการจัดทําเป็ นเอกสารผลงานทาง
วิชาการในการเผยแพร่ ภาพความสําเร็ จทีได้ จัดการปฏิ บัติหน้ าทีการเรี ยนการสอน ซึ งจะทําให้ ครู ได้
รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนหรื อเทคนิคการวิเคราะห์ ผ้ ูเรี ยนทีมีความหลากหลายเพิมมากยิงขึน”
(บทสัมภาษณ์รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม)

บทที
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่า งระหว่า งบุ ค คล มี วตั ถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั ดังนี 1. เพื อศึก ษาและพัฒนาของรู ปแบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ให้มี ประสิ ทธิ ภาพ 2. เพือประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยดําเนิ นการดังนี 2.1 เปรี ยบเทียบความรู้
ความเข้าใจเกี ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ก่อนและหลังใช้
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.2 เปรี ยบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.3 เปรี ยบเทียบความสามารถ
ในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้ /แผนการเรี ยนรู้ ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล ก่ อนและ
หลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 2.4 เปรี ยบเทียบความสามารถในการวัดผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ก่อน
และหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่า งบุ ค คล 2.5 เปรี ย บเที ย บความสามารถในการจัดการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.6 เปรี ยบเทียบความสามารถในการทําวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยน
ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 2.7 เปรี ยบเทียบความสามารถทางด้านทักษะการคิด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนี ประกอบด้วย ครู และ
นักเรี ยนโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 87 คน แบ่งเป็ น
หัวหน้าสายชัน ซึ งทําหน้าทีโค้ชจํานวน 4 คน ครู ผสู้ อน ทีทําหน้าทีรับการโค้ช จํานวน 8 คน และ
นักเรี ยน จํานวน 75 คน ซึ งได้มาด้วยวิธีก ารเลื อกแบบเจาะจง เครื องมือสําหรั บการวิจยั ครังนี
ประกอบด้วย 1. เครื องมือทีใช้สําหรับ ตัวแปรต้น ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แผนการพัฒนาวิชาชี พครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สมรรถนะการสอนทีเน้นความ
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แตกต่างระหว่างบุคคล 2. เครื องมือสําหรับตัวแปรตาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและครู เกียวกับ
สมรรถนะการสอนทีเน้น ความแตกต่างระหว่างบุ คคล แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวการจัด
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบสังเกตการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล แบบประเมินหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบประเมิน
งานวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน แบบประเมินตนเอง ประเด็นสนทนากลุ่มเกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบประเมินทักษะการคิดของ
นักเรี ยน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
การวิจ ัย เรื อง รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สรุ ปผลได้ดงั นี
. ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่า งบุ คคลเป็ นรู ป แบบของการพัฒนาการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล มี ชือว่า “BOONSARIT Model” มี องค์ประกอบประกอบสําคัญดังนี หลักการ :
การพัฒนาวิชาชีพครู จะช่วยครู สามารถบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คลได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและตรงตามศัก ยภาพของผูเ้ รี ย น วัตถุ ป ระสงค์ : เพื อให้ครู มี
ความสามารถในการออกแบบการเรี ย นการสอนที เน้น คุ ณ ค่ า ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลที
ประกอบด้วย การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้, กลยุทธ์การเรี ยนการสอน, การวัดผลประเมินผล และ
การวิจยั มีขนตอนในการดํ
ั
าเนิ นการ 9 ขันตอน ดังนี ขันที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data
Analysis = B) ขันที 2 การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O) ขันที 3 กําหนดวัตถุประสงค์
(Objective Setting = O) ขันที 4 เครื อข่ายการปฏิ บตั ิการ (Network Practices = N) ขันที 5
เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) ขันที 6 ครู มีความสามารถ
ในการวัดผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) ขันที 7 การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั
(Routine to Research = R) ขันที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (Individual
Differentiated Diagnostic = I) ขันที 9 ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั บุคคลอืนได้ (Teamwork,
Transportability = T) อันเกิดจากการสังเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเพือได้มาซึ งรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และนํา
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ไปตรวจสอบความเที ยงตรงเชิ ง เนื อหาและความเทียงตรงเชิ งโครงสร้ างโดยผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน
5 ท่า น ในภาพรวมพบว่า อยู่ใ นระดับ มากที สุ ด และยัง พบว่า รู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคลมี ความสอดคล้องกับหลักการ
วัตถุประสงค์ ขันตอน เงือนไขสู่ ความสําเร็ จและความสามารถของครู รวมถึงมีความเชื อมโยงกัน
อย่างเป็ นระบบและมีความเป็ นไปได้ของการนําไปใช้ศึกษาทดลองกับโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม
อําเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
2. ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สรุ ปได้ดงั นี
2.1 ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
พบว่า ความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หลังใช้
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคล
สู งกว่าก่ อนใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน พบว่า ครู มีความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
หลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลสู ง กว่า ก่ อนใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เ พือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับดีมาก
2.3 ความสามารถในการออกแบบหน่ ว ยการเรี ยนรู้ / แผนการเรี ยนรู้ พบว่ า ครู มี
ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้/แผนการเรี ยนรู้ หลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลสู ง กว่า ก่ อ นใช้รู ป แบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับดีมาก
2.4 ความสามารถในการวัดผลประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า ครู มี
ความสามารถในการวัดผลประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หลังใช้รูปแบบการพัฒนา
วิช าชี พครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่างบุ ค คลสู ง กว่าก่ อนใช้
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคล
โดยภาพรวม อยู่ ใ นระดับ ดี ม าก และเมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า ด้า นการวางแผนและ
การเตรี ยมการเรี ยนการสอน องค์ประกอบที 1f การออกแบบการวัดผลประเมินผลสําหรับผูเ้ รี ยน
อยูใ่ นระดับมากและดีมาก ด้านสภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน องค์ประกอบที 2d การบริ หารจัดการ
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พฤติกรรมของนักเรี ยน อยู่ในระดับมากและดีมาก และด้านการสอน องค์ประกอบที 3b การใช้
เทคนิคการตังคําถามและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน อยูใ่ นระดับมากและดีมาก
2.5 ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า
ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หลังใช้รูปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสู งกว่า
ก่อนใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
2.6 ความสามารถในการทําวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน พบว่า ครู มีความสามารถในการวิจยั /
วิจยั ในชันเรี ยน หลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลสู ง กว่า ก่ อ นใช้ รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับดี
2.7 ความสามารถทางด้านทักษะการคิด ของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีทกั ษะการคิด
หลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คลสู ง กว่ า ก่ อ นใช้ รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับดีมาก
อภิปรายผลการวิจัย
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีประเด็นสําคัญทีนํามาอภิปรายได้ดงั นี
1. ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่ างระหว่า งบุ คคลเป็ นรู ป แบบของการพัฒนาการเรี ย นการสอนทีเน้น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล มี ชือว่า “BOONSARIT Model” มี องค์ประกอบประกอบสําคัญดังนี หลักการ :
การพัฒนาวิชาชี พครู จะช่วยครู สามารถจัดการการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วัตถุประสงค์ : เพือให้ครู มีความสามารถในการออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทีประกอบด้วย การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์การเรี ยนการสอน การวัดผล
ประเมินผล และการวิจยั มีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการ 9 ขันตอน ดังนี ขันที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน
(Basic Data Analysis = B) ขันที 2 การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O) ขันที 3 กําหนด
วัตถุประสงค์ (Objective Setting = O) ขันที 4 เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N)
ขันที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) ขันที 6 ครู มี
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ความสามารถในการวัดผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) ขันที 7 การทํางานประจําให้
เป็ นงานวิจยั (Routine to Research = R) ขันที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล (Individual Differentiated Diagnostic = I) ขันที 9 ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั
บุคคลอืนได้ (Teamwork, Transportability = T) และมีเงือนไขสู่ ความสําเร็ จในการนํารู ปแบบไปใช้
2 ประการ คือ 1. กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการทางการโค้ช (Coaching), การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer Coaching), การโค้ชเพือพัฒนาความรู้ และสติปัญญา (Cognitive Coaching),
การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching), การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional
Coaching) 2. สมรรถนะการสอนทีต้องมีและได้รับการพัฒนาตลอดกระบวนการเพือให้การพัฒนา
วิชาชี พบรรลุเป้ าหมายและประสพผลสําเร็ จ ได้แก่ 2.1 การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน (Knowing the Learner)
2.2 กลยุทธ์การออกแบบการเรี ยนการสอน (Instructional Strategies) 2.3 การพัฒนาการเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล (Differentiated Instruction) 2.4 การวัดผลประเมินผล
(Assessment for, as of Learning) 2.5 การทํางานประจําให้เป็ นการวิจยั (Routine to Research) ทังนี
อาจเป็ นเพราะว่ารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ผา่ นการสังเคราะห์หลักการ แนวคิดและทฤษฎี จึงทําให้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่า งบุ คคลมี ข นตอนกระบวนการ
ั
ทีมีระบบ พร้ อมกับนําร่ างรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลไปตรวจสอบความเที ยงตรงเชิ ง เนื อหาและความเที ยงตรงเชิ ง
โครงสร้างโดยผูเ้ ชียวชาญจํานวน 5 ท่าน ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ซึ งพบว่ารู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความ
สอดคล้องกับหลักการ วัตถุประสงค์ ขันตอน เงือนไขสู่ ความสําเร็ จและความสามารถของครู ทําให้
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
สามารถขับเคลือนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้ศึกษาทดลองกับ
โรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม อําเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ทังนี อาจเป็ นเพราะว่ารู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ทัง 9 ขันตอน
ได้ผ่านการวิจยั และพัฒนาอย่างมี ระบบ ซึ งประกอบด้วย 1. การศึ ก ษาวิเคราะห์ ขอ้ มูล พืนฐาน
(Analysis : A) 2. การออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and D) ซึ งรู ปแบบ
ทัง 9 ขันตอนนี ได้ผ่า นการรั บ รองจากผู ้เ ชี ยวชาญและผ่า นการทดลองก่ อ นนํา ไปใช้ จ ริ ง
3. การทดลองใช้รูปแบบ (Implementation: I) ซึ งรู ปแบบทัง 9 ขันตอน ช่วยเสริ มสร้างให้ครู สามารถ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 4. การประเมินผล
การใช้รูปแบบ (Evaluation : E) เป็ นขันการประเมินสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
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บุคคลอันเกิดจากการใช้รูปแบบทัง 9 ขันตอน โดยในขันตอนนียังพบว่า ผลการประเมินสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีควรเสริ มสร้างให้กบั ครู มากทีสุ ด คือ ความสามารถใน
การวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน ซึ งผลการประเมินความสามารถดังกล่าวยังอยูใ่ นระดับทีไม่น่าพอใจ ดังนัน
การวิจ ัย /วิ จ ัย ในชันเรี ย นจึ ง เป็ นเรื องที จํา เป็ นและสํา คัญ อย่า งยิงในขับ เคลื อนการจัดการเรี ย น
การสอนให้ป ระสบผลสําเร็ จ และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า ครู แต่ล ะคนมี พื นฐาน
เกียวกับการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนทีแตกต่างกันจึงเป็ นสาเหตุสําคัญประการหนึงสําหรับการทําวิจยั /
วิจยั ในชันเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ ดังนันสถานศึกษาควรเสริ มสร้ างหรื อแสวงหาวิธีการให้ครู มี
ความรู ้ ความเข้า ใจเกี ยวกับ การวิจยั /วิจยั ในชันเรี ย นเพิมมากขึ น เช่ น การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร,
การแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งครู ผูม้ ี ค วามรู้ ค วามเชี ยวชาญเกี ยวกับ การวิ จ ัย /วิ จ ัย ในชันเรี ย น
อย่างต่อเนือง เป็ นต้น ซึงสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2548 : 204); กาญจนา คุณารักษ์ (2545 : 7);
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 260); เควิน ครู ส (Kevin Kruse. 2008 : 1); จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21-37); เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others, 1981 : 271);
สเทิร์น (Stern 1984 : 47); Tomlinson, Brimijoin, Narvacez (2008 : 72); Zepeda (1956 : 10);
Similarly, Kazemi and Frank (2003); The National Education Association (NEA, 2003 : 2);
American Education Research Association. (AERA, 2005 : 2); Haycock. (1998), McCall (1997);
Glickman and others (2010) ทีว่ารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ทีดีตอ้ งช่วยให้ครู สามารถรู ้ช่องว่าง
หรื อจุ ดทีตัวเองต้องปรั บปรุ งแก้ไขและเข้าใจความต้องการของผูเ้ รี ยนมากยิงขึน และครู ควรได้รู้
วิธีการสอน หลักสู ตร สื อการเรี ยนการสอนทีใช้ประกอบการเรี ยนการสอนต้องมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรี ยน เพือช่วยปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
นําผลทีได้จากการจัดการเรี ยนการสอนมาใช้เป็ นข้อมูลสําหรับเปรี ยบเทียบผลการปฏิบ ัติการสอนที
สะท้อนถึงนักเรี ยนทีได้จากการสังเกต การสอน การประเมินตนเอง วิธีการและสื อการเรี ยนการ
สอน อันเกิดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น นักเรี ยน ครู ผูร้ ่ วมสังเกตการสอนและผูป้ กครอง ส่ งผลให้
ครู ส ามารถพัฒนาหลัก สู ตรและวิเคราะห์ ห ลัก สู ตร กลยุท ธ์ ก ารเรี ย นการสอน และการวัดและ
ประเมิ น ผลที มี ค วามเหมาะสมกับ นัก เรี ย นมากยิ งขึ น ซึ งประกอบด้วย 1. การวินิจ ฉัย ปั ญหา
2. การกําหนดวัตถุประสงค์ 3. การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน/วิเคราะห์การเรี ยนการสอน 4. การกําหนดเนื อหา
5. วิธีการเรี ยนการสอน 6. กลยุทธ์การเรี ยนการสอน 7. การจัดการเรี ยนการสอน 8. หลักสู ตร
9. สื อการเรี ยนการสอน 10. การวัดและประเมินผล 11. การสะท้อนผล/การปรับปรุ งการจัดการเรี ยน
การสอน 12. การพัฒนาการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน 3. การปรับปรุ งคุณภาพผูเ้ รี ยน
14. การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 15. การทําวิจยั และมีความ
สอดคล้ อ งกั บ พระราชบัญ ญัติ ส ภาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2546; สํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2541 : 51); วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 291 - 292); Julie Boyd in
School Based Professional Learning, Reflective Practice and Coaching (2000); Cohen et al
(1993); G Powell, M Chambers, G Baxter (2001); G Hoult (2005); Robert Hargrove, Masterful
Coaching (1995); Keefe & Jenkins (1997); Poe. (2000); Kise (2006); Abdal-Haqq (1996) อ้างถึง
ใน McCall (1997 : 23); Zepeda (165–166); Glickman, Gordon and Ross Gordon (2010 : 296);
Costa, Garmston (1994 : 167); Knight (2007); Reiman and Peace (2002) อ้างถึงใน Zepeda (2010
: 168); Marzano Waters (2009) อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 : 325); Collins (1987 : 1146);
Randi & Zeichner (2004 : 221) ทีว่า รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ถือได้วา่ เป็ นงานทีมีความจําเป็ น
และสํ า คัญ สํ า หรั บ การนิ เ ทศการศึ ก ษาหรื อ การนิ เ ทศการสอนอัน นํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาอย่า งต่ อ เนื องและสามารถดํา เนิ น การโดยใช้ โ รงเรี ย น เป็ นฐาน และ/หรื อ ผู้นิ เ ทศ
ผูเ้ ชียวชาญต้องให้การสนับสนุนและร่ วมปฏิบตั ิการนิเทศให้กบั คณะครู ในโรงเรี ยนในการฝึ กอบรม
ครู ประจําการ (In - service Training) เพือเสริ มสร้างให้ครู สามารถพัฒนาวิชาชีพครู ปฏิบตั ิการเรี ยน
การสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสําเร็ จโดยผ่านกระบวนการการพัฒนาวิชาครู ที
อยู่ภายใต้เงือนไขสู่ ความสําเร็ จทีมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจน การนิ เทศ ติดตาม และช่วยเหลืออย่าง
เป็ นระบบ ซึ งประกอบด้วย 1. การโค้ช (Coaching) 2. การโค้ช แบบเพือนช่ วยเพือน (Peer
Coaching) 3. การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) 4. การโค้ชแบบพีเลียง
(Mentor Coaching) 5. การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) ดังนันผล
ทีเกิดจากระบบการพัฒนาวิชาชีพครู ทีมีประสิ ทธิ ภาพสามารถเสริ มสร้างให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถ ความชํานาญ และเชียวชาญในเรื องต่าง ๆ ได้ดงั นี 1. ครู มีความรู้ทีชัดเจนและความ
มันใจเกียวกับการสอน (Knowledge Base for Teaching) 2. การฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคทักษะการสอนและ
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับทีตรงประเด็น 3. ครู มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และร่ วมกันทํางานระหว่างโค้ชและ
ผูร้ ับการโค้ช 4. การสังเกตการสอน 5. กําหนดเกณฑ์การตัดสิ นหรื อระดับคุณภาพที ชัดเจน 6. การสร้าง
บรรยากาศในการทํางาน 7. การยกย่องให้ความสําคัญกับความเชี ยวชาญด้านการสอน (Recognition
of Expertise) 8. ข้อมูลพืนฐานในการทําวิจยั ในชันเรี ยน ทังนีอาจเป็ นเพราะว่ารู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทัง 9 ขันตอนมี
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเชิงระบบทีทําให้รูปแบบสามารถขับเคลือนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ ง
ประกอบด้วย ทฤษฎี การเปลี ยนแปลง (Theory of Change) ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist
theory) ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’ s Hierarchy of
Needs) (อ้างถึงในศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2545 : 311) ทฤษฎีความต้องการ : ทฤษฎีการจูงใจ
ERG ของ อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) ทฤษฏีการเรี ยนรู้ (Learning Theory) (ทิศนา แขมมณี , 2550 : 59 ;
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Schunk 2008 : 17) ทฤษฎี การเรี ยนรู้เชิ งประสบการณ์ (Kolb : 1984) ทฤษฎี การสร้างความรู้
(Constructivist Theory) ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing
Theory) คลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985 : 52 - 108) ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)
โฮวาร์ ด การ์ ดเนอร์ (Howard Gardner) ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ (Theory of Collaborative
Learning) ทิศนา แขมมณี (2554 : 98 - 106) และยังสอดคล้องกับ Archambault et al., (1993); Bateman
(1993); International Institute for Advocacy for School Children (1993); McIntosh, Vaughn, Schumm,
Haager, and Lee (1993); Tomlinson (1995); Tomlinson, Moon, and Callahan (1998); Westberg,
Archambault, Dobyns, and a and b; Salvin (1993); Tomlinson (2000 : 1); American Psychological
Association (1997); พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (2554 : 7 - 8); เดวิท คอล์ป, อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิ การ (2545); Rogers, อ้างถึงใน
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542); Anthony Grasha และ Shery1 Reichmann ; วิชยั วงษ์ใหญ่ (2544 : 1-13);
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2550); กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2544 : 5 - 7); อาภรณ์ ใจเทียง (2544);
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2543 : 55-59); สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ และคณะ (2545 : 17– 8 )
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2550 : 23-24) ทําให้การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลตอบสนองความต้องการในการเรี ยนรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ความพร้อม
ของผูเ้ รี ยนแต่ ละคน และทําให้ครู สามารถจัดการเรี ยนการสอนให้มีความสอดคล้องกับหลักสู ตรและ
เนื อหา รวมถึงให้ความสําคัญผลลัพธ์ทีสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ เลือกกลยุทธ์และรู ปแบบ เทคนิค วิธีการ
สอน การวัดและประเมิ นผลเพื อพัฒนาให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่า งแท้จริ ง บทบาทสําคัญของครู
ในการจัด การเรี ย นสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ คคลต้อ งเป็ นผูจ้ ัด การ ผูอ้ าํ นวยความสะดวก
คอยติ ดตามตรวจสอบและเป็ นผูว้ ิเคราะห์ผูเ้ รี ยนรู้ จักนักเรี ยนเป็ นรายบุ ค คลหรื อรายกลุ่ ม โดยผ่า น
การออกแบบ การเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของนักเรี ยนทีมีประสบการณ์ พืนฐานความรู้
วิธีการเรี ยนรู้ทีแตกต่างกัน ดังนันครู ตอ้ งจัดการเรี ยนการสอนเพือกําหนดบทบาทหน้าทีสําหรับนักเรี ยน
ทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความสนใจและ
ความพร้อมของนักเรี ยน ดังนันในการพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ คคลครู
ควรคํา นึ ง ถึ ง หัว ข้อ สํา คัญ ๆ ดัง ต่ อ ไปนี 1. วิ เ คราะห์ ผูเ้ รี ย น 2. ประเมิ น ความพร้ อ มของนัก เรี ย น
3. ศึกษาแนวคิด หลักการและเทคนิ คการสอนต่าง ๆ 4. วิเคราะห์หลักสูตร 5. ออกแบบการเรี ยนการสอน
6. จัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและผูเ้ รี ยนโดยที ครู เป็ นผูช้ ่ วยในการอํานวยความ
สะดวกและเป็ นผูต้ ิดตามตรวจสอบ 7. ออกแบบการวัดและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
8. วิเคราะห์ผลการจัดการเรี ยนการสอนเพือใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยน
การสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยใช้การวิจัยเป็ นฐาน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิน ยืนยง (2553)
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ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปการนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการเพือส่ งเสริ มสมรรถภาพการทําวิจยั ใน
ชันเรี ยนของครู เขตการศึ กษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ พบว่า รู ปการนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการ
เพื อส่ ง เสริ ม สมรรถภาพการทํา วิ จัย ในชันเรี ย นของครู มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชียวชาญ และยังพบว่า ครู ผนู ้ ิเทศมีสมรรถภาพในการนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการ อยู่ในระดับสู งมาก
และมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับวิจยั ในชันเรี ยนก่อนและหลังการใช้รูปการนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการ
เพือส่ งเสริ มสมรรถภาพการทําวิจยั ในชันเรี ยนของครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05
โดยหลังการใช้รูปการนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการเพือส่ งเสริ มสมรรถภาพการทําวิจยั ในชันเรี ยนของครู
มีคะแนนเฉลียสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการนิ เทศ ครู ผรู ้ ับการนิ เทศมีความเข้ารู ้ความเข้าใจเกียวกับการนิ เทศ
แบบหลากหลายวิธีการก่ อนและหลังใช้รูปแบบการนิ เทศแตกต่ างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05 โดยหลังการใช้รูปการนิ เทศมีคะแนนเฉลียสู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิ เทศมีสมรรถภาพ การวิจยั
ในชันเรี ยน อยู่ในระดับสู งมาก และมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนิ เทศแบบหลากหลายวิธีการ อยู่ใน
ระดับมากทีสุ ด และนักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ
ของครู ผรู ้ ับการนิ เทศ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ
นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิ เทศ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของกรัณย์พล
วิวรรธมงคง (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการติดตามช่วยเหลือสําหรับครู พีเลียงเพือการ
นํากรอบหลักสู ตรระดับท้องถินสู่ การจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า 1. หลังการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครู
พี เลี ยงสามารถติ ดตามช่ วยเหลื อนักศึ กษาครู สูงขึ นในระดับมาก 2. หลังการใช้รูปแบบการติ ดตาม
ช่วยเหลือครู พีเลียงและนักศึกษาครู มีความรู ้ความเข้าใจการนํากรอบหลักสู ตรระดับท้องถินสู่ การจัดการ
เรี ยนรู ้ในชันเรี ยนสู งขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 3. หลังการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือ
ครู พีเลียงและนักศึกษาครู สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี วัดสู งขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ.05 4. หลังการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครู พีเลียงและนักศึกษาครู สามารถวิเคราะห์สามารถ
เขี ยนหน่ วยการเรี ยนรู ้สูงขึ นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 5. หลังการใช้รูปแบบการติดตาม
ช่วยเหลือครู พีเลียงและนักศึกษาครู สามารถแผนการจัดการเรี ยนรู ้สูงขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05 6. หลังการใช้รูปแบบการติดตามช่วยเหลือครู พีเลียงและนักศึกษาครู สามารถจัดการเรี ยนรู ้สูงขึนอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 7. หลังการใช้รูปแบบการติ ดตามช่ วยเหลือครู พีเลียงและนักศึ กษา
มีความพึงพอใจต่ อรู ปแบบการติ ดตามช่ วยเหลือสําหรับครู พีเลี ยงและเพื อการนํากรอบหลักสู ตรระดับ
ท้องถินสู่ การจัดการเรี ยนรู ้ในชันเรี ยนอยู่ในระดับมาก ส่ วนนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการสอนเรื องราว
ในท้องถินของนักศึ กษาครู อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัญพร ชื นกลิ น (2553)
ได้ทาํ การวิ จัยเรื อง การพัฒ นารู ปแบบการโค้ช เพื อพัฒ นาสมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้ ข องอาจารย์
พยาบาลที ส่ งเสริ มทักษะการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณของนักศึ กษาพยาบาล พบว่า การพัฒนารู ปแบบ

397
การโค้ช เพื อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ ข องอาจารย์พ ยาบาลที ส่ งเสริ มทักษะการคิ ดอย่า งมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลมีประสิ ทธิ ภาพ เชิ งประจักษ์ ก่อนและหลังการทดลองอาจารย์พยาบาล
มีสมรรถนะการโค้ชแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 มีสมรรถนะการจัดการเรี ยนรู้ที
ส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
นักศึกษาพยาบาลมีทกั ษะการคิดอย่างวิจารญาณแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 อาจารย์
พยาบาลและผูบ้ ริ หารมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการโค้ชในระดับมากที สุ ด รวมทังนักศึ กษาพยาบาลมี
ความคิดเห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความเหมาะสมในระดับมาก
2. ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สรุ ปได้ดงั นี
2.1 ความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
พบว่า หลังใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลสู งกว่าก่อนใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า ขันที 1 - 5 ของรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีขนตอนที
ั
ช่วย
ในการขับเคลือน สนับสนุ นและพัฒนาสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังพบว่ารู ปแบบการพัฒนาวิชาครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
ต่างระหว่างบุคคลช่วยเสริ มสร้างให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับ 1. ความสําคัญของการจัดการเรี ยน
การสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล นันหมายความว่าครู มีเป้ าหมายสําคัญที จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
ประสบสําเร็ จและบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี วัดตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน และการ
จัดการเรี ยนที ดี ตอ้ งมุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนา ทังด้าน ร่ างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์
และสังคมเป็ นสําคัญ ควบคู่กนั ไป 2. การจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลที เน้นความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล ครู มีความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนและความต้องการของผูเ้ รี ยน แนวทางการจัดการ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนทีเกิดจากการจัด
การเรี ยนสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการวิเคราะห์หลักสู ตร ออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้/
แผนการเรี ยนรู ้ และเครื องมือวัดและประเมินผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3. กลยุทธ์รูปแบบ เทคนิค วิธีการ
สอนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ที ประกอบด้วยแนวทาง รู ปแบบ
เทคนิ ควิธีการสอนที มีความหลากหลายในการพัฒนาการเรี ยนการสอนที มีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น วิธีสอน
หรื อวิธีจดั การเรี ยนรู ้แบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem Based Learning) การจัดการเรี ยนรู้แบบสื บเสาะ (Inquiry Based Learning) การจัดการเรี ยนรู้
แบบโครงงาน (Project Based Learning) การจัดการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist
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Learning Theory) จัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยเทคนิค KWL, KWL-Plus และ KWDL การเรี ยนรู้จากประสบการณ์
ของ คอล์บ (Kolb’s Experiential Learning Model) การจัด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ กั น
(Cooperative Learning) อาทิ 4MAT, TGT, STAD การจัดการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มทักษะการคิด อาทิ
Mind map, Synactic, Graphic Organizer, การออกแบบการเรี ยนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward
Design) และ GPAS เป็ นต้น 4. การพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
กระบวนการวิจยั จากกระบวนการนี ครู มีความรู ้ความเข้าใจในการกําหนดประเด็นปั ญหา การตังชื อการ
วิ จัย การกํา หนดวัต ถุ ประสงค์ก ารวิ จัย วิ ธีก ารดํา เนิ น การวิจัย การสรุ ป ผลและอภิ ป รายผลการวิ จัย
คณะวิทยากรได้ยกตัวอย่างและงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลให้กบั ผูเ้ ข้ารั บการอบรม เช่ น การพัฒนาผลการเรี ยนรู้เรื องเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ย
รู ปแบบซิ ปปา สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที 1 ซึ งสอดคล้องกับ Archambault et al (1993);
Bateman (1993); International Institute for Advocacy for School Children (1993); McIntosh, Vaughn,
Schumm, Haager, & Lee (1993); Tomlinson (1995); Tomlinson, Moon, & Callahan (1998); Westberg,
Archambault, Dobyns, and a and b; Salvin (1993); Tomlinson (2000 : 1) ทีว่า การเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีประสิ ทธิ ภาพนันต้องตอบสนองความต้องการในการเรี ยนรู้ ความสนใจ
ความพร้ อ มของผู ้เ รี ย นแต่ ล ะคน ความสอดคล้อ งกับ หลัก สู ต รและเนื อหา และให้ค วามสํา คัญ
ต่อจุดประสงค์และกลยุทธ์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนเพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง การจัด
การเรี ยนการสอนให้ประสบผลสําเร็ จนัน ครู จะต้องจัดประสบการณ์ ให้กบั นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนเชื อมโยง เสริ มสร้ างให้ผูเ้ รี ยนทุ กคนได้มีส่วนร่ วมการ
เรี ยนการสอน หรื อ การจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนและโรงเรี ยนต้องศึกษาข้อมูลของนักเรี ยนก่อน
การจัดการเรี ยนการสอน เพื อให้ตรงตามความความต้องการของนักเรี ยน ซึ งประกอบด้วย ความสามารถ
ความสนใจ ความพร้ อม และสไตล์การเรี ย นรู้ และเป้ าหมายของการเรี ยนในห้อ งเรี ย นที เน้นความ
แตกต่ า ง คื อ พัฒ นาการและความสํา เร็ จ สู ง สุ ด ของนัก เรี ยนแต่ ล ะบุ ค คล ซึ งเป็ นเป้ าหมายหลัก ของ
โรงเรี ยน คือ เป้ าหมายสูงสุ ดขึนอยูก่ บั นักเรี ยนทุกคน “ระดับชัน” มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการด้าน
ทักษะต่าง ๆ ในการเรี ยนรู ้ แต่ ละขันที เกิ ดขึ นตามเวลาที กําหนด จากนันโรงเรี ยนก็จะวัดความก้าวหน้า
ของนักเรี ยนทุกคนทีได้กาํ หนดไว้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เป้ าหมายสําคัญนักเรี ยนมีความรู้ความเข้า ใจ ใน
การเรี ยนรู ้ได้ตรงมาตรฐานทีกําหนด เมือมีการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนนักเรี ยนแต่ละคนก็จะได้
เรี ยนรู ้ในทักษะใหม่ ๆ ตลอดจนแนวคิ ดใหม่ ๆ ในทํานองเดี ยวกันในแต่ละปี ก่ อนทําการเรี ยนการสอน
มักจะมี นักเรี ย นบางคนในแต่ ละชันเรี ย นที แสดงออกถึ งความสามารถในการเรี ย นรู ้ ใ นทักษะต่ า ง ๆ
ออกมา ผูท้ ี ทําหน้าที ในการสอนให้กบั พวกเขาเหล่านันจะต้องทํา “การสอน” ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้เพิมขึ น
ซึ งนักเรี ยนกลุ่มนี จะรับรู ้จากสิ งที เรี ยนได้เร็ วและสู งเมือเที ยบกับการจัดการเรี ยนสอนทัวไปในชันเรี ยน
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หากสะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนนันครู จะต้องใช้มาตรฐานซึ งเป็ นเครื องมือสําคัญในการ
กําหนดการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และเป็ นตัวกําหนดความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน อย่างไรก็ตาม
ครู จะต้องคอยศึ กษาความก้า วหน้า และพัฒนาการของนักเรี ยนอย่า งใกล้ชิด ซึ งการเรี ยนรู ้ จะประสบ
ผลสําเร็ จได้จะต้องเริ มต้นจากวิธีการสอนที แสดงความสัมพันธ์เชิ งบวกทีครู เป็ นผูเ้ ริ มต้นจัดให้กบั ผูเ้ รี ยน
ในการเรี ยนรู้ และยังสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545
(หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา) ได้กาํ หนดในมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถื อว่าผูเ้ รี ยนมี ความสํา คัญที สุ ด สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที
เกียวข้องดําเนิ นการ ดังนี 1. จัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหา 3. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้คิดได้ คิดเป็ นทําเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้ อย่างต่อเนื อง
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทังปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิ ยมทีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู สามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื อการเรี ยน และอํานวยความสะดวกเพือให้เกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบ
รู้ รวมทังสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ทังนี ครู และผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไป
พร้อมกันจากสื อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 6. จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิ ดขึ นได้
ทุกเวลา ทุกสถานที มีการประสานความร่ วมมือกับบิดามารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพือ
ร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ และยังสอดคล้องกับ Rogers อ้างถึงใน วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542);
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2550); วิชยั วงษ์ใหญ่ (2544 : 1 - 13); กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2544 : 57); American Psychological Association (1997); ทีว่า การเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เป็ น
เป้ าหมายทีสําคัญทีสุ ดของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
ได้สูงสุ ดตามศักยภาพของตน แนวคิดเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญมีลกั ษณะ
การให้ความสําคัญกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตน แต่อย่างไรก็ตามผูเ้ รี ยนแต่
ละคนมีความแตกต่างกันทังในด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและทักษะพืนฐานอันเป็ น
เครื องมือสําคัญที จะใช้ในการเรี ยนรู้ ทักษะของมนุ ษย์จึงเป็ นเรื องสําคัญทักษะเหล่านันประกอบด้วย
ทักษะเก่งคิด ทักษะเก่งปฏิบตั ิ และทักษะเชิงเทคนิค ซึ งจะต้องผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้จากความสามารถ
ในการฟั ง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ ระดับสติปัญญาและการแสดงผลออกมาจากการเรี ยนรู้ และยัง
สอดคล้องกับทฤษฏีการเรี ยนรู้ทีสนับสนุนการเรี ยนการสอนที เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทฤษฏี การสร้าง
ความรู้ (Constructivism Theory) ทฤษฏี กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information
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Processing Theory) ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
(Theory of Collaborative Learning) และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yi-Fang Liu (2008) ได้ทาํ การวิจยั
เรื อง การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลแบบยืดหยุ่นในห้องเรี ยนโปรแกรม EFL
(English as a Foreign Language) ของครู ผลทีได้จากการวิจยั โดยการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมหรื อ
เอกสารทีเกียวในการตอบคําถามการวิจยั เรื องนี พบว่า ครู กลุ่มทีสอนในโปรแกรม EFL ทีใช้วิธีการสอน
แบบยืดหยุ่นและกระบวนการกลุ่มทําการเรี ยนการสอนดี ขึน และยังพบว่า เมื อครู เริ มสอนด้วยวิธีการ
สอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทําให้รู้จกั นักเรี ยน (Interests) ลีลาการเรี ยนรู้ (learning Styles)
ความสนใจและความกล้าแสดงออก (Readiness and Talents) เพิ มมากขึ น ซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ด
ของบลูม และการ์ ดเนอร์ ทีว่า การเรี ยนรู ้ทางด้านสติปัญญาจะประสบผลสําเร็ จได้นนต้
ั องจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับหลักสู ตร และยังพบว่า วิ ทยานิ พนธ์เล่ มนี ได้ให้ขอ้ เสนอแนะที ว่า หากต้องการทําความ
เข้าใจการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและหลักสู ตรการเรี ยนการสอนมากยัง ควรใช้
มโนทัศ น์กว้า งล่ วงหน้า (Graphic Organizers) เพิ มขึ น ดังนัน การจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างให้สอดคล้องกับหลักสู ตร และควรให้ครู ได้ลองใช้วิธีการเรี ยนการสอนที หลากหลาย
และท้าทายในโปรแกรม ELLs (English-language learners) ให้ประสบผลสําเร็ จมากยิงขึ น และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kathleen Scalise (2007) การเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
คื อ วิธีการเรี ยนการสอนเป็ นวิ ธี การสอนที นิ ยมกันแพร่ หลายและเป็ นที ยอมรั บ ในการจัด การเรี ย นรู้
การใช้สือ E-learning จึ งมีส่วนสําคัญในการจัด การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ ง
เครื องมือในการจัดการเรี ยนการสอนต้องมีความแตกต่างกันเพือให้ได้ขอ้ มูลและรู ปแบบสําหรับผูเ้ รี ยน
สามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้มากที สุ ด สรุ ปได้ว่าสื อการเรี ยนรู ้ทีใหม่ ๆ จะต้องมีการเชื อมโยงสื อสาร กระทํา
การตอบสนองและความสามารถในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เนื อหา ที กํา หนดขึ น สรุ ปได้ ว่ า
สื อ E-Learning จึ งเป็ นเครื องมือที มีส่วนช่ วยสนับสนุ นการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและกรอบแนวคิดในการสอน 5 วิธี ประสบผลสําเร็ จมากขึ น และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Valiande A. Stavroula, Kyriakides Leonidas, Koutselini Mary (2011) งานวิจยั เรื องนี ได้ทาํ การวิจยั
เกี ยวกับ การประยุกต์ใช้การเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลที คละความสามารถในชัน
เรี ย นของนัก เรี ย นในระดับ ประถมศึ ก ษาจํา นวน 1 ห้ อ งเรี ย น กลุ่ ม ตัว อย่ า งจํา นวน 27 คน
จากกลุ่มเป้ าหมายจํานวน 479 คน ของนักเรี ยนที เข้าร่ วมโครงการของประเทศไซปรั ส ผลการศึ กษา
การใช้ระบบการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคลที คละความสามารถของนักเรี ยนใน
ชันเรี ยนที มีผลสัมฤทธิ ต่อการเรี ยนการสอน โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบวิธีการถดถอยพหุ คูณ ซึ งจะ
มีปัจจัยหลาย ๆ ตัวที ไม่เกี ยวข้องกับการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล วัตถุประสงค์
เพือศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน 2 กลุ่ม และปั จจัยอืน ๆ ทีมีผลต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
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ของนักเรี ยนทังสองกลุ่ม และศึ กษารู ปแบบหลายละเอี ยดต่ าง ๆ ที แสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์และ
ผลกระทบต่ อการจัดการเรี ยนการสอน รวมถึ งความสํา เร็ จจากการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที ได้จากการสังเกตการสอน วัตถุประสงค์หลักของการวิจยั นี คื อ การตอบคําถาม
การวิ จัยที สะท้อนการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลที ส่ งผลต่ อผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ผลการวิ จยั นี สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการจัดการศึ กษาให้มีคุ ณภาพและมี
ประสิ ทธิ ภาพทางการศึ กษา รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาที เกิ ดขึ นในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที คละความสามารถของนักเรี ยนในชันเรี ยน ต้องอยู่บนพืนฐานการจัดการ
เรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างกันที คละความสมารถของนักเรี ยนเพื อส่ งเสริ มความเสมอภาคและ
คุณภาพให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างเท่าเทียมกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Gangi, Suzanna (2011) งานวิจยั
เรื องนี ได้กล่าวถึงการใช้กลยุทธ์การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยทฤษฎี การสอน
แบบพหุ ปัญ ญาของโฮเวิ ร์ ด การ์ ดเนอร์ ซึ งมี ส่ วนเกี ยวข้องกับการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล และทฤษฎี ทีกล่าวถึ งสติ ปัญญาและการรับรู ้ ของคนทุกคน ทฤษฎี พหุ ปัญญาเกิ ดขึ นในปี
1983-2011 และผลการวิจยั ทีตอบคําถามการวิจยั ได้ 2 ข้อ ดังนี 1. ทฤษฎี พหุ ปัญญาช่ วยให้การเรี ยน
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
สู ง ขึ น 2. พหุ ปัญ ญาช่ วยให้ก ารเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลของครู ส ามารถ
สนองตอบกับความต้องการของนักเรี ยนเพิมขึ น และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kelly Van Lowe
(2011) การวิ จัย เรื อง การพัฒ นาการเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลในรายวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ สําหรับ ครู ฝึ กสอน เรื อง จํานวนเต็มและเศษส่ วน ซึ งผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนที เรี ยนด้วย
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีพฒั นาการในการเรี ยนรู ้สูงกว่าการเรี ยน
การสอนแบบปกติ และผลจากการสํารวจพบว่า นักเรี ยนบ้างคนไม่ได้พึงพอใจในวิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Diana Lawrence - Brown
(2004) การเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคลมี ส่วนช่ วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กบั
นักเรี ย นที มี ค วามเป็ นเลิ ศ และนัก เรี ยนที มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ อย่า งมี นัยสํา คัญและมี ความ
เหมาะสมกับห้องเรี ยนทัว ๆ ไป การเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นแนวคิ ดที เป็ น
ระบบทีสามารถวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและบริ บทของการเรี ยนการสอน
พร้ อ มกับ มี ค วามหลากหลายในการใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นการสอนที เป็ นประโยชน์ แ ละนํา ไปใช้ใ น
ชี วิตประจําวันได้ ซึ งจะเห็นได้จากการจัดการเรี ยนการสอนที ประสบผลสําเร็ จกับเด็กนักเรี ยนที มีความ
บกพร่ องในการเรี ยนรู ้ทีสามารถเรี ยนรู ้และการแสดงออกในชันเรี ยนทีจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
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2.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน พบว่า ครู มีความสามารถในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนหลังใช้
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สู งกว่า
ก่อนใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยภาพรวม อยู่ใ นระดับ ดี ม าก ทังนี อาจเป็ นเพราะว่ า รู ปแบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเสริ มสร้างให้ครู สามารถวางแผนและเตรี ยมการ
เรี ยนการสอนโดยคํานึ งถึงความรู้และทักษะของนัก เรี ยนมีการกําหนดผลลัพธ์ทีเกิ ดจากจัดการเรี ยนการ
สอนให้มีความเหมาะสมสําหรั บผูเ้ รี ยนทีมีความรู้ ความสามารถที แตกต่างกัน จัดการเรี ยนการสอนด้วย
ความยืดหยุ่นเพือตอบสนองความต้องการให้กบั นักผูเ้ รี ยนอันเกิ ดจากข้อมูลเกี ยวกับนักเรี ยนรายบุคคล
จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยนทีอํานวยสะดวกให้นกั เรี ยนสามารถดําเนิ นกิจกรรมและมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนรู้ทีสะท้อนถึงหน้าที รับผิดชอบและความเป็ น ครู มืออาชี พ ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า รู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลช่ วยเสริ มสร้างให้
ครู สามารถจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคลที มีความยืดหยุ่นและสามารถเลือก
รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนและกลยุทธ์ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทําให้รู้จกั นักเรี ยน (Interests)
ลีลาการเรี ยนรู้ (Learning Styles) หรื อความสนใจและความกล้าแสดงออก (Readiness And Talents) เพือ
เสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้เพิมมากขึ น ซึ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทย
ให้เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคล มีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึ กษาขันพืนฐาน มาตรา 22 การจัดการศึ กษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที สุ ด และมาตรา 24 (1) การจัดเนื อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ถือ
ว่าเป็ นกฎหมายทางการศึ กษาที กําหนดแนวทางในการบริ หารจัดการศึ กษาที หน่ วยงานทางการศึ กษา
โดยเฉพาะระดับปฏิ บัติการ คื อโรงเรี ยนจะต้องปฏิ บตั ิ ให้ได้อย่า งเป็ นรู ปธรรม อย่า งไรก็ตามใน
สถานการณ์ของการปฏิรู ปการเรี ยนรู ้ทีผ่านมามีผลสะท้อนกลับที แสดงถึงสภาพปั ญหาของผลผลิตทาง
การศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ ทางการศึ กษา ซึ งเป็ น การทดสอบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน, 2554 : 7 - 8) และยังสอดคล้องกับ เดวิค คอล์ป (David Kolb); Anthony Grasha และ Shery1
Reichmann ที ว่า วิธีการเรี ยนรู้หรื อลีลาการเรี ยนรู้ (Learning Styles) ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
และยังสอดคล้องกับ Archambault et al (1993); Bateman (1993); International Institute for Advocacy
for School Children (1993); McIntosh, Vaughn, Schumm, Haager, and Lee (1993); Tomlinson (1995);
Tomlinson, Moon, and Callahan (1998); Westberg, Archambault, Dobyns, and a and b; Salvin (1993);
Tomlinson (2000 : 1); Tomlinson (2010) ทีว่า การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมี
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ประสิ ทธิ ภาพนันต้องตอบสนองความต้องการในการเรี ยนรู้ ความสนใจ ความพร้อมของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ความสอดคล้องกับหลักสู ตรและเนื อหา และให้ความสําคัญต่อจุดประสงค์และกลยุทธ์ของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนเพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง และยังสอดคล้องกับ Collins & Amabile (1999);
Csikszentmihalyi (1990) ที ว่า ความสนใจของนักเรี ยนจะเกิ ดขึ นได้ก็ต่อเมือเกิ ดจากแรงจูงใจในการ
เรี ยนรู้ซึงเป็ นสิ งสําคัญในการปรับปรุ งการเรี ยนรู้ ความสนใจส่ วนบุคคลเป็ นการเชือมโยงระหว่างจุดเด่น
ของนัก เรี ย นให้ส อดคล้อ งกับ บริ บ ททางวัฒ นธรรม ประสบการณ์ ส่ ว นตัว ของผู้เ รี ย น คํา ถามหรื อ
ความรู้สึกทีตรงตามความจําเป็ นเพือใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน และยังสอดคล้อง
กับ Brown and others (1986) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรี ยนการสอนทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางใน
การเรี ยนนันจะต้องมี การวิเคราะห์ผูเ้ รี ยน เพือที จะสามารถจัดการเรี ยนการสอน ซึ งตอบสนองความ
แตกต่างของผูเ้ รี ยน
2.3 ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้ พบว่า ครู มีความสามารถใน
การออกแบบหน่ วยการเรี ย นรู ้ / แผนการเรี ย นรู ้ หลังใช้รู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สู งกว่าก่อนใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ทังนี อาจ
เป็ นเพราะว่ารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน ทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีช่วยเสริ มสร้างให้ครู สามารถเลือกรู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนทีเกี ยวข้องกับการเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่ างระหว่า งบุ คคล รวมถึ งเป็ น ผูอ้ าํ นวยความสะดวก เพื อนคู่ คิด เพื อนร่ วมทางในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความพร้อม ความสนใจ เพือให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้า งองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ตลอดจนฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการสะท้อนความคิดของตนเองเพือให้การพัฒนาการเรี ยนการ
สอนของครู มีประสิ ทธิ ภาพและก้าวไปสู่ ความเป็ นมืออาชี พ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนให้
สู่ การเรี ยนรู ้ ในยุคปั จจุ บนั และในศตวรรษที 21 ต่ อไป และยังพบว่า รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยพัฒนาสมรรถนะการสอนของครู ให้
มี ค รู มี ความสามารถในการออกแบบหน่ วยการรู ้ / แผนการเรี ย นรู ้ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ และยัง พบว่ า
ครู สามารถออกแบบการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคลด้วยรู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการ
สอนที หลากหลาย ซึ งประกอบด้วย รู ปแบบการเรี ยนรู้แ บบร่ วมมื อ เช่ น เทคนิ คการสอนแบบ 4MAT,
เกม, STAD รู ปแบบการสอนแบบซิ ปปา, เกม, เพลง, บทบาทสมมติ, สถานการณ์จริ ง, เทคนิ คการใช้
คํา ถาม, บทเรี ยนสําเร็ จรู ป, ชุ ดการสอน, เอกสารประกอบการเรี ยนรู้ และการเรี ยนรู้ อิ งถิ นฐาน ซึ ง
สอดคล้องกับ Rogers, อ้างถึงในวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542); วิชยั วงษ์ใหญ่ (2544 : 1 - 13); พิมพันธ์
เดชะคุปต์ (2550); กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2544 : 5 - 7); American Psychological
Association (1997) ที ว่า การจัดการเรี ยนการสอนที เน้นผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการกําหนดจุดมุ่งหมาย
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กิจกรรม และวิธีการเรี ยนรู้ ได้คิดเอง ปฏิบตั ิเอง ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง รวมทังได้ประเมินผลการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ตามศักยภาพ ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของแต่ ละคน และหลักสําคัญของ
การกําหนดเป้ าหมายในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ทีจะให้ผเู้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ได้นนั
ครู ตอ้ งคอยเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ น แนะนํา และชี แนวทางในการเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้สามารถสร้ าง
ความรู ้ความเข้าใจทีเกิดขึนจากการจัดการเรี ยนรู ้ สามารถเชื อมโยงองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง พร้อมกับหา
และนําวิธีการทีได้จากการเรี ยนรู้ทีเป็ นประโยชน์ ในการดํารงชี วิต โดยที ครู ตอ้ งจัดกิ จกรรมการเรี ยน
เรี ยนการสอนให้ตรงตามความต้องการและศักยภาพของผูเ้ รี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ทีมีความหมาย
อย่างแท้จริ ง การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้มีประประสิ ทธิ ภาพนัน ครู ตอ้ งใช้กลยุทธ์ วิธีการ เทคนิ คการ
สอนหรื อรู ป แบบการสอนที จะทํา ให้ ผู ้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเองที เกิ ด จากข้อ มู ล พื นฐานหรื อ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทีได้จากผูเ้ รี ยน ซึ งมีความแตกต่างกันออกไป โดยที ครู ตอ้ งเป็ นผูจ้ ดั กระบวนการ
เรี ยนรู ้ทีส่ งเสริ มกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อนั จะส่ งผลต่อคุณลักษณะนิ สัยทีดีให้กบั ผูเ้ รี ยน เพือจะได้
สามารถคิดและสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มาเรี ยม นิ ลพันธุ์และคณะ
(2549) การพัฒ นารู ปแบบการครุ ศึ ก ษาเชิ งสร้ า งสรรค์และผลิ ต ภาพ : กรณี ศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร การวิ จัย เรื อง การพัฒ นารู ป แบบการครุ ศึ ก ษาเชิ ง สร้ า งสรรค์แ ละผลิ ต ภาพ :
กรณี ศึ ก ษาคณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ศิ ลปากร มี วตั ถุประสงค์การวิจัยเพื อ 1. ศึ กษาสถานภาพ
รู ป แบบการครุ ศึ ก ษาเชิ ง สร้ า งสรรค์ และผลิ ต ภาพในด้า นคุ ณ ลัก ษณะผู้เ รี ยน กระบวนการสอน
การบริ หารองค์กร และหลัก สู ตรผลิ ตครู ข องคณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ศิ ลปากร 2. ทดลองใช้
รู ปแบบกระบวนการสอน CRP คือ การสอนแบบตกผลึก (Crystal-Based Learning) การสอนแบบวิจยั
(Research-Based Learning) และการสอนแบบเชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productivity-Based Learning)
3. เสนอรู ปแบบการครุ ศึกษาเชิ งสร้างสรรค์และผลิตภาพของคณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้านคุ ณลักษณะผูเ้ รี ยน พบว่า นักศึ กษาคณะศึ กษาศาสตร์ ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะที พึงประสงค์ ได้แก่
1. รู้ทนั โลก คื อ มีทักษะในการแสวงหาคัดสรรและสร้างความรู้ มีทกั ษะในการใช้และจัด การความรู้
มี ทกั ษะทางวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา มี ทกั ษะทางภาษาและ
การสื อสาร 2. เรี ยนรู ้ชาํ นาญเชี ยวชาญปฏิบตั ิ คือ มีการคิ ดใหม่ คิ ดสร้างสรรค์ คิดแจ้งแทงตลอด มีจิตมุ่ง
คุณภาพมาตรฐานความเป็ นเลิศ 3. รวมพลังสร้างสรรค์สังคม คื อ มีการทํางานเป็ นที ม สร้างเครื อข่าย มี
ความสามารถในการบริ หารจัดการ มีการแข่งขัน อดทน สู ้สิงยากเห็นแก่ส่วนรวม มีความเป็ นธรรมและ
ยังยื น และ 4. รั ก ษ์ว ฒั นธรรมไทย ใฝ่ สั น ติ มี ค วามรั ก ษ์ค วามเป็ นไทย ยึ ด มันในสั นติ ธ รรม โดยทุ ก
คุณลักษณะอยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการสอน พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการสอน
แบบตกผลึก แบบวิจยั และแบบเชิ งผลิตภาพ โดยใช้บางขันตอน และมีการใช้การสอนแบบเชิ งผลิตภาพ
ทุกขันตอนมากที สุ ด โดยอาจารย์มีการเตรี ยมแหล่งเรี ยนรู ้ กรณี ตวั อย่างจัดหาผูเ้ ชี ยวชาญ และร่ วมกับ
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ผูเ้ รี ยนกําหนดเป้ าหมายมี การวางแผนดําเนิ นการและติ ดตามประเมิ นผลงานร่ วมกัน และนักศึ กษาส่ วน
ใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าอาจารย์ใช้รูปแบบการสอน CRP บางขันตอนและใช้การสอนแบบเชิ งผลิตภาพ
มากทีสุ ด ส่ วนผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า การสอนแบบตกผลึก ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนมีการวางแผนและ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนไปศึกษา ค้นคว้า นํามาเสนออภิปราย ประมวลผลและปรับแก้ แล้วจึ ง
เสนอผลงานทีตกผลึก เพืออภิปรายร่ วมกันและให้ผเู ้ รี ยนประเมินและสรุ ปด้านหลักสู ตร พบว่า หลักสู ตร
ครู 5 ปี มีองค์ประกอบของหลักสู ตรในด้านปณิ ธาน ปรัชญา วัตถุประสงค์ คําอธิ บายรายวิชา มีความ
สอดคล้องกัน หลักสู ตรมุ่งการแสวงหาความรู ้ พัฒนาอาชี พ ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นไทย
และท้องถิ น รู ้ จกั ใช้เทคโนโลยีในการศึ กษาค้นคว้า รู ้ เท่ าทันวิ ทยาการและการเปลี ยนแปลง มี การฝึ ก
ปฏิ บตั ิเกี ยวกับวิชาชี พครู และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์และคณะ (2550) ได้ทาํ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบ CRP ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งในการเรี ยนรู ้เพือเปลียนผ่านการศึกษา
เข้าสู่ยคุ เศรษฐกิจฐานความรู ้ โดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนนี เกิดจากแนวคิด 8 แนวคิด 1. การเรี ยนรู้แบบ
กํา กับตนเอง 2. การเรี ยนแบนําตนเอง 3. การเรี ยนรู้ ตามสถานการจริ ง 4. การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
5. การเรี ยนรู ้แบบร่ วมแรงพลัง 6. การเรี ยนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 7. การเรี ยนรู้แบบใช้วิจยั เป็ นฐาน
8. การเรี ยนรู้แบบโครงงาน การเรี ยนการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน
เชิ งรุ กที เน้นการสร้ า งสรรค์ ให้ได้ผลิ ตภาพ ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. เป็ นวิธีการเรี ยน
การสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนสร้างผลงานอันเกิ ดจากความคิ ดที ตกผลึกของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนต้องมีบทบาทในการ
ค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเองตามประเด็นที ผูส้ อนให้แนวทางไว้กว้าง ๆ และสะท้อนความคิ ดจากการ
ค้นคว้านัน ๆ และพัฒนาเป็ นงานเขียนทีสามารถนํามาวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกันกับผูเ้ รี ยนอืน ๆ และผูส้ อน
ตามหลักการทีว่า กระบวนการเขี ยนและกระบวนการพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์เป็ นเครื องมือสําคัญ ที ช่ วย
ให้ผูเ้ รี ยนได้กลันกรองความคิ ดจะเกิ ดการตกผลึ ก 2. การเรี ยนการสอนแบบวิจัย (Research-Based
Learning : RBL) การเรี ยนการสอนแบบวิจยั มีกระบวนการวิจยั เป็ นแก่นของกระบวนการเรี ยนการสอน
ซึ งสอดคล้องกับกระบวนการแสวงหาความรู ้ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) นัน
ก็คือ วิธีการค้นหาแสวงหาความจริ งหรื อความรู ้ โดยอาศัยพื นฐานจากการคิ ดแบบอนุ มานและอุปมาน
(Deductive-Inductive Method) และวิ ธี ก ารคิ ด แบบใคร่ ค รวญรอบคอบ (Reflective Thinking)
เช่นเดียวกับ การเรี ยนตามวิถีพุทธตามแนวอริ ยสัจสี ประกอบไปด้วย 4 ขันตอน คื อ ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ
มรรค 3. การเรี ยนการสอนเชิงผลิตภาพ (Productive-Based learning) การเรี ยนการสอนเชิงผลิตภาพเป็ น
การจัดการเรี ยนการสอนที เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนด้วยการปฏิ บตั ิ งานจากกิ จกรรมในการเรี ยน
ที มีคุณค่ าต่ อสังคม โดยใช้ทฤษฎี แหล่งการเรี ยนรู ้ และแนวทางปฏิ บตั ิ ทีหลากหลายในการแก้ปัญหาที
ตนเองสนใจ โดยการวางแผนงาน และใช้กระบวนการกลุ่ม
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2.4 ความสามารถในการวัดผลประเมิ น ผลที เน้นความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คล หลังการใช้
รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุ ด ซึ งสอดคล้องกับผลการสังเกตการสอน ครังที 1, 2 ด้านการวัดผลและ
ประเมิ นผล พบว่า อยู่ในระดับมากและมากที สุ ด ผลการประเมิ นตนเอง ครั งที 1, 2 พบว่ า ด้า นที 1
การวางแผนและการเตรี ยมการเรี ยนการสอน องค์ประกอบที 1f การออกแบบการวัดผลประเมินผล
สํา หรั บผูเ้ รี ยน อยู่ในระดับมากและดี มาก ด้า นที 2 สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน องค์ประกอบที 2d
การบริ หารจัดการพฤติกรรมของนักเรี ยน อยู่ในระดับมากและดีมาก และด้านที 3 การสอน องค์ประกอบ
ที 3b การใช้เทคนิ คการตังคําถามและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน อยู่ในระดับมากและมาก
ที สุ ด ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลมี ก ระบวนการในการพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถสํา หรั บ ครู ใ นการวัด และ
ประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลระหว่างเรี ยน (Assessment for Learning) การประเมินตามสภาพ
จริ ง (Authentic Assessment) ในการประเมินความรู้ความสามารถของผูเ้ รี ยน และยังพบว่ารู ปแบบการ
พัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคลเสริ มสร้างให้ครู
สามารถใช้เครื องวัดและประเมิ นผล การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนที หลาก ได้แก่ แบบสังเกตพฤติ กรรม แบบ
บันทึ กพฤติ กรรม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิ นชิ นงานและภาระงานสํา หรั บผูเ้ รี ยน Portfolio และ
แบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน ซึ งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545 : 159) ที กล่าวว่า
การวัดผลและประเมินผลตามแนว การสอนทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จะนิยมใช้การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริ ง (Authentic Assessment) ซึ งเป็ นการวัดและประเมินผลทีบ่งบอกถึงระดับความรู ้ ความสามารถ
ทีเกิ ดขึนในตัวผูเ้ รี ยน อันเนืองมาจากการให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ จนกระทังได้ผลงานในรู ปแบบหนึ ง
ออกมาในตอนสุ ดท้าย เทคนิคทีนิยมใช้ ได้แก่การใช้ Portfolio การใช้แบบทดสอบความสามารถจริ ง
(Authentic Test) การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การสาธิ ต การนําเสนอผลงาน เป็ นต้น
ลักษณะสําคัญของการวัดและการประเมิ นผลจากสภาพจริ งมี ดงั นี และยังสอดคล้องกับ Differentiated
Instruction Educator’s Package (2010) ที ว่า ในการประเมินการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลนัน เป็ นวิธีการที รวบรวมข้อมูลทีได้จากความพร้อม ความต้องการ ซึ งเป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ครู สามารถใช้ขอ้ มูล เหล่านี ในการออกแบบและสร้างเครื องมือวัดผลประเมินผล
ให้กบั ผูเ้ รี ยนที มีความแตกต่างกัน หากครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนทีได้ขอ้ มูลทีถูกต้อง แม่นยํา เชื อถือและมี
ความสอดคล้องกับนักเรี ยน ก็จะสามารถที จะจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที เสริ มสร้างและสนับสนุ น
การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม และครู ผสู ้ อนสามารถปรับกระบวนการเรี ยนการสอนเพือช่วย
ให้นักเรี ย นเกิ ดการเรี ย นรู ้ ได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ การประเมิ นผลระหว่า งเรี ยน (Assessment for
Learning) เป็ นการประเมิ นผลการระหว่างเรี ยนที ช่ วยให้ครู สามารถออกแบบและปรั บปรุ งการเรี ยน
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การสอนให้มีความสอดคล้อง ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน และนําผล การประเมินทีได้มาใช้เป็ น
ข้อมูลในการตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนว่า “รู ้อะไร ได้อะไร ไม่รู้อะไร ไม่ได้อะไร” นอกจากนี ยังใช้เป็ นข้อมูล
เพือให้ครู ปรับปรุ งและกําหนดเป้ าหมายของการเรี ยนการสอนในการประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
โดยมีการประเมินก่อนเรี ยนหรื อระหว่างเรี ยนควบคู่กนั ไป การประเมินผลก่อนการเรี ยน (การประเมิน
การวินิจฉัย) (Assessment before Instruction (Diagnostic Assessment)) การประเมินผลก่อนเรี ยนทําให้
ครู มีขอ้ มูลเกี ยวกับความพร้อมของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้ ทีสามารถจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเกิดองค์
ความรู ้ และทัก ษะใหม่ ๆ ที สอดคล้องกับ ความสนใจและทัศ นคติ ข องนักเรี ยน ใช้เป็ นข้อมูล ในการ
กําหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการเรี ยนการสอนในเรื องต่อไป และช่ วยให้ครู ผูส้ อนในการวางแผนการ
กํา หนดภาระงานในการจัด การเรี ย นการสอนที ตอบสนองความต้อ งการ ความสนใจของนัก เรี ย น
ตลอดจนความพึงพอใจในการเรี ยนรู้นกั เรี ยน เช่ น การใช้แผนผังความคิด (Mind map) หรื อ Graphic
Organizer ทีสะท้อนทักษะการคิดแก้ปัญหาสําหรับผูเ้ รี ยน การประเมินสรุ ปผลการเรี ยนรู้ (Assessment as
Learning) เป็ นกระบวนการในการสรุ ปความคิด รวบยอดทีสะท้อนถึงความรู้ ความพร้อม ความสนใจ
และความสามารถของผู้เ รี ย น รวมถึ ง ใช้เ ป็ นข้อ มู ล สํา คัญ ระหว่ า งการการเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้เพือตรวจสอบ ปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น แบบ
ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินตนเอง เป็ นต้น ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yi-Fang Liu (2008)
ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลแบบยืดหยุ่นในห้องเรี ยน
โปรแกรม EFL (English as a Foreign Language) ของครู ผลทีได้จากการวิจยั โดยการศึกษาค้นคว้า
วรรณกรรมหรื อเอกสารทีเกียวในการตอบคําถามการวิจยั เรื องนี พบว่า ครู กลุ่มทีสอนในโปรแกรม EFL
ทีใช้วิธีการสอนแบบยืดหยุ่นและกระบวนการกลุ่มทําการเรี ยนการสอนดี ขึน และยังพบว่า เมือครู เริ ม
สอนด้วยวิธีการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทําให้รู้จกั นักเรี ยน (Interests) ลีลาการเรี ยนรู้
(Learning Styles) ความสนใจและความกล้าแสดงออก (Readiness and Talents) เพิ มมากขึ น ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม และการ์ ดเนอร์ ทีว่าการเรี ยนรู ้ทางด้านสติ ปัญญา จะประสบผลสําเร็ จได้
นันต้องจัดกิ จกรรมให้สอดคล้องกับหลักสู ตร และยังพบว่า วิทยานิ พนธ์เล่มนี ได้ให้ขอ้ เสนอแนะที ว่า
หากต้องการทําความเข้าใจการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุคคลและหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนมากยัง ควรใช้มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Graphic Organizers) เพิมขึน ดังนัน การจัดการเรี ยนการ
สอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างให้สอดคล้องกับหลักสู ตร และควรให้ครู ได้ลองใช้วิธีการเรี ยนการสอน
ทีหลากหลายและท้าทายในโปรแกรม ELLs (English-Language Learners) ให้ประสบผลสําเร็ จมาก
ยิงขึน
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2.5 ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล พบว่า ครู มี
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล หลังใช้รูปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สู งกว่าก่อนใช้รูปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทีสุ ด ทังอาจเป็ นเพราะว่ารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่ งผลให้ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการเรี ยนที เน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ผเู้ รี ยนทีสะท้อนถึง ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และ
ความพร้อมของนักเรี ยน 2. การออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู ้ ทีเน้นความแตกต่ างระหว่าง
บุคคล 3. กลยุทธ์การจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่ น เทคนิ คการตังคําถาม
การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้แผนทีความคิด การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เช่น 4MAT, STAD, TG เป็ นต้น
การจัดการเรี ย นการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ การจัดประสบการณ์ ตรงให้กับผูเ้ รี ยนในระดับก่ อ น
ประถมศึกษา ชุดการสอน บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เอกสารประกอบการสอน อินเทอร์ เน็ต การเรี ยนรู้แบบ
โครงงาน การจัดเรี ยนรู้แบบ 5E และการจัดการเรี ยนรู ้ แบบอิ งถิ นฐาน (Place Base Learning) ซึ ง
สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2548 : 204); กาญจนา คุณารักษ์ (2545 : 7); วัชรา เล่าเรี ยนดี (2556 :
260); เควิน ครู ส (Kevin Kruse. 2008 : 1); จอยซ์ เวลล์ และแคลฮอน (Joyce, Weil and Calhoun, 2009 :
21-37); เซเลอร์ และคณะ (Saylor and others, 1981 : 271); สเทิร์น (Stern 1984 : 47); Tomlinson,
Brimijoin, Narvacez (2008 : 72); Zepeda (1956 : 10); Similarly, Kazemi and Frank (2003);
The National Education Association (NEA, 2003 : 2); American Education Research Association.
(AERA, 2005 : 2); Haycock. (1998), McCall (1997); Glickman and others (2010) ทีว่ารู ปแบบ การ
พัฒนาวิชาชี พครู ทีดี ตอ้ งช่ วยให้ครู สามารถรู ้ช่องว่างหรื อจุดที ตัวเองต้องปรับปรุ งแก้ไขและเข้าใจความ
ต้อ งการของผู ้เ รี ย นมากยิ งขึ น และครู ค วรได้รู้ วิ ธี ก ารสอน หลัก สู ต ร สื อการเรี ยนการสอนที ใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนต้องมี ความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน เพือช่ วยปรับปรุ งและ
พัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และนําผลทีได้จากการจัดการเรี ยนการสอนมาใช้เป็ นข้อมูล
สําหรับเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิการสอนทีสะท้อนถึงนักเรี ยนทีได้จากการสังเกตการสอน การประเมิน
ตนเอง วิธีการและสื อการเรี ยนการสอน อันเกิดจากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ เช่น นักเรี ยน ครู ผูร้ ่ วมสังเกตการ
สอนและผูป้ กครอง ส่ งผลให้ครู สามารถพัฒนาหลักสู ตรและวิเคราะห์หลักสู ตร กลยุทธ์การเรี ยนการ
สอน และการวัดและประเมินผลทีมีความเหมาะสมกับนักเรี ยนมากยิงขึน ซึ งประกอบด้วย 1. การวินิจฉัย
ปัญหา 2. การกําหนดวัตถุประสงค์ 3. การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน/วิเคราะห์การเรี ยนการสอน 4. การกําหนด
เนื อหา 5. วิธีการเรี ยนการสอน 6. กลยุทธ์การเรี ยนการสอน 7. การจัดการเรี ยนการสอน 8. หลักสูตร
9. สื อการเรี ยนการสอน 10. การวัดและประเมินผล 11. การสะท้อนผล/การปรับปรุ งการจัดการเรี ยน
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การสอน 12. การพัฒนาการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน 3. การปรับปรุ งคุณภาพผูเ้ รี ยน
14. การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 15. การทําวิจยั
2.6 ความสามารถในการทําวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน พบว่า ครู มีความสามารถในการวิจยั /วิจยั ใน
ชันเรี ยน หลังใช้รู ปแบบการพัฒนาวิ ช าชี พครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล สู งกว่าก่อนใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลมีกระบวนการในการเสริ มสร้างให้
ครู มีความสามารถในการพัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยกระบวนการวิจยั อันประกอบด้วย 1. การกําหนด
ปั ญหาการวิจยั 2. การตังชื อการวิจัย 3. การกําหนดวัตถุประสงค์ 4. การกํา หนดนิ ยามศัพท์ 4. วิธีการ
ดําเนิ นการวิจยั 5. การเขี ยนรายงานการวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยน ซึ งสอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์
(2550); ทิศนา แขมมณี (2547 : 36 - 37); สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ และคณะ (2545 : 17–18 ); พิมพันธ์ เดชะ
คุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2550 : 23 - 24); Tomlinson (2001 : 16); กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ
(2544 : 6 - 7) ทีว่า บทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนันต้อง
คํานึงถึง 1. วิเคราะห์ผเู้ รี ยน 2. ประเมินความพร้อมของนักเรี ยน 3. ศึกษาแนวคิด หลักการและเทคนิ ค
การสอนต่าง ๆ 4. วิเคราะห์หลักสูตร 5. ออกแบบการเรี ยนการสอน 6. จัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง
กับ หลัก สู ต รและผูเ้ รี ย นโดยที ครู เป็ นผูช้ ่ ว ยในการอํา นวยความสะดวกและเป็ นผูต้ ิ ด ตามตรวจสอบ
7. ออกแบบการวัดและประเมิ นผลให้มีความสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน 8. วิเคราะห์ผลการจัดการเรี ยนการ
สอนเพือใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยใช้
การวิจยั เป็ นฐาน และยังสอดคล้องกับ Tomlinson (2000 : 7); Tomlinson และ McTighe (2006);
National Research Council, Wiggins และ McTighe (1998) ทีว่า การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลนัน ครู ตอ้ งเลือกและใช้วิธีการสอนที จะช่ วยให้นกั เรี ยนได้เข้าถึงแก่นของเนื อหา
ซึ งประกอบด้วย ให้ความอิสระด้านการคิดทีเกิดจากการอ่าน การแลกเปลียนเรี ยนรู ้จากการอ่าน วิเคราะห์
เนื อหาจากเทป เนื อหาจากภาพ, การฟั งเพือความเข้าใจ, วิจยั ออนไลน์, การติดต่อสื อสารกับผูเ้ ชี ยวชาญ,
กระบวนการจัดกลุ่ม, การเรี ยนการสอนที เน้นกระบวนการกลุ่มย่อย มากกว่าที จะเน้นการเปลียนแปลง
การเรี ยนการสอนของตัวเอง และครู ตอ้ งจัดกระบวนการให้ผเู้ รี ยนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดรวบ
ยอด และทักษะเกิดขึนจากเนื อหาหรื อศาสตร์ ของแต่ละวิชาอย่างแท้จริ ง ฉะนันครู สามารถจัดกระบวนให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเชื อมโยงเนื อหาสาระและเกิดความคิดรวบยอดทีจะสามารถนําไปไปใช้ในชี วิตประจําวัน
รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ ยตัวเอง กระบวนการจึงเป็ นคําทีมีความหมายตรง
กับคําว่า กิ จกรรม ซึ งเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยน การสอนที สามารถนําผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายของ
เนื อหาและความล้ม เหลวในการคิ ด ของผูเ้ รี ย นได้เ ช่ น เดี ย วกัน ดัง นันครู ต้อ งจัด กระบวนการหรื อ
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ประสบการณ์ ไ ด้เ ข้า ถึ ง ความรู ้ ความเข้า ใจ และทัก ษะซึ งเป็ นทัก ษะที มี ค วามจํา เป็ นต่ อ ผูเ้ รี ย น ซึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Diana Lawrence - Brown (2004) การเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคลมี ส่วนช่ วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กบั นักเรี ยนที มี ความเป็ นเลิศและนักเรี ยนที มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญและมีความเหมาะสมกับห้องเรี ยนทัว ๆ ไป การเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นแนวคิ ดที เป็ นระบบทีสามารถวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนได้
ตรงตามมาตรฐานและบริ บทของการเรี ยนการสอน พร้อมกับมี ความหลากหลายในการใช้กลยุทธ์การ
เรี ยนการสอนที เป็ นประโยชน์และนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้ ซึ งจะเห็นได้จากการจัดการเรี ยนการ
สอนที ประสบผลสํ า เร็ จ กับ เด็ ก นัก เรี ย นที มี ค วามบกพร่ อ งในการเรี ย นรู ้ ที สามารถเรี ย นรู ้ แ ละการ
แสดงออกในชันเรี ยนทีจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.7 ความสามารถทางด้านทักษะการคิดของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมี ทกั ษะการคิด หลังใช้
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล สู งกว่า
ก่อนใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
โดยภาพรวม อยู่ใ นระดับ ดี ม าก ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ มสร้ า ง
สมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลมี ก ระบวนการที ช่ ว ยเสริ มสร้ า งให้ ค รู มี
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการเรี ยนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคลที สะท้อนถึ งการคิ ด การ
ออกแบบชิ นงาน ภาระงาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทีเกิ ดจาก 1. การวิเคราะห์ผเู้ รี ยนทีสะท้อนถึง
ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และความพร้ อ มของนัก เรี ย น 2. การออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ /
แผนการเรี ยนรู ้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. กลยุทธ์การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น เทคนิ คการตังคําถาม การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้แผนทีความคิด การเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมื อ เช่ น 4MAT, STAD, TG เป็ นต้น การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ การจัด
ประสบการณ์ ต รงให้กับ ผูเ้ รี ย นในระดับก่ อนประถมศึ ก ษา ชุ ด การสอน บทเรี ย นสํา เร็ จรู ป เอกสาร
ประกอบการสอน อินเทอร์ เน็ต การเรี ยนรู้แบบโครงงาน การจัดเรี ยนรู้แบบ 5E และการจัดการเรี ยนรู้
แบบอิงถินฐาน (Place Base Learning) ของครู ซึ งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist
Theory) เป็ นทฤษฎี การเรี ยนรู ้ทีมุ่งเน้นหรื อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ แสวงหาความรู ้ดว้ ย
การนําความรู ้เดิ มมาเชื อมโยงให้เกิ ด การเรี ยนรู ้ เรื องใหม่ได้อย่างต่อเนื อง ทําให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะ
การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื องตลอดชี วิต ผูเ้ รี ยนได้วิเคราะห์หรื อตังคําถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการ
สะท้อนความคิด (Reflective Thinking) มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยนคนอืนในกลุ่มมีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ
(Action Learning) ซึ งนําไปสู่ การค้นคว้าหาคําตอบหรื อสร้างความรู ้ใหม่ และยังสอดคล้องกับ ทิศนา
แขมมณี (2545: 94-96); เสริ มศรี ไชยศร (2536 : 126 - 127); สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ
(2533 : 51); อารี พันธ์มณี (2537: 9); Anderson and others, อ้างถึงใน กรมวิชาการ (2535: 2); Wallach
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and Kogan, อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี (2544: 154) ทีได้กล่าวถึง การสร้างสรรค์เป็ นความสามารถในการ
คิดได้อย่างสัมพันธ์กนั และเชื อมโยงกันได้อย่างมีความหมาย ซึ งพรรณี เกษกมล (2534 : 75) ได้กล่าวไว้
สอดคล้องกับอารี พันธ์มณี (2545 : 1) ทีว่าการสร้างสรรค์เป็ นความสามารถทีสําคัญอย่างหนึ งของมนุษย์
ที สามารถแสวงหาพัฒนา และดึ งเอาศักยภาพเชิ งสร้ างสรรค์ของคนในประเทศชาติ ออกมาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์มากเท่าใด ก็ยิงมีโอกาสพัฒนาและเจริ ญก้าวหน้าได้มากขึ นเท่านัน ดังจะเห็นได้จากประเทศ
พัฒ นาทังหลาย ซึ งจัด เป็ นประเทศผู ้นํา ของโลก ทังนี เพราะประเทศดัง กล่ า วมี ป ระชากร มี ค วาม
สร้างสรรค์ ประชาชนกล้าคิด กล้าใช้จินตนาการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ทีเป็ นประโยชน์
เอืออํานวยความสะดวกสบายเหมาะสมกับสถานการณ์กล่าวไว้ขา้ งต้น
ข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผูว้ ิจยั สรุ ปแนวคิดและมีขอ้ เสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะในการ
ทําวิจยั ครังต่อไป ดังนี
1. ข้อเสนอแนะในการนํารู ปแบบไปใช้
ครู ผูส้ อนสามารถนํารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่ า งระหว่างบุ คคล ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่า ง
บุคคล โดยคํานึ งถึงหลักการในการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน กลยุทธ์การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคล การวัดผลและประเมิ นผลที สอดคล้องกับความพร้ อม ความสนใจ ความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน และการพัฒนางานประจําให้เป็ นงานวิจยั
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.2 หน่ วยงานที เกี ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พครู ควรนําหลักการและแนวคิ ดของรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ไปประยุกต์ใช้
ในการเผยแพร่ ความรู ้ ให้กบั ครู ผูส้ อน หรื อบุคลากรทางการศึ กษา ได้นาํ ไปใช้เป็ นแนวทางการพัฒนา
วิชาชี พครู และจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคล ร่ วมถึงผัดยกระดับผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนให้สูงขึน
2.2 ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุนให้ครู ผสู้ อนสามารถนํารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนที เน้น
ความแตกต่ างระหว่างบุคคล โดยการสนับสนุ นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื อการเรี ยนการสอน แหล่ง
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ ทังในและนอกโรงเรี ยน และทีสําคัญต้องสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั ครู ผสู ้ อน

412
3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
3.1 ในการศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคล โดยเน้นศึ กษาเฉพาะการวิเคราะห์ผูเ้ รี ยน กลยุทธ์การเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคล การวัดผลประเมิ นผลที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล และการทํางานประจําให้เป็ น
กระบวนการวิจยั ดังนันควรมีการวิจยั เพิมเติ มในเรื อง การพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลทีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที 21 ทีประกอบด้วย ทักษะการคิดสร้างสรรค์และทักษะ
การสร้างนวัตกรรมใหม่ (Creativity and Innovation) ทักษะการคิดวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะการสื อสาร (Communication) และทักษะการมีส่วนร่ วม
(Collaboration)
3.2 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที พัฒนาขึ นกับครู ผสู ้ อนมีความสามารถวิเคราะห์ผเู้ รี ยนตามลีลาการเรี ยนรู้
(Learning Style) และพหุปัญญาของผูเ้ รี ยน (Multiple intelligence) เนืองจากผูเ้ รี ยน มีความแตกต่างกัน
และมีวิธีการเรี ยนรู ้ทีแตกต่างกัน ดังนันควรมีการวิจยั เพิมเติมในกลุ่มทีมีความเป็ นเลิศทางการเรี ยนรู ้ หรื อ
กลุ่มนักเรี ยนที มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ และควรมีการวิจยั เกี ยวกับความแตกต่างในการสอนของ
ครู เพือพัฒนาความเป็ นเลิศทางด้านการเรี ยนการสอน
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สอนที ตรงตามความรู ้ ความสามารถ ความถนัด ความพร้อม ความสนใจ และความต้องการของผูเ้ รี ยน
รวมถึงสามารถนําผลทีได้จากการจัดการเรี ยนการสอนมาใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศเพือปรับปรุ งและพัฒนา
เปรี ยบเทียบผลการจัด การเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คล ได้รั บ ความกรุ ณ า และความช่ ว ยเหลื อ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิ ส าข์ จัติ ว ัต ร์ ,
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ , ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ย มนิ ลพันธุ์ , อาจารย์ ดร.ศักดิ สิ น
ช่องดารากุล, อาจารย์ ดร.วรรณา ช่องดารากุล ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงยิง
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.มารุ ต พัฒผล, อาจารย์ ดร.ศิ ริวรรณ วณิ ชวัฒนวรชัย, อาจารย์ ดร.
อธิ กมาส มากจุย้ , อาจารย์ ดร.โชติมา หนูพริ ก, อาจารย์ ดร.จิมมี ทองพิมพ์ ผูเ้ ชี ยวชาญทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําและช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่ องเกียวกับกับคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คุณค่าและประโยชน์ของคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการ
สอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูว้ ิจยั ขอมอบให้แด่บิดามารดาผูบ้ งั เกิ ดเกล้า คุณพ่องิ ว - คุณแม่
ละเอียด ปิ ยะศรี , คุณครู ยุทธนา ปิ ยะศรี , พ.ต.ท.พยงค์ - คุณครู วรณี นุ ชนุ่ ม,บูรพาจารย์ และญาติ พีน้อง
ตลอดจนผูม้ ีพระคุณทุกท่าน
บุญยฤทธิ ปิ ยะศรี
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แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกียวข้ องกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
การศึ ก ษามี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การพัฒนาชี วิต ความเป็ นอยู่ข องประชาชนและการพัฒ นา
ประเทศ และทรงถือว่า “การศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์” ดังกระแสพระราชดํารัส
และพระบรมราโชวาทซึงได้พระราชทานไว้ ณ โอกาสต่าง ๆ ทีอัญเชิญมาบางตอนความว่า
“...การพัฒนาให้ ประชาชนทัวไป มีความอยู่ดีกินดี มีความมันคงด้ วยการให้ การศึ กษา
การศึ กษาเป็ นเครื องมือสําคัญในการพัฒ นาบุคคลให้ มีคุณภาพ ให้ เป็ นทรั พยากรทางปั ญญาที มีค่า
ของชาติ...”
“...งานด้ านการศึ กษา เป็ นงานสําคัญที สุ ดอย่ างหนึงของชาติ เพราะความเจริ ญและความ
เสื อมของชาตินัน ขึนอยู่กับการศึกษาของพลเมือง เป็ นข้ อใหญ่ ...”
ดังนันวิชาชี พ ทางการศึก ษาที ทําหน้าที หลักทางด้า นการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทังการรับผิดชอบการบริ หารสถานศึกษา ในสถานศึกษา
ปฐมวัย ขันพืนฐาน และอุดมศึกษาทีตํากว่าปริ ญญา ทังของรัฐ และเอกชน และการบริ หารการศึกษา
นอกสถานศึ ก ษาในระดับเขตพืนทีการศึ กษาตลอดจน การสนับสนุ นการศึ ก ษา ให้บริ การหรื อ
ปฏิบตั ิงานเกี ยวเนื องกับการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน การนิ เทศและการบริ หารการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ (พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546) คุณภาพ
ของการศึกษาและคุณภาพของผูเ้ รี ยนขึนอยูก่ บั คุณภาพของครู เป็ นสําคัญ เพราะครู เป็ นผูม้ ีบทบาท
สําคัญอย่างยิงในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุจุดหมายปลายทางได้ การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็ จ
ได้หรื อไม่ขึนอยูก่ บั ครู ด้วยเหตุนี ครู จึงต้องเป็ นผูน้ าํ รู ้เท่าทันความเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึน
ในสังคม มีการปรับเปลียนบทบาทตนเองให้เป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลงเพือสร้างเยาวชนรุ่ นใหม่ให้มี
คุณภาพได้เหมาะสมกับยุคสมัย นอกจากความเปลียนแปลงทางสังคมแล้ว ยังมีการเปลียนแปลง
ปั จจัยภายในวิชาชี พครู เช่น นโยบายการปฏิรูปครู นโยบายของการผลิตและพัฒนาครู แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐาน
การศึกษา และปั จจัยภายนอกวิชาชีพครู เช่น การเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วัฒนธรรม สิ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นต้น ซึ งปั จจัยเหล่านีล้วนส่ งผลกระทบต่อ
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การศึกษาไทยและส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานของครู ทําให้ครู ตอ้ งมีการปรับเปลียนบทบาทของครู ให้มี
ลักษณะเป็ นผูน้ าํ ในการเปลียนแปลง
ฉะนันวิธีก ารสอนของครู ถือได้ว่า เป็ นส่ วนหนึ งของการพัฒนาวิชาชี พครู ทีจะส่ ง ผลให้
ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู้ แสวงหาหาความรู้ และค้นหาความรู้ รวมถึงฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมมือ แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ประดิษฐ์คิดค้นสิ งใหม่ ๆ ได้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผ่าน
กระบวนการเรี ยนการสอนทีเกิ ดจากการวางแผนของครู โดยการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยกระบวนการวิจยั อย่างต่อเนือง ข้อควรคํานึงทีจะส่ งผลให้การพัฒนาวิชาชีพครู ประสบผลสําเร็ จ
ต้องประกอบด้วย
1. การพัฒนาวิชาชีพครู จะประสบผลสําเร็ จได้นนต้
ั องมาจากการทํางานและวิเคราะห์
วิธีการเรี ยนการสอนทีสะท้อนผลทีเกิดขึนกับผูเ้ รี ยน
2. การเรี ยนรู้ขณะฝึ กปฏิบตั ิ (On the Job Learning) จะเป็ นตัวช่วยในการตัดสิ นใจและ
กําหนดเนือหาทีจะใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละวัน ซึ งเป็ นแนวคิดพืนฐานสําคัญในการ
วางแผนการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ งสรุ ปเป็ นแผนภูมิภาพได้ดงั นี

แผนภูมิภาพที การวางแผนการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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แนวทางการพัฒนาวิชาชี พครูเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
ในการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่า ง
บุคคล ถือได้วา่ เป็ นรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู (The Professional Development Model) สําหรับ
ครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษามี ความสําคัญต่อการพัฒนาการศึ ก ษาในปั จจุ บ นั อันเนื องมาจาก
ความเจริ ญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ การเปลียนแปลงทางด้านนโยบาย เป้ าหมาย
ทางการศึกษา ตลอดจนหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้หรื อการพัฒนาผูเ้ รี ยน การพัฒนา
วิชาชีพมีวตั ถุประสงค์หลักเพือปรับปรุ ง เปลียนแปลง และสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนใน
ชันเรี ยน ซึ งจะมีส่วนช่วยให้ครู สามารถจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างมีความคุณภาพและ
ช่ ว ยให้ ค รู ส ามารถคิ ด ออกแบบการเรี ย นการสอนที สอดคล้อ งกับ บรรยากาศแห่ ง การเรี ย นรู้
หลักสู ตร การวัดและประเมินผล การเรี ยนการสอน และการบริ หารจัดการในชันเรี ยน รวมถึงการ
จัดการเรี ยนการสอนครู สามารถเรี ยนรู้ในการทํางานและสามารถเลือกวิธีการเรี ยนการสอนทีมีความ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทีจะส่ งเสริ มความเป็ นวิชาการให้กบั ผูเ้ รี ยน ซึ งเป็ นกลยุทธ์หนึงของการเรี ยนรู้ที
จะสามารถสะท้อนผลการทํา งาน ตรวจสอบและสรุ ป ตัวอย่างในการทํางาน ตลอดจนทําให้ค รู
สามารถพัฒ นาทัก ษะและวิ นิ จ ฉัย ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นกับ ผูเ้ รี ย นและออกแบบบทเรี ย นให้ มี ค วาม
เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พทีจะช่วยให้ครู สามารถรู ้ช่องว่าง
หรื อจุดทีตัวเองต้องปรับปรุ งแก้ไขและเข้าใจความต้องการของผูเ้ รี ยนมากยิงขึน และครู จะได้รู้วา่ จะ
ใช้วิธี ก ารสอน หลัก สู ตร สื อการสอนอะไรที ตรงตามความต้องการหรื อ ปรั บ ปรุ ง การสอนให้
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน และเป็ นการเปรี ยบเทียบผลการทํางานทีส่ งผลต่อผูเ้ รี ยน ทีได้จากการสอบถาม
ความคิดเห็น วิธีการ สื อทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ผูร้ ่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร เพือใช้เป็ น
ข้อมูลในการศึกษาเปรี ยบเทียบสื อการเรี ยนการสอน วิธีการสอน ทีสามารถตรวจสอบการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน และช่วยให้ครู สามารถเลื อกหลักสู ตร พัฒนาหลักสู ตร กลยุทธ์การเรี ยนการสอน และ
การประเมินผลทีมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน การพัฒนาวิชาชีพจึงเป็ นรู ปแบบหนึ งของการพัฒนา
บุคลากรและปฏิ บตั ิกนั อย่างสมําเสมอ และการเรี ยนรู ้ ทีไม่มีทีสิ นสุ ด (Professional Development
is Learning) หรื อ การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพโรงเรี ย น (Professional Development is School
Improvement) หรื อการพัฒนาการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน (Professional Development
is Student Learning Development) นอกจากนี ในการพัฒนาวิชาชีพได้สรุ ปขันตอนในการพัฒนา
วิชาชีพทุก ๆ รู ปแบบ โดยทัวไปแบ่งเป็ น 3 ระยะของการเรี ยนรู้ คือ
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1. ขันเตรี ยมความพร้อม (Orientation)
2. ขันบูรณาการ (Integration) ปฏิบตั ิจริ งภายในความร่ วมมือของบุคคลากรทางการศึกษา
3. ขันปรับปรุ ง พัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพ (Refinement) ยิงขึน ด้วยการทดลองปฏิ บ ตั ิ
ไตร่ ตรองสะท้อนคิดอย่างต่อเนื อง และความร่ วมมือกัน ซึ งสรุ ปเป็ นแผนภูมิภาพได้ดงั นี

แผนภูมิภาพที ขันตอนการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
ฉะนันรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลจึงมีความสําคัญด้านหนึ งทางการนิ เทศการศึกษาหรื อการนิเทศการสอน เพือนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง สามารถดําเนินการได้โดยโรงเรี ยนเป็ นฐาน และ/หรื อผู้
นิเทศ ผูเ้ ชียวชาญจากภายนอกในหน่วยงานต้นสังกัดให้ความร่ วมมือ สนับสนุนและร่ วมปฏิบตั ิโดย
คณะครู ในโรงเรี ยนร่ วมมือกัน การฝึ กอบรมครู ประจําการ (In-service Training) ซึ งเป็ นรู ปแบบ
หนึ งของการพัฒนาวิชาชี พครู และปฏิ บตั ิกนั อย่างสมําเสมอจนถึ งปั จจุบนั ประการสําคัญการทีจะ
ขับเคลือนวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ประสบ
ผลสําเร็ จได้นนั ต้องได้รับความร่ วมมือ ความสนับสนุ นจากหลายฝ่ ายเข้ามาส่ วนร่ วม ซึ งสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทของผู้ ท ํา หน้ า ที การโค้ช (Coaching),
การโค้ช แบบเพื อนช่ ว ยเพื อน
(Peer Coaching), การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching), การโค้ชแบบพี
เลียง (Mentor Coaching), การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching และ
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ทํา ให้ก ารพัฒนาวิช าชี พ สามารถนํา ไปใช้อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพและพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาให้
ประสบผลสําเร็ จ โดยสรุ ปเป็ นขันตอนการดําเนินการดังแผนภูมิภาพ ต่อไปนี

แผนภูมิภาพที ขันตอนการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (BOONSARIT Model)
โดยมีขนตอนการพั
ั
ฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คลสู่ ก ารปฏิ บ ั ติ ก ารเรี ยนการสอนในชั นเรี ยนของครู ระหว่ า งการใช้ รู ปแบบ
ซึงประกอบด้วย
องค์ประกอบของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และแนวคิด ทฤษฎี หลักการทีสนับสนุน
จากการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุ ค คล ผูว้ ิจยั ได้รูปแบบรู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมีชือว่า (BOONSARIT Model) ซึ งได้พฒั นาขึนตาม
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี การออกแบบการเรี ยนการสอนเชิ งระบบ ตามแนวคิด ADDIE Model
ของเควิน ครู ส (Kevin Kruse, 2008 : 1) และการออกแบบการเรี ยนการสอนเชิงระบบของจอยซ์
เวลล์ และแคลฮอน ( Joyce, Weil and Calhoun, 2009 : 21-37) การวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) (มาเรี ย ม นิ ล พันธุ์ , 2555) ร่ วมกับ การศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลัก การที เกี ยวกับ
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การพัฒนาวิชาชี พ การโค้ช การนิ เ ทศ แนวคิดเกียวกับปั จจัยสนับสนุ นความสําเร็ จของการพัฒนา
วิชาชี พ การโค้ช (Coaching) การโค้ชแบบเพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching) การโค้ชเพือพัฒนา
ความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching) การโค้ชเพือ
การพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) และสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุ ค คล โดยรู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ า งสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล มี อ งค์ ป ระกอบคื อ หลั ก การ วัต ถุ ป ระสงค์ เงื อนไขความสํ า เร็ จ
ความสามารถในการจัด การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล และขันตอน
ของรู ปแบบ 9 ขัน ซึงมีองค์ประกอบ ดังนี
หลักการ : การพัฒนาวิชาชีพครู จะช่วยครู สามารถจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
วัตถุประสงค์ : เพือให้ครู มีความสามารถในการออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทีประกอบด้วย การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ , กลยุทธ์การเรี ยนการสอน,
การวัดและประเมินผล และการวิจยั
ซึ งรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พ ครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล (BOONSARIT Model) ไปใช้ในภาคสนาม โดยรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีองค์ประกอบทีเกียวข้องสัมพันธ์
กันทัง หลักการ วัตถุประสงค์ เงือนไขสู่ ความสําเร็ จ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและขันตอน 9 ขันตอน ดังนี
ขันที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) เป็ นการศึกษาข้อมูลพืนฐาน
ของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีเกิดขึนในห้องเรี ยน และร่ วมกัน
พัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน และเป็ นการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับการนํา
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ไปใช้ โดยเริ มต้น จากการสร้ า งความเชื อมันและความไว้ว างใจโดยการสร้ างความคุ ้นเคยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันโดยการสังเกตการสอนซึ งกันและกันและบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิ
ตามสภาพความเป็ นจริ งโดยไม่การประเมิน และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์กบั ครู ซึ งตลอด
กระบวนการมีผเู ้ ชียวชาญเป็ นพีเลียงและให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา (Coach, Mentor)
วัตถุประสงค์ เพือศึกษาสภาพและปั ญหาของครู และความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือนําไปสู่ การวางแผนการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนและคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
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วิธีการดําเนินการ
บทบาทของครู
1. ครู ร่วมกันสร้ า งความคุ ้นเคยและความสั ม พันธ์ ระหว่า งกัน และกันโดยการสั ง เกต
การสอนซึ งกัน และกัน และมี ก ารฝึ กการโค้ช (Coaching) การโค้ช แบบเพื อนช่ ว ยเพื อน
(Peer Coaching) การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor Coaching) การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching)
2. ครู ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาทีเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนโดยร่ วมกันศึกษาจากข้อมูล
สารสนเทศในชั นเรี ยน ผลการจัด การเรี ย นการสอนที สะท้อ นถึ ง ผลการเรี ยน เพื อนํา ไปสู่
การวางแผนการแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนและประเด็นทีจําเป็ นและสําคัญทีจะช่วยในการพัฒนาร่ วมกัน
3. ครู ร่วมกันวิเคราะห์ตนเองโดยการเชื อมโยงสภาพปั ญหาทีเกิ ดขึนภายในชันเรี ยนและ
ร่ ว มกํา หนดความต้อ งการจํา เป็ นในการพัฒ นาตนเองด้ว ยรู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อ
เสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล ทังด้านความรู้ความเข้าใจและ
สมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่า งระหว่า งบุ คคลเพื อนํา ไปสู่ ก ารแก้ไ ขปั ญหาและพัฒนา
การสอนให้สูงขึน
4. ครู ร่วมกันสรุ ปปั ญหาทีเกิดขึนทีส่ งผลถึงการจัดการเรี ยนการสอนของครู ความต้องการ
จําเป็ นในการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพือเป็ นการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการเรี ย นการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และร่ วมกันกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยปรึ กษาหารื อผูเ้ ชียวชาญ หรื อผูท้ ีทําหน้าทีในการโค้ช
บทบาทผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษา (Coach, Mentor) จะดูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครู และช่ วยในการหาแหล่ งของข้อมู ลที เป็ นประโยชน์ ต่อการวิเคราะห์ ปั ญหา และให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนแก้ไขปั ญหา การกําหนดความต้องการจําเป็ น การพัฒนาความพร้ อม
ของผูท้ าํ หน้าทีโค้ชและพีเลียง รวมถึงครู ผกู ้ ารโค้ชก่อนปฏิบตั ิการพัฒนาวิชาชีพครู
ขันที 1 การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O) คือ การจัดลําดับความต้องการจําเป็ น
อันเกิดจากการศึกษาข้อมูลพืนฐาน บริ บท และความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู ทีเกิ ดขึ นในชันเรี ยน และนําข้อมูลทีได้มาใช้การกําหนด
วัตถุประสงค์สาํ หรับการพัฒนาสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของครู
วัตถุประสงค์ เพือประมวลผลและจัดลําดับความต้องการจําเป็ นครู ในการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ร่ วมกันประมวลผลสภาพปั ญหา ผลการจัดการเรี ยนการสอน ความสําคัญและความ
ต้องการจําเป็ นในการพัฒนาวิชาชีพครู อนั เกิดจากขันที 1 โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศภายในชันเรี ยน
และโรงเรี ยนร่ วมกับการประมวลผล
2. ร่ วมกันจัดลําความสําคัญของปัญหาโดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากการศึกษาข้อมูลพืนฐาน
ในขันที 1 และร่ ว มกันกํา หนดวัตถุ ป ระสงค์ แนวทาง กระบวนการ หรื อกลยุท ธ์ม าช่ วยในการ
สนับ สนุ นรู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล
บทบาทผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษา (Coach, Mentor) จะดูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างครู และช่วยในการหาแหล่งของข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการประมวลผล วิเคราะห์ปัญหา
และให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดลําดับความสําคัญของปั ญหาเพือใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข
ปัญหา การกําหนดลําดับความต้องการจําเป็ น การพัฒนาความพร้อมของผูท้ าํ หน้าทีโค้ชและพีเลียง
รวมถึงครู ผกู ้ ารโค้ชก่อนปฏิบตั ิการพัฒนาวิชาชีพครู
ขันที 3 กําหนดวัตถุ ประสงค์ (Objective Setting = O) คื อ ครู ร่วมกันกําหนด
วัตถุ ป ระสงค์อนั เกิ ด จากจัด การกระทํา ข้อมู ล และการประเมิ นความต้องการจําเป็ นของครู จาก
ขันที 2 เพือกําหนดเป็ นวัตถุ ประสงค์ในการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วัตถุประสงค์ เพือกําหนดวัตถุ ประสงค์การพัฒนาวิชาชี พครู ในการขับเคลือนรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คลให้มี
ประสิ ทธิภาพ
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
ครู ร่ วมกั น กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพัฒ นา วางแผนการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู
อันประกอบด้วย การโค้ช (Coaching) การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) การโค้ชเพือ
พัฒนาความรู้ และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ชแบบพีเลี ยง (Mentor Coaching)
การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพครู ที
สะท้อนถึงสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล อันประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน (Knowing the Learner) 2. กลยุทธ์การออกแบบการเรี ยนการสอน (Instructional Strategies)
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3. การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล (Differentiated Instruction)
4. การวัดผลประเมินผล (Assessment for, as of Learning) 5. การทํางานประจําให้เป็ นการวิจยั
(Routine to Research) รวมถึ ง การสร้ า งเครื องมื อที ใช้ใ นการพัฒนาวิช าชี พ ครู โดยตลอด
กระบวนการมีผเู ้ ชียวชาญเป็ นพีเลียงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํา (Coach, Mentor)
บทบาททีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ในขันตอนนี ผูท้ ี ทํา หน้า ที เป็ นพี เลี ยงและผูใ้ ห้ ป รึ ก ษาแนะนํา จะให้ ค าํ แนะนํา เกี ยวกับ
การพัฒนาวิชาชี พครู อันประกอบด้วย เทคนิ ค และวิธีการโค้ช (Coaching) การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer Coaching) การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching) การโค้ช
แบบพีเลียง (Mentor Coaching) การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching)
และคอยเป็ นพีเลี ยงและให้ค าํ ปรึ ก ษาเกี ยวกับ การพัฒนาการเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล อันประกอบด้วย เทคนิ คและวิธีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน การออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู้/
แผนการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การวัด
และประเมินผล และการพัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยกกระบวนการวิจยั
ขันที 4 เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N) คือ ขันพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และการสร้างเครื อข่าย
การปฏิ บตั ิ ก ารให้ก ับครู โดยการเชิ ญวิทยากรที มีค วามรู้ ค วามสามารถมาให้ ความรู้ ความเข้า ใจ
เกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คล โดยตลอดกระบวนการจะใช้วิ ธี ก ารโค้ช เพื อพัฒ นาความรู้ แ ละสติ ปั ญ ญา (Cognitive
Coaching) และการโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) เพือให้ความรู้
สําหรับครู ทงภาคทฤษฎี
ั
ภาคปฏิ บตั ิ และให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา เพือให้ครู มีความรู ้ ความเข้าใจใน
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างเพิมมากขึน
วัตถุประสงค์ เพือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ครู เข้าร่ วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล ระหว่างวันที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จํานวน
2 วัน เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในขันตอนของการเป็ นพีเลียงและผูใ้ ห้ปรึ กษา
แนะนําเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อันประกอบด้วย เทคนิคและวิธีการโค้ช (Coaching) การโค้ช
แบบเพื อนช่ วยเพือน (Peer Coaching) การโค้ชเพื อพัฒนาความรู้ แ ละสติ ปัญญา (Cognitive
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Coaching) การโค้ชแบบพีเลี ยง (Mentor Coaching) การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน
(Instructional Coaching) และการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคล
อันประกอบด้วย เทคนิ คและวิธีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู้
กลยุทธ์การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล การวัดและประเมินผล
และการพัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยกกระบวนการวิจยั
2. ครู ผเู ้ ข้ารับการอบรมจะได้รับการทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกียวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิช าชี พ ครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่างบุ ค คล ก่ อนและหลัง
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุค คล จะอยู่ในความดู แลของวิทยากรผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ และ
พีเลียงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํา (Coach, Mentor)
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ในขันตอนนี ผูท้ ี ทําหน้าที พีเลี ยงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนําจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมการในการ
พัฒนาครู ดา้ นความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาการเรี ยน
การสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลโดยการจัดอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารทังภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ โดยจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมเพือพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกียวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จํานวน 2 วัน ระหว่าง
วัน ที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ทังนี จะมี ก ารทดสอบความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ รู ป แบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
โดยวิทยากรที มี ความรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ตรงทางด้า นการพัฒนาวิช าชี พ ครู และ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันที 5 เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) คือ ขันที
ครู ผา่ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการและการสร้างเครื อข่ายการปฏิบตั ิการทีเกียวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ ค คล เลื อก
รู ปแบบ เทคนิ ค วิธี การสอนทีมีความเหมาะสมกับความสามารถ ความพร้ อม และความสนใจ
สํ า หรั บ ผู้เ รี ยน โดยตลอดกระบวนการมี ผู ้เ ชี ยวชาญเป็ นพี เลี ยงและผู ้ใ ห้ ค ํา ปรึ กษาแนะนํา
(Coach, Mentor)
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วัตถุประสงค์
1. เพือให้ครู ฝึกดําเนินการในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้
2. เพื อให้ครู สามารถเลื อกรู ป แบบ เทคนิ ค วิธีการสอนที มี ความสอดคล้องกับ ความรู้
ความสามารถ ความสนใจของผูเ้ รี ยนทีเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดตามวัตถุ ประสงค์
ทีกําหนดไว้
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ร่ วมกันวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุ คคลโดยการ
ออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ / แผนการเรี ย นรู ้ อันเกิ ด จากการวิเ คราะห์ ม าตรฐานและตัวชี วัดจาก
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยตลอดกระบวนการมีการโค้ชแบบ
เพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) ซึ งเป็ นเพือนครู ทีสอนในระดับชันเดี ยว/ครู ทีสอนในสายชัน
เดียวกัน และครู บรรจุใหม่จะมีครู ทีมีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนด้วยเทคนิ ค
การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching) เป็ นเพือนคู่คิดและคอยให้คาํ แนะนําชีแนะและแลกเปลียน
เรี ยนรู้ รวมถึงการโค้ชเพื อพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) โดยหัวหน้าสายชัน
เพือคําแนะนําและช่วยเหลื อ เพือตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพก่อนนําไปใช้จริ ง และมีการออกนิ เทศ ติดตาม ช่วยเหลือ (Supervision, Monitoring,
Coaching) โดยฝ่ ายบริ หารอันประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงาน
วิชาการ หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ และหัวหน้าสายชัน
1. ครู นาํ หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ทีผ่านการแนะนําจากพีเลียงและผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ไปใช้ในการจัดการกิจกรรมการเรี ยนการสอนภายในชันเรี ยน โดยตลอดกระบวนการมีผทู้ ีทําหน้าที
การโค้ชเพือพัฒนาการเรี ย นการสอน (หัวหน้า สายชัน) พี เลี ยง (หัวหน้า ฝ่ ายวิช าการ) การโค้ช
(ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน) การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (ครู ทีสอนในระดับเดียวกัน)
2. หลังเสร็ จสิ นการจัดการเรี ยนการสอนครู ตอ้ งประเมินตนเองเพือนําผลทีได้มาใช้เป็ น
ข้อมูลพืนฐานในการปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนในครังต่อไป
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
1. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งแก้ไขหน่วยการเรี ยนรู้/
แผนการเรี ย นรู้ ที ถู ก ต้อ งชัด เจนและสมบู ร ณ์ เ พื อให้ ไ ด้ห น่ ว ยการเรี ย นรู ้ / แผนการเรี ย นรู ้ ที มี
ประสิ ทธิ ภาพสู่ หอ้ งเรี ยน
2. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงประเมินหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้โดยแบบ
ประเมินหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ก่อนนําไปใช้จริ งในห้องเรี ยน
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3. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงเข้าร่ วมสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบ
สังเกตการสอนแบบมีโครงสร้าง
4. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลี ยงนําผลที ได้จากการประเมิ นหน่ วยการเรี ยนรู้ /
แผนการเรี ยนรู ้ และผลการสังเกตการสอนมาร่ วมสะท้อนผล (Feedback) เพือใช้เป็ นข้อมูลในการ
ออกแบบและพัฒนาการเรี ยนการสอนในครังต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ขันที 6 ครู มีความสามารถในการวัดและประเมินผล (Ability of Assessment = A) คือ
ครู ต้องออกแบบและพัฒนาเครื องมื อในการวัดผลประเมินผลที สอดคล้องกับหน่ วยการเรี ย นรู้ /
แผนการเรี ยนรู้/ รู ปแบบ เทคนิค วิธีการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วัตถุ ประสงค์ เพื อพัฒนาความสามารถของครู ในการวัดและประเมินผลทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ร่ วมกันออกแบบเครื องมือวัดและประเมินผลทีมีความสอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู้/
แผนการเรี ย นรู ้ รู ป แบบ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ซึ งใช้เทคนิ ค
การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) ของครู ทีสอนในระดับชันเดี ยวกันหรื อสายชัน
เดี ยวกัน การโค้ช เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) โดยที มงานวิชาการ
อันประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ หัวหน้าสายชันและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยตลอด
กระบวนการมี ผู ้เ ชี ยวชาญคอยให้ ค ํา แนะนํา และช่ ว ยเหลื อ ในการออกแบบเครื องมื อ วัด และ
ประเมินผลให้มีประสิ ทธิภาพ
2. ครู นาํ เครื องมือที ผ่านการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี ยวชาญหรื อผูท้ ีทําหน้าทีการโค้ชเพือ
พัฒนาการเรี ยนสอน ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
3. นําผลทีได้จากการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี ยนมาวิเคราะห์
ผลเพื อนํา ผลที ได้ม าใช้ เ ป็ นข้อ มู ล พื นฐานในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาเครื องมื อ การวัด และ
ประเมินผลในครังต่อไป
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
1. คํา ปรึ กษาแนะนําและพี เลี ยงมี ส่ วนร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง แก้ไขเครื องมื อวัด และ
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้ ทีถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์
เพือให้ได้เครื องมือวัดและประเมินผลทีมีประสิ ทธิภาพสู่ หอ้ งเรี ยน
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2. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงประเมินหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู้โดย
แบบประเมิ นหน่ วยการเรี ย นรู ้ /แผนการเรี ย นรู ้ ทีมี การกําหนดเครื องมื อวัดและประเมิ นผลก่ อน
นําไปใช้จริ งสู่ หอ้ งเรี ยน
3. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลียงเข้าร่ วมสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
แบบสังเกตการสอนแบบมีโครงสร้าง
4. ผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพีเลี ยงนําผลทีได้จากการประเมินหน่วยการเรี ยนรู้/
แผนการเรี ย นรู ้ ที มี ก ารกําหนดเครื องมื อวัด และประเมิ นผล และผลการสั ง เกตการสอนมาร่ ว ม
สะท้อนผล (Feedback) เพือใช้เป็ นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาเครื องการวัดและประเมินผล
ในครังต่อไปให้มีประสิ ทธิภาพ
ขันที 7 การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั (Routine to Research = R) คือ ครู นาํ สภาพ
ปั ญหาที เกิ ดขึนจากการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่า งระหว่างบุคคลมาใช้เป็ นข้อมูล
พืนฐานมาใช้กาํ หนดปั ญหา/วัตถุประสงค์ของการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ เพือพัฒนาความสามารถของครู ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ครู เข้าร่ วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ งผูท้ ีทําหน้าที พีเลี ยงและผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
ช่ ว ยเหลื อ ได้เ ชิ ญวิ ท ยากรที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถมาให้ ค วามรู ้ ท งทางภาคทฤษฎี
ั
ภาคปฏิ บ ัติ
โดยตลอดกระบวนการครู จะได้ รั บ การดู แ ลและได้ รั บ คํา ปรึ กษาจากวิ ท ยากรที มี ค วามรู้
ความสามารถ
2. ครู นาํ ผลการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ ค คลจากระบบ
สารสนเทศในชันเรี ยนมาใช้เป็ นข้อมูล พืนฐานในการกําหนดประเด็นปั ญหา วัตถุ ประสงค์ของ
การวิจยั เพือหาหรื อสร้างนวัตกรรมการเรี ยนการสอนมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้
คําแนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
3. ครู ฝึกเขียนรายงานการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุ คคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลี ยง ผูเ้ ชี ยวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชี แนะ
อย่างต่อเนือง
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4. ครู ฝึกนําเสนอ/และแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยนทีเกิ ดจากการ
จัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชี ยวชาญ
คอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ในขันตอนนีผูท้ ีทําหน้าทีพีเลียงและผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนําจะเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมการในการ
พัฒนาครู ดา้ นความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาการเรี ยน
การสอนที เน้นความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลโดยการจัดอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารทังภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ โดยจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมเพือพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกียวกับรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จํานวน 2 วัน ระหว่าง
วัน ที 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ทังนี จะมี ก ารทดสอบความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ รู ป แบบ
การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
โดยวิทยากรที มี ความรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ตรงทางด้า นการพัฒนาวิช าชี พ ครู และ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันที 8 การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (Individual Differentiated
Diagnostic = I) คือ การนําผลทีได้จากการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนมาวินิจฉัยเพือศึกษาพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล และเลือกนวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิ ค ให้มีความ
สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรี ยน
แต่ละบุคคล
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื อพัฒ นาความสามารถในการวิ นิ จฉัย ความแตกต่า งของนัก เรี ย นเป็ น
รายบุคคลได้อย่างถูกต้องชัดเจน
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ครู นาํ ผลที ได้จากการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนมาวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ น
รายบุ ค คล โดยจัดกลุ่ มนักเรี ยนที มี ค วามสามารถแตกต่างกัน เพื อเลื อกสรรนวัตกรรมการเรี ย น
การสอนที มี ค วามสอดคล้อ งกับ ความรู ้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ย น
โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
2. ครู ร่วมกันวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและเลือก
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ เทคนิ ควิธีการสอนให้มี ความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพือ
เสริ มสร้างผูเ้ รี ยนให้ตรงกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยนโดยตลอด
กระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
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3. ครู นาํ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนทีมีความเหมาะสม/
ความสอดคล้องเพือเสริ มสร้างผูเ้ รี ยนให้ตรงกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนไปใช้กบั นักเรี ยนในชันเรี ยนเพือพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยตลอดกระบวนการมีพีเลี ยง ผูเ้ ชี ยวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชี แนะ
อย่างต่อเนือง
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
1. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ชีแนะ ช่ วยเหลื อให้ครู นาํ ผลทีได้จากการวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยนมา
วินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยจัดกลุ่มนักเรี ยนทีมีความสามารถแตกต่างกัน
เพือเลือกสรรนวัตกรรมการเรี ยนการสอนทีมีความสอดคล้องกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชี ยวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะ
อย่างต่อเนือง
2. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ชีแนะ ช่วยเหลือให้กบั ครู ในการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลและเลือกนวัตกรรมการเรี ยนการสอน รู ปแบบ เทคนิควิธี การสอน
ให้ มี ค วามเหมาะสม/ความสอดคล้อ งเพื อเสริ ม สร้ า งผูเ้ รี ย นให้ ต รงกับ ความรู ้ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนํา
และชีแนะอย่างต่อเนือง
3. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ชี แนะ ช่ วยเหลื อครู ในการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
รู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนที มีความเหมาะสม/ความสอดคล้องเพือเสริ มสร้ างผูเ้ รี ยนให้ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ย นไปใช้ก ับ นัก เรี ย นในชันเรี ย นเพื อ
พัฒ นาการเรี ยนการสอนที เน้ น ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยตลอด
กระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชีแนะอย่างต่อเนือง
ขันที 9 ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั บุคคลอืนได้ (Teamwork, Transportability = T)
คือ ขันทีครู มีความรู้เข้าใจในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลทีเกิด
จากความสามารถในการวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยน การออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ /แผนการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ งประกอบด้วยนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
รู ปแบบ วิธีก ารสอน เทคนิ ค ที สอดคล้องกับ ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้ ว ยกระบวนการวิ จ ัย อัน เกิ ด จากการร่ ว มกัน วางแผนเพื อพัฒ นานัก เรี ยนอย่ า งเป็ นระบบ
สามารถแลกเปลียนรู้และถ่ายทอดความรู ้ทีเกิดจากประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั ให้กบั บุคคลอืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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วัตถุ ประสงค์ เพือพัฒนาระบบการทํางานเป็ นที มให้กบั ครู และสามารถขยายผลการจัด
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กบั บุคคลอืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วิธีการดําเนินการ
บทบาทหน้าทีของครู
1. ร่ วมกันพัฒนาการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคลอย่างเป็ นระบบ
โดยการแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ / แลกเปลี ยนประสบการณ์ ซึ งกัน และกัน (เพื อนคู่ คิ ด ) รวมถึ ง การ
แลกเปลี ยนประสบการณ์ กบั ครู ผมู ้ ี ความชํานาญและเชี ยวชาญในการจัดการเรี ยนการสอนทีเป็ น
แบบอย่างได้ เช่ น ครู ใหม่แลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ กบั ครู ชาํ นาญพิ เศษ (New Teacher, Instructional
Coaching, Mentor) หรื อที เรี ยนจบในระดั บ ปริ ญญาโท หรื อครู ที ได้ รั บ รางวัล เกี ย รติ ย ศ
(Teacher Awards) โดยตลอดกระบวนการมี พี เลี ยง ผูเ้ ชี ยวชาญคอยให้ ค าํ แนะนํา และชี แนะ
อย่างต่อเนือง
2. นําเสนอผลทีเกิ ดจากการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
อย่างเป็ นระบบโดยการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ /แลกเปลี ยนประสบการณ์ ซึ งกันและกัน (เพือนคู่คิด)
ทีสมบูรณ์ถูกต้องชัดเจนก่อนนําไปขยายให้กบั ครู ในเครื อข่ายการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยตลอดกระบวนการมีพีเลียง ผูเ้ ชียวชาญคอยให้คาํ แนะนําและชี แนะอย่างต่อเนื อง
3. นํา ผลที เกิ ด จากการจัด การเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลไป
แลกเปลี ยนรู้และถ่ายทอดความรู ้ ทีเกิ ดจากประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั ให้กบั บุคคลอืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บทบาทหน้าทีของผูด้ ูแลให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ให้คาํ แนะนํา ชี แนะ ช่วยเหลือ การทํางานเป็ นทีมอย่างเป็ นระบบ และการถ่ายทอดความรู้
อันเกิดจากการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กบั เครื อข่ายได้ถูกต้อง
ชัดเจน สามารถนําความรู ้ทีได้จากการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ไปจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป ซึ งผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการปฏิบตั ิการพัฒนาวิชาชีพครู ดงั ตาราง
ที 1
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ตารางที 1 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
รู ปแบบฯ
ขันที วิเคราะห์
ข้อมูลพืนฐาน
(Basic Data
Analysis = B)

ขันที 2 การจัด
กระทําข้อมูล
(Organization Data
= O)

ผูร้ ับการโค้ช ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ระยะเวลา
ครู
การโค้ช
สัปดาห์ที
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
ครู
การโค้ช
สัปดาห์ที 2
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้างาน
บริ หารงานวิชาการ

เครื องมือพัฒนา
แบบวิเคราะห์
ข้อมูลพืนฐาน

แบบวิเคราะห์
ข้อมูลพืนฐาน
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ตารางที 1 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
รู ปแบบฯ
ขันที 3 กําหนด
วัตถุประสงค์
(Objective Setting
= O)

ผูร้ ับการโค้ช ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ครู
การโค้ช
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
ขันที 4 เครื อข่ายการ ครู
การโค้ชเพือพัฒนา
ปฏิบตั ิการ
ความรู้และ
(Network Practices
สติปัญญา
= N)
(Cognitive
Coaching) โดย
วิทยากรผูม้ ีความรู้
ความสามารถใน
การพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอน
ทีเน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล

ระยะเวลา
สัปดาห์ที 3

เครื องมือพัฒนา
แบบวิเคราะห์
ข้อมูลพืนฐาน

สัปดาห์ที 4
กําหนดการ
เป็ นสองระยะ
1. การเตรี ยม
ความพร้อม
สําหรับครู
ก่อนการ
พัฒนา
2. อบรม
พัฒนาครู
จํานวน 2 วัน
คือวันที 25 –
26 ก.ค.2556

1. แบบทดสอบวัด
ความรู้
2. หน่วยการ
จัดการเรี ยนรู้/
แผนการเรี ยนรู้
3. แบบรายงาน
การวิจยั
4. แบบวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
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ตารางที 1 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ปแบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เพื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
รู ปแบบฯ
ขันที 5 เลือกวิธีการ
สอนทีเหมาะสม
(Selection of
Instructional
Method = S)

ผูร้ ับการโค้ช ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ระยะเวลา
ครู
การโค้ช
สัปดาห์ที 5
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching),
การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน
(Peer Coaching),
การโค้ชเพือ
การพัฒนา
การเรี ยนการสอน
(Instructional
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล
ครู ผสู ้ อนระดับชัน
เดียวกัน และ
หัวหน้าสายชัน

เครื องมือพัฒนา
1. แบบประเมิน
หน่วยการเรี ยนรู ้/
แผนการเรี ยนรู้
2. แบบสังเกต
การสอน
3. แบบประเมิน
ตนเอง
4. แบบประเมิน
ทักษะการคิด
ของนักเรี ยน
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ตารางที 1 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
รู ปแบบฯ
ผูร้ ับการโค้ช
ขันที 6 ครู มี
ครู
ความสามารถในการ
วัดและประเมินผล
(Ability of
Assessment = A)

ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ระยะเวลา
การโค้ช
สัปดาห์ที 6
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching),
การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer
Coaching),
การโค้ชเพือ
การพัฒนา
การเรี ยนการสอน
(Instructional
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล
ครู ผสู ้ อนระดับชัน
เดียวกัน และ
หัวหน้าสายชัน

เครื องมือพัฒนา
1. แบบประเมิ น
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ /
แผนการเรี ยนรู้
2. แบบสังเกต
การสอน
3. แบบประเมิ น
ตนเอง
4. แบบประเมิ น
ทัก ษะการคิ ด ของ
นักเรี ยน
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ตารางที 1 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
รู ปแบบฯ
ขันที 7 การทํางาน
ประจําให้เป็ น
งานวิจยั (Routine
& Research = R)

ผูร้ ับการโค้ช ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ระยะเวลา
ครู
การโค้ช
สัปดาห์ที 7
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching),
การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer
Coaching),
การโค้ชเพือ
การพัฒนา
การเรี ยนการสอน
(Instructional
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล
ครู ผสู ้ อนระดับชัน
เดียวกัน และ
หัวหน้าสายชัน

เครื องมือพัฒนา
1. แบบประเมิน
งานวิจยั /การวิจยั
ในชันเรี ยน
2. แบบทดสอบ
ความรู้
3. แบบรายงาน
การวิจยั
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ตารางที 1 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
รู ปแบบฯ
ขันที 8 การวินิจฉัย
ความแตกต่างของ
นักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล
(Individual
Differentiated
Diagnostic = I)

ผูร้ ับการโค้ช ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
ระยะเวลา
ครู
การโค้ช
สัปดาห์ที 8
(Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching),
การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน (Peer
Coaching),
การโค้ชเพือการ
พัฒนาการเรี ยน
การสอน
(Instructional
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล
ครู ผสู ้ อนระดับชัน
เดียวกัน และ
หัวหน้าสายชัน

เครื องมือพัฒนา
1. แบบสังเกตการ
สอน
2. แบบการ
ประเมินตนเอง
3. แบบรายงาน
การวิจยั
4. แบบวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
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ตารางที 1 สรุ ปผลการวางแผนการพัฒนาวิชาครู ปฏิทินการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนและ
เครื องมื อตามรู ป แบบการพัฒนาวิช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ต่อ)
รู ปแบบฯ
ผูร้ ับการโค้ช
ขันที 9 ทํางาน
ครู
เป็ นทีม และขยาย
ผลให้กบั บุคคลอืน
ได้
(Teamwork and
Transportability
= T)

ผูท้ ีทําหน้าทีโค้ช
การโค้ช (Coaching),
การโค้ชแบบ
พีเลียง (Mentor
Coaching),
การโค้ชแบบเพือน
ช่วยเพือน
(Peer Coaching),
การโค้ชเพือการ
พัฒนาการเรี ยนการ
สอน
(Instructional
Coaching)
โดย ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการ
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานบุคคล
ครู ผสู ้ อนระดับชัน
เดียวกัน และ
หัวหน้าสายชัน

ระยะเวลา
สัปดาห์ที 9

เครื องมือพัฒนา
1. แบบสังเกตการ
สอน
3. แบบการ
ประเมินตนเอง
3. แบบรายงาน
การวิจยั
4. แบบวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
5. แบบประเมิน
การวิจยั /การวิจยั
ในชันเรี ยน
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ภาคผนวก ค
แผนการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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แผนการพัฒนาวิชาครู โดยการโค้ ชทางสติปัญญา (Cognitive Coaching)
เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
แผนที
การให้ ความรู้ความเข้ าใจในการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล
หลักการ
. เป็ นหลักสู ตรฝึ กอบรมเพือพัฒนาให้ครู และผูน้ ิเทศมีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะในการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. เป็ นหลัก สู ต รที มุ่ ง เน้น การฝึ กปฏิ บ ัติ เพือให้ค รู แ ละผูน้ ิ เ ทศสามารถนํา ความรู ้ ม าใช้ใ นการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ งประกอบด้วย การวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี วัด, การเลือกกลยุทธ์ รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิคการสอน,
การออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู้ การเขี ย นแผนการเรี ย นรู้ การวัด และประเมิ น ผล การทํา วิจ ัย
ในชันเรี ยน
เป้าหมาย
1. ครู ทีเข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู ทีเข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนทีจําแนกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู ทีเข้ารับการอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี วัด ทีสอดคล้อง
กับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู ทีเข้ารับการอบรมมีความสามารถในการเลือกกลยุทธ์ รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิ คการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู ทีเข้ารับการอบรมมีความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ ทีสอดคล้องกับการจัด
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู ที เข้า รั บ การอบรมมี ค วามสามารถในการเขี ย นแผนการเรี ย นรู ้ โดยจัด กิ จกรรมการเรี ย น
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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7. ครู ทีเข้ารับการอบรมมีความสามารถในการวัดผลประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู ทีเข้ารับการอบรมมีความสามารถในการทําวิจยั ในชันเรี ยน
9. ครู ทีเข้ารับการอบรมมีความสามารถในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กบั นักเรี ยน
วัตถุประสงค์
. เพือให้ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
. เพือให้ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. เพือให้ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้
. เพือให้ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้วยกระบวนการวิจยั
ผลลัพธ์ ทคาดหวั
ี
ง
. ผูเ้ ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้าง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ผูเ้ ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
. ผูเ้ ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการมีให้ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้
. ผูเ้ ข้ารับการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั
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กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการโค้ ชทางสติปัญญา (Cognitive Coaching)
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการโค้ชทางสติปัญญา (Cognitive Coaching) มีขนตอน
ั
และพัฒนาโดยใช้การอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล จากวิทยากรทีมีความรู ้ความสามารถในแต่ละด้าน เพือให้ความรู้
ความเข้าใจกับผูเ้ ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการโดยมีกาํ หนดการในการพัฒนาความรู ้ดงั นี
วันที 5 กรกฎาคม
เวลา 07.30 – .
08.30 – .
09.00 – .
. - .

น
น.
น.
น.

10.30 – 10.40 น.
10.40 – . น.

12.00 – . น.
13.00 – . น.

14.30 – 14.40 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการอบรม
ทดสอบก่อนอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้แนวทางการโค้ช (Coaching),
การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching), การโค้ชเพือ
พัฒนาความรู้และสติปัญญา (Cognitive Coaching),
การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching),
การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอน
(Instructional Coaching) วิทยากร รศ.ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่,
ดร.มารุ ต พัฒพล คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
พักรับประทานอาหารว่าง
การจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
วิทยากร รศ.ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่, ดร.มารุ ต พัฒพล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ พร้อมฝึ กปฏิบตั ิการฯ
วิทยากร ดร.ศักดิสิ น ช่องดารากุล สํานักพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
พักรับประทานอาหารว่าง
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14.40 – 16.30 น.

วันที 6 กรกฎาคม
. - . น.

กลยุทธ์การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
วิทยากร ดร.วรรณา ช่องดารากุล สถาบันภาษาอังกฤษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน

การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้วยกระบวนการวิจยั
วิทยากร ผศ.ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
วิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.30 – 10.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – . น.
การพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้วยกระบวนการวิจยั
วิทยากร ผศ.ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
วิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – . น.
แบ่งกลุ่มปฏิบตั ิการการทําวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล วิทยากร ผศ.ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.30 – 14.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 16.30 น.
ทดสอบหลังอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ชีแจงการนิเทศติดตาม, สรุ ปผล, อภิปรายผล
พิธีปิดและมอบเกียรติบตั ร
หมายเหตุ 1. ตารางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
2. ให้โรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยนเตรี ยมหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน และ
หลักสู ตรสถานศึกษา เพือใช้ประกอบการอบรม
3. ข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคลล หน่วยการเรี ยนรู ้ แผนการเรี ยนรู ้ และวิจยั ในชันเรี ยน
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ขอบเขตของการดําเนินการพัฒนาวิชาชี พครู โดยการโค้ ชทางสติปัญญา (Cognitive Coaching)
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มตัวอย่าง คณะครู โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต จํานวน คน
. กลุ่มทีต้องขยายผล ได้แก่ คณะครู โรงเรี ยนชุมชนบัวบานสามัคคี จํานวน คน
โรงเรี ยนบ้านตลุกคูณพัฒนา จํานวน คน และคณะครู ทีสนใจในเครื อข่ายโรงเรี ยนซับใหญ่
. โครงสร้างเนื อหา
เนือหาในการฝึ กอบรมการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุ คคล ประกอบด้วย หน่ วย ภาคทฤษฎี ชัวโมง ภาคปฏิ บตั ิ จํานวน
ชัวโมง รวม ชัวโมง ดังนี
หน่วยที

เนือหา

ทฤษฏี
(ชัวโมง)

การพัฒนาวิชาชี พครู
1.1 ความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพครู
1.2 รู ปแบบ เทคนิคการพัฒนาวิชาชีพครู
1.2.1 การโค้ช (Coaching)
1.1.2 การโค้ช แบบเพือนช่ วยเพือน (Peer
Coaching)
1.2.3 การโค้ช เพื อพัฒ นาความรู้ แ ละ
สติปัญญา (Cognitive Coaching)
1.2.4 การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)
1.2.5 การโค้ชเพือการพัฒนาการเรี ยนการ
สอน (Instructional Coaching)

1

ปฏิบตั ิ
รวม
(ชัวโมง) (ชัวโมง)
30 นาที
ชัวโมง
นาที
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หน่วยที

3

เนือหา

ทฤษฏี
(ชัวโมง)

การวิเคราะห์ ผ้ ูเรี ยน (Knowing the Learner),
ลีลาการเรียนรู้ (Learning Style) และการวินิจฉัย
ความแตกต่ างของนั ก เรี ยนเป็ นรายบุ ค คล
(Individual Differentiated Diagnostic)
. ความสําคัญของการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
. เครื องมือในการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
. การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล (Individual Differentiated
Diagnostic)
การออกแบบหน่ วยการเรียนรู้
. ความสําคัญในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้
. การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้
. เครื องมือในการวัดผลประเมินผลทีสอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที เน้ น ความ
แตกต่ างระหว่างบุคคล
. รู ปแบบ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที เน้ น ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
. แนวทางในการจัด การเรี ย นการสอนที เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล

1

การพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคลด้ วยกระบวนการวิจัย
. ความสําคัญเกียวกับการวิจยั
. กระบวนการวิจยั
. การเขียนรายงานการวิจยั
รวม

1

ชัวโมง
นาที

ปฏิบตั ิ
รวม
(ชัวโมง) (ชัวโมง)
30 นาที
ชัวโมง
นาที

30 นาที

ชัวโมง
นาที

3 ชัวโมง

ชัวโมง
นาที

ชัวโมง 3 ชัวโมง
นาที

ชัวโมง
นาที
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. ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
จํานวน

ชัวโมง

. กิจกรรมทีใช้ฝึกอบรม
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การฝึ กปฏิบตั ิ
4. การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ โดยการนําเสนอผลงานและให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ
สื อ/แหล่ งเรียนรู้ในการฝึ กอบรม
1. เอกสารการฝึ กอบรมประกอบด้วย
1.1 หลักสู ตรฝึ กอบรม
1.2 แบบฝึ กกิจรรมการฝึ กอบรม
1.3 เอกสารความรู้การฝึ กอบรม
2. สื อการนําเสนอของวิทยากรประกอบด้วยโปรแกรมการนําเสนอ (Power Point) และ
เอกสารประกอบการบรรยาย
3. เครื องมือประเมินผลการใช้หลักสู ตรฝึ กอบรม
4. ชินงาน/งานทีฝึ กปฏิบตั ิ
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การวัดและประเมินผล (วิธีการ เครืองมือ เกณฑ์ ประเมิน)
รายการประเมิน
วิธีการ
เครืองมือ
เกณฑ์
. ความรู้
ทดสอบความรู้
แบบทดสอบ
ร้อยละ
ความรู ้เกียวกับ
ความเข้าใจในการ ก่อน – หลัง
การพัฒนาวิชาชีพ
พัฒนาวิชาชีพครู การอบรม
เรื อง การพัฒนา ครู
วิชาชีพครู

ร้อยละ

กลุ่มเป้าหมาย
. ผูบ้ ริ หาร
2. หัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ
. หัวหน้าสาย
ช่วงชัน
4. หัวหน้ากลุ่ม
สาระ
. ผูท้ าํ หน้าที
นิเทศภายใน
. ผูบ้ ริ หาร
2. หัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ
. หัวหน้าสาย
ช่วงชัน
4. หัวหน้ากลุ่ม
สาระ
. ผูท้ าํ หน้าที
นิเทศภายใน
. ครู
ครู

ร้อยละ

ครู

. ความรู้ความ
เข้าใจในการ
พัฒนาการเรี ยน
การสอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

ทดสอบความรู้
ก่อน – หลัง
การอบรม
เรื อง การ
พัฒนาการเรี ยน
การสอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

แบบทดสอบ
ร้อยละ
ความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับการ
พัฒนาการเรี ยน
การสอนทีเน้น
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

3. ความสามารถ

ประเมิน
ความสามารถ
ในการวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
ประเมิน
ความสามารถใน
การออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู้

แบบประเมิน
ความสามารถ
ในการวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
แบบประเมิน
ความสามารถใน
การออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู้

ในการวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน
. ความสามารถ
ในการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู้
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รายการประเมิน
. ความสามารถใน
การพัฒนาการเรี ยน
การสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลด้วย
กระบวนการวิจยั

วิธีการ
ประเมิน
ความสามารถใน
การพัฒนาการ
เรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
ด้วย
กระบวนการวิจยั
. ความคิดเห็นของ ประเมินความ
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
คิดเห็นของ
ศึกษา
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
ศึกษา

เครืองมือ
เกณฑ์
แบบประเมิน
ร้อยละ
ความสามารถใน
การพัฒนาการ
เรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลด้วย
กระบวนการวิจยั

กลุ่มเป้าหมาย

แบบประเมินความ ระดับมาก
คิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หาร ครู และ
ศึกษา

. ผูบ้ ริ หาร
2. หัวหน้า
ฝ่ ายวิชาการ
. หัวหน้า
สายช่วงชัน
4. หัวหน้า
กลุ่มสาระ
. ผูท้ าํ หน้าที
นิเทศภายใน
. ครู
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แผนการพัฒนาวิชาครู โดยการโค้ ช (Coaching)และการโค้ ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching)
เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
แผนที
การให้ คําปรึกษาแนะนํา/การโค้ ชแบบพีเลียงในการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
หลักการ
การโค้ชและการโค้ชแบบพีเลียง เป็ นวิธีการส่ งเสริ มและให้เวลาแก่ครู และเพือนร่ วมงานได้
มีการไตร่ ตรองสะท้อนคิด (Reflect) ซึ งจะประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญเดียวกัน คือ การประชุม
ปรึ กษาหารื อ การสังเกตการสอน และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ พร้อมกับช่วยให้ครู ได้พูดคุยเกียวกับ
เป้ าหมายในการปฏิบตั ิหน้าทีเพือพัฒนาการจัดการเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพและต่อเนือง รวมถึงครู
จะต้องให้การเคารพและเชือฟังคําแนะนําจากจากผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนําและสอบถามเกียวกับปั ญหา
ทีเกิดขึนจากการสังเกตการเรี ยนการสอน เพือให้ได้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะทีจะช่วยสะท้อนผล
การเรี ยนการสอนทีแตกต่างกันออกไป รวมถึงใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจในครังต่อไป
เป้าหมาย
1. ครู มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนทีจําแนกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการจัด
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู มีค วามรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับ การจัดการเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุ ค คล
ซึงประกอบด้วย รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิคการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู สามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี วัด สาระการเรี ยนรู้ สมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
. ครู ความสามารถการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้ ทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู ความสามารถเขียนแผนการเรี ยนรู ้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
7. ครู ความสามารถวัดประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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. ครู ค วามสามารถทํา วิจยั ในชันเรี ย นที เกิ ดจากการจัดการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล
9. นักเรี ยนมีพฒั นาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิมขึน

วัตถุประสงค์
. เพื อให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา /การโค้ช แบบพีเลี ยงเกี ยวกับ การพัฒนาวิ ช าชี พ ครู เ พื อเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. เพื อให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา /การโค้ช แบบพีเลี ยงเกี ยวกับ การจัดการเรี ย นการสอนที เน้น ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
. เพือให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา/การโค้ชแบบพีเลียงเกียวกับการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้
. เพือให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา /การโค้ชแบบพีเลี ยงเกี ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั
ผลลัพธ์ ทคาดหวั
ี
ง
. ครู สามารถพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน
. ครู สามารถการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
. ครู ส ามารถออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ที มี ค วามสอดคล้อ งกับ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ตัว ชี วัด
สาระการเรี ยนรู้ สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างถูกต้องชัดเจน
. ครู สามารถออกแบบเครื องมือการวัดและประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้
. ครู สามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั
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กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการโค้ ช (Coaching) และการโค้ ชแบบพีเลียง
(Mentor Coaching)
ขันตอนการโค้ ช
. การประชุมก่อนสังเกต
(Pre – observation
Conference)

กิจกรรมการโค้ ช
1. ประชุมวางแผนการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
2. ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาและเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาทีมีความเหมาะสม
. วางแผนการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา/การโค้ช
แบบพีเลียงเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
. วางแผนการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา/การโค้ช
แบบพีเลียง ภายในระยะเวลาทีกําหนด โดย
กําหนดเป็ นปฏิทินสังเกตการปฏิบตั ิงาน และ
การสอนของผูร้ ับการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา/การ
โค้ชแบบพีเลียง

ผู้ทาํ หน้ าทีโค้ ช
. ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
. รอง
ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษาฝ่ าย
บริ หารงาน
วิชาการ
. หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงาน
วิชาการ
. หัวหน้าสาย
ช่วงชัน/หัวหน้า
กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้
. ครู ผรู้ ับการให้
คําปรึ กษา
แนะนํา/การโค้ช
แบบ
พีเลียง
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ขันตอนการโค้ ช
. การสังเกตการสอน
(Classroom Observation)

3. การประชุมหลังสังเกต
(Post - observation
Conference)

กิจกรรมการโค้ ช
. ครู ผรู้ ับการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา/การโค้ช
แบบพีเลียงปฏิบตั ิการสอน โดยผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา/การโค้ชแบบพีเลียง ดําเนินการนิเทศ
ตามแผนทีได้ร่วมกันประชุมวางแผนไว้
. ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํา/การโค้ชแบบพีเลียง
สังเกตการปฏิบตั ิการสอนของครู ผรู้ ับการให้
คําปรึ กษาแนะนําตามแผนการจัดการเรี ยนรู้
ทีกําหนด โดยผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํา/การโค้ช
แบบพีเลียงจะเป็ น
ผูบ้ นั ทึกผลการสังเกตการสอน โดยใช้แบบ
สังเกตการสอน

ผู้ทาํ หน้ าทีโค้ ช
. ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
. รอง
ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษาฝ่ าย
บริ หารงาน
วิชาการ
. หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงาน
วิชาการ
. หัวหน้าสาย
ช่วงชัน/หัวหน้า
กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้
. ครู ผรู้ ับการให้
คําปรึ กษา
แนะนํา/การโค้ช
แบบ
พีเลียง
. ครู ผรู้ ับการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา/การโค้ช
. ผูอ้ าํ นวยการ
แบบพีเลียงประเมินตนเองหลังปฏิบตั ิการสอน สถานศึกษา
. ผูใ้ ห้และครู ผรู้ ับการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา/
. รอง
การโค้ชแบบพีเลียงร่ วมกันวิเคราะห์ผล/สะท้อน ผูอ้ าํ นวยการ
ผลการสังเกตการสอน เพือปรับปรุ งและ
สถานศึกษาฝ่ าย
พัฒนาการปฏิบตั ิการสอนในชัวโมงต่อไป
บริ หารงาน
วิชาการ
. สรุ ปผลและรายงานผลการให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา/การโค้ชแบบพีเลียงเพือใช้เป็ นข้อมูลใน . หัวหน้าฝ่ าย
การพัฒนาการเรี ยน
บริ หารงาน
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ขันตอนการโค้ ช

กิจกรรมการโค้ ช
การสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

ผู้ทาํ หน้ าทีโค้ ช
วิชาการ
. หัวหน้าสาย
ช่วงชัน/หัวหน้า
กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้
. ครู ผรู้ ับการให้
คําปรึ กษา
แนะนํา/การโค้ช
แบบ
พีเลียง

สื อ/เครืองมือการให้ คําปรึกษาแนะนํา/การโค้ ชแบบพีเลียง
. แบบบันทึกผลการจัดการเรี ยนรู้
. แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
(แบบประเมินตนเอง)
. แบบสังเกตการสอน
. แบบประเมินการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู้
การวัดและประเมินผล
ผลลัพธ์ ทคาดหวั
ี
ง
วิธีการ
. ความสามารถพัฒนาวิชาชีพ . การประเมินการออกแบบ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
การสอนทีเน้นความแตกต่าง เรี ยนรู้
ระหว่างบุคคล
2. การสังเกตการสอน

เครืองมือ
. แบบประเมินตนเอง
. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู้
. แบบสังเกตการสอน
. แบบบันทึกผลการจัด
การเรี ยนรู้
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ผลลัพธ์ ทคาดหวั
ี
ง
. ความสามารถออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้ทีมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ตัวชีวัด สาระ
การเรี ยนรู้ สมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ความสามารถการจัดการ
เรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล

วิธีการ
. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู้
2. การสังเกตการสอน
. บันทึกผลการเรี ยนรู้
. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู้/แผนการ
เรี ยนรู้
2. การสังเกตการณ์สอน
. บันทึกผลการจัดการเรี ยนรู้

. ความสามารถออกแบบ
. การประเมินการออกแบบ
เครื องมือการวัดและ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
ประเมินผลทีเน้นความแตกต่าง เรี ยนรู้
ระหว่างบุคคล
2. การสังเกตการสอน
. บันทึกผลการเรี ยนรู้
. ความสามารถพัฒนาการ
เรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
กระบวนการวิจยั

. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู้
2. การสังเกตการสอน
. บันทึกผลการเรี ยนรู้
4. การเขียนรายงานวิจยั ในชัน
เรี ยน

เครืองมือ
. แบบประเมินตนเอง
. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู้
. แบบสังเกตการสอน
. แบบบันทึกผลการเรี ยนรู้
. แบบประเมินตนเอง
. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู้
. แบบสังเกตการสอน
. แบบบันทึกผลการเรี ยนรู้
. แบบประเมินตนเอง
. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
จัดการเรี ยนรู้
. แบบสังเกตการสอน
. แบบบันทึกผลการเรี ยนรู้
. แบบประเมินตนเอง
. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู้
. แบบสังเกตการสอน
. แบบบันทึกผลการเรี ยนรู้
. รายงานวิจยั ในชันเรี ยน
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แผนการพัฒนาวิชาครู โดยการโค้ ชแบบเพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching)
เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล
แผนที
การโค้ ชแบบเพือนช่ วยเพือนในการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
หลักการ
การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือนเป็ นกระบวนการทีครู หรื อผูม้ ีอาชี พเดียวกันตังแต่ 2 คนขึนไป
ร่ วมกันกําหนดวัตถุประสงค์ และเป็ นการกําหนดเป้ าหมายในการพัฒนาวิชาชี พร่ วมกัน รวมถึ ง
ร่ วมกันวางแผนและสังเกตการสอน เพือให้ได้ขอ้ มูลทีได้จากการสังเกตการสอนและใช้นาํ ข้อมูลที
ได้มาใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศในการสะท้อนผลกการเรี ยนการสอน เพือปรับปรุ งและพัฒนาการ
เรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดต่อไป
เป้าหมาย
1. ครู มีค วามรู้ ค วามเข้า ใจในการวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนที จํา แนกเป็ นกลุ่ ม ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู มีค วามรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับ การจัดการเรี ย นการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ ค คล
ซึงประกอบด้วย รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิคการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู สามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี วัด สาระการเรี ยนรู้ สมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
. ครู ความสามารถการออกแบบหน่วยการจัดการเรี ยนรู ้ ทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู ความสามารถเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
7. ครู ความสามารถวัดประเมินทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
. ครู ค วามสามารถทํา วิจยั ในชันเรี ย นที เกิ ดจากการจัดการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล
9. นักเรี ยนมีพฒั นาทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิมขึน
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วัตถุประสงค์
. เพือพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่ างระหว่างบุ คคลให้มี
ประสิ ทธิภาพ
. เพือพัฒนาความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้
. เพื อความสามารถในการพัฒ นาการเรี ย นการสอนที เน้น ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลด้ว ย
กระบวนการวิจยั
ผลลัพธ์ ทคาดหวั
ี
ง
. ครู สามารถพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน
. ครู สามารถการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
. ครู ส ามารถออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ที มี ค วามสอดคล้อ งกับ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ตัว ชี วัด
สาระการเรี ยนรู ้ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างถูกต้องชัดเจน
. ครู สามารถออกแบบเครื องมือการวัดและประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลได้
. ครู สามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั
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กระบวนการพัฒนาวิชาชี พครู โดยการโค้ ชแบบเพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching)
ขันตอนการโค้ ช

กิจกรรมการโค้ ชแบบเพือนช่ วยเพือน

. การประชุมก่อนสังเกต 1. ประชุมวางแผนการพัฒนาการเรี ยนการ
(Pre – observation
สอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
Conference)
2. ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาและเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาทีมีความเหมาะสม
. ร่ วมการวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้
ตัวชีวัด สมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ทีสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
. ร่ วมกันออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้
แผนการเรี ยนรู้
เครื องมือการวัดและประเมินผล ทีสอดคล้อง
กับผูเ้ รี ยน
. การสังเกตการสอน
. ครู ปฏิบตั ิการสอน และดําเนินการนิเทศ
(Classroom Observation) ตามแผนทีได้ร่วมกันประชุมวางแผนไว้
. ผูโ้ ค้ชแบบเพือนช่วยเพือนสังเกตการ
ปฏิบตั ิการสอนของครู ตามหน่วยการเรี ยนรู ้
แผนการเรี ยนรู ้ทีกําหนด โดยผูใ้ ห้ผโู้ ค้ชแบบ
เพือนช่วยเพือนเป็ นผูบ้ นั ทึกผลการสังเกตการ
สอน โดย ใช้แบบสังเกตการสอน
3. การประชุมหลังสังเกต . ครู ผสู้ อนประเมินตนเองหลังปฏิบตั ิการ
(Post - observation
สอน
Conference)
. ครู ผสู ้ อนร่ วมกันวิเคราะห์ผล/สะท้อนผล
การสังเกตการสอน/แลกเปลียนเรี ยนรู้ เพือ
ปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิการสอนใน
ชัวโมงต่อไป

ผู้ทาํ หน้ าทีโค้ ชแบบ
เพือนช่ วยเพือน
ครู ผสู้ อนทีมีความ
เชียวชาญทีสอนใน
ระดับเดียวกันหรื อ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
เดียวกัน หรื อวิชาที
สอนเดียวกัน

ครู ผสู้ อนทีมีความ
เชียวชาญทีสอนใน
ระดับเดียวกันหรื อ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
เดียวกัน หรื อวิชาที
สอนเดียวกัน
ครู ผสู้ อนทีมีความ
เชียวชาญทีสอนใน
ระดับเดียวกันหรื อ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
เดียวกัน หรื อวิชาที
สอนเดียวกัน
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ขันตอนการโค้ ช

กิจกรรมการโค้ ชแบบเพือนช่ วยเพือน

ผู้ทาํ หน้ าทีโค้ ชแบบ
เพือนช่ วยเพือน

. สรุ ปผลและรายงานผลการปฏิบตั ิการสอน
เพือใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
สื อ/เครืองมือการโค้ ชแบบเพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching)
. แบบบันทึกผลการจัดการเรี ยนรู้
. แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
(แบบประเมินตนเอง)
. แบบสังเกตการสอน
. แบบประเมินการออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล
ผลลัพธ์ ทคาดหวั
ี
ง
. ความสามารถในการจัด
การเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล

วิธีการ
. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู้
2. การสังเกตการสอน
. บันทึกผลการเรี ยนรู้

. ความสามารถออกแบบ
. การประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้ทีมีความ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
เรี ยนรู้
การเรี ยนรู ้ ตัวชีวัด สาระ
2. การสังเกตการสอน
การเรี ยนรู้ สมรรถนะสําคัญ
. บันทึกผลการเรี ยนรู้
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เครืองมือ
. แบบประเมินตนเอง
. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู้
. แบบสังเกตการสอน
. แบบบันทึกผลการเรี ยนรู้
. แบบประเมินตนเอง
. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู้
. แบบสังเกตการสอน
. แบบบันทึกผลการเรี ยนรู้
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ผลลัพธ์ ทคาดหวั
ี
ง
วิธีการ
3. ความสามารถออกแบบ
. การประเมินการออกแบบ
เครื องมือการวัดและประเมินผล หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
ทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
เรี ยนรู้
บุคคล
2. การสังเกตการสอน
. บันทึกผลการเรี ยนรู้

เครืองมือ
. แบบประเมินตนเอง
. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู้
. แบบสังเกตการสอน
. แบบบันทึกผลการเรี ยนรู้

. ความสามารถพัฒนาการเรี ยน . การประเมินการออกแบบ
การสอนทีเน้นความแตกต่าง
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
ระหว่างบุคคลด้วย
เรี ยนรู้
กระบวนการวิจยั
2. การสังเกตการณ์สอน
. บันทึกผลการเรี ยนรู้
. การเขียนรายงานวิจยั ในชัน
เรี ยน

. แบบประเมินตนเอง
. แบบประเมินการออกแบบ
หน่วยการเรี ยนรู ้/แผนการ
เรี ยนรู้
. แบบสังเกตการสอน
. แบบบันทึกผลการเรี ยนรู้
. รายงานวิจยั ในชันเรี ยน
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ภาคผนวก ง
แบบทดสอบการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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แบบทดสอบ
การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
คําชีแจง . แบบทดสอบนีมีจาํ นวนข้อสอบทังหมด ข้อ
. แบบทดสอบแบ่งออกเป็ น ตอน คือ
ตอนที แบบเลือกตอบ จํานวน ข้อ
ตอนที แบบถูก - ผิด จํานวน ข้อ
. เวลาในการทําแบบทดสอบ นาที
ตอนที ให้ เลือกคําตอบทีต้ องทีสุ ดเพียงข้ อเดียว
1. ในการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ครู ควรใช้วธิ ี การทีช่วย
ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างไร
ก. การมีส่วนร่ วมและแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ข. กระตุน้ การเรี ยนรู้โดยการใช้คาํ ถาม
ค. ฝึ กให้ผเู้ รี ยนนําความรู้ไปใช้ และประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดต่อไปนีเป็ นสิ งทีควรคํานึงถึงมากทีสุ ดในจัดเนือหา สาระและกิจกรรมทีสอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคลมากทีสุ ด
ก. พัฒนาการ และสติปัญญาของผูเ้ รี ยน
ข. เพศ และอายุของผูเ้ รี ยน
ค. ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน
ง. สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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3. ข้อใดต่อไปนี คือ แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
ก. ศึกษาข้อมูลพืนฐาน เลือกเนื อหาทีใช้สอน ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
ข. ศึกษาข้อมูลพืนฐานนักเรี ยน เลือกวิธีการสอนแบบโครงงาน ประเมินผล
ค. วิเคราะห์นกั เรี ยนรายบุคคล เลือกกลยุทธ์ในการเรี ยนการสอน ประเมินผล
ง. วิเคราะห์นกั เรี ยนรายบุคคล จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
ประเมินผล
4. พฤติกรรมใดของนักเรี ยนทีสะท้อนถึงความสามารถในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ก. เด็กชายวัชรพลสามารถทํางานร่ วมกันกับเพือน ๆ ได้เป็ นอย่างดี
ข. เด็กหญิงลินดาวิเคราะห์ตวั ละครจากนิทานโดยใช้แผนผังความคิด
ค. เด็กชายสมพลชอบตอบคําถามคุณครู สุมาลีทุกครังทีครู ถาม
ง. เด็กหญิงจันทร์ เพ็ญส่ งการบ้านท้ายชัวโมงทุกครัง
5. ข้อใดต่อไปนีไม่ใช่ขอ้ ควรคํานึงในการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
ก. ธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
ข. ประสบการณ์และพืนฐานความรู ้เดิม
ค. วิธีการเรี ยนรู้หรื อลีลาการเรี ยนรู้
ง. ความต้องการ ความถนัด ความสนใจของผูเ้ รี ยน
6. วิธีการสร้างแรงจูงใจและแรงกระตุน้ ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตรงกับข้อใด
ก. คุณครู เดือนเพ็ญให้คาํ ชมเชยกับนักเรี ยนทุกครังทีตอบคําถาม
ข. คุณครู วภิ าวรรณสอบถามถึงสภาพความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนก่อนเรี ยน
ค. คุณครู รัศมียกตัวอย่างบุคคลสําคัญเพือเป็ นการแรงบันดาลใจให้กบั นักเรี ยน
ง. ถูกทุกข้อ
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7. การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลต้องคํานึงถึงข้อใดมาก
ทีสุ ด
ก. ครู ผสู ้ อนเป็ นผูก้ าํ หนดเนือหาวิชาทีสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
ข. ครู ผสู ้ อนต้องตรวจสอบความถูกต้องของเนือหาก่อนจัดการเรี ยนการสอน
ค. เนือหาทีได้มาต้องผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิก่อนลงมือสอน
ง. สาระการเรี ยนรู้ตอ้ งได้มาจากการวิเคราะห์หลักสู ตรและตรงตามความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน
8. จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินทีเน้นความแตกต่างของผูเ้ รี ยนคือข้อใด
ก. ปรับกระบวนการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ
ข. วิเคราะห์ความสามารถของผูเ้ รี ยนทีมีความแตกต่างกัน
ค. ตัดสิ นความรู้ ความสามารถ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
ค. ถูกทุกข้อ
9. การวิจยั ในชันเรี ยนจัดเป็ นการวิจยั รู ปแบบใด

ก.
ข.
ค.
ง.

การวิจยั เชิงปริ มาณ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
การวิจยั เพือสร้างทฤษฎี
การวิจยั เพือพัฒนาเครื องมือ

10. “การพัฒนาทักษะการอ่านเพือจับใจความของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที โดยใช้
แผนผังความคิด” ตัวแปรตามของงานวิจยั เรื องนี คือข้อใด
ก. แผนผังความคิด
ข. นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
ค. ทักษะการอ่านเพือจับใจความ

ง. การพัฒนาทักษะการอ่าน
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ตอนที 2 กรุ ณาทําเครื องหมาย 9 ในช่องคําตอบข้อ ก และ 8 ในช่องคําตอบข้อ ข
ของกระดาษคําตอบ
11……...การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นแนวทางหนึงทีช่วยให้ครู สามารถ
จัดการเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิภาพ
12. …….การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ การกําหนด รู ปแบบ เทคนิค
วิธีการสอนทีสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
13. …….เทคนิคการใช้คาํ ถามสําหรับผูเ้ รี ยน เป็ นเทคนิคทีสะท้อนผลการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
14. …….การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล จะมีส่วนช่วยให้ครู สามารถจัดการ
เรี ยนการสอนทีสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
15. ……การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นกิจกรรมทีช่วยดึงเอาจุดเด่นและจุด
ด้อยของผูเ้ รี ยนมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนของครู
16……..การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล คือการสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
17……..การออกแบบการเรี ยนการสอนของครู ตอ้ งอยูภ่ ายใต้เนื อหาทีครู กาํ หนดและคิดว่าตรงตาม
ความต้องการของนักเรี ยน
18……..การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ครู สามารถนําวิธีการ
สอนหรื อเทคนิคใด ๆ มาใช้การจัดการเรี ยนการสอนก็ได้
19……..การประเมินผลก่อนเรี ยน คือ การประเมินเพือวินิจฉัยผูเ้ รี ยน
20……..การปรับปรุ งวิธีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นวิธีการทีสนองตอบความต้องการของผูเ้ รี ยน
21……..การประเมินผลระหว่างเรี ยน (Assessment for Learning) เป็ นการประเมินผลทีช่วยให้ครู
สามารถออกแบบและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีความสอดคล้อง ตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน
22……..เทคนิควิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู้และวิธีการสอนแบบโครงงานเป็ นวิธีการสอนที
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนมากทีสุ ด
23…….ครู ควรเลือกวิธีการสอนทีสนองตอบความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยเริ มต้นจากการวิเคราะห์
นักเรี ยนรายบุคคล
24…….ครู ควรประเมินระหว่างเรี ยน เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนือง
25…….การเรี ยนการสอนทีเน้นคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นการเก็บข้อมูลเกียวกับผูเ้ รี ยน
อย่างต่อเนือง
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26…….สิ งจําเป็ นในการวิจยั และพัฒนาการเรี ยนการสอน คือ การวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเพือให้ทราบ
สภาพปั ญหา และสิ งทีต้องการพัฒนา
27……การวิจยั และพัฒนาจัดเป็ นกระบวนการทีใช้ในการตัดสิ นผลการเรี ยนของนักเรี ยนและการ
สอนของครู
28……ในงานวิจยั และพัฒนา สิ งทีเป็ นปั ญหาหรื อสิ งทีต้องการพัฒนา เกิดจากความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างสภาพทีเกิดขึนจริ ง กับเป้ าหมายทีต้องการพัฒนา
29……การวิจยั และพัฒนาการเรี ยนการสอน มีจุดมุ่งหมายเพือดําเนิ นการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
และพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
30……กระบวนการวิ จ ัย และพัฒ นาหลัก สู ต ร จะเริ มจากขันตอนการวิ เ คราะห์ พ ระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และนโยบายเกียวกับการพัฒนาหลักสู ตร
31……การวิจยั เรื อง “การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบโครงงานในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5” จัดเป็ นงานวิจยั ทีใช้กระบวนการวิจยั และ
พัฒนา
32……จากงานวิจยั เรื อง “การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล”ในทีนีตัวแปรตามคือ “ความแตกต่างระหว่างบุคคล”
33……ในกระบวนการวิจยั และพัฒนา มีขนตอนในการดํ
ั
าเนิ นงานตามลําดับ คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การออกแบบและพัฒนา การนําไปใช้ และการประเมินผล
34……วิธีก ารเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ ทํา ให้ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ ก และมี ความชัดเจนใน
ประเด็นปั ญหาทีจะใช้ในการวิจยั มากขึน
35……ถ้าต้องการให้ได้ขอ้ มูลทีเป็ นจริ งจากแหล่งข้อมูลบุคคล ควรใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือใน
การรวบรวมข้อมูล
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แบบทดสอบการพัฒนาวิชาชีพครู
“ด้ านการพัฒนาการเรียนการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคลด้ วยกระบวนการวิจัย”
**************************************************
คําชีแจง ข้ อสอบมีทงหมด
ั
ข้ อ คะแนน
1. ชือเรื องการวิจยั ( คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
. ปัญหาการวิจยั ( คะแนน)
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
. วัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้เขียน (5 คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
. ขอบเขตของการวิจยั ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย เนือหา/สาระ ระยะเวลา ตัวแปรต้น/
ตัวแปรตาม ( คะแนน)
. กลุ่มเป้ าหมาย..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
. เนือหา/สาระ ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
. ระยะเวลา........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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. ตัวแปร
. . ตัวแปรต้น ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4.4.2 ตัวแปรตาม .........................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. วิธีดาํ เนินการวิจยั ( คะแนน)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ขอให้ โชคดีในการสอบนะครับ
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ภาคผนวก จ
แบบประเมินคุณภาพหน่วยการเรี ยนรู้/แผนการเรี ยนรู้
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แบบประเมินคุณภาพหน่ วย/แผนการเรียนรู้
การวิจยั เรือง “รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล”
*******************************************************************************
โรงเรี ยน..........................................อําเภอ................................จังหวัด ..............................สังกัด....................................
หน่วย/แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที.............เรื อง..............................................หน่วยการเรี ยนรู ้เรื อง.......................................
รายวิชา...................................กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้.......................................ชัน................... จํานวน....................ชัวโมง
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่องระดับการประเมิน ดังนี
หมายถึง
หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีคุณภาพในระดับดีมาก
หมายถึง
หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีคุณภาพในระดับดี
หมายถึง
หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีคุณภาพในระดับปานกลาง
หมายถึง
หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีคุณภาพในระดับน้อย
หมายถึง
หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีคุณภาพในระดับน้อยทีสุด
ข้ อ
รายการประเมิน
ระดับการประเมิน
ความคิดเห็นเพิมเติม
3
2
1
1 องค์ประกอบของหน่วย/แผนจัดการเรี ยนรู ้
2 สาระสําคัญ
3 สาระการเรี ยนรู ้
4 สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6 ภาระงานหรื อชินงาน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
8 การวัดและประเมินผล
รวมคะแนน
ค่ าร้ อยละ

เกณฑ์ การประเมิน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ตํากว่า ร้อยละ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีระดับคุณภาพในระดับดีมาก
หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีระดับคุณภาพในระดับดี
หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีระดับคุณภาพในระดับปานกลาง
หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีระดับคุณภาพในระดับพอใช้
หน่วย/แผนการเรี ยนรู ้มีระดับคุณภาพในระดับปรับปรุ ง
ลงชือ.........................................................ผูป้ ระเมิน
(.............................................................)
วันที........../................./................
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เกณฑ์ การประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้
รายการการ
ประเมินแผน
5
1.องค์ประกอบ ครบถ้วนทุก
ของแผนการ
องค์ประกอบ
เรี ยนรู้
รายรายละเอียด
ของทุก
องค์ประกอบมี
ความ
ชัดเจนเกียวเนือง
สัมพันธ์กนั
2.สาระสําคัญ สาระสําคัญเป็ น
ความคิดรวบยอด
ของสาระการ
เรี ยนรู้ ครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรี ยนรู้/ตัวชีวัด
3.สาระ
การเรี ยนรู้
. สมรรถนะที
สําคัญของ
ผูเ้ รี ยน

5.คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ
4
3
ครบถ้วนทุก
ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
รายละเอียดของแต่ องค์ประกอบมี
ละองค์ประกอบมี ความสัมพันธ์แต่
ความชัดเจนแต่ขาด ขาดความชัดเจน
ความเกียวเนือง
สัมพันธ์กนั
สาระสําคัญเป็ น
ความคิดรวบยอด
ของสาระการ
เรี ยนรู้ แต่ไม่
ครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรี ยนรู้/ตัวชีวัด

2
ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ แต่
ระบุรายละเอียด
ขององค์ประกอบ
ไม่ชดั เจน ขาด
ความเกียวเนือง
สัมพันธ์กนั

1
องค์ประกอบไม่
ครบถ้วนและระบุ
รายละเอียดแต่ละ
องค์ประกอบไม่
ชัดเจน

สาระสําคัญไม่
ชัดเจนและไม่
สอดคล้องกับ
องค์ประกอบอืนๆ
ทีเกียวข้อง

สาระสําคัญไม่
ครบถ้วนไม่ชดั เจน
ไม่สอดคล้องกับ
องค์ประกอบอืนๆ ที
เกียวข้อง

ระบุได้ชดั เจนแต่
ไม่ครอบคลุมขาด
ข้อใดข้อหนึง
ระบุสมรรถนะที
สําคัญของผูเ้ รี ยนที
สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู้ ตัวชีวัด แต่
ไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ระบุคุณลักษณะอัน ระบุคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
พึงประสงค์
สอดคล้องกับสาระ สอดคล้องกับสาระ
การเรี ยนรู้และ
การเรี ยนรู้แต่ไม่
กระบวนการจัดการ สอดคล้องกับ

ระบุไม่ชดั เจนและไม่
ครอบคลุมขาด
มากกว่า ข้อ
ระบุสมรรถนะที
สําคัญของผูเ้ รี ยนแต่
ไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู้
ตัวชีวัด และกิจกรรม
การเรี ยนรู้

สาระสําคัญไม่
ชัดเจนแต่
ครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรี ยนรู้/ตัวชีวัด

ระบุได้ชดั เจนและ
ครอบคลุมความรู้
ทักษะและเจตคติ
ระบุสมรรถนะที
สําคัญของผูเ้ รี ยน
ได้สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู้ ตัวชีวัด และ
กิจกรรมการเรี ยนรู้

ระบุคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไม่
สอดคล้องกับสาระ
การเรี ยนรู้และ
กระบวนการจัดการ
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เกณฑ์ การประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู้
รายการการ
ประเมินแผน

5

4

6. ภาระงาน
และชินงาน

7./กิจกรรม
การเรี ยนรู้

8.การวัดและ
ประเมินผล

ระบุขนตอน
ั
กิจกรรมการเรี ยนรู้
กิจกรรมครู และ
กิจกรรมนักเรี ยน
ชัดเจนส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วม
และส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ สอดคล้อง
กับมาตรฐานการ
เรี ยนรู้/ตัวชีวัด

ระบุขนตอน
ั
กิจกรรมการเรี ยนรู้
กิจกรรมครู และ
กิจกรรมนักเรี ยน
ชัดเจนส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วม
การจัดกิจกรรมไม่
ครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรี ยนรู้/ตัวชีวัด

ระดับคุณภาพ
3
เรี ยนรู้

2
กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้
ระบุภาระงานหรื อ ระบุภาระงานหรื อ
ชินงานทีสอดคล้อง ชินงานทีสอดคล้อง
กับมาตรฐานการ
กับมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ /ตัวชีวัดและ เรี ยนรู้ /ตัวชีวัดแต่
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ขาดความเหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน

1
เรี ยนรู้
ภาระงานหรื อ
ชินงานไม่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู้ /ตัวชีวัด

ระบุขนตอน
ั
กิจกรรมการเรี ยนรู้
กิจกรรมครู และ
กิจกรรมนักเรี ยน
ชัดเจนส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วม
กิจกรรมไม่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู้/ตัวชีวัด

ระบุขนตอน
ั
กิจกรรม
การเรี ยนรู้ กิจกรรม
ครู และกิจกรรม
นักเรี ยนชัดเจน ไม่
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
ส่ วนร่ วม กิจกรรม
ไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู้/
ตัวชีวัด

ระบุขนตอน
ั
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ไม่ชดั เจน ไม่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู้/ตัวชีวัด

ระบุวธิ ีวดั และ
ประเมินผลหลาย
วิธี ระบุเกณฑ์การ
ประเมินผลที
ชัดเจนและ
ระบุเครื องมือวัด
และประเมินผล
หลายๆประเภท
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู้/ตัวชีวัด

ระบุวธิ ีวดั และ
ประเมินผล
มากกว่า 2 วิธี ระบุ
เกณฑ์การประเมินผล
ชัดเจนน้อยและ
ระบุเครื องมือวัดและ
ประเมินผลเพียง 2-3
ประเภท แต่
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู้/
ตัวชีวัด

ระบุวธิ ีวดั และ
ประเมินผล,
เกณฑ์การ
ประเมินผล,
เครื องมือวัดและ
ประเมินผลเพียง 1
วิธี/ประเภท
สอดคล้องกับ
มาตรฐานการ
เรี ยนรู้/ตัวชีวัด แต่
ไม่ชดั เจน
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ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินงานวิจยั /วิจยั ในชันเรี ยน

486
แบบประเมินงานวิจยั ในชันเรียน
ชือ – สกุล ผู้วิจัย.................................................................................................................โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม
ชืองานวิจัย................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
คําชี แจง โปรดพิจารณาและประเมินคุณภาพงานวิจยั ในชันเรี ยนและทําเครื องหมาย √ ลงในช่องว่างระดับคุณภาพตาม
ประเด็น การประเมินโดยระดับคะแนนมีความหมายดังนี ระดับคุณภาพงานวิจัย หมายถึง มีความถูกต้อง/เหมาะสมใน
ระดับดีมาก , หมายถึง มีความถูกต้อง/เหมาะสมในระดับดี , หมายถึง มีความถูกต้อง/เหมาะสมในระดับพอใช้ ,
หมายถึง มีความถูกต้อง/เหมาะสมในระดับพอใช้ และ หมายถึง มีความถูกต้อง/เหมาะสมในระดับปรับปรุ ง
ระดับคุณภาพงานวิจัย
ข้ อ
รายการประเมิน
ชือเรื องครอบคลุมตัวแปรต้น ตัวแปรตามและกลุ่มประชากร
ปัญหาการวิจยั มีความสําคัญและน่าสนใจสอดคล้องกับสภาพการเรี ยนการสอน
วัตถุประสงค์การวิจยั สอดคล้องกับปัญหาการวิจยั
ความถูกต้องของการกําหนดขอบเขตการวิจยั (ตัวแปรหรื อปัญหา สิ งทีต้องการ
แก้ปัญหาในการวิจยั เนือหาสาระแหล่งข้อมูลในการวิจยั ระยะเวลาในการวิจยั )
ความถูกต้องในการกําหนดเครื องมือและมีเครื องมือวัดผลในสิ งทีต้องการวัด
ความเหมาะสม/ถูกต้องในการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวม/วิเคราะห์ขอ้ มูล
มีขอ้ มูลแสดงผลการวิจยั ในชันเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
และปัญหาการวิจยั
ความเหมาะสม/ถูกต้องในการอภิปรายผลการวิจยั ในชันเรี ยน
ความเหมาะสม/ถูกต้องในการเขียนข้อเสนอแนะการวิจยั ในชันเรี ยน
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานการวิจยั ในชันเรี ยน
มีร่องรอย เอกสาร หลักฐานทีสะท้อนผลการทําวิจยั ในชันเรี ยน
ผลการวิจยั ในชันเรี ยนสามารถนําไปใช้ปรับปรุ ง/พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
รวมคะแนน
สรุ ประดับคุณภาพ
ดีมาก ( - )
ดี ( - )
พอใช้ ( - 4 )
ต้ องปรับปรุ ง ( - )
ควรปรับปรุ ง (น้ อยกว่ า )
ข้ อเสนอแนะเพิมเติม
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะเพือการพัฒนางานวิจัยในชันเรียนครังต่ อไป
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ลงชือ...........................................................ผู้ประเมิน
(.........................................................)
.............../......................../
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การสังเกตการสอน
หลักการและแนวคิด
การสั งเกตการสอน เป็ นกระบวนการทีผูส้ ังเกตการสอนและผูส้ อนมีขอ้ ตกลงร่ วมกันทีจะ
ร่ วมพัฒนาพฤติกรรมการสอนให้มีคุณภาพสู งขึน ประกอบด้วย ศึกษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
บุคลากรในโรงเรี ยนเป็ นผูด้ าํ เนิ นการติ ดตาม ตรวจสอบ แนะนําช่ วยเหลื อ โดยใช้ภาวะผูน้ าํ ทาง
วิชาการทําให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจประสานงานและใช้ศกั ยภาพในการทํางานอย่างเต็มที ซึ งจะ
ส่ งผลการพัฒนางานของสถานศึกษานัน ๆ โดยส่ วนร่ วมให้เป็ นไปตามมาตรฐานของหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีจุดหมายเพือปรับปรุ งส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
การเรี ยนการสอนของครู ให้ดียงขึ
ิ น ส่ งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนดีขึน

วัตถุประสงค์
1. เพือให้สถานศึกษามีศกั ยภาพในการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสู ตร และให้เป็ นไปตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที พ.ศ. )
2. เพือพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับความต้องการของของครู
และผูเ้ รี ยน
3. เพือให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้พฒั นาเพิมพูนความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ
4. เพือส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนปฏิ รูประบบบริ หาร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วม
ตัดสิ นใจ และร่ วมรับผิดชอบ ชืนชมในผลงาน
5. เพือให้เกิ ดการประสานงานและความร่ วมมือในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาระหว่าง
ผูเ้ กียวข้อง ได้แก่ ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
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กระบวนการปฏิบัตกิ ารสังเกตการสอน
การดําเนิ นการสังเกตการสอนควรจะเป็ นกระบวนการต่อเนืองกัน ดังนี
1. ขันเตรี ยมการสังเกตการสอน เป็ นขันทีผูบ้ ริ หารต้องร่ วมมือกันกับผูส้ ังเกตการสอนและ
ผูส้ อน และต้องมีความตระหนักร่ วมกันว่าเป็ นการทํางานร่ วมกัน เพือช่วยพัฒนาเพือนร่ วมงานให้มี
ความรู ้และความสามารถในการปฏิบตั ิงานสู งขึน
2. ขันวางแผนการสังเกตการสอน เป็ นขันทีผูบ้ ริ หาร ผูส้ ังเกตการสอน และผูร้ ับการสังเกต
การสอนจะทําการปรึ กษาหารื อ เพือให้ได้มาซึงปัญหา และความต้องการจําเป็ นทีจะต้องมีการ
สังเกตการสอน รวมทังการวางแผนถึงขันตอนการปฏิบตั ิงานเกียวกับการสังเกตการสอน ทีจะจัด
ขึนอีกด้วย
3. ขันปฏิบตั ิตามแผนการสังเกตการสอน ประกอบด้วยการปฏิบตั ิงานใน ลักษณะ
3.1 การปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการสังเกตการสอน เป็ นขันตอนทีผูร้ ับการสังเกตการสอน
ลงมือปฏิบตั ิตามความรู้ความสามารถทีได้รับมาจากการดําเนินการ
3.2 การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้การสังเกตการสอน ขันนีผูใ้ ห้การสังเกตการสอนจะทํา
การสังเกตการสอน และควบคุมคุ ณภาพให้งานสําเร็ จออกมาตามกําหนดเวลา และมี คุณภาพสู ง
. การปฏิบตั ิงานของผูส้ นับสนุนการสังเกตการสอน ขันนีผูใ้ ห้การสังเกตการสอน
จะทําการบริ การสนับสนุนในเรื องวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื องใช้ต่าง ๆ ทีจะช่วยให้การปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปอย่างดี
4. ขันประเมินผลการสังเกตการสอน เป็ นขันทีผูส้ ังเกตการณ์ สอนทําการประเมินผลการ
ดําเนินการ ซึ งผ่านไปแล้วว่าเป็ นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการสังเกตการสอน หากพบว่า มี
ปั ญหาหรื ออุ ปสรรคอย่างอืนอย่างใดที ทําให้การดําเนิ นการไม่ได้ผล ก็สมควรทีจะต้องปรั บปรุ ง
แก้ไขต่อไป
5. ขันปรับปรุ งแก้ไขวิธีการสังเกตการสอน เป็ นขันทีจะต้องกระทําการ โดยให้ความรู ้ใน
สิ งทีทําใหม่อีกครัง สําหรับกรณี ทีผลงานออกมายังไม่ถึงขันทีพอใจ หรื อดําเนิ นการปรับปรุ งการ
ดําเนิ น การทังหมด สํา หรั บกรณี ดาํ เนิ น การไปไม่ไ ด้ผ ลและถ้า หากประเมิ นผล พบว่า ประสบ
ผลสําเร็ จตามทีตังใจ หากจะดําเนินการต่อไปก็ดาํ เนินการได้เลย ไม่ตอ้ งให้ความรู ้ในเรื องนันอีก
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เรือง รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ าง
บุคคล
คําชีแจง แบบสังเกตการสอนฉบับนี จัดทําขึนเพือใช้เก็บข้อมูลเกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
โปรดกาเครื องหมาย 9 ลงในช่อง ซึงเป็ นการปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ ง
ชือผูส้ อน……………………………..………ชันทีสอน………………………….………............
สังเกตการสอนครังที….วันที…เดือน……………..พ.ศ………….เวลา….…..ถึง…………………
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/ วิชา ………………………….เรื อง/หน่วย………………………………….
ระดับ 5 มากทีสุ ด หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันเป็ นประจําสมําเสมอ
หรื อทุกครัง
ระดับ 4 มาก
หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันเป็ นส่ วนใหญ่
ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันเป็ นบางครัง
ระดับ 2 น้อย
หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันเป็ นส่ วนน้อย
ระดับ 1 น้อยทีสุ ด หมายถึง มีพฤติกรรมหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมนันน้อยมาก
ระดับคุณภาพ
รายการทีสั งเกต

ข้ อเสนอแนะ
ปรับปรุ ง/แก้ ไข

1. การออกแบบหน่ วยการเรียนรู้
1.1 การจัดทําหน่วยการเรี ยนรู ้
1.2 เนือหาสอดคล้องกับตัวชีวัด
1.3 กิจกรรมสอดคล้องกับเนือหา
1.4 เวลาเหมาะสมกับเนือหา
1.5 สื อการสอนสอดคล้องกับเนือหา
1.6 การวัดผลสอดคล้องกับตัวชีวัด

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

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 สนทนาสร้างความเป็ นกันเองกับ
นักเรี ยนก่อนสอน

……………………………
……………………………
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รายการทีสั งเกต
2.2 การนําเข้าสู่ บทเรี ยน
2.3 ชีแจงจุดประสงค์การเรี ยน หรื อ
ขอบเขตของเนือหาให้นกั เรี ยนทราบ
2.4 มีการเชือมโยงเนือหาเดิมกับเนือหา
ใหม่
2.5 ซักถามนักเรี ยนในขณะสอน
2.6 มีการเสริ มแรงให้กาํ ลังใจ
2.7 จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับ
เนือหาเวลา และนักเรี ยน
2.8 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
การสอน
2.9 สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม
2.10 มีการสรุ ปบทเรี ยนและทบทวน
เนือหา
2.11 ผูส้ อนแต่งกายสุ ภาพ ยิมแย้ม
แจ่มใส
2.12 พูดเสี ยงดังชัดเจน สุ ภาพและ
ถูกหลักภาษา
2.13 เอาใจใส่ นกั เรี ยนอย่างทัวถึง
3. การใช้ สือการเรียนการสอน
3.1 มีทกั ษะการใช้สือถูกต้อง
ตามลําดับขันตอน
3.2 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สือ
3.3 เลือกใช้สือเหมาะสมกับเนือหา
และกิจกรรม

ข้ อเสนอแนะ
ปรับปรุ ง/แก้ ไข
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…….
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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4. การวัดและประเมินผล
4.1 มีการวัดประเมินผลก่อนเรี ยน
4.2 มีการวัดประเมินผลระหว่างเรี ยน
4.3 มีการวัดประเมินผลหลังเรี ยน
4.4 วัดและประเมินสอดคล้องกับ
ตัวชีวัด
4.5 ใช้วธิ ี การวัดต่อไปนี
4.5.1 การใช้คาํ ถาม
4.5.2 สังเกต
4.5.3 สัมภาษณ์
4.5.4 ทําแบบฝึ กหัด
4.5.5 ตรวจผลงาน
4.5.6 แบบทดสอบ
ฯลฯ

ระดับคุณภาพ

ข้ อเสนอแนะ
ปรับปรุ ง/แก้ไข
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

5. ข้ อสั งเกตเพิมเติม……………………………………..…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ……………………..………………………ผูส้ ังเกต
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แบบประเมินตนเอง
การวิจัยเรือง “รู ปแบบการพัฒนาการเรี ยนการสอนเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล”
หลักการและแนวคิด
แบบประเมินตนเอง เป็ นเครื องมือเพือสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนทีเสริ มสร้ าง
ความสามารถของผูเ้ รี ยนให้ตรงตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ตลอดจนจัดเนื อหาสาระและกิ จกรรมกระบวนการเรี ยนการสอนที เน้นการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ เพือสามารถให้ผเู้ รี ยนป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาได้ดว้ ยตนเอง และฝึ กให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้จากประสบการณ์การจริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้
ทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื อง รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
วัตถุประสงค์
เพือสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนทีเสริ มสร้างความสามารถของผูเ้ รี ยนให้ตรงตาม
ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล
กระบวนการประเมินตนเอง
การดําเนินการประเมินตนเองควรจะเป็ นกระบวนการต่อเนืองกัน ดังนี
1. ขันเตรี ยมการก่อนการประเมินตนเอง เป็ นขันทีผูร้ ับผิดชอบและผูร้ ับการประเมิน
ร่ วมกําหนดเป้ าหมาย เพือสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนทีเสริ มสร้างความสามารถของผูเ้ รี ยน
ให้ตรงตามศัก ยภาพ ความสนใจ ความถนัด และความแตกต่า งระหว่างบุ คคล และสร้ างความ
ตระหนักร่ วมกันเพือเป็ นแรงจูงใจในการทํางานร่ วมกัน ซึ งจะช่วยพัฒนาเพือนร่ วมงานให้มีความรู้
และความสามารถในการปฏิบตั ิงานสู งขึน
2. ขันวางแผนการประเมิ นตนเอง เป็ นขันที ผูร้ ั บผิดชอบและผูร้ ั บการประเมิ นร่ วม
ปรึ กษาหารื อ เพือให้ได้มาซึงปัญหา และความต้องการจําเป็ นทีจะต้องมีการประเมินตนเอง รวมทัง
การวางแผนถึงขันตอนการปฏิบตั ิงานเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนทีจะต้องประเมินด้วยตนเอง
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3. ขันปฏิ บ ตั ิ ก ารประเมินตนเอง ผูร้ ั บการประเมิ นประเมินผลการปฏิ บ ตั ิ งานตาม
รายละเอียดทีร่ วมกันกําหนด เพือเป็ นการสะท้อนผลและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนเชิ ง
ประจักษ์ และใช้เป็ นข้อมู ลเชิ งทฤษฎี สําหรับทําวิจยั เพือเสริ มสร้างการเรี ยนรู้ ให้กบั นักเรี ยนได้ดี
ยิงขึน
4. ขันสรุ ปผลการประเมินตนเอง ผูร้ ับผิดชอบและผูป้ ระเมินตนเองร่ วมกันสรุ ปผล โดย
การนําผลทีได้จากการประเมินตนเองมาใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและแก้ไขวิธีการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ
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แบบประเมินตนเอง
ตอนที 1 ข้ อมูลพืนฐาน
1.1 ชือ-สกุล................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)...................................................... E-mail .............................................
. ตําแหน่ง ...............................................................................................................................
1.3 สอนระดับชัน .......................................................................................................................
.4 วิทยฐานะ  1) ครู ผชู ้ ่วย  2) ชํานาญการ
 3) ชํานาญการพิเศษ
 4) เชียวชาญ  3) เชียวชาญพิเศษ  4) ไม่มี……………………
. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทีสอน  1) ภาษาไทย
 2) คณิ ตศาสตร์
 3) วิทยาศาสตร์
 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 5) สุ ขศึกษาและพลศึกษา
 6) ศิลปะ
 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 8) ภาษาต่างประเทศ
 9) อืน ๆ โปรดระบุ..............................................................
1.6 ประสบการณ์  1) ตํากว่า 5 ปี
 2) 6 – 10 ปี
 3) 11 – 15
 4) 11 – 15 ปี
 ) 16 - 20 ปี
 ) ขึนไป
1. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด  1) ปริ ญญาตรี สาขา..........................................................................
 2) ปริ ญญาโท สาขา..........................................................................
 3) ปริ ญญาเอก สาขา..........................................................................
 4) อืน ๆ ระบุ....................................................................................
ตอนที ขันตอนการประเมินตนเอง
คําชีแจง แบบประเมินตนเองฉบับนี จัดทําขึนเพือใช้เก็บข้อมูลเกียวกับรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ
ครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
โปรดกาเครื องหมาย 9 ลงในช่อง ซึงเป็ นการปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ ง
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ด้ านที 1 : การวางแผนและการเตรี ยมการเรี ยนการสอน
องค์ ประกอบที 1a : ความรู ้และทักษะทางด้านเนือหาของครู
ตัวบ่งชีที 1 : ความรู ้เกียวกับเนือหา ศาสตร์ และธรรมชาติของแต่ละวิชา
ตัวบ่งชีที 2 : ความรู ้เกียวกับเนือหาทีมีความสําคัญและความจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชีที 3 : ความรู ้เกียวกับเนือหาทีมีความเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
องค์ ประกอบที 1a : ความรู ้และทักษะทางด้านเนือหาของครู
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ตัวบ่งชีที 1
ในการวางแผน ครู มีความคุน้ เคย ครู มีความชัดเจน ครู มีความรู้ความ
ความรู ้เกียวกับ และการ
ในการจัดการ
ในการลําดับ
เข้าใจในการจัด
เนือหา ศาสตร์ ปฏิบตั ิการเรี ยน เรี ยนการสอนทีมี ความสําคัญ
เรี ยนทีสอดคล้อง
และธรรมชาติ
การสอน ครู
ความสอดคล้อง เนือหาทีมี
กับธรรมชาติของ
ของแต่ละวิชา
จัดการเรี ยนการ กับธรรมชาติของ สอดคล้องกับ
แต่ละวิชาทีทําให้
สอนไม่ตอ้ งตาม แต่ละวิชาแต่ยงั
ธรรมชาติของแต่ ผูเ้ รี ยนเกิด
เนือหาส่ งผลให้ ขาดความ
ละวิชา
ความคิดรวบยอด
ผูเ้ รี ยนไม่เกิด
ตระหนักทีจะทํา
ความคิดรวบยอด ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความคิดรวบยอด
ตัวบ่งชีที 2
ความรู ้เกียวกับ
เนือหาทีมี
ความสําคัญและ
ความจําเป็ น
สําหรับผูเ้ รี ยน

ครู วางแผนและ
จัดการเรี ยนการ
สอนโดยการยึด
เนือหาเป็ นหลัก
มากกว่าทีจะจัด
เนือหาให้มีความ
สอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ยนแต่ละ
บุคคล

ครู วางแผนและ
จัดการเรี ยนการ
สอนทีตระหนัก
ถึงผูเ้ รี ยนแต่ละ
บุคคลทีส่ งผลให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้
ความเข้าใจ

ครู วางแผนและ
จัดการเรี ยนการ
สอนทีสะท้อนถึง
ความรู้ความ
เข้าใจของผูเ้ รี ยน
แต่ละบุคคลที
ส่ งผลให้เกิด
ความคิดรวบยอด

ครู วางแผนและ
จัดการเรี ยนการ
สอนทีสะท้อนถึง
ความรู้ความ
เข้าใจของผูเ้ รี ยน
แต่ละบุคคลที
ส่ งผลให้เกิด
ความคิดรวบยอด
ทีมีส่งเสริ ม
สติปัญญาให้กบั
ผูเ้ รี ยน
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องค์ ประกอบที 1a : ความรู ้และทักษะทางด้านเนือหาของครู
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 3 :
ครู ยงั สับสนใน ครู ขาดความ
ครู วางแผนและ
ความรู ้เกียวกับ วางแผนและ
ชัดเจนใน
จัดการเรี ยนการ
เนือหาทีมีความ จัดการเรี ยนการ วางแผนและ
สอนทีสะท้อนถึง
เกียวข้องกับ
สอนและเลือก
จัดการเรี ยนการ ระดับความรู้
การจัดการเรี ยน วิธีการสอนทีมี สอนทีสะท้อนถึง ความสามารถ
ความสอดคล้อง ระดับความรู้
ของผูเ้ รี ยนและ
การสอน
กับเนือหาของแต่ ความสามารถ
เลือกวิธีการสอน
ละวิชา และ
ของผูเ้ รี ยนทําให้ ทีมีความ
จัดการเรี ยนการ เลือกวิธีการสอน สอดคล้องกับ
เนือหาของแต่ละ
สอนทีเน้นเนือหา ทีมีความ
สอดคล้องกับไม่ วิชา
มากกว่าเน้นที
ตรงตามเนื อหา
ผูเ้ รี ยน
ของแต่ละวิชา
และมีความ
สอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ยน

ดีมาก
ครู วางแผนและ
จัดการเรี ยน
การสอนที
สะท้อนถึงระดับ
ความรู้
ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนและ
เลือกวิธีการสอน
ทีมีความ
สอดคล้องกับ
เนือหาของแต่ละ
วิชาส่ งผลให้ผู ้
เกิดความคิดรวบ
ยอด

องค์ ประกอบที 1b : ความรู้และทักษะของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : พัฒนาการและความรู ้ของนักเรี ยนแต่ละวัย
ตัวบ่งชีที 2 : ความรู ้เกียวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 3 : ความรู ้เกียวกับทักษะ ความรู ้ และความสามารถในการใช้ภาษา
ตัวบ่งชีที 4 : ความรู ้ทีเกิดจากความสนใจของนักเรี ยน และความรู ้เกียวกับมรดกและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชีที 5 : ความรู ้ทีเกิดจากความสามารถพิเศษของนักเรี ยน
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องค์ ประกอบที 1b : ความรู้และทักษะของผูเ้ รี ยน
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชีที 2
ความรู ้เกียวกับ
กระบวนการ
เรี ยนรู้ของ
นักเรี ยน

ตัวบ่งชีที 5
ความรู ้ทีเกิดจาก
ความสามารถ
พิเศษของ
นักเรี ยน

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง
ครู ไม่มีความ
เข้าใจในระดับ
ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนในการ
เรี ยนรู ้จึงทําให้ไม่
สามารถจัดการ
เรี ยนการสอนที
สอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ยนได้

พอใช้
ครู รู้ระดับ
ความสามารถใน
การเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนแต่ไม่
สามารถจัดการ
เรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนเข้าถึงองค์
ความรู้ได้

ดี
ครู มีความรู้ความ
เข้าใจในจัดการ
เรี ยนการสอน
ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้
และจัด
บรรยากาศทีเอือ
ต่อการเรี ยนรู ้ที
ตรงตามศักยภาพ
ของนักเรี ยนแต่
ละกลุ่มแต่ละ
บุคคล

ดีมาก
ครู จดั การเรี ยน
การสอนทีทําให้
ผูเ้ กิดองค์ความรู้
สามารถนํา
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์
ตามศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละ
บุคคล

ครู ไม่มีความรู ้
ความเข้าใจใน
ความสามารถ
พิเศษและความ
สนใจของผูเ้ รี ยน
และวิธีการทีจะ
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้

ครู มีความ
ตระหนักในการ
วิเคราะห์ผเู้ รี ยน
และความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน แต่
ไม่ได้จดั การเรี ยน
การสอนที
เสริ มสร้างการ
เรี ยนรู ้ให้กบั
ผูเ้ รี ยน

ครู มีความ
ตระหนักให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ และตรง
ตามความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน

ครู จดั
กระบวนการ
เรี ยนการสอนที
เชือมโยงเนื อหา
ต่าง ๆ ให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้
และตรงตาม
ความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน
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องค์ ประกอบที 1c : การกําหนดผลลัพธ์ทีเกิดจากจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 1 : การจัดลําดับความสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 2 : ความชัดเจนทีเกิดจากการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 3 : ความสมดุลของการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 4 : ความเหมาะสมสําหรับผูเ้ รี ยนทีมีความความแตกต่างกัน
องค์ ประกอบที 1c : การกําหนดผลลัพธ์ทีเกิดจากจัดการเรี ยนการสอน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 1
ครู มีความรู้ความ ครู พอเข้าใจกับ ครู กาํ หนด
การจัดลําดับ
เข้าใจในกําหนด ผลลัพธ์ทีคาดว่า ผลลัพธ์ทีคาดว่า
ความสําคัญของ ผลลัพธ์ทีคาดว่า จะส่ งผลต่อ
จะส่ งผลต่อ
การจัดการเรี ยน จะส่ งผลต่อ
ความรู้
ความรู้
การสอน
ความรู้
ความสามารถใน ความสามารถใน
ความสามารถใน การเรี ยนรู้ของ
การเรี ยนรู้ของ
การเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนทีอยูบ่ น
ผูเ้ รี ยนทีอยูบ่ น
ผูเ้ รี ยนและไม่
พืนฐานของ
พืนฐานของ
สะท้อนถึง
เนือหาสาระของ เนือหาสาระของ
พืนฐานของ
แต่ละวิชาและ
แต่ละวิชา
เนือหาสาระของ เน้นการทดสอบ
แต่ละวิชาและ
การเรี ยนรู้ของ
เชือมโยงการ
ผูเ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ให้กบั
ผูเ้ รี ยน

ดีมาก
ครู กาํ หนด
ผลลัพธ์ทีคาดว่า
จะส่ งผลต่อ
ความรู้
ความสามารถใน
การเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนทีอยูบ่ น
พืนฐานของ
เนือหาสาระของ
แต่ละวิชาที
ก่อให้เกิดความรู้
ทีลุ่มลึก

501
องค์ ประกอบที 1c : การกําหนดผลลัพธ์ทีเกิดจากจัดการเรี ยนการสอน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 4
ผลลัพธ์ไม่ได้
ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ ผลลัพธ์ส่วนใหญ่
ความเหมาะสม สะท้อนถึงการ ทีเกิดขึนในชัน ทีเกิดขึนในชัน
สําหรับผูเ้ รี ยนทีมี เรี ยนรู ้ในชันเรี ยน เรี ยนทีอยูบ่ น
เรี ยนต้องอยูบ่ น
ความความ
และไม่ได้อยูบ่ น พืนฐานการ
พืนฐานของ
แตกต่างกัน
พืนฐานของการ ประเมินผลการ ชินงานและภาระ
ประเมินผลตาม เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน งานทีบ่งบอกถึง
ความต้องการ
ความรู้ความ
ของผูเ้ รี ยน
เข้าใจทีตรงตาม
ศักยภาพของ
นักเรี ยนแต่ละ
บุคคล

ดีมาก
ผลลัพธ์ทีเกิดขึน
ต้องอยูบ่ น
พืนฐานทางของ
องค์ความรู้และ
การเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนและ
สนองตอบกับ
ความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนแต่ละ
บุคคล

องค์ ประกอบที 1d : ความรู้และทักษะในการใช้สือการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 1 : ความรู ้และทักษะในการใช้สือและทรัพยากรทีมีอยูใ่ นห้องเรี ยน
ตัวบ่งชีที 2 : ความรู ้และทักษะในการใช้สือและทรัพยากรทีมีความสอดคล้องกับ
เนือหา
ตัวบ่งชีที 3 : ความรู้และทักษะในการใช้สือทีมีความสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
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องค์ ประกอบที 1d : ความรู้และทักษะในการใช้สือการเรี ยนการสอน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 1
ครู ไม่มีความ
ครู แสดงถึงความ ครู แสดงถึงความ
ความรู้และทักษะ ตระหนักในการ ตระหนักในการ ตระหนักในการ
ในการใช้สือและ ใช้สือการเรี ยน สื อการเรี ยนการ ใช้สือการเรี ยน
ทรัพยากรทีมีอยู่ การสอนทีมีอยู่ สอนทีมีอยูใ่ น
การสอนทีมีอยู่
ในห้องเรี ยน
ในโรงเรี ยน เขต โรงเรี ยนเขต
ในโรงเรี ยน เขต
พืนที และชุมชน พืนที แต่สือทีใช้ พืนทีและชุมชน
ไม่มีความ
หรื อทีอยู่
หลากหลายที
ภายนอกโรงเรี ยน
ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน เช่น อินเทอร์ เน็ต
เกิดการเรี ยนรู ้
เป็ นต้น
จากสิ งใหม่ ๆ

ดีมาก
ครู มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
สื อการเรี ยนการ
สอนทีส่ งผลให้
นักเรี ยนเกิดองค์
ความรู้ทีมีใน
โรงเรี ยน เขต
พืนทีและชุมชน
หรื อหน่วยงานที
มีความเชียวชาญ
เช่นมหาวิทยาลัย
หรื อสื อจาก
อินเทอร์ เน็ต เป็ น
ต้น
ตัวบ่งชีที 2
ครู ไม่มีความ
ครู มีความ
ครู มีความ
ครู มีความรู้ใน
ความรู้และทักษะ ตระหนักในการ ตระหนักในการ ตระหนักในการ การสื อการเรี ยน
ในการใช้สือและ สื อการเรี ยนการ สื อการเรี ยนการ สื อการเรี ยนการ การสอนได้ตรง
ทรัพยากรทีมี
สอนได้ตรงตาม สอนได้ตรงตาม สอนได้ตรงตาม ตามเนื อหาสาระ
ความสอดคล้อง เนือหาสาระของ เนือหาสาระของ เนือหาสาระของ ของแต่ละวิชาทีมี
กับเนือหา
แต่ละวิชาทีมีอยู่ แต่ละวิชาทีมีอยู่ แต่ละวิชาทีมีอยู่ อยูใ่ นโรงเรี ยน
ในโรงเรี ยน เขต ในโรงเรี ยน เขต ในโรงเรี ยน เขต เขตพืนที ชุมชน
พืนที ชุมชน
และหน่วยงานที
พืนที ชุมชน แต่ พืนที ชุมชน
สื อทีใช้ไม่มีความ และหน่วยงานที มีความเชียวชาญ
มีความเชียวชาญ เช่น มหาวิทยาลัย
หลากหลายที
ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน เช่น มหาวิทยาลัย หรื อสื อ
หรื อสื อ
อินเทอร์ เน็ต
เกิดการเรี ยนรู ้
อินเทอร์ เน็ต
จากสิ งใหม่ ๆ

503
องค์ ประกอบที 1d : ความรู้และทักษะในการใช้สือการเรี ยนการสอน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 3
ครู ไม่มีความ
ครู มีความ
ครู มีความ
ความรู้และทักษะ ตระหนักในการ ตระหนักในการ ตระหนักในการ
ในการใช้สือทีมี ใช้สือการเรี ยน ใช้สือการเรี ยน ใช้สือการเรี ยน
ความสอดคล้อง การสอนทีมีความ การสอนทีมีความ การสอนทีมีความ
กับผูเ้ รี ยน
หลากหลายทังที หลากหลายทังที หลากหลายทังที
มีอยูใ่ นห้องเรี ยน มีอยูใ่ นห้องเรี ยน มีอยูใ่ นห้องเรี ยน
เขตพืนที ชุมชน เขตพืนที ชุมชน เขตพืนที ชุมชน
แต่สือทีใช้ไม่มี หรื อสื อ
ความหลากหลาย อินเทอร์ เน็ตทีมี
ทีส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน ความสอดคล้อง
เกิดการเรี ยนรู ้
กับความรู ้
จากสิ งใหม่ ๆ
ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน

ดีมาก
ครู มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
สื อการเรี ยนการ
สอนทีมีความ
หลากหลายทังที
มีอยูใ่ นห้องเรี ยน
เขตพืนที ชุมชน
หรื อสื อ
อินเทอร์ เน็ตทีมี
ความสอดคล้อง
กับความรู ้
ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน

องค์ ประกอบที 1e : การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเชื องโยงสู่ การเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชีที 1 : การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชีที 2 : สื อ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรในการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที : การจัดกลุ่มการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 4 : บทเรี ยน โครงสร้างเนื อหา และหน่วยการจัดการเรี ยนรู ้
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องค์ ประกอบที 1e : การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเชื องโยงสู่ การเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 1
กิจกรรมการเรี ยน กิจกรรมการเรี ยน กิจกรรมการเรี ยน
การจัดกิจกรรม การสอนไม่ได้ การสอนบาง
การสอนช่วยให้
การเรี ยนรู้
เสริ มสร้างการ
กิจกรรมช่วยให้ ผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ให้กบั
ผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้และ
ผูเ้ รี ยนและไม่ได้ เรี ยนรู้และ
ผลลัพธ์ทีได้จาก
ออกแบบ
ผลลัพธ์ทีได้จาก การจัดการเรี ยน
กิจกรรมการเรี ยน การจัดการเรี ยน การสอนบ่งบอก
การสอนที
การสอนไม่ได้บ่ง บอกถึงความรู้
เสริ มสร้างความรู้ บอกบอกถึง
ความสามารถ
และสติปัญญา
ความรู้
ของนักเรี ยนทีมี
ความสามารถ
ความแตกต่าง
ของนักเรี ยนทีมี เป็ นบางกลุ่ม
ความแตกต่างกัน

ตัวบ่งชีที 2 สื อ
วัสดุ อุปกรณ์
และทรัพยากรใน
การจัดการเรี ยน
การสอน

สื อการเรี ยนการ
สอนไม่มีส่วน
ช่วยสนับสนุน
ผลลัพธ์ทีได้จาก
การจัดการเรี ยน
การสอนและช่วย
ให้ผเู้ รี ยนสามารถ
ออกแบบชินงาน
ภาระงานทีเกิด
จากการเรี ยนรู้

สื อการเรี ยนการ
สอนบางชินมี
ส่ วนช่วย
สนับสนุน
ผลลัพธ์ทีได้จาก
การจัดการเรี ยน
การสอนและช่วย
ให้ผเู้ รี ยนสามารถ
ออกแบบชินงาน
ภาระงานทีเกิด

สื อการเรี ยนการ
สอนมีส่วนช่วย
สนับสนุน
ผลลัพธ์ทีได้จาก
การจัดการเรี ยน
การสอนและช่วย
ให้ผเู้ รี ยนสามารถ
ออกแบบชินงาน
ภาระงานทีเกิด
จากการเรี ยนรู้

ดีมาก
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ช่วย
เสริ มสร้าง
ศักยภาพใน
เรี ยนรู ้ให้กบั
ผูเ้ รี ยนและ
ผลลัพธ์ทีได้จาก
การจัดการเรี ยน
การสอน บ่งบอก
ถึงความรู้
ความสามารถใน
การออกแบบ
ชินงานและภาระ
สอดคล้องกับ
ตามแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
สื อการเรี ยนการ
สอนมีส่วนช่วย
สนับสนุน
ผลลัพธ์ทีได้จาก
การจัดการเรี ยน
การสอนและช่วย
ให้ผเู้ รี ยนสามารถ
ออกแบบชินงาน
ภาระงานทีเกิด
จากการเรี ยนรู้

505
องค์ ประกอบที 1e : การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเชื องโยงสู่ การเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
จากการเรี ยนรู้

บ่งชีที การจัด ไม่มีการจัด
กลุ่มการเรี ยนการ กระบวนการกลุ่ม
สอน
ทีส่ งผลลัพธ์ต่อ
การเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยน

จัดกระบวนการ
กลุ่มการเรี ยนการ
สอนเป็ นบางครัง
ทีส่ งผลต่อ
ผลลัพธ์ทีทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความ
พยายามในการ
เรี ยนรู้

กระบวนการกลุ่ม
การเรี ยนการสอน
เป็ นวิธีการทีช่วย
เสริ มสร้างความรู้
ความสามารถ
ของนักเรี ยนแต่
ละบุคคล

ดีมาก
และมีส่วนร่ วม
ในการเลือก ใช้
สื อ ผลิตสื อการ
จัดการเรี ยนการ
สอน
กระบวนการ
กลุ่มการเรี ยนการ
สอน เป็ นวิธีการ
ทีช่วยเสริ มสร้าง
ความรู้
ความสามารถ
ของนักเรี ยนแต่
ละบุคคลและช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมและเลือก
วิธีการที
เหมาะสมในการ
จัดการเรี ยนรู้
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องค์ ประกอบที 1e : การออกแบบการเรี ยนการสอนทีเชื องโยงสู่ การเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 4
หน่วยการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้
บทเรี ยน
ไม่มีความชัดเจน ทีใช้ในการ
มีความชัดเจน
โครงสร้างเนื อหา ทําให้การจัด
จัดการเรี ยนการ สอดคล้องกับการ
และหน่วยการ
กิจกรรมการเรี ยน สอนไม่ได้ส่งผล จัดกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้
การสอนไม่ส่งผล ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ เรี ยนการสอนที
ต่อการเรี ยนรู ้ของ เรี ยนรู้และมี
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ผูเ้ รี ยน
อิสระด้าน
การเรี ยนรู้ และมี
ความคิดใน
อิสระด้าน
ระยะเวลาทีจัดให้ ความคิดใน
ระยะเวลาทีจัดให้

ดีมาก
หน่วยการเรี ยนรู้
มีความชัดเจน
ตรงตามความ
ต้องการ
สอดคล้องกับ
ความแตกต่าง
ของผูเ้ รี ยน และ
มีส่วนร่ วมในการ
จัดการเรี ยนการ
สอนอย่างเต็ม
ศักยภาพ

องค์ ประกอบที 1f : การออกแบบการวัดผลประเมินผลสําหรับผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : ผลทีเกิดมีความสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 2 : การกําหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการประเมินผล
ตัวบ่งชีที 3 : มีการออกแบบและสร้างเครื องมือการประเมินผล
ตัวบ่งชีที 4 : นําผลการประเมินทีได้มาใช้ในการวางแผนการเรี ยนการสอน

507
องค์ ประกอบที 1f : การออกแบบการวัดผลประเมินผลสําหรับผูเ้ รี ยน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 1 ผล การวัดผล
ผลการจัดการ
ผลการจัดการ
ทีเกิดมีความ
ประเมินผลไม่ได้ เรี ยนการสอน
เรี ยนการสอนที
สอดคล้องกับการ ส่ งผลต่อผลลัพธ์ ไม่ได้สะท้อนผล สะท้อนถึงการ
จัดการเรี ยนการ ทางการเรี ยนการ ถึงวิธีการวัดผล วิธีการวัดผล
สอน
สอน
ประเมินผลทีไม่ ประเมินผลทีจะ
หลากหลาย
ช่วยในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนตามกลุ่ม
ความสามารถ

ตัวบ่งชีที 2 การ
กําหนดเกณฑ์
และมาตรฐานใน
การประเมินผล

วิธีการวัดผล
ประเมินผลไม่ได้
กําหนดเกณฑ์
และมาตรฐาน

การวัดผลและ
ประเมินผลมีการ
กําหนดเกณฑ์
และมาตรฐานที
พัฒนาขึน แต่ไม่
มีความชัดเจนใน
การวัดผลและ
ประเมินผล

การวัดผลและ
ประเมินผลมีการ
กําหนดเกณฑ์
และมาตรฐานที
ชัดเจน

ดีมาก
เสนอวิธีการ
ประเมินผลที
สะท้อนถึง
ผลลัพธ์ทีเกิดจาก
เนือหา
กระบวนการ
จัดการเรี ยนการ
สอน และวิธีการ
ประเมินผลที
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของนักเรี ยนแต่
ละบุคคล
การวัดผล
ประเมินผลมีการ
กําหนดเกณฑ์
และมาตรฐานที
ชัดเจน และมี
การพัฒนา
เครื องมือทีใช้
สําหรับพัฒนา
ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน
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องค์ ประกอบที 1f : การออกแบบการวัดผลประเมินผลสําหรับผูเ้ รี ยน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 3 มี ครู ไม่มีการวาง วิธีการวัดผล
ครู มีการพัฒนา
การออกแบบและ แผนการ
ประเมินผล
กลยุทธ์ในการ
สร้างเครื องมือ
ออกแบบ
ระหว่างเรี ยนทีวัด วัดผลประเมิน
การประเมินผล เครื องมือการ
ความรู ้เบืองต้น ระหว่างเรี ยนที
วัดผลประเมินผล มากกว่าทีจะวัด สอดคล้องกับ
ระหว่างเรี ยนใน ผลลัพธ์สาํ หรับ กิจกรรมการเรี ยน
หน่วยการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยน
การสอน

ตัวบ่งชีที 4 นํา
ผลการประเมินที
ได้มาใช้ในการ
วางแผนการเรี ยน
การสอน

ครู ไม่ได้นาํ ผล
การประเมินที
ได้มาใช้ในการ
วางแผนการเรี ยน

ครู นาํ ผลการ
ประเมินทีได้มา
ใช้ในการวาง
แผนการเรี ยนการ
สอนกับนักเรี ยน
ทังชันเรี ยน

ครู นาํ ผลการ
ประเมินทีได้มา
ใช้ในการวาง
แผนการเรี ยนการ
สอนให้มีความ
สอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ยนเพียงบาง
คน

ดีมาก
ใช้วธิ ีการวัดผละ
ประเมินผล
ระหว่างเรี ยนที
ออกแบบเป็ น
อย่างดีและใช้
วิธีการวัดผล
ประเมินผลทีมี
ประสิ ทธิภาพกับ
ผูเ้ รี ยน
ครู นาํ ผลการ
ประเมินทีได้มา
ใช้ในการวาง
แผนการเรี ยนการ
สอนให้มีความ
สอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ยนรายบุคคล

ด้ านที 2 : สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยน
องค์ ประกอบที 2c : การกําหนดขันตอนในการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 1 : การจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นกระบวนการกลุ่ม
ตัวบ่งชีที 2 : การปรับเปลียนวิธีการสอน
ตัวบ่งชีที 3 : การบริ หารจัดการเกียวกับสื อ วัสดุอุปกรณ์ ทีจะช่วยอํานวยความสะดวก
ในการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 4 : การปฏิบตั ิหน้าทีทีไม่เกียวข้องกับการเรี ยนการสอน
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ตัวบ่งชีที 5 : การกํากับดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน อาสาสมัครทีจะช่วยในการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างครู มืออาชีพ
องค์ ประกอบที 2c : การกําหนดขันตอนในการจัดการเรี ยนการสอน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 1 การ นักเรี ยนไม่
นักเรี ยนบางกลุ่ม จัดกลุ่มเล็ก ๆ
จัดการเรี ยนการ สามารถเรี ยนรู้
ได้เรี ยนรู้จาก
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ๆ
สอนทีเน้น
จากการทํางาน กิจกรรมทีส่ งถึง เพือความสะดวก
กระบวนการกลุ่ม โดยทีครู ไม่ได้จดั ผลลัพธ์ทีเกิดจาก ในการดูแล
กิจกรรมทีส่ งถึง การเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนอย่างทัวถึง
ผลลัพธ์ให้ผเู้ รี ยน ผูเ้ รี ยนโดยทีครู และจัดกิจกรรมที
เป็ นผูค้ อยให้
ส่ งถึงผลลัพธ์ที
คําแนะนํา
เกิดจากการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
โดยทีครู เป็ นคอย
ให้คาํ แนะนํา

ตัวบ่งชีที 2 การ การปรับเปลียน
ปรับเปลียน
วิธีการเรี ยนการ
วิธีการสอน
สอนเป็ นตัวเลือก
สําหรับบางครัง
บางเวลาระหว่าง
จัดกิจกรรมหรื อ
บทเรี ยนแต่ละบท

ปรับเปลียน
วิธีการเรี ยนการ
สอนเป็ นครัง
คราวอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
และทําอย่าง
ต่อเนือง

ปรับเปลียน
วิธีการเรี ยนการ
สอนอย่าง
สมําเสมอ
ตลอดเวลา

ดีมาก
จัดกลุ่มเล็ก ๆ
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ๆ
เพือความสะดวก
ในการดูแล
ผูเ้ รี ยนอย่างทัวถึง
และจัดกิจกรรมที
ส่ งถึงผลลัพธ์ทีจะ
เกิดและ
สอดคล้องกับ
เวลาเพือ
สนองตอบความ
สนใจของผูเ้ รี ยน
ปรับเปลียน
วิธีการเรี ยนการ
สอนทีสนองตอบ
ความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนได้
อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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องค์ ประกอบที 2c : การกําหนดขันตอนในการจัดการเรี ยนการสอน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 3 การ สนับสนุนการใช้ ใช้สือการเรี ยน
ใช้สือการเรี ยน
บริ หารจัดการ
สื อการเรี ยนการ การสอน
การสอนเป็ น
สนับสนุนหน้าที ประจําทําให้เกิด
เกียวกับสื อ วัสดุ สอนทีมี
ประสิ ทธิภาพที ประจําแต่จดั
ความรู้ความ
อุปกรณ์ ทีจะ
ให้กบั ผูเ้ รี ยนเพียง เข้าใจจาก
ช่วยอํานวยความ ส่ งผลต่อการ
เรี ยนการสอน
บางคนและบาง กิจกรรมการเรี ยน
สะดวกในการ
บางครังของการ การสอน
จัดการเรี ยนการ เป็ นบางครัง
เรี ยนการสอน
สอน

ตัวบ่งชีที 4 การ
ปฏิบตั ิหน้าทีทีไม่
เกียวข้องกับการ
เรี ยนการสอน

พิจารณาการ
จัดระบบการ
ปฏิบตั ิหน้าทีทีไม่
เกียวข้องกับการ
จัดการเรี ยนการ
สอนเป็ นบางครัง

การจัดระบบการ
ปฏิบตั ิหน้าทีทีไม่
เกียวข้องอย่างพอ
มีประสิ ทธิภาพ
ในการจัดการ
เรี ยนการสอน
เป็ นบางครัง และ
บางสถานที

การจัดระบบการ
ปฏิบตั ิหน้าทีทีไม่
เกียวข้องอย่างมี
ประสิ ทธิภาพใน
การจัดการเรี ยน
การสอนเป็ น
บางครัง และบาง
สถานที

ดีมาก
ใช้สือการเรี ยน
การสอนเป็ น
ประจําทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความรู้
ความเข้าใจและ
ตอบสนอง
ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนอย่าง
ต่อเนือง
การจัดระบบ
ภาระงานทีไม่
เกียวข้องกับการ
เรี ยนการสอนได้
อย่างมี
ประสิ ทธิผลและ
ส่ งผลการจัดองค์
ความรู้และ
ตอบสนอง
ความสามารถ
ของผูเ้ รี ยน
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องค์ ประกอบที 2c : การกําหนดขันตอนในการจัดการเรี ยนการสอน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 5
ผูม้ ีส่วนเกียวข้อง ผูม้ ีส่วนเกียวข้อง ผูม้ ีส่วนเกียวข้อง
การกํากับดูแล
และผูร้ ่ วมพัฒนา และผูร้ ่ วมพัฒนา และผูร้ ่ วมพัฒนา
ช่วยเหลือ
วิชาชีพ ไม่มี
วิชาชีพ
วิชาชีพ มีส่วน
นักเรี ยน
ส่ งเสริ มผลลัพธ์
ความชัดเจนใน สนับสนุนการ
อาสาสมัครทีจะ การจัดการเรี ยน จัดการเรี ยนการ และความอิสระ
สอนในชันเรี ยน ในการจัดการ
การสอน
ช่วยในการ
แต่ไม่ตอ้ งการ
เรี ยนการสอนใน
จัดการเรี ยนการ
เป็ นผูใ้ ห้
ชันเรี ยน
สอนอย่างครู มือ
คําแนะนํา
อาชีพ

ดีมาก
ผูม้ ีส่วนเกียวข้อง
และผูร้ ่ วมพัฒนา
วิชาชีพ มีส่วน
ช่วยในการพัฒนา
และจัด
บรรยากาศที
ส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ในชันเรี ยน

องค์ ประกอบที 2d : การบริ หารจัดการพฤติกรรมของนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : สังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึนจากเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 2 : การตรวจสอบพฤติกรรมทีเกิดขึนสําหรับนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 3 : การสะท้อนผลพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ให้กบั นักเรี ยน
องค์ ประกอบที 2d : การบริ หารจัดการพฤติกรรมของนักเรี ยน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 1
มาตรฐานทีเป็ น มาตรฐานทีเป็ น มาตรฐานทีเป็ น
สังเกตพฤติกรรม ตัวชีวัดสําหรับ ตัวชีวัดทีตังไว้วดั ตัวชีวัดสําหรับ
ทีเกิดขึนจาก
ผูเ้ รี ยนมีมีความ ทีตัวผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนมีความ
เรี ยนรู้ของ
ชัดเจน และวัดที มากกว่าทีจะวัดที ชัดเจน
นักเรี ยน
ตัวผูเ้ รี ยนมากกว่า ความเข้าใจของ
ทีจะวัดทีความ
ผูเ้ รี ยน
เข้าใจของผูเ้ รี ยน

ดีมาก
มาตรฐานทีเป็ น
ตัวชีวัดสําหรับ
ผูเ้ รี ยนมีความ
ชัดเจนและทีเกิด
จากการมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนา
จากผูเ้ รี ยน
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ด้ านที 3 : การสอน
องค์ ประกอบที 3a : การสื อสารระหว่างครู กบั นักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : การกําหนดผลการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชีที 2 : การกําหนดทิศทางและวิธีการสอน
ตัวบ่งชีที 3 : การกําหนดคําอธิบายของเนื อหา
ตัวบ่งชีที 4 : การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนทีสามารถสื อสารกับนักเรี ยน
องค์ ประกอบที 3a : การสื อสารระหว่างครู กบั นักเรี ยน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 1 การ ครู กาํ หนด
ครู พยายาม
ครู กาํ หนด
กําหนดผลการ
วัตถุประสงค์ของ อธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของ
เรี ยนรู้
หน่วยการเรี ยนรู ้ วัตถุประสงค์ทีจะ หน่วยการจัดการ
ทีไม่ชดั เจนต่อ
ทําให้การเรี ยน เรี ยนรู้ทีชัดเจน
การเรี ยนรู้ของ
การสอนประสบ รวมถึงผลทีเกิด
ผูเ้ รี ยน
ผลสําเร็ จ
จากการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน

ตัวบ่งชีที 2 การ ครู กาํ หนดทิศทาง
กําหนดทิศทาง และวิธีการสอน
และวิธีการสอน ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสับสน

ครู กาํ หนดทิศทาง ครู กาํ หนดทิศทาง
และวิธีการสอนที และวิธีการสอนที
ค่อนข้างชัดเจน ชัดเจน
ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสับสน

ดีมาก
ครู กาํ หนด
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยการจัดการ
เรี ยนรู้ทีชัดเจน
รวมถึงผลทีเกิด
จากความสนใจ
ในการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนตาม
วัตถุประสงค์
ครู กาํ หนดทิศทาง
และวิธีการสอนที
ชัดเจนทําให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู้
ความเข้าใจและ
สร้างองค์ความรู้
ได้ดว้ ยตนเอง
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องค์ ประกอบที 3a : การสื อสารระหว่างครู กบั นักเรี ยน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 3
ครู กาํ หนด
ครู กาํ หนด
ครู กาํ หนด
การกําหนด
คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายของ
ทีไม่ชดั เจนและ ทีคลุมเครื อไม่
ทีเชือมโยงความรู้
เนือหา
ใช้ภาษาที
เต็มศักยภาพของ ประสบการณ์
คลุมเครื อ
ของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยน แต่
ส่ งเสริ มเพียงแค่
ผูเ้ รี ยนเพียงบาง
คน

ดีมาก
ครู กาํ หนด
คําอธิบายรายวิชา
ทีเชือมโยงความรู้
ประสบการณ์ทาํ
ให้สามารถ
กําหนดความคิด
รวบยอดเป็ นของ
ตนเองหรื อเพือน
ช่วยเพือน

องค์ ประกอบที 3b : การใช้เทคนิคการตังคําถามและการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างครู และ
นักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : การใช้คาํ ถามทีมีคุณภาพ
ตัวบ่งชีที 2 : การใช้เทคนิคการอภิปราย
ตัวบ่งชีที 3 : การให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการตังและตอบคําถาม
องค์ ประกอบที 3b : การใช้เทคนิคการตังคําถามและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ตัวบ่งชีที 1
ครู ใช้คาํ ถามทีไม่ ครู ใช้คาํ ถามทีไม่ ครู ใช้คาํ ถามทีมี ครู ใช้คาํ ถามทีมี
การใช้คาํ ถามทีมี มีคุณภาพและไม่ มีคุณภาพและมี คุณภาพเพือ
คุณภาพเพือ
คุณภาพ
กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน คุณภาพเพือ
กระตุน้ ความคิด กระตุน้ ความคิด
คิดและมี
กระตุน้ ความคิด ของผูเ้ รี ยนอย่าง ของผูเ้ รี ยนอย่าง
น่าสนใจให้
ของผูเ้ รี ยนและ ต่อเนือง
ต่อเนืองรวมถึง
ผูเ้ รี ยนตอบ
ใช้คาํ ถามซํา ๆ
ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
รวมถึงใช้คาํ ถาม เพือให้นกั เรี ยน
ร่ วมในการตัง
ซํา ๆ
ตอบคําถาม
คําถาม
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องค์ ประกอบที 3b : การใช้เทคนิคการตังคําถามและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ตัวบ่งชีที 2 การ การปฏิสัมพันธ์ ครู พยายามใช้
ครู ใช้เทคนิค
ผูเ้ รี ยนอภิปราย
ใช้เทคนิคการ
ระหว่างครู และ เทคนิควิธีการ
วิธีการอภิปรายที โต้ตอบทีเป็ นเหตุ
อภิปราย
นักเรี ยนส่ วน
อภิปรายทีช่วย
เสริ มสร้าง
เป็ นผลทีแสดงถึง
ใหญ่ครู จะเป็ นผู ้ เสริ มสร้าง
ศักยภาพของ
ความรู้ความ
อภิปรายมากกว่า ศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยนอย่าง
เข้าใจและ
ผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยน มากกว่าที แท้จริ ง
ความสามารถ
จะให้ผเู้ รี ยน
จากเรื องทีผูเ้ รี ยน
ท่องจําทีไม่ส่งผล
เรี ยน
ลัพธ์ทีเกิด
ตัวบ่งชีที 3
การให้นกั เรี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการ
ตังและตอบ
คําถาม

นักเรี ยนมีส่วน
ร่ วมในการตัง
และตอบคําถาม
เพียงเล็กน้อย

ครู พยายามให้
ผูเ้ รี ยนตอบ
คําถามแต่ยงั มี
ข้อจํากัดในการ
ใช้คาํ ถาม

ครู เสริ มสร้างให้
ผูเ้ รี ยนตังและ
ตอบคําถามที
แสดงถึงความรู้
ความเข้าใจ

นักเรี ยนมีความ
มันใจและกล้า
ตัดสิ นใจในการ
ตังและตอบ
คําถาม

องค์ ประกอบที 3c : นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
ตัวบ่งชีที 1 : กิจกรรม ภาระงาน ชินงานสําหรับนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 2 : การจัดกลุ่มนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 3 : สื อ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรทีใช้การจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 4 : การจัดห้องเรี ยนให้สามารถเข้าถึงนักเรี ยนได้ทุกคน
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องค์ ประกอบที 3c : นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 1
กิจกรรม ภาระ กิจกรรม ภาระ กิจกรรม ภาระ
กิจกรรม ภาระ งาน ชินงาน
งาน ชินงานเกิด งาน ชินงานส่ วน
งาน ชินงาน
ไม่ได้สะท้อนถึง จากการเรี ยนรู้
ใหญ่เกิดจากการ
สําหรับนักเรี ยน อายุ หรื อพืนฐาน ของผูเ้ รี ยนแต่
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
และความรู้ของ ไม่ได้สะท้อนถึง และสามารถเชือง
ผูเ้ รี ยน
ความรู้ความ
โยงไปสู่ เนือหาที
เข้าใจของผูเ้ รี ยน ได้จากการเรี ยน
การสอน

ตัวบ่งชีที 2
การจัดกลุ่ม
นักเรี ยน

กระบวนการกลุ่ม
ไม่ได้สะท้อนถึง
วิธีการที
เสริ มสร้าง
ผลลัพธ์ทีเกิดจาก
การเรี ยนการ
สอน

กระบวนการกลุ่ม
เป็ นวิธีการ
บางส่ วนที
เสริ มสร้าง
ผลลัพธ์ทีเกิดกับ
ผูเ้ รี ยนได้เต็ม
ศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน และตรง
ตามวัตถุประสงค์
ของบทเรี ยนใน
การจัดการเรี ยน

กระบวนการกลุ่ม
เป็ นวิธีการที
เสริ มสร้าง
ผลลัพธ์ทีเกิดกับ
ผูเ้ รี ยนได้เต็ม
ศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน และตรง
ตามวัตถุประสงค์
ของบทเรี ยนใน
การจัดการเรี ยน
การสอน

ดีมาก
ผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ความรู้ความ
เข้าใจจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยน
การสอนทีได้จาก
เนือหาการเรี ยนรู้
และสามารถนํา
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบ
กิจกรรมหรื อ
โครงการทีทําให้
ผูเ้ รี ยนมีความ
เข้าใจมากยิงขึน
กระบวนการกลุ่ม
เป็ นวิธีการที
เสริ มสร้าง
ผลลัพธ์ทีเกิดกับ
ผูเ้ รี ยนได้เต็ม
ศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน และตรง
ตามวัตถุประสงค์
ของบทเรี ยนใน
การจัดการเรี ยน
การสอน ซึ งเกิด
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องค์ ประกอบที 3c : นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 2
การสอน
การจัดกลุ่ม
นักเรี ยน

ดีมาก
จากปฏิสัมพันธ์
แลกเปลียนเรี ยนรู้
จากกระบวนการ
กลุ่ม

องค์ ประกอบที 3e : การสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความยืดหยุน่ ในการ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : การปรับเปลียนเนือหาให้มีความสอดคล้องกับความสามารถของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชีที 2 : สนองตอบความต้องการของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชีที 3 : ความรู ้ฝังแน่น
องค์ ประกอบที 3e : การสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความยืดหยุน่ ในการตอบสนอง
ความต้องการของนักเรี ยน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ตัวบ่งชีที 1 การ ครู ตอ้ งเพิม
ครู พยายามจัด
ครู ตดั เนือหาทีไม่ ครู จดั บทเรี ยน
ปรับเปลียน
เนือหาทีมี
เนือหาทีมี
สําคัญออกจาก ตรงตามเนื อหาที
เนือหาให้มีความ ความสําคัญและ ความสําคัญต่อ บทเรี ยนและจัด สะท้อนถึง
สอดคล้องกับ
ชัดเจนสอดคล้อง ความสามารถ
ความสามารถ
เนือหาทีมี
ความสามารถ
กับความสามารถ ของผูเ้ รี ยนเพียง ความสําคัญใน และความ
ของผูเ้ รี ยน
บางส่ วนเท่านัน การเรี ยนการสอน ต้องการของ
ของผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยน
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องค์ ประกอบที 3e : การสะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอนทีมีความยืดหยุน่ ในการตอบสนอง
ความต้องการของนักเรี ยน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ตัวบ่งชีที 2
ครู ไม่มีการ
ครู พยายาม
ความสําเร็ จของ ครู ยดึ หลักในการ
สนองตอบความ จัดการเรี ยนการ จัดการเรี ยนการ ครู คือการจัดการ เสริ มสร้างการ
ต้องการของ
สอนทีตอบโจทย์ สอนทีตอบโจทย์ เรี ยนการสอนที เรี ยนรู ้บนพืนฐาน
ผูเ้ รี ยน
ทีเกิดจากความ ทีเกิดจากความ ตอบโจทย์ทีเกิด ความสนใจและ
สนใจของผูเ้ รี ยน สนใจของผูเ้ รี ยน จากความสนใจ ความความ
และจัดเนื อหาที ของผูเ้ รี ยน
ต้องการของ
ค่อนข้างกว้าง
ผูเ้ รี ยน
จนเกินไป
ตัวบ่งชีที 3
ความรู ้ฝังแน่น

เมือเข้าใจความ
แตกต่างของ
ผูเ้ รี ยน ครู คิดว่า
พืนฐานสําคัญใน
การเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนมากจาก
ครอบครัวและ
สภาพแวดล้อม
รอบข้างของ
ผูเ้ รี ยน

ครู ยดึ หลักวิธีการ
จัดการเรี ยนการ
สอนทีสะท้อนถึง
ความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนแต่มี
ข้อจํากัดโดยให้
ผูเ้ รี ยนเปิ ดรับสิ ง
ใหม่ ๆ จาก
แหล่งเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ

ครู ยดึ หลักวิธีการ
จัดการเรี ยนการ
สอนทีสะท้อนถึง
ความแตกต่างใน
การเรี ยนรู้โดยให้
ผูเ้ รี ยนเปิ ดรับสิ ง
ใหม่ ๆ จาก
แหล่งเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ

ครู ยดึ หลักวิธีการ
จัดการเรี ยนการ
สอนทีสะท้อนถึง
ความรู้ความ
เข้าใจของผูเ้ รี ยน
โดยให้ผเู้ รี ยน
เปิ ดรับสิ งใหม่ ๆ
จากแหล่งเรี ยนรู้
ต่าง ๆ จาก
ภายนอกโรงเรี ยน

ด้ านที 4 : ความรับผิดชอบและความเป็ นมืออาชีพ
องค์ ประกอบที 4c : การสื อสารและปฏิสัมพันธ์กบั ครอบครัวของนักเรี ยน
ตัวบ่งชีที 1 : ข้อมูลเกียวกับการจัดโปรแกรมการเรี ยนการสอน
ตัวบ่งชีที 2 : ข้อมูลเกียวกับนักเรี ยนรายบุคคล
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ตัวบ่งชีที 3 : ข้อมูลสําหรับชีแจงการจัดโปรแกรมการเรี ยนการสอนให้กบั ผูป้ กครอง
นักเรี ยน
องค์ ประกอบที 4c : การสื อสารและปฏิสัมพันธ์กบั ครอบครัวของนักเรี ยน
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 1
ครู ไม่ใช้ขอ้ มูล ครู ใช้ขอ้ มูล
ครู ใช้ขอ้ มูล
ข้อมูลเกียวกับ
พืนฐานของ
พืนฐานของ
พืนฐานของ
การจัดโปรแกรม ผูเ้ รี ยนประกอบ ผูเ้ รี ยนเพียง
ผูเ้ รี ยนเพือจัด
การเรี ยนการ
จัดโปรแกรม สื อ เล็กน้อย
โปรแกรม สื อ
สอน
และวิธีการเรี ยน ประกอบการจัด และวิธีการเรี ยน
การสอน
โปรแกรม สื อ
การสอน
และวิธีการเรี ยน
การสอน

ตัวบ่งชีที 2
ข้อมูลเกียวกับ
นักเรี ยน
รายบุคคล

ครู ไม่ได้ศึกษา
ข้อมูลพืนฐาน
ของนักเรี ยนเพือ
ใช้ประกอบการ
ออกแบบการ
เรี ยนการสอน
อย่างเป็ นระบบที
สนองตอบความ
ต้องการและ
วัฒนธรรมในการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน

ครู ศึกษาข้อมูล
พืนฐานของ
นักเรี ยนตาม
นโยบายของ
สถานศึกษาและ
จัดการเรี ยนการ
สอนทีสนองตอบ
ความต้องการ
และวัฒนธรรม
ในการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยน

ครู เชือมโยง
ข้อมูลพืนฐาน
ของผูเ้ รี ยนกับ
การเรี ยนการสอน
ทีสนองตอบ
ความต้องการ
และวัฒนธรรม
ในการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยน

ดีมาก
ครู ใช้ขอ้ มูล
พืนฐานของ
ผูเ้ รี ยน
ประกอบการจัด
โปรแกรม สื อ
และวิธีการเรี ยน
การสอนทีมีความ
เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน
ครู ศึกษาข้อมูล
พืนฐานของ
นักเรี ยนเพือใช้
ประกอบการ
ออกแบบการ
เรี ยนการสอน
อย่างเป็ นระบบที
สนองตอบความ
ต้องการและ
วัฒนธรรมในการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน

519
องค์ ประกอบที 4e : ความเจริ ญก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างมืออาชีพ
ตัวบ่งชีที 1 : การเพิมพูนประสิ ทธิ ภาพทางด้านความรู ้ในเนือหาและทักษะการสอน
ตัวบ่งชีที 2 : รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพือนร่ วมงาน
ตัวบ่งชีที 3 : เผยแผ่ผลงานทีประสบผลสําเร็ จ
องค์ ประกอบที 4e : ความเจริ ญก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างมืออาชีพ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ตัวบ่งชีที 2 รับ ครู ไม่ยอมรับฟัง ครู ยอมรับฟัง
ครู ยนิ ดีรับฟัง
ฟังความคิดเห็น ความคิดเห็นและ ความคิดเห็นและ ความคิดเห็นและ
และข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะใน ข้อเสนอแนะใน ข้อเสนอแนะใน
จากเพือน
การปฏิบตั ิการ
การปฏิบตั ิการ
การปฏิบตั ิการ
ร่ วมงาน
จัดการเรี ยนการ จัดการเรี ยนการ จัดการเรี ยนการ
สอนจาก
สอนจาก
สอนจาก
ศึกษานิเทศก์และ ศึกษานิเทศก์และ ศึกษานิเทศก์และ
เพือนร่ วมวิชาชีพ เพือนร่ วมวิชาชีพ เพือนร่ วมวิชาชีพ

ตัวบ่งชีที 3 เผย ครู ไม่สามารถ
แผ่ผลงานที
นําเสนอความรู้
ประสบผลสําเร็ จ ความสามารถใน
การจัดการเรี ยน
การสอนที
สะท้อนถึงความ
เป็ นมืออาชีพ

ครู มีขอ้ จํากัดใน
การนําเสนอการ
จัดการเรี ยนการ
สอนเพือก้าวไปสู่
ครู มืออาชีพ

ครู มีส่วนร่ วมใน
การนําเสนอการ
จัดการเรี ยนการ
สอนร่ วมกับ
นักวิชาการ
การศึกษา

ดีมาก
ครู รับฟังความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุ งและ
พัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอน
จากศึกษาให้มี
ประสิ ทธิภาพ
ตามคําแนะของ
ศึกษานิเทศก์และ
เพือนร่ วมวิชาชีพ
ครู นาํ เสนอ
ความรู้
ความสามารถใน
การจัดการเรี ยน
การสอนสมกับ
ครู มืออาชีพ
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แบบประเมินทักษะการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนักเรียน
การวิจัยเรือง “รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล”
โรงเรี ยน......................................อําเภอ.....................................จังหวัด ..................................สังกัด........................................
หน่วย/แผนการจัดการเรี ยนรู้ที.............เรื อง............................................หน่วยการเรี ยนรู้เรื อง..................................................
รายวิชา.................................กลุ่มสาระการเรี ยนรู้..........................................ชัน................... จํานวน............................ชัวโมง
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย √ ลงในช่องระดับการประเมิน ดังนี
หมายถึง
ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนักเรี ยนในระดับดีมาก
หมายถึง
ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนักเรี ยนในระดับดี
หมายถึง
ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนักเรี ยนในระดับพอใช้
หมายถึง
ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนักเรี ยนในระดับน้อย
ระดับการประเมิน
ข้ อ
รายการประเมิน
ความคิดเห็นเพิมเติม
ระบุประเด็นปัญหา หรื อประเด็นในการคิด
ประมวลข้อมูลด้วยเหตุและผลทีได้จากข้อมูลทีเป็ นข้อเท็จจริ ง
แสดงความคิดเห็นเกียวกับประเด็นทีคิดอย่างเป็ นระบบ
วิเคราะห์ จําแนกแยกแยะข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูล
เลือกข้อมูลทีจะนํามาประยุกต์ใช้
กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อมูล และประเมินข้อมูลทีนํามา
ประยุกต์ใช้ตามเกณฑ์ทีกําหนด
พิจารณาข้อมูล/ข้อโต้แย้งตามข้อมูลหลักฐานและแสดงความ
คิดเห็นตามหลักเหตุผล
ค้นหา/ค้นพบคําตอบตามหลักเหตุผลจากแหล่งข้อมูล
พิจารณาผลได้ ผลเสี ย คุณโทษทีอาจจะเกิดขึน ทังในระยะสัน
และระยะยาว รวมทังคุณค่าทีแท้จริ งคําตอบทีเลือก
คิดไตร่ ตรอง คิดทบทวนตามหลักเหตุผล
สรุ ปความคิดรวบยอดตามหลักเหตุผล
รวม
เกณฑ์ การประเมิน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

-

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนักเรี ยนในระดับดีมาก
ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนักเรี ยนในระดับดี
ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนักเรี ยนในระดับพอใช้
ความสามารถในการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนักเรี ยนในระดับน้อย
ลงชือ.........................................................ผูป้ ระเมิน
(.............................................................)
วันที........../................./................
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เกณฑ์ การประเมินทักษะการคิด/ชินงาน/ภาระงานของนักเรียน
ระดับคุณภาพ
รายการประเมิน
น้ อย ( )
ระบุ ป ระเด็ น ปั ญ หา ระบุ ป ระเด็ น ปั ญ หา
หรื อประเด็ น ในการ หรื อประเด็ น ในการ
คิด
คิดไม่ครอบคลุมความ
เป็ นเหตุและผล
ประมวลข้ อ มู ล ด้ ว ย ยัง ไม่ ชั ด เจนในการ
เหตุ แ ละผลที ได้จ าก ประมวลข้ อ มู ล ด้ ว ย
ข้ อ มู ล ที เ ป็ น เหตุ แ ละผลที ได้จ าก
ข้อเท็จจริ ง
ข้ อ มู ล ที เ ป็ น
ข้อเท็จจริ ง
แสดงความคิ ด เห็ น แสดงความคิ ด เห็ น
เกี ยวกับ ประเด็นทีคิ ด เกี ยวกับ ประเด็นทีคิ ด
อย่างเป็ นระบบ
อย่ า งเป็ นระบบไม่
ครบถ้วนชัดเจน
วิ เ ค ร า ะ ห์ จํ า แ น ก วิ เ ค ร า ะ ห์ จํ า แ น ก
แยกแยะข้อ มูล และ แยกแยะข้อ มูล และ
จั ด ห ม ว ด ห มู่ ข อ ง จั ด ห ม ว ด ห มู่ ข อ ง
ข้ อ มู ล แ ล ะ เ ลื อ ก ข้ อ มู ล แ ล ะ เ ลื อ ก
ข้ อ มู ล ที จ ะ นํ า ม า ข้ อ มู ล ที จ ะ นํ า ม า
ประยุกต์ใช้
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ม่
ครบถ้วน
กํา หนดเกณฑ์ใ นการ ขาดความชั ด เจนใน
พิ จ ารณาข้อ มู ล และ การกํา หนดเกณฑ์ใ น
ประเมินข้อมูลทีนํามา การพิ จ ารณาข้ อ มู ล
ประยุกต์ใช้ตามเกณฑ์ และประเมิ น ข้อ มูล ที
ทีกําหนด
นํามาประยุกต์ใช้ตาม
เกณฑ์ทีกําหนด
พิ จ ารณาข้ อ มู ล /ข้ อ พิ จ ารณาข้ อ มู ล /ข้ อ
โ ต้ แ ย้ ง ต า ม ข้ อ มู ล โ ต้ แ ย้ ง ต า ม ข้ อ มู ล
หลั ก ฐานและแสดง หลั ก ฐานและแสดง
ความคิดเห็นตามหลัก ความคิดเห็นตามหลัก
เหตุผล
เ ห ตุ ผ ล ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
ชัดเจน

พอใช้ ( )
ระบุ ป ระเด็ น ปั ญ หา
หรื อประเด็ น ในการ
คิ ด ด้ ว ยเหตุ และผล
ชัดเจนเป็ นบ้างครัง
ประมวลข้ อ มู ล ด้ ว ย
เหตุ แ ละผลที ได้จ าก
ข้ อ มู ล ที เ ป็ น
ข้ อ เ ท็ จ จริ ง ถู กต้ อ ง
ชัดเจนเป็ นบางครัง
แสดงความคิ ด เห็ น
เกี ยวกับ ประเด็น ทีคิ ด
อย่างเป็ นระบบชัดเจน
เป็ นบางครัง
วิ เ ค ร า ะ ห์ จํ า แ น ก
แยกแยะข้อ มูล และ
จั ด ห ม ว ด ห มู่ ข อ ง
ข้ อ มู ล แ ล ะ เ ลื อ ก
ข้ อ มู ล ที จ ะ นํ า ม า
ประยุกต์ใ ช้ครบถ้ว น
เป็ นบางครัง
กํา หนดเกณฑ์ใ นการ
พิ จ ารณาข้อ มู ล และ
ประเมินข้อมูลที นํามา
ประยุกต์ใช้ตามเกณฑ์
ที กํา หนดถู กต้อ งเป็ น
บางครัง
พิ จ ารณาข้ อ มู ล /ข้ อ
โ ต้ แ ย้ ง ต า ม ข้ อ มู ล
หลั ก ฐานและแสดง
ความคิดเห็นตามหลัก
เหตุ ผล ชั ด เ จนเ ป็ น
บางครัง

ดี ( )
ระบุ ป ระเด็ น ปั ญ หา
หรื อประเด็ น ในการ
คิ ด ด้ ว ยเหตุ และผล
ชัดเจน
ประมวลข้ อ มู ล ด้ ว ย
เหตุ แ ละผลที ได้จ าก
ข้ อ มู ล ที เ ป็ น
ข้ อ เ ท็ จ จริ ง ถู กต้ อ ง
ชัดเจน
แสดงความคิ ด เห็ น
เกี ยวกับ ประเด็นทีคิ ด
อย่างเป็ นระบบชัดเจน
วิ เ ค ร า ะ ห์ จํ า แ น ก
แยกแยะข้อ มูล และ
จั ด ห ม ว ด ห มู่ ข อ ง
ข้ อ มู ล แ ล ะ เ ลื อ ก
ข้ อ มู ล ที จ ะ นํ า ม า
ประยุกต์ใช้ครบถ้วน
กํา หนดเกณฑ์ใ นการ
พิ จ ารณาข้อ มู ล และ
ประเมินข้อมูลทีนํามา
ประยุกต์ใช้ตามเกณฑ์
ทีกําหนดถูกต้อง
พิ จ ารณาข้ อ มู ล /ข้ อ
โ ต้ แ ย้ ง ต า ม ข้ อ มู ล
หลั ก ฐานและแสดง
ความคิดเห็นตามหลัก
เหตุผลชัดเจน

ดีมาก ( )
ระบุ ป ระเด็ น ปั ญ หา
หรื อประเด็ น ในการ
คิ ด ด้ ว ยเหตุ และผล
ชัดเจน ครบถ้วน
ประมวลข้ อ มู ล ด้ ว ย
เหตุ แ ละผลที ได้จ าก
ข้ อ มู ล ที เ ป็ น
ข้ อ เ ท็ จ จริ ง ถู กต้ อ ง
ชัดเจนครบถ้วน
แสดงความคิ ด เห็ น
เกี ยวกับ ประเด็นทีคิ ด
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ
ครบถ้วนชัดเจน
วิ เ ค ร า ะ ห์ จํ า แ น ก
แยกแยะข้อ มูล และ
จั ด ห ม ว ด ห มู่ ข อ ง
ข้ อ มู ล แ ล ะ เ ลื อ ก
ข้ อ มู ล ที จ ะ นํ า ม า
ประยุกต์ใ ช้ครบถ้ว น
สมบูรณ์
กํา หนดเกณฑ์ใ นการ
พิ จ ารณาข้อ มู ล และ
ประเมินข้อมูลทีนํามา
ประยุกต์ใช้ตามเกณฑ์
ที กํ า ห น ด ถู ก ต้ อ ง
ชัดเจน
พิ จ ารณาข้ อ มู ล /ข้ อ
โ ต้ แ ย้ ง ต า ม ข้ อ มู ล
หลั ก ฐานและแสดง
ความคิดเห็นตามหลัก
เหตุผลชัดเจนถูกต้อง
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รายการประเมิน

น้ อย ( )
ค้ น ห า / ค้ น พ บ ไม่ไ ด้คน้ หา/ค้นพบ
คํ า ต อ บ ต า ม ห ลั ก คํ า ต อ บ ต า ม ห ลั ก
เ ห ตุ ผ ล จ า ก เ ห ตุ ผ ล จ า ก
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูล
พิ จ า ร ณ า ผ ล ไ ด้
ผลเสี ย คุ ณ โทษที
อาจจะเกิ ดขึน ทังใน
ระยะสั นและระยะ
ยาว รวมทังคุ ณค่าที
แ ท้ จ ริ ง คํ า ต อ บ ที
เลือก
คิ ด ไตร่ ตรอง คิ ด
ทบทวนตามหลั ก
เหตุผล
สรุ ปความคิ ด รวบ
ยอดตามหลักเหตุผล

พิ จ า ร ณ า ผ ล ไ ด้
ผลเสี ย คุ ณ โทษที
อาจจะเกิ ดขึน ทังใน
ระยะสั นและระยะ
ยาว รวมทังคุ ณค่าที
แ ท้ จ ริ ง คํ า ต อ บ ที
เลื อ กไม่ ค รบถ้ ว น
สมบูรณ์
ขาดความชัดเจนใน
การคิ ดไตร่ ตรอ ง
คิดทบทวนตามหลัก
เหตุผล
ขาดความชัดเจนใน
การสรุ ปความคิ ด
รวบยอดตามหลั ก
เหตุผล

ระดับคุณภาพ
พอใช้ ( )
ดี ( )
ค้ น ห า / ค้ น พ บ ค้ น ห า / ค้ น พ บ
คํ า ต อ บ ต า ม ห ลั ก คํ า ต อ บ ต า ม ห ลั ก
เ ห ตุ ผ ล จ า ก เ ห ตุ ผ ล จ า ก
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล เ ป็ น แหล่งข้อมูลถูกต้อง
ถูกต้องเป็ นบางครัง
พิ จ า ร ณ า ผ ล ไ ด้ พิ จ า ร ณ า ผ ล ไ ด้
ผลเสี ย คุ ณ โทษที ผลเสี ย คุ ณ โทษที
อาจจะเกิ ดขึน ทังใน อาจจะเกิ ดขึน ทังใน
ระยะสั นและระยะ ระยะสั นและระยะ
ยาว รวมทังคุ ณค่าที ยาว รวมทังคุ ณค่าที
แ ท้ จ ริ ง คํ า ต อ บ ที แ ท้ จ ริ ง คํ า ต อ บ ที
เลื อ กครบถ้ว นเป็ น เลือกครบถ้วน
บางครัง
คิ ด ไตร่ ตรอง คิ ด คิ ด ไตร่ ตรอง คิ ด
ทบทวน ตามหลั ก ทบทวนตามหลั ก
เหตุผลเป็ นบางครัง เหตุผลทีชัดเจน

ดีมาก ( )
ค้ น ห า / ค้ น พ บ
คํ า ต อ บ ต า ม ห ลั ก
เ ห ตุ ผ ล จ า ก
แหล่ง ข้อ มูล ถูก ต้อ ง
ชัดเจน
พิ จ า ร ณ า ผ ล ไ ด้
ผลเสี ย คุ ณ โทษที
อาจจะเกิ ดขึน ทังใน
ระยะสั นและระยะ
ยาว รวมทังคุ ณค่าที
แ ท้ จ ริ ง คํ า ต อ บ ที
เ ลื อ ก ค ร บ ถ้ ว น
สมบูรณ์
คิ ด ไตร่ ตรอง คิ ด
ทบทวนตามหลั ก
เ ห ตุ ผ ล ที ชั ด เ จ น
ถูกต้อง
สรุ ปความคิ ด รวบ สรุ ปความคิ ด รวบ สรุ ปความคิ ด รวบ
ยอดตามหลักเหตุผล ยอดตามหลักเหตุผล ยอดตามหลักเหตุผล
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ถูกต้อง ครบถ้วน
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
เป็ นบางครัง
ชัดเจน
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ประเด็นสั มภาษณ์ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา
การวิจัย “รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ างการเรียนการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล”
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป
1.1 ชือ-สกุล.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................... E-mail ...........................................
. สังกัดเขตพืนทีการศึกษา  ) สพป.....................................เขต.............................................
 ) สพม.....................................เขต.............................................
.3 วิทยฐานะ  1) ชํานาญการพิเศษ  2) เชียวชาญ  3) เชียวชาญพิเศษ
 4) ไม่มี
1.4 ประสบการณ์การบริ หารสถานศึกษา  1) ตํากว่า 15 ปี  2) 16 - 20 ปี
 3) มากกว่า 20 ปี
1. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด  1) ปริ ญญาโท สาขา..........................................................................
 2) ปริ ญญาเอก สาขา..........................................................................
 3) อืน ๆ ระบุ.....................................................................................
ตอนที ประเด็นสั มภาษณ์ /สนทนากลุ่ม
1. โรงเรี ยนของท่านมีการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรื อแผนงานใดบ้าง ทีส่ งเสริ มให้ครู จดั
การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างระหว่างบุคคล
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. ผลจากการดําเนิ นการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
เกิดผลประโยชน์กบั นักเรี ยนอย่างไร และเกิดประโยชน์กบั ครู ผสู ้ อนอย่างไรบ้างครู มีการ
นําไปพัฒนาเป็ นผลงานทางวิชาการหรื องานวิจยั บ้างหรื อไม่
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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3. ท่านคิดว่าโรงเรี ยนของท่านควรมีวธิ ี การใดบ้างในการขับเคลือนให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. หากมีการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ให้เป็ นครู มืออาชีพ ท่านคิดว่าควรให้ทางโรงเรี ยนได้
สนับสนุนการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาครู ในเรื องใดมากทีสุ ด เพราะเหตุใด
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะ อืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ประเด็นสั มภาษณ์ ครู
การวิจัย “รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้ างการเรียนการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล”
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไป
1.1 ชือ-สกุล.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)........................................................ E-mail ..........................................
. สังกัดเขตพืนทีการศึกษา  ) สพป.....................................เขต..............................................
 ) สพม. เขต.........................................................
.3 วิทยฐานะ  1) ชํานาญการพิเศษ  2) เชียวชาญ  3) เชียวชาญพิเศษ
 4) ไม่มี
1.4 ประสบการณ์การบริ หารเขตพืนที  1) ตํากว่า 2 ปี  2) 2—5 ปี  3) มากกว่า 5 ปี
1. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด  1) ปริ ญญาตรี สาขา..........................................................................
 2) ปริ ญญาโท สาขา..........................................................................
 3) ปริ ญญาเอก สาขา..........................................................................
 4) อืน ๆ ระบุ.....................................................................................
ประเด็นสั มภาษณ์ /สนทนากลุ่ม
ตอนที ประเด็นการสนทนา
1. ท่านคิดว่าการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล มีส่วนสําคัญต่อการ
พัฒนาวิชาชีพครู ของท่านอย่างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. ผลจากการดําเนิ นการให้ครู จดั การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เกิด
ผลประโยชน์กบั นักเรี ยนอย่างไร และเกิดประโยชน์กบั ครู ผสู ้ อนอย่างไรบ้างครู มีการนําไป
พัฒนาเป็ นผลงานทางวิชาการหรื องานวิจยั บ้างหรื อไม่
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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3. ทางโรงเรี ยนของท่านมีวธิ ี การขับเคลือนให้ครู จดั การเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอย่างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. ท่านคิดว่าหลักสู ตรการฝึ กอบรม เรื อง การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างการเรี ยนการสอนที
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลนี มีความเหมาะสมหรื อไม่ อย่างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะ อืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นไปได้
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แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี ความเป็ นไปได้ และความสอดคล้ องของร่ างรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
(BOONSARIT Model) สํ าหรับผู้เชี ยวชาญตรวจสอบรู ปแบบ
........................................................................
วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. เพือพัฒนาเครื องมือประกอบการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะ
การสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
คําชีแจง
1. เครื องมือฉบับนีสร้างขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือสอบถามความคิดเห็นของท่านในฐานะ
ผูเ้ ชียวชาญในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็ นได้ และความสอดคล้องของร่ าง
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
(BOONSARIT Model)
2. รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล หมายถึง กระบวนการทีนํามาใช้การพัฒนาสมรรถนะการสอน เพือพัฒนาให้ผนู้ ิเทศ
และครู มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึงประกอบด้วย 9 ขันตอน ดังนี
ขันที วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B) เป็ นการศึกษาข้อมูลพืนฐาน
ของการจัดการเรี ยนการสอนทีเกิดขึนในห้องเรี ยน และร่ วมกันพัฒนารู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในการจัดการเรี ยนการสอนใน
ชันเรี ย น และเป็ นการสร้ า งความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ การนํา รู ป แบบการพัฒนาวิ ช าชี พ ครู เ พื อ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลไปใช้
ขันที การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O) เป็ นการจัดการจัดกระทําข้อมูลทีได้
จากการศึกษาบริ บทของการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในชันเรี ยน เพือศึกษาความต้องการจําเป็ น
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลต่อไป
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ขันที กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Training = O) เป็ นการกําหนดวัตถุประสงค์ทีได้
จากการประเมินความต้องการจําเป็ นของครู จากขันตอนที 2 เพือกําหนดเป็ นวัตถุ ประสงค์ในการ
พัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันที เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N) เป็ นขึนพัฒนาความสามารถใน
การสอนของครู โดยการฝึ กอบรม การสร้ างเครื อข่ายการปฏิ บตั ิ การ เพือให้ความรู ้ ความเข้าใจใน
รู ปแบบ เทคนิค วิธีการในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขันที เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม (Selection of Instructional Method = S) ขันนี เป็ น
ขันทีครู ซึ งได้รับการฝึ กอบรมและการสร้ างเครื อข่ายการปฏิบตั ิการทีเกียวกับการเรี ยนจัดการเรี ยน
สอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถเลื อกรู ปแบบ เทคนิ ค วิธีการสอนทีมีความ
เหมาะสมสําหรับผูเ้ รี ยน
ขันที ครู มีความสามารถในการวัดผลประเมินผล (Ability of Assessment = A) เป็ นขัน
ทีครู สามารถออกแบบและพัฒนาเครื องมือในการวัดผลประเมินผลทีสอดคล้องกับความแตกต่างของ
นักเรี ยนแต่ละบุคคลได้
ขันที การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั (Routine & Research = R) เป็ นขันทีครู จะต้อง
วางแผนการจัด การเรี ย นการสอนเพื อกําหนดปั ญหาที เกิ ดขึ น เพื อพัฒ นาการเรี ย นการสอนด้ว ย
กระบวนการวิจยั ในชันเรี ยนอย่างต่อเนือง
ขันที การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (Individual Differentiated
Diagnostic = I) นําผลทีได้จากการวิจยั มาวินิจฉัยพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล เพือเลือก
นวัตกรรม รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิคทีมีความเหมาะสมสําหรับนักเรี ยนแต่ละบุคคล
ขันที ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั บุคคลอืนได้ (Teamwork, Transportability =
T) เป็ นขันทีมีความรู ้เข้าใจทีสามารถออกแบบนวัตกรรม รู ปแบบ วิธีการสอน เทคนิ คทีทีมีความ
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน โดยการร่ วมกันวางแผนเพือพัฒนานักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ สามารถถ่ายทอด
ความรู ้ ที เกิ ด จากประสบการณ์ ใ นการทํา งานและงานวิจ ยั ที เกี ยวข้องกับการเรี ย นการสอน ซึ งมี
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่าง ดังนี
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หลักการ : การพัฒนาวิช าชี พ ครู จะช่ วยครู สามารถบริ ห ารจัด การการเรี ยนการสอนที เน้นความแตกต่างระหว่างบุค คลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและตรงตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
วัตถุประสงค์ : เพือให้ครู มีความสามารถในการออกแบบการเรี ยนการสอนทีเน้นคุณค่าความแตกต่างระหว่างบุคคลทีประกอบด้วย
การออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้, กลยุทธ์การเรี ยนการสอน, การวัดผลประเมินผล และการวิจยั
แนวคิด ทฤษฎี เพือกําหนดเป็ นขันตอนของ
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูฯ ซึงประกอบด้วย
ทฤษฏีรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพของGlickman,
Gordon S.P, Sally J. Zepeda, วิชยั วงศ์ใหญ่,
วัชรา เล่าเรี ยนดี
การเรียนการสอนทีเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญของ
Carl R. Rogers, American Psychological
Association, 1997, วิชยั วงศ์ใหญ่, 2537,
วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542

ทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการ
สร้ างความรู้ (Constructivist Theory) รวมทัง
แนวคิดของ วีโกท์สกี (Vygotsky, 1978);
เพียเจต์ (Piaget, 1997); ดัช (Duch 1995),
ดันแลพ และ กราบิงเกอร์ (Dunlap and
Grabinger 1996, 2002), ฟอสน็อท (Fosnot,
1996), กานอน และคอลลีย ์ (Gagnon and
Collary, 2005), วัชรา เล่าเรี ยนดี (2552)
รูปแบบการเรียนรู้ (Learning style) (David A.
Kolb, 2005)
ทฤษฎีการเปลียนแปลง
ทฤษฎีการเรียนรู้ผ้ใู หญ่
การเรียนการสอนทีเน้ นคุณค่ าแตกต่ างระหว่าง
บุคคลของ Carol Ann Tomlinson. 2010, Susan
Demirsky Allan, สพฐ.

ขันที
ขันที
ขันที
ขันที
ขันที
ขันที
ขันที
ขันที
ขันที

รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (BOONSARIT) 9 ขันตอน คือ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน (Basic Data Analysis = B)
การจัดกระทําข้อมูล (Organization Data = O)
กําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting = O)
เครื อข่ายการปฏิบตั ิการ (Network Practices = N)
เลือกวิธีการสอนทีเหมาะสม
(Selection of Instructional Method = S)
ครู มีความสามารถในการวัดผลประเมินผล
(Ability of Assessment = A)
การทํางานประจําให้เป็ นงานวิจยั
(Routine to Research = R)
การวินิจฉัยความแตกต่างของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(Individual Differentiated Diagnostic = I)
ทํางานเป็ นทีม และขยายผลให้กบั บุคคลอืนได้
(Teamwork, Transportability = T)

ระบบสนับสนุนการเสริมสร้ างในการพัฒนาวิชาชีพ
เป็ นระบบสนับสนุนสมรรถนะการสอนทีต้ องมีและได้ รับการพัฒนาตลอดกระบวนการเพือให้ การพัฒนาวิชาชี พบรรลุเป้าหมายและประสบ
ผลสํ าเร็จ ได้ แก่ . การโค้ ช (Coaching) 2. การโค้ ชแบบเพือนช่ วยเพือน (Peer Coaching) 3. การโค้ ชเพือพัฒนาความรู้ และสติปัญญา
(Cognitive Coaching) 4. การโค้ ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching) 5. การโค้ ชเพือการพัฒนาการเรียนการสอน (Instructional Coaching)
5. การทํางานประจําให้ เป็ นการวิจัย (Routine to Research)
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3. ข้อมูลทีได้จากเครื องมือฉบับนี จะนําไปใช้ในการปรับปรุ งรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน ซึง
ไม่มีผลใด ๆ ต่อตัวท่าน
4. ข้อมูลทีได้จากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิง จึงขอความกรุ ณา
แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริ ง ๆ
5. เครื องมือฉบับนี มี 3 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้อมูลพืนฐานของผูเ้ ชียวชาญ
ตอนที 2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี และความเป็ นไปได้
ตอนที 1 ข้ อมูลพืนฐานของผู้เชี ยวชาญ
1.1 ชือ-สกุล..........................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ).......................................................... E-mail ..........................................
1.2 ตําแหน่ง ........................................................................................................................................
1.3 สถานทีทํางาน ...............................................................................................................................
1.4 วิทยฐานะ  1) ชํานาญการพิเศษ  2) เชียวชาญ  3) เชียวชาญพิเศษ
 4) ไม่มี
1.5 ประสบการณ์  1) ตํากว่า 15 ปี  2) 16 – 20 ปี  3) 21 ปี ขึนไป
1.6 วุฒิการศึกษาสู งสุ ด  1) ปริ ญญาโท สาขา..........................................................................
 2) ปริ ญญาเอก สาขา..........................................................................
 3) อืน ๆ ระบุ.....................................................................................
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ตอนที การตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิ งทฤษฎี และความเป็ นไปได้
คําชีแจง โดยทําเครื องหมาย 9 แสดงระดับคะแนนทีมีต่อรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสมดีมาก
ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสมดี
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง เหมาะสมปานกลาง
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีครบทุกรายการ แต่มีบางรายการควรปรับปรุ งแก้ไข
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุ ง
แก้ไขหรื อเพิมเติม
รายการ
. ความเป็ นมาและความสําคัญของรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้ าง
สมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ าง
ระหว่ างบุคคล
. ระบุความเป็ นมาและความสําคัญของ
การพัฒนารู ปแบบชัดเจน
. การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยงความ
เป็ นมาและความสําคัญของรู ปแบบมีความ
ต่อเนืองและเหมาะสมทําให้เห็นภาพรวม
และจุดเน้นของรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
. แนวคิดพืนฐานในการพัฒนารูปแบบ
. ความชัดเจนในการบรรยายแนวคิดที
ใช้เป็ นพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบ
. ความเหมาะสมในการนําแนวคิดมา
ใช้ในการพัฒนารู ปแบบ
. การใช้ภาษาในการอธิบายเกียวกับ
แนวคิดต่าง ๆ

ระดับคุณภาพ

ข้ อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ ไข
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รายการ
. การกําหนดองค์ ประกอบของรู ปแบบ
การพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริมสร้ าง
สมรรถนะการสอนทีเน้ นความแตกต่ าง
ระหว่ างบุคคล (ภาพรวม)
. การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบ
มีความสมบูรณ์ครอบคลุมความต้องการ
จําเป็ นต่อสมรรถนะการสอนทีเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
. แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์
สอดคล้องส่งเสริ มซึงกันและกัน
. การเรี ยบเรี ยงลําดับองค์ประกอบใน
รู ปแบบมีความเหมาะสมเข้าใจได้ง่าย
. องค์ ประกอบของรู ปแบบการพัฒนา
วิชาชีพครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
(แต่ ละองค์ ประกอบ)
. หลักการ
) ความชัดเจนของของรู ปแบบ
) ความสอดคล้องกับแนวคิด
พืนฐานทีนํามาใช้พฒั นารู ปแบบ
) สามารถใช้เป็ นกรอบในการ
กําหนดสาระและวิธีการ
) แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นในการ
พัฒนาวิชาชีพครู
) การใช้ภาษาและการเรี ยงลําดับ
ของหลักการ
. วัตถุประสงค์
) ความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กบั หลักการ
) วัตถุประสงค์มีความชัดเจน
สามารถแสดงถึงสิ งทีมุ่งหวังจะให้เกิดขึน

ระดับคุณภาพ

ข้ อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ ไข
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รายการ
ในตัวครู และนักเรี ยน
) วัตถุประสงค์มีความเป็ นไปได้
) สิ งทีมุ่งหวังให้เกิดขึนกับครู มี
ความสําคัญและความจําเป็ นต่อการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
) การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยง
ถ้อยคํามีความเหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่าย
. กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู
) มีขนตอนการสอนครบถ้
ั
วน
เหมาะสม และสอดคล้องต่อเนือง
) การพัฒนาวิชาชีพครู ตามขันตอน
สามารถให้ครู บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
สะท้อนถึงผูเ้ รี ยน
) กระบวนการพัฒนาวิชาชีพมีความ
เหมาะสม สามารถทําให้การเรี ยนการสอน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
) การใช้ภาษาสละสลวยเข้าใจง่าย
. ระบบสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู
) มีความสอดคล้องระหว่างหลักการ
กับวัตถุประสงค์
) มีความชัดเจนสามารถแสดงถึงสิ ง
ทีมุ่งหวังจะให้เกินขึนในตัวครู ทีสะท้อนถึง
ผูเ้ รี ยน
) ระบบสนับสนุนการพัฒนา
วิชาชีพครู มีความเป็ นไปได้
) มีความมุ่งหวังให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยน
มีความสําคัญและจําเป็ นต่อการพัฒนา
วิชาชีพครู และสะท้อนถึงผูเ้ รี ยน
) การใช้ภาษาและการเรี ยบเรี ยง
ถ้อยคํามีความเหมาะสม สละสลวยเข้าใจง่าย

ระดับคุณภาพ

ข้ อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ ไข
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รายการ

ระดับคุณภาพ

ข้ อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ ไข

. การวัดและประเมินผล
) การวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของรู ปแบบการพัฒนาวิชาครู
เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
) การวัดและประเมินผลมีความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ประเมิน
) หลักเกณฑ์และแนวทางทีเสนอมี
ความชัดเจนสามารถนําไปปฏิบตั ิได้

ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน ๆ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ฏ
ประมาลภาพการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

539
ประมาลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิจัยเรือง “รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล” ระหว่างวันที 25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2556

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั วงษ์ใหญ่ และอาจารย์ ดร.มารุ ต พัฒพล ได้ให้ความรู ้เกียวความสําคัญ
ของการพัฒนาวิชาชี พครู รู ปแบบ เทคนิ คการพัฒนาวิชาชี พครู ซึ งประกอบด้วย 1) การโค้ช
(Coaching) 2) การโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching) 3) การโค้ชเพือพัฒนาความรู้และ
สติปัญญา (Cognitive Coaching) 4) การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching) 5) การโค้ชเพือ
การพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching)

อาจารย์ ดร.ศักดิสิ น ช่องดารากุล และอาจารย์ ดร.วรรณา ช่องดารากุล ได้ให้ความรู ้กบั ผูเ้ ข้าร่ วม
การประชุ มเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ฯ เกี ยวกับการออกแบบหน่ ว ยการเรี ยนรู ้ แผนการเรี ย นรู้ แบบย้อนกลับ
การวัดและประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รุ จิราพร รามศิริ นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก ได้ให้ความรู ้ กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการฯ เกี ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนด้วยกระบวนการวิจยั /การวิจยั ในชันเรี ยน

โรงเรี ย นเครื อข่า ยรู ป แบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพื อเสริ มสร้ างสมรรถนะการสอนที เน้นความ
แตกต่า งระหว่า งบุ ค คล ประกอบด้วย โรงเรี ย นเนิ นสง่ า วิท ยา โรงเรี ย นชุ ม ชนบัว บานสามัค คี
โรงเรี ยนบ้านตลุกคูณพัฒนา โรงเรี ยนทีสังกัดในเครื อข่ายโรงเรี ยนซับใหญ่ จํานวน 12 โรงเรี ยน
ให้ค วามร่ วมมือในการประชุ มเชิ ง ปฏิ บตั ิ ก ารฯ และรั บ การปรึ ก ษาการเขี ย นหน่ วยการเรี ย นรู ้ /
แผนการเรี ยนรู้ทีถูกต้อง

541
ประมาลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิจัยเรือง “รูปแบบการพัฒนาวิชาชี พครู เพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่างบุคคล” ระหว่างวันที 7 - 8 ตุลาคม พ.ศ.2556

อาจารย์ ดร.จิมมี ทองพิมพ์ และคุณครู บุญยฤทธิ ปิ ยะศรี ได้ให้ความรู ้ กบั โรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม
เกียวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกระบวนการวิจยั
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การประชุ มวางแผนการออกนิเทศ ติดตาม และช่ วยเหลือ
ตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระหว่ างบุคคล

นายพงษ์ศกั ดิ ดี อุดม รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม นายบุญยฤทธิ ปิ ยะศรี หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม ได้ประชุมวางแผนการออกนิ เทศ ติดตามและช่วยเหลือ
ร่ ว มกับหัวหน้าสายชันซึ งจะต้องปฏิ บตั ิ หน้า ทีการโค้ชเพื อพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional
Coaching) การโค้ชแบบพีเลียง (Mentor Coaching) และการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Coaching)

543
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชี พครู ตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระห่ างบุคคล

คุณครู สวณี ปิ นประเสริ ฐ หัวหน้าสายชันระดับประถมศึกษา ผูท้ าํ หน้าทีการโค้ชแบบเพือนช่วยเพือน
การโค้ชเพื อพัฒนาการเรี ย นการสอน ประชุ ม ชี แจงเกี ยวกับ การนิ เ ทศติ ด ตามและช่ วยเหลื อครู ใ น
ระดับชันประถมศึกษา ซึ งได้รับความร่ วมมือจากคณะคุณครู อย่างดียงิ

คุ ณ ครู สุ วณี ปิ นประเสริ ฐ หั ว หน้ า สายชั นประถมศึ ก ษา ได้ เ ข้ า ร่ วมสั ง เกตการสอนของ
คุณครู อรวรรณ มีชาํ นาญ และนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ได้ให้ความร่ วมมือย่างดียงิ

544
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชี พครู ตามรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระห่ างบุคคล

คุ ณครู ธัญมล ศรี โคตร หัว หน้า สายระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ได้ป ระชุ ม วางแผนการออกนิ เทศ
ติดตามและช่ วยเหลื อ โดยการโค้ช เพื อพัฒนาการเรี ย นการสอน (Instructional Coaching) และ
การสังเกตการสอน (Observation Teaching) ระยะที 1 ให้กบั คุ ณครู ได้รับทราบการออกนิ เทศ
ซึ งคุณครู ในระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้นได้ให้ความร่ วมมืออย่างดียงิ

คุณครู ธัญมล ศรี โคตร หัวหน้าสายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ออกนิ เทศ ติ ดตามและช่ วยเหลื อ
โดยการโค้ช เพื อพัฒ นาการเรี ย นการสอน (Instructional Coaching) และการสัง เกตการสอน
(Observation Teaching) ของคุ ณครู เกษม กิ ติพ นั ธยาพร ที ทําการสอนในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์และนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ให้ความร่ วมมืออย่างดียงิ

545
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชี พครู ตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระห่ างบุคคล

คุณครู สุพตั รา ทังพรม หัวหน้าสายมัธยมศึกษาตอนปลาย และคุณครู ทิพย์ถาวร ทัพอมรศิริ ครู วิชาการ
สายมัธยม ผูท้ าํ หน้าทีการโค้ชเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน (Instructional Coaching) ได้เข้าร่ วมสังเกต
การสอน (Observation Teaching) ตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอน
ทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ของคุณครู จิตติวรรณ อินทรผล และคุณครู ประเสริ ฐศักดิ ธี รุกุล
ทีปฏิบตั ิการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างดียงิ

546
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชี พครู ตามรู ปแบบการพัฒนาวิชาชี พเพือเสริมสร้ างสมรรถนะการสอน
ทีเน้ นความแตกต่ างระห่ างบุคคล

นายพงษ์ศกั ดิ ดีอุดม รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนซับใหญ่วิทยาคม ได้ให้การสัมภาษณ์การขับเคลือน
รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพือเสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

คณะครู โ รงเรี ย นซับ ใหญ่ วิท ยาคม ได้ใ ห้ ก ารสั ม ภาษณ์ ก ารนํา รู ป แบบการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ พื อ
เสริ มสร้างสมรรถนะการสอนทีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน

547
ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชือ – สกุล
นายบุญยฤทธิ ปิ ยะศรี
วัน เดือน ปี เกิด
25 กันยายน 2518
สถานทีทํางานปัจจุบนั โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม ตําบลซับใหญ่ อําเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2541

พ.ศ.2549
พ.ศ.2556

ครุ ศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาการประถมศึกษา
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวทิ ยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาหลักสู ตรและการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.) สาขาหลักสู ตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2541 - 2542
พ.ศ.2543 - 2546
พ.ศ.2546 - ปัจจุบนั

ครู โรงเรี ยนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวทิ ยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ครู โรงเรี ยนบ้านบุฉนวน สํานักงานการประถมศึกษากิงอําเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ
ครู โรงเรี ยนซับใหญ่วทิ ยาคม
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ

