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1. บทนํา 

ความเปนมา 

การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม เปนการเสริมสราง 
ความรู ความสามารถพื้นฐานที่ชวยใหการดํารงชีวิตในสังคมเปนไปอยางมีความสุข เปนการ 
ถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีใหกับคนในสังคม เพื่อสรางสรรคและพัฒนาประเทศ 
ให เจริญก าวหน า  ทั ดเทียมและแขงขันกับนานาอารยะประเทศได  รั ฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 81 กําหนดไววารัฐจะตองจัดการศึกษา อบรม 
เยาวชนใหเกิดความรูคูคุณธรรม นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดบัญญัติสาระการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา 
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในการจัดการเรียน 
การสอนใหผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝง 
คุณธรรม คานิยมที่ ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวทุกวิชา จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ 
รอบรู นอกจากนั้น มาตรฐานการศึกษาของชาติซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 
ไดกําหนดมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งในดานพลเมืองไทยและ 
พลเมืองโลก โดยตัวบงชี้ดานคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย 
กําหนดไวดังนี้ (1) คนไทยดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต และ (2) คนไทย 
มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเปนไทย มีความ 
ภูมิใจในชนชาติไทย รักแผนดินไทย ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยและเปนสมาชิกที่ดี 
ของสังคม 

ลักษณะดังกลาวขางตน เปนเปาหมายของการจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อใหการจัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และผูเรียน 
มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช



2 

2544  จึงกํ าหนดจุดหมายซึ่ งถือ เปนมาตรฐานการเรียนรู ใหผู เ รียนเกิดคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไวดังนี้ เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมอันพึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬา ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยมีมาตรฐานการเรียนรู 
เปนขอกําหนดคุณภาพผู เรียน นอกจากนั้น กลยุทธที่สําคัญประการหนึ่งที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
นําไปสูการปฏิบัติคือ การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนการสอน 
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ดังนั้น เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ 
ดังกลาวขางตน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตราที่ 24 กําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนควบคูกับการวิจัย 
นอกจากนั้น จากผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา มีครูอยูประมาณรอยละ 50 
ที่ไมสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได ดวยความสําคัญดังกลาวจึงจัดทํา 
โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่นําไปสูคุณลักษณะของผูเรียน ตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ซึ่งลักษณะของการทําโครงการครั้งนี้เปนการทําการพัฒนาควบคูกับ 
การวิจัย ดังนั้น เพื่อใหทราบผลการดําเนินงาน จึงไดทําการประเมินผลการทําโครงการวิจัย 
และพัฒนาในคร้ังนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู  และความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรูควบคูกับการวิจัยและการออกแบบการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอนและหลังการพัฒนา 

2.  เพื่อศึกษาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัย 
3.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูเรียนที่เปนผลจากการจัดการเรียนรูของครู
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4.  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของครูดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
5.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับวิธีการที่ใชในการพัฒนา 

ความสําคัญของการพัฒนา 

1.  ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ควบคูกับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

2.  กระบวนการจัดการเรียนรูของครูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
3.  นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ครูมีลักษณะเปนนักวิจัยปฏิบัติการ 

ขอบเขตของการพัฒนา 

1.  การพัฒนาครูครั้งนี้ครูที่เขารวมโครงการตองเปนผูที่สนใจใฝรูในขณะที่ทําวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ตองทําวิจัยตนเอง เพื่อเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
โดยใชการบันทึกไดอารี และโคชเปนเคร่ืองมือชวยตนเอง 

2.  การบันทึกไดอารีใหบันทึกขอเท็จจริงและความรูสึกนึกคิด เพื่อชวยกระตุน 
และพัฒนาการคิดอยางนอย 2 สัปดาห/คร้ัง 

3.  เวลาที่ใชในการพัฒนาและวิจัย 1 ปการศึกษา คือปการศึกษา 2551 
4.  การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อนําไปสูการจัด 

การเรียนรูและการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
5.  ประชากรคือ ครูที่ เขารวมโครงการ จํานวน  50  คน สวนกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษา คือครูที่ไดรับการพัฒนา นําความรูที่ไดรับไปสูการปฏิบัติและมีผลงานครบ 
ตามเปาหมายที่กําหนด จํานวน 25 คน
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ขอจํากัดของการพัฒนาและการศึกษา 

การพัฒนาครั้งนี้มีขอจํากัดคือ ครูที่เขารวมโครงการตองเขารวมดวยความสมัครใจ 
และมุงมั่นที่จะพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนําเสนอ 
ผลในรูปของรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง กรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและ 
แนวปฏิบัติที่คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ 

ความพอเพียง หมายถึง  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปน 
ที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ 
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

พอประมาณ หมายถึง พอดี พอเหมาะตอความจําเปน พอประมาณตามอัตภาพ 
ไมมากเกินและไมนอยเกิน 

ความมีเหตุผล  หมายถึง  มีเหตุผลตามหลักวิชา ตามกฎหมาย ตามหลักศีลธรรม 
ตามกฎเกณฑของสังคม และตามความจําเปนในการดําเนินชีวิต 

การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง ไมประมาท มีการเตรียมพรอมตอการรองรับ 
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง 
ทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 

เงื่อนไขความรู หมายถึง การทํางานทุกอยางตองใชความรอบรู ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินงาน 
ทุกข้ันตอน 

เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบดวย ความซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน พากเพียร สามัคคี 
รอบคอบ และใชปญญาในการดําเนินชีวิต
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คุณลักษณะของผูเรียน  หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติตนของนักเรียนที่ เปน 
ประโยชนตอสังคมและอยูในหลักของศีลธรรมและกฎหมาย 

คุณลักษณะของนักเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การประพฤติ 
ปฏิบัติตนของนักเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศึกษานิเทศก หมายถึง นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

วิทยากร/ผูพัฒนา หมายถึง นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3



2. วิธีดําเนินการพัฒนา 

แนวคิดท่ีใชในการพัฒนา 

การดําเนินการพัฒนาครูเพื่อใหสามารถทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควบคูกับ 
การจัดการเรียนรู และพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดวิธีการพัฒนาที่เรียกวา วิธีการพัฒนา 
แบบเสริมพลัง (Empowered  Development  Approach) ประกอบดวย 4 มิติคือ การนิเทศ 
(Supervision)  การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring)  การอบรม (Training)  และการชี้แนะ (Coaching) 
การนําวิธีการนี้ไปใชตองใชทั้ง 4 มิติ โดยแตละมิติมีวัตถุประสงคของการใชแตกตางกันคือ 
การนิเทศ (Supervision) และการอบรม (Training) ใชกับครูกลุมใหญ สวนการเปนพี่เลี้ยง 
(Mentoring) และการชี้แนะ (Coaching) ใชกับครูเปนรายบุคคลหรือกลุมเล็กประมาณ 2-5 คน 
รายละเอียดดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 

ในสวนของการวิจัย เปนการพิสูจนผลของการนําวิธีการที่กําหนดไปใชพัฒนาครู 
ที่เปนกลุมตัวอยาง ความรู ความเขาใจที่ครูไดรับจากการพัฒนาทุกมิติ จะสงผลใหสามารถ 
ทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควบคูกับการจัดการเรียนรู นอกจากนั้น  ยังไดวิธีการจัด 
การเรียนรูที่สงผลใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลที่เกิดขึ้นกับ 
นักเรียนและความเปนนักวิจัยปฏิบัติการของครู ซึ่งกรอบแนวคิดของการวิจัยและพัฒนา 
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพครูใหสามารถทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

ควบคูกับการจัดการเรียนรู 

ศึกษานิเทศก/ผูวิจัย 
� จัดทําเอกสารใหครูศึกษา 
� ทําหนาที่พัฒนาครูใน 4 
มิติคือ 
- การนิเทศ (Supervision) 
- การเปนพี่เลี้ยง 
(Mentoring) 
- การอบรม (Training) 
- การช้ีแนะ (Coaching) 

บทบาทในแตละมิติ 
บทบาทการนิเทศ 
� ชวยเหลือ อํานวยการ กํากับ ดูแลใหครู 
สามารถพัฒนาความรู ความสามารถทํา 
วิจัยปฏิบัติการควบคูกับการจัดการเรียนรู 
บทบาทการอบรม 
� ใหความรูแกครูเรื่อง 
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลักการคิดอยางมีเหตุผล 
- การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
- การจัดการเรียนรู  ฯลฯ 

บทบาทการเปนพี่เล้ียง 
� ที่ปรึกษาดานการวิจัยและพัฒนา 
ดานกระบวนการจัดการเรียนรู 
� ติดตาม กํากับ กระตุนใหครูทํางาน 
ใหสําเร็จ 
� เรียนรูรวมกับครู 
� ประเมินผลงานวิจัยของคร ู
บทบาทการช้ีแนะ 
� แนะนําใหครูสามารถนาํความรู ความ 
เขาใจที่มีอยูและ/หรือไดรับจากการอบรม 
สูการปฏิบัติโดยทําวิจัยปฏิบัติการใน 
ช้ันเรียนควบคูกับการจัดการเรียนรู 

เปนบทบาท 
ที่ใชกับครู 
กลุมใหญ 
ใหมีความรู 
ความเขาใจ 
ในเรื่องที่ 
นิเทศหรือ 
อบรม 

เปนบทบาท 
ที่ใชกับครู 
กลุมเล็ก 
ในบริบท 
การทํางาน 
ของครูใน 
โรงเรียน 

ครู 
� ทําวิจัยควบคูกับการ 
จัดการเรียนรู 
� ทําวิจัยตนเองควบคู 
กับการพัฒนานักเรียน 

ผลที่ไดรับ 
� นักเรียนมีคุณลักษณะ 
ตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

� นวัตกรรมในการ 
พัฒนานักเรียน 

� การเปลี่ยนแปลง 
ตนเองของครูดวย 
กระบวนการวิจัย 
ปฏิบัติการในช้ันเรียน
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แผนภูมิที่ 2  กรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียน 
มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรู ความเขาใจของคร ู
เกี่ยวกับ 
� การจัดการเรียนรู 
� การวิจัยปฏิบัติการใน 
ช้ันเรียน 
� ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
� หลักการคิดอยางมีเหตุผล 

ฯลฯ 

การศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
ของครูเกี่ยวกับรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูที่ 
สอดคลองกับปญหาที่ 
เกิดขึ้นในช้ันเรียนหรือ 
เรื่องที่ตองการพัฒนา 

นักเรียนมีคุณลักษณะตาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

กระบวนการ 
พัฒนาครู 
แบบเสริม 

ครูทําวิจัย 
ปฏิบัติในช้ันเรียนควบคู 
กับการจัดการเรียนรู 

วิธีการจัดการ 
เรียนรู/การจัด 
กิจกรรมที่สงผลให 
นักเรียนมี 
คุณลักษณะตาม 
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

รายงาน 
การวิจัย 
ปฏิบัติ 
การใน 
ช้ันเรียน 

ครูมีลักษณะเปน 
นักวิจัยปฏิบัติการ 

รายงานการวจิัย 
ตนเองของครู
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วิธีดําเนินการวิจัยและพัฒนา 

การดําเนินการวิจัยและพัฒนา แบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังนี ้
ข้ันตอนที่ 1  การกําหนดวิธีการและหลักสูตรพัฒนาคุณภาพคร ู
ข้ันตอนที่ 2  การพัฒนาครูตามวิธีการและหลักสูตรที่กําหนด 
ข้ันตอนที่ 3  การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 
ข้ันตอนที่ 4  การดําเนินการประเมินผลการพัฒนา 

รายละเอียดการดําเนินงาน มีดังนี้ 
ข้ันตอนที่ 1  การกําหนดวิธีการและหลักสูตรพัฒนาคุณภาพครู 
การกําหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อใหสามารถทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

ควบคูกับการพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดดําเนินการ 
ดังนี้ 

1)  ศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณภาพ 
ครูทั้งในประเทศและตางประเทศ ผลการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรูที่สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 3  ผลการวิจัยที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพครู ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหครู 
ไมสามารถทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได 

2)  กําหนดและรางวิธีการพัฒนาคุณภาพครู โดยใชผลจากการศึกษาในขั้นที่ 1 
โดยวิธีการที่กําหนดเรียกวา  วิธีการพัฒนาแบบเสริมพลัง  (Empowered  Development 
Approach) ประกอบดวย 4 มิติดังนี้ 

-  การนิเทศ (Supervision) 
-  การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) 
-  การอบรม (Training) 
-  การชี้แนะ (Coaching)
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3)  พิจารณารางวิธีการพัฒนาคุณภาพครู โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน พิจารณา 
ความเหมาะสมของวิธีการที่ใชในการพัฒนาคุณภาพครูและความเปนไปไดในการนําไปใช 
ปฏิบัติ 

4)  ปรับปรุงวิธีการพัฒนาคุณภาพครูตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิใหมี 
ความสมบูรณ ครบถวน และถูกตองกอนนําไปใชจริง 

สวนการจัดทําหลักสูตรที่ใชในการฝกอบรมครู ไดยึดหลักแนวคิดดังตอไปนี้ 
1)  เนื้อหาที่กําหนดในหลักสูตรตองมีความสอดคลองตอเนื่องกับความรู 

ความสามารถของครูที่มีอยูกอนแลว 
2)  เนื้อหาในแตละเรื่องตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน เรียงลําดับจากงาย 

ไปหายาก และเปนเรื่องที่เปนประโยชนตอครู 
3)  วิธีการ กิจกรรม หรือประสบการณที่จัดตองสอดคลองกับความสามารถในการ 

เรียนรูของครู และเปดโอกาสใหครูที่เขารับการฝกอบรมทุกคนไดแสดงออกและเขารวม 
กิจกรรม  ลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณซึ่งกัน 
และกัน โดยมีวิทยากรดูแลใหคําแนะนําโดยไมสรางความเครียดใหผูเขารับการอบรม 

อนึ่ง การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1)  ศึกษาและวิเคราะหกรอบการพัฒนาคุณภาพครู วัตถุประสงคของการพัฒนา 

คุณภาพครู แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2)  ยกรางหลักสูตรฝกอบรม โดยใชผลที่ไดจากการศึกษาและวิเคราะหในขอ 1) 

และกรอบแนวคิดการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมที่กําหนด โดยหลักสูตรที่ยกรางประกอบดวย 
องคประกอบดังนี้ 

-  วัตถุประสงค 
-  เนื้อหาสาระ 
-  วิธีการฝกอบรม 
-  เวลาที่ใชในการฝกอบรม
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-  สื่อ-อุปกรณที่ใชในการฝกอบรม 
-  การประเมินผลการฝกอบรม 

3)  การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม ไดดําเนินการดังนี้ 
3.1) ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความชัดเจน ความสอดคลอง 

และความถูกตองในประเด็นตาง ๆ ไดแก วัตถุประสงค เนื้อหาวิชา วิธีการและกิจกรรมในการ 
ฝกอบรม เวลาที่ใช สื่อ-อุปกรณ เอกสารประกอบการบรรยาย และการประเมินผล ผลของ 
การตรวจสอบและขอเสนอแนะที่ไดรับ ไดนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมบูรณและ 
ถูกตองกอนนําไปทดลองใช 

3.2) หลักสูตรฝกอบรมที่ไดปรับตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 คน 
ไดนําไปทดลองใชอบรมครูโรงเรียนวัดอมรินทรารามทุกคน ระหวางวันที่ 20–21 มีนาคม 2551 
ณ โรงเรียนวัดอมรินทราราม ผลของการทดลองใชไดนํามาปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมใหมี 
ประสิทธิภาพกอนที่จะนําไปใชจริง 

หลักสูตรการฝกอบรมที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดดังนี้ 
(1)  วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 

การออกแบบจัดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควบคูกับการจัดการเรียนรูและการวิจัยตนเอง 

(2)  เนื้อหาสาระ ประกอบดวย 
-  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  หลักการคิดอยางมีเหตุผล 
-  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
-  การออกแบบการจัดการเรียนรู 
-  การบันทึกไดอารี 
-  การวิจัยตนเอง 
-  การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและการจัดทํารายงานผล 

(3)  วิธีการฝกอบรม  ใชการอบรมปฏิบัติการประกอบดวย การบรรยาย 
การฝกปฏิบัติ การนําเสนอผลงาน และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู 

(4)  เวลาที่ใชในการฝกอบรม จํานวน 2 วัน
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(5)  สื่อ-อุปกรณที่ ใช ในการฝกอบรม  เอกสารเรื่อง การวิจัยปฏิบั ติการ 
ในชั้นเรียนของครูสูผลงานวิชาการ การบันทึกไดอารี วิธีการเขียนรายงานการวิเคราะหผูเรียน 
เทคนิคการสอน/ฝกวินัย จําแนกตามกลุมอายุ วิธีงาย ๆ สําหรับครูเพื่อชวยเหลือนักเรียน 
วิธีการฝกใหนักเรียนทําความดี พฤติกรรมที่เปนตัวชี้วัดคุณลักษณะของนักเรียน และ Power 
Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการพัฒนาทักษะการคิด 

(6)  การประเมินผลการฝกอบรม ใชการทดสอบ การสังเกต และการรายงาน 

ข้ันตอนที่ 2  การดําเนินการพัฒนาคุณภาพครู 
การพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจ และประสบการณในการจัดการเรียนรูควบคู 

กับการวิจัย หรือการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยสามารถออกแบบการเรียนรู ที่สงผล 
ใหผู เรียนมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการที่ ใช ในการพัฒนา 
เรียกวาวิธีการพัฒนาแบบเสริมพลัง (Empowered Development Approach) ประกอบดวย 
การดําเนินกิจกรรมรวมกันใน 4 มิติคือ การนิเทศ (Supervision) การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) 
การอบรม (Training)  และการชี้แนะ (Coaching)  และบทบาททั้ง 4 มิตินี้ดําเนินการโดย 
ศึกษานิเทศกเพียงผูเดียว มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1  การอบรม (Training) เปนกิจกรรมแรกที่ดําเนินการในการใหความรูแกครู 
ตามหลักสูตรที่กําหนด ประกอบดวย การสรางความตระหนักและชี้ใหเห็นความสําคัญของ 
การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน บทบาทของครูในการเขารวมโครงการ และบทบาทของ 
ศึกษานิเทศก การสรางความเขาใจเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ขั้นตอนของการทําวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียน การจัดทํารายงานผล การจัดการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนมีทักษะการคิด 
โดยใชการพัฒนาสมองเปนฐาน  การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู 
การบันทึกไดอารี โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 27–28 มีนาคม 2551 ณ หองประชุมราชพฤกษ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
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1.2  การนิเทศ (Supervision) เปนกิจกรรมที่ชวยเหลือ อํานวยการ กํากับ ดูแล 
เพื่อใหครูสามารถทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควบคูกับการจัดการเรียนรู  โดยมุงเนน 
ใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการนิเทศไดใชวิธีการ 
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยการนําสิ่งที่ไดเรียนรู  ปญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้น 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาการในสวนที่ครูยังเขาใจไมชัดเจน 
โดยดําเนินการรวมทั้งส้ิน 3 คร้ัง ดังนี้ 

1)  การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู   ใช เวลา  1  วัน คือวันที่ 
12 กันยายน 2551 ณ หองประชุมราชพฤกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3 

2)  การประชุมปฏิบัติการจัดทํารายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
และการวิจัยตนเอง ใชเวลา 1 วัน คือวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ หองประชุมราชพฤกษ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

3)  การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและการจัดการความรูที่เกิดจาก 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ใชเวลา  1 วัน คือวันที่ 6 สิงหาคม  2552 ณ หองประชุม 
ราชพฤกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

1.3  การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring)  เปนการใหคําปรึกษาแกครูดานการวิจัยและ 
พัฒนา ดานกระบวนการเรียนรูทั้งเปนรายบุคคลและกลุมยอย ติดตาม กํากับ กระตุน 
ใหกําลังใจเพื่อใหครูทํางานใหสําเร็จ เรียนรูรวมกับครู โดยรวมวิเคราะหและเปนกระจกที่รวม 
สะทอนความคิดและความจริงของการกระทําที่เปนระบบดวยบรรยากาศที่สรางสรรค 
การดําเนินงานดังกลาวนี้ ดําเนินการตลอดปการศึกษา  2551โดยผูรับผิดชอบเดินทาง 
ไปพบครูที่สถานศึกษา 

1.4  การเปนผูชี้แนะ (Coaching)  เปนการแนะนําใหครูสามารถนําความรู ความ 
เขาใจที่มีอยูและ/หรือไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติ เริ่มต้ังแตการศึกษานักเรียนเปน 
รายบุคคล การวางแผนพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดทํารายงานผลการพัฒนาและประเมินผลการวิจัยของครู โดยดําเนินการควบคูกับ 
การเปนพี่เลี้ยง
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การพัฒนาคุณภาพครู นอกจากดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดแลว ยังไดจัดทํา 
เอกสารการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูสูผลงานทางวิชาการ ใหครูไดศึกษาเพิ่มเติม 
โดยมุงหวังใหครูไดพัฒนาตอยอดจากการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อเปนผลงานทาง 
วิชาการตอไป

ข้ันตอนที่ 3  การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 
การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู มีรายละเอียดดังนี้ 
1)  การศึกษาและวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล โดยดําเนินการภายหลังจากที่ได 

เขารวมประชุมปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 27–28 มีนาคม 2551 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหนํามา 
จัดทํารายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะหผูเรียน 

2)  เลือกปญหาหรือเรื่องที่ตองการพัฒนานักเรียนคนละ 1  เรื่อง ทําเปนวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

3)  ในระหวางที่ดําเนินการแกปญหาหรือพัฒนานักเรียน สิ่งที่ครูผูวิจัยตองปฏิบัติ 
คือการสังเกตสิ่งที่ดําเนินการ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและตนเองทั้งสวนที่เปนขอเท็จจริง และ 
ความรูสึกนึกคิด แลวนําขอมูลดังกลาวบันทึกในไดอารี 2 สัปดาห/ครั้ง สาระสําคัญที่บันทึก 
คือขอเท็จจริงที่ตนไดทํา ความรูสึกนึกคิดในสิ่งที่ทํา  บทเรียน/สิ่งสําคัญที่ไดเรียนรู  เรื่องที่ 
จะตองพัฒนาตนเอง และปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อชวยกระตุนและพัฒนาการคิด ขอมูล 
ทั้งหมดที่บันทึกในไดอารีนํามาวิเคราะห เชื่อมโยงความคิด และตีความอยางเปนเหตุเปนผล 
เขียนเปนรายงาน การวิจัยตนเอง 

4)  ในระหวางที่ครูดําเนินการวิจัย ผูพัฒนาจะทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ใหการนิเทศ 
และการชี้แนะตามรายละเอียดที่ไดกลาวในขั้นตอนที่ 2 

ข้ันตอนที่ 4  การดําเนินการประเมินผลการพัฒนา 
การประเมินผลการพัฒนา ดําเนินการต้ังแตเริ่มการพัฒนาจนกระทั่งสิ้นสุด 

การพัฒนา รายละเอียดจะกลาวถึงในหัวขอที่ 3 วิธีการประเมินผล



3. วิธีการประเมินผล 

กรอบแนวคิดในการประเมินผล 

การประเมินผลการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่นําไปสู 
คุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อศึกษา 
และเปรียบเทียบความรู และความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัยและ 
การออกแบบการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอน 
และหลังการพัฒนา ศึกษาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัย ศึกษา 
คุณลักษณะของผูเรียนที่เปนผลจากการจัดการเรียนรูของครู ศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเองของ 
ครูดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับวิธีการ 
ที่ใชในการพัฒนา โดยมีกรอบแนวคิดในการประเมินผลดังนี้ 

ตารางที่  1  กรอบแนวคิดในการประเมินผลและขอบเขตของการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน  ตัวชี้วัด  เกณฑ  แหลงขอมูล  เครื่องมือ  การวิเคราะห 

1. การเรียนรู (กอน 
และหลังการอบรม) 

ผลการ 
ทดสอบ 
ดวยคา t 

ผลการเรียนรูหลัง 
การพัฒนาสูงกวา 
กอนการพัฒนาที่ 
ความเชื่อม่ัน 
รอยละ 95.00 

ครูที่เขารวม 
โครงการ 

แบบทดสอบ  คาเฉลี่ยเลขคณิต 
และคาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
การทดสอบ 
ดวยคา t 

2. ความสามารถ 
ของครูในการจัด 
การเรียนรูควบคู 
กับการวิจัย 

คาเฉลี่ย 
เลขคณิต 

รายงานการวจิัย 
ปฏิบัติการใน 
ช้ันเรียนของครู 
ทุกคน ตองได 
คะแนนเฉลี่ย 
2.75 ขึ้นไป 

รายงาน 
การวิจัย 
ปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน 
ของครู 

แบบประเมิน 
รายงานการวจิัย 
ปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน 

คาเฉลี่ยเลขคณิต
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ตารางที่  1  (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน  ตัวชี้วัด  เกณฑ  แหลงขอมูล  เครื่องมือ  การวิเคราะห 

3. คุณลักษณะของ 
ผูเรียน 

คารอยละ  นักเรียนรอยละ 70 
ของนักเรียนที่ 
ไดรับการพัฒนา 
มีพฤติกรรมตาม 
วัตถุประสงคที่ 
กําหนด 

ครูที่เขารวม 
โครงการ 

- รายงาน 
การวิจัย 
ปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน 

แบบสอบถาม 
ที่มีลักษณะ 
ปลายเปด 

แบบประเมิน 
รายงาน 
การวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน 

คารอยละและ 
การวิเคราะห 
เนื้อหา 

การวิเคราะห 
เนื้อหาและ 
คารอยละ 

4. การเปลี่ยนแปลง 
ตนเองของครู 
ดวยกระบวน 
การวิจัยปฏิบัติ 
การในช้ันเรียน 

คาเฉลี่ย 
เลขคณิต 
และ 
คารอยละ 

x ≥  2.50 จาก 
มาตรประมาณคา 
3 ระดับ หรือครู 
รอยละ 70 ขึ้นไป 
มีพฤติกรรมการ 
เปลี่ยนแปลง 
อยูในระดับมาก 

ครูที่เขารวม 
โครงการ 

รายงานการ 
วิจัยตนเอง 
ของครู 

แบบสอบถามที่มี 
ลักษณะ 
การตอบแบบ 
มาตรประมาณคา 
3 ระดับ 

- 

คาเฉลี่ยเลขคณิต 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
คารอยละ 

การวิเคราะห 
เนื้อหา 

5. ความคิดเห็น 
ของครูเกี่ยวกับ 
กระบวนการที่ใช 
ในการพัฒนา 

คาเฉลี่ย 
เลขคณิต 
และ 
คารอยละ 

x ≥  2.50 จาก 
มาตรประมาณคา 
3 ระดับ หรือครู 
รอยละ 70 ขึ้นไป 
มีความคิดเห็นวา 
เหมาะสมในระดับ 
มาก 

ครูที่เขารวม 
โครงการ 

แบบสอบถาม 
ที่มีลักษณะ 
การตอบแบบ 
มาตรประมาณคา 
3 ระดับ 

คาเฉลี่ยเลขคณิต 
คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
และคารอยละ
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ขอบเขตของการประเมิน 

การประเมินผลคร้ังนี้ประเมิน 3 ดาน ดังนี้ 
1.  ดานกระบวนการ คือ วิธีการที่กําหนดและใชพัฒนาคุณภาพคร ู
2.  ดานผลผลิต คือ คุณภาพครู ประกอบดวย การเรียนรู ความสามารถในการนํา 

ความรูที่ไดรับไปสูการปฏิบัติ 
3.  ดานผลกระทบ คือ คุณภาพของผูเรียน ที่เปนผลจากการจัดการเรียนรูของครู 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.  ประชากร คือครูที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปการศึกษา 
2551 และสมัครใจเขารวมโครงการ จํานวน 50 คน 

2.  กลุมตัวอยาง  คือครูที่ เขารวมกิจกรรมครบทุกกิจกรรมตามที่กําหนดไว 
ในโครงการและมีผลงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จํานวน 25 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 3 ฉบับ  ดังนี้ 
1.  ฉบับที่ 1 เปนแบบทดสอบวัดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ 

ในชั้นเรียน และคุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30 ขอ 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

2.  ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น  แบงออกเปน 4 ตอน 
ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานทั่วไป จํานวน 6 ขอ 
ตอนที่ 2  วิธีการจัดการเรียนรูที่ใชในการพัฒนานักเรียน โดยเปนขอคําถาม 

ปลายเปด จํานวน 4 ขอ
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงตนเองดานพฤติกรรม 
การเรียนรู ภายหลังจากที่ทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนแลว จํานวน 13 ขอ โดยแบงพฤติกรรม 
การเรียนรูออกเปน 3 ระดับคือ มาก ปานกลาง และนอย โดยใหคะแนน 3 2 และ 1 ตามลําดับ 

ตอนที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการที่ใชในการพัฒนา 
คุณภาพครู จํานวน 10 ขอ โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 3 ระดับคือ เหมาะสมมาก ปานกลาง 
และนอย โดยใหคะแนน 3 2 และ 1 ตามลําดับ 

3.  ฉบับที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็น  แบงออกเปน 2 ตอน 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป มี 2 ขอ 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในการเขารวมโครงการ การบรรลุ 

เปาหมาย และแผนที่จะดําเนินการเมื่อทําวิจัยจบแลว จํานวน 5 ขอ 
4.  ฉบับที่ 4  แบบประเมินรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมีรายการ 

ประเมิน 6 เรื่องคือ ชื่อรายงานการวิจัย ความเปนมา หรือหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
ของการวิจัย แนวคิดหรือวิธีที่ใชในการแกปญหา การวัดและประเมินผล และผลจากการใช 
นวัตกรรมแกปญหา โดยแบงระดับคุณภาพออกเปน  4  ระดับคือ ดีมาก ดี พอใช และ 
ตองปรับปรุง โดยใหคะแนน 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ นอกจากนั้น ในแตละรายการไดกําหนด 
ความสําคัญแตกตางกัน  ดังนี้ 

-  ชื่อรายงานการวิจัย  ระดับความสําคัญ  1 
-  ความเปนมา หรือหลักการและเหตุผล  ระดับความสําคัญ  3 
-  วัตถุประสงคของการวิจัย  ระดับความสําคัญ  2 
-  แนวคิดหรือวิธีที่ใชในการแกปญหา  ระดับความสําคัญ  3 
-  การวัดและประเมินผล  ระดับความสําคัญ  3 
-  ผลจากการใชนวัตกรรมแกปญหา  ระดับความสําคัญ  3
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การสรางและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ซึ่งประกอบดวย แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม และแบบประเมินรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ไดดําเนินการ 
ตามลําดับดังนี้ 

1)  ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนวิธีการที่ใชในการ 
พัฒนาครู หลักสูตรการฝกอบรมที่ไดจัดทําและกรอบแนวคิดในการประเมินผล 

2)  กําหนดรูปแบบและขอคําถามในเคร่ืองมือแตละฉบับใหมีความตรงที่เชื่อถือได 
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาและการประเมิน สวนแบบทดสอบก็เชนเดียวกัน 
ไดกําหนดเนื้อหาและลักษณะของขอทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหาที่พัฒนา 

3)  เครื่องมือที่จัดทําทั้งหมด ไดใหผูทรงคุณวุฒิ 3 คน พิจารณาความตรงของ 
เนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช  และรูปแบบของแบบสอบถาม แบบทดสอบ และ 
แบบประเมินรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

4)  ปรับปรุงเคร่ืองมือทั้ง 4 ฉบับ ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 

การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

แบบทดสอบทั้งหมดที่ไดผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลว ไดนําแบบทดสอบ 
ความรู และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูมาหาคาความเชื่อมั่น โดยนําไปใชกับครูที่ไมได 
เขารวมโครงการ จํานวน 20 คน ขอมูลที่ไดรับไดนํามาวิเคราะหดวยวิธีการสัมประสิทธิ์ 
อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’alpha  coefficient)  ผลปรากฏวา แบบทดสอบความรู 
มีคาความเชื่อมั่น  0.86 และแบบสอบถามความคิดเห็นของครู มีคาความเชื่อมั่น  0.95 
ขอเสนอแนะที่ไดรับไดนํามาปรับปรุงและแกไขเครื่องมือใหมีความสมบูรณ ครบถวน 
ถูกตอง และเหมาะสมกอนนําไปใชจริง
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  แบบทดสอบความรู (ฉบับที่ 1) ใชทดสอบครูกอนเขารวมประชุมปฏิบัติการ 
(วันที่ 27 มีนาคม 2552) และเมื่อสิ้นสุดโครงการ (วันที่ 6 สิงหาคม 2552) 

2.  แบบทดสอบความคิดเห็นทั้ง 2 ฉบับ (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) ใชเก็บขอมูล 
จากครูที่เขารวมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม (วันที่ 6 สิงหาคม 2552) 

3.  แบบประเมินรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ใชประเมินผลรายงาน 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 21 เรื่อง 

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ไดรับทั้งหมดหลังจากตรวจสอบความสมบูรณ ครบถวน ถูกตองแลว 
ไดนํามาวิเคราะหดวยการหาคาความถี่ คารอยละ คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (X )  คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบดวยคา t  และการวิเคราะหเนื้อหา 

อนึ่ง ขอมูลที่เปนความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของตนเองและ 
ความเหมาะสมของกระบวนการที่ใชในการพัฒนา ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับคือ มาก  ปานกลาง 
และนอย มีคะแนน 3 2 และ 1 ตามลําดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

มาก  มีคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.00 
ปานกลาง  มีคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 
นอย  มีคะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50 
สวนคุณภาพของรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งแบงออกเปน 4 ระดับคือ 

ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง มีคะแนน 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ โดยมีเกณฑการพิจารณา 
คาเฉลี่ยดังนี้ 

ดีมาก  มีคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.00 
ดี  มีคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 
พอใช  มีคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 
ตองปรับปรุง  มีคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 
การนําเสนอขอมูล  นําเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง



4. ผลการประเมิน 

การประเมินผลการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่นําไปสู 
คุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อศึกษา 
และเปรียบเทียบความรู และความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัยและ 
การออกแบบการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอน 
และหลังการพัฒนา ศึกษาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัย ศึกษา 
คุณลักษณะของผูเรียนที่เปนผลจากการจัดการเรียนรูของครู ศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเองของ 
ครูดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับวิธีการ 
ที่ใชในการพัฒนา โดยใชแบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบประเมินรายงานการวิจัย 
ปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนครู 
จํานวน 25 คน การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน การทดสอบดวยคา t  และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การเปรียบเทียบความรูความเขาใจของครูกอนและหลังการพัฒนา 
จากการศึกษาความรู ความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูควบคูกับการ 

วิจัยและการออกแบบการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ไดศึกษาจากครูที่เขารับการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดวิธีการพัฒนา  จํานวน 
25  คน โดยใชแบบทดสอบ จํานวน  30  ขอ คะแนนเต็ม  30  คะแนน เปนเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ครั้ง คือกอนเริ่มการพัฒนา และ 
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน ปรากกฎผลดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่  2  คะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรูความเขาใจของครู 
กอนและหลังการพัฒนา 

รายการ  คะแนนเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา t 

กอนการพัฒนา  15.04  2.95  22.41 
หลังการพัฒนา  24.48  2.04 

t .05, 24  = 2.391 

จากตารางที่ 2  แสดงใหเห็นวากอนการพัฒนา ครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจั ย  และการออกแบบการ เรียนรูที่ พัฒนาผู เ รียน 
ใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.04 คะแนน และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.95 และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาแลวมีความรู ความเขาใจ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย  24.48 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.04 และเมื่อทําการทดสอบ 
ดวยคา  t  พบวา หลังการพัฒนามีความรู ความเขาใจสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติดวยความเชื่อมั่น รอยละ 95.00 

2.  ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัย 
การพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูและนําไปสูการพัฒนา 

นักเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการทําวิจัยปฏิบัติการ 
ในชั้นเรียน โดยใชวิธีการพัฒนาแบบเสริมพลัง (Empowered  Development  Approach) 
ประกอบดวย 4 มิติคือ การนิเทศ (Supervision)  การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring)  การอบรม 
(Training) และการชี้แนะ (Coaching)



23 

จากการประเมินรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู จํานวน 21 เรื่อง 
ตามประเด็นที่กําหนดคือ ชื่อรายงานการวิจัย ความเปนมาหรือหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการวิจัย แนวคิดหรือวิธีการที่ใชในการแกปญหา การวัดและประเมินผล 
และผลของการใชนวัตกรรมแกปญหา โดยแตละประเด็นกําหนดความสําคัญไวไมเทากัน 
สวนระดับคุณภาพแบงออกเปน 4 ระดับคือ ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง ผลการประเมิน 
ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่  3  จํานวนและรอยละของรายงานผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ  จํานวน 
(n = 21) 

รอยละ 

1.  ดีมาก  7  33.33 
2.  ดี  13  61.90 
3.  พอใช  1  4.76 
4.  ตองปรับปรุง  -  - 

จากตารางที่  3  แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของรายงานการวิจัยปฏิบั ติการ 
ในชั้นเรียนที่เปนผลงานของครูสวนใหญหรือรอยละ 61.90 มีคุณภาพระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 
ระหวาง 2.60 ถึง 3.42 รองลงไปคือ รอยละ 33.33 คุณภาพดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.53 
ถึง 4.00 และรอยละ 4.76 คุณภาพพอใช โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.47 สวนขอบกพรองที่พบมีดังนี้ 

1.  วัตถุประสงคไมสอดคลองกับปญหาและชื่อเรื่อง 
2.  ไมมีการกําหนดวัตถุประสงค 
3.  สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไมมีการทดสอบ 
4.  ไมมีการระบุความเปนมา 
5.  แนวคิดที่ใชในการแกปญหาระบุไมชัดเจน
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6.  การนําเสนอผลไมตอบวัตถุประสงคของการวิจัย และไมครบตามจํานวน 
คร้ังที่เก็บขอมูล 

สวนแนวคิด/วิธีการที่ครูใชในการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางใหนักเรียน 
มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา วิธีการที่ครูนํามาใชคือ การเสริมสราง 
วินัยทางบวก วิธีการปรับพฤติกรรมของไดรเคอร หลักไตรสิกขา เทคนิคการเตือนตนเอง 
การวิเคราะหบทความจากตัวอยางผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต กระบวนการกระจางคานิยม 
ของแรทส แนวคิดจากรายการ THINK  TANK  โครงงานวิทยาศาสตร กระบวนกลุม 
และชุดกิจกรรม รายละเอียดของแนวคิด/วิธีการดังกลาวขางตน ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่  4  แนวคิด/วิธีการที่ครูใชในการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางใหนักเรียน 
มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เรื่อง  วิธีการ 

1.  การประหยัดอดออม  1. ใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดขอบขาย 
ของการประหยัดอดออมรวมกัน 
2. วิธีการเสริมสรางวินัยทางบวก 
3. วิธีการปรับพฤติกรรมของไดรเคอร 

2. ความมีวินัยในตนเอง (วินัยในการ 
ทํางาน การเรียน และการอยูรวมกับ 
ผูอื่น) 

1. วิธีการปรับพฤติกรรมของไดรเคอร 
2. หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) 
- ฝกจิต ทําสมาธิ อยูนิ่ง ๆ กับตนเอง 
- เทคนิค ฉันเปนคนดี ฉันเปนคนเกง ฉันทําได 

3. การมีวินัยในตนเอง (การอยูรวมกับ 
ผูอื่น) 

1. เทคนิคการเตือนตนเอง 
2. ใชกระบวนการกลุม
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ตารางที่  4  (ตอ) 

เรื่อง  วิธีการ 

4. ขยัน อดทน (มุงมั่นศึกษาเลาเรียน)  1. ใหนักเรียนนั่งสมาธิกอนเรียน ฝกทาบริหาร 
สมอง (Brain Gym) ฝกโยคะงาย ๆ ในการเปลี่ยน 
อิริยาบถระหวางเรียน 
2. วิเคราะหบทความที่มีสาระ ขยัน อดทน แลว 
ประสบผลสําเร็จ 
3. กระตุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน 
ทุกเรื่อง 

5. ความมีน้ําใจ (เอื้อเฟอใหความ 
ชวยเหลือผูอื่นอยางเต็มใจ) 

1. วิธีการเสริมสรางวินัยทางบวกและการปรับ 
พฤติกรรมของไดรเคอร 

6. ความรับผิดชอบ (รับผิดชอบใน 
ตนเองและรับผิดชอบตอสังคม) 

1. แนวคิดการปลูกฝงคานิยมตามกระบวนการ 
กระจางคานิยมของแรทส (Raths) 
2. แนวคิดจากรายการ THINK HANK : LITTLE 
ANGLES. (การใหรางวัล) 

7. การเห็นคุณคาในตนเอง  ชุดกิจกรรม จํานวน 9 กิจกรรม 
ชุดที่ 1  ทําความรูจักตนเอง 
ชุดที่ 2  ความรูสึกทั้งสี่ของฉัน 
ชุดที่ 3  จงต่ืนตัวกับความคิดและความรูสึก 

ของตน 
ชุดที่ 4  สุขใจ 
ชุดที่ 5  วีรบุรุษในใจฉัน 
ชุดที่ 6  สัตวที่ฉันชอบ 
ชุดที่ 7  จุดเดนของฉัน 
ชุดที่ 8  เลือกดวยคานิยม 
ชุดที่ 9  อาชีพกับบุคลิก
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เรื่อง  วิธีการ 

8. สมาธิและความพรอมในการเรียน 
ภาษาไทย 

ทองบทประพันธ ทองอาขยาน 

9. ความมีเหตุผล ความอดทน 
ความรอบคอบ 

โครงงานวิทยาศาสตร 

10. ทักษะการคิด  1. วิเคราะหตัวอยางผูที่ประสบผลสําเร็จในชีวิต 
เชน นักกีฬา และดารา 
2. ทําโครงงานแลวนําไปแสดงในงานของโรงเรียน 
เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ 

3.  คุณลักษณะของผูเรียน 
การจัดการเรียนรูของครูเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ดวยวิธีการดังกลาวขางตน จากผลการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน พบวา 
วิธีการทุกวิธีการสามารถพัฒนานักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางใหมีพฤติกรรมตามเปาหมาย 
ที่กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่  5  รอยละของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง จําแนกเปนรายเรื่อง 

เรื่อง  จํานวนนักเรียน 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

1. การประหยัด อดออม  32  นักเรียนรอยละ 78.13 มีการ 
ประหยัดสูงขึ้น 

2. การมีวินัยในตนเอง (การพูด 
คําสุภาพ) 

43  นักเรียนรอยละ 86.05 
มีสัมมาคารวะและพูดจาสุภาพ
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ตารางที่ 5  (ตอ) 

เรื่อง  จํานวนนักเรียน 
ที่ไดรับการพัฒนา 

ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

3. การมีวินัยในตนเอง (การอยู 
รวมกับผูอื่น) 

1  นักเรียนสามารถอยูรวมกับเพื่อนได 

4. ความขยัน อดทน มุงมัน่ศึกษา 
เลาเรียน 

34  นักเรียนรอยละ 94.12 มีความขยัน 
และอดทน 

5. ความมีน้ําใจ (การแสดงความ 
เอื้อเฟอ และชวยเหลือผูอืน่อยาง 
เต็มใจ) 

15  นักเรียนรอยละ 100.00 มีน้ําใจ 
เอื้อเฟอตอเพื่อนและครู 

6. การเห็นคุณคาของตนเอง  47  นักเรียนรอยละ 89.36 เห็นคุณคา 
ของตนเองมากข้ึน 

7. ความรับผิดชอบ  191  นักเรียนรอยละ 74.87 มีความ 
รับผิดชอบสูงขึ้น 

8. สมาธิในการเรียน  30  นักเรียนรอยละ 100.00 มีสมาธิ 
ในการเรียนดีขึ้น 

9. ความมีเหตุผล  24  นักเรียนรอยละ 79.17 มีเหตุผล 
มากข้ึน 

10. ความอดทน  24  นักเรียนรอยละ 83.33 มีความอดทน 
สูงขึ้น 

11. ความสามัคคี  24  นักเรียนรอยละ 79.17 มีความ 
สามัคคีในการทํางานรวมกัน 

12. ความรอบคอบ  24  นักเรียนรอยละ 75.00 มีความ 
รอบคอบมากข้ึน 

จากตารางที่  5  แสดงใหเห็นวาวิธีการที่ครูใชในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 
ทุกเรื่อง นักเรียนสวนใหญมากกวารอยละ 75.00 มีคุณลักษณะตามเปาหมายที่กําหนด
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4.  การเปลี่ยนแปลงตนเองของครู 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเองของครูภายหลังจากที่เขารวมโครงการวิจัย 

และพัฒนาการจัดการเรียนรูที่นําไปสูคุณลักษณะของผู เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ใชวิธีการสอบถามเกี่ยวกับ ความคาดหวังที่ตองการไดรับจากการเขารวมโครงการ 
เรื่องที่บรรลุเกินความคาดหวัง เรื่องที่ ยังไมบรรลุตามที่คาดหวัง พฤติกรรมการเรียนรู 
ที่เปลี่ยนแปลง และแผนการดําเนินงานภายหลังจากผานการพัฒนาแลว มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1  ความคาดหวังที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการวิจัย 
จากการสอบถามครู 25 คน เกี่ยวกับความคาดหวังที่จะไดรับจากการ 

เขารวมโครงการวิจัยในครั้งนี้ พบวา ครูสวนใหญหรือรอยละ 60.00 ตองการมีความเขาใจ 
และประสบการณในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เปนระบบไดแนวทางในการนําเสนอ 
รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เปนทางการ และรอยละ 20.00 ตองการมีความรู 
เกี่ยวกับการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน สวนที่เหลือตองการพัฒนาความสามารถ 
ในการใชระเบียบวิธีวิจัยใหสูงขึ้น และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการแกปญหา 
ในชั้นเรียน 

4.2  เรื่องที่บรรลุเกินความคาดหวัง 
จากการสอบถามครู  25  คน เกี่ยวกับเรื่องที่บรรลุเกินความคาดหวัง 

ภายหลังจากที่ไดรับการพัฒนาแลว มีดังนี้ 
-  การทํางานที่เปนระบบ 
-  การมองผูเรียนรอบดานมากข้ึน 
-  ความอดทนในการแกปญหาของนักเรียน 
-  ความอดทนในการพูดเชิงบวกกับนักเรียนที่มีปญหาดานพฤติกรรม 
-  นักเรียนมีพฤติกรรมดีข้ึน 
-  การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
-  แนวทางในการทําผลงานทางวิชาการ 
-  ขั้นตอนในการทําวิจัย 
-  การใชกระบวนการวิจัยพัฒนาตนเอง 
-  แนวคิดที่หลากหลายในการแกปญหา
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-  การทําวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียน 
-  การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อน ๆ ทั้งกระบวนการทําวิจัยและ 

แกปญหานักเรียน 
-  การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไมยากอยางที่คิด 
สวนปจจัยที่ทําใหบรรลุผลเกินความคาดหวังมีดังนี้ 
1)  ศึกษานิเทศกใหกําลังใจและใหความรูที่ชัดเจน เปนระบบ 
2)  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เห็นความพยายามและความอดทนของเพื่อนครู 
3)  กอนที่จะเขารวมโครงการ เวลาที่ทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนก็ทําไป 

ตามหนาที่ ขาดการบันทึกและการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนระบบ 
4)  การใหกําลังใจตัวเอง การมองตัวเองอยางมีคุณคาและคิดวาเราทําได 
5)  การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและมองโลกในแงดี 
6)  ความศรัทธาในวิทยากรผูใหการพัฒนา 
7)  วิทยากรเปนผูที่มีความเมตตา และคําพูดที่ใชเปนการใหกําลังใจ 

ตลอดเวลา  เชน “ไมมีอะไรผิด ทําไปเถิด ไมยากคอย ๆ ทํา ทําแลวจะคนพบอะไรใหม ๆ 
ขอใหเชื่อวาคุณครูทุกคนทําได  ไมยากถาหากไดลงมือทํา” 

8)  การทํางานที่มีสติ พิจารณาอยางรอบคอบ เชื่อมั่นในการกระทําที่วา 
ตองประสบผลสําเร็จ 

4.3  เรื่องที่ไมบรรลุผลตามที่คาดหวัง 
จากการกําหนดใหครูที่ดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนบันทึกสิ่งที่ 

เกิดขึ้นระหวางที่ ดํา เนินการแกปญหาหรือพัฒนานักเรียนทั้งสวนที่ เปนขอเท็จจริง 
ที่ไดทํา ความรูสึกนึกคิดในสิ่งที่ทํา สิ่งสําคัญที่ไดเรียนรู เรื่องที่จะตองพัฒนาตนเองและ 
ปญหาที่เกิดขึ้น โดยบันทึกในไดอารี 2 สัปดาห/ครั้ง มีครู 6 คน หรือคิดเปนรอยละ 24.00 
ใหขอมูลวาเปนเรื่องที่ไมสามารถทําไดตามที่ต้ังเปาหมายหรือคาดหวังไว โดยใหเหตุผลวา 
เปนครั้งแรกที่จะตองบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นและความรูสึกนึกคิด จึงไมทราบวาจะเขียนอยางไร 
และมีภาระงานมากจึงไมมีเวลาที่จะจดบันทึก
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4.4  พฤติกรรมการเรียนรูของครูที่เปลี่ยนแปลง 
จากการใหครู  25 คน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู 

ที่เปลี่ยนแปลงภายหลังจากการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนควบคูกับการวิจัยปฏิบัติการ 
ในชั้นเรียน โดยเรื่องที่ใหประเมินมี 13 ประเด็น และเกณฑที่ใชในการประเมินมี 3 ระดับคือ 
มาก ปานกลาง และนอย ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางที่  6  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเรียนรูของครู 
ที่เปลี่ยนแปลง 

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 
ที่เปลี่ยนแปลง รายการ (n = 25) 

มาก
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

นอย
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

1. มีการคิดที่เปนระบบ  21 
(84.00) 

4
(16.00) 

-  2.84  1.87  มาก 

2. มีความคิดเปนของตนเองในการ 
แกปญหา 

22 
(88.00) 

3
(12.00) 

-  2.88  1.66  มาก 

3. สามารถตัดสินใจแกปญหาของตนเอง 
ได 

24 
(96.00) 

1
(4.00) 

-  2.96  1.00  มาก 

4. มีการพัฒนา ปรับปรุงตนเองโดยการ 
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียน 
การสอน 

18 
(72.00) 

7
(28.00) 

-  2.72  2.29  มาก 

5. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 

19 
(76.00) 

6
(24.00) 

-  2.76  2.18  มาก 

6. มีการคิดสะทอน (Reflect) โดยใช 
การบันทึกเปนเครื่องมือ 

10 
(40.00) 

15 
(60.00) 

-  2.40  2.50  ปานกลาง 

7. มีความเขาใจในตัวนักเรียนและผูอื่น  22 
(88.00) 

3
(12.00) 

-  2.88  1.66  มาก 

8. เปดโอกาสและใหเวลากับนักเรียน 
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

17 
(68.00) 

8
(32.00) 

-  2.68  2.38  มาก
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ตารางที่  6  (ตอ) 

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 
ที่เปลี่ยนแปลง รายการ (n = 25) 

มาก
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

นอย
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

9. สรางใหเกิดสังคมการเรียนรูในบริบท 
ของตนเอง 

14 
(56.00) 

11 
(44.00) 

-  2.56  2.53  มาก 

10. สามารถเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
ไดอยางชัดเจน 

9 
(36.00) 

16 
(64.00) 

-  2.36  2.45  ปานกลาง 

11. มีเจตคติท่ีดีตอการทําวิจัยปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน 

21 
(84.00) 

4
(16.00) 

-  2.84  1.87  มาก 

12. มีการทํางานที่เปนระบบ  19 
(76.00) 

6
(24.00) 

-  2.76  2.18  มาก 

13. มีความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

18 
(72.00) 

7
(28.00) 

-  2.72  2.29  มาก 

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

จากตารางที่ 6 พฤติกรรมการเรียนรูของครูไมวาจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย 
หรือคารอยละสูงสุด พบวา มีการเปลี่ยนแปลงมาก 11 เรื่อง จากทั้งหมด 13 เรื่อง โดยมี 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง  2.56 ถึง 2.96 เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 
ความสามารถตัดสินใจแกปญหาของตนเองได คะแนนเฉลี่ย 2.96 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 
มีความคิดเปนของตนเองในการแกปญหา และมีความเขาใจในตัวนักเรียนและผูอื่น โดยมี 
คะแนนเฉลี่ย 2.88 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.66 เทากัน มีการคิดที่เปนระบบ และมีเจตคติ 
ที่ดีตอการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คะแนนเฉลี่ย 2.84 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.87 
เทากัน สวนเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงปานกลางมี  2  เรื่อง มีการคิดสะทอน  (Reflect) 
โดยใชการบันทึกเปนเครื่องมือ คะแนนเฉลี่ย  2.40  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.50  และ
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ความสามารถในการเขียนรายงานการปฏิบัติงานใหชัดเจน คะแนนเฉลี่ย  2.36  และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.45 

สวนขอมูลการเปลี่ยนแปลงของครูที่ไดจากการสังเคราะหรายงานการวิจัย 
ตนเอง 19 เลม ใน 4 ประเด็นคือ ดานพฤติกรรม ความคิดใหม ความรูใหม และแรงบันดาลใจ 
ที่เกิดขึ้น ปรากฏผลดังนี ้

1)  พฤติกรรม 
พฤติกรรมของครูที่เปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 
-  มีความเขาใจและเห็นความสําคัญของนักเรียนมากข้ึน 
-  มีความรูสึกที่ดีตอนักเรียน ทําใหการสอนสนุกขึ้น 
-  มีความใจเย็นมากข้ึน 
-  มีการทํางานที่เปนระบบ 
-  มีความละเอียดมากข้ึน 
-  มีสติกับการทํางาน แกปญหาที่เกิดขึ้นอยางใชปญญา 
-  มีความขยันในการจดบันทึก 
-  มีความสุขในการทํางาน ไมเครียด และไมวิตกกังวล 
-  มีจิตใจเสียสละมากข้ึน แมบางคร้ังจะพบปญหา อุปสรรค 

2)  ความคิดใหม 
-  คิดเชิงบวกใหกําลังใจ เปนสิ่งที่ทําใหทุกอยางที่เลวรายคอย ๆ ดีขึ้น 
-  คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถสอดแทรกไดทุกกลุมสาระ 

การเรียนรู และทุกแผนการจัดการเรียนรู 
-  การจะพัฒนาผูอื่นตองเริ่มที่พัฒนาตัวเราเองกอน 
-  การเขารวมโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่นําไปสู 

คุณลักษณะของผู เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการพิสูจนการทํางานของ 
ตัวเราเอง 

-  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตองใชเวลา ทําบอย ๆ พูดบอย ๆ 
ยกตัวอยางใหเห็น และใชคําพูดดี ๆ
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-  นักเรียนทุกคนพัฒนาไดอยูที่ครูคอยเอาใจใส มองนักเรียนทุกคน 
อยางมีเมตตา 

-  การเข าถึง   เข าใจ  ย้ิม สัมผัส สบตา ซักถามดวยความหวงใย 
ใหกําลังใจ และบอกวา “หนูทําได ไมมีอะไรหรอก” คําพูดที่ดี ๆ ของครู ชวยใหนักเรียน 
มองเห็นคุณคาของตนเอง 

-  ครูตองเปนผูที่คิดดี ทําดี พูดดี รักลูกศิษยเหมือนลูก และมองโลก 
ในแงดี 

-  ครูตองพัฒนาตนเองใหมีความรูอยูเสมอ เปนนักคิด นักเขียน และ 
นักจดบันทึก 

3)  ความรูใหม 
-  การแกปญหา ระดับผลผลิต ตองแกที่ปจจัยและกระบวนการ 
-  การจัดการเรียนรู ปญหาเกิดขึ้นที่นักเรียน แตเวลาที่จะแกปญหา 

ตองแกที่ตัวครู 
-  การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตองทําควบคูกับการจัดการเรียนรู 

4)  แรงบันดาลใจ 
-  การพัฒนานักเรียน เมื่อดําเนินการและประสบผลสําเร็จทําใหมี 

กําลังใจที่จะดําเนินการตอไป 
-  จากการฟงการชี้แนะ (Coaching)  จากศึกษานิเทศก ทําใหตองการ 

เปลี่ยนแปลงตนเอง เพราะที่ผานมาไดแตเรียกรองใหนักเรียนปรับปรุงตนเองมาโดยตลอด 
และมั่นใจในตัวศึกษานิเทศกวาจะชวยใหสามารถทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควบคูกับ 
การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนได 

5.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการที่ใชในการพัฒนา 
การพัฒนาครูใหสามารถทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควบคูกับการจัดการ 

เรียนรูที่นําไปสูคุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชวิธีการที่เรียกวา 
วิธีการพัฒนาแบบเสริมพลัง (Empowered  Development  Approach)  ประกอบดวย 4 มิติคือ
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การนิเทศ (Supervision)  การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring)  การอบรม (Training)  และการชี้แนะ 
(Coaching)  จากการศึกษาความคิดเห็นของครู 25 คน เกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการ 
ดังกลาวโดยกําหนดประเด็นใหแสดงความคิดเห็น 10 ประเด็น แบงระดับความเหมาะสม 
ออกเปน 3 ระดับคือ มาก ปานกลาง และนอย ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่  7  คะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของวิธีการพัฒนา 

ระดับความเหมาะสม 
รายการ (n = 25)  มาก

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

1. การใหความรูดวยวิธีการฝกอบรม 
เปนระยะ ๆ 

21 
(84.00) 

4
(16.00) 

-  2.84  1.87  มาก 

2. การชวยเหลือ กํากับ ดูแล สามารถ 
พัฒนาความรูที่นําไปสูการปฏิบัติได 

19 
(76.00) 

6
(24.00) 

-  2.76  2.14  มาก 

3. การเปนที่ปรึกษาดานการวิจัยและ 
พัฒนา 

21 
(84.00) 

4
(16.00) 

-  2.84  1.87  มาก 

4. การเปนที่ปรึกษาดานกระบวนการ 
เรียนรู 

18 
(72.00) 

7
(28.00) 

-  2.72  2.29  มาก 

5. การติดตาม กํากับ กระตุนใหครู 
ทํางานใหสําเร็จ 

19 
(76.00) 

6
(24.00) 

-  2.76  2.14  มาก 

6. การเรียนรูรวมกับครู  20 
(80.00) 

5
(20.00) 

-  2.80  2.04  มาก 

7. การประเมินผลรายงานการวิจัย 
ของครู 

21 
(84.00) 

4
(16.00) 

-  2.84  1.87  มาก 

8. การแนะนําใหครูสามารถนําความรู 
ความเขาใจที่มีอยูและ/หรือไดรับ 
จากการอบรมสูการปฏิบัติ 

24 
(96.00) 

1
(4.00) 

-  2.96  1.00  มาก
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ตารางที่ 7  (ตอ) 

ระดับความเหมาะสม 
รายการ (n = 25)  มาก

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย 

9. การเปดโอกาสใหครูศึกษาคนควา 
เพิ่มเติม 

20 
(80.00) 

5
(20.00) 

-  2.80  2.04  มาก 

10. เอกสาร/สื่อที่จัดใหศึกษา  24 
(96.00) 

1
(4.00) 

-  2.96  1.00  มาก 

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

จากตารางที่ 7 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการที่ใช 
ในการพัฒนา ไมวาจะพิจารณาจากคารอยละสูงสุด หรือคะแนนเฉลี่ยก็ตาม พบวา 
ทั้ง10 ประเด็นมีความเหมาะสมระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.72 ถึง 2.96 
เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก การแนะนําใหครูสามารถนําความรู 
ความเขาใจที่มีอยู และ/หรือไดรับจากการอบรมสูการปฏิบัติ และเอกสาร/สื่อที่จัดใหศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 2.96 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 เทากัน การใหความรูดวยวิธีการฝกอบรม 
เปนระยะ ๆ การเปนที่ปรึกษาดานการวิจัยและพัฒนา และการประเมินผลรายงานการวิจัย 
ของครู คะแนนเฉลี่ย 2.84 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.87 เทากัน 

นอกจากนั้น เมื่อใหครูทั้ง  25 คน แสดงความคิดเห็นอยางอิสระเกี่ยวกับ 
การพัฒนาครูใหประสบผลสําเร็จ ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯ แผนการ 
ดําเนินงานหลังจากจบโครงการแลวและขอเสนอแนะอื่น ๆ ปรากฏผลดังนี้
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1.  การพัฒนาครูใหประสบผลสําเร็จ  มีดังนี้ 
1.1  วิธีการที่ใชในการพัฒนาเปนวิธีการที่ดี ศึกษานิเทศกใหความรูและ 

ติดตามอยางใกลชิด การใหคําแนะนําเปนแบบกัลยาณมิตร คอย ๆ พูด คอย ๆ พาทํา ทําใหครู 
ไมเครียด จนบางคร้ังผูเขารับการนิเทศเกรงใจ 

1.2  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  เปนกิจกรรมที่มีประโยชน เพราะครูไดมี 
โอกาสรวมกันอภิปราย และรวมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนครู 

1.3  การประชุมสัมมนาอยางสม่ําเสมอ เปนการเพิ่มพูนความรูและแนวคิด 
ในการทํางาน 

1.4  การพัฒนาเรื่องใดก็ตาม ตองใหผูเขารับการพัฒนามาดวยความสมัครใจ 
และพรอมที่จะรับความรู 

1.5  การประชุมปฏิบัติการตองใหครูปฏิบัติและมีผลงานสง จึงจะประสบ 
ผลสําเร็จ 

2.  ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ  มีดังนี้ 
2.1  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไดจริง ๆ 

รูจักการวิเคราะหปญหา และแกปญหาไดอยางเปนระบบ 
2.2  ความรูเรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ไดรับในครั้งนี้มากกวา 

ทุกครั้งที่เคยอบรม 
2.3  ไดแนวคิดการทํางานที่เปนระบบ และมองปญหาของการทํางาน 

ไดชัดเจน 
2.4  นักเรียนที่มีปญหา ไดรับการแกไขและพัฒนา สงผลใหนักเรียน 

เรียนรูอยางมีความสุข และมีผลการเรียนดีขึ้น 
2.5  ครูมีความเขาใจนักเรียนมากข้ึน 
2.6  ไดรับความรู แงคิด มุมมองที่หลากหลายทําใหสามารถจัดการเรียนรู 

และพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนไดเปนอยางดี
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2.7  กอนเขารวมโครงการ มีความคิดวา การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน 
เปนเรื่องที่ทําไดยาก แตเมื่อเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับศึกษานิเทศก และ 
ครูที่เขารวมโครงการทําใหสามารถพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนไดเปนอยางดี 

2.8  มีการคิดเปนเหตุผลมากขึ้น 
2.9  ความรูที่ไดรับสามารถแนะนําเพื่อนครูได 

3.  แผนการดําเนินงานภายหลังจากที่จบโครงการฯ  มีดังนี้ 
3.1  สรางนวัตกรรมและนําไปใชในการพัฒนานักเรียน 
3.2  ทําผลงานทางวิชาการ 
3.3  พัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 
3.4  ทําวิจัยปฏิบั ติการในชั้นเรียนทุกครั้งที่ เกิดปญหาดานการเรียน 

การสอน หรือคุณลักษณะของนักเรียน 
3.5  ทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนปละ 1 เรื่อง 
3.6  นําผลจากการศึกษาผู เรียนเปนรายบุคคลมาทําวิจัยปฏิบั ติการ 

ในชั้นเรียน 
4.  ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากครูทั้ง 25 คน  มีดังนี้ 
4.1  ศึ กษ านิ เ ท ศก  คว รนํ ากร ะบ วนการที่ ใ ช ใ นกา รพั ฒน าค รู 

ในโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่นําไปสูคุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนาครูเร่ืองอื่น ๆ ดวย เพราะเปนวิธีการที่ดีทําใหครูสามารถ 
ปฏิบัติได 

4.2  ควรใหความรูแกครูทุกคนในการทําวิจัยปฏิบั ติการในชั้นเรียน 
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน จะไดชวยลดปญหาเรื่องนักเรียนมีพฤติกรรม 
ที่ไมเหมาะสม 

4.3  ศึกษานิเทศก  เปนผูที่มีทักษะและความสามารถในการถายทอด 
ความรู สามารถทําเรื่องที่ยากใหงาย และมีความเอื้ออาทรตอผูรวมโครงการทุกคน ควรที่จะ 
จัดทําโครงการในลักษณะนี้อีก
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4.4  โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่นําไปสูคุณลักษณะของ 
ผูเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการที่มีวิธีการพัฒนาครูดีมาก ทําใหเห็นผล 
การพัฒนาที่ชัดเจน 

4.5  วิธีการติดตามผูเขารวมโครงการเปนระยะ ๆ เปนการกระตุนและ 
แกปญหาครูไดดีมาก



5. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การประเมินผลการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่นําไปสู 
คุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อศึกษา 
และเปรียบเทียบความรูและความเขาใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัย และ 
การออกแบบการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กอนและหลังการพัฒนา ศึกษาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัย 
ศึกษาคุณลักษณะผูเรียนที่เปนผลจากการจัดการเรียนรูของครู ศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
ของครูดวยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ 
วิธีการที่ใชในการพัฒนา โดยใชแบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบประเมินรายงาน 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน 
ครู จํานวน 25 คน การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน การทดสอบดวยคา t และการวิเคราะหเนื้อหา 

สรุปผลการประเมิน 

การประเมินการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่นําไปสู 
คุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลไดดังนี้ 

1.  กอนเขารับการพัฒนา ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูควบคู 
กับการวิจัย และการออกแบบการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.04 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.95 สวนหลัง 
การพัฒนามีความรูสูงกวากอนพัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น รอยละ 95.00 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 24.48 คะแนน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.04 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 
ที่กําหนด 

2.  การจัดการเรียนรูของครูควบคูกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน พบวา 
มีผลการวิจัย 18 รายการ ที่มีคุณภาพดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากกวา 2.75 และมี 3 รายการ ที่มี 
คุณภาพคอนขางดี และพอใช โดยมีคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 2.75 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
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และขอบกพรองที่คนพบมีหลายประเด็น เชน วัตถุประสงคไมสอดคลองกับปญหาและ 
ชื่อเรื่อง ไมกําหนดวัตถุประสงค ไมระบุความเปนมา สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไมมีการทดสอบ 
แนวคิดที่ใชในการแกปญหาระบุไวไมชัดเจนและการนําเสนอผลไมตอบวัตถุประสงคของ 
การวิจัย สวนแนวคิด/วิธีการที่ครูสวนใหญใชในการเสริมสรางใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับการจัดการเรียนรูคือ การเสริมสรางวินัยทางบวก 
วิธีการปรับพฤติกรรมของไดรเคอร หลักไตรสิกขา เทคนิคการเตือนตนเอง และโครงงาน 
วิทยาศาสตร 

3.  คุณลักษณะของผูเรียนที่เปนผลจากการจัดการเรียนรูของครู พบวา คุณลักษณะ 
ทุกเรื่องที่ครูมุงปลูกฝงใหนักเรียน ไดแก ความมีเหตุผล ความรอบคอบ การประหยัด อดทน 
ความสามัคคี การมีวินัยในตนเอง ฯลฯ บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว กลาวคือ นักเรียน 
มากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนที่พัฒนา มีพฤติกรรมตามเปาหมายที่กําหนด 

4.  การเปลี่ยนแปลงตนเองของครูจากการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน พบวา ครู 
สวนใหญมากกวารอยละ 75.00 มีการเปลี่ยนแปลงตนเองระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.84 
ถึง  2.96  สามารถตัดสินใจแกปญหาของตนเองได  มีความคิดเปนของตนเองในการ 
แกปญหา มีความเขาใจในตัวนักเรียนและผูอื่น มีการคิดที่เปนระบบ และมีเจตคติที่ดีตอ 
การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และมีการเปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง 2 เรื่องคือ การคิด 
สะทอน (Reflect)  โดยใชการบันทึกเปนเครื่องมือ คะแนนเฉลี่ย 2.40 และความสามารถ 
ในการเขียนรายงานการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน คะแนนเฉลี่ย 2.36 

5.  ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการที่ใชในการพัฒนา 
ครูมากกวารอยละ 70 มีความเห็นวา ทุกข้ันตอนของวิธีการพัฒนาแบบเสริมพลัง (Empowered 
Development  Approach)  ซึ่งประกอบดวย 4 มิติคือ การนิเทศ (Supervision)  การเปนพี่เลี้ยง 
(Mentoring)  การอบรม (Training)  และการชี้แนะ (Coaching)  มีความเหมาะสมมาก โดยมี 
คะแนนเฉลี่ย 2.72 ถึง 2.96
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อภิปรายผล 

การพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูควบคูกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
โดยมุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหนักเรียน มีความรูและ 
คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน ความพากเพียร 
ความสามัคคี  และความรอบคอบ ในการพัฒนาไดใชวิธีการพัฒนาแบบเสริมพลัง 
(Empowered  Development  Approach)  ประกอบดวย การดําเนินการรวมกันใน 4 มิติคือ 
การอบรมการชี้แนะ การนิเทศ และการเปนพี่เลี้ยง ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของครู 
ที่เขารวมโครงการ พบวา ครูสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด (รอยละ 96.00) มีความคิดเห็นวา 
กิจกรรมที่พาครูใหสามารถนําความรู ความเขาใจที่มีอยู และ/หรือไดรับจากการอบรมสู 
การปฏิบัติหรือบทบาทการชี้แนะ (Coaching)  มีความเหมาะสมมาก (คะแนนเฉลี่ย 2.96) 
สวนบทบาทในมิติอื่น ครูสวนใหญถึงแมจะไมใชทั้งหมดแตก็มีจํานวนสูงถึงรอยละ 84.00 
มีความคิดเห็นวา การใหความรูดวยการฝกอบรมเปนระยะ ๆ หรือบทบาทของการอบรม 
(Training) การเปนที่ปรึกษาดานการวิจัย และการประเมินผลงานวิจัยของครู หรือบทบาทของ 
การเปนพี่ เลี้ยง  (Mentoring)  มีความเหมาะสมมากเชนเดียวกัน  (คะแนนเฉลี่ย  2.84) 
นอกจากนั้น ครูรอยละ 40.00 ไดใหขอมูลสําคัญสําหรับผูที่จะนําวิธีการพัฒนาดังกลาวไปใช 
ควรจะตองเปนผูที่สามารถใหความรู และติดตามการปฏิบัติงานของครูไดอยางใกลชิด การให 
คําแนะนําตองเปนแบบกัลยาณมิตร  คอย ๆ พูดคอย ๆ พาทํา โดยไมพูดใหครูเครียด 
นอกจากนั้น ลักษณะของคําพูดที่ใชตองเปนการใหกําลังใจ ขอมูลดังกลาวนี้เปนเครื่องชี้ 
ใหเห็นวาผูพัฒนามีความสําคัญเทา ๆ กับวิธีการพัฒนา และวิธีการพัฒนาแบบเสริมพลังนี้ 
ตองใชทั้ง 4 มิติ จะใชมิติใดมิติหนึ่งอาจจะทําใหการพัฒนาไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 
เพราะแตละมิติตางก็มีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน 

อนึ่ง การพัฒนาครูตามวิธีการพัฒนาแบบเสริมพลังนี้  นอกจากครูจะไดรับ 
ความรูและมีความสามารถในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนควบคูกับการจัดการเรียนรูแลว 
สิ่งสําคัญที่ไดรับอีกเรื่องหนึ่งคือการทําวิจัยตนเอง ซึ่งครูทุกคนไมเคยมีความรูมากอน แตเมื่อ
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ไดปฏิบัติควบคูการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนแลว 
เรื่องที่ครูไมไดคาดหวังวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือการเปลี่ยนแปลงตนเอง และพฤติกรรม 
ของครูที่เปลี่ยนแปลงคือเรื่องการทํางานที่เปนระบบ มองผูเรียนรอบดานมากขึ้น มีความ 
อดทนในการแกปญหาและพูดเชิงบวกกับนักเรียน แตเมื่อพิจารณาระดับของการเปลี่ยนแปลง 
พบวา อยูในระดับมาก กลาวคือ ครูเกือบทั้งหมด หรือรอยละ 96.00 สามารถตัดสินใจ 
แกปญหาไดดวยตนเอง (คะแนนเฉลี่ย 2.96) รอยละ 88.00 มีความคิดที่เปนของตัวเองในการ 
แกปญหา มีความเขาใจในตัวนักเรียนและผูอื่นมากย่ิงขึ้น  (คะแนนเฉลี่ย  2.88)  และ 
รอยละ 84.00 มีการคิดที่เปนระบบและมีเจตคติที่ดีตอการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมากขึ้น 
(คะแนนเฉลี่ย 2.84) ขอมูลดังกลาวนี้เปนเคร่ืองชี้ใหเห็นวา การพัฒนาครูควรจะพัฒนาในเรื่อง 
ที่เปนความตองการของครู เพราะครูที่เขารวมโครงการนี้เปนผูที่สนใจและมีความต้ังใจ 
ในเรื่องนี้อยางแทจริง แตอยางไรก็ตาม มีครูที่ไมสนใจแตผูบริหารสถานศึกษาสงรายชื่อมา 
แตเมื่อมาแลวก็ไมมีความอดทนที่จะปฏิบัติตามขอตกลงของโครงการได เชน ในระหวาง 
ที่ทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ตองบันทึกขอมูลตาง ๆ ในไดอารี 2 สัปดาห/ครั้ง ตอนเริ่มตน 
โครงการมีครูที่เขาอบรม 50 คน แตเมื่อสิ้นสุดโครงการเหลือเพียง 25 คน หรือคิดเปน 
รอยละ 50.00 และมีผูที่สงรายงานครบทั้งหมดตามขอกําหนดมีเพียง 20 คน 

เมื่อพิจารณาความสามารถของครูในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน พบวา 
ครูเกือบทั้งหมดสามารถปฏิบัติได ขอมูลที่สนับสนุนคํากลาวนี้คือ ผลการวิจัยของครู 
21 รายการ  ที่มีคุณภาพระดับดีถึงดีมาก 20 รายการ และคุณภาพพอใช 1 รายการ และ 
เมื่อศึกษาเจาะลึกถึงวิธีดําเนินการแตละขั้นตอนแลว พบวา ครูทุกคนสามารถวิเคราะหปญหา 
และสาเหตุของปญหาเพื่อนําไปสูการพัฒนาได และเรื่องที่นักเรียนไดรับการปลูกฝงมีความ 
แตกตางกัน เชน เรื่องการประหยัดอดออม การมีวินัยในตนเอง ความขยัน อดทน ความมี 
เหตุผล และความรอบคอบ ฯลฯ สวนวิธีการในการแกปญหาจะบูรณาการในการจัดการเรียน 
การสอนตามปกติ ไมไดแยกออกมาเปนวิธีการเฉพาะ เชน การสรางวินัยทางบวก การปรับ 
พฤติกรรมของไดรเคอร การใชหลักไตรสิกขา เปนตน วิธีการดังกลาวนี้ เมื่อนําไปสู 
การปฏิบัติ พบวา สามารถพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะตามที่พึงประสงคไดมากกวา 
รอยละ 75 ของนักเรียนที่เปนกลุมตัวยางในการพัฒนาทุกเรื่อง แตอยางไรก็ตามถึงแมวา
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การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด แตในสวน 
ของครูมีเรื่องที่พัฒนาแลวแตไมสามารถทําใหเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับมากมี 2 เรื่องคือ 
ทักษะการสังเกตและทักษะการเขียน ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้เปนสิ่งสําคัญในการทําวิจัยปฏิบัติการ 
ในชั้นเรียน และการเปนครูมืออาชีพ 

ขอเสนอแนะ 

1.  การพัฒนาครูเพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปสูการปฏิบัติไดและมีความ 
เขาใจที่ยั่งยืน ควรใชวิธีการพัฒนาหลายวิธีควบคูกัน ไมควรใชการอบรมเพียงวิธีเดียว 

2.  การนิเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ผูนิเทศควรมีความรูในเนื้อหาที่นิเทศ 
มีทักษะและความสามารถในการถายทอดความรู สามารถทําเรื่องที่ยากใหเปนเรื่องที่งาย 
มีความเปนกัลยาณมิตรสามารถทําใหผูรับการนิเทศเกิดศรัทธา มีการวางแผนการนิเทศและ 
ปฏิบัติการนิเทศที่ตอบสนองตอปญหาและความตองการของครูโดยสอดคลองกับสภาพจริง 

3.  เรื่องที่จะพัฒนาใหครู ควรสอดคลองกับความตองการของครูแตละคน และ 
ไมควรบังคับใหครูทุกคนตองอบรมในเรื่องเดียวกัน 

4.  การเสริมสรางคุณลักษณะของผู เรียนเพื่อให เกิดการเปลี่ ยนแปลงที่มี 
ความสมบูรณทั้งในแงความคิด พฤติกรรม หรืออารมณ ความรูสึกจะตองผานกิจกรรม 
ที่บูรณาการกลวิธีตาง ๆ เขาดวยกัน ทั้งในสวนของการจัดการเรียนรู และการเขารวมกิจกรรม 
ที่สถานศึกษาจัดใหมีขึ้น 

-----------------------------------
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รายชื่อผลงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 

ลําดบั
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล  โรงเรียน  เร่ือง 

1  นางชูรัตน  ทีประวิภาต  โฆสิตสโมสร  การเสริมสรางการรูจักประหยัด 
อดออมของนักเรียนชัน้ประถม 
ศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน 
โฆสิตสโมสร 

2  นางนิทรา  ฉิน่ไพศาล  วัดอมรินทราราม  การเสริมสรางความมีวินัยใน 
ตนเองของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน 
วัดอมรินทราราม 

3  นางทัศนีย   สุรสนธิ  วัดอมรินทราราม  การแกปญหาพฤติกรรมรบกวน 
ในชั้นเรียนของนกัเรียนชัน้ 
ประถมศึกษาปท่ี 3/5 โรงเรยีน 
วัดอมรินทราราม โดยใชเทคนคิ 
การเตือนตน 

4  นางกัญญรส แสงพรายพรรณ  วัดอมรินทราราม  การจัดระเบียบ ความมีวินยั 
ใฝเรียนรูคูคณุธรรมนําสูอยูอยาง 
พอเพียง ชั้น ป.4 หอง 4 
โรงเรียนวดัอมรินทราราม 

5  นางชัญญภัฏ  เอ้ือทยานนท  วัดอมรินทราราม  การพัฒนาความสามารถดานการ 
อานจับใจความภาษาอังกฤษ 
โดยใชภาพการตูนของนักเรยีน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนวดัอมรินทราราม 

6  นางเบญจวรรณ 
ศรีสุริยกานนท 

ธนบุรีวรเทพีพลารักษ  รูปแบบการพัฒนาคุณลกัษณะ 
ขยัน อดทน : มุงม่ันศึกษาเลาเรียน 
ของนักเรียนชั้น ม.6/4 
โรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ
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รายชื่อผลงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 

ลําดบั
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล  โรงเรียน  เร่ือง 

7  นางปยะพันธ  จําปาทอง  วัดอินทาราม  การเสริมสรางความมีน้ําใจของ 
นักเรียนชัน้ ม.2/1 โรงเรียน 
วัดอินทาราม 

8  น.ส.กณกิาร เกื้อรุง  สุวรรณารามวิทยาคม  การเสริมสรางความรบัผิดชอบ 
ในตนเองของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียน 
สุวรรณารามวิทยาคม 

9  น.ส.สุดารัตน  ศรีจนัทร  วัดอินทาราม  การเสริมสรางลักษณะของเชาวน 
อารมณ ดานการตระหนักใน 
ตนเองและผูอ่ืน 

10  น.ส.จุฑาทิพย  สวนสุข  ธนบุรีวรเทพีพลารักษ  การเสริมสรางคุณลักษณะความ 
รับผิดชอบของนักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 
โรงเรียนธนบุรวีรเทพีพลารักษ 

11  น.ส.วันเพ็ญ  พึ่งวารี  วัดอินทาราม  การศึกษาและการแกปญหา 
นักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม 
ชั้น ม.1/7 โดยใชระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน 

12  นางรีนา   โสนันทะ  วัดอินทาราม  การศึกษาและการแกปญหา 
นักเรียน โรงเรียนวัดอินทาราม 
ชั้น ม.1/6 โดยใชระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน 

13  น.ส.บุษรา  เจริญทรัพย  วัดอินทาราม  การศึกษาและการแกปญหา 
นักเรียน โรงเรียนวัดอินทาราม 
ชั้น ม.5/4 โดยใชระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน
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รายชื่อผลงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 

ลําดบั
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล  โรงเรียน  เร่ือง 

14  นายกิตติรัตน  คําภา  วัดอินทาราม  งานวิจัยระบบดูแลชวยเหลือ 
นักเรียน ชัน้ ม.3/7 

15  น.ส.สุดารัตน  ศรีจนัทร  วัดอินทาราม  การศึกษาและการแกปญหา 
นักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม 
ชั้น ม.1/2 โดยใชระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน 

16  นางรีนา  โสนันทะ  วัดอินทาราม  การพัฒนาสมาธิและความพรอม 
ในการเรียนภาษาไทย 

17  นางนวรตัน  เยาวพกัตร  วัดอินทาราม  รายงานการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึง 
ประสงคดวยโครงงาน 
วิทยาศาสตร 

18  น.ส.บุษรา  เจริญทรัพย  วัดอินทาราม  การพัฒนาทักษะการอาน 
ภาษาอังกฤษ โดยการใชแบบฝก 
ทักษะ ชัน้ ม.5/4 โรงเรียน 
วัดอินทาราม 

19  นายศิวเดช  พิทกัษวงศวิทยา  สุวรรณารามวิทยาคม  ผลการพัฒนาการเรียนการสอน 
วิชาคณติศาสตรพื้นฐาน ค 32101 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

20  นางปยะลักษณ  สมะดี  สุวรรณพลับพลา 
พิทยาคม 

การศึกษาคุณลักษณะของนกัเรียน 
ชวงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศกึษาปท่ี 
1/3 โรงเรียนสุวรรณพลับพลา 
พิทยาคม 

21  นางบุญญิสา  เต็มแยม  สุวรรณพลับพลา 
พิทยาคม 

รายงานผลการพัฒนาการเรียน 
การสอน รายวิชาวิทยาศาสตร 
ว 43102 ชั้น ม.6



ภาคผนวก  ข 
แนวคิด/วิธีการที่ครใูชในการเสริมสราง 

คุณลักษณะของนักเรียน
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แนวคิด/วิธีการท่ีครูใชในการเสริมสรางคุณลักษณะของนักเรียน 

แนวคิด/วิธีการที่ครูสวนใหญใชในการเสริมสรางคุณลักษณะของนักเรียน มีดังนี ้
1.  แนวคิด/วิธีการเสริมสรางวินัยในตนเองของไดรเคอร 

วิธีการ  สอดแทรกในการจัดการเรียนรูไดทุกกลุมสาระการเรียนรู มีขั้นตอน 
ดังนี้ 

1)  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางกฎเกณฑที่จะอยูรวมกัน เชน 
-  ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จ 
-  ไมรบกวนเพื่อน 
-  สุภาพตอผูอื่น 
-  ปฏิบัติตามคําส่ัง 

ฯลฯ 
กฎที่ไดรวมกันสรางนี้ เขียนติดไวหลังหอง และคอยรักษากฎใหนักเรียนทุกคน 

ปฏิบัติอยางเครงครัด 
2)  สอนใหนักเรียนรูในเรื่องตอไปนี้ 

-  การรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง 
-  เคารพตนเองและผูอื่น 
-  เขาใจพฤติกรรมของตนเองที่มีผลกระทบตอผูอื่น 
-  รับรูวามีกฎและผลของความประพฤติในหองเรียน 

3)  ใหขอเสนอแนะกับนักเรียนในทางบวก หลีกเลี่ยงทางลบ 
4)  กระตุนใหนักเรียนพัฒนาแตไมใชเพื่อความดีเลิศ สมบูรณ 
5)  กระตุนและพูดใหกําลังใจนักเรียน 
6)  สอนนักเรียนใหเรียนจากการกระทําผิด เนนวาการทําผิดไมใชความ 

ลมเหลว 
7)  เนนขอเดนของนักเรียน หลีกเลี่ยงปมดอย และกระตุนความเปนอิสระ 
8)  ชวยแกไขอุปสรรค 
9)  ใหนักเรียนรูจักชวยกันเอง และแสดงความภูมิใจในผลงานของนักเรียน
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10)  มองนักเรียนในแงดีและเขาใจ 
11)  สรางสถานการณใหทุกคนประสบความสําเร็จ 

2.  เทคนิคไตรสิกขา  มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ลําดับข้ันตอน  พฤติกรรมของครู  พฤติกรรมนักเรียน 
1. ข้ันศีล หมายถึง ผูเรียนตอง 
ควบคุมสํารวม กาย วาจาของ 
ตนเองใหอยูในระเบียบวินัย 
ใหอยูในสภาพเรียบรอยเปน 
ปกติ พรอมที่จะเรียน 

ใชพฤติกรรม หรือวิธีการที่ 
หลากหลาย เหมาะสมใหผูเรียน 
หยุดพฤติกรรมตาง ๆ ทาง 
รางกาย วาจา และเตรียมพรอม 
ที่จะเรียน เชน การทองอาขยาน 
ทําสมาธิ 

หยุดเลน หยุดคุย หยุด 
สงเสียงดัง เขาที่ เขากลุม 
พรอมรวมกิจกรรมที่ครู 
นํามาใหนักเรียนปฏิบัติ 
หรือนักเรียนคิดและปฏิบัติ 
กันเอง 

2. ข้ันสมาธิ หมายถึง การ 
รวบรวมจิตใจ ความคิดให 
แนวแน จดจออยูในจุดเดียว 

หาเทคนิควิธีการสอนที่ทาทาย 
ใหนักเรียน ตามธรรมชาติวิชา 
นั้น ๆ มีสื่อ อุปกรณที่เอื้อตอ 
การเรียนรูของนักเรียน ให 
นักเรียนไดปฏิบัติจริง หรือมี 
สวนรวมในทุกกระบวน 
การเรียนการสอน ครูตองพัฒนา 
นักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

ต้ังใจเรียนตามกิจกรรม 
การเรียนการสอน รวม 
กิจกรรมกับครูอยาง 
สรางสรรค ต่ืนตัวที่จะ 
เรียนรูตลอดเวลา 

3. ข้ันปญญา ผูเรียนเกิดการ 
เรียนรูจากปจจัยภายนอก 
คือเรียนรูจากสิ่งที่อยูรอบ 
ตนเองและเรียนรูจากปจจัย 
ภายใน คือเรียนรูจากอารมณ 
และความรูสึกที่เกิดขึ้นกับ 
ตนเองตามความเปนจริง 

เตรียมประเด็นใหนักเรียนคิด 
วิเคราะห สังเคราะห เตรียม 
คําถามกระตุนใหนักเรียนถาม 
หรือตอบคําถามตาง ๆ ให 
นักเรียนไดคนควา ทดลอง 
อภิปราย ทําโครงงาน หรืออื่น ๆ 
เพื่อใหนักเรียนคิดวิเคราะห 
สอดรับกับเรื่องที่จะพัฒนา 

เปนนักคิด วิเคราะห 
กลาถามในเรื่องที่สงสัย 
อยากรู กลาตอบ สนใจ 
ทํากิจกรรม คนควา 
อภิปราย ทดลอง 
ทําโครงงานหรืออื่น ๆ 
อยางสรางสรรค
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3.  การปลูกฝงคานิยมตามแนวคิดของบลูมและแรทส  มี 6 ขั้นตอนดังนี้ 
1)  ข้ันทําความรูจักคานิยม หมายถึง การจัดกิจกรรมใหนักเรียนสํารวจ 

คานิยมที่มีอยูในตนเอง และใหไดรับรูถึงความหมายของคานิยมที่มีอยูในตนเอง และคานิยม 
ที่ตองการปลูกฝง 

2)  ข้ันเลือกคานิยม  หมายถึง การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดตรวจสอบและ 
คนหาสิ่งที่นักเรียนกําลังคิด ซึ่งเปนการกระทําอยางอิสระ ไมมีการบังคับ 

3)  ข้ันเห็นคุณคาและความสําคัญ  หมายถึง  การจัดใหนักเรียนรับรูถึงผลดี 
ในการปฏิบัติตนตามคานิยมที่ตองการปลูกฝง และรับรูถึงผลเสียหากไมปฏิบัติตามคานิยม 
ที่ตองการปลูกฝง 

4)  ข้ันสรางแนวทางการปฏิบัติตนที่กอใหเกิดคานิยม หมายถึง การจัด 
กิจกรรมใหนักเรียนรับรูถึงพฤติกรรมบงชี้ที่แสดงออกถึงการมีและการไมมีคานิยมที่ตองการ 
ปลูกฝง และใหนักเรียนชวยกันคิดแนวทางปฏิบัติตามคานิยม โดยใหพิจารณาถึงผลดีและ 
ผลเสียของแนวทางการปฏิบัติตามคานิยมที่นักเรียนชวยกันคิดขึ้นมา 

5)  ข้ันปฏิบัติตามแนวทางที่กอใหเกิดคานิยม หมายถึง การจัดกิจกรรม 
ที่กระตุนใหนักเรียนทํากิจกรรม การปฏิบัติกอใหเกิดคานิยมและใหนักเรียนปฏิบัติตน 
ตามแนวปฏิบัติดังกลาวไดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดเปนลักษณะนิสัย 

6)  ข้ันปรับพฤติกรรมเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย หมายถึง การจัดกิจกรรม 
ที่กระตุนใหนักเรียนปฏิบัติตามสถานการณตาง ๆ ที่จัดขึ้น ผูสอนตองสังเกตนักเรียน 
ในขณะที่นักเรียนพบสถานการณตาง ๆ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามคานิยมที่ตองการ 
ปลูกฝง 

4.  เทคนิควิธีการสรางวินัยทางบวก 
1)  พิจารณาใหมั่นใจกอน อยาเขาใจนักเรียนผิด 
2)  ชี้ใหนักเรียนเห็นผลของการกระทําในดานบวก 
3)  ปฏิบัติตอนักเรียนดวยทาทีที่ใหเกียรติเสมอ 
4)  สื่อความคาดหวังใหนักเรียนทราบอยางชัดเจนดวยทาทีที่ใหเกียรติ 
5)  ใชอารมณขันและการหันเหความสนใจ 
6)  สรางความรวมมือเชิงรุก
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7)  เสนอทางเลือกที่จํากัด 
8)  ปลอยใหนักเรียนไดรับผลจากการกระทําของตนเอง 
9)  อยาโมโหเมื่อนักเรียนด้ือ 
10)  ใหความสําคัญกับความพยายามไมใชการทําถูกเทานั้น 

------------------------------



คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 
นายสุรศักด์ิ  ศรีสวางรัตน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 3 
นายศักดิพัฒน   สุขกลัด  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 3 

ผูรับผิดชอบ 
นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

ผูสรางเครื่องมือ ผูเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเขียนรายงาน 
นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

ผูพิจารณาหลักสูตรฝกอบรม วิธีการพัฒนาครู และเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวม 
ขอมูล 

พลเรือเอกไพโรจน  แกนสาร ร.น.  ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ 
ดร.สมาน       ชาติยานนท  ขาราชการบํานาญ  อดีตผูตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
นางสาวไพเราะ    พุมมั่น  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

ผูพิจารณารายงาน 
พลเรือเอกไพโรจน  แกนสาร ร.น.  ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
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ผูพิมพรายงาน 
นางหนูทิพย  เลิศนันทกิจ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ผูออกแบบปก 
นางสาวจรินทร  โฮสกุล  ศึกษานิเทศก


