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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ การเป็ นประเทศที่พฒั นาแล้ว มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ในระยะยาวได้น้ นั ประเทศต้องเร่ งพัฒนาปั จจัยพื้นฐานเชิ งยุทธศาสตร์ ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่ม
การลงทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ งต้อง
ดาเนินการควบคู่กบั การเร่ งยกระดับทักษะฝี มือแรงงาน กลุ่มที่กาลังจะเข้าสู่ ตลาดแรงงานและกลุ่มที่
อยูใ่ น ตลาดแรงงานในปั จจุบนั ให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริ การ เป้ าหมายและ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัย
ที่สามารถบริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสภาพแวดล้อมการดาเนินชีวิตได้อย่างดี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรี ยนรู ้ การพัฒนาทักษะ และ
ยกระดับคุณภาพบริ การสาธารณสุ ขให้ทวั่ ถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งต้องส่ งเสริ มบทบาทสถาบันทาง
สังคมในการกล่อมเกลาสร้างคนดี มีวนิ ยั มีค่านิยมที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมายของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 25602564 ทั้งนี้เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรี ยนรู ้
โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็ก ปรับระบบ
การจัดการเรี ยนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครู ท้ งั ระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่ ความเป็ นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคี หรื อสหกิจศึกษา
ให้เอื้อต่อการเตรี ยมคนที่มีทกั ษะให้พร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ตอ้ งให้ความสาคัญกับการ
สร้างปั จจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทั้งสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559 : 1,15) สถานศึกษาจึงต้องมีการ
ปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ขึ้น
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ทนั กับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่าง ๆ โดยในมาตรา 4 ได้กาหนดไว้วา่ การศึกษา หมายความว่า เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้
เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู ้ การฝึ กอบรม การสื บสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู ้อนั เกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคมและการเรี ยนรู ้ และปั จจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
โดยในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) ได้ระบุไว้วา่ การจัดการศึกษาจะต้อง
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอานวยความ
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สะดวก เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้ เพราะฉะนั้นการจัดการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องพยายามให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนและประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 2,8)
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี ได้กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยน
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีวฒั นธรรม
ในการดารงชี วติ สามารถอยูก่ บั ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข การจัดการศึกษาให้ยดึ หลักให้ผเู ้ รี ยนทุกคน
มีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งมาจากการฝึ กทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู ้ จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
จากประสบการณ์จริ ง ให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน พัฒนาการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง โดยคานึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูส้ อนต้องส่ งเสริ มบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
(วิภารัตน์ สุ วรรณไวพัฒนะ. 2554 : 18)
สภาพการณ์ปัจจุบนั การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่พลเมืองได้แก่ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิตามหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษา
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข และ
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และธารงรักษา
ไว้ซ่ ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ซึ่งมีจุดเน้น
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2558 : 4)
แนวทางการจัดการศึกษาในปั จจุบนั ได้กาหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการให้นกั เรี ยนทุกคนจะต้องได้รับการบริ การทางการศึกษา โดย 1) ได้เรี ยนรู ้เนื้ อหาสาระ
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดตามความแตกต่างของแต่ละคน 2) ได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้ไปใช้เพื่อป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหา 3) ได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง 4) ได้เรี ยนรู ้โดยผสมผสานสาระความรู ้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา
5) ได้เรี ยนรู ้โดยผูส้ อนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอานวยความสะดวก เพื่อให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และมีความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
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เรี ยนรู ้ ทั้งนี้ผสู ้ อนและนักเรี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อม ๆ กันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ 6) ได้เรี ยนรู ้ทุกเวลาทุกสถานที่ โดยมีการประสานความร่ วมมือกับ
ผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อร่ วมกันพัฒนานักเรี ยนตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 4)
การจัดการชั้นเรี ยนเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ครู ผสู ้ อนใช้เพื่อป้ องกันอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
เด็ก ได้ แต่การจัดชั้นเรี ยนไม่ได้หมายความถึง เพียงแค่การจัดสภาพต่าง ๆ ในห้องเรี ยนเท่านั้น แต่
การจัดชั้นเรี ยนนั้นเป็ นเทคนิ ควิธีการในการจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก เพื่อเด็กจะได้ใช้
พลังงานในการเรี ยนรู ้มากกว่าการกระทาที่ไม่เกิดประโยชน์ และรวมถึงภาระหน้าที่ที่สามารถทาได้
เช่น การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ การวางแผนการใช้เวลา แนวทางที่ครู จดั ระบบในชั้นเรี ยน สะท้อน
สมมุติฐานที่ครู มีต่อการเรี ยนรู ้ของเด็ก และบทบาทของครู ในกระบวนการนี้ในทางปฏิบตั ิ เป้าหมาย
ในชั้นเรี ยนเป็ นการเรี ยนและการดูแลชั้นเรี ยนให้นกั เรี ยนเกิดการร่ วมมือในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่งมี
เทคนิคเฉพาะ ที่ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว การจัดการชั้นเรี ยนมีวธิ ี การหลาย ๆ วิธีที่ครู สามารถ
เลือกนาไปปฏิบตั ิในห้องของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และโอกาส เพื่อช่วยป้ องกันปั ญหา
ที่อาจเกิดขึ้น ช่วยแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และช่วยรักษาสภาพที่ดีในชั้นเรี ยนให้คงอยูต่ ลอดไป
โดยครู และเด็กเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน (ปราณี สาระจิตต์. 2538 : 3-10) โดยหน้าที่และความ
รับผิดชอบของครู ดงั กล่าวเหล่านี้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของศิษย์ ครู ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ครู และมี
ความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิภารกิจให้บรรลุวตั ถุประสงค์ยอ่ มเป็ นครู ที่มีความเป็ นครู โดยแท้จริ ง ซึ่ง
คุรุสภาได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา พ.ศ. 2527 เพื่อจะช่วยให้ครู พฒั นาตนเอง
สอนไป พัฒนาไปไม่จากัดเวลา ผลการพัฒนาของครู ทาให้การจัดการเรี ยนการสอนดีข้ ึน ผูเ้ รี ยน
ได้รับการพัฒนารอบด้านและเต็มตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 11 ข้อ
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาชีพครู อยูเ่ สมอ มาตรฐานที่ 2 ตัดสิ นใจ
ปฏิบตั ิกิจกรรมโดยคานึงถึงผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน มาตรฐานที่ 3 มุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เต็มตาม
ศักยภาพ มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิให้เกิดผลจริ ง มาตรฐานที่ 5 พัฒนา
สื่ อการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดย
เน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผเู ้ รี ยน มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างแก่ผเู ้ รี ยน มาตรฐานที่ 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 10 ร่ วมมือกับผูอ้ ื่นสร้างสรรค์ในชุมชน มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้
ข้อมูลในการพัฒนา ด้วยความสาคัญของการจัดชั้นเรี ยน ผนวกกับความสาคัญและความรับผิดชอบ
ของครู ในยุคปั จจุบนั ที่ตอ้ งคิดค้นเทคนิควิธีการที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด โดยการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญนั้น แม้
บทบาท ของครู จะดูสบายกว่าเดิมในขณะสอน แต่ครู ผสู ้ อนจาเป็ นต้องทางานหนักในช่วงก่อนสอน
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คือ การเตรี ยมการสอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต้องใช้ความสามารถและความพยายามอย่างมากใน
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ครู ตอ้ ง
สามารถประเมินสถานการณ์ และตัดสิ นใจว่าควรจะปรับเปลี่ยนอย่างไร ผูเ้ รี ยนจึงจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ซึ่งทักษะการประเมิน ปรับเปลี่ยน หรื อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เป็ นทักษะที่ยาก ต้อง
อาศัยประสบการณ์ฝึกฝนไม่นอ้ ย (ทิศนา แขมมณี . 2542 : 66)
จากการบันทึกหลังสอนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในสาระหน้าที่พลเมือง ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2560 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” พบว่า การสอนใน
สาระหน้าที่พลเมือง นักเรี ยนไม่สนใจเรี ยน เฉื่ อยชา ขาดความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ มอบหมาย
งานใดก็มกั ไม่สาเร็ จและผลงานออกมาไม่มีคุณภาพ ขาดจิตสานึกในคุณลักษณะของความเป็ น
พลเมืองดี ที่ควรจะเป็ น ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาแบบประเมินการสอนของครู และได้ขอ้ สรุ ปประเด็นปัญหา
จากนักเรี ยน เช่น ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการบรรยายของครู เพียงอย่างเดียว ทาให้
น่าบื่อ ไม่น่าสนใจ นักเรี ยนมีส่วนร่ วมน้อย และกิจกรรมหรื อภาระงานยากเกินไป ทาไม่ได้ ไม่ชอบ
ไม่ถนัดที่จะทา และครู มกั มอบหมายผลงานรายบุคคล ทาให้เด็กบางส่ วนขาดแรงจูงใจในการเรี ยน
และขาดการส่ งชิ้นงาน ขาดการค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติม ขาดการศึกษาหนังสื อและอ่านทบทวน
บทเรี ยน และขาดการแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นกับเพื่อนร่ วมชั้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ ธาทิพย์ แป้นทองคา (2545 : 5) และณัฐริ นทร์ ศรี วิโชติธนกุล (2551 : 2) พบว่า นักศึกษาที่อยู่
ในช่วงวัยรุ่ นเป็ นวัยที่เริ่ มสนใจตัวเอง และสิ่ งแวดล้อมมากกว่าวัยเด็ก มีความรักสวยรักงาม ชอบ
แต่งตัว มีความสนใจต่อเพศตรงข้าม ซึ่ งส่ วนใหญ่น้ นั ขาดความเอาใจใส่ เฉื่ อยชา ขาดการทุ่มเทและ
เรี ยนรู ้อย่างจริ งจัง มักจะเรี ยนรู ้ดว้ ยการฟังบรรยายจากครู และอ่านหนังสื อเรี ยน ขาดการค้นคว้า
ความรู ้เพิ่มเติม ในส่ วนของการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนนั้นมีนอ้ ย ในด้านการจัดการเรี ยนรู ้ของ
ครู ผสู ้ อน เป็ นด้านที่มีความสาคัญ ดังนั้นครู ผสู ้ อนหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการจัดการเรี ยนรู ้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 24 กล่าวถึงการจัดกระบวนการ เรี ยนรู ้ โดยสรุ ปคือ การจัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมจะต้อง
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ ก
ทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา และการนาไปประยุกต์ใช้ จัด
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรักการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ใฝ่
เรี ยนรู ้ มีการผสมผสานความรู ้ต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผูส้ อนควรจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ สื่ อการเรี ยน
และอานวยความสะดวกให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้รอบด้าน
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สภาพการณ์การจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง
“วิทยสถาวร” มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ากว่าที่ควรจะเป็ นคือ ร้อยละ 82.75 ที่ยงั ไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายของโรงเรี ยนที่ต้ งั ไว้คือ ร้อยละ 85 และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์นกั เรี ยนก็ยงั ไม่เกิด
จิตสานึกที่คงทนและนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ งในชีวติ ประจาวันได้ เนื่องจากในรายวิชาสังคมศึกษา 4
สาระหน้าที่พลเมือง เป็ นวิชาที่มีเนื้อหาสาระที่ตอ้ งอาศัยกระบวนการคิดเพื่อให้สร้างความตระหนัก
เช่น ในเรื่ องการขัดแย้ง หรื อลักษณะของสังคม กระบวนการปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆทางสังคม
ร่ วมกัน เป็ นต้น ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็ นครู ที่ปรึ กษานักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จึงได้สนใจคิดค้น
เทคนิควิธีการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการคิด
เพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบหรื อแนวทางในการได้มาของคาตอบ สอดคล้องกับการที่นกั เรี ยนขาดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา ขาดทักษะกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม ขาดการดูแล
ช่วยเหลือกันและกัน เนื่องจากกลุ่มนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนที่ต่าหรื อไม่ผา่ นการประเมิน ทักษะการ
คิดก็จะขาดไป เพราะนักเรี ยนขาดทักษะการคิดด้านต่าง ๆ เช่น การคิดเชื่อมโยง การคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ ตลอดจนการคิดแก้ปัญหา ขาดสมาธิ ขาดความตั้งใจ และกระตือรื อร้นในการเรี ยน
ทาให้มีนกั เรี ยนจานวนหนึ่งสอบไม่ผา่ นการประเมิน ผูว้ ิจยั จึงคิดแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารชั้นเรี ยนให้กบั ครู ผสู ้ อนในระดับชั้นต่าง ๆ
ของโรงเรี ยน และให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู เป็ นเครื่ องมือใน
การประยุกต์จดั ทามาตรฐานในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยนาผลที่
ได้มาปรับปรุ งและพัฒนา และสนับสนุนการดาเนิ นการตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อไป
การจัดการศึกษาของประเทศไทยที่มุ่งเน้นและปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองโดยถือผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญนั้น จะเป็ นการจัดการศึกษาที่สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยน
ได้พฒั นาตามศักยภาพของตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบนั นอกจากนี้ยงั เปิ ด
โอกาสให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมการเรี ยนการสอนที่อานวยความสะดวกให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้ดว้ ย ดังนั้นจึงทาให้การปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้โดยกาหนด
ทิศทางที่จะพัฒนาด้วยการจัดประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ เป้าหมายใน
การปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจะนาไปสู่
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งบุคลากรที่สาคัญที่สุด คือครู ผสู ้ อน
ทั้งนี้เนื่องจากครู เป็ นผูม้ ีบทบาทในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับความ
สามารถ ความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รี ยน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมสร้างทางเลือกและการตัดสิ นใจ
ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการมีปฏิสัมพันธ์จากการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการทางานเป็ นกลุ่ม
ตลอดจนมีคุณธรรมจริ ยธรรม สามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมได้ (สถาพร ขอเพียรกลาง. 2559 : 4)

6
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ /ตัวชี้วดั มีสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น การออกแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งให้ความสาคัญกับสิ่ งที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนรู ้และทาได้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ /
ตัวชี้วดั นาพาไปสู่ สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็ นองค์รวม ดังนั้นในการ
จัดการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อนควรมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ /
ตัวชี้วดั การจัดการเรี ยนรู ้ที่นาไปสู่ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การออกแบบหน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่ครอบคลุมเป้าหมายการเรี ยนรู ้ ตลอดใช้กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนและ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ตรที่
มุ่งให้การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้
คุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวติ ให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ขได้
ครู ผสู ้ อนต้องคานึงถึงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ /ตัวชี้วดั อยูเ่ สมอ กล่าวคือต้องตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ตรงตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ /ตัวชี้ วดั ที่กาหนดหรื อไม่ มีอุปสรรคใดบ้าง ควรจะแก้ไข
อย่างไร กิจกรรมการเรี ยนรู ้ใดมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดบ้าง กระบวนการดังกล่าวนี้เป็ นการนาการวิจยั
เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นการทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553 : 8,34)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนโดยใช้เทคนิค TUANCHAI
เพื่อพัฒนาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง”วิทยสถาวร” และเพื่อนาผลการวิจยั ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับใช้เป็ น
รู ปแบบในการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนในวิชาสังคมศึกษาให้มีพฒั นาการที่ดีข้ ึน ตลอดถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถนาไปวางแผนพัฒนาสู่ ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการเรี ยนการ
สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ของ
นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง "วิทยสถาวร"
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
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3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค
TUANCHAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

สมมติฐำนในกำรวิจัย
1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนมีเจตคติต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 อยูใ่ นระดับมากที่สุด

ผลคำดว่ ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั คาดว่าการวิจยั ครั้งนี้จะได้รับผลผลิตของงานวิจยั และผลลัพธ์ที่คาดหวังของ
งานวิจยั อันเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยน ดังนี้
1. ได้รูปแบบของการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้ เทคนิค TUANCHAI รายวิชา
สังคมศึกษา ส22103 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
2. สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
3. เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นอื่นๆ
4. รู ปแบบการของการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้ เทคนิค TUANCHAI รายวิชา
สังคมศึกษา ส22103 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ได้เผยแพร่ ไปยังครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนอื่น ๆ

ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชำกรที่ศึกษำ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 497 คน
2. กลุ่มตัวอย่ ำงทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 43
คน
3. ระยะเวลำในกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้เวลาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
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นิยำมศัพท์ เฉพำะ
กำรบริหำรจัดกำรชั้ นเรียน หมายถึง วิธีการในการจัดการพฤติกรรมของนักเรี ยน และ
รวมถึงภาระหน้าที่ที่สามารถทาได้ ในการดูแลชั้นเรี ยน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยน ที่ช่วยให้
การเรี ยนการสอนดาเนินไปด้วยดีมีประสิ ทธิภาพสู ง สนับสนุนให้นกั เรี ยนเกิดความพร้อมที่จะร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
เทคนิค TAUNCHAI คาว่า TAUNCHAI คาอ่านภาษาไทยว่า “เตือนใจ”ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 มีความหมายคือ ก. สะกิดใจ, ทาให้ระลึก
ได้. ดังนั้นเทคนิค TAUNCHAI จึงหมายถึง รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่ช่วยสะกิดใจให้
ผูส้ อนได้ใคร่ ครวญระลึกอยูต่ ลอดเวลาในการที่จะพัฒนาเช่นไร ผูเ้ รี ยนจึงจะเกิดการเรี ยนรู ้เข้าใจ
ปฏิบตั ิได้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดขึ้นในตัวตนได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
ผูส้ อนจึงต้องค้นคว้าหาวิธีการใด ๆ ในอันที่จะช่วยสร้างเสริ มให้เกิดองค์ความรู ้ และเป็ นองค์ความรู ้
ที่ได้รับฝังอยูต่ ิดแน่นคงทน ด้วยกระบวนการเทคนิคการเรี ยนรู ้ที่คน้ คว้ามานี้ จะช่วยทาให้บริ หาร
จัดการชั้นเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม เพื่อจัดการชั้นเรี ยนและสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่สนับสนุน
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความสุ ขในการเรี ยนรู ้ มีความพร้อมที่จะร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สามารถที่จะเรี ยนรู ้ได้ดี ประกอบด้วย 8 เทคนิค ดังนี้
เทคนิค 1 กำรทำงำนเป็ นทีม (T ย่อมาจาก Team) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนใช้ผา่ นแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่มีการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กนั ด้วยการ
ทางานเป็ นกลุ่มหรื อทีม ตามหลักทฤษฎีของดักส์ลาสซ์ แมกเกรเกอร์ ได้ถูกนามาใช้จดั
ประสบการณ์ทางการเรี ยนรู ้โดยที่นกั เรี ยนลงมือร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นกลุ่ม แต่ละคนในกลุ่มมี
อิทธิ พลและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน และเป็ นการเรี ยนการสอนที่ยดึ นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของ
การเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนทุกคนมีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมมากที่สุด เน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้จาก
กลุ่มให้มากที่สุด กลุ่มจะเป็ นแหล่งความรู ้สาคัญที่จะฝึ กให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจ และ
สามารถปรับตัวและเข้ากับผูอ้ ื่นได้ ใช้หลักการค้นพบและสร้างสรรค์ความรู ้ดว้ ยตัวเองของนักเรี ยน
เอง โดยครู เป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนพยายามค้นหา และพบคาตอบด้วย
ตนเอง
ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (กรมวิชาการ, 2534 ; อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี . 2552 : 118127)
เทคนิค 2 กำรเรี ยนรู้ และเข้ ำใจ (U ย่อมาจาก Understanding) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนใช้
ผ่านแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้กระบวนการเรี ยนความรู ้ความเข้าใจ มีกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เน้นเนื้อหาเชิงความรู ้ โดยใช้กระบวนการสังเกต ตระหนัก โดยการพิจารณาข้อมูลสาระความรู ้ เพื่อ
สร้างความคิดรวบยอด ตั้งคาถาม ตั้งข้อสังเกต สังเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อทาความเข้าใจในสิ่ งที่ตอ้ งการ
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เรี ยนรู ้ มีการวางแผนปฏิบตั ิ โดยนาวัตถุประสงค์หรื อคาถามที่นกั เรี ยนทุกคนสนใจจะหาคาตอบ มา
วางแผนเพื่อกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสม มีการลงมือปฏิบตั ิ โดยครู กาหนดให้นกั เรี ยนสมาชิก
ในกลุ่มย่อยๆได้แสวงหาคาตอบจากแหล่งความรู ้ดว้ ยวิธีต่างๆ เช่น ค้นคว้า สัมภาษณ์ ศึกษานอก
สถานที่ หาข้อมูลจากองค์กรในชุมชน ฯลฯ ตามแผนงานที่วางไว้ มีการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ
โดยนาความรู ้ที่ได้มารายงานและอภิปรายเชิงแปลความ ตีความ ขยายความ นาไปใช้ วิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า และมีการบันทึกสรุ ปองค์ความรู ้
ทฤษฎีกระบวนการเรี ยนรู ้ความเข้าใจ(กรมวิชาการ, 2534 ; อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี .
2552 : 118-119)
เทคนิค 3 กำรเรี ยนรู้ ด้วยกำรปฏิบัติ (A ย่อมาจาก Active Learning) เป็ นเทคนิคครู ผสู ้ อน
ใช้ผา่ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีรูปแบบการเรี ยนการสอนแบบเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิหรื อลงมือทา
โดยมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนต้องหาความหมายและทาความเข้าใจด้วยตนเองหรื อร่ วมกันสื บค้นหาคาตอบ
กับเพื่อน ร่ วมกันอภิปราย ร่ วมกันนาเสนอ และสรุ ปความคิดรวบยอดร่ วมกัน รวมทั้งดาเนินการ
เปลี่ยนนักเรี ยนจากการเป็ นผูน้ งั่ ฟังอย่างเดียว (passive) มาเป็ นนักเรี ยนที่ร่วมกิจกรรมการแสวงหา
ความรู ้ที่ครู ผสู ้ อนกาหนด
ทฤษฎีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning (ไชยยศ เรื องสุ วรรณ. 2553)
เทคนิค 4 กำรสร้ ำงเครื อข่ ำย (N ย่อมาจาก Networking) เป็ นเทคนิคครู ผสู ้ อนที่ใช้ผา่ น
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีกระบวนการสร้างเครื อข่าย โดยสร้างการรวมกลุ่มนักเรี ยนให้มีการติดต่อ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่ วมมือกันด้วยความสมัครใจ ซึ่ งเครื อข่ายมี
การสนับสนุนและอานวยความสะดวก ให้สมาชิกในเครื อข่ายมีความสัมพันธ์กนั ฉันท์เพื่อน ที่ต่างก็
มีความเป็ นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากนี้การสร้างเครื อข่ายต้องไม่ใช่
การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ ข่าวสารแบบทางเดียว แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกัน ให้ความร่ วมมือและทางานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซ่ ึ งกันและกันด้วย
ทฤษฎีกระบวนการและวิธีการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ (โครงงานพัฒนาเครื อข่ายการ
เรี ยนรู ้, 2558 : ออนไลน์ https://deep25292.wordpress.com/บทที่-2/2-6)
เทคนิค 5 กำรประสำนงำน (C ย่อมาจาก Coordination) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนใช้ในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยสานสัมพันธ์ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีกบั ผูป้ กครองและชุมชนอย่าง
สม่าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การเยีย่ มบ้าน การประชุ มผูป้ กครองชั้นเรี ยน การเชิ ญผูป้ กครอง
มาร่ วมกิจกรรมภายในโรงเรี ยน การใช้ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ การสื่ อสารเครื อข่ายระหว่างโรงเรี ยน
และชุมชน ช่วยให้โรงเรี ยนและชุมชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ช่วยลดปั ญหาความขัดแย้ง และ
ช่วยให้เกิดความร่ วมมืออันดีต่อกัน
ทฤษฎีหลักการประสานงาน (สมิต สัชฌุกร 2546 : 33-35)
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เทคนิค 6 เพื่อนช่ วยเพื่อน (H ย่อมาจาก Help) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนใช้ผา่ นแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ที่มีการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยในทุกรู ปแบบการสอนจะมี
กิจกรรมการช่วยเหลือการเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่มนักเรี ยนด้วยกันในรู ปแบบต่างๆ มีกระบวนการ
ดาเนินการ ได้แก่ การให้นกั เรี ยนได้ศึกษาเนื้ อหาใหม่จากใบความรู ้ หนังสื อเรี ยน หรื อจากสื่ อการ
เรี ยนการสอนอื่นๆ การแบ่งกลุ่มนักเรี ยน แจกใบงานให้แต่ละกลุ่มศึกษาหาคาตอบโดยแบ่งบทบาท
หน้าที่และหมุนเวียนบทบาทกัน ตรวจใบงานหรื อกิจกรรม โดยแต่ละกลุ่มส่ งใบงานเพียงใบเดียว
แล้วดาเนิ นการตรวจ แลกเปลี่ยนกันตรวจกับกลุ่มอื่นๆ และตรวจกับบัตรเฉลย หรื อครู ตรวจเอง
มีการมอบรางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณกลุ่มที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ด
ทฤษฎีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2543 : 64 ; อ้างอิงจาก Slavin. 1987 : 15)
เทคนิค 7 ค่ ำนิยมทีด่ ี (A ย่อมาจาก Attitude) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนใช้ผา่ นแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่มีการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนโดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม สร้างเจตคติ ในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่นกั เรี ยน เพื่อมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้สึกยอมรับ และเห็น
คุณค่าของค่านิยมด้วยตนเอง โดยมีข้ นั ตอน การสังเกต ตระหนัก ให้นกั เรี ยนได้พิจารณาการกระทา
ที่เหมาะสมและการกระทาที่ไม่เหมาะสม รับรู ้ความหมาย จาแนกการกระทาที่แตกต่างกันได้ และมี
การประเมินเชิงเหตุผล นักเรี ยนมีการใช้กระบวนการกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
วิจารณ์การกระทาของตัวละครหรื อบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ว่าเหมาะสมหรื อไม่เพราะเหตุใด มี
การกาหนดค่านิยมให้นกั เรี ยนแต่ละคน มีการแสดงความเชื่อความพอใจในการกระทาที่ควรกระทา
ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมเหตุผล และการวางแผนปฏิบตั ิ นอกจากนั้นครู ยงั สนับสนุนให้นกั เรี ยน
ช่วยกันกาหนดแนวปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง โดยมีครู ร่วมรับทราบกติกา การกระทา และสารวจ
สิ่ งที่นกั เรี ยนต้องการจะได้รับเมื่อได้กระทาดีแล้ว
ทฤษฎีกระบวนการสร้างค่านิ ยม (กรมวิชาการ, 2534 ; อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี . 2552 :
118-128)
เทคนิค 8 กำรบูรณำกำร (I ย่อมาจาก Integration) เป็ นการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
โดยจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่นาศาสตร์ เนื้ อหาวิชาต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน มาผสมผสานเชื่อมโยงให้กลมกลืนเป็ นเรื่ องเดียวกัน มีการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสในการคิดวางแผนและลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมจริ งด้วยตนเอง ได้
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิกิจกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงหลายวิชาในเรื่ องเดียวกัน ช่วยให้นกั เรี ยนเกิด
ความรู ้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็ นองค์รวมจากการปฏิบตั ิจริ ง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริ ง และนาผลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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ทฤษฎีบทบาทของนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ(ลาร์ดิซาบอลและคณะ
(Lardizabal and others. 1970 : 148)
พฤติกรรมนักเรียน หมายถึง การแสดงออกของนักเรี ยนในขณะที่จดั การเรี ยนรู ้ หรื อทา
กิจกรรมอื่นขณะที่อยูใ่ นชั้นเรี ยน
ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างเรี ยนหรื อ
คะแนนที่ได้จากทาแบบทดสอบ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
โดยใช้เทคนิค TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา ส22103
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในรู ปของคะแนนที่นกั เรี ยนทาได้จากการทดสอบ ทั้งก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน โดยใช้การ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 จานวน 60 ข้อ ที่ได้ผา่ นการทดลองใช้ เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ และได้ค่าดัชนี
ความยากง่าย ค่าดัชนีอานาจจาแนก อยูใ่ นเกณฑ์คุณภาพของแบบทดสอบที่ดี
ระดับเจตคติต่อรู ปแบบกำรบริหำรจัดกำรชั้ นเรียน หมายถึง ระดับของความรู ้สึกนึกคิด
แนวความคิดเห็น และแนวโน้มพฤติกรรมของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
โดยใช้เทคนิค TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
เกณฑ์ ทกี่ ำหนด หมายถึง คะแนนขั้นต่าที่ผวู ้ จิ ยั สามารถยอมรับ คือ
- นักเรี ยนมีเจตคติในระดับมากขึ้นไป จึงกาหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของเจตคติ เท่ากับ 3.50
กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร หมายถึง กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้และนาผลมาใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับ
นักเรี ยน และเน้นการสะท้อนผลการปฏิบตั ิการเป็ นวงจรย่อย โดยมีหลักการและขั้นตอนการวิจยั
ตามแนวคิดของเคมมิสและแมคทาคกาท (Kemmis & McTaggart, 1988. อ้างถึงใน ธูปทอง กว้าง
สวัสดิ์. 2549 : 190) มี 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน (Planning)
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบตั ิการ (Action)
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observation)
ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflection)
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
จากการวิจยั นี้ได้ใช้หลักการและขั้นตอนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการตามแนวคิดของ (Kemmis
& McTaggart. 1988:10) มี 4 ขั้นตอน และแนวคิดทฤษฎีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ร่ วมด้วย ดังนี้
กำรวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ำร
ตามแนวคิดของ Kemmis &
McTaggart 1988.
1. การวางแผน (Planning)
2. ปฏิบตั ิการ (Acting)
- วางแผน
- ปฏิบตั ิการ
- สังเกตการณ์
- สะท้อนผล

๙๙

3. สังเกตการณ์ (Observation)
4. สะท้อนผล (Reflection)

รู ปแบบกำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียน โดยใช้ เทคนิค
TUANCHAI

T - Team
การทางานเป็ นทีม

U - Understanding
การเรี ยนรู้และเข้าใจ

A - Active Learning
แนวคิดทฤษฎีกำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียน
- กระบวนการกลุ่ม
(กรมวิชาการ, 2534 ; อ้างถึงใน ทิศนา
แขมมณี . 2552 : 118-127)

- กระบวนการเรี ยนรู้และเข้าใจ
(กรมวิชาการ, 2534 ; อ้างถึงใน ทิศนา
แขมมณี . 2552 : 118-119)

- การลงมือปฏิบตั ิ
(ไชยยศ เรื องสุ วรรณ. 2553)

- การสร้างเครื อข่าย
(โครงงานพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้, 2558
: ออนไลน์
https://deep25292.wordpress.com/บทที่2/2-6

- การประสานงาน
(สมิต สัชฌุกร 2546 : 33-35)

- เพื่อนช่วยเพื่อน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2543 : 64 ; อ้างอิงจาก Slavin.
1987 : 15)

- กระบวนการสร้างค่านิ ยม
(กรมวิชาการ, 2534 ; อ้างถึงใน ทิศนา
แขมมณี . 2552 : 118-128)

- การเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
(ลาร์ดิซาบอลและคณะ (Lardizabal and
others. 1970 : 148)

กำรพัฒนำรู ปแบบกำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียน โดยใช้ เทคนิค
TUANCHAI

การลงมือปฏิบตั ิ

N - Networking
การสร้างเครื อข่าย

C - Coordination
การประสานงาน

H - Help
เพื่อนช่วยเพื่อน

A - Attitude

 ความรู ้และทักษะของนักเรี ยน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
- ระดับเจตคติของนักเรี ยน

 ทักษะและประสบการณ์ของ
ครู ผสู ้ อน
 ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
โรงเรี ยนกับผูป้ กครองและ
ชุมชน

ค่านิ ยมที่ดี

I - Integration
การบูรณาการ

ารจัดการเรี ยนรู ้,เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แบบสอบถามวัดเจตคติ แบบบันทึก
พฤติกรรม แบบบันทึกการสัมภาษณ์

แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ อง การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
โดยใช้เทคนิค TUANCHAI สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนแกลง "วิทยสถาวร"
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การดาเนิ นการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
โดยใช้เทคนิค TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผูว้ จิ ยั
ได้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ซึ่งได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้ทา
การวิจยั ดังนี้
1. หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
4. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
5. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
6. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
7. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. หลักสู ตรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551
1.1 โครงสร้ ำงหลักสู ตร
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็ นไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ที่กาหนด
ไว้ให้สถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบตั ิในการจัดหลักสู ตรสถานศึกษา จึงได้กาหนด
โครงสร้างของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.1.1 สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ เป็ นเกณฑ์ใน
การกาหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยนเมื่อเรี ยนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งกาหนดไว้เฉพาะส่ วนที่จาเป็ น
สาหรับเป็ นพื้นฐานในการดารงชีวติ ให้มีคุณภาพ สาหรับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ สาระ
และมาตรฐานการเรี ยนรู ้การศึกษาขั้นพื้นฐานมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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สั งคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
สำระที่ 1 : ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 : เข้าใจประวัติ ความสาคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนา
ที่ตนนับถือ สามารถนาหลักธรรมของศาสนามาเป็ นหลักปฏิบตั ิในการอยูร่ ่ วมกัน
มาตรฐาน ส 1.2 : ยึดมัน่ ในศีลธรรม การกระทาความดี มีค่านิยมที่ดีงาม และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา หรื อ ศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.3 : เข้าใจประวัติ ความสาคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนา
ที่ตนนับถือ ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน บาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม เพื่อการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข
สำระที่ 2 : หน้ ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสั งคม
มาตรฐาน ส 2.1 : เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดี
งามและธารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2 : เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และ
ธารงรักษาไว้ซ่ ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
สำระที่ 3 : เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 : เข้าใจและสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริ โภค
การใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเศรษฐกิจอย่างพอเพียง
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส 3.2 : เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของระบบ
เศรษฐกิจและความจาเป็ นของการร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สำระที่ 4 : ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 : เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วธิ ี การทางประวัติศาสตร์ บนพื้นฐานของความเป็ นเหตุเป็ นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
มาตรฐาน ส 4.2 : เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปั จจุบนั ในแง่ความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส 4.3 : เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความ
ภูมิใจและธารงความเป็ นไทย
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สำระที่ 5 : ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 : เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธ์ของสรรพ
สิ่ งที่ปรากฏในระวางที่ ซึ่ งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการค้นหาข้อมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนาไปสู่ การใช้ และการจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 : เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ก่อ
ให้ เกิดการสร้างสรรค์วฒั นธรรมและมีจิตสานึก อนุ รักษ์ ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จดั ทาตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551 ดังนี้ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 59-60, 68-69 )
สำระที่ 2 หน้ ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสั งคม
มำตรฐำน ส2.1 เข้ ำใจและปฏิบัติตนตำมหน้ ำทีข่ องกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมทีด่ ีงำมและ
ธำรงรักษำประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชี วติ อยู่ร่วมกันในสั งคมไทยและสั งคม
โลกอย่ ำงสั นติสุข
ชั้น

ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้ แกนกลำง

ม.2

1. อธิ บายและปฏิบตั ิตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว เช่น
- กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผูเ้ ยาว์
- กฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน
- กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก
เช่น การหมั้น การสมรส การรับรองบุตร
การรับบุตรบุญธรรม และมรดก
กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ
- กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
- กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอกแบบ
แสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- กฎหมายแรงงาน
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ชั้น

ตัวชี้วดั

สำระกำรเรียนรู้ แกนกลำง

สถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ในฐานะ
2. เห็นคุณค่าในการปฏิบตั ิตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิ ปไตย
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิ ปไตย แนวทางส่ งเสริ มให้ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิ ปไตย

3. วิเคราะห์บทบาท ความสาคัญ และ บทบาท ความสาคัญและความสัมพันธ์ของ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม สถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
เศรษฐกิจ สถาบันทางการเมืองการปกครอง
4. อธิบายความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เพื่อนาไปสู่ ความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน

ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรมที่เป็ นปัจจัยสาคัญใน
การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

สำระที่ 2 หน้ ำทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวติ ในสั งคม
มำตรฐำน ส 2.2 เข้ ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสั งคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรั ทธำและธำรง
รักษำไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข
ชั้น
ม.2

ตัวชี้วดั
1. อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย

2. วิเคราะห์ขอ้ มูล ข่าวสารทาง
การเมืองการปกครอง ที่มีผลกระทบ
ต่อสังคมไทยสมัยปั จจุบนั

สำระกำรเรียนรู้ แกนกลำง
 กระบวนการในการตรากฎหมาย
- ผูม้ ีสิทธิ เสนอร่ างกฎหมาย
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย
- การมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
กระบวนการตรากฎหมาย
 เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย
 หลักการเลือกข้อมูลข่าวสารเพื่อนามา
วิเคราะห์
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2. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
2.1 ควำมหมำยของกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน (Classroom Management) หรื อการจัดการชั้นเรี ยน ใน
ความหมายโดยทัว่ ไป คือ การจัดสภาพของห้องเรี ยนที่ส่วนใหญ่เข้าใจกันว่า เป็ นการจัดตกแต่ง
ห้องเรี ยนทางวัตถุหรื อทางกายภาพให้มีบรรยากาศน่าเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
เท่านั้น แต่ถา้ จะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว การจัดการชั้นเรี ยนนั้น ครู จะต้องมีภาระหน้าที่
มากมายหลายด้าน ซึ่ งมีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
ฮอล (Susan Colville-Hall . 2004) ได้ให้ความหมายของการจัดการชั้นเรี ยนไว้วา่ เป็ น
พฤติกรรมการสอนที่ครู สร้างและคงสภาพเงื่อนไขของการเรี ยนรู ้เพื่อช่วยให้การเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลขึ้นในชั้นเรี ยน ซึ่ งถือเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ การจัดการ
ชั้นเรี ยนที่มีคุณภาพนั้นต้องเป็ นกระบวนการที่ดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ องและคงสภาพเช่นนี้ไปเรื่ อย ๆ
โดยสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ การให้ผลย้อนกลับ และการจัดการเกี่ยวกับการทางานของนักเรี ยน
ความพยายามของครู ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นหมายรวมถึง การที่ครู เป็ นผูด้ าเนินการเชิงรุ ก (Proactive)
มีความรับผิดชอบ (Responsive) และเป็ นผูส้ นับสนุน (Supportive)
Moore (2001) ให้คาจากัดความว่า การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเป็ นกระบวนการของ
การจัดระบบระเบียบ และนากิจการของห้องเรี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
มักจะถูกรับรู ้วา่ เกี่ยวข้องกับการรักษาระเบียบวินยั และควบคุมชั้น อย่างไรก็ตาม การเข้าใจเช่นนี้
เป็ นเรื่ องง่ายเกินไป ทั้งนี้เพราะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนมีหลายสิ่ งที่มากไปกว่านี้ นัน่ คือการสร้าง
และดูแลเอาใจใส่ บรรยากาศแวดล้อมของห้องเรี ยนเพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้บรรลุตามเป้ าหมาย
ทางการศึกษา
Kauchak and Eggen(1998 )ให้คาจากัดความว่า การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
ประกอบด้วย ความคิด การวางแผน และการปฏิบตั ิท้ งั หลายทั้งปวงของครู ที่สร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมอย่างเป็ นระบบระเบียบ และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โดยเป้าหมายของการบริ หารจัดการ
(Management Goals) มี 2 ประการสาคัญ ดังนี้
1.1 รังสรรค์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะส่ งเสริ มให้การเรี ยนรู ้มีความเป็ นไปได้มาก
ที่สุด และครู จะสามารถสะท้อนการปฏิบตั ิงานของตนเอง ด้วยการถามตนเองสม่าเสมอว่า ระบบ
การบริ หารจัดการเอื้ออานวยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างไรเพียงใด
1.2 พัฒนานักเรี ยนให้มีศกั ยภาพในการจัดการและนาตนเองให้สามารถเรี ยนรู ้ได้
ด้วยตนเอง ดังนั้นการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนจึงเป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความ
เข้าใจด้วยตนเอง ประเมินตนเอง และควบคุมดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย
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โบรฟี (Jere Brophy. 1996 : 5) กล่าวถึงการจัดการชั้นเรี ยนไว้วา่ หมายถึง การที่ครู
สร้างและคงสภาพสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ที่นาไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนที่ประสบความสาเร็ จ
ทั้งในด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ การสร้างกฎระเบียบ และการดาเนินการที่ทาให้บทเรี ยนมีความ
น่าสนใจอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการในชั้นเรี ยน
เบอร์เดน (Paul Burden. 1993 : 3) ให้คาจากัดความของการจัดการชั้นเรี ยนไว้วา่
เป็ นยุทธศาสตร์และการปฏิบตั ิที่ครู ใช้เพื่อคงสภาพความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สุ รางค์ โค้วตระกูล (2556 : 470) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการชั้นเรี ยน หมายถึง
การสร้างและการรักษาสิ่ งแวดล้อมของห้องเรี ยนเพื่อเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน หรื อหมายถึง
กิจกรรมทุกอย่างที่ครู ทาเพื่อจะช่วยให้การสอนมีประสิ ทธิ ภาพ และนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ในการ
เรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้สาหรับบทเรี ยนหนึ่งๆ นอกจากนี้การจัดการห้องเรี ยนยังรวมถึงการ
ที่ครู สามารถที่จะใช้เวลาที่กาหนดไว้ในตารางสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และการจัดที่นงั่ ของ
นักเรี ยนและอุปกรณ์ที่ครู จะใช้ในการสอนให้อยูใ่ นสภาพที่จะช่วยครู ได้ในเวลาสอน
สันติ บุญภิรมย์ (2557 : 113) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเป็ น
วิธีการดาเนิ นการให้ช้ นั เรี ยนได้อยูใ่ นสภาพความพร้อมที่จะดาเนินการเรี ยนการสอนให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง เนื่ องด้วยชั้นเรี ยน
เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้พ้นื ฐานในรายวิชาต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ทั้งประกอบด้วยผูเ้ รี ยนที่
มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน หรื ออาจเรี ยกว่า “ความแตกต่างระหว่างบุคคล”
(Individual Difference) ชั้นเรี ยนที่มีการบริ หารจัดการดีเป็ นความสามารถของผูส้ อนที่ส่งผลต่อ
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เป็ นปัจจัยสาคัญของการเรี ยนการสอน และหมายความรวมถึง
ผูเ้ รี ยนมีความสุ ข ในขณะที่อยูใ่ นชั้นเรี ยน ความสุ ขของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งที่สุดยอดปรารถนาของผูส้ อน
และผูร้ ับผิดชอบทางการศึกษาต้องพยายามจัดให้มีข้ ึนโดยทัว่ กัน การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเป็ นองค์
รวมของการบูรณาการความรู ้ความสามารถของครู ผสู ้ อน พร้อมทั้งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยน
ได้มาโรงเรี ยนทุกวันอย่างมีความสุ ข
อรจรี ย ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง (2545 : 10) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการชั้นเรี ยน หมายถึง การ
ปฏิบตั ิและกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อจัดระเบียบ (Order) ในห้องเรี ยน หากต้องการจัดการห้องเรี ยน จาเป็ น
ต้องประยุกต์หลักการหลายข้อ ดังนี้
1. การเตรี ยมจัดการสอน เป็ นการเตรี ยมความพร้อมสาหรับปี การศึกษา จัดระเบียบ
ห้องเรี ยน เลือกและสอนกฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิ
2. การวางแผนการจัดการ เป็ นการวางแผนการเรี ยนการสอนโดยมีหลักการจัดการ
อยูใ่ นใจตลอดเวลา วางแผนเพิ่มแรงจูงใจ วางแผนจัดการกับนักเรี ยนที่แตกต่างกัน และวางแผน
ร่ วมมือกับผูป้ กครอง
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3. การดาเนิ นการในชั้นเรี ยน เป็ นการสร้างความร่ วมมือ และความรับผิดชอบ
กระตุน้ และเสริ มแรงพฤติกรรมที่เหมาะสม และดาเนินการเรี ยนการสอนตามแผน
กล่าวโดยสรุ ป การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน หมายถึง วิธีการในการจัดการพฤติกรรม
ของนักเรี ยนและรวมถึงภาระหน้าที่ที่สามารถทาได้ในการดูแลชั้นเรี ยน การสร้างบรรยากาศในชั้น
เรี ยน ที่ช่วยให้การเรี ยนการสอนดาเนินไปด้วยดีมีประสิ ทธิภาพสู ง สนับสนุนให้นกั เรี ยนเกิดความ
พร้อมที่จะร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน
เพื่อสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข การจัดสภาพแวดล้อมจะต้องคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. ความสะอาด ความปลอดภัย
2. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น
3. ความสะดวกในการทากิจกรรม
4. ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรี ยน ห้องน้ า ห้องส้วม สนามเด็กเล่น
5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่ องขนาด น้ าหนัก จานวน สี ของสื่ อและเครื่ องเล่น
6. บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่าง ๆ
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
ครู ซ่ ึงเป็ นผูน้ าในการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนนั้น จาเป็ นต้องมีเป้าหมายของการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่ถูกต้อง กล่าวคือ เพื่อมุ่งสร้างนิสัยของการใฝ่ รู ้ มิใช่เพื่อมุ่งให้นกั เรี ยนเกิด
ความสุ ขสนุกในการเรี ยนเพียงอย่างเดียว ควรมุ่งสร้างคุณลักษณะของการเห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวม การช่วยเหลือเกื้อกูลผูอ้ ื่น การพึ่งตนเองให้มากกว่าพึ่งผูอ้ ื่น และการเป็ นคนมีความคิดใฝ่
สร้างสรรค์ เพื่อดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขต่อไปในอนาคต
ทิศนา แขมมณี (2550 : 50-76) ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
ดังนี้
1. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนและการเรี ยนการสอน เป็ นสิ่ งที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกัน การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญของบทบาท
ความเป็ นผูน้ าของครู การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนไม่สามารถแยกจากหน้าที่การสอน เมื่อการวาง
แผนการสอนก็คือ การที่ครู กาลังวางแผนการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนให้เกิดเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
2. เป็ นไปไม่ได้ที่จะแยกการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนกับการทาหน้าที่การจัดการ
เรี ยนการสอน รู ปแบบการสอนหรื อกลยุทธ์ที่ครู เลือกใช้แต่ละรู ปแบบ ก็มีระบบการบริ หารจัดการ
ของมันเอง และมีภารกิจเฉพาะของรู ปแบบหรื อกลยุทธ์น้ นั ๆ ที่จะมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมทั้งของครู
และนักเรี ยน เช่น ถ้าครู จะบรรยายก็จาเป็ นที่นกั เรี ยนจะต้องมีความตั้งใจฟัง ถ้าจะให้นกั เรี ยนทางาน
กลุ่ม วิธีการก็จะแตกต่างจากการทางานโดยลาพังของแต่ละคน อย่างน้อยที่สุดก็คือ การนัง่ ดังนั้น
ภารกิจการสอนจึงเกี่ยวข้องทั้งปั ญหาการจัดลาดับวิธีการสอน ปั ญหาของการจัดการในชั้นเรี ยน
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ปั ญหาการจัดนักเรี ยนให้ปฏิบตั ิตามกิจกรรม ครู ที่วางแผนการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งกิจกรรมการเรี ยนการสอนและภารกิจ ก็คือ การที่ครู ใช้การตัดสิ นใจอย่างฉลาดทั้งเวลา
บรรยากาศทางกายภาพและจิตวิทยา ซึ่ งจะทาให้เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู ้และลดปั ญหาด้านวินยั
ของนักเรี ยน
3. การบริ หารชั้นเรี ยนเป็ นความท้าทายของการเป็ นครู มืออาชีพ ความสามารถของ
ครู ในการแสดงภาวะผูน้ า ด้วยการที่สามารถจะบริ หารการจัดชั้นเรี ยนทั้งด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการบรรยากาศในห้องเรี ยน การดูแลพฤติกรรมด้านวินยั ให้เกิดการร่ วมมือใน
การเรี ยนจนเกิดการเรี ยนรู ้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตร
2.3 กำรจัดบรรยำกำศในชั้นเรียน
การจัดการชั้นเรี ยนจึงมีความหมายกว้าง นับตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในห้องเรี ยน การจัดการกับพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของนักเรี ยน การสร้างวินยั ในชั้นเรี ยน ตลอดจน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู และการพัฒนาทักษะการสอนของครู ให้สามารถกระตุน้
พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.3.1 ความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน
การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรี ยนให้เอื้อ
อานวยต่อการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยส่ งเสริ มให้กระบวนการเรี ยนการสอนดาเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่ รู ้ ใฝ่ ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริ มความมีระเบียบวินยั
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
2.3.2 ความสาคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน
บรรยากาศในชั้นเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่งที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจใน
บทเรี ยนและเกิดแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้เพิม่ มากขึ้น การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นที่ครู ให้ความเอื้อ
อาทรต่อนักเรี ยน ที่นกั เรี ยนกับนักเรี ยนมีความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรต่อกันที่มีระเบียบ มีความสะอาด
เหล่านี้เป็ นบรรยากาศที่นกั เรี ยนต้องการ ทาให้นกั เรี ยนมีความสุ ขที่ได้มาโรงเรี ยนและในการเรี ยน
ร่ วมกับเพื่อน ๆ ถ้าครู ผสู ้ อนสามารถสร้างความรู ้สึกนี้ให้เกิดขึ้นต่อนักเรี ยนได้ ก็นบั ว่าครู ได้ทา
หน้าที่ในการพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้เติบโตขึ้นอย่างสมบรู ณ์ท้ งั ทางด้านสติปัญญา
ร่ างกาย อารมณ์ และสังคม โดยแท้จริ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2531: ค) ได้สรุ ปความสาคัญการสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรี ยนดังนี้
1) ช่วยส่ งเสริ มให้การเรี ยนการสอนดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น เช่น ห้องเรี ยนที่ไม่
คับแคบจนเกินไป ทาให้นกั เรี ยนเกิดความคล่องตัวในการทากิจกรรม
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2) ช่วยสร้างเสริ มลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินยั ให้แก่ผเู ้ รี ยน เช่น
ห้องเรี ยนที่สะอาด ที่จดั โต๊ะเก้าอี้ไว้อย่างเป็ นระเบียบ มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อกัน นักเรี ยนจะซึมซับ
สิ่ งเหล่านี้ไว้โดยไม่รู้ตวั
3) ช่วยส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดีให้แก่ผเู ้ รี ยน เช่น มีแสงสว่างที่เหมาะสม มีที่นงั่ ไม่
ใกล้กระดานดามากเกินไป มีขนาดโต๊ะและเก้าอี้ที่เหมาะสมกับวัย รู ปร่ างของนักเรี ยนนักศึกษา
ฯลฯ
4) ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และสร้างความสนใจในบทเรี ยนมากยิง่ ขึ้น เช่น การ
จัดมุมวิชาการต่าง ๆ การจัดป้ ายนิเทศ การตกแต่งห้องเรี ยนด้วยผลงานของนักเรี ยน
5) ช่วยส่ งเสริ มการเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม เช่น การฝึ กให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน การฝึ กให้มีอธั ยาศัยไมตรี ในการอยูร่ ่ วมกัน ฯลฯ
6) ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนและการมาโรงเรี ยน เพราะในชั้นเรี ยนมีครู ที่
เข้าใจนักเรี ยน ให้ความเมตตาเอื้ออารี ต่อนักเรี ยน และนักเรี ยนมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
โดยสรุ ปความสาคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยนจะช่วยส่ งเสริ มและสร้าง
เสริ มผูเ้ รี ยนในด้านสติปัญญา ร่ างกาย อารมณ์ และสังคมได้เป็ นอย่างดี ทาให้นกั เรี ยนเรี ยนด้วย
ความสุ ข รักการเรี ยน และเป็ นคนใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้ในที่สุด ซึ่งเป้าหมายคือการจัดการชั้นเรี ยนเป็ นการ
ช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาในการควบคุมตนเอง เพื่อให้มีชีวิตและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างมี
ความสุ ข
2.3.3 บรรยากาศในชั้นเรี ยนกับการเรี ยนการสอน
การจัดการชั้นเรี ยนเพื่อส่ งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ผูส้ อนต่างปรารถนาให้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น และผูเ้ รี ยนเกิด
พฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร บรรยากาศในชั้นเรี ยนมีส่วนสาคัญในการ
ส่ งเสริ มให้ความปรารถนานี้ เป็ นจริ ง
พรรณี ชูทยั (2522 : 261-263) กล่าวถึงบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่จะนาความสาเร็ จ
ในการสอนจัดแบ่งได้ 6 ลักษณะ สรุ ปได้ดงั นี้
1) บรรยากาศที่ทา้ ทาย (Challenge) เป็ นบรรยากาศที่ครู กระตุน้ ให้กาลังใจ
นักเรี ยนเพื่อให้ประสบผลสาเร็ จในการทางาน นักเรี ยนจะเกิดความเชื่อมัน่ ในตนเองและพยายาม
ทางานให้สาเร็ จ
2) บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เป็ นบรรยากาศที่นกั เรี ยนมีโอกาสได้คิด ได้
ตัดสิ น ใจเลือกสิ่ งที่มีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะทาผิดด้วย โดยปราศจากความกลัว
และวิตกกังวล บรรยากาศเช่นนี้จะส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจะปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดย
ไม่รู้สึกตึงเครี ยด

22
3) บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) เป็ นบรรยากาศที่ครู รู้สึกว่า
นักเรี ยนเป็ นบุคคลสาคัญ มีคุณค่า และสามารถเรี ยนได้ อันส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองและเกิดความยอมรับนับถือตนเอง
4) บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) เป็ นบรรยากาศทางด้านจิตใจ ซึ่งมีผล
ต่อความสาเร็ จในการเรี ยน การที่ครู มีความเข้าใจนักเรี ยน เป็ นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะทา
ให้นกั เรี ยนเกิดความอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรี ยน และรักการมาเรี ยน
5) บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในที่น้ ี หมายถึง การฝึ กให้
นักเรี ยนมีระเบียบวินยั มิใช่การควบคุมไม่ให้มีอิสระ ครู ตอ้ งมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรี ยนและ
ฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั ใช้สิทธิ หน้าที่ของตนเองอย่างมีขอบเขต
6) บรรยากาศแห่งความสาเร็ จ (Success) เป็ นบรรยากาศที่ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึก
ประสบความสาเร็ จในงานที่ทา ซึ่ งส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน ผูส้ อนจึงควรพูดถึงสิ่ งที่
ผูเ้ รี ยนประสบความสาเร็ จให้มากกว่าการล้มเหลว เพราะการที่คนเราคานึงถึงแต่ความล้มเหลวจะ
มีผล ทาให้ความคาดหวังต่าซึ่ งไม่ส่งผลการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน บรรยากาศในชั้นเรี ยนดังกล่าวแล้ว มีผลต่อ
ความสาเร็ จของผูส้ อนและความสาเร็ จของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรสร้างขึ้นในชั้นเรี ยน
2.3.4 ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรี ยน
บรรยากาศในชั้นเรี ยนสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้
2.3.4 .1 บรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere)
บรรยากาศทางกายภาพหรื อบรรยากาศทางด้านวัตถุ หมายถึง การจัด
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในห้องเรี ยนให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย น่าดู มีความสะอาด มีเครื่ องใช้
และสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะส่ งเสริ มให้การเรี ยนของนักเรี ยนสะดวกขึ้น เช่น ห้องเรี ยน
มีขนาดเหมาะสม แสงเข้าถูกทางและมีแสงสว่างเพียงพอ กระดานดามีขนาดเหมาะสม โต๊ะเก้าอี้
มีขนาดเหมาะสมกับวัยนักเรี ยนเป็ นต้น
1) การจัดโต๊ะเรี ยนและเก้าอี้ของนักเรี ยน
- ให้มีขนาดเหมาะสมกับรู ปร่ างและวัยของนักเรี ยน
- ให้มีช่องว่างระหว่างแถวที่นกั เรี ยนจะลุกนัง่ ได้สะดวก และทากิจกรรมได้
คล่องตัว
- ให้มีความสะดวกต่อการทาความสะอาดและเคลื่อนย้ายเปลี่ยนรู ปแบบที่
นัง่ เรี ยน
- ให้มีรูปแบบที่ไม่จาเจ เช่น อาจเปลี่ยนเป็ นรู ปตัวที ตัวยู รู ปครึ่ งวงกลม
หรื อ เข้ากลุ่มเป็ นวงกลม ได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
- ให้นกั เรี ยนที่นงั่ ทุกจุดอ่านกระดานดาได้ชดั เจน

23
- แถวหน้าของโต๊ะเรี ยนควรอยูห่ ่างจากกระดานดาพอสมควร ไม่นอ้ ยกว่า 3
เมตร ไม่ควรจัดโต๊ะติดกระดานดามากเกินไป ทาให้นกั เรี ยนต้องแหงนมองกระดานดา และหายใจ
เอาฝุ่ นชอล์กเข้าไปมาก ทาให้เสี ยสุ ขภาพ
2) การจัดโต๊ะครู
- ให้อยูใ่ นจุดที่เหมาะสม อาจจัดไว้หน้าห้อง ข้างห้อง หรื อหลังห้องก็ได้
งานวิจยั บางเรื่ องเสนอแนะให้จดั โต๊ะครู ไว้ดา้ นหลังห้องเพื่อให้มองเห็นนักเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึง
อย่างไร ก็ตาม การจัดโต๊ะครู น้ นั ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบการจัดที่นงั่ ของนักเรี ยนด้วย
- ให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ทั้งบนโต๊ะและในลิ้นชักโต๊ะ เพื่อสะดวก
ต่อการทางานของครู และการวางสมุดงานของนักเรี ยน ตลอดจนเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยแก่นกั เรี ยน
3) การจัดป้ายนิเทศ
ป้ายนิเทศไว้ที่ฝาผนังของห้องเรี ยน ส่ วนใหญ่จะติดไว้ที่ขา้ งกระดานดาทั้ง 2
ข้าง ครู ควรใช้ป้ายนิเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน โดย
- จัดตกแต่งออกแบบให้สวยงาม น่าดู สร้างความสนใจให้แก่นกั เรี ยน
- จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบทเรี ยน อาจใช้ติดสรุ ปบทเรี ยน ทบทวน
บทเรี ยน หรื อเสริ มความรู ้ให้แก่นกั เรี ยน
- จัดให้ใหม่อยูเ่ สมอ สอดคล้องกับเหตุการณ์สาคัญ หรื อวันสาคัญต่าง ๆ ที่
นักเรี ยนเรี ยนและควรรู ้
- จัดติดผลงานของนักเรี ยนและแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการเรี ยนของ
นักเรี ยน จะเป็ นการให้แรงจูงใจที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง แนวการจัดป้ายนิเทศเพื่อให้การจัดป้ ายนิเทศได้
ประโยชน์คุม้ ค่า ครู ควรคานึงถึงแนวการจัดป้ ายนิเทศในข้อต่อไปนี้
1. กาหนดเนื้ อหาที่จะจัด ศึกษาเนื้อหาที่จะจัดโดยละเอียด เพื่อให้ได้
แนวความคิดหลัก หรื อสาระสาคัญ เขียนสรุ ป หรื อจาแนกไว้เป็ นข้อ ๆ
2. กาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดโดยคานึงถึงแนวความคิดหลัก
สาระสาคัญของเรื่ อง และคานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายว่า ต้องการเขารู ้อะไร แค่ไหน อย่างไร
3. กาหนดชื่อเรื่ อง นับว่าเป็ นส่ วนสาคัญที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของ
ผูด้ ู ชื่อเรื่ องที่ดีตอ้ งเป็ นใจความสั้น ๆ กินใจความให้ความหมายชัดเจน ท้าทาย อาจมีลกั ษณะเป็ น
คาถาม และชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์ในการจัดแผ่นป้ าย
4. วางแผนการจัดคร่ าวๆ ไว้ในใจว่าจะใช้วสั ดุอะไรบ้าง แล้วจึงช่วยกัน
จัดหาสิ่ งเหล่านั้น อาจเป็ นรู ปภาพ แผนภาพ ภาพสเก็ตซ์ ของจริ ง หรื อจาลอง การ์ตูน เท่าที่พอ
จะหาได้
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5. ออกแบบการจัดที่แน่นอน โดยคานึงถึงสิ่ งที่มีอยู่ โดยสเก็ตซ์รูปแบบ
การจัดลงบนกระดาษรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายแผ่นป้ ายว่า จะวางหัวเรื่ อง รู ปภาพ และสิ่ งต่าง ๆ
ในตาแหน่งใด คาบรรยายอยูต่ รงไหน ใช้เส้นโยงอย่างไร จึงจะน่าสนใจ ควรออกแบบสัก 2- 3
รู ปแบบ แล้วเลือกเอารู ปแบบที่ดีที่สุด
6. ลงมือจัดเตรี ยมชิ้นส่ วนต่างๆ ให้มีขนาดและอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะ
ขึ้นแสดงบนแผ่นป้ ายได้อย่างเหมาะสม หัวเรื่ องจะใช้วธิ ีใด ภาพต้องผนึกไหม คาบรรยายจะทา
อย่างไร เตรี ยมให้พร้อม
7. ลงมือจัดจริ งบนแผ่นป้ ายตามรู ปแบบที่วางไว้ อาจทดลองวางบนพื้น
ราบในพื้นที่เท่าแผ่นป้ ายก่อน เพื่อกะระยะที่เหมาะสมก่อนนาไปใช้จริ ง
4 ) การจัดสภาพห้องเรี ยน ต้องให้ถูกสุ ขลักษณะ กล่าวคือ
- มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีหน้าต่างพอเพียง และมีประตูเข้าออกได้สะดวก
- มีแสงสว่างพอเหมาะ เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนอ่านหนังสื อได้ชดั เจน เพื่อเป็ นการ
ถนอมสายตา ควรใช้ไฟฟ้าช่วย ถ้ามีแสงสว่างน้อยเกินไป
- ปราศจากสิ่ งรบกวนต่าง ๆ เช่น เสี ยง กลิ่น ควัน ฝุ่ น ฯลฯ
- มีความสะอาด โดยฝึ กให้นกั เรี ยนรับผิดชอบช่วยกันเก็บกวาด เช็ดถู เป็ น
การปลูกฝังนิสัยรักความสะอาด และฝึ กการทางานร่ วมกัน
5) การจัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรี ยน ดังนี้
- มุมหนังสื อ ควรมีไว้เพื่อฝึ กนิสัยรักการอ่าน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนอ่านคล่อง
ส่ งเสริ มการค้นคว้าหาความรู ้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ครู ควรหาหนังสื อหลาย ๆ
ประเภทที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยนมาให้อ่าน และควรหาหนังสื อชุดใหม่มา
เปลี่ยนบ่อย ๆ การจัดมุมหนังสื อควรจัดให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเพื่อสะดวกต่อการหยิบอ่าน
- มุมเสริ มความรู ้กลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ควรจัดไว้ให้น่าสนใจช่วยเสริ ม
ความรู ้ ทบทวนความรู ้ เช่น มุมภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา มุมความรู ้ข่าว
เหตุการณ์ ฯลฯ
- มุมแสดงผลงานของนักเรี ยน ครู ควรติดบนป้ายนิเทศ แขวนหรื อจัดวางไว้
บนโต๊ะ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความภูมิใจในความสาเร็ จ และมีกาลังใจในการเรี ยนต่อไป อีกทั้งยัง
สามารถแก้ไขพัฒนาผลงานของนักเรี ยนให้ดีข้ ึนโดยลาดับได้อีกด้วย
- ตูเ้ ก็บสื่ อการเรี ยนการสอน เช่น บัตรคา แผนภูมิ ภาพพลิก กระดาษ สี กาว
ฯลฯ ควรจัดไว้ให้เป็ นระเบียบ เป็ นสัดส่ วน สะดวกต่อการหยิบใช้ อุปกรณ์ชิ้นใดที่เก่าเกินไป หรื อ
ไม่ใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้ในตูใ้ ห้ดูรกรุ งรัง
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- การประดับตกแต่งห้องเรี ยน ครู ส่วนใหญ่มกั นิยมประดับตกแต่งห้องเรี ยน
ด้วยสิ่ งต่าง ๆ เช่น ม่าน มู่ลี่ ภาพ ดอกไม้ คาขวัญ สุ ภาษิต ควรตกแต่งพอเหมาะไม่ให้ดูรกรุ งรัง สี สัน
ที่ใช้ไม่ควรฉู ดฉาด หรื อใช้สีสะท้อนแสง อาจทาให้นกั เรี ยนเสี ยสายตาได้ การประดับตกแต่ง
ห้องเรี ยนควรคานึงถึงหลักความเรี ยบง่าย เป็ นระเบียบ ประหยัด มุ่งประโยชน์ และสวยงาม
- มุมเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด ตลอดจนชั้นวางเครื่ องมือเครื่ องใช้ของ
นักเรี ยน เช่น แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน แก้วน้ า กล่องอาหาร ปิ่ นโต ฯลฯ ควรจัดวางไว้อย่างเป็ นระเบียบ
และหมัน่ เช็ดถูให้สะอาดเสมอ
2.3.4.2 บรรยากาศทางจิตวิทยา (Psychological Atmosphere)
บรรยากาศทางจิตวิทยา หมายถึง บรรยากาศทางด้านจิตใจที่นกั เรี ยนรู ้สึกสบาย
ใจ มีความอบอุ่น มีความเป็ นกันเอง มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน และมีความรักความศรัทธาต่อ
ผูส้ อน ตลอดจนมีอิสระในความกล้าแสดงออกอย่างมีระเบียบวินยั ในชั้นเรี ยน การจัดบรรยากาศ
ทางด้านจิตวิทยาหรื อทางด้านจิตใจจะช่วยสร้างความรู ้สึกให้นกั เรี ยนเกิดความสบายใจในการเรี ยน
ปราศจากความกลัวและวิตกกังวล มีบรรยากาศของการสร้างสรรค์เร้าความสนใจ ให้นกั เรี ยนร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยความสุ ข นักเรี ยนจะเกิดความรู ้เช่นนี้ ขึ้นอยูก่ บั “ ครู ” เป็ นสาคัญ ใน
ข้อเหล่านี้
1) บุคลิกภาพของครู
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2531 : 8, 13) ได้สรุ ปสภาพ
บรรยากาศของห้องเรี ยนมีส่วนสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพของครู ครู ที่มีบุคลิกภาพดีเช่น การแต่งกาย
การยืน การเดิน ท่าทาง น้ าเสี ยง การใช้คาพูด การแสดงออกทางสี หน้า แววตา ฯลฯ เหมาะสมกับ
การเป็ นครู จะช่วยส่ งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู ้ได้ดี บุคลิกภาพของครู มีผลต่อความรู ้สึกของ
นักเรี ยน ดังนี้
ครู ประเภทที่ 1
ถ้าครู แสดงความเป็ นมิตร นักเรี ยนจะอบอุ่นใจ
ถ้าครู ยมิ้ แย้ม นักเรี ยนจะแจ่มใส
ถ้าครู มีอารมณ์ขนั นักเรี ยนจะเรี ยนสนุก
ถ้าครู กระตือรื อร้น นักเรี ยนจะกระปรี้ กระเปร่ า
ถ้าครู มีนาเสี ยงนุ่มนวล นักเรี ยนจะสุ ภาพอ่อนน้อม
ถ้าครู แต่งตัวเรี ยบร้อย นักเรี ยนจะเคารพ
ถ้าครู ให้ความเมตตาปรานี นักเรี ยนจะมีจิตใจอ่อนโยน
ถ้าครู ให้ความยุติธรรม นักเรี ยนจะศรัทธา
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ครู ประเภทที่ 2
ถ้าครู เข้มงวด นักเรี ยนจะหงุดหงิด
ถ้าครู หน้านิ่วคิ้วขมวด นักเรี ยนจะรู ้สึกเครี ยด
ถ้าครู ฉุนเฉียว นักเรี ยนจะอึดอัด
ถ้าครู ป้ ั นปึ่ ง นักเรี ยนจะกลัว
ถ้าครู แต่งกายไม่เรี ยบร้อย นักเรี ยนจะขาดความเคารพ
ถ้าครู ใช้น้ าเสี ยงดุดนั นักเรี ยนจะหวาดกลัว
ครู ประเภทที่ 3
ถ้าครู ทอ้ ถอย นักเรี ยนจะท้อแท้
ถ้าครู เฉยเมย นักเรี ยนจะเฉื่ อยชา
ถ้าครู เชื่องช้า นักเรี ยนจะหงอยเหงา
ถ้าครู ใช้น้ าเสี ยงราบเรี ยบ นักเรี ยนจะไม่สนใจฟัง
ถ้าครู ปล่อยปละละเลย นักเรี ยนจะขาดระเบียบวินยั
ถ้าครู แต่งกายไม่เรี ยบร้อย นักเรี ยนจะขาดความเคารพ
จากบุคลิกของครู ท้ งั 3 ประเภทที่กล่าวมา สรุ ปได้ดงั นี้
ครู ประเภทที่ 1 จะสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตย นักเรี ยนและครู
จะยอมรับความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ได้รู้จกั ทางานร่ วมกัน รู ้จกั สิ ทธิและหน้าที่ของตนเอง มีเหตุมีผล นักเรี ยนจะรู ้สึกสบาย
ใจในการเรี ยน เป็ นบรรยากาศที่ส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี
ครู ประเภทที่ 2 จะสร้างบรรยากาศแบบเผด็จการ นักเรี ยนไม่ได้แสดง
ความคิดเห็น ครู จะเข้มงวด ครู เป็ นผูบ้ อกหรื อทากิจกรรมทุกอย่าง นักเรี ยนไม่มีโอกาสคิด หรื อทา
กิจกรรมที่ตอ้ งการ นักเรี ยนจะรู ้สึกเครี ยด อึดอัด นักเรี ยนจะขาดลักษณะการเป็ นผูน้ า ขาดความคิด
ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ เป็ นบรรยากาศที่ไม่ส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี
ครู ประเภทที่ 3 จะสร้างบรรยากาศแบบตามสบาย เป็ นบรรยากาศที่น่า
เบื่อหน่าย นักเรี ยนย่อท้อ สับสนวุน่ วาย ขาดระเบียบวินยั ไม่มีความคงเส้นคงวา ครู ไม่สามารถ
ควบคุมชั้นเรี ยนให้อยูใ่ นความสงบเรี ยบร้อยได้ เป็ นบรรยากาศที่ไม่ส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี
จากครู ท้ งั 3 ประเภทที่กล่าวมา จะเห็นได้วา่ ครู ประเภทที่ 1 มีลกั ษณะความ
เป็ นผูน้ าแบบประชาธิปไตย ก็จะสร้างบรรยากาศแบบประชาธิ ปไตย ทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกสบายใจที่
จะเรี ยน มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนมากกว่าประเภทอื่น ๆ บุคลิกภาพของครู จึงมีส่วนสร้าง
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ได้อย่างมาก
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2) พฤติกรรมการสอนของครู
พฤติกรรมการสอนของครู มีบทบาทในการสร้างความรู ้สึกที่ดีให้แก่
นักเรี ยนเช่นเดียวกับบุคลิกภาพของครู ในการสอนครู ตอ้ งใช้เทคนิคและทักษะการสอนที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับนักเรี ยนและบทเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ เจตคติและทักษะตามที่หลักสู ตร
กาหนดพฤติกรรมของครู ควรเป็ น ดังนี้
- ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรี ยนโดยใช้เทคนิคการเสริ มแรงที่
เหมาะสม เช่น ใช้วาจาใช้ท่าทาง ให้รางวัล และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนให้ทากิจกรรมที่นกั เรี ยน
ชอบ ครู ควรเสริ มแรงให้ทวั่ ถึงและเหมาะสม
- เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของนักเรี ยน แสดงให้นกั เรี ยนเห็นว่า ความคิดของเขามีประโยชน์ พยายามนาความคิดเหล่านั้นมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรี ยนรู ้
- ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม การให้ทางานเป็ นกลุ่มจะช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ใช้ความรู ้ความคิดความสามารถที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ ฝึ กการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและได้ผลงานนามาสู่ ความภาคภูมิใจในกลุ่มและตนเอง ในการมอบหมายงานให้กลุ่ม
ทานั้น ครู ควรคานึงถึงความยากง่ายของงาน ความรู ้ความสามารถของนักเรี ยนในกลุ่ม เพื่อให้งาน
กลุ่มประสบความสาเร็ จ เป็ นการสร้างความรู ้สึกทางบวกให้แก่นกั เรี ยน งานใดที่ครู เห็นว่ายาก ครู
ควรเข้าไปดูแลกระตุน้ ให้นกั เรี ยนช่วยกันคิดแก้ปัญหาในกลุ่มของตน ครู จะต้องมีความอดทนที่จะ
ไม่รีบชี้แนะหรื อบอกวิธีการแก้ปัญหาตรง ๆ ต้องฝึ กให้นกั เรี ยนใช้วธิ ีการหลาย ๆ แบบจนสามารถ
แก้ปัญหาได้สาเร็ จ
- ใช้เทคนิคและวิธีสอนที่ไม่ทาให้นกั เรี ยนเบื่อหน่ายในการเรี ยน ครู ควร
คิดค้นคว้าและแสวงหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ มาใช้จดั การเรี ยนการสอน วิธีการสอนควรเป็ นวิธีที่
ยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง หรื อนักเรี ยนเป็ นผูก้ ระทากิจกรรม เช่น วิธีการสอนแบบทดลอง แบบ
แก้ปัญหา แบบแสดงบทบาทสมมุติ แบบสื บสวนสอบสวน แบบแบ่งกลุ่มทากิจกรรม แบบอภิปราย
แบบศูนย์การเรี ยน ตลอดจนนวัตกรรมการสอนที่น่าสนใจ การจะใช้วธิ ี สอนแบบใดนั้นครู ตอ้ งเลือก
ให้เหมาะสมกับบทเรี ยน ระยะเวลา สติปัญญา และวัยของนักเรี ยน
3) เทคนิคการปกครองชั้นเรี ยนของครู
เทคนิคหรื อวิธีการที่ครู ใช้ปกครองชั้นเรี ยนมีส่วนส่ งเสริ มในการสร้าง
บรรยากาศทางจิตวิทยา กล่าวคือ ถ้าครู ปกครองชั้นเรี ยนด้วยความยุติธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย
ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ ยินดีปฏิบตั ิ นักเรี ยนก็จะอยูใ่ นห้องเรี ยนอย่างมีความสุ ข เกิด
ความรู ้สึกอบอุ่นพอใจและสบายใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าครู โลเล ไม่ยตุ ิธรรม เลือกที่รักมักที่ชงั
ปกครองชั้นเรี ยนแบบเผด็จการ นักเรี ยนจะเกิดความรู ้สึกไม่ศรัทธาครู ไม่เห็นคุณค่าของระเบียบ
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กฎเกณฑ์ ส่ งผลให้นกั เรี ยนไม่สนใจเรี ยน ไม่อยากมาโรงเรี ยนในที่สุด ดังนั้นเทคนิควิธีการปกครอง
ชั้นเรี ยนของครู จึงมีความสาคัญต่อการสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาด้วยในการปกครองชั้นเรี ยน ซึ่ง
ครู ควรยึดหลักต่อไปนี้
- หลักประชาธิปไตย ครู ควรให้ความสาคัญต่อนักเรี ยนเท่าเทียมกัน ให้
ความเสมอภาค ให้อิสระ ให้โอกาสแก่ทุกคนในการแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันครู ตอ้ งใจกว้าง
ยินดีรับฟังความเห็นของทุกคน และควรฝึ กให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตนตามสิ ทธิหน้าที่ รู ้จกั เคารพสิ ทธิ
ของผูอ้ ื่น ให้รู้จกั การอยูร่ ่ วมกันอย่างประชาธิปไตย
- หลักความยุติธรรม ครู ควรปกครองโดยใช้หลักความยุติธรรมแก่
นักเรี ยนทุกคนโดยทัว่ ถึง นักเรี ยนจะเคารพศรัทธาครู และยินดีปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของครู ยินดี
ปฏิบตั ิตามคาอบรม สั่งสอนของครู ตลอดจนไม่สร้างปั ญหาในชั้นเรี ยน
- หลักพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา
เมตตา หมายถึง ความรักและเอ็นดู ความปรารถนาที่จะให้ผอู ้ ื่นเป็ นสุ ข
กรุ ณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผอู ้ ื่นพ้นทุกข์
มุทิตา หมายถึง ความยินดีดว้ ยเมื่อผูอ้ ื่นได้ลาภยศ สุ ข สรรเสริ ญ
อุเบกขา หมายถึง ความเที่ยงธรรม การวางตัวเป็ นกลาง การวางใจเฉย
ถ้าครู ทุกคนยึดหลักพรหมวิหาร 4 ในการปกครองชั้นเรี ยน นอกจากจะ
ทาให้นกั เรี ยนมีความเคารพรักศรัทธาครู และมีความสุ ขในการเรี ยนแล้ว ยังเป็ นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่นกั เรี ยนด้วย
- หลักความใกล้ชิด การที่ครู แสดงความเอาใจใส่ ความสนใจ ให้ความ
ใกล้ชิดกับนักเรี ยน เป็ นวิธีการหนึ่งในการสร้างบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา วิธีการแสดงความ
สนใจนักเรี ยนทาได้หลายวิธีซ่ ึง จิตรา วสุ วานิช (2531 : 135) ได้เสนอแนะไว้ดงั นี้
1. ครู จะต้องรู ้จกั นักเรี ยนในชั้นทุกคน รู ้จกั ชื่อจริ ง ชื่อเล่น ความถนัด
ความสนใจของเด็กแต่ละคน เป็ นต้นว่า งานอดิเรก มีพี่นอ้ งกี่คน จุดเด่น จุดด้อย ของนักเรี ยนแต่ละ
คน
2. ครู จะต้องแสดงความสนใจในสารทุกข์สุขดิบของเด็กแต่ละคน เช่น
หมัน่ สอบถามความเป็ นไปของพี่นอ้ ง ความคืบหน้าของการสะสมแสตมป์ คือ ไม่เพียงรู ้แต่วา่ เด็ก
เป็ นอะไรในข้อ 1 แต่รู้ข่าวคราวเคลื่อนไหวของสิ่ งเหล่านั้นด้วย
3. ครู จะมอบเวลาของตนเพื่อเด็ก เวลาที่นอกเหนือจากงานสอน ได้แก่
เวลาเย็นหลังเลิกเรี ยน ช่วงพักระหว่างการเรี ยน เพื่อช่วยเด็กที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษว่า
ต้องการขอคาปรึ กษา ต้องการขอคาแนะนาในการหารายได้พิเศษ ครู จะต้องพร้อมที่จะให้ความ
ช่วยเหลือเด็กได้ตลอดเวลา
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4. ครู จะต้องใกล้ชิด สัมผัสทั้งร่ างกายและจิตใจ คาสั่งสอนและการ
กระทาของครู จะต้องสอดคล้องกัน เป็ นต้นว่า ถ้าครู จะอบรมสั่งสอนเด็กเรื่ องความซื่ อสัตย์ ครู
จะต้องปฏิบตั ิตนเป็ นคนซื่ อสัตย์ดว้ ยเช่นกัน กายสัมผัสก็เป็ นสิ่ งจาเป็ น การจับต้องตัวบ้าง จะเป็ นสื่ อ
นาให้เด็กรู ้สึกถึงความใกล้ชิดสนิทสนม
4 ) ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรี ยน
ปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล 2
คน หรื อบุคคล 2 ฝ่ าย โดยต่างฝ่ ายต่างมีอิทธิ พลซึ่ งกันและกัน ซึ่งปฏิสัมพันธ์ในห้องเรี ยนนั้นจะ
เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน และนักเรี ยนกับนักเรี ยน
ประดินนั ท์ อุปรมัย (2523 : 133) ได้ให้หลักการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรี ยนมี 3
ลักษณะ ดังนี้
1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยน ถ้าปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั
นักเรี ยนเป็ นไปด้วยดี หมายถึง ทั้งครู และนักเรี ยนต่างมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ครู เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้ซกั ถาม ครู ให้ความเป็ นกันเองแก่นกั เรี ยน ให้นกั เรี ยนมีอิสระ และมีความสบายใจในการ
ทากิจกรรม บรรยากาศภายในห้องเรี ยนก็จะไม่ตึงเครี ยด เป็ นบรรยากาศที่รื่นรมย์ น่าเรี ยน น่าสอน
ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี
2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน บรรยากาศในห้องเรี ยนจะ
เต็มไปด้วยความอบอุ่น สร้างความรู ้สึกที่ดีให้แก่นกั เรี ยนได้ถา้ นักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คือ มี
ความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ซ่ ึ งกัน
และกัน ฯลฯ นักเรี ยนจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ครู เป็ นสาคัญ กล่าวคือ เป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน ปกครองดูแลนักเรี ยนได้ทวั่ ถึง สัง่ สอนอบรมบ่มนิสัย และแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรี ยนได้ถูกต้อง นักเรี ยนจะค่อยๆ ซึมซาบและซับเอาสิ่ งที่ดีงามไว้
ปฏิบตั ิจนเป็ นคุณลักษณะเฉพาะตนที่พึงประสงค์ เมื่อนักเรี ยนทุกคนต่างเป็ นคนดี เพราะมีครู ดี ทุก
คนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันเป็ นส่ วนสร้างเสริ มให้เกิดบรรยากาศที่พึงปรารถนาขึ้นใน
ห้องเรี ยน
3. ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา หมายถึง การพูดจาร่ วมกันในชั้นเรี ยนระหว่างครู
กับนักเรี ยน อาจเป็ นการบรรยาย การอภิปราย การถามคาถาม การมอบหมายงาน การพูดของ
นักเรี ยน เป็ นต้น ทั้งหมดนี้มีอิทธิ พลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนเช่นกัน
กล่าวโดยสรุ ป การจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน เป็ นสิ่ งสาคัญในการช่วย
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได้ใน
อนาคต การจัดบรรยากาศมีท้ งั ด้านกายภาพ เป็ นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยนทั้งการจัดตกแต่ง
ในห้องเรี ยน จัดที่นงั่ จัดมุมเสริ มความรู ้ต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการเรี ยนการสอน ทางด้านจิตวิทยา
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เป็ นการสร้างความอบอุ่น ความสุ ขสบายใจให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรจัดบรรยากาศทั้ง 2 ด้านนี้ให้
เหมาะสม นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เกิดความสุ ขแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญประการหนึ่งที่จะสร้างคุณลักษณะนิสัยของการใฝ่ เรี ยนรู ้ การมีนิสัยรักการเรี ยนรู ้ การเป็ นคน
ดี และการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขทั้งในปั จจุบนั และอนาคตต่อไป
ซึ่งบุคคลสาคัญ ที่จะสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขให้เกิดขึ้นได้คือ ครู ผนู ้ าทางแห่งการ
เรี ยนรู ้นนั่ เอง
2.4 รู ปแบบกำรจัดชั้ นเรียน
การจัดชั้นเรี ยนจัดได้หลายรู ปแบบ โดยจัดให้เหมาะสมกับบทเรี ยน กิจกรรมการเรี ยน
การสอน จานวนนักเรี ยน สภาพแวดล้อมในชั้นเรี ยน ขนาดของห้องเรี ยน เป็ นต้น ครู ควรต้องหมัน่
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบของการจัดโต๊ะ เก้าอี้ มุมวิชาการ และมุมต่าง ๆ ในห้องเรี ยน เพื่อสร้าง
บรรยากาศของห้องเรี ยนให้น่าสนใจไม่ซ้ าซากจาเจ ไม่น่าเบื่อหน่าย นักเรี ยนจะเกิดความ
กระตือรื อร้นและกระฉับกระเฉงในการเรี ยนดีข้ ึน
พัชริ นทร์ เพชรทอง (http://www.l3nr.org/posts/513762 : online) ได้กล่าวถึงรู ปแบบ
การจัดชั้นเรี ยนตามวิธีการสอนจะได้ 2 แบบ ดังนี้
1. ชั้นเรี ยนแบบธรรมดา
ชั้นเรี ยนแบบธรรมดาเป็ นชั้นเรี ยนที่มีครู เป็ นศูนย์กลาง เป็ นผูน้ าการเรี ยนรู ้ มี
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับความรู ้จากครู การจัดชั้นเรี ยนแบบนี้จะมีโต๊ะครู อยูห่ น้าชั้นเรี ยนและมีโต๊ะเรี ยนวาง
เรี ยงกันเป็ นแถว โดยหันหน้าเข้าหาครู
1.1 ลักษณะการจัดชั้นเรี ยน การจัดชั้นเรี ยนแบบธรรมดานี้ โต๊ะเรี ยนของ
นักเรี ยนอาจเป็ นโต๊ะเดี่ยวหรื อโต๊ะคู่ก็ได้ ผนังห้องเรี ยนอาจจะมีกระดานป้ายนิเทศหรื อสื่ อการสอน
เช่น แผนภูมิ รู ปภาพ แผนที่ติดไว้ ซึ่ งสื่ อการสอนเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนบ่อยนัก การตกแต่งผนัง
ห้องเรี ยน จะแตกต่างกันออกไปตามแต่สถานที่ต้ งั ของโรงเรี ยน โรงเรี ยนที่อยูใ่ นตัวเมืองอาจจะมี
การตกแต่งมากกว่าโรงเรี ยนที่อยูห่ ่างไกลออกไปตามชนบท เพราะหาสื่ อการสอนได้ยากกว่า บาง
ห้องเรี ยนอาจจะมีมุมความสนใจแต่ก็ไม่ได้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนการสอน
1.2 บทบาทของครู และนักเรี ยน บทบาทของครู และนักเรี ยนในชั้นเรี ยนแบบ
ธรรมดานี้ครู จะเป็ นผูร้ อบรู ้ในด้านต่าง ๆ ใช้วธิ ี การสอนแบบป้ อนความรู ้ให้แก่นกั เรี ยนโดยการ
บรรยาย และอธิบายให้นกั เรี ยนฟั งอยูต่ ลอดเวลา ครู จะเป็ นผูแ้ สดงกิจกรรมต่าง ๆ เอง แม้กระทัง่ การ
ทดลองอย่างง่ายๆ ไม่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้หยิบจับหรื อแตะต้องสื่ อการสอนที่ครู นามาแสดง
นักเรี ยนจึงต้องฟังครู ไม่มีโอกาสได้พูดหรื อทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อค้นหาคาตอบใด ๆ สื่ อการสอนที่
ใช้ส่วนมาก ได้แก่ ชอล์ก กระดานดา และแบบเรี ยน การจัดชั้นเรี ยนแบบนี้ไม่เอื้อต่อการสอนตาม
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หลักสู ตรใหม่ นักการศึกษาจึงไม่แนะนาให้ใช้มากนัก อาจใช้ได้เป็ นบางครั้งเท่านั้นถ้าจาเป็ นต่อ
วิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่ไม่ควรยึดถือเป็ นแบบอย่างตลอดไป
2. ชั้นเรี ยนแบบนวัตกรรม
ชั้นเรี ยนแบบนวัตกรรมเป็ นชั้นเรี ยนที่เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนใหม่ ๆ เช่น การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ แบบโฟร์แมท แบบสตอรี่ ไลน์ แบบ
โครงงาน เป็ นต้น ซึ่งนักเรี ยนจะมีอิสระในการเรี ยน อาจเรี ยนเป็ นกลุ่ม หรื อเป็ นรายบุคคล โดยมีครู
เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา การจัดชั้นเรี ยนจึงมีรูปแบบการจัดโต๊ะเก้าอี้ในลักษณะต่าง ๆ ไม่จาเป็ นต้องเรี ยง
แถวหันหน้าเข้าหาครู เช่น จัดเป็ นรู ปตัวที ตัวยู วงกลม หรื อจัดเป็ นกลุ่ม
2.1 ลักษณะการจัดชั้นเรี ยน การจัดชั้นเรี ยนแบบนวัตกรรมนี้ โต๊ะครู ไม่
จาเป็ นต้องอยูห่ น้าชั้น อาจเคลื่อนย้ายไปตามมุมต่าง ๆ การจัดโต๊ะนักเรี ยนจะเปลี่ยนรู ปแบบไปตาม
ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู ส่ วนใหญ่นิยมจัดโต๊ะเป็ นกลุ่ม เพื่อให้นกั เรี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน มีการจัดศูนย์สนใจ มีสื่อการสอนในรู ปของชุดการสอน หรื อเครื่ องช่วย
สอนต่าง ๆ ไว้ให้นกั เรี ยนศึกษาด้วยตนเองหรื อศึกษาร่ วมกับเพื่อน มีการตกแต่งผนังห้องและ
เปลี่ยนแปลงสภาพ แวดล้อมให้เหมาะสมกับเรื่ องที่นกั เรี ยนกาลังเรี ยน
2.2 บทบาทของครู และนักเรี ยน การจัดชั้นเรี ยนแบบนี้ครู จะเป็ นผูก้ ากับและ
แนะแนวนักเรี ยนเป็ นผูแ้ สดงบทบาท ครู จะพูดน้อยลง ให้นกั เรี ยนได้คิด ได้ถาม ได้แก้ปัญหา และ
ได้ทากิจกรรมด้วยตนเอง นักเรี ยนอาจจะเรี ยนด้วยตนเองจากสื่ อประสม เช่น บทเรี ยนแบบ
โปรแกรม ชุดการสอนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ครู จะเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา และช่วยเหลือเมื่อจาเป็ น
ดังนั้นการจัดชั้นเรี ยนแบบนี้ จึงเป็ นการจัดชั้นเรี ยนที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสู ตรที่
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้คิดค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และลงมือปฏิบตั ิจริ งทุกขั้นตอน จนสามารถเรี ยนรู ้
ได้ตนเอง กล่าวได้วา่ ในการจัดชั้นเรี ยนผูส้ อนสามารถจัดได้ 2 แบบทั้งแบบธรรมดาและแบบ
นวัตกรรม แต่เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสู ตร การจัดชั้นเรี ยนแบบนวัตกรรมจะเป็ น
แบบที่เหมาะสมเพราะสะดวกแก่การที่ผเู ้ รี ยนจะค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง สะดวกแก่การทางาน
กลุ่มกับเพื่อน สะดวกแก่การทดลองหรื อทากิจกรรมต่างๆ ผูส้ อนจึงควรจัดชั้นเรี ยนแบบนวัตกรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.5. หลักกำรจัดชั้นเรียน
เนื่องจากชั้นเรี ยนมีความสาคัญ เปรี ยบเสมือนบ้านที่สองของนักเรี ยน นักเรี ยนจะใช้
เวลาอยูใ่ นชั้นเรี ยนประมาณวันละ 5-6 ชัว่ โมง อิทธิ พลของชั้นเรี ยนจึงมีมากพอที่จะปลูกผังลักษณะ
ของเด็กให้เป็ นแบบที่ตอ้ งการได้ เช่น ให้เป็ นตัวของตัวเอง ให้สามารถทางานเป็ นหมู่คณะได้ดี ให้
ชอบแสวงหาความรู ้อยูเ่ สมอ ให้มีความรับผิดชอบ ให้รู้จกั คิดวิเคราะห์
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อนุวฒั น์ แก้วจันทร์ (http://www.l3nr.org/posts/509653 : online) ได้สรุ ปหลักการจัด
ชั้นเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะนิสัยดังประสงค์ และมีความรู ้สึกอบอุ่นสบายใจในการอยูใ่ น
ชั้นเรี ยนดังต่อไปนี้
1. การจัดชั้นเรี ยนควรให้ยืดหยุน่ ได้ตามความเหมาะสม ชั้นเรี ยนควรเป็ นห้องใหญ่
หรื อกว้างเพื่อสะดวกในการโยกย้ายโต๊ะเก้าอี้ จัดเป็ นรู ปต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนการสอน
ถ้าเป็ นห้องเล็ก ๆ หลาย ๆ ห้องติดกัน ควรทาฝาเลื่อน เพื่อเหมาะแก่การทาให้ห้องกว้างขึ้น
2. ควรจัดชั้นเรี ยนเพื่อสร้างเสริ มความรู ้ทุกด้าน โดยจัดอุปกรณ์ในการทากิจกรรม
หรื อหนังสื ออ่านประกอบที่น่าสนใจไว้ตามมุมห้อง เพื่อนักเรี ยนจะได้คน้ คว้าทากิจกรรม ควรติด
อุปกรณ์รูปภาพและผลงานไว้ เพือ่ ให้เกิดการเรี ยนรู ้
3. ควรจัดชั้นเรี ยนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกาย สติปัญญา
อารมณ์ และสังคม ซึ่ งมีอิทธิ ผลต่อความเป็ นอยูแ่ ละการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นอันมาก ครู มีส่วนช่วย
เสริ มสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีได้ เช่น ให้นกั เรี ยนจัดหรื อติดอุปกรณ์ให้มีสีสวยงาม จัดกระถาง
ต้นไม้ประดับชั้นเรี ยน จัดที่วา่ งของชั้นเรี ยนให้นกั เรี ยนทากิจกรรม คอยให้คาแนะนาในการอ่าน
หนังสื อ ค้นคว้าแก้ปัญหา และครู ควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยน ไม่ให้เครี ยด เป็ นกันเองกับ
นักเรี ยนให้นกั เรี ยนรู ้สึกมีความปลอดภัย สะดวกสบายเหมือนอยูท่ ี่บา้ น
4. ควรจัดชั้นเรี ยนเพื่อเสริ มสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงาม ชั้นเรี ยนจะน่าอยูก่ ็ตรงที่
นักเรี ยนรู ้จกั รักษาความสะอาด ตั้งแต่พ้นื ชั้นเรี ยน โต๊ะม้านัง่ ขอบประตูหน้าต่าง ขอบกระดาน
ชอล์ก แปรงลบกระดาน ฝาผนังเพดาน ซอกมุมของห้อง ถังขยะต้องล้างทุกวัน เพื่อไม่ให้มีกลิ่น
เหม็น และบริ เวณที่ต้ งั ถังขยะจะต้องดูแลเป็ นพิเศษ เพราะเป็ นแหล่งบ่อเกิดเชื้ อโรค
5. ควรจัดชั้นเรี ยนเพื่อสร้างความเป็ นระเบียบ ทุกอย่างจัดให้เป็ นระเบียบทั้ง
อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ เช่น การจัดโต๊ะ ชั้นวางของ และหนังสื อ แม้แต่การใช้สิ่งของก็ให้นกั เรี ยนได้
รู ้จกั หยิบใช้ เก็บในที่เดิม จะให้นกั เรี ยนเคยชินกับความเป็ นระเบียบ
6. ควรจัดชั้นเรี ยนเพื่อสร้างเสริ มประชาธิ ปไตย โดยครู อาจจัดดังนี้
6.1 จัดให้นกั เรี ยนเข้ากลุ่มทางาน โดยให้มีการหมุนเวียนกลุ่มกันไป เพื่อให้ได้
ฝึ กการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
6.2 จัดที่นงั่ ของนักเรี ยนให้สลับที่กนั เสมอ เพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิ ที่จะนัง่ ในจุด
ต่าง ๆ ของห้องเรี ยน
6.3 จัดโอกาสให้นกั เรี ยนได้หมุนเวียนกันเป็ นผูน้ ากลุ่ม เพื่อฝึ กการเป็ นผูน้ าและ
ผูต้ ามที่ดี
7. ควรจัดชั้นเรี ยนให้เอื้อต่อหลักสู ตร หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปั จจุบนั
เน้นการจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง และให้ใช้กระบวนการสอนต่าง ๆ ดังนั้น
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ครู จึงควรจัดสภาพห้องให้เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ เช่น การจัดที่นงั่ ในรู ปแบบต่าง ๆ อาจเป็ นรู ป
ตัวยู ตัวที หรื อครึ่ งวงกลม หรื อจัดเป็ นแถวตอนลึกให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ
การจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกกล้าถามกล้าตอบ กล้าแสดงความคิดเห็น เกิดความ
ใคร่ รู้ ใคร่ เรี ยน ซึ่ งจะเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาตน พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม และเป็ นคนเก่ง ดี
มีความสุ ขได้ในที่สุด
จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุ ปได้วา่ หลักการจัดชั้นเรี ยน คือ การจัดบรรยากาศทางด้าน
กายภาพ และการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาในชั้นเรี ยนให้เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ และเพื่อ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพของ
ประเทศชาติต่อไป ลักษณะของชั้นเรี ยนที่ดีเพื่อให้การจัดชั้นเรี ยนที่ถูกต้องตามหลักการ ผูส้ อนควร
ได้ทราบถึงลักษณะของชั้นเรี ยนที่ดี สรุ ปได้ดงั นี้
1. ชั้นเรี ยนที่ดีควรมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุ ขลักษณะ
2. จัดโต๊ะเก้าอี้และสิ่ งที่ที่อยูใ่ นชั้นเรี ยนให้เอื้ออานวยต่อการเรี ยนการสอน และ
กิจกรรมประเภทต่าง ๆ
3. ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนอย่างมีความสุ ข มีอิสระ เสรี ภาพ และมีวนิ ยั ในการดูแล
ตนเอง
4. ใช้ประโยชน์ช้ นั เรี ยนให้คุม้ ค่า ครู อาจดัดแปลงให้เป็ นห้องประชุม ห้องฉาย
ภาพยนตร์และอื่น ๆ
5. จัดเตรี ยมชั้นเรี ยนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การทางานกลุ่ม
การสาธิต การแสดงบทบาทสมมุติ
6. สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ให้ความเป็ นกันเองกับผูเ้ รี ยน
2.6 กำรเตรียมตัวเพื่อกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
สันติ บุญภิรมย์ (2557 : 115-116) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการชั้นเรี ยน
(Element of Classroom Management) เพื่อให้ช้ นั เรี ยนได้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน ดังนั้น จึงมี
การจัดองค์ประกอบของการจัดการชั้นเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังต่อไปนี้
1. ครู ที่สามารถบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะสร้างข้อกาหนดที่ชดั เจน
และมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิที่นาไปสู่ พฤติกรรมที่ชดั เจน และจัดกิจกรรมในห้องเรี ยนให้ประสาน
สอดคล้อง ด้วยความระมัดระวังในระหว่างที่เกิดการเปลี่ยนคาบสอนในตอนเริ่ มต้นและสุ ดสิ้ น
การสอน
2. ครู ที่สามารถบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะพัฒนาระบบในการยึด
เหนี่ยวนักเรี ยนให้รับผิดชอบการเรี ยนและพฤติกรรมในห้องเรี ยน
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3. นอกเหนือจากการจะต้องมีทกั ษะในการวางแผนและการดาเนินการให้เกิด
ความสอดคล้อง ครู ก็ยงั คงต้องเผชิญกับความยุง่ ยากลาบาก หรื อนักเรี ยนที่ไม่ต้ งั ใจเรี ยนที่มกั จะ
ก่อกวนมากกว่าจะร่ วมมือในกิจกรรมการเรี ยนรู ้อีกด้วย
4. ครู ที่สามารถบริ หารจัดการให้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้องมีทกั ษะในการเข้าไป
สอดแทรกแก้ปัญหาโดยทันท่วงทีกบั นักเรี ยนที่สร้างปั ญหาและต้องดาเนินการด้วยความยุติธรรม
ด้วย
5. ครู ที่สามารถบริ หารจัดการได้ยอมรับในความสาคัญของอิทธิ พลระหว่างบุคคล
คนแต่ละคนสามารถจะมีอิทธิ พลเหนือผูอ้ ื่นได้ดว้ ยวิธีการ 5 วิธี ดังนี้
1) ความสามารถในการควบคุมและให้รางวัลที่มีค่า
2) ความสามารถในการที่จะระงับการให้รางวัล
3) ความมีอานาจโดยกฎหมาย ซึ่ งเป็ นทรัพย์สมบัติที่มีมาพร้อมกับตาแหน่ง
หน้าที่
4) ความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อมีความรู ้เฉพาะทาง
5) ความเป็ นผูม้ ีเสน่ห์ หรื อเป็ นสมาชิกของกลุ่มที่มีอิทธิ พล
6. ครู สามารถจะกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมที่คาดหวังได้ดว้ ยการยกย่องชมเชย การ
ให้รางวัลและการลงโทษ
7. วิธีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน เป็ นต้นว่า การยืนยันความถูกต้องเกี่ยวกับความ
ประพฤติ ความคาดหวัง เมื่อครู วางแผนกาหนดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ หรื อพิจารณาว่า
จะใช้พ้นื ที่ในห้องเรี ยนทาประโยชน์อะไรได้บา้ ง ก็คือครู กาลังตัดสิ นใจครั้งสาคัญในการพิจารณา
ว่าจะทาให้เกิดผลต่อระบบบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ในทานองเดียวกันทุกกลยุทธ์ที่จะสร้างชุมชน
แห่งการเรี ยนรู ้ที่สร้างผลผลิต เช่น การช่วยให้ช้ นั เรี ยนพัฒนาการทางานเป็ นกลุ่ม สร้างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และทาให้เกิดความซื่ อสัตย์ จริ งใจ เปิ ดเผย ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยน
2.7 ควำมสำคัญของกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความสาคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอน
และการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และการควบคุมชั้นเรี ยน ดังต่อไปนี้ (ธนิศ ภู่ศิริ และธี รยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ
อยุธยา. 2555 : 9-31)
1. ช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ผูส้ อนสามารถดาเนิน
กิจกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างราบรื่ นและต่อเนื่ องโดยปราศจากการรบกวนใดๆ ทั้งนี้เพราะ
ผูเ้ รี ยนจะให้ความสนใจและร่ วมมือในการเรี ยนการสอนเป็ นอย่างดี
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2. ผูเ้ รี ยนในชั้นเรี ยนจะเรี ยนรู ้และอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข เพราะทุกคนรู ้วา่
จะต้องปฏิบตั ิตนอย่างไรในการเรี ยนและทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ช่วยป้ องกันมิให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับระเบียบวินยั หรื อปั ญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ เพราะผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดระเบียบและข้อบังคับต่างๆของห้องเรี ยนด้วย
จึงไม่กล้าที่จะฝ่ าฝื น
4. ช่วยให้ผสู ้ อนให้เวลาสอนได้เต็มที่ โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลากับการต้องคอย
แก้ปัญหาพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรี ยน
5. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีได้ เห็นตัวอย่างที่ดี ซึ่ง
จะเป็ นการช่วยปลูกฝังสร้างเสริ มคุณลักษณะที่ดีในด้านความเป็ นระเบียบวินยั การควบคุมตนเอง
การยอม รับกติกาของสังคม ความสามัคคี การยอมรับผูอ้ ื่น และอื่นๆ อันเป็ นลักษณะที่สาคัญต่อการ
ดารงอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ห้องเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยให้การเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิภาพ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออานวยอย่างมีความสุ ข
ปราศจากปัญหาและการรบกวนใดๆ ผูส้ อนสามารถใช้เวลาสอนได้เต็มที่ ผูเ้ รี ยนได้รับการปลูกฝัง
สร้างเสริ มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการอยูร่ ่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตยอันเป็ นเป้ าหมายสาคัญ
ของการจัดการเรี ยนการสอนในปัจจุบนั
2.8 บทบำทหน้ ำที่ของครู ในกำรบริหำรจัดกำรชั้ นเรียนด้ ำนวิชำกำร
โรงเรี ยนต่าง ๆ คาดหวังกับความสามารถด้านวิชาการของผูเ้ รี ยน รวมทั้งครู ก็คาดหวัง
กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้นของผูเ้ รี ยน ซึ่ งงานวิจยั ต่าง ๆ ก็ช้ ีให้เห็นว่า พัฒนาการทางการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนนั้นไม่ได้ข้ ึนกับเทคนิคการสอนของครู เพียงอย่างเดียว หากแต่ตอ้ งมีความสัมพันธ์
กับการจัดการห้องเรี ยนด้านวิชาการของครู ดังนั้นครู จึงควรให้ความสาคัญและสนใจในการจัด
ห้องเรี ยนเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ฆนัท ธาตุทอง (2552) ได้เสนอแนวปฏิบตั ิสาหรับการจัดการห้องเรี ยนด้านวิชาการ
ดังนี้
1. การช่วยให้นกั เรี ยนมีความหวังว่าตนเองจะประสบความสาเร็ จ ประกอบด้วย
1.1 ให้นกั เรี ยนตระหนักว่า ครู มีความคาดหวังด้านวิชาการกับนักเรี ยนใน
ระดับสู ง
1.2 บอกข้อกาหนดและรายละเอียดที่เป็ นตัวบ่งชี้ความสาเร็ จในการเรี ยน
1.3 สร้างโอกาสที่หลากหลายให้นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จ
1.4 ให้นกั เรี ยนกาหนดเป้ าหมายระยะสั้น
1.5 ช่วยให้นกั เรี ยนรู ้จกั ประเมินความก้าวหน้าของตนเองตามเป้ าหมาย
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ที่กาหนดไว้
1.6 ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเพื่อช่วยให้นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงความสาเร็ จกับ
ความพยายามและความสามารถของตนเอง
1.7 ช่วยให้นกั เรี ยนควบคุมตนเองเพื่อความสาเร็ จในการเรี ยน
1.8 ให้ขอ้ มูลที่ช่วยทาให้นกั เรี ยนทราบผลการทางานของตนเอง
2. การทาให้นกั เรี ยนสนใจเนื้ อหาบทเรี ยน ประกอบด้วย
2.1 ใช้เวลาทาความเข้าใจกับสิ่ งที่นกั เรี ยนเห็นว่าสาคัญและน่าสนใจ
2.2 เลือกหัวข้อและงานที่นกั เรี ยนสนใจ
2.3 บอกขั้นตอนของกิจกรรมตั้งแต่เริ่ มบทเรี ยน
2.4 บอกวัตถุประสงค์การเรี ยนและสิ่ งที่ครู คาดหวังตั้งแต่เริ่ มต้นบทเรี ยน
2.5 ใช้คาถามและกิจกรรมที่ทาให้นกั เรี ยนสนใจเนื้ อหาบทเรี ยน
2.6 สอนรายวิชาและหัวข้อต่าง ๆ ให้น่าสนใจมีสาระและท้าทาย
3. การเน้นความสัมพันธ์ของเนื้อหาบทเรี ยน ประกอบด้วย
3.1 เลือกวัตถุประสงค์การเรี ยนและกิจกรรมที่มีความสาคัญ
3.2 บอกความสาคัญของสิ่ งที่จะเรี ยน
3.3 ดัดแปลงการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับความรู ้ความเข้าใจ
3.4 ประสบการณ์ส่วนตัว
3.5 ให้นกั เรี ยนได้ใช้สิ่งที่เรี ยนไปแล้ว
3.6 นาเสนอเนื้ อหาบทเรี ยนที่เกี่ยวกับชีวติ จริ งและตัวอย่างที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อ
แสดงความสัมพันธ์
4. การใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายตลอดบทเรี ยนเพื่อสร้างความสนใจ
ประกอบด้วย
4.1 ใช้วธิ ีการสอนที่หลากหลายตลอดบทเรี ยน
4.2 ใช้เกมสถานการณ์จาลองหรื อวิธีที่สนุกสนาน
4.3 ทาสิ่ งที่ไม่คาดคิดเป็ นครั้งคราว
5. การวางแผนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
5.1 ทาให้การเรี ยนมีชีวติ ชีวา มีการค้นคว้าผจญภัย และมีปฏิสัมพันธ์เท่าที่จะทา
ได้
5.2 ใช้วธิ ี การมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายตามแบบการเรี ยนและแบบ
การคิดของผูเ้ รี ยน
6. การเลือกกลยุทธ์ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนอยากรู ้อยากเห็นประกอบด้วย

37
6.1 เลือกงานที่ทาให้เห็นคุณค่าของการมีใจจดจ่อ การค้นพบ การใคร่ รู้ การ
บุกเบิก และการมีจินตนาการ
6.2 ใช้ประวัติชีวติ จริ งเรื่ องราวต่าง ๆ เป็ นสื่ อให้ผเู ้ รี ยนสารวจความคิดและ
อารมณ์ของตน
7. การเลือกกลยุทธ์และการนาเสนอเนื้อหาที่มีความท้าทายและความยาก
7.1 มอบหมายงานที่ระดับความยากปานกลางเพื่อให้นกั เรี ยนสามารถทาสาเร็ จ
โดยใช้ความพยายามอย่างเหมาะสม
7.2 แบ่งงานยากออกเป็ นงานย่อย ๆ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนทาได้สาเร็ จโดยไม่ตอ้ ง
ใช้ความพยายามมากเกินไป
7.3 เน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ข้ นั สู ง
7.4 เฝ้าติดตามระดับความยากของงานและการทดสอบ
8. การจัดกลุ่มนักเรี ยนให้ทางานประกอบด้วย
8.1 วางแผนใช้กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมแบบร่ วมมือและแบบแข่งขัน
8.2 สร้างความร่ วมมือและการทางานเป็ นทีม
9. การออกแบบบทเรี ยนที่ทาให้นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จประกอบด้วย
9.1 ออกแบบกิจกรรมที่นานักเรี ยนไปพบความสาเร็ จ
9.2 ปรับงานให้สนองแรงจูงใจของนักเรี ยน
9.3 บอกสิ่ งที่ครู คาดหวังและสิ่ งที่นกั เรี ยนต้องการ
9.4 สร้างสภาพแวดล้อมของการสนับสนุนส่ งเสริ ม
9.5 ใช้เนื้อหาบทเรี ยนที่นกั เรี ยนคุน้ เคยเป็ นตัวอย่างก่อน แล้วจึงใช้เนื้อหาที่ไม่
คาดคิดเป็ นตัวอย่างในการอธิ บายแนวคิดและหลักการ
9.6 ลดพฤติกรรมวิตกกังวล
10. การให้นกั เรี ยนได้ควบคุมห้องเรี ยนประกอบด้วย
10.1 สร้างความรู ้สึกการเป็ นผูค้ วบคุม โดยให้นกั เรี ยนมีโอกาสตัดสิ นใจ
10.2 เฝ้าติดตามว่าเป้ าหมายและงานที่นกั เรี ยนเลือกมีความยากระดับใด
11. การแสดงความสนใจและความกระตือรื อร้นในเนื้ อหาบทเรี ยนและโครงงาน
ประกอบด้วย
11.1 เป็ นตัวแบบความสนใจและความกระตือรื อร้นในบทเรี ยนและในการ
เรี ยนรู ้
11.2 แสดงความกระตือรื อร้น
11.3 แนะนางานที่ให้นกั เรี ยนทาอย่างกระตือรื อร้น
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11.4 คาดหวังให้นกั เรี ยนสนใจ ไม่เบื่อหน่าย
12. การให้โอกาสนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ประกอบด้วย
12.1 เน้นบทเรี ยนที่นาเสนอแนวคิดระดับกลาง ๆ มีสาระสาคัญแต่ไม่มาก
จนเกินไป
12.2 นาเสนอแนวคิดสาธิต อภิปราย มอบหมายงานให้ชดั เจน
12.3 นาเสนอเนื้ อหาด้วยสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมและเชื่ อมโยงความรู ้ที่ไม่คุน้ เคย เข้า
กับความรู ้เดิมของนักเรี ยน
12.4 เชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั เนื้อหาที่เรี ยนมาก่อน
12.5 เพิม่ เติมความรู ้มากกว่าที่ปรากฏในตาราเรี ยน
12.6 เมื่อถามคาถามขั้นสู งต้องชี้แนะความคิด
12.7 ให้นกั เรี ยนสรุ ปเปรี ยบเทียบและนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ จริ ง
13. การสนับสนุนนักเรี ยนที่พยายามทาความเข้าใจบทเรี ยนประกอบด้วย
13.1 ครู เป็ นแบบอย่างการคิดและการแก้ปัญหา และเมื่อนักเรี ยนมีปัญหาครู
ต้องแก้ปัญหาร่ วมกับนักเรี ยน
13.2 ทาให้กระบวนการขั้นตอนการเรี ยนการสอนง่าย
13.3 สนับสนุนความพยายามแบบร่ วมมือโดยให้นกั เรี ยนทุกคนเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของกลุ่ม
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ในการจัดการห้องเรี ยนด้านวิชาการคุณครู ตอ้ งดาเนินการอย่าง
เป็ นระบบ ประกอบด้วยการกาหนดข้อตกลงการเรี ยนรู ้ร่วมกัน กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
วางแผนตัดสิ นใจ จัดการเปลี่ยนแปลง ประสานงาน แก้ไขความขัดแย้งแก้ปัญหา จัดระบบงาน
บริ หารห้องเรี ยน บริ หารนักเรี ยน บริ หารทรัพยากร ผูป้ ระเมินผล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
2.9 บทบำทหน้ ำที่ของครู ในกำรบริหำรจัดกำรห้ องเรี ยนด้ ำนกำรปกครอง
งานด้านการปกครองในห้องเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน ซึ่งครู ตอ้ งจัดการห้องเรี ยนให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยโดยใช้งานด้านการปกครองเป็ น
เครื่ องมือ โดยเฉพาะการพัฒนาพฤติกรรมในห้องเรี ยน ซึ่ งมีสาระสาคัญที่ครู ตอ้ งดาเนิ นการดังนี้
ฆนัท ธาตุทอง (2552) ได้เสนอแนวปฏิบตั ิดา้ นการปกครอง ดังนี้
1. การจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูเ้ รี ยน
พฤติกรรมในห้องเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนแสดงออกมาทั้งในด้านบวกและด้านลบ ล้วน
แล้วแต่มีสาเหตุที่แตกต่างกัน ครู ตอ้ งให้ความสนใจทุกพฤติกรรม โดยนาพฤติกรรมด้านบวกมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และต้องควบคุมปรับปรุ งแก้ไขพฤติกรรม
ด้านลบโดยมีแนวทางการจัดการห้องเรี ยนโดยการกาหนดกฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสม
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กฎระเบียบ หมายถึง มาตรฐานของพฤติกรรมทัว่ ๆ ไปหรื อความคาดหวังที่
ผูเ้ รี ยนต้องปฏิบตั ิตาม
วิธีปฏิบตั ิ หมายถึง การกระทาที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็ นสิ่ งที่จะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยนและการทางาน ซึ่งควรสารวจความจาเป็ นที่จะต้องมี
กฎระเบียบและ เลือกกฎระเบียบ โดยมีแนวทางในการเลือกกฎระเบียบสาหรับห้องเรี ยน ดังนี้
1. กฎระเบียบสาหรับห้องเรี ยนต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของโรงเรี ยน
2. ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดกฎระเบียบในระดับที่ไม่ทาให้ครู รู้สึก
อึดอัด และต้องเหมาะสมกับวัยและความคิดของผูเ้ รี ยน
3. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมและแปลพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็ น
กฎระเบียบของห้องเรี ยนโดยใช้สานวนภาษาเชิงบวก
4. เน้นเฉพาะพฤติกรรมที่สาคัญเท่านั้น
5. มีจานวนกฎระเบียบที่ไม่มากเกินไป (ประมาณ 3-6 ข้อ)
6. เขียนข้อความกฎระเบียบด้วยคาง่ายๆและสั้นกะทัดรัด
7. กฎระเบียบควรบ่งบอกพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้
8. ระบุรางวัลที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับจากการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และระบุวธิ ี
ลงโทษ ถ้าผูเ้ รี ยนฝ่ าฝื นกฎระเบียบ
9. เลือกรางวัลและกาหนดผลที่จะเกิดตามมา
10. สอนและทบทวนกฎระเบียบโดยมีแนวทางดังนี้
10.1 วางแผนการอภิปรายและการสอนกฎระเบียบในชัว่ โมงแรกของ
การสอน
10.2 อภิปรายความจาเป็ นที่จะต้องมีกฎระเบียบเหล่านั้น
10.3 ชี้แจงให้ผเู ้ รี ยนทราบความคาดหวังสาหรับกฎระเบียบแต่ละข้อ
ยกตัวอย่าง และเน้นผลด้านบวก
10.4 แจ้งให้ผเู ้ รี ยนทราบถึงผลที่จะเกิดตามมาเมื่อมีการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบหรื อเมื่อไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
10.5 ตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจถูกต้องตรงกัน
10.6 ส่ งสาเนากฎระเบียบให้ผปู ้ กครองและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทราบ
10.7 ติดประกาศแจ้งกฎระเบียบในที่ ๆ เหมาะสมถาวรเห็นกันอย่าง
ทัว่ ถึง
10.8 ย้าเตือนกฎระเบียบเป็ นครั้งคราวกับผูเ้ รี ยนทั้งชั้นเมื่อมีการฝ่ าฝื น
10.9 ทบทวนกฎระเบียบกับผูเ้ รี ยนทั้งห้องเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
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11. ให้ผเู ้ รี ยนยอมรับกฎระเบียบ
12. วิธีปฏิบตั ิท้ งั นี้เมื่อพิจารณาสถานที่ที่ตอ้ งจัดการให้มีวธิ ี ปฏิบตั ิสาหรับ
ห้องเรี ยนมีดงั นี้
12.1 วิธีปฏิบตั ิในการใช้หอ้ งเรี ยน
12.1.1 โต๊ะครู และพื้นที่ส่วนที่ใช้เป็ นที่เก็บสิ่ งของต่างๆ
12.1.2 โต๊ะนักเรี ยนและส่ วนที่ใช้เป็ นที่เก็บของใช้ส่วนตัวแต่ละคน
12.1.3 ส่ วนที่เป็ นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับผูเ้ รี ยนใช้ร่วมกัน
12.1.4 ที่เหลาดินสอ ที่ทิ้งขยะ อ่างล้างมือ และที่ดื่มน้ า
12.1.5 ห้องสุ ขา
12.1.6 พื้นที่เรี ยนหนังสื อ บริ เวณสาหรับคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) บริ เวณ
สาหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่ วนที่เป็ นศูนย์กลาง และส่ วนสาหรับการจัดนิทรรศการ
12.2 วิธีปฏิบตั ิการเข้าออกห้องเรี ยน
12.2.1 การเริ่ มต้นของวันเรี ยน
12.2.2 การออกจากห้องเรี ยน
12.2.3 การกลับเข้าห้องเรี ยน
12.2.4 การสิ้ นสุ ดของวันเรี ยน
12.3 วิธีปฏิบตั ิสาหรับพื้นที่ที่ไม่ใช่หอ้ งเรี ยน
12.3.1 ห้องสุ ขาและที่ดื่มน้ า
12.3.2 ห้องสมุดและทรัพยากรในการเรี ยน
12.3.3 สานักงานของโรงเรี ยน
12.3.4 สนามของโรงเรี ยน
12.3.5 โรงอาหาร
12.3.6 ตูเ้ ก็บของใช้ส่วนตัว
12.3.7 การฝึ กการดับเพลิงและภัยต่าง ๆ
12.4 วิธีปฏิบตั ิสาหรับกิจกรรมที่ตอ้ งทาร่ วมกันทั้งชั้น และสาหรับการ
เรี ยนการสอนและ/หรื อที่ผเู ้ รี ยนต้องทาที่โต๊ะเรี ยนของตนเอง
12.4.1 การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
12.4.2 สัญญาณสาหรับบอกให้ผเู ้ รี ยนตั้งใจเรี ยน
12.4.3 การคุยกันระหว่างเรี ยน
12.4.4 การมอบหมายงานให้ทา
12.4.5 การเฉลี่ยการใช้หนังสื อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
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12.4.6 การขอความช่วยเหลือ
12.4.7 การส่ งงาน
12.4.8 งานหรื อสิ่ งที่ตอ้ งทาภายหลังจากงานแต่ละชิ้นเสร็ จสิ้ น
12.4.9 การทางานเพิม่ เติม
12.4.10 วิธีปฏิบตั ิเมื่อไม่ได้นงั่ ประจาโต๊ะเรี ยน
12.5 วิธีปฏิบตั ิขณะทางานกลุ่มย่อย
12.5.1 ให้ทุกคนพร้อมที่จะทางาน
12.5.2 แจกวัสดุให้กบั ทุกกลุ่ม
12.5.3 ให้ผเู ้ รี ยนเข้ากลุ่มให้เรี ยบร้อย
12.5.4 พฤติกรรมที่คาดหวังภายในกลุ่ม
12.5.5 พฤติกรรมที่คาดหวังของกลุ่ม
12.5.6 เริ่ มต้นชัว่ โมงเรี ยน
12.5.7 ตรวจสอบการเข้าเรี ยน
12.5.8 ตรวจสอบผูเ้ รี ยนที่ขาดเรี ยน
12.6 ตรวจสอบผูเ้ รี ยนที่มาสาย
12.6.1 พฤติกรรมที่คาดหวังจากผูเ้ รี ยน
12.6.2 สิ่ งของที่ตอ้ งนามาในห้องเรี ยน
12.6.3 การเคลื่อนย้ายโต๊ะที่นงั่ ของผูเ้ รี ยน
12.7 ท้ายชัว่ โมงเรี ยน
12.7.1 สรุ ปเนื้ อหาทั้งหมด
12.7.2 เก็บคืนวัสดุให้เรี ยบร้อย
12.7.3 เตรี ยมพร้อมออกจากห้องเรี ยน
12.8 วิธีปฏิบตั ิอื่นๆ
12.8.1 ผูช้ ่วยประจาห้องเรี ยน (ถ้ามี)
12.8.2 พฤติกรรมขณะทางานล่าช้าหรื อมีอุปสรรคขัดขวาง
12.8.3 การจัดแบ่งเวลาสาหรับอาหารกลางวัน
13. สารวจความจาเป็ นที่จะต้องมีวธิ ีปฏิบตั ิ
14. เลือกวิธีปฏิบตั ิ
15. สอนและทบทวนวิธีปฏิบตั ิ
15.1 อธิ บายวิธีปฏิบตั ิทนั ทีก่อนที่จะเริ่ มกิจกรรมในครั้งแรก
15.2 สาธิตวิธีปฏิบตั ิ
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15.3 ให้ผเู ้ รี ยนลองทาด้วยความเข้าใจ
15.4 ให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
15.5 สอนซ้ าถ้าจาเป็ น
15.6 ในช่วงสัปดาห์แรกจะต้องทบทวนวิธีปฏิบตั ิก่อนเริ่ มกิจกรรม
ทุกครั้ง
15.7 ทบทวนวิธีปฏิบตั ิท้ งั หมดภายหลังวันหยุดที่ติดต่อกันหลายวัน
2. การช่วยให้ผเู ้ รี ยนจดจ่ออยูก่ บั งานดังนี้
2.1 ขจัดสิ่ งที่รบกวนความสนใจ
2.2 จัดหาสิ่ งสนับสนุนพร้อมกับการกาหนดกิจวัตรประจาวัน
2.3 ส่ งเสริ มพฤติกรรมที่เหมาะสม
2.4 สร้างความสนใจ
2.5 ให้ตวั ชี้นา
2.6 ช่วยให้นกั เรี ยนเอาชนะอุปสรรค
2.7 นาผูเ้ รี ยนไปสู่ พฤติกรรมที่ตอ้ งการ
2.8 ดัดแปลงหรื อปรับบทเรี ยน
2.9 ให้เวลานอกที่ไม่ใช่การลงโทษ
2.10 ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยน
3. การจัดการเมื่อผูเ้ รี ยนประพฤติปฏิบตั ิไม่เหมาะสม
3.1 ปฏิกิริยาตอบโต้อย่างนุ่มนวลไม่ใช่การลงโทษผูเ้ รี ยน แต่เป็ นวิธีที่ใช้จดั การ
กับผูเ้ รี ยน ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม โดยใช้ควบคู่ไปกับการแนะนาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจว่า อะไร
ควรทา อะไรไม่ควรทา ปฏิกิริยาตอบโต้อย่างนุ่มนวลมีท้ งั ที่ตอ้ งใช้คาพูดและไม่ตอ้ งใช้คาพูด
3.2 ปฏิกิริยาตอบโต้ที่ไม่ตอ้ งใช้คาพูด โดยแสร้งไม่สนใจกับผูเ้ รี ยนที่มี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
3.3 ใช้สัญญาณที่ไม่ใช่คาพูด
3.3.1 ยืนใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน
3.3.2 สัมผัสตัวผูเ้ รี ยน
3.4 ปฏิกิริยาที่เป็ นคาพูด
3.4.1 ระหว่างการสอนให้เรี ยกชื่อผูเ้ รี ยน
3.4.2 ใช้อารมณ์ขนั
3.4.3 ส่ งข้อความจากใจครู ซ่ ึ งเป็ นข้อความบ่งบอกพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ผลกระทบที่มีต่อผูอ้ ื่นหรื อข้อความที่บอกความรู ้สึกของครู ที่มีต่อผลกระทบนั้นๆ
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3.4.4 ใช้คาพูดด้านบวก
3.4.5 เตือนผูเ้ รี ยนให้นึกถึงกฎระเบียบ
3.4.6 ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเลือก
3.4.7 ถามคาถาม “นักเรี ยนกาลังทาอะไร”
3.4.8 การปรามด้วยคาพูด
3.5 ปฏิกิริยาตอบโต้ระดับปานกลางเป็ นการลงโทษที่ใช้เพื่อจัดการพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ก็เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์น้ นั
3.5.1 ยกเลิกสิ ทธิพิเศษ
3.5.2 เปลี่ยนตาแหน่งที่นงั่
3.5.3 ให้ผเู ้ รี ยนเขียนระบายความรู ้สึกที่สะท้อนปัญหา
3.5.4 ให้เวลานอกกับผูเ้ รี ยน
3.5.5 กักตัวผูเ้ รี ยน
3.5.6 ติดต่อผูป้ กครอง
3.5.7 ให้ผเู ้ รี ยนพบผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู มีบทบาทที่สาคัญในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเพื่อให้การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
เกิดขึ้นอย่างเต็มที่และดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งหน้าที่ในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
ประกอบด้วยหน้าที่ดา้ นการธุรการ ด้านวิชาการ และด้านการปกครอง ด้านธุรการ ครู มีหน้าที่
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการห้องเรี ยน และการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา ใน
ด้านวิชาการ ได้แก่ งานหลักสู ตรและการนาหลักสู ตรไปใช้งานการเรี ยนการสอน งานวัสดุ
ประกอบด้วย หลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน งานส่ งเสริ มการสอน งานวัดผลประเมินผล
งานห้องสมุดงานนิเทศการศึกษา งานวางแผน และกาหนดวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ และงานประชุม
อบรมทางวิชาการ ด้านวิชาการระดับห้องเรี ยนนั้นเป็ นไปเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ได้แก่
การช่วยให้นกั เรี ยนมีความหวังว่าตนเองจะประสบความสาเร็ จ การทาให้นกั เรี ยนสนใจเนื้ อหา
บทเรี ยน การเน้นความสัมพันธ์ของเนื้ อหาบทเรี ยน การใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายตลอด
บทเรี ยนเพื่อสร้างความสนใจ การวางแผนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ การเลือกกลยุทธ์ที่ทา
ให้ผเู ้ รี ยนอยากรู ้อยากเห็น การเลือกกลยุทธ์ และการนาเสนอเนื้อหาที่มีความท้าทาย การจัดกลุ่ม
นักเรี ยนให้ทางานประกอบด้วย การออกแบบบทเรี ยนที่ทาให้นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จ การให้
นักเรี ยนได้ควบคุมห้องเรี ยน การแสดงความสนใจและความกระตือรื อร้นในเนื้ อหาบทเรี ยนและ
โครงงาน การให้โอกาสนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ การสนับสนุนนักเรี ยนที่พยายามทาความเข้าใจบทเรี ยน
บทบาท ด้านการปกครองชั้นเรี ยนของครู เกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมผูเ้ รี ยนซึ่ งประกอบด้วย
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การกาหนดกฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิที่เหมาะสมการช่วยให้ผเู ้ รี ยนจดจ่ออยูก่ บั งาน และการจัดการ
เมื่อผูเ้ รี ยนประพฤติปฏิบตั ิไม่เหมาะสม
การจัดชั้นเรี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญในการช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได้ในอนาคต การจัดบรรยากาศมีท้ งั ด้านกายภาพ เป็ น
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยนทั้งการจัดตกแต่งในห้องเรี ยน จัดที่นงั่ จัดมุมเสริ มความรู ้ต่าง ๆ
ให้สะดวกต่อการเรี ยนการสอน ทางด้านจิตวิทยา เป็ นการสร้างความอบอุ่น ความสุ ขสบายใจให้กบั
ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรจัดบรรยากาศให้เหมาะสม นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เกิด
ความสุ ขแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งที่จะสร้างคุณลักษณะนิสัยของการใฝ่ เรี ยนรู ้
การมีนิสัยรักการเรี ยนรู ้ การเป็ นคนดี และการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ขทั้งในปั จจุบนั และอนาคตต่อไป ซึ่ งบุคคลสาคัญที่จะสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้อย่างมี
ความสุ ขให้เกิดขึ้นได้คือ ครู ผนู ้ าทางแห่งการเรี ยนรู ้นนั่ เอง

3. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนประกอบด้วย ความคิดทั้งหมดทั้งหลายของครู การวางแผน
การปฏิบตั ิของครู ในการริ เริ่ มสร้างสิ่ งแวดล้อม และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นลาดับขั้นตอน
มีงานวิจยั จานวนมากที่ช้ ีให้เห็นว่า การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ
ความสัมพันธ์ของทั้งสององค์ประกอบเป็ นความสัมพันธ์แบบ SYNERGISTIC คือ การรวมพลังให้
เกิดผลลัพธ์ที่มากขึ้น นัน่ คือความสาเร็ จของการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน จะมีอิทธิ พลต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู
3.1 ทฤษฎีกำรโยงควำมสั มพันธ์ (Associationist theories)
ทฤษฎีการโยงความสัมพันธ์มีพ้นื ฐานมาจากการศึกษาของ Pavlov และ Thorndike
ทฤษฎีน้ ีใช้หลักคล้ายแบบ S-R เพราะว่าแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนอง (จารอง เงินดี. 2545 : 183-185)
3.1.1 ทฤษฎีกำรเชื่ อมโยงของกัทรี (Guthries’s contiguity) เป็ นทฤษฎีการเชื่อมโยงที่
ง่ายที่สุดของ E.R. Guthries (1953) ทฤษฎีน้ ีมีพ้นื ฐานมาจากหลักการที่วา่ สิ งเร้าที่เกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน เมื่อปรากฏขึ้นในครั้งต่อมา มีแนวโน้มจะเข้าใจว่าอีกสิ่ งหนึ่งจะเกิดขึ้นด้วย ตามความเห็น
ของกัทรี น้ นั เขากล่าวว่า เมื่อสิ่ งเร้าถูกสร้างความเชื่ อมโยงกับการตอบสนองแล้ว ภายหลังจากนั้น
สิ่ งเร้าจะทาให้เกิดการตอบสนองออกมา ทฤษฎีน้ ียดึ หลักการที่วา่ การสอนที่มีประสิ ทธิภาพจะ
สามารถปรากฏขึ้นได้เมื่อสิ่ งเร้าหนึ่งถูกนาไปเชื่ อมโยงกับการตอบสนองที่เกี่ยวข้องโดยปราศจาก
การแทรกแซงจากการตอบสนองอย่างอื่น
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กัทรี ได้อาศัยเรื่ องความสนใจเข้ามาช่วยตอบปั ญหาเกี่ยวกับการไม่มีการให้แรงเสริ ม
เขายึดหลักการว่าการที่คนเราเรี ยนรู ้ก็เพราะเรามีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่ได้ประสบ เราเรี ยนรู ้ใน
สิ่ งที่เราต้องการจะทา และเราเรี ยนรู ้โดยการกระทา
3.1.2 หลักของ Skinner (Skinner’s system) B.F.Skinner (1938) ได้คน้ พบความจริ ง
ที่ค่อนข้างจะเรี ยกว่าเป็ นทฤษฎี เขาเสนอความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม สิ่ งเร้า การตอบสนอง และการ
ให้แรงเสริ ม แรงเสริ มของเขานั้นคือแรงเสริ มทางบวก ซึ่ งหมายถึงสิ่ งเร้าใดๆที่ทาให้การตอบสนอง
เข้มข้นขึ้น เช่น อาหาร คายกย่องชมเชย เงิน การผงกศีรษะ และการยิม้ เป็ นต้น
Skinner ได้แยกการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 2 แบบ คือ แบบการตอบสนองและแบบผลกรรม
แบบการตอบสนองก็คือการเรี ยนรู ้ของ Pavlov ดังที่กล่าวมาแล้วนัน่ เอง แต่ Skinner ถือว่าการเรี ยนรู ้
แบบผลกรรมสาคัญกว่า เพราะเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งพฤติกรรมที่สลับซับซ้อนมาก
ขึ้น ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้น้ นั จะต้องเป็ นไปตามลาดับ โดยการตอบสนองและ
สัมพันธ์กนั อย่างแท้จริ งกับการให้แรงเสริ ม นี่คือลักษณะพื้นฐานที่นาเสนอโดย Skinner
หลักการของ Skinner มีความสมบูรณ์ดีพอที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่น่า
ประหลาดใจ การนาไปประยุกต์ใช้ได้น้ นั เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของครู สอนหนังสื อ
เป็ นจานวนมาก
3.1.3 ทฤษฎีกำรเชื่ อมโยงของธอร์ นไดค์ (Thorndike’s Connected Theory)
(อรนุช กาญจนประกร และจิตติมา รักนาค. 2553 : 6-22-6-23) ทฤษฎีน้ ีกล่าวถึงการเชื่ อมโยง
ระหว่าง สิ่ งเร้า (Stimulus-S) กับการตอบสนอง (Response-R) โดยมีหลักเบื้องต้นว่า “การเรี ยนรู ้เกิด
จากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้า (Stimulus-S) กับการตอบสนอง(Response-R)”โดยมีการตอบสนอง
มักจะออกมาเป็ นรู ปแบบต่างๆหลายรู ปแบบ จนกว่าจะพบรู ปแบบที่ดี หรื อเหมาะสมที่สุด เรี ยกการ
ตอบสนองเช่นนี้วา่ การลองผิดลองถูก (Trial and error) นั้นคือการเลือกตอบสนองของผูเ้ รี ยนรู ้จะ
กระทาด้วยตนเอง ไม่มีผใู ้ ดมากาหนดหรื อชี้ช่องในการปฏิบตั ิให้ และเมื่อเกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึนแล้ว การ
ตอบสนองหลายรู ปแบบจะหายไป เหลือเพียงการตอบสนองรู ปแบบเดียวที่เหมาะสมที่สุด และ
พยายามทาให้การตอบสนองเช่นนี้เชื่ อมโยงกับสิ่ งเร้าที่ตอ้ งการให้เรี ยนรู ้ต่อไปเรื่ อยๆ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเขา เน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนอง
ผลงานที่มีชื่อเสี ยงมากก็คือ การทดลองการเรี ยนรู ้โดยการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนอง
โดยการลองผิดลองถูก (Trial and error) ซึ่ งมีการสร้างกล่องปั ญหาหรื อกล่องหี บกลขึ้น และจากการ
ทดลองดังกล่าวสามารถสรุ ปเป็ นกฎกำรเรียนรู้ ได้ ดังนี้
1. กฎแห่ งควำมพร้ อม (Law of Readiness) การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผูเ้ รี ยนมี
ความพร้อมทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
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2. กฎแห่ งกำรฝึ กหัด (Law of Exercise) การฝึ กหัดหรื อกระทาบ่อยๆด้วยความ
เข้าใจ จะทาให้การเรี ยนรู ้น้ นั คงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระทาซ้ าบ่อยๆ การเรี ยนรู ้น้ นั จะไม่คงทนถาวร
และในที่สุดอาจลืมได้
3. กฎแห่ งกำรใช้ (Law of Use and Disuse) การเรี ยนรู ้เกิดจากการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่ งเร้า (Stimulus-S) กับการตอบสนอง (Response-R) ความมัน่ คงของการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้น
หากได้มีการนาไปใช้บ่อยๆ หากไม่มีการนาไปใช้อาจมีการลืมเกิดขึ้นได้
4. กฎแห่ งผลทีพ่ ึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อม
อยากจะเรี ยนรู ้ต่อไป แต่ถา้ ได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรี ยนรู ้ ดังนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจ
จึงเป็ นปัจจัยสาคัญในการเรี ยนรู ้
3.2 ทฤษฎีควำมคิดควำมเข้ ำใจ (Cognitive theories)
ทฤษฎีความคิดความเข้าใจเป็ นส่ วนหนึ่งของจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ โดยทฤษฎีน้ ีได้เน้น
ด้านกระบวนการที่สิ่งเร้าถูกรับรู ้และมองเห็นความแตกต่างจากสิ่ งเร้าอื่นอีกอย่างหนึ่ง(จารอง เงินดี.
2545 : 185-186)
3.2.1 ทฤษฎีของ Lewin (Lewin’s theories) ทฤษฎีของ Lewin (1942) ได้อธิบายถึง
ความคิดรวบยอดแบบสนามของ Gestalt สนามในที่น้ ีก็คล้ายกับสนามแม่เหล็ก ซึ่ งมีคุณสมบัติคือ
ทุกๆชิ้นส่ วนของมันขึ้นอยูก่ บั ชิ้นส่ วนอื่นๆทุกชิ้นส่ วน ขณะเกิดการเรี ยนรู ้ สนามจะเปลี่ยนแปลง
และผูเ้ รี ยนรู ้จะมีพฤติกรรมแตกต่างออกไป ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะว่าในขณะที่บุคคลรับรู ้ต่อสถานการณ์
ของสิ่ งเร้าในทิศทางที่แตกต่างกันออกไปนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ ว และพฤติกรรม
ใหม่ ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วแบบการ “หยัง่ เห็น” ด้วย
ตัวอย่างที่เด่นชัดของทฤษฎีน้ ี คือ เรื่ องของทักษะในการใช้อวัยวะ (Motor skill) โดย
พฤติกรรมที่ถูกต้องไม่สามารถแสดงออกมาได้ จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนได้พบวิธีการที่เหมาะสมและ
ถูกต้องจากการได้รับรู ้วา่ อะไรเป็ นสิ่ งที่เขาต้องกระทา เช่น ชายคนหนึ่งอาจจะหาวิธีการเรี ยนรู ้ใน
เรื่ องการเหวีย่ งไม้ตีกอล์ฟเป็ นเวลานาน เพราะวิธีที่ใช้อยูไ่ ม่ได้ทาให้เก่งขึ้นเลย จนกระทัง่ ชัว่ เวลา
หนึ่งเขาได้พบ (รับรู ้) ความสัมพันธ์ดา้ นกล้ามเนื้อที่ถูกต้องในการเหวีย่ งและทาให้ใช้ไม้ตีกอล์ฟได้
ถูกต้อง
3.2.2 ทฤษฎีของ Tolman (Tolman’s theories) นักทฤษฎีความคิดความเข้าใจ
E.C.Tolman (1932) ได้พยายามรวบรวมบางส่ วนระหว่างทฤษฎีความคิดความเข้าใจกับทฤษฎีการ
โยงความสัมพันธ์ข้ ึน ทฤษฎีของ Tolman มักถูกกล่าวถึงบ่อยๆเพราะว่า สิ่ งที่เขาเน้นคือพฤติกรรมที่
มีเป้ าหมาย และความตั้งใจที่มีต่อสิ่ งเร้ากับการตอบสนอง เขากล่าวว่าพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนนั้นย่อม
มีเป้าหมายเสมอ และจะเรี ยนรู ้ได้โดยพบช่องทางการเรี ยนรู ้ และจะพัฒนาแนวทางของความรู ้ความ
เข้าใจต่อสิ่ งแวดล้อมของเขาเมือการตอบสนองเกิดขึ้นและได้รับรางวัล ความคิดความเข้าใจก็ถูก
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สร้างขึ้น ในอีกทางหนึ่งผูเ้ รี ยนรู ้รับรู ้วา่ การตอบสนองจะทาให้ได้รับรางวัล กล่าวคือบุคคลรับรู ้วา่
จะได้รับอาหารเป็ นรางวัลถ้าไปที่ตูเ้ ย็น เมื่อเราหิ วก็จะนึกถึงช่องทาง (แผนที่ของความคิดความ
เข้าใจ) เพื่อเดินไปยังตูเ้ ย็น เดินไปเปิ ดประตูและก่อให้เกิดความพอใจแก่ตวั เราขึ้น
3.3 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ ของกลุ่มเกสตัลท์
ทิศนา แขมมณี (2550 : 50 - 76) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของกลุ่มเกสตัลท์ไว้วา่
เป็ นกลุ่มที่เน้นกระบวนการความรู ้ความเข้าใจหรื อการรู ้คิด อันได้แก่ การรับรู ้อย่างมีความหมาย
ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดกระทา อันเป็ นคุณสมบัติพ้นื ฐานของพฤติกรรมมนุษย์
ทฤษฎีน้ ีถือว่า การเรี ยนรู ้ของมนุษย์น้ นั ขึ้นกับคุณภาพของสติปัญญาและความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์ กลุ่มนักจิตวิทยาประเทศเยอรมนี เรี ยกว่า นักจิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt
Psychologist) ประกอบด้วย โคห์เลอร์ (Kohler) คอฟคา (Koffka) และแวร์ไทมเมอร์ (Wertheimer)
เริ่ มในปี ค.ศ.1912 ได้อธิ บายความสัมพันธ์ของส่ วนย่อยและส่ วนรวมว่า “ส่ วนรวมมากกว่าผลรวม
ของส่ วนย่อย” โดยมีแนวคิดหลักว่า “ส่ วนรวม (The whole) มีค่ามากกว่าผลรวม (The sum) ของ
ส่ วนย่อย (Parts)” การเรี ยนรู ้ลว้ นเริ่ มต้นจากสิ่ งเร้าที่เป็ นส่ วนรวมมาให้ผเู ้ รี ยนรับรู ้เสี ยก่อน แล้วจึง
แยกแยะให้เรี ยนรู ้ในส่ วนย่อย โดยอาศัยหลักการ 2 ประการ ดังนี้
1) การรับรู ้
บุคคลจะรับรู ้ภาพ (Figure) เป็ นสิ่ งสาคัญ ส่ วนพื้น (Ground) เป็ นเพียงส่ วนประกอบ
เช่น ในการนัง่ เรี ยนมีสิ่งเร้าหลากหลายทั้งครู ผสู ้ อน เนื้อหาจากคอมพิวเตอร์ แสดงผ่านอุปกรณ์ช่วย
โปรเจ็คเตอร์ เสี ยงเพื่อนคุยกัน ความร้อน หรื อความง่วง หากผูเ้ รี ยนให้ความสนใจเนื้ อหาที่ครู
นาเสนอผ่านโปรเจ็คเตอร์ เนื้อหาจะเป็ นภาพ เขาจะรับรู ้สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏผ่านโปรเจ็คเตอร์ อย่าง
ชัดเจน สิ่ งอื่น ๆ จะเป็ นพื้น บางช่วงเวลาผูเ้ รี ยนให้ความสาคัญกับความง่วง การสอนของครู และสิ่ ง
ต่าง ๆ ก็เพียงแต่ผา่ นหู ผา่ นตา ไม่รับรู ้รายละเอียด เรี ยนไม่รู้เรื่ อง เป็ นต้น
2) การหยัง่ รู ้ หรื อการหยัง่ เห็น
การเรี ยนรู ้หรื อการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างทันทีทนั ใด ผูส้ ามารถเรี ยนด้วยการหยัง่ รู ้
จะเป็ นผูส้ ามารถมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบกระบวนการ สามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาและการแก้ปัญหา ดังนั้น ความสามารถในการหยัง่
รู ้ของบุคคลจึงขึ้นกับประสบการณ์เดิมที่มีอยูท่ ี่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับปั ญหาที่เกิดขึ้น หลักการของ
กลุ่มเกสตัลท์เป็ นนักจิตวิทยาพุทธิ ปัญญานิยมที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรู ้คิด และ
ความสาคัญของผูเ้ รี ยน โดยถือว่าการเรี ยนรู ้เป็ นผลของการที่ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
สิ่ งเร้าที่สาคัญคือสิ่ งเร้าที่ผเู ้ รี ยนรับรู ้ และการรับรู ้เป็ นปั จจัยสาคัญของการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนอาจจะเกิด
การหยัง่ รู ้ในการแก้ปัญหา และแก้ปัญหาได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งให้แรงเสริ ม
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3.4 กำรให้ แรงเสริม
แรงเสริ มเป็ นเทคนิคหนึ่งในแนวทางการปรับพฤติกรรม โดยยึดหลักการของทฤษฎี
จิตวิทยาพฤติกรรมนิยม การให้แรงเสริ มที่ครู สามารถปฏิบตั ิได้มีหลายวิธีการ ดังนี้ (วัชรี ทรัพย์มี
และนิธิพฒั น์ เมฆขจร. 2560 : 7-48-49)
3.4.1 การให้แรงเสริ มที่สร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรี ยน การให้แรงเสริ มคือ การให้สิ่ง
ที่ผรู ้ ับพอใจ และจุดมุ่งหมายสาคัญของการให้แรงเสริ มก็คือ เพื่อให้ผไู ้ ด้รับแรงเสริ มแสดง
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาซ้ าอีก เช่น การพูดจาไพเราะของลูกเป็ นพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของพ่อ
แม่ ฉะนั้นเมื่อลูกพูดจาไพเราะ พ่อแม่ก็จะกล่าวคาชมเชย ถือได้วา่ คาชมเชยเป็ นแรงเสริ มที่พอ่ แม่
ให้แก่ลูกเพื่อให้ลูกพูดจาไพเราะอีก
การให้แรงเสริ มอาจทาได้หลายแบบ เช่น การกล่าวคายกย่องชมเชย การให้เกียรติ
ออกมาปรากฏตัวหน้าชั้น การให้ดาว การแสดงความเอาใจใส่ ดว้ ยแววตาและท่าทาง การให้ของ
รางวัล การพยักหน้ารับขณะที่ผพู ้ ูดกาลังพูดและอื่นๆ
การให้แรงเสริ มของผูส้ อนแก่ผเู ้ รี ยนมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ช้ นั
เรี ยนได้ เพราะการที่ผเู ้ รี ยนได้รับแรงเสริ มที่เป็ นคายกย่อง ชมเชย หรื อการให้เกียรติออกมาปรากฏ
ตัวหน้าชั้นเรี ยนหรื ออื่นๆ นั้น จะทาให้เขาเกิดความภาคภูมิใจและมีกาลังใจมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ผูเ้ รี ยน ก็จะพยายามแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาออกมาอีก เพราะเกิดการเรี ยนรู ้วา่ การที่ผสู ้ อนให้
แรงเสริ มแก่ตนนั้นเป็ นเพราะผูส้ อนพอใจในพฤติกรรมนั้นๆ เมื่อต่างฝ่ ายต่างก็พยายามที่จะสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดขึ้นแก่กนั และกัน ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันก็เกิดขึ้น และความสัมพันธ์อนั ดีต่อ
กันนี้เองย่อมก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีข้ ึนในชั้นเรี ยน
อย่างไรก็ตาม แม้โดยทัว่ ไปการให้แรงเสริ มจะมีผลในทางบวกมากกว่าทางลบ แต่
บางครั้งการให้แรงเสริ มที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ รี ยน หรื อไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์
หรื อสภาพการณ์ก็อาจก่อให้เกิดผลทางลบขึ้นได้เช่นกัน
3.4.2 การให้รางวัลเพื่อเสริ มสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ นอกเหนือจากการรู ้จกั
เลือกใช้คาพูดเชิงบวก การกล่าวคาชมเชยแก่นกั เรี ยนที่มีพฤติกรรมพึงประสงค์ในห้องเรี ยนแล้ว
การให้รางวัลในกรณี ที่มีพฤติกรรมพึงประสงค์ และการลงโทษกรณี ที่เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ยังเป็ นสิ่ งที่จะช่วยทาให้การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนของครู มีประสิ ทธิ ภาพได้อีกทางหนึ่ง เพราะการ
ให้รางวัลจะเป็ นการสร้างแรงจูงใจที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น นักเรี ยนที่ได้รับรางวัลจะมี
ความรู ้สึกภาคภูมิใจ มีกาลังใจ และสามารถรวบรวมรางวัลที่ได้รับไว้เป็ นเกียรติประวัติของงาน
อย่างต่อเนื่ อง ขณะเดียวกันเป็ นแรงกระตุน้ เป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับนักเรี ยนคนอื่นๆ ในการปฏิบตั ิ
ตามอีกด้วย ครู สามารถกาหนดการให้รางวัลแก่นกั เรี ยนในห้องเรี ยนทั้งในด้านคุณลักษณะ
พฤติกรรมพึงประสงค์ในหลากหลายรู ปแบบ เช่น การให้รางวัลแก่นกั เรี ยนที่มีความประพฤติ
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มารยาทดีงาม มีน้ าใจ มีคุณธรรมจริ ยธรรม หรื อผูท้ ี่มีทกั ษะความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ทักษะ
แผนที่ มีความรอบรู ้ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบนั
ฯลฯ ทั้งนี้ครู จะต้องประกาศให้นกั เรี ยนได้รับทราบโดยทัว่ กัน ตามที่ได้ตกลงและวางเป้ าหมาย
ร่ วมกัน ในการจัดหาจัดทารางวัลนั้น ครู จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องคานึงถึงวัยของนักเรี ยนและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ บริ บทของโรงเรี ยนและสังคม ตัวอย่างการให้รางวัลแก่นกั เรี ยน มีดงั นี้
1) การประกาศรายชื่อ หรื อแสดงสัญลักษณ์ สาหรับนักเรี ยนที่มีความรู ้
ความสามารถ ทักษะคุณสมบัติพิเศษประจาสัปดาห์ ประจาภาคเรี ยน และประจาปี อย่างสม่าเสมอ
2) การให้รางวัลที่เป็ นสิ่ งของ เช่น ดาว เบี้ย ตัวเลข ฯลฯ และนาสิ่ งที่ได้สะสม
เพื่อแลกเป็ นของใช้หรื อขนมตามวาระและโอกาส แต่ถา้ ใช้บ่อยเกินไปก็อาจจะไม่มีคุณค่าหรื อมี
ความหมาย โดยเฉพาะกับเด็กโต ทั้งนี้การให้รางวัลแบบนี้จะต้องควบคู่ไปกับคาชม และหาก
สามารถลดการเสริ มแรงด้วยรางวัลชนิดนี้ลงได้ก็พึงกระทา
3) การมอบใบประกาศเกียรติคุณ อาจจะเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่ม ทั้งนี้จะมี
การระบุรายละเอียดของพฤติกรรมที่ได้รับยกย่อง มีการลงนามของครู หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามความ
เหมาะสม
4) การให้สิทธิ พิเศษ ในการกาหนดสิ ทธิ พิเศษนั้น ครู จะต้องคานึงถึงความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ในการใช้สิทธิ น้ นั วางแผนการให้สิทธิ พิเศษด้วยความรอบคอบ เป็ น
ระบบ มีความเสมอภาค มีข้ นั ตอนในการดาเนินการที่ชดั เจน ที่สาคัญจะต้องไม่ขดั กับกฎระเบียบ
ของโรงเรี ยนโดยส่ วนรวม เช่น การให้โอกาสให้นกั เรี ยนหยุดพักก่อนเวลาเลิกเรี ยน การให้เลือก
หัวข้องานที่ได้รับมอบหมายก่อนคนอื่น การให้ทางานที่ชอบในห้องเรี ยนหลังส่ งงานได้ครบถ้วน
ตามเวลาที่กาหนด
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว การให้แรงเสริ มเป็ นหนึ่งในวิธีการสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรี ยน
แรงเสริ มสามารถให้ได้ในหลากหลายแบบ ทั้งในแบบคาพูด เช่น การยกย่องชมเชย การแสดงความ
เอาใจใส่ ดว้ ยแววตาและท่าทาง หรื อจะเป็ นการให้แรงเสริ มในรู ปแบบของการให้รางวัลในลักษณะ
ต่างๆก็ได้ แต่สิ่งสาคัญคือ การให้แรงเสริ มจะต้องคานึงถึงสภาพการณ์และบริ บทที่เหมาะสม
ตลอดจนความต้องการของผูร้ ับด้วยว่าแรงเสริ มที่ให้น้ นั ตรงกับความต้องการของผูร้ ับหรื อไม่
3.5 กำรมีวนิ ัยในชั้นเรียน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2552 : 20) ได้นาเสนอตัวชี้วดั และพฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในข้อที่ 3 มีวนิ ยั ไว้ดงั นี้
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1) ตัวชี้วดั
-ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และ
สังคม
2) พฤติกรรมบ่งชี้
-ปฏิบตั ิตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และ
สังคมไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
-ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวัน และรับผิดชอบใน
การทางาน
จุฑามาศ แหนจอน (2560 : 5-34 ) ได้สรุ ปว่า พฤติกรรมความมีวนิ ยั ในตนเอง
สามารถจาแนกได้ ดังนี้
1) การตรงต่อเวลา ประเมินได้จากการปฏิบตั ิงานทันเวลาที่กาหนด หรื อการมา
ตรงเวลาตามที่ได้นดั หมาย
2) การวางแผนการใช้เวลาในการทางานและการดาเนินชีวิต พฤติกรรมบ่งชี้ได้แก่
การแบ่งเวลาทางาน ปฏิบตั ิกิจกรรมและดาเนินชี วติ ประจาวัน
3) การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลงของหมู่คณะและสังคม พฤติกรรมบ่งชี้
ได้แก่ การเคารพกฎหมาย กฎจราจร ระเบียบ ข้อควรปฏิบตั ิต่างๆ และปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
4) รู ้จกั ประเมินตนเอง ประเมินได้จากการที่บุคคลสามารระบุบอกข้อดี ข้อจากัด
ของตนเอง ในการทางานได้
5) มีการประพฤติตนคงเส้นคงวา ได้แก่ แสดงมารยาทได้ถูกต้องตามกาลเทศะ
อย่างสม่าเสมอ
6) มีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การพูดความจริ ง ไม่แอบอ้างหรื อ
นาเอาของคนอื่นมาเป็ นของตนเอง
นอกจากการทาให้ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นระเบียบวินยั ด้วยการเสริ มแรงทางบวกแล้ว องค์การ
อินทรัมพรรย์ (2533 ; อ้างถึงใน ธนิศ ภู่ศิริ และธี รยุทธ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา. 2555 : 9-68 ) ยังได้เสนอ
แนวทางในการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีวนิ ยั ไว้ดงั นี้
3.5.1 การจัดห้องเรี ยนและโรงเรี ยน ควรจะเป็ นสภาพที่จะปลู กฝังความประพฤติที่ดี
ให้เป็ นนิสัย เช่น ไม่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนทิ้งของลงบนพื้น ก็ตอ้ งจัดที่ทิ้งของให้ผเู ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง
เป็ นต้น
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3.5.2 การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนเข้าใจสภาพการดาเนิ นชีวิตในสังคมตั้งแต่อยูใ่ น
โรงเรี ยนด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้กระทาเพื่อฝึ กฝนความรับผิดชอบ การทางาน
ร่ วมกัน เป็ นต้น
3.5.3 การฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ควบคุมตนเองด้วยการให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันตั้งกฎเกณฑ์ซ่ ึ งเป็ น
ระเบียบของชั้นเรี ยนด้วยการพิจารณาว่า ความประพฤติที่ดีในห้องเรี ยนนั้นเป็ นอย่างไร เมื่อเด็ก
ทาผิดผูส้ อนช่วยชี้แนะแนวทางให้
3.5.4 การดูแลความประพฤติของผูเ้ รี ยนนั้น ผูส้ อนจงใช้อานาจให้นอ้ ยที่สุด
ให้ผเู ้ รี ยนว่ากล่าวตักเตือนกันเอง
3.5.5 จัดกิจกรรมในห้องเรี ยนที่เหมาะแก่ชีวติ ในสังคมและการเรี ยน แม้วา่ กิจกรรม
นั้นจะทาให้ห้องเรี ยนเสี ยงดังไปบ้างก็ตาม และกิจกรรมนั้นต้องมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในการฝึ กระเบียบวินยั ของผูเ้ รี ยน
3.5.6 ผูส้ อนควรให้ความสนใจต่อกิจกรรมของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ให้ผเู ้ รี ยนมีงานทา
อยูเ่ สมอ ฉะนั้นการสอนผูส้ อนควรเริ่ มต้นสอนทันที จะทาให้ผเู ้ รี ยนนัง่ ลงทางานโดยไม่ก่อความ
ยุง่ ยาก
3.5.7 ผูส้ อนควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั รับผิดชอบในเรื่ องความประพฤติของตนทั้งใน
ห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
3.5.8 ให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันวางระเบียบของชั้นเรี ยน และให้ปฏิบตั ิจนเป็ นกิจวัตร เช่น
การเข้าแถวให้ตรงเวลา ไม่พูดคุยขณะผูส้ อนสอน เป็ นต้น ใครทาดีอยูเ่ สมอควรได้รับการชมเชย
3.5.9 ผูส้ อนควรรู ้จกั ควบคุมอารมณ์ของตนเอง เด็กจะนับถือผูส้ อนที่สามารถ
ข่มอารมณ์ตนเองได้และไม่ทาโทษผูเ้ รี ยนขณะโกรธ ควรมีการชี้แจงหรื อตักเตือนผูเ้ รี ยนเป็ นหมู่
หรื อรายบุคคล ให้ทราบสิ่ งใดควรทาหรื อไม่ควรทา
3.5.10 ความร่ วมมือระหว่างทางบ้านและโรงเรี ยนในการแก้ปัญหาทางวินยั เป็ น
หนทางที่ดีที่สุดที่ผสู ้ อนและผูป้ กครองจะต้องร่ วมมือกัน
3.5.11 ใช้การให้รางวัลเพื่อส่ งเสริ มความประพฤติดีมากกว่าการลงโทษ เพราะเด็ก
ต้องการคาชมเชยให้กาลังใจ มากกว่าการขู่หรื อการใช้คาพูดที่ให้ได้อาย
3.5.12 ผูส้ อนควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูเ้ รี ยน เมื่อผูเ้ รี ยนมีปัญหาทาง
ความประพฤติ ผูส้ อนควรศึกษาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา การพูดจากันเป็ นส่ วนตัวจะทาให้
ผูส้ อนได้ทราบปั ญหาความคับใจที่ฝังลึกอยูใ่ นหัวใจของเด็ก จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ อน
ได้แก้ปัญหา และช่วยให้เด็กเข้าใจตนเองดีข้ ึน
3.5.13 การฝึ กผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนมีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ ย่อมป้ องกันปั ญหาทางวินยั
ได้อย่างดี
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3.5.14 การมีวนิ ยั ในตนเองขึ้นกับความสามารถของผูเ้ รี ยนที่จะประเมินผลการกระทา
ของตนได้ และการให้คาปรึ กษาแก่ผเู ้ รี ยนจะช่วยได้มาก
3.5.15 คาสั่งและระเบียบต่างๆควรพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยเหตุผล และคาสั่งหรื อ
ระเบียบนั้นจะช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การสร้างระเบียบวินยั ในชั้นเรี ยนเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ครู ตอ้ ง
ดาเนินการ เพื่อปลูกฝังความมีวนิ ยั ในตนเองให้แก่ผเู ้ รี ยน นอกจากครู จะเป็ นตัวอย่างที่ดี เป็ นผูช้ ้ ีแนะ
แนวทางปฏิบตั ิ ใช้หลักการปกครองชั้นอย่างยุติธรรมแล้ว ครู จะต้องใช้หลักการปรับพฤติกรรม
ผูเ้ รี ยนด้วย โดยพิจารณาเลือกการเสริ มแรง และวิธีการลงโทษที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละคนแต่ละ
กลุ่ม เพื่อฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีระเบียบวินยั และควบคุมตัวเองได้ในที่สุด
3.6 ชุ มชนแห่ งกำรศึกษำ
พระพรหมคุณาภรณ์ (2542 : 109-110) ได้เทศน์สอน เรื่ อง จะตั้งชุมชนแห่งการศึกษา
ต้องสถาปนาระบบกัลยาณมิตรให้ได้ไว้วา่ ว่าโดยสรุ ป ชุ มชนแห่งการศึกษา มีบรรยากาศ แห่ง
ความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อกัน ดังนี้
ก. ครู อาจารย์หรื อผูท้ ี่ศึกษามากกว่า ช่วยเอื้อการศึกษาแกผูท้ ี่ศึกษาน้อยกว่า
ข. ผูศ้ ึกษาทั้งหลายในระดับต่างๆ มีความเป็ นอยูแ่ ละกิจกรรมที่เอื้อการศึกษา
แก่กนั และกัน
ค. ชุมชนเป็ นแหล่งเอื้อการศึกษาแก่คนภายนอก ที่จะเข้ามาแสวงการศึกษา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ง. ชุมชนเป็ นแหล่งชุมนุมผูม้ ีการศึกษา ที่จะออกไปเอื้อการศึกษาแก่คน
ทัว่ ไปในสังคม
จ. ชุมชนการศึกษาต่างแห่ง เอื้อการศึกษาแก่กนั และกัน
ชุมชนมหาวิทยาลัยและชุมชนทางวิชาการทั้งหลายก็ควรเป็ นอย่างนี้ใช่หรื อไม่
มหาวิทยาลัยควรเป็ นชุมชนที่ทาหน้าที่ไม่เฉพาะแต่วชิ าการ คือไม่ใช่ศึกษาในความหมายจากัดทาง
วิชาการล้วนๆ แต่ทุกคนเข้ามาแล้วจะได้พฒั นาชีวิตของตนไปสู่ ความดีงาม รวมทั้งอาจารย์ก็พฒั นา
ชีวติ ตนเองไปสู่ ความดีงาม และมีความสุ ขในการแสวงหาความรู ้ ในการทางานสร้างสรรค์
ในการสอน ในการให้วชิ าความรู ้แก่ลูกศิษย์ ช่วยเอื้อแก่ชีวิตของลูกศิษย์ ลูกศิษย์ก็พฒั นาตนขึ้นไป
และเอื้อต่อเพื่อนศิษย์ในการแสวงปั ญญาและพัฒนาชีวติ ผูบ้ ริ หารก็ปกครองด้วยการสร้างสภาพเอื้อ
เพือ่ ช่วยให้อาจารย์และช่วยให้ลูกศิษย์พฒั นาตัวของเขาและช่วยกันพัฒนาตนขึ้นมา ถ้าเป็ นอย่างนี้
ก็เป็ นชุมชนกัลยาณมิตร ที่มีบรรยากาศทางวิชาการหรื อพูดให้ตรงยิง่ กว่านั้นว่ามีบรรยากาศแห่ง
การศึกษา ซึ่ งสมาชิกของชุมชนเอื้อต่อกัน เริ่ มตั้งแต่มีไมตรี มีเมตตา กรุ ณา มีแต่การปฏิบตั ิในเชิง
สร้างสรรค์หรื อทางบวก
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4 . กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยใช้ เทคนิค TUANCHAI
สุ รักขเน สงค์สุภา (2554 : online) กล่าวไว้วา่ HAPPINESS Classroom เป็ นกิจกรรมที่
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนอย่างมีความสุ ข เป็ นความสุ ขที่เกิดจาก ประการที่หนึ่ง ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนในสิ่ งที่ตน
สนใจ สาระการเรี ยนรู ้ชวนให้สนใจใฝ่ ค้นคว้าศึกษา ท้าทายให้แสดงความสามารถ และให้ใช้
ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ประการที่สอง ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนและ
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน มีลกั ษณะเป็ นกัลยาณมิตร มีการช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่ งกันและกัน มีกิจกรรม
ร่ วมด้วยช่วยกัน ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกมีความสุ ขและสนุกกับการเรี ยน จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้
สังเคราะห์แนวทางตามทฤษฎีและหลักการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนมาสร้างเป็ นแนวทางในการ
จัดการชั้นเรี ยนรู ปแบบใหม่ โดยค้นพบเทคนิคในการจัดการชั้นเรี ยน จานวน 8 เทคนิค นาเทคนิค
เหล่านั้นมาสร้างเป็ นแบบสาหรับจัดการชั้นเรี ยนเรี ยกว่า เทคนิค TUANCHAI คาว่า TUANCHAI
มีความหมายว่า สะกิดใจ ระลึกได้ ดังนั้น เทคนิค TUANCHAI จึงหมายถึง รู ปแบบการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยนที่ครู และนักเรี ยนร่ วมคิดสะกิดใจ ราลึกถึงการที่จะต้องร่ วมมือกันและกัน นาพา
ห้องเรี ยนไปสู่ เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด โดยทุกคนมีส่วนร่ วม เพื่อจัดการ
ชั้นเรี ยน และสร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนที่สนับสนุนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความสุ ขในการเรี ยนรู ้
มีความพร้อมที่จะร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย 8 เทคนิค ดังนี้
เทคนิค 1 กำรทำงำนเป็ นทีม (T ย่อมำจำก Team) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั การปรับตัวเข้ากับเพื่อนในชั้นเรี ยนได้
วางแผนทางาน ได้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและในที่สุดก็จะประสบความสาเร็ จไปด้วยกัน
เทคนิคทางานเป็ นทีมนี้ มีแนวคิดที่สาคัญของนักวิชาการศึกษา ดังนี้
1. กระบวนกำรกลุ่ม
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กรมสามัญ และกรมการศึกษาเอกชน ได้สนับสนุนให้มีการพิจารณานากระบวนการเรี ยนรู ้
แบบต่างๆไปใช้ในการเรี ยนการสอน โดยเสนอแนะกระบวนการที่ครู ควรใช้ 12 กระบวนการ
ด้วยกัน กระบวนการหนึ่งที่เป็ นกระบวนการสาคัญคือ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการนี้เป็ น
กระบวนการที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยนทางานร่ วมกันโดยเน้นกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ (กรมวิชาการ, 2534 ;
อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี . 2552 : 118-127)
1.1 มีผนู ้ ากลุ่ม ซึ่ งอาจผลัดเปลี่ยนกัน
1.2 วางแผนกาหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ
1.3 รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนบนพื้นฐานของเหตุผล
1.4 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เมื่อมีการปฏิบตั ิ
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1.5 ติดตามผลการปฏิบตั ิ และปรับปรุ ง
1.6 ประเมินผลรวมและชื่นชมผลงานของคณะ
2. กำรเรี ยนรู้ ของทีม (Team Learning)
เซนจ์ (Senge, 1990 ; อ้างถึงใน วีรวัฒน์ นันทิตามัย. 2543 : 45-46) ได้กล่าวถึง
การเรี ยนรู ้เป็ นทีมว่า มี 3 ลักษณะสาคัญ ดังนี้
2.1 สมาชิกทีมต้องมีความสามารถในการคิด ตีปัญหา หรื อประเด็นพิจารณาให้
แตกหลายหัวร่ วมกันคิด ย่อมดีกว่าการให้บุคคลคนเดียวคิด
2.2 ภายในทีมต้องมีการทางานที่สอดประสานกันเป็ นอย่างดี คิดในสิ่ งที่ใหม่
และแตกต่าง มีความไว้วางใจต่อกัน
2.3 บทบาทของสมาชิกทีมหนึ่งที่มีต่อทีมอื่นๆ ขณะที่ทีมหนึ่งสมาชิกเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่ อง การประพฤติปฏิบตั ิของทีมนั้นยังส่ งผลต่อทีมอื่นๆด้วย
แนวปฏิบตั ิของการฝึ กวินยั เพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ของทีมคือ การพูดคุย (dialogue)
และการอภิปราย (discussion) ได้รับอิทธิ พลแนวปฏิบตั ิท้ งั สองนี้จาก David Bohm นักฟิ สิ กส์ โดย
เขาเห็นว่า การอภิปรายเห็นการวิเคราะห์และแยกส่ วนประเด็นที่สนใจร่ วมกันของผูเ้ กี่ยวข้อง
เพื่อให้กลุ่มยอมรับแนวคิดมุมมองที่ตนเสนอโดยทัว่ ไป เราอาจจะรับความคิดข้อเสนอแนะของผูอ้ ื่น
ได้บางส่ วน แต่ยงั ยืนหยัดในความคิดความเชื่ อเดิมๆของตน ส่ วนการพูดคุยหรื อการเสวนานั้น ทา
ให้กลุ่มได้แสวงหาความหมายร่ วมกันอย่างอิสระ ที่หาไม่ได้จากการพูดคุยกันเป็ นรายบุคคล ทาให้
เข้าใจมุมมองต่างๆได้กว้างขวางมากขึ้น ผูค้ นร่ วมมือกันเพื่อก่อให้เกิดพลังของการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง กลุ่มสามารถแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนจากหลายมุมมอง มีการสื่ อสาร
ถึงความคิด ความเชื่ ออย่างอิสระ เป้าหมายของการเสวนาคือการเปิ ดเผยว่าความคิดอ่านของแต่ละ
ฝ่ ายแตกต่างกันเช่นไร ทาให้เราได้มีโอกาสสังเกตลักษณะความคิดของของตนเองและของผูอ้ ื่น
3. คุณลักษณะของกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมกำรทำงำนเป็ นทีม
ผูน้ ากิจกรรมต้องมีความสามารถในการเลือกกิจกรรมมาใช้ คุณลักษณะของ
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีมจะเป็ นหลักสาคัญที่จะนาไปใช้ในการพิจารณาการเลือก
กิจกรรม (จิตติมา รักนาค. 2557 : 5-32)
3.1 มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมที่ชดั เจน เช่น เพื่อฝึ กทักษะการทางาน
เป็ นทีม เพื่อฝึ กทักษะผูน้ าและสมาชิกในทีม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน เพื่อฝึ กทักษะการบริ หาร
ทีมงาน
3.2 มีกติกาที่ชดั เจน เช่น มีเวลากี่นาที สิ่ งที่ทาได้ สิ่ งที่หา้ มทา ทาไม่ได้ ซึ่ งผูน้ า
กิจกรรมจะต้องบอกผูร้ ่ วมกิจกรรมให้ชดั เจน
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3.3 มีเกณฑ์การตัดสิ นหรื อการเฉลยคาตอบพร้อมเหตุผลยืนยันประกอบ
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีมมักจะมีการแข่งขัน ซึ่ งต้องมีผชู ้ นะและผูแ้ พ้ กิจกรรมที่ใช้จึง
ต้องมีเกณฑ์ การตัดสิ นที่ชดั เจน สามารถอธิ บายได้วา่ ทีมชนะ ชนะเพราะเหตุใด และแพ้ดว้ ยเหตุใด
ผูน้ ากิจกรรมจะต้องมีความเข้าใจในกิจกรรมนั้นอย่างถูกต้อง มีประสบการณ์การเล่นมาก่อน
3.4 สามารถจัดอันดับความสามารถของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลได้ จึงเป็ น
กิจกรรมที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ ล่นได้ สามารถระบุได้วา่ บุคคลใดหรื อกลุ่มใดเป็ นผูช้ นะ และ
หากมีรางวัลก็ยงิ่ เพิ่มแรงจูงใจในการทากิจกรรมมากขึ้น
3.5 มีอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่ใช้ประกอบการเล่น เช่น เพลง ลูกบอล กระดาษ
หนังสื อพิมพ์ จิ๊กซอว์ เชือก การมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นจะสามารถดึงความสนใจจากผูท้ า
กิจกรรมได้เป็ นอย่างดี ทาให้การแข่งขันเร้าใจ สนุกสนาน ทุกคนมีส่วนร่ วมมากขึ้น
3.6 กิจกรรมที่ใช้ควรเล่นเดี่ยวหรื อเล่นเป็ นกลุ่มได้ จะทาให้กิจกรรมมี
หลากหลายไม่น่าเบื่อ
4. ลักษณะของกำรทำงำนเป็ นทีม
สมคิด อิสระวัฒน์ (2561 : 52) ได้กล่าวถึงลักษณะของการทางานเป็ นทีมว่า การ
ทางานเป็ นทีมมีลกั ษณะดังนี้
1.1 สมาชิกในทีมมีความมุ่งหมายเดียวกัน ทุกคนรู ้เป้ าหมายของสิ่ งที่จะทา
1.2 สมาชิกในทีมต้องรู ้จกั หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในทีม
และต้องเข้าใจว่า หน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน สมาชิกแต่ละคนจะรับผิดชอบใน
ส่ วนที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เช่น การเป็ นผูน้ าทีมหรื อเป็ นผูต้ าม
1.3 สมาชิกแต่ละคนจาเป็ นต้องรู ้บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกคนอื่นด้วยว่า
ทาอะไร เพื่อป้ องกันการก้าวก่ายกัน รวมถึงการช่วยเหลือกันและกัน
1.4 สมาชิกทุคนต้องอาศัยกันและกัน ต้องตระหนักตลอดเวลาว่า ไม่มีงานของ
ใครสาคัญที่สุด (ที่สมาชิกแต่ละคนปฏิบตั ิหรื อรับผิดชอบ) มีความสาคัญและมีผลต่อความสาเร็ จ
เท่ากัน ถ้าขาดส่ วนใดส่ วนหนึ่งงานนั้นก็จะไม่สาเร็ จ
1.5 สมาชิกทุกคนต้องมีความไว้วางใจ (trust) ซึ่ งกันและกัน หากสมาชิกมี
ความหวาดระแวงกันและกัน จะทาให้รู้สึกไม่อยากร่ วมกันทางาน การสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย
ตลอดเวลาและความจริ งใจที่มีต่อกัน จะทาให้สมาชิกในทีมทางานร่ วมกันเป็ นทีมได้
1.6 เมื่อทางานร่ วมกันเป็ นทีมทุกคนต้องทางาน การเอาเปรี ยบกัน การเกี่ยงกัน
การแย่งกันเป็ นดารา การชิงดีชิงเด่นระหว่างกัน การเอาหน้าเพียงคนเดียว ต้องไม่มี
1.7 สมาชิกทุกคนต้องมีความศรัทธาและเชื่อมัน่ กันและกัน
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5. ทฤษฎีกำรกระทำด้ วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action)
ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen &
Fishbein (1980 ; อ้างถึงใน คมวัฒน์ รุ่ งเรื อง, ศริ นยา พลสิ งห์ชาญ และสมศักดิ์ ภู่วภิ าดาวรรธ์. 2556
: 122) เป็ นทฤษฎีที่พยายามจะตอบคาถามที่วา่ เหตุใดคนจึงมีเจตคติและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ในการทาหรื อไม่ทาพฤติกรรมใดๆ ซึ่ งเป็ นการทาให้เข้าใจเจตนาเชิงพฤติกรรม และสามารถทานาย
พฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง ทฤษฎีน้ ีถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1975 จากนักจิตวิทยาสังคม 2 ท่าน คือ
Ajzen & Fishbein ที่จะพยายามทานายพฤติกรรมของมนุ ษย์ ทฤษฎีน้ ีกล่าวว่า การที่จะทานาย
พฤติกรรมของมนุษย์ได้น้ นั จาเป็ นจะต้องเข้าใจกระบวนการเกิดพฤติกรรม หมายความว่า ก่อนที่
คนเราจะแสดงพฤติกรรมเชิงบวกหรื อพฤติกรรมเชิงลบต่อสิ่ งใดออกมา มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
พฤติกรรม 2 ปั จจัยคือ เจตคติของบุคคลต่อสิ่ งนั้นและอิทธิ พลสังคมรอบข้าง โดยเจตคติของบุคคล
นั้น ทฤษฎีน้ ีได้อธิ บายถึงองค์ประกอบของเจตคติวา่ ประกอบไปด้วยความเชื่ อและการประเมินผล
การกระทาจากความเชื่ อ โดยความเชื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของการสั่งสมประสบการณ์และการได้รับ
ความรู ้จากแหล่งต่างๆของบุคคลนั้น เมื่อมนุษย์แสดงพฤติกรรมการยอมรับหรื อปฏิเสธสิ่ งใด
ออกไป ต้องผ่านกระบวนการนาความเชื่อที่มีอยูเ่ ดิม เข้าสู่ กระบวนการของการประเมินผลการ
กระทาจากความเชื่อนั้นว่า จะเกิดผลดีหรื อไม่ดีต่อตนเองอย่างไร ซึ่ งถ้าประเมินแล้วพบว่า ความเชื่อ
นั้นส่ งผลร้ายต่อตนเอง ก็จะแสดงออกมาในรู ปของการมีเจตคติที่ไม่ดีต่อสิ่ งนั้น และถ้ายิง่ สังคม
รอบข้างเห็นด้วยว่าสิ่ งนั้นไม่ดี ก็จะส่ งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในเชิงลบออกไปอย่างชัดเจน
ยิง่ ขึ้น แต่สังคมที่กล่าวถึงต้องเป็ นสังคมที่มีผลต่อบุคคลนั้นเป็ นอย่างมากด้วย การที่ทฤษฎีน้ ีแยก
ปั จจัยที่มีผลต่อการกระทาของมนุษย์ออกเป็ นเจตคติและอิทธิ พลของสังคมรอบข้างนั้น ในส่ วนของ
การประเมินเจตคติมีการประเมินใน 2 ระดับ คือ ประเมินความเชื่อ และค่าของความเชื่ อ บ่งชี้ให้
เห็นว่าพฤติกรรมมีความเกี่ยวพันกับเจตคติ นอกจากนั้นตัวแปรเจตคติในทฤษฎีน้ ียงั มีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจในการกระทาพฤติกรรม (Intention) ด้วย
เทคนิค 2 กำรเรี ยนรู้ และเข้ ำใจ (U ย่อมำจำก Understanding) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อน
สร้างความเข้าใจซึ่ งกันและกันระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและชุมชน โดยการนาข้อมูลที่ได้จาก
การเยีย่ มบ้าน ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและชุมชนมาวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเพื่อนามาใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม
ที่เอื้อต่อการอยูร่ ่ วมกันด้วยความรักและความเข้าใจ
เทคนิคเรี ยนรู ้และเข้าใจนี้ มีหลักการที่สาคัญดังนี้
1. กระบวนกำรเรียนควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กรมสามัญ และกรมการศึกษาเอกชน ได้สนับสนุนให้มีการพิจารณานากระบวนการเรี ยนรู ้
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ต่างๆไปใช้ในการเรี ยนการสอน โดยเสนอแนะกระบวนการที่ครู ควรใช้ 12 กระบวนการ ด้วยกัน
กระบวนการหนึ่งที่เป็ นกระบวนการสาคัญคือ กระบวนการเรี ยนความรู ้ ความเข้าใจ กระบวนการนี้
ใช้กบั การเรี ยนเนื้อหาเชิงความรู ้ มีรายละเอียดดังนี้ (กรมวิชาการ, 2534 ; อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี .
2552 : 118-129)
1.1 สังเกต ตระหนัก
ผูเ้ รี ยนพิจารณาข้อมูล สาระความรู ้ เพื่อสร้างความคิดรวบยอด ตั้งคาถาม ตั้ง
ข้อสังเกต สังเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อทาความเข้าใจในสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้
1.2 วางแผนปฏิบตั ิ
ผูเ้ รี ยนนาวัตถุประสงค์ หรื อคาถามที่ทุกคนสนใจ จะหาคาตอบมาวางแผนเพื่อ
ร่ วมกันกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสม
1.3 ลงมือปฏิบตั ิ
ครู กาหนดให้สมาชิกในกลุ่มย่อยๆได้แสวงหาคาตอบจากแหล่งความรู ้ดว้ ยวิธี
ต่างๆ เช่น ค้นคว้า สัมภาษณ์ ศึกษานอกสถานที่ หาข้อมูลจากองค์กรในชุมชน ฯลฯ ตามแผนงานที่
วางไว้
1.4 พัฒนาความรู ้ความเข้าใจ
ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้มารายงานและอภิปรายเชิงแปลความ ตีความ ขยายความ
นาไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
1.5 สรุ ป
ผูเ้ รี ยนรวบรวมเป็ นสาระที่ควรรู ้ บันทึกลงสมุด
2. แหล่ งกำรเรียนรู้
ชุติมา สัจจานนท์ (2561 : 156-159) กล่าวถึงแหล่งการเรี ยนรู ้ ดังต่อไปนี้
2.1 สถำบันบริกำรสนเทศ
สถาบันบริ การสนเทศที่สาคัญคือ ห้องสมุดหรื อหอสมุด หรื อปั จจุบนั มีเรี ยกใน
ชื่ออื่นๆ เช่น สานัก/สถาบัน/ศูนย์วทิ ยบริ การ สานัก/ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็ นแหล่งบริ การ
สารสนเทศทั้งในรู ปสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ และสื่ ออิเล็กทรอนิคส์ โดยมีบรรณารักษ์ผไู ้ ด้รับ
การศึกษาอบรมวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็ นผูบ้ ริ หารดาเนินงานและบริ การ
ผูใ้ ช้ วัตถุประสงค์ของห้องสมุดโดยทัว่ ไปเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจยั ความจรรโลงใจและ
การบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ
ห้องสมุดเป็ นสถาบันที่มีความสาคัญและมีบทบาทในการพัฒนาสังคม
ในทุกด้าน ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ห้องสมุดอาจจาแนกประเภทตามวัตถุประสงค์และลักษณะหน้าที่ได้เป็ นห้องสมุด
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โรงเรี ยน ห้องสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หรื อห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุดเฉพาะ และ
ห้องสมุดประชาชน
นอกจากนี้ยงั มีสถาบันบริ การสนเทศประเภทอื่นๆ เช่น ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์
ข้อมูลสถิติ หน่วยงานจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน หอประวัติ เป็ นต้น
2.2 องค์ กำรภำครัฐและเอกชน
องค์การภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศเป็ นแหล่งการ
เรี ยนรู ้ที่สาคัญ จากบทบาทและกิจกรรมขององค์การในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ท้ งั โดยทางตรงและ
ทางอ้อม โดยเฉพาะการผลิตสารสนเทศจากการบริ หารและการปฏิบตั ิงานตามขอบข่ายความ
รับผิดชอบขององค์การอันเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคลอย่างกว้างขวาง
2.3 สิ่ งแวดล้อมและชุ มชน
สิ่ งแวดล้อม ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น และชุมชนถือเป็ น
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้แบบซึ มซับและสะสมประสบการณ์ การเผชิญ
สถานการณ์ การปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัว ทั้งสิ่ งแวดล้อมทางบ้าน ทางโรงเรี ยน วิถีชุมชน
และสังคม การเรี ยนรู ้กา้ วข้ามจากห้องเรี ยนสู่ ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมเป็ นการขยายพรมแดนแห่ง
ความรู ้และการเรี ยนรู ้โดยไม่จบสิ้ น
สิ่ งแวดล้อมและชุมชนรวมถึงสังคมเป็ นพื้นฐานทางปั ญญา คุณธรรม จริ ยธรรม
วัฒนธรรมของคนในสังคม ดังนั้นการสร้างสิ่ งแวดล้อมและชุมชนที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้และ
การสร้างสังคมคุณธรรมจึงมีความจาเป็ นยิง่ เพื่อส่ งเสริ มให้บุคคลเกิดการใฝ่ หาความรู ้และการ
เรี ยนรู ้ โดยการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบตั ิ เกิดการบูรณาการเรี ยนรู ้รอบด้าน อันนาไปสู่ การ
พัฒนากาย จิต และปัญญาของบุคคลเป็ นองค์รวม
2.4 บุคคล
บุคคลเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ โดยเฉพาะในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทั้งใน
ด้านการเป็ นแบบอย่าง การอบรมสั่งสอน การถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ทักษะ
ประสบการณ์ และการปฏิสัมพันธ์
การเรี ยนรู ้จากบุคคลครอบคลุมทั้งบุคคลในครอบครัว ครู อาจารย์ เพื่อน บุคคล
ในสังคม ในด้านวิชาการ เช่น กลุ่มครู อาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักวิจยั นัก
ประดิษฐ์ ผูบ้ ริ หาร และภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
คาบอกเล่า การเลียนแบบ การทดลองทาด้วยตนเอง การเรี ยนรู ้จากกลุ่ม การฟังคาบรรยาย การ
เรี ยนรู ้ที่จดั โดยสถาบันการศึกษา การเรี ยนรู ้จากสถานที่ทางาน การศึกษาดูงาน โดยพ่อแม่เป็ น
บุคคลสาคัญต่อการพัฒนาและการเรี ยนรู ้ของบุตร
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3. ข้ อเสนอแนะในกำรประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีของมำสโลว์ในกำรศึกษำ
ในทางการศึกษา สามารถนาแนวคิดของ อับราฮัม ฮาโรลด์ มาสโลว์ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อกระตุน้ และ/หรื อสร้างแรงจูงใจผูเ้ รี ยนได้ โดยมีดา้ นที่สาคัญคือ (สุ จิตรา พร
มนุชาธิป. 2545 : 42,44)
ด้ ำนควำมรู้ และควำมเข้ ำใจ (Knowledge and understanding needs)
- ให้เวลาผูเ้ รี ยนเพื่อการศึกษาค้นคว้าในแขนงที่ตอ้ งการศึกษา
- จัดเตรี ยมแบบฝึ กหัดที่ทา้ ทายต่อความสามารถทางปั ญญา
- วางแผนฝึ กหัดที่เชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ในสาขาต่างๆ และให้ผเู ้ รี ยนค้นหาความ
สัมพันธ์ดว้ ยการเปรี ยบเทียบเป็ นคู่และเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
- ใช้วธิ ี การสอบสวนสื บสวนในการเรี ยนรู ้เท่าที่จะทาได้
- ใช้วธิ ี การตั้งหัวข้อในแง่มุมต่างๆให้กบั ผูเ้ รี ยน
- จัดเตรี ยมโอกาสให้คิดและอภิปรายในเชิงปรัชญา
- จัดโปรแกรมต่างๆที่ทา้ ทายทางปั ญญาให้กบั ผูเ้ รี ยน
4. กำรเรี ยนรู้ อย่ ำงมีประสิ ทธิภำพ
นวลจิตต์ เชากีรติพงศ์ และคณะ (2550 : 7) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทั้งภายในหรื อภายนอกก็ตาม ต้องเป็ นผลมาจากประสบการณ์และการฝึ กฝนเท่านั้น ทั้งนี้การได้มา
ซึ่ งความรู ้มีทฤษฎี ที่อธิ บายองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคล ตลอดจนเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ทาให้บุคคลเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือ
ทฤษฎีกำรวำงเงื่อนไข (Conditioning theory) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขสามารถ
แยกย่อยได้ เป็ นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ คของพาฟลอฟ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิ ค ของวัตสัน ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทาของสกินเนอร์ และทฤษฎีความต่อเนื่อง
ของกัทรี
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ คของพาฟลอฟ (สุ รางค์ โค้วตระกูล. 2545 :
185-186 ; อ้างอิงจาก Ivan Petrivich Pavlov.) การเรี ยนรู ้แบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ค คือ การ
ตอบสนองที่เป็ นโดยอัตโนมัติเมื่อนาสิ่ งเร้าใหม่มาควบคู่กบั สิ่ งเร้าเดิม โดยสิ่ งเร้าใหม่จะเป็ นสิ่ งเร้า
ที่เป็ นกลาง(Neutral stimulus) ที่โดยธรรมชาติแล้วเป็ นสิ่ งเร้าที่ไม่ก่อให้เกิดการตอบสนองใดๆ แต่
เมื่อนามา วางกับสิ่ งเร้าที่ทาให้เกิดการตอบสนองตามธรรมชาติ (Unconditioned Stimulus หรื อ
US) จะเกิดพฤติกรรมเกิดขึ้น หรื อเกิดการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (Conditioned Response หรื อ
CR) ตัวอย่างเช่น วิชาเรี ยนจัดได้วา่ เป็ นสิ่ งเร้าที่เป็ นกลาง แต่เมื่อมีครู ที่บุคลิกลักษณะที่ดีเข้ามาสอน
มีการกล่าวชมเชยนักเรี ยน และให้นกั เรี ยนได้ประกอบกิจกรรมที่สนุกสนานทุกครั้งที่เขาสอน ก็จะ
ทาให้นกั เรี ยนชื่นชอบหรื อมีความตั้งใจในการเรี ยนวิชานั้นๆ แม้วา่ ก่อนหน้านั้นจะไม่ชอบวิชา
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ดังกล่าวเลยก็ได้ และเมื่อไปพบกับอาจารย์ผสู ้ อนคนใหม่ที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาจารย์ผสู ้ อนคนเดิม
แต่สอนวิชาต่างกัน ก็อาจทาให้เกิดการแผ่ขยาย (Generalization) โดยมีพฤติกรรมตั้งใจเรี ยนในวิชา
ใหม่ได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากทฤษฎีน้ ีจะใช้ในการหาความสามารถในการสัมผัสและการรับรู ้ ใช้
แก้พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา และใช้ในการวางเงื่อนไขเกี่ยวกับอารมณ์และทัศนคติของนักเรี ยนที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจเรี ยนได้
5. กำรจัดกำรเรี ยนรู้ แบบจัดกรอบมโนทัศน์
สุ วทิ ย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2552 : 175-179) ได้กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
จัดกรอบมโนทัศน์ ดังนี้
5.1 กำรจัดกำรเรี ยนรู้ แบบจัดกรอบมโนทัศน์ เป็ นกระบวนการที่ให้ผเู ้ รี ยนได้
นาเอามโนทัศน์ในเนื้ อหาสาระที่ได้เรี ยนรู ้ มาจัดระบบ ลาดับ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์แต่ละมโน
ทัศน์ที่มีความเกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน ทาให้เกิดเป็ นกรอบมโนทัศน์ข้ ึน
5.2 แนวคิดเกีย่ วกับกรอบมโนทัศน์ หรื อแผนภำพโครงเรื่ อง
5.2.1 จะใช้เมื่อข้อมูลข่าวสารอยูก่ ระจัดกระจาย จึงนาข้อมูลข่าวสารมาเชื่อม
กันเป็ นกรอบมโนทัศน์หรื อแผนภาพโครงเรื่ อง ทาให้เกิดความเข้าใจเป็ นความคิดรวบยอด
5.2.2 เป็ นการจัดความคิดอย่างเป็ นระบบ โดยรวบรวมและจัดลาดับ
ข้อเท็จจริ งเข้ากรอบเป็ นหมวดหมู่เรี ยกว่า แผนภาพ เป็ นความคิดรวบยอดที่ชดั เจนเกิดเป็ นความรู ้
ใหม่ข้ ึน
5.2.3 เป็ นการนาความคิดหรื อข้อเท็จจริ งนามาเขียนเป็ นแผนภาพ ทาให้จา
เรื่ องราวต่างๆได้ง่ายขึ้น ดีกว่าการอ่านตาราหลายๆครั้ง เพราะตาราบรรยายด้วยคาพูด แต่แผนภาพ
ได้จดั เรื่ องราวเป็ นลักษณะคา กลุ่มคา สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย หรื อภาพ ทาให้ผเู ้ รี ยนจาเรื่ องราวได้
แม่นยา
5.2.4 การจัดทากรอบมโนทัศน์น้ นั ผูเ้ รี ยนจะต้องอาศัยการฟัง การดู การ
อ่าน การเขียน และการใช้ความคิดรวบยอดของสาระความรู ้ ข้อเท็จจริ งมาจัดทาเป็ นการเสริ มแรง
ในการเรี ยน ทาให้การเรี ยนรู ้มีความหมายยิง่ ขึ้น
5.3 รู ปแบบของกรอบมโนทัศน์
5.3.1 Concept Map (ผังมโนทัศน์ )
เป็ นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ (Concept) ต่างๆ
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างเป็ นลาดับขั้น เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ
พัฒนาขึ้นโดย Joseph D.Novak
5.3.2 Mind Map หรื อ Mind Mapping (แผนทีค่ วำมคิด)
แผนที่ความคิดรู ปแบบนี้ใช้แสดงการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
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ระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อย ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
Tony Busan
เทคนิค 3 กำรเรี ยนรู้ ด้วยกำรปฏิบัติ (A ย่อมำจำก Active Learning) เป็ นเทคนิคที่
ครู ผสู ้ อนวางแผนจัดกิจกรรมที่เน้นการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการแบบต่าง ๆ
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย จัดนวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งความรู ้สอดคล้อง
กับกิจกรรมและความสนใจของผูเ้ รี ยน การนานักเรี ยนไปศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอก
ห้องเรี ยน นักเรี ยนได้มีโอกาสลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรงเกิดองค์ความรู ้ที่
คงทน
เทคนิคเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิน้ ี มีนกั วิชาการศึกษาได้เสนอแนวคิดที่สาคัญดังนี้
1. ลักษณะของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning มีดงั นี้ (ไชยยศ
เรื องสุ วรรณ. 2553)
1.1 เป็ นการเรี ยนการสอนที่พฒั นาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การ
แก้ปัญหา และการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
1.2 เป็ นการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
เรี ยนรู ้สูงสุ ด
1.3 ผูเ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ และจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
1.4 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู ้ การ
สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่ วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
1.5 ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ความรับผิดชอบร่ วมกัน การมีวนิ ยั ในการทางาน และการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.6 เป็ นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนอ่าน พูด ฟัง คิด อย่างลุ่มลึก
ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูจ้ ดั ระบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
1.7 เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสู ง
1.8 เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรื อ
สารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด
1.9 ผูส้ อนจะเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
1.10 ความรู ้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู ้ และการสรุ ปทบทวน
ของผูเ้ รี ยน
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2. บทบำทของอำจำรย์ ผ้ สู อนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ ตำมแนวทำง
ของ Active Learning ดังนี้ (ณัชนัน แก้วชัยเจริ ญกิจ. 2550 : 4 )
2.1 จัดให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อน
ความต้องการในการพัฒนาผูเ้ รี ยน และเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ จริ งของผูเ้ รี ยน
2.2 สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่ วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูส้ อนและเพื่อนในชั้นเรี ยน
2.3 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เป็ นพลวัต ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
ทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้
2.4 จัดสภาพการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ส่ งเสริ มให้เกิดการร่ วมมือในกลุ่มผูเ้ รี ยน
2.5 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ทา้ ทาย และให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้รับวิธีการ
สอนที่หลากหลาย
2.6 วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรี ยนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่ วนของ
เนื้อหาและกิจกรรม
2.7 ครู ผสู ้ อนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และ
ความคิดของผูเ้ รี ยน
3. กิจกรรมในกำรจัดกำรเรี ยนรู้ แบบ Active Learning
ศักดา ไชกิจภิญโญ (2548 : 14 ) กล่าวถึงกิจกรรมในการจัดการเรี ยนรู ้แบบ Active
Learning ว่ามีหลายรู ปแบบ ดังต่อไปนี้
1. Think – Pair – Share ผูส้ อนตั้งปั ญหา ผูเ้ รี ยนคิดหาคาตอบด้วยตนเองก่อน
สัก 4-5 นาทีต่อมาจับคู่กบั เพื่อน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หลังจากนั้นจึงสุ่ มเรี ยกมา
นาเสนอหน้าชั้น
2. Minute Paper หลังจากบรรยายไป 15 นาที ผูส้ อนสั่งให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปที่เรี ยนไป
2 ประโยค ใน 1 นาที แล้วให้จบั คู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูส้ อนอาจสุ่ มเรี ยกผูเ้ รี ยนมานาเสนอหน้า
ชั้น
3. Jigsaw ผูส้ อนเลือกเนื้ อหาที่สามารถแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ ได้ หรื อเลือก
บทความที่มีเนื้ อหาสอดคล้อง (ใกล้เคียง) 3 - 4 ชิ้น แบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มเท่าๆ กับเนื้อหา ให้แต่ละ
กลุ่มส่ งตัวแทนมา 1 คน เลือกเนื้อหาที่เตรี ยมไว้ ให้อ่านทาความเข้าใจร่ วมกัน หรื อหาคาตอบ
ร่ วมกันในกลุ่ม แล้วกลับไปสอนที่กลุ่มดั้งเดิมของตนจนทุกคนได้สอนครบ
4. Round Table แบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม เพื่อตอบคาถาม โดยแต่ละกลุ่มได้รับ
กระดาษ คาตอบ 1 แผ่น และปากกา 1 ด้าม ให้แต่ละกลุ่มเขียนคาตอบลงกระดาษ และเวียนให้กลุ่ม
อื่นดูคาถามคาตอบของกลุ่ม ผูส้ อนอาจสุ่ มเรี ยกมานาเสนอหน้าชั้น
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5. Voting ให้ผเู ้ รี ยนยกมือเพื่อตอบคาถามของผูส้ อนในลักษณะแสดงความ
คิดเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรื อแข่งกันตอบ
6. End of Class Query สามนาทีสุดท้ายก่อนหมดคาบสอน ให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปการ
เรี ยนรู ้ โดยเขียนออกมา 2 ประโยค หรื อให้ซกั ถามก่อนจบการสอน
7. Trade of Problem แบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะได้บตั รคาถามไม่
เหมือนกันให้แต่ละกลุ่มเขียนคาตอบที่บตั รคาถามด้านหลัง เสร็ จแล้วส่ งให้เพื่อนกลุ่มอื่น ใน
ขณะเดียวกันกลุ่มตนเองก็ได้รับบัตรคาถามจากกลุ่มอื่น โดยยังไม่ให้ดูคาตอบ ให้สมาชิกในกลุ่ม
อ่านคาถาม และร่ วมกันคิดหาคาตอบ เมื่อได้คาตอบแล้วให้พลิกดูคาตอบของกลุ่มก่อนหน้านี้ ถ้า
คาตอบตรงกันไม่ตอ้ งเขียนอะไรเพิม่ เติม แต่ถา้ คาตอบของกลุ่มไม่เหมือนกับคาตอบกลุ่มอื่น ให้
เขียนคาตอบลงหลังบัตรคาถามนั้นเป็ นอีกคาตอบหนึ่ง และให้ยนื่ บัตรคาถามส่ งให้กลุ่มอื่นต่อไป
ในขณะเดียวกันก็รับบัตรคาถามของกลุ่มอื่นมา ให้ทาเช่นนี้เดียวกันนี้ จนครบ ผูส้ อนรวบรวมบัตร
คาถามที่มีคาตอบมากกว่าหนึ่ งคาตอบ ให้ท้ งั ห้องร่ วมอภิปรายหาคาตอบที่เป็ นที่ยอมรับของทั้งห้อง
8. Concept Map แบ่งผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่ม แจกปากกาและแผ่นใสให้ ให้แต่ละกลุ่ม
เขียนประเด็นหลักที่ได้เรี ยนรู ้ใส่ ตรงกลางแผ่นใส พร้อมทั้งเขียนวงกลมล้อมรอบและเขียนประเด็น
รองที่เกี่ยวข้องแล้ววงกลมล้อมรอบเช่นกัน แล้วเชื่อมโยงกับวงกลมประเด็นหลัก ซึ่ งจะได้รูปร่ าง
คล้ายลูกโซ่ต่อๆ กัน เป็ นแบบใยแมงมุมหรื อเป็ นรู ปดาว
เทคนิค 4 กำรสร้ ำงเครื อข่ ำย (N ย่อมำจำก Networking) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนจัดการ
เรี ยนรู ้โดยให้มีการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ระหว่างนักเรี ยนกับครู ผสู ้ อน รวมถึงมีการเผยแพร่
ผลงานการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์
เทคนิคการสร้างเครื อข่ายนี้ มีหลักการที่สาคัญพอสังเขป ดังนี้
1. กระบวนกำรและวิธีกำรสร้ ำงเครื อข่ ำยกำรเรียนรู้
กระบวนการและวิธีการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้ (โครงงานพัฒนาเครื อข่าย
การเรี ยนรู ้, 2558 : ออนไลน์ https://deep25292.wordpress.com/บทที่-2/2-6)
1.1 การตระหนักถึงความจาเป็ นในการสร้างเครื อข่ายเป็ นขั้นตอนที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อ ฝ่ ายจัดการตระหนักถึงความจาเป็ นในการสร้างเครื อข่ายเพื่อที่จะทางานให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาถึงองค์กรต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรวมเข้าเป็ นเครื อข่ายในการทางาน
ร่ วมกัน
1.2 การติดต่อกับองค์กรที่จะร่ วมเป็ นเครื อข่าย หลังจากตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
องค์กรที่เห็นว่าเหมาะสมในการเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายแล้ว ก็จะเป็ นขั้นการติดต่อสัมพันธ์เพื่อชักชวน
ให้เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายในการเรี ยนรู ้ โดยต้องสร้างความคุน้ เคย การยอมรับ และความไว้วา่ งใจ
ระหว่างกัน มีการให้ขอ้ มูล และแลกเปลี่ยนข้อมูล กระตุน้ ให้คิดร่ วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนาใน
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เรื่ องเดียวกันของเครื อข่าย ถือว่าเป็ นการเตรี ยมกลุ่มเครื อข่าย
1.3 การสร้างพันธกรณี ร่วมกัน เป็ นขั้นตอนการสร้างความผูกพันร่ วมกัน มีการ
ตกลงใจในความสัมพันธ์ต่อกัน และตกลงที่จะทางานร่ วมกันเป็ นเครื อข่าย ซึ่ งการทากิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการหรื อแก้ปัญหาร่ วมกันจะต้องมีความรู ้เพียงพอที่จะทากิจกรรมได้ โดยการ
เชิญวิทยากรมาถ่ายทอดเพิ่มพูนความรู ้ การไปศึกษาดูงาน เป็ นต้น ทาให้เกิดเป็ นกลุ่มศึกษาเรี ยนรู ้
ขึ้นในองค์กรเครื อข่าย
1.4 การพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกัน เป็ นขั้นตอนที่สร้างเครื อข่ายให้เกิดผลงาน
เป็ นรู ปธรรมโดยเริ่ มทากิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรร่ วมกัน มีการตกลงในเรื่ องของการบริ หารจัดการ
ขององค์กรเครื อข่าย ซึ่ งเริ่ มด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดกิจกรรม กาหนดบทบาทของ
สมาชิก รวมทั้งสิ ทธิ หน้าที่ของผูเ้ กี่ยวข้องชัดเจนขึ้น เกิดเป็ นกลุ่มกิจกรรมขึ้นในองค์กรเครื อข่าย
1.5 การทากิจกรรมร่ วมกัน เป็ นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากมีการพัฒนา
ความสัมพันธ์ร่วมกันแล้ว และนาไปสู่ การทากิจกรรมร่ วมกันจนมีผลงานเป็ นที่ปรากฏชัด เกิด
ประโยชน์ร่วมกันในองค์กรเครื อข่าย จนเกิดการขยายกลุ่มเครื อข่ายมากยิง่ ขึ้น
1.6 การรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรใหม่ร่วมกัน เพื่อรองรับจานวนสมาชิกใหม่ที่
มากขึ้น
2. หลักกำรสำคัญของเครื อข่ ำยกำรเรี ยนรู้
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตควรเริ่ มจากการมีส่วนร่ วมของบุคคล องค์กรและชุมชน ใน
การตระหนักถึงปั ญหา และการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการสร้างเสริ มประสบการณ์ การ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารซึ่ งกันและกัน จนทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ได้สรุ ปหลักการสาคัญของเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ไว้ ดังนี้ (ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ. 2556 : 52)
2.1 การกระตุน้ ความคิด ความใฝ่ แสวงหาความรู ้ จิตสานึกในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
2.2 การถ่ายทอด แลกเปลี่ยน การกระจายความรู ้ท้ งั ในส่ วนของวิทยาการสากล
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ
2.3 การแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆของทั้งในภาครัฐและเอกชน
2.4 การระดมและประสานการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน เพื่อการพัฒนา และลด
ความซ้ าซ้อนสู ญเปล่าให้มากที่สุด
การเรี ยนรู ้เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ มากขึ้นสาหรับบุคคลและความ
เจริ ญของชาติ ด้วยการเรี ยนรู ้เป็ นสื่ อเชื่ อมโยงกับข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู ้และทักษะ ซึ่งเป็ นหัวใจ
สาคัญของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ การเรี ยนรู ้ที่ประสบความสาเร็ จก็คือ การที่แต่ละบุคคลสามารถ
ประยุกต์ใช้เครื่ องมือ ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู ้ที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาและแสวงหาโอกาส
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ในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ส่ วนเครื อข่ายการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต เครื อข่ายเป็ นระบบการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน เข้าด้วยกัน
ทาให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากร ตลอดจนส่ งเสริ มภารกิจให้มี
ความสาเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3. ขั้นตอนกำรจัดตั้งเครื อข่ ำย
ในการจัดตั้งเครื อข่ายต้องมีลาดับขั้นตอนในการดาเนินการโดยบุคคล กลุ่ม
องค์การ หรื อสถาบันแห่งใดแห่งหนึ่ง ได้ตระหนักถึงความจาเป็ นที่จะต้องจัดตั้งเครื อข่ายขึ้น
ต่อจากนั้นก็ตอ้ งดาเนินการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคล ในการจัดตั้งเครื อข่ายต้องมีลาดับขั้นตอนใน
การดาเนิ นการโดยบุคคล กลุ่ม องค์การ หรื อสถาบัน ที่ประสงค์จะให้เป็ นสมาชิกเครื อข่าย หากมี
วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายคล้ายคลึงหรื อสอดคล้องกันอย่างน้อยหนึ่งประการ ก็จะต้องดาเนินการ
สร้างพันธกรณี ร่วมกัน และพัฒนาความสัมพันธ์ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่ วม
รับผิดชอบ และลงมือทากิจกรรมกัน ดังนี้ (วราภรณ์ รุ่ งเรื องกลกิจ. 2559 : 12-13-12-14 )
3.1 ขั้นตระหนักถึงความจาเป็ น ในขั้นแรกของการจัดตั้งเครื อข่ายนั้น ก่อนที่
จะเริ่ มเกิดเครื อข่ายขึ้น บุคคล กลุ่ม องค์การ หรื อสถาบันแห่งหนึ่งประสบปัญหา หรื อมี
วัตถุประสงค์ที่จะดาเนิ นการในบางเรื่ อง แต่มีขอ้ จากัดบางประการที่ไม่สามารถดาเนินการได้โดย
ลาพัง หรื อโดยกลุ่ม/องค์กรเล็กๆ จึงมีความคิดว่าจาเป็ นที่จะต้องมีบุคคล กลุ่ม องค์การ หรื อสถาบัน
อื่นๆ เข้ามาร่ วมดาเนินการ หรื อช่วยแก้ปัญหานั้นๆ
3.2 ขั้นติดต่อสัมพันธ์กบั กลุ่มที่จะร่ วมเป็ นเครื อข่าย เมื่อตระหนักถึงความ
จาเป็ นที่จะตั้งเครื อข่ายร่ วมดาเนินการหรื อช่วยแก้ปัญหาแล้ว ผูร้ ิ เริ่ มก็จะต้องพยายามแสวงหาบุคคล
กลุ่ม องค์การ หรื อสถาบันอื่นๆ ที่มีวตั ถุประสงค์/เป้ าหมายสอดคล้องกัน หรื อประสบปั ญหา
เดียวกัน หรื อคล้ายคลึงกัน หรื อมีความสอดคล้องกัน โดยการพบปะพูดคุย ปรึ กษาหารื อ หรื อ
ติดต่อกันผ่านสื่ อต่างๆ จนมัน่ ใจว่าบุคคล กลุ่ม องค์การ หรื อสถาบันเหล่านั้น มีวตั ถุประสงค์/
จุดมุ่งหมายสอดคล้องกับเรา
3.3 ขั้นสร้างพันธกรณี ร่วมกัน ในขั้นตอนนี้จะเป็ นการที่สมาชิกแต่ละฝ่ าย
ปรึ กษาหารื อ และทาความตกลงกันว่าจะรวมกันเป็ นเครื อข่ายอะไร เพื่อดาเนิ นการสิ่ งใด และมี
วัตถุประสงค์ในเรื่ องใดร่ วมกันบ้าง สมาชิกเครื อข่ายมีจานวนเท่าใด ใครบ้าง และมีใครเป็ นผู ้
ประสานงานเครื อข่าย
3.4 พัฒนาความสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรม เมื่อสร้างพันธกรณี ร่วมกันแล้ว ก็
จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครื อข่ายโดยการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์หรื อ
กิจกรรมที่มีเป้ าหมายเพื่อแก้ปัญหาที่ประสบร่ วมกัน
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3.5 ทากิจกรรมร่ วมกัน เมื่อกาหนดกิจกรรมที่จะดาเนิ นการร่ วมกันแล้ว ในขั้น
ทากิจกรรมร่ วมกัน ก็จะต้องมีการระดมทรัพยากร ทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ตามที่จาเป็ นจากสมาชิก
เครื อข่าย และต้องกาหนดให้ชดั เจนว่าสมาชิกแต่ละคน กลุ่ม องค์การ หรื อสถาบัน จะต้องมีภาระ
รับผิดชอบ ในเรื่ องใดบ้าง อย่างไร และเมื่อใด เพื่อให้กิจกรรมที่กาหนดขึ้นเกิดความสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์
4. อินเตอร์ เน็ตกับกำรสอนสั งคมศึกษำ
ครู สังคมศึกษาในยุคปั จจุบนั นี้ซ่ ึ งเป็ นยุคไอที ดังนั้นการสื บค้นข้อมูลนับว่ามี
ความสาคัญ การแนะนาให้นกั เรี ยนได้มีการสื บค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต จะทาให้นกั เรี ยนได้คน้ หา
สิ่ งที่นกั เรี ยนอยากทราบนั้นว่า เป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนทาได้โดยไม่ยาก โดยการสื บค้นในอินเทอร์ เน็ตมี
การสื บค้นที่สาคัญ ดังนี้ (เนาวนิตย์ สงคราม ; อ้างถึงใน วลัย พานิช รวบรวม. 2549 : 60)
4.1 บริกำรในกำรค้ นหำข้ อมูล การสื บค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีเว็บที่นกั เรี ยน
สามารถค้นข้อมูลได้หลายมิติ (hypertext) โดยมีการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลส่ วนต่างๆไว้ดว้ ยกัน โดย
ต้องใช้โปรแกรมในการทางานที่รู้จกั กันดีและเป็ นที่แพร่ หลายคือ internet explorer หรื อ Netscape
navigator และ Mosaic เมื่อเข้าสู่ โปรแกรมดังกล่าวแล้ว ก็สามารถที่จะเข้าไปสื บค้นข้อมูลที่เรี ยกว่า
Search Engine เช่น www.yahoo.com หรื อ www.google.com ในปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาให้สามารถ
ค้นคว้าด้วยคาไทยได้ และยังมี Search Engine ที่เป็ นของไทย รู ้จกั กันดีในหลายเว็บ เช่น
www.sanook.com หรื อ www.madoo.com เป็ นต้น ในปั จจุบนั การรองรับในเรื่ องของการค้นข้อมูล
หรื อเชื่อมโยงไปยังเครื อข่ายอื่นๆ ได้มีการพัฒนาให้เชื่ อมต่อได้มากขึ้น และเอื้อประโยชน์ต่อผู ้
ต้องการค้นข้อมูลมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นเว็บของไทยหรื อต่างประเทศ
4.2 กำรสื บค้ นโดยกำรสนทนำบนเครื อข่ ำย ซึ่ งมีความคล้ายคลึงกับไปรษณี ย ์
อิเลกทรอนิกส์ แต่มีความคล่องตัวกว่า หรื อที่เราเรี ยกว่า แชท (chat) ในปั จจุบนั มีบริ การได้แก่ ICQ
หรื อ MSN ซึ่งสามารถใช้ภาษาไทยในการพูดคุยได้ โดยเฉพาะ MSN จึงเป็ นที่นิยมมาก เพราะ
สามารถได้รับการตอบกลับโดยทันที ถึงแม้วา่ จะอยูก่ นั คนละซี กโลกก็ตาม นักเรี ยนสามารถ
ติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่นๆได้ โดยการสมัครเป็ นสมาชิกและมี ID User ก็สามารถติดต่อสื่ อสาร
และหาข้อมูลจากคนที่เราติดต่อได้ และสามารถนามาใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
อภิปรายกลุ่ม สั่งงาน ตอบคาถามต่างๆ ที่ครู ผสู ้ อนต้องการถาม โดยที่การติดต่อสื่ อสารนี้สามารถ
ทาได้ตลอดเวลา แม้กระทัง่ อยูท่ ี่บา้ น โดยนักเรี ยนเพียงแต่เข้าอินเทอร์ เน็ตได้ และคู่สนทนาเข้า
อินเทอร์ เน็ตอยูเ่ ช่นกัน
เทคนิค 5 กำรประสำนงำน (C ย่อมำจำก Coordination) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนใช้ใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโดยสานสัมพันธ์ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีกบั ผูป้ กครองและชุมชนอย่าง
สม่าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การเยีย่ มบ้าน การประชุ มผูป้ กครองชั้นเรี ยน การเชิญผูป้ กครอง
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มาร่ วมกิจกรรมภายในโรงเรี ยน การใช้ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ การสื่ อสารเครื อข่ายระหว่างโรงเรี ยน
และชุมชน ช่วยให้โรงเรี ยนและชุมชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ช่วยลดปั ญหา ความขัดแย้ง และ
ช่วยให้เกิดความร่ วมมืออันดีต่อกัน
เทคนิคการประสานความร่ วมมือนี้ มีนกั วิชาการศึกษาได้เสนอหลักการที่สาคัญดังนี้
1. หลักของกำรประสำนงำนทีม่ ีประสิ ทธิภำพ
กิตติ บุนนาค (2550 : 46) ได้กล่าวถึงหลักของการประสานงานที่มีประสิ ทธิภาพ
ไว้วา่ ระบบการจัดการที่ดีขององค์การจะต้องอยูบ่ นพื้นฐานของการประสานงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยการประสานงานดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นถึงความคล่องตัวและความราบรื่ นเป็ นสาคัญ โดย
จะต้องทาให้ทุกฝ่ ายมีความรู ้สึกพึงพอใจต่อรู ปแบบของการประสานงานอย่างทัว่ ถึง นอกจากนั้นใน
การออกแบบรู ปแบบของการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและกับหน่วยงานภายนอก
องค์การใดๆก็ตาม จาเป็ นที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าหรื อประชาชนเป็ นสาคัญ ซึ่ง
ถือว่าเป็ นผลลัพธ์ที่ดีจากรู ปแบบของการประสานงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สมิต สัชฌุกร (2546 : 33-35) ได้กล่าวถึงการประสานงานจะสัมฤทธิ์ ผลได้น้ นั
ต้องยึดถือหลักการสาคัญ ดังนี้
1. จัดให้มีกระบวนการบริ หารที่เป็ นระบบ การประสานงานที่ดีจะต้องเริ่ มต้น
ด้วยการวางแผนที่ดี กาหนดวัตถุประสงค์และนโนบาย กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิตามกระบวนการ
ทางาน กาหนดเวลาและสถานที่ ตลอดจนผูร้ ับผิดชอบเพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบว่า ในวันเวลาใดใคร
จะทาอะไร ที่ไหน และทาอย่างไร เป็ นการสะดวกแก่ทุกฝ่ ายในการติดต่อประสานงาน
2. จัดให้มีระบบของความร่ วมมือที่ดี ต้องทาให้เกิดการยอมรับระหว่างทุกฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมที่จะให้ความร่ วมมือซึ่ งกันและกัน มีน้ าใจไมตรี ต่อกัน อันจะเป็ นผล
ให้งานดาเนินไปด้วยดี และบรรลุวตั ถุประสงค์ตรงตามเป้าหมาย
3. จัดให้มีระบบการสื่ อสารที่ดี การติดต่อสื่ อสารระหว่างกันในหน่วยงานหรื อ
ระหว่างหน่วยงาน ต้องมีการกาหนดตัวบุคคล สถานที่ติดต่อ วันเวลา และเครื่ องมือที่จะใช้ในการ
สื่ อสาร ทั้งจะต้องจัดให้มีระบบสื่ อสารจากบนสู่ ล่าง จากล่างสู่ บน และในระดับเดียวกันอย่าง
เหมาะสม
4. จัดให้มีการประสานวัตถุประสงค์และนโยบาย การที่จะให้เกิดเอกภาพใน
การประสานงาน ต้องทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์วา่ จะประสานงานให้เกิดผลอย่างไร มีนโยบาย
ที่กาหนดขึ้นไว้เป็ นหลักการ เพื่อใช้เป็ นกรอบหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน อันจะเป็ นผลให้
ประสานงานโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และสอดคล้องต้องกันทั้งจังหวะและเวลา
5. จัดให้มีระบบสัมพันธ์ที่ดี ผูร้ ่ วมงานต้องมีความไว้เนื้ อเชื่อใจกัน จึงต้องจัด
ให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทาความคุน้ เคยกันบ้าง
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6. จัดให้รู้สิ่งที่ตอ้ งประสานให้ชดั เจน การที่ผรู ้ ่ วมงานได้รู้ชดั ว่า จะต้อง
ประสานงานกันในเรื่ องใด มีสิ่งใดที่จะต้องประสาน ทาให้ประสานงานมีความครอบคลุมครบถ้วน
ไม่ขาดตกบกพร่ อง มีความสอดคล้องทั้งกิจกรรมและจังหวะเวลา
7. จัดให้รู้รูปแบบและวิธีการประสานงาน การประสานงานภายในหน่วยงาน
เดียวกัน อาจไม่มีรูปแบบหรื อพิธีการมาก ผูร้ ่ วมงานมีความรู ้จกั คุน้ เคยกันอยูแ่ ล้ว แต่การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน จะต้องกาหนดให้รูปแบบและวิธีการในการปฏิบตั ิให้ถูกต้องและ
เหมาะสม เพื่อป้ องกันปั ญหาและความขัดแย้ง
2. พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำชบรมนำถบพิตร
สุ เมธ ตันติเวชกุล (2556 : 113-114 ) ได้กล่าวถึงความเป็ นผูน้ าในการบริ หารของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไว้วา่ ทรงเป็ นนักปฏิบตั ิ
ที่ยงิ่ ใหญ่ในการพัฒนาทุกๆด้าน ทรงเป็ นผูน้ าในการบริ หารจัดการที่ประสบความสาเร็ จ พระเกียรติ
คุณของพระองค์ได้แผ่ไพศาลไปในนานาประเทศทัว่ โลก มีรายละเอียดหลักการสอน ดังนี้
1) ทรงเน้นในเรื่ องการประสานงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเน้นความสาคัญของการประสานงาน ทั้งนี้
โครงการพระราชดาริ ต่างๆอาศัยการดาเนิ นงานร่ วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักการสาคัญ
ที่ใช้ในการทางานคือ การผสมผสานของหน่วยงานในแผนงาน การพัฒนาแบบผสมผสานซึ่ งเป็ น
ความพยายามที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมที่จาเป็ น ในการยกระดับความเป็ นอยูข่ องราษฎรอย่างต่อเนื่ อง
โดยการระดมหรื อผนึกกาลังของหน่วยงานต่างๆเข้าไปดาเนินการร่ วมกันด้วยความพร้อมเพรี ยงกัน
โดยทรงมีพระบรมราโชวาท ความว่า
“...ความเจริญของประเทศชาติเป็ นความเจริญส่ วนรวมซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของ
การกระทาของคนทัง้ ชาติ ถือได้ ว่าทุกคนแบ่ งหน้ าทีก่ ันทาประโยชน์ ให้ แก่ชาติตามความ
ถนัดและความสามารถ และต่ างคนต่ างก็ได้ เกือ้ กูลกันและกัน ไม่ มีผ้ ใู ดจะอยู่ได้ และทางาน
ให้ แก่ประเทศชาติได้ โดยลาพังตนเอง...”
3. เทคนิคกำรสั่ งกำรทีจ่ ะช่ วยให้ เกิดกำรประสำนงำนทีด่ ี
ธงชัย สันติวงษ์ (2541 : 136-137) ได้กล่าวถึงเทคนิคการสั่งการที่จะช่วยให้เกิดการ
ประสานงานที่ดีน้ นั สามารถกระทาได้ 3 ทาง ซึ่งทางหนึ่งที่สาคัญ คือ
วิธีกำรจัดประชุ มอย่ำงเป็ นทำงกำร วิธีน้ ีนบั ว่าเป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั ในเกือบจะ
ทุกแห่ง ประโยชน์หรื อข้อดีก็คือ เหมาะสาหรับใช้เพื่อการตัดสิ นใจแบบกลุ่ม ช่วยให้สมาชิกของ
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กลุ่มมีส่วนร่ วมในการบริ หาร และเป็ นหนทางให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทราบความเป็ นไปของงานโดย
ใกล้ชิด
วิธีการจัดประชุมที่ได้ผล ควรต้องประกอบด้วยสิ่ งต่างๆ ดังนี้
1. ต้องมีการวางแผนการประชุม โดยตั้งจุดมุ่งหมาย จัดแบบการประชุม
และกาหนดเวลาการประชุม
2. ต้องตรงประเด็น นัน่ คือ ทั้งการเสนอเรื่ องต่อที่ประชุม และการถก
ประเด็นต่างๆ
3. ต้องสามารถนามาใช้ประโยชน์กบั เรื่ องที่กาลังพิจารณาอยู่
4. ต้องมีการแสดงรายละเอียดให้เห็นชัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณี ที่เป็ น
ความคิดใหม่ที่มองเห็นได้ยาก ก็ยอ่ มต้องแสดงประกอบด้วยภาพ หรื อบางกรณี อาจจาเป็ นต้องมีการ
แสดงสถิติต่างๆการจดบันทึกการประชุม เพื่อเป็ นหลักฐานว่าได้พูดถึงเรื่ องอะไร และได้ตดั สิ นใจ
ไปอย่างไร และเรื่ องใดใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
นอกจากนี้ กริ ช อัมโภชน์ (2561 : 171) ได้กล่าวถึงการประสานงาน
(Coordination) ว่า ในเมื่อการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานต่างๆจะต้องมีการแบ่งงานออกเป็ นหมวดหมู่
และแบ่งคนออกปฏิบตั ิหน้าที่หลากหลาย จึงจาเป็ นจะต้องหาวิธีการทาให้เกิดการประสานงานกัน
การประสานงาน จึงหมายถึง การดาเนิ นการให้งานที่แบ่งแยกกันทา และคนซึ่ งแบ่งแยกกันปฏิบตั ิ
หน้าที่มาประสานสอดคล้องกัน หลีกเลี่ยงการทางานซ้ าซ้อน ขัดแย้งกัน อันจะยังผลให้งานโดย
ส่ วนย่อยและงานโดยส่ วนรวมสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ความจริ งความจาเป็ นที่จะต้องมีการประสานงานเกิดขึ้นเนื่ องจากมีการจัดรู ปงาน
นัน่ เอง วิธีการที่จะทาให้เกิดการประสานงานที่ดีทาได้หลายวิธีต้ งั แต่ การกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของงานและคนผูป้ ฏิบตั ิให้ชดั เจน การกาหนดขั้นตอน วิธีปฏิบตั ิ หรื อระเบียบ ให้ชดั เจน
เป็ นที่เข้าใจของทุกคน การประชุมผูเ้ กี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน การปรับปรุ งระบบข้อมูลข่าวสาร
การติดต่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ และที่สาคัญการประสานใจคนผูป้ ฏิบตั ิคือ เคล็ดลับของความสาเร็ จใน
การประสานงาน
เทคนิค 6 เพื่อนช่ วยเพื่อน (H ย่อมำจำก Help) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนใช้เพื่อการดูแล
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ระหว่างคนเก่งช่วยเหลือคนอ่อนเป็ นคู่ และดูแลช่วยเหลือกันในกลุ่ม
ตลอดจนต่างกลุ่ม ต่างห้อง หรื อรุ่ นพี่ช่วยเหลือรุ่ นน้อง เป็ นบรรยากาศของการให้จึงเกิดขึ้นใน
ห้องเรี ยน ในโรงเรี ยน และกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนได้ปรากฏแผ่ขยายเป็ นวงกว้างออกไป เกิดเป็ น
การทาจิตอาสา ในรู ปแบบต่างๆ ทั้งในโรงเรี ยนและชุมชน
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เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนนี้ มีนกั วิชาการศึกษาได้เสนอแนวคิดที่สาคัญ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมแบบเพื่อนช่ วยเพื่อน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2543 : 64 ; อ้างอิงจาก Slavin. 1987 : 15) ได้อธิ บายขั้นตอนการสอนแบบ TAI ไว้ดงั นี้
1.1 การจัดกลุ่ม (Team) นักเรี ยนจะถูกแบ่งออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4 -5 คน คละ
ตามความสามารถ
1.2 การทดสอบก่อนเรี ยน (Placement test) ในการเริ่ มต้นทางการเรี ยน
นักเรี ยนจะถูกทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการเรี ยนเนื้อหา
1.3 วัสดุหลักสู ตร (Curriculum materials) หลังการสอนนักเรี ยนแล้ว ผูเ้ รี ยนจะ
ทางานกลุ่มของตนเอง โดยมีสื่อหรื อวัสดุหลักสู ตรการสอนด้วยตนเองที่ครอบคลุมเนื้ อหา ซึ่ งจะอยู่
ในรู ปของแบบฝึ กทักษะ โดยมีส่วนประกอบดังนี้
- เอกสารแนะนาบทเรี ยน อธิบายวิธีการทาแบบฝึ กทักษะเป็ นขั้นตอน
- แบบฝึ กทักษะ
- แบบทดสอบย่อย
- แบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยน
- แผ่นเฉลยแบบฝึ กทักษะแบบทดสอบย่อย
ส่ วนเฉลยแบบทดสอบประจาหน่วยการเรี ยนจะแยกออกไปต่างหาก การเรี ยน
เป็ นกลุ่ม (Team study) นักเรี ยนจะเริ่ มฝึ กทักษะตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้ของหน่วยการเรี ยน โดย
จะทาแบบฝึ กทักษะภายในกลุ่มตามลาดับ ดังนี้
1. สมาชิกของกลุ่มทาการจับคู่กนั เพื่อทาการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน
2. นักเรี ยนศึกษาเอกสารแนะนาบทเรี ยน และถามครู ได้หากเกิดความไม่
เข้าใจ
3. นักเรี ยนแต่ละคนเริ่ มทาแบบฝึ กหัดทักษะจากโจทย์ปัญหาทีละตอน
เพื่อนร่ วมทีมตรวจคาตอบ ถ้าพบว่าผู ้ เรี ยนไม่ผา่ นเรื่ องใด กลุ่มจะต้องช่วยกันอธิ บายหรื อสอนให้
เข้าใจก่อนที่จะถามครู จนกว่าจะผ่าน แล้วทาแบบฝึ กทักษะลาดับต่อไป
4. เมื่อนักเรี ยนทั้งกลุ่มทาแบบฝึ กทักษะได้ถูกต้องแล้ว ต่อไปก็ทา
แบบทดสอบย่อย ถ้าไม่ผา่ นผูส้ อนจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนเข้าใจจึงทาให้
แบบทดสอบอีกครั้ง
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5. นักเรี ยนทาแบบทดสอบประจาหน่วย หัวหน้าจะเป็ นผูบ้ นั ทึกคะแนนลง
ในแผ่นสรุ ปผลประจากลุ่ม และนาคะแนนไปเปรี ยบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละบุคคลและของ
แต่ละกลุ่มต่อไป
คะแนนกลุ่มและความสาเร็ จของกลุ่ม (Team scores and team recognition) ในขั้น
สุ ดท้ายของแต่ละสัปดาห์ ครู จะรวบรวมคะแนนกลุ่ม ซึ่ งได้จากการนาเอาคะแนนที่สมาชิกแต่ละ
คนได้รับจากการทาแบบทดสอบประจาเรื่ องมาหาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม เกณฑ์การให้รางวัล
แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 กลุ่มชนะเลิศ ระดับ 2 กลุ่มรองชนะเลิศ และระดับ 3 กลุ่มดี โดย
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็ นรางวัล
การสอนกลุ่มย่อย (Teaching Group) ทุก ๆ วันครู จะใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที
ในการสอนกลุ่มย่อย โดยเลือกนักเรี ยนจากกลุ่มต่าง ๆ ที่เรี ยนเนื้อหาเดียวกันมารวมกัน เพื่อให้
ข้อแนะนาหรื อสาธิต เพื่อให้การเรี ยนเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและตรงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้
นักเรี ยนเข้าใจความคิดรวบยอดที่สาคัญของการเรี ยนนั้น ๆ ส่ วนนักเรี ยนคนอื่น ๆ ก็ปฏิบตั ิของ
ตนเองไปเรื่ อย ๆ การทดสอบข้อเท็จจริ ง (Facts tests) จะทาสัปดาห์ ละ 2 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 3
นาที โดยนักเรี ยนจะรับเอกสารเพื่อไปเตรี ยมตัวศึกษาที่บา้ นก่อนทาการทดสอบ การสอนรวมกันทั้ง
ชั้น (Whole- Class units) ครู จะทาการสอนสรุ ปบทเรี ยนให้กบั นักเรี ยนทั้งห้อง โดยให้ครอบคลุม
เนื้อหาและทักษะต่างๆ ของบทเรี ยน
2. พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม
ประภาพร เหลืองช่วยโชค (2560 : 12-41-12-44 ) กล่าวว่า เมื่อบุคคลอยูใ่ นกลุ่ม
เขาจะประพฤติตวั แตกต่างจากเมื่ออยูล่ าพัง คาถามซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาทางจิตวิทยาสังคม
คือ ผูอ้ ื่นมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของเราในลักษณะใด ในที่น้ ีจะอธิ บายถึงตัวอย่างของอิทธิ พลร่ วม 3
เรื่ องด้วยกัน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การหนุนทางสังคม (Social Facilitation) การศึกษาภาคสนามของทริ พ
เพล็ทท์ (Triplett, 1898) พบว่า นักขี่จกั รยานจะขี่จกั รยานเร็ วขึ้นเมื่อมีผอู ้ ื่นอยูด่ ว้ ย เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับการขี่จกั รยานตามลาพัง และการทดลองในห้องทดลองเพื่อทดสอบข้อสังเกตดังกล่าว โดยบอก
ให้เด็กๆม้วนคันเบ็ดตกปลาให้เร็ วที่สุด ปรากฏว่าเมื่อม้วนเอ็นคันเบ็ดตกปลาพร้อมกับคนอื่นๆ
เด็กๆม้วนได้ เร็ วกว่าเมื่อทางานคนเดียว การทดลองลาดับต่อๆมาปรากฏผลเช่นเดียวกัน
จึงสรุ ปได้วา่ การมีผอู ้ ื่นอยูด่ ว้ ยในขณะที่บุคคลทางาน จะทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
ดีกว่า การทางานคนเดียว ซึ่ งในภายหลังฟรอยด์ อัลล์พอร์ ท เรี ยกปรากฏการณ์น้ ีวา่ การหนุนทาง
สังคม
2.2 ประสิ ทธิ ผลการแก้ปัญหาและการเรี ยนรู ้ของบุคคลกับกลุ่ม (Individual
versus group performance)
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ชอว์ (Shaw, 1932) ศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของการแก้ปัญหาของบุคคล
กับการแก้ปัญหาของกลุ่ม พบว่า กลุ่มสามารถตอบคาถามหรื อแก้ปัญหาได้ถูกต้องมากกว่าบุคคลซึ่ง
ชอว์ ได้อธิ บายว่า เป็ นเพราะในสถานการณ์กลุ่ม ได้มีการตรวจสอบที่ผดิ และขจัดข้อเสนอที่ไม่
ถูกต้องของกลุ่ม นอกจากนี้เขายังพบว่า หากมีสมาชิกคนใดทาผิดหรื อตอบผิด สมาชิกคนอื่นๆของ
กลุ่มจะพบคาตอบหรื อข้อเสนอที่ผดิ นั้นและช่วยแก้ได้
การศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้ของบุคคลกับกลุ่ม ยูเกอร์
(Yuker, 1955) ได้ทดลองเกี่ยวกับการจาเนื้ อเรื่ อง ผูร้ ับการทดลอง 160 คน ฟังเล่าเรื่ อง “ War of the
Ghosts “ หลังจากฟังจบแล้ว ผูร้ ับการทดลองต้องเล่าเรื่ อง ที่ได้ฟังเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มจะเรี ยนได้ดีกว่ารายบุคคลในงานที่มีลกั ษณะดังนี้ 1) บุคคลหลายคนสามารถ
ทางานได้โดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อผูอ้ ื่น 2) สามารถถูกทาได้โดยรวมเอาผลงานของแต่ละคนเข้า
ด้วยกัน และ 3) อย่างน้อยบางส่ วนของคาตอบของปั ญหาไม่ข้ ึนต่อกัน
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การมีผอู ้ ื่นอยูด่ ว้ ยมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในลักษณะของ
การหนุนทางสังคม อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหา และการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มมีประสิ ทธิ ผลมากกว่า
รายบุคคล
เทคนิค 7 ค่ ำนิยมทีด่ ี (A ย่อมำจำก Attitude) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนใช้วธิ ีการสอนเพื่อ
การปลูกฝังเจตคติ ค่านิยมที่ดี เกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการให้แก่ผเู ้ รี ยน ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
เทคนิคค่านิยมที่ดีน้ ี มีหลักการที่สาคัญพอสังเขปดังนี้
1. กระบวนกำรสร้ ำงค่ ำนิยม
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กรมสามัญ และกรมการศึกษาเอกชน ได้สนับสนุนให้มีการพิจารณานากระบวนการเรี ยนรู ้
ต่างๆไปใช้ในการเรี ยนการสอน โดยเสนอแนะกระบวนการที่ครู ควรใช้ 12 กระบวนการ ด้วยกัน
กระบวนการหนึ่งที่เป็ นกระบวนการสาคัญคือ กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการนี้เป็ น
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กระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกเกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของค่านิยมด้วยตนเอง
มีรายละเอียดดังนี้ (กรมวิชาการ, 2534 ; อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี . 2552 : 118-128)
1.1 สังเกต ตระหนัก
ผูเ้ รี ยนพิจารณาการกระทาที่เหมาะสมและการกระทาที่ไม่เหมาะสม รับรู ้
ความหมาย จาแนกการกระทาที่แตกต่างกันได้
1.2 ประเมินเชิงเหตุผล
ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการกลุ่มอภิปรายแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วจิ ารณ์ การ
กระทาของตัวละครหรื อบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ว่า เหมาะสมหรื อไม่เพราะเหตุใด
1.3 กาหนดค่านิยม
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนแสดงถึงความเชื่อ ความพอใจในการกระทาที่ควรกระทา ใน
สถานการณ์ต่างๆ พร้อมเหตุผล
1.4 วางแผนปฏิบตั ิ
ผูเ้ รี ยนช่วยกันกาหนดแนวปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง โดยมีครู ร่วมรับทราบ
กติกา การกระทา และสารวจสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนต้องการจะได้รับเมื่อได้กระทาดีแล้ว เช่น การได้ประกาศ
ชื่อให้เป็ นที่ยอมรับ
2. ค่ ำนิยมอะไรทีค่ วรพัฒนำ
วลัย พานิช (2549 : 161-162) กล่าวว่า ครู สังคมศึกษาควรวิเคราะห์หลักสู ตรสังคม
ศึกษา ที่จะสอนว่ามีค่านิยมอะไร โดยพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร คุณภาพของนักเรี ยน
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้น และสาระการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีขอ้ เสนอเกี่ยวกับค่านิยมที่ควรพัฒนาในสาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนิ นชีวติ ในสังคม ค่านิยมสาคัญที่
ควรพัฒนา คือ การยึดมัน่ ในหลักประชาธิ ปไตย มีระเบียบวินยั การเคารพต่อกฎหมาย/กติกา ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีความยุติธรรม ความสามัคคี มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ความ
ภาคภูมิใจในชาติ การหวงแหนมรดกของชาติ ความเสมอภาค เสรี ภาพ สันติภาพ เคารพในสิ ทธิ
มนุษยชน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความผูกพันกับท้องถิ่น/ชุมชน/ประเทศ ความรัก
สันติภาพ รักการแสวงหาความรู ้พร้อมที่จะเป็ นผูฟ้ ังที่ดี เป็ นต้น
ในส่ วนของกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำค่ ำนิยม มีนกั การศึกษาหลายท่านได้เสนอ
กระบวนการ เพื่อให้นกั เรี ยนได้พฒั นาค่านิยมไว้หลายรู ปแบบ ซึ่ งสามารถนาไปใช้ในเนื้อหาสาระที่
ครู วเิ คราะห์วา่ สามารถสอดแทรกการพัฒนาค่านิยมได้ ซึ่ งอาจเป็ นขั้นนา ขั้นสอนหรื อขั้นสรุ ปได้
กระบวนการจัดกิจกรรมต่อไปนี้ลว้ นเป็ นกิจกรรมที่เน้นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง นักเรี ยนฝึ กการ
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วิเคราะห์หาเหตุผลของตนเอง มีความเข้าใจผูอ้ ื่นโดยเชื่อมโยงสู่ การพัฒนาค่านิยมในการยอมรับ
เห็นคุณค่า และอาจนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้ ดังนี้ (วลัย พานิ ช. 2549 : 162-165)
1. การค้นหาค่านิยมด้วยตนเอง
2. การค้นหาค่านิยมของผูอ้ ื่น
3. การอภิปรายหรื อสนทนาเกี่ยวกับปั ญหาทางจริ ยธรรม
4. การวิเคราะห์หาเหตุผล
ทั้งนี้ในการค้นหาค่านิยมด้วยตนเอง เป็ นวิธีการที่นกั เรี ยนได้ตระหนักถึงค่านิยม
ของตนเอง ซึ่ งมีหลายวิธีการ ดังนี้
1. การถามให้นกั เรี ยนได้คิดเกี่ยวกับเรื่ องราวหรื อนิทานหรื อภาพยนตร์ หรื อ
เหตุการณ์ โดยให้นกั เรี ยนเล่าถึงพฤติกรรมของตัวเอกของเรื่ องต่างๆ แล้วถามว่าทาไมบุคคลนั้นจึงมี
พฤติกรรมเช่นนั้น อะไรคือสิ่ งที่บุคคลนั้นยึดถือ แล้วโยงมาถึงตัวนักเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนแสดงออก
ถ้านักเรี ยนอยูใ่ นเหตุการณ์น้ นั ๆ หรื อได้รับประสบการณ์เหมือนกับบุคคลในเรื่ อง นักเรี ยนจะทา
อย่างไร แล้วทาไม ถึงทาเช่นนั้น
2. เอกสารค่านิยม (value sheet) ใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งๆ โดยนามาจาก
บทความ ข่าวจากหนังสื อพิมพ์ สารสาร การ์ ตูน หรื อภาพถ่าย แล้วถามคาถามที่เน้นเกี่ยวกับค่านิยม
เพื่อให้นกั เรี ยนได้พิจารณาแล้วเขียนถึงค่านิยมของตนเอง
3. การจัดลาดับ กิจกรรมนี้นกั เรี ยนมีโอกาสเลือกเหตุการณ์หรื อการกระทาบน
พื้นฐานค่านิยมของตนเอง จัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง อาจนาเรื่ องราวจากภาพหรื อบทความ
ต่างๆมาใช้
4. การลงคะแนน เป็ นการให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย โดยให้ยก
มือแสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามว่ามีใครเห็นด้วยว่า...มีใครไม่เห็นด้วยว่า...หรื อมีใครยังไม่แน่ใจ
5. การแสดงบทบาทสมมติ เป็ นการนาเอาความรู ้สึกของนักเรี ยนมานาเสนอให้
ปรากฏ ขั้นตอนการจัดบทบาทสมมติให้นกั เรี ยนแสดง ได้แก่ ครู แนะนาให้นกั เรี ยนสนใจการแสดง
บทบาทสมมติเป็ นการเตรี ยมความพร้อม เลือกบทบาทที่แสดง ให้นกั เรี ยนคนอื่นๆสังเกตการณ์การ
จัดการต่างๆ ในการแสดงบทบาทสมมติ จัดฉาก จัดการแสดง อภิปรายและประเมิน จัดการแสดงอีก
ครั้ง สรุ ปผล
3. กระบวนกำรสอนค่ ำนิยมและจริยธรรม
โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2532 ; อ้างถึงใน วลัย พานิช รวบรวม. 2549 : 118) ได้
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาค่านิยมและจริ ยธรรมไว้วา่ ควรเริ่ มต้นด้วยการพัฒนาเหตุผล
เชิงจริ ยธรรม ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาได้ดว้ ยการฝึ กประเมินปัญหาเชิงจริ ยธรรม และดาเนินการสอน
ตามขั้นตอน ดังนี้
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1.1 กาหนดพฤติกรรมทางจริ ยธรรมที่พึงปรารถนา
1.2 เสนอตัวอย่างพฤติกรรมในปั จจุบนั
1.3 ประเมินปั ญหาเชิงจริ ยธรรม
1.4 แลกเปลี่ยนผลการประเมิน
1.5 ฝึ กพฤติกรรมโดยมีผลสาเร็ จ
1.6 เพิ่มระดับความขัดแย้ง
1.7 ให้ผเู ้ รี ยนประเมินตนเอง
1.8 กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนยอมรับตัวเอง
4. แนวทำงในกำรปลูกฝังและสร้ ำงเสริมค่ ำนิยม
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้นาเสนอการปลูกฝังค่านิยมไว้วา่
เนื่องจากค่านิยมเป็ นเรื่ องของจิตใจ จึงนับว่าเป็ นเรื่ องที่ลาบากยิง่ ในการที่จะปลูกฝังและสร้างเสริ ม
ให้เกิดขึ้น และจะต้องใช้กลวิธีหลายแนวประกอบกัน ในที่น้ ีขอเสนอแนะแนวทางในการปลูกฝัง
และสร้างเสริ มค่านิยมบางประการดังต่อไปนี้ (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2551 :
20-23)
1. ผูป้ ฏิบตั ิงานปลูกฝังสร้างเสริ มค่านิยมทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
หมายถึง ผูท้ ี่จะปฏิบตั ิงานปลูกฝังและสร้างเสริ มค่านิยมให้แก่ผอู ้ ื่นนั้น ตนเอง
จะต้องมีมโนทัศน์ที่ดีและมีความศรัทธาต่อค่านิยมเหล่านั้นเสี ยก่อนเบื้องต้น เพื่อจะได้ประพฤติ
ปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่น เพราะถ้าหากผูท้ าหน้าที่ปลูกฝังและสร้างเสริ มค่านิยมมิได้ปฏิบตั ิ
ตนตามลักษณะของผูท้ ี่มีค่านิ ยมที่ดีตามแบบที่ตนอบรมสั่งสอนแล้ว ความศรัทธาเชื่อถือในค่านิยม
นั้นก็ยอ่ มจะไม่เกิดขึ้น
2. การจัดสิ่ งแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมที่พึงประสงค์
เนื่องจากสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลอย่างยิง่ ในการสร้างเสริ มค่านิยมให้แก่บุคคลใน
สังคม ดังนั้นปั จจัยสาคัญในการปลูกฝังและสร้างเสริ มค่านิยมอย่างหนึ่งก็คือ การจัดสิ่ งแวดล้อมทุก
อย่างโดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ่ งแวดล้อมที่เป็ น “คน” ให้เอื้อต่อการพัฒนาค่านิยม เช่น ผูใ้ หญ่ บิดามารดา
ครู อาจารย์ และผูบ้ ริ หารทุกระดับ จะต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผนู ้ อ้ ยหรื อผูเ้ ยาว์ท้ งั หลาย มิฉะนั้นการ
รณรงค์เรื่ องค่านิยมก็เป็ นเรื่ องยากที่จะสัมฤทธิ ผล นอกจากนั้นต้องคานึงถึงสิ่ งแวดล้อมอื่นๆด้วย
โดยเฉพาะกิจกรรมที่จดั กันอยูใ่ นสังคมนั้นๆ
3. การให้ความรู ้เรื่ องค่านิยมที่จะปลูกฝัง
หมายถึง การให้ผทู ้ ี่จะได้รับการปลูกฝังสร้างเสริ มค่านิยมได้รู้จกั หรื อเข้าใจว่า
ค่านิยมต้องการนั้นคืออะไร มีลกั ษณะอย่างไร และจะมีวธิ ี การอย่างไรจึงจะสามารถปฏิบตั ิตาม
ค่านิยมเหล่านั้นได้
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4. การสร้างความสานึกที่จะปฏิบตั ิตามค่านิยมที่พึงประสงค์
หมายถึง การทาให้กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งจะปลูกฝังสร้างเสริ มค่านิยมได้เกิดความ
สานึกว่า แนวการประพฤติปฏิบตั ิที่กระทาอยูเ่ ดิมนั้น ก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว
สังคม และประเทศชาติ เมื่อเป็ นเช่นนี้ ตนเองสมควรจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการปฏิบตั ิ
ตามค่านิยมที่พึงประสงค์ การทาให้เกิดความสานึกในความบกพร่ องที่มีอยูแ่ ละยอมรับปฏิบตั ิตาม
ค่านิยมดังกล่าวนี้ อาจกระทาได้โดยอาศัยกิจกรรมหลายแบบ เช่น การให้วิจารณ์ตนเองจนเกิด
สัจการแห่งตน (Self-realization) และการจัดให้มีกิจกรรมสังคมมิติ (Socio-metric) เป็ นต้น
5. การฝึ กและปฏิบตั ิตามค่านิ ยมที่จะปลูกฝัง
หมายถึง การให้ผทู ้ ี่จะได้รับการปลูกฝังสร้างเสริ มค่านิยมได้รับการฝึ กฝน
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่ งควรเป็ นกิจกรรมง่ายๆสามารถนาไปใช้ในชีวติ
ประจาวันได้ มีความสัมพันธ์กบั ปั ญหา และช่วยแก้ปัญหาทั้งส่ วนตัวและสังคม ตลอดจนประเทศ
ชาติได้ดว้ ย นอกจากนั้นสิ่ งสาคัญอีกอย่างคือ การส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิตามค่านิยมที่พึงประสงค์
ให้มากที่สุดเท่าที่โอกาสจะอานวย เช่น การบาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ การเข้าวัดฟังเทศน์ การปฏิบตั ิ
ตามระเบียบวินยั และการทางานอดิเรก เป็ นต้น
ดนัย ไชยโยธา (2546 : 18) ได้กล่าวถึงการปลูกฝังค่านิยมที่ดีวา่ อาจทาได้ 2 วิธี
ดังนี้
1) วิธีการแห่งศรัทธา คือ วิธีการสร้างสิ่ งแวดล้อมทางสังคมที่ดีต้ งั แต่ภายใน
ครอบครัว เพื่อนบ้าน โรงเรี ยน ชุมชน สื่ อมวลชน ผูน้ าชุมชน เป็ นต้น โดยให้เป็ นแบบอย่างที่
ถูกต้องแก่เด็ก แล้วเด็กจะมีค่านิยมที่ดีที่ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคมไปด้วย
ศรัทธาเอง
2) วิธีการแห่งปั ญญา คือ วิธีการชี้แนะให้เด็กๆได้รู้จกั ใช้ความคิดสติปัญญาของ
ตนเอง ใคร่ ครวญพิจารณาเลือกค่านิยมด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กยอมรับค่านิยมที่ดีน้ นั ด้วยเหตุผล
5. ค่ ำนิยมทีด่ ี
5.1 มีทศั นคติ และค่ ำนิยมทีด่ ี
พระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ.ปยุตโต) (2532 : 40-41) ได้แสดงปาฐกถาธรรม เรื่ อง
รุ่ งอรุ ณของการศึกษา หรื อแสงเงินแสงทองของชี วติ ที่รุ่งเรื องดีงาม มี 8 ประการ ซึ่งประการหนึ่งที่
สาคัญคือ
มีทศั นคติ และค่ ำนิยมทีด่ ี หลักข้อนี้สาคัญมาก เพราะชีวติ และสังคมจะดาเนิน
ไปอย่างไร จะเป็ นไปตามทัศนคติ และค่านิยม คนในสังคมมีค่านิยมอย่างไร ก็หนั เหวิถีของสังคม
ไปอย่างนั้น เช่น ในการมองภาพความเจริ ญ ถ้าคนในสังคมมีค่านิยมในการผลิต ก็มองภาพความ
เจริ ญอย่างนักผลิตว่า เจริ ญอย่างเขา คือ ทาได้อย่างเขา ถ้ามีค่านิยมบริ โภค ก็มองภาพความเจริ ญ
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แบบนักบริ โภคว่า เจริ ญอย่างเขา คือ มีกินมีใช้อย่างเขา เราต้องการสร้างค่านิยม และทัศนคติที่
ถูกต้อง ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องเริ่ มด้วยอะไร ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง ตามหลักของ
พระพุทธศาสนา เริ่ มด้วยการมองสิ่ งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย ซึ่ งเป็ นท่าทีของจิตใจที่นามาซึ่ งปั ญญา
และการกระทาตามเหตุตามผล เพราะเชื่อการกระทาที่เป็ นไปตามกระบวนการของเหตุผลว่า ทาเหตุ
อย่างไร ผลเกิดอย่างนั้น ซึ่ งก็คือหลักกรรมในพระพุทธศาสนา หลักกรรมนี้ใช้กบั ชีวติ ของคนทัว่ ไป
พื้นฐานกว่านั้นก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่ งมองลึกลงไปอีก แต่ท้ งั หมดนี้ก็เป็ นกระบวนการของเหตุ
ปั จจัยทั้งนั้น
5.2 ควำมรับผิดชอบต่ อหน้ ำที่
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผา่ นมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนอย่างยิง่ ดังจะเห็นได้จากแนวพระราชดาริ ที่ได้พระราชทานผ่านพระบรมราโชวาทและ
พระราชดารัสในโอกาสต่างๆตลอดมา ผูว้ จิ ยั จึงขออัญเชิ ญพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสของ
พระองค์ท่านส่ วนหนึ่งในเรื่ องควำมรับผิดชอบต่ อหน้ ำที่ มีรายละเอียดดังนี้ (พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. 2543 : 44 )
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครู นักเรี ยนโรงเรี ยนไกลกังวล
วันที่ 7 มิถุนายน 2521 ความว่า
“…หน้ าที่สาคัญของนักเรี ยนอยู่ที่เรี ยนให้ เต็มกาลัง และให้ สาเร็ จ การจะเรี ยน
ให้ ได้ อย่ างนั้น จะทาอย่ างไร. ก็ต้องเข้ าใจว่ า เราจะต้ องมีวิชาสาหรั บสร้ างตัว
ให้ มคี วามสุขความเจริ ญต่ อไปข้ างหน้ า. ถ้ าไม่ ขวนขวายศึกษาเสียแต่ ต้น
จะไม่ มโี อกาส จะทาให้ ชีวิตอับเฉาเป็ นคนไร้ ประโยชน์ เพราะไม่ มคี วามรู้
ติดตัว. เมื่อเข้ าใจอย่ างนีแ้ ล้ ว จะได้ รักเรี ยน ขยันเรี ยนด้ วยความบากบั่น
อดทน เพราะรู้ ซึ้งถึงประโยชน์ และคุณค่ าของวิชาความรู้ . การที่จะเรี ยนให้ ดี
ให้ ร้ ู วิชาแจ่ มแจ้ งลึกซึ ้งได้ นั้น นอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมัน่ เพียร
แล้ ว ยังอยู่ทีความมีสัมมาคารวะความฉลาดที่จะทาตัวให้ เป็ นที่เมตตาเอ็นดู
ของครู ด้วย. ถ้ าทาตัวดี มีความอ่ อนน้ อมเคารพเชื่ อฟั งครู เอาใจใส่ ช่วยเหลือครู
ในกิจต่ างๆ แม้ เล็กน้ อยก็ไม่ นิ่งดูดายหรื อเฉยเมย ครู ย่อมมองเห็นความดีในกาย
ในใจของตัว จะรั กใคร่ เหมือนเป็ นทั้งลูกทั้งศิษย์ จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้
ความดีทุกอย่ างให้ โดยเต็มใจและจริ งใจ ให้ เล่ าเรี ยนสาเร็ จผลได้ เต็มเปี่ ยม.
จึงขอให้ จาไว้ และพยายามปฏิ บัติให้ ได้ ทุกคน...”
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5.3 จิตสำนึกในกำรศึกษำ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2535 : 89-91) ได้เทศน์แนวคิดเรื่ อง
จิตสำนึกในกำรศึกษำ ความว่า
จิตสานึกในการศึกษา ที่วา่ เป็ นความใฝ่ ที่จะฝึ กฝนพัฒนาตัวเอง ทาชีวิตของ
ตัวเองให้ดีข้ ึนนี้ โยงไปถึงการใฝ่ รู ้หรื อความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ เพราะฉะนั้นคนที่มีจิตสานึกใน
การศึกษา ต้องมีการฝึ กฝนพัฒนาตนก็จะใฝ่ เรี ยนรู ้ และมีจิตใจที่มองอะไรด้วยความรู ้สึกที่จะเรี ยน
รู ้อยูเ่ สมอ
โดยนัยนี้ การที่จะฝึ กฝนพัฒนาตนจึงคลุมไปในตัวเองถึงการที่จะต้องเรี ยนรู ้
เราจะเรี ยนรู ้จากสิ่ งต่างๆที่แวดล้อม จากสิ่ งที่เข้ามาซึ่ งเราได้ประสบทุกอย่างเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้อง
พบเห็นสถานการณ์อนั ใดก็ตามคนที่มีจิตสานึกในการศึกษาจะได้เรี ยนรู ้วา่ อันนี้มีอะไรที่เป็ น
ประโยชน์แก่ชีวิตของตนบ้าง แล้วนามาฝึ กฝนพัฒนาตนเอง ปรับปรุ งชีวิตของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น
จิตสานึกในการศึกษา จะเปลี่ยนแปลงลักษณะจิตใจ และท่าทีต่อสิ่ งแวดล้อม
ทั้งหมด จากลักษณะท่าทีสนองตอบต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อประสบการณ์ในแบบชอบชัง มาสู่ การ
เรี ยนรู ้ และการเรี ยนรู ้ก็คือ แก่นของการศึกษา ซึ่ งสร้างขึ้นด้วยจิตสานึกในการศึกษานี้ซ่ ึ งทาให้มอง
ทุกอย่างเป็ นการเรี ยนรู ้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2541 : 69-70) ได้เทศน์เรื่ อง ธรรมนูญชีวติ
หมวด คนกับมรรคา โดยได้กล่าวถึง คนผูเ้ ล่าเรี ยนศึกษาว่า คนที่เล่าเรี ยนศึกษา จะเป็ นนักเรี ยน
นักศึกษาหรื อนักค้นคว้าก็ตาม นอกจากจะพึงปฏิบตั ิตามหลักธรรมสาหรับคนที่จะประสบ
ความสาเร็ จ คือ จักร 4 และอิทธิบาท 4 แล้ว ยังมีหลักการที่ควรรู ้ และหลักปฏิบตั ิที่ควรประพฤติ
อีก มีหลักการที่สาคัญคือ
ทำตำมหลักเสริมสร้ ำงปัญญำ ในทางปฏิบตั ิอาจสร้างปั จจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ
อย่างข้างต้นนั้นได้ ด้วยการปฏิบตั ิตามหลักวุฒิธรรม (หลักการสร้างความเจริ ญงอกงามแห่งปั ญญา)
4 ประการ มีหลักการที่สาคัญประการหนึ่งคือ สัทธัสสวนะ ฟังดูคาสอน คือ เอาใจใส่ สดับตรับฟัง
คาบรรยาย คาแนะนาสั่งสอน แสวงหาความรู ้ท้ งั จากตัวบุคคลโดยตรงและจากหนังสื อหรื อ
สื่ อมวลชน ตั้งใจเล่ำเรียน ค้นคว้า หมัน่ ปรึ กษาสอบถาม ให้เข้าถึงความรู ้ที่จริ งแท้
เทคนิค 8 กำรบูรณำกำร (I ย่ อมำจำก Integration) เป็ นการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่นาศาสตร์ เนื้ อหาวิชา
ต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน มาผสมผสานเชื่ อมโยงให้กลมกลืนเป็ นเรื่ องเดียวกัน มีการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสในการคิดวางแผนและลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมจริ งด้วย
ตนเอง ได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิกิจกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงหลายวิชาในเรื่ องเดียวกัน ช่วยให้
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ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็ นองค์รวมจากการปฏิบตั ิจริ ง มีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริ ง และนาผลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
เทคนิคการบูรณาการนี้ มีนกั วิชาการศึกษาได้เสนอแนวคิดที่สาคัญ ดังนี้
1. บทบำทและกิจกรรมของนักเรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบบูรณำกำร
ลาร์ดิซาบอลและคณะ (Lardizabal and others. 1970 : 148) กล่าวถึงหลักในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ ควรคานึงถึงกิจกรรมของกระบวนการกลุ่มมาใช้ ดังนี้
1.1 ควรแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 4 คน ที่มีระดับความสามารถที่
แตกต่างกัน คือผูเ้ รี ยนมีระดับความสามารถสู ง 1 คน ผูม้ ีระดับความสามารถปานกลาง 2 คน และผูม้ ี
ระดับความสามารถต่า 1 คน ในการแบ่งกลุ่มจะต้องให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเข้ากลุ่ม เพื่อทากิจกรรมที่ตน
ถนัดและมีความสนใจ เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีความเหมาะสม และมีความสามารถพอๆกัน
1.2 แต่ละกลุ่มเลือกคณะกรรมการที่ประกอบด้วยประธาน รองประธาน
คณะกรรมการเลขานุการ
1.3 มีการประชุมร่ วมกันภายในกลุ่มเพื่อวางแผนในการทากิจกรรมร่ วมกัน
1.4 สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการทากิจกรรม
ตามที่ได้ วางแผนไว้ โดยที่นกั เรี ยนมีบทบาทในการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ ดังนี้
1.4.1 มีส่วนร่ วมในการเรี ยนทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และการคิดในทุกๆ
สถานการณ์ที่กาหนดให้อย่างเป็ นธรรมชาติเหมือนสถานการณ์ในชีวติ จริ ง
1.4.2 ศึกษาค้นคว้าปฏิบตั ิดว้ ยตนเองเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ดาเนินการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง เพื่อให้การเรี ยนเป็ นไปอย่างสนุกตื่นเต้นมีชีวิตชีวาและท้าทายอยูต่ ลอดเวลา
1.4.3 เรี ยนในห้องเรี ยน (Class) และสถานการณ์จริ ง(Reality) เพื่อพัฒนา
สังคม
1.4.4 กระฉับกระเฉงว่องไวในการมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง
1.4.5 ทางานด้วยความร่ วมมือร่ วมใจ ทั้งงานเดียว งานคู่ หรื องานกลุ่ม ด้วย
ความ เต็มใจและด้วยเจตคติที่ดีต่อกัน
1.4.6 ตอบคาถามสาคัญหรื อคาถามหลักที่เป็ นตัวกาหนดประสบการณ์ของ
ตนเองหรื อประสบการณ์ในชีวติ จริ ง
1.4.7 มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริ เริ่ มทาสิ่ งใหม่ที่มี
ประโยชน์
1.4.8 มีความสามารถในการสื่ อสารเช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน มีทกั ษะทาง
สังคม รวมทั้งมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนในกลุ่ม ในห้องเรี ยนและครู
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1.4.9 สามารถสร้างองความรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายและ
สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ทั้งมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนในกลุ่ม ในห้องเรี ยนและครู
สรุ ปได้วา่ ครู จะต้องเป็ นผูเ้ สริ มสร้างความรู ้ให้กบั นักเรี ยน โดยสร้างบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ งในชีวิตประจาวัน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านความสามารถด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ความพร้อมของร่ างกาย จิตใจ และสร้างโอกาส
ที่ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนด้วยการเรี ยนที่หลากหลายและต่อเนื่ อง
2. กำรบูรณำกำรควำมรู้ ในโรงเรียนกับชี วติ จริงของนักเรี ยน
สิ ริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ (2559 : 30) กล่าวว่า ในการจัดการเรี ยนการสอน “ความรู ้”
เป็ นสิ่ งที่ผสู ้ อนทุกคนปรารถนาให้เกิดขึ้นภายในตัวนักเรี ยน แต่ความรู ้น้ นั ไม่ควรเป็ นสิ่ งที่ทาให้
นักเรี ยนเกิดความแปลกแยกกับชีวติ จริ ง เพราะจะทาให้นกั เรี ยนไม่เห็นคุณค่า ไม่มีความหมาย และ
ไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่ตวั นักเรี ยน ดังนั้น สิ่ งที่ครู ผสู ้ อนหรื อให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนหรื อ
สถานศึกษา ควรเชื่อมโยงให้สัมพันธ์กบั ชีวติ ของนักเรี ยน และเป็ นสิ่ งที่จะช่วยเหลือนักเรี ยนในการ
ปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณลักษณะของนักเรี ยน จะทาให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าและความ
หมาย ของสิ่ งที่เรี ยน อีกทั้งเป็ นแรงจูงใจให้นกั เรี ยนเกิดความต้องการในการเรี ยนรู ้สิ่งอื่นๆเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น การสอนเรื่ องอาหาร การป้ องกันโรคติดต่อ การสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยี สิ่ งเหล่านี้ เมื่อ
เรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนแล้ว ครู ควรเชื่อมโยงให้นกั เรี ยนนาไปใช้ในชีวติ ของเขา
3. กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 6 ขั้นตอน
การจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู ้ 6 ขั้นตอนมี
ดังนี้ (ผกามาศ พีธรากร. 2558 : 92-93)
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดความรู ้ (Knowledge Identification)
การกาหนดความรู ้เป็ นการกาหนดความรู ้ที่ตอ้ งการของสมาชิกในชั้นเรี ยน
ที่มีลกั ษณะเป็ นชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice : CoPs) ซึ่ งมีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน
โดยการกาหนดความรู ้เกิดจากความต้องการของสมาชิกทั้งหมดเป็ นสาคัญ เพื่อความรู ้น้ นั จะเป็ น
ประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนและสอดคล้องตามความต้องการของสังคม
ขั้นตอนที่ 2 การสื บค้นความรู ้ (Knowledge Capture)
การสื บค้นความรู ้เป็ นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า สื บเสาะ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความรู ้ท้ งั ที่เป็ นความรู ้ภายในบุคคลและความรู ้ภายนอกบุคคล โดยอาศัยเครื่ องมือและวิธีการต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความรู ้ (Knowledge Creation)
การสร้างความรู ้เป็ นกระบวนการที่สมาชิกผูด้ าเนินการจัดการความรู ้ ได้ทาการ
วิเคราะห์ ความรู ้ที่ได้จากขั้นตอนการสื บค้นความรู ้ และสังเคราะห์ความรู ้ โดยการสร้างความรู ้ ให้
ใหม่ดว้ ยตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน

81
ขั้นตอนที่ 4 การจัดเก็บความรู ้ (Knowledge Storing)
การจัดเก็บความรู ้เป็ นกระบวนการที่สมาชิกผูด้ าเนิ นการจัดการความรู ้ ทาการ
จัดเก็บหรื อบันทึกความรู ้ใหม่ที่ได้สร้างขึ้นให้อยูใ่ นลักษณะความรู ้ภายในบุคคล และความรู ้
ภายนอกบุคคล โดยจัดเก็บหรื อบันทึกในสื่ อและเทคโนโลยีประเภทต่างๆ
ขั้นตอนที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Knowledge Sharing)
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่สาคัญในการนาความรู ้ใหม่ที่สร้าง
และจัดเก็บมาแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ทาให้เกิดการต่อยอดความรู ้ให้สูงขึ้น ขยายฐาน
ความรู ้ และเผยแพร่ ความรู ้ตลอดจนนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ ให้กว้างขวางและมีประโยชน์มากขึ้น
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จะอาศัยวิธีการสื่ อสารและเทคโนโลยีประเภทต่างๆในการดาเนิ นการ
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลความรู ้ (Knowledge Evaluation)
การประเมินผลความรู ้เป็ นกระบวนการวัดผลและประเมินผล ทั้งการประเมิน
ตนเอง (Self-assessment) การประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) การประเมินความรู ้
การประเมินกระบวนการ การติดตาม ทั้งนี้สามารถประเมินผลระหว่างดาเนินการ (Formative
Evaluation) และประเมินผลหลังการดาเนินการ (Summative Evaluation) เพื่อให้ทราบการจัดการ
ความรู ้ การได้มาซึ่ งความรู ้ที่ตอ้ งการของสมาชิกและสังคม ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างไร
มากน้อยเพียงใด และมีความคิดเห็นเป็ นอย่างไร
4. ข้ อควรคำนึงในกำรสอนแบบบูรณำกำร
สิ ริพชั ร์ เจษฎาวิโรจน์ (2559 : 30) ได้เสนอว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการ ควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1) ผูเ้ รี ยนมีความสาคัญมากกว่าเนื้อหาสาระ ฉะนั้นควรเน้นการพัฒนา
บุคลิกภาพในทุกๆด้าน การเสริ มสร้างพื้นฐานของผูเรี ยน ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดรวบยอดที่ชดั เจน
2) หัวข้อเรื่ องต้องสัมพันธ์กบั เรื่ องอื่นได้อย่างกว้างขวาง หัวข้อย่อย และ
ความคิดรวบยอดที่จะนามาบูรณาการร่ วมกันนั้น ควรอยูใ่ นระดับที่เหมาะกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน
3) กิจกรรมการเรี ยนการสอนควรเป็ นปั ญหาในชีวติ จริ งและต่อเนื่ องกัน จัด
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั สังเกต วิเคราะห์ วิจารณ์ และอภิปรายด้วยเหตุผล ใช้กระบวนการกลุ่ม
และกระบวนการประชาธิปไตย
4) สร้างบรรยากาศในชั้นเรี ยนและนอกห้องเรี ยนให้ทา้ ทาย และเร้าความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนด้วยความสบายใจ
5) จัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผเู ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้เรี ยนรู ้จากสิ่ งที่เป็ น
รู ปธรรม เข้าใจง่าย ส่ งเสริ มให้มีโอกาสได้ปฏิบตั ิจริ งจนเกิดความสามารถและทักษะที่ติดเป็ นนิสัย
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6) ในการสอนแต่ละครั้ง ควรสอดแทรกคุณสมบัติที่ตอ้ งการเน้นในตัวผูเ้ รี ยน
ครู ควรเป็ นแบบอย่างในการแสดงพฤติกรรมที่มีการบูรณาการให้นกั เรี ยนเห็น
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเทคนิค TUANCHAI มาใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
หลายวิธีการ ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม เทคนิคการต่อเรื่ องราว (Jigsaw) กระบวนการสื บเสาะหา
ความรู ้ (Inquiry Process) เทคนิคการเล่ารอบวง (Roundrobin) แผนผังความคิด (Mind Mapping)
สถานการณ์จาลอง (Simulation Technique) กระบวนการเรี ยนความรู ้ความเข้าใจ วิธีการสอนแบบ
อภิปราย (Discussion Method) เทคนิค KWL Plus กระบวนการฉันทามติ (Consensus Process)
วิธีการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) กระบวนการเผชิญสถานการณ์ (Confrontation Process)
เทคนิคหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) การเรี ยนการสอนตามวัฏจักร 4 MAT การสอนโดยใช้
กรณี ศึกษา (Case Study Method) วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method) การสอนโดยใช้โมเดล
ซิปปา (CIPPA Model) การสอนโดยใช้เกม (Game-Based Learning) เทคนิคคู่คิด (Think Pair
Share) เทคนิคแบ่งปั นความสาเร็ จ (Students Teams Acheivement Division ) หรื อ STAD กระบวน
การสร้างค่านิยม วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) การสอนโดยการสร้าง
เรื่ อง (Storyline Method) เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรี ยน (TAI : Team Assisted Individualization)

5. เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
5.1 ควำมหมำยของผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีนกั การศึกษาได้ให้ความหมายของ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สรุ ปได้ ดังนี้
สุ ดารัตน์ นนท์คลัง (2549 : 9) ได้สรุ ปไว้วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็ นแบบ
ทดสอบ ที่ใช้วดั ความรู ้ความสามารถทางสมองหรื อสติปัญญาของผูเ้ รี ยนซึ่งผูเ้ รี ยนได้เรี ยนไปแล้ว
และเป็ นผลเนื่องมาจากหลักสู ตร วิธีการจัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อน วิธีเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ตลอดจนการใช้สื่อการเรี ยนการสอน รวมถึงประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนนอกห้องเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนได้รับ
สมนึก ภัททิยธนี (2555 : 73) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง สมรรถภาพ
ของสมองต่างๆที่นกั เรี ยนได้รับการเรี ยนรู ้ผา่ นมาแล้ว
ทิศนา แขมมณี (2557 : 10) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง การเข้าถึง
ความรู ้ (Knowledge Attained) การพัฒนาทักษะในการเรี ยน อาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่
กาหนดให้ คะแนนที่ได้จากงานที่ครู มอบหมายให้หรื อทั้งสองอย่าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 15) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สาคัญที่จะเป็ นตัวชี้ วดั ว่า การจัด
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กระบวนการเรี ยนรู ้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้หรื อไม่ และผลที่ออกมาจะเป็ นไปตาม
สภาพจริ ง
บลูม (Bloom. 1976 : 201-207) ได้สรุ ปให้เห็นชัดเจนว่า ผลสัมฤทธิ์ หรื อ
ประสิ ทธิ ภาพทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมย่อย ๆได้ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความรู ้ความจา (Knowledge) เป็ นความสามารถที่ผเู ้ รี ยนเก็บและราลึกถึง
เรื่ องราวต่าง ๆ ที่ได้รับการสั่งสอนอบรมมาใช้เป็ นลักษณะนี้ ผูเ้ รี ยนแสดงออกในรู ปของการจา
และระลึกถึงเรื่ องราวนั้นๆ ได้
2. ความเข้าใจ (Comprehensive) เป็ นความสามารถที่แสดงออกในลักษณะของ
การถ่ายทอดสิ่ งที่ตนได้เรี ยนรู ้มา ด้วยการเขียนหรื อกระทาใด ๆ ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
3. การนาไปใช้ (Application) เป็ นความสามารถที่ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ความเข้าใจ
จากสิ่ งที่ได้รับการอบรมสั่งสอนบวกกับประสบการณ์ต่างๆ ของตน ไปใช้ในสถานการณ์จริ งๆ
หรื อสถานการณ์จาลองที่คล้ายคลึงกัน
4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นพฤติกรรมที่ผเู ้ รี ยนแสดงออกให้เห็นได้ ด้วย
ความสามารถแยกแยะเรื่ องราว เหตุการณ์ ผลลัพธ์ ผลรวมของปรากฏการณ์ใด ๆ ที่ประจักษ์อยู่
นั้นว่าเกิดจาก หรื อประกอบจากส่ วนย่อยต่าง ๆ อะไรบ้าง สามารถวิเคราะห์บางส่ วนที่สาคัญของ
เรื่ องราวได้ มองเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวโยงของปลีกย่อยของสิ่ งที่เรี ยนรู ้ เป็ นต้น
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นความสามารถที่ผเู ้ รี ยนนาเอาสิ่ งที่เรี ยนต่าง ๆ
มาร้อยกรองจัดระเบียบใหม่ให้เกิดเป็ นโครงสร้าง เรื่ องราวใหม่ที่แปลกกว่าเดิม มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
กว่าเดิม เป็ นลักษณะของความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์นนั่ เอง
6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็ นพฤติกรรมทางปั ญญาที่สูงที่สุดในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นความสามารถที่ผเู ้ รี ยนวินิจฉัยเรื่ องราวต่าง ๆว่าดีหรื อไม่ดี ควรปฏิบตั ิ
หรื อไม่ควร เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม เป็ นการใช้วิจารณญาณขั้นสุ ดยอดนัน่ เอง
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2553 : 16) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง
ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นเนื้ อหาวิชาและทักษะต่างๆของแต่ละสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาขาวิชา
ทั้งหลายที่ได้จดั สอนในระดับชั้นเรี ยนต่างๆของแต่ละโรงเรี ยน
จากความคิดเห็นของนักการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
พอสรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการ
เรี ยนการสอน เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการฝึ กอบรม
หรื อจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเป็ นการตรวจสอบความสามารถหรื อความสัมฤทธิ ผลของ
บุคคลซึ่งแสดงออกในลักษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สามารถวัดได้ 2 แบบ คือ ตามจุดมุ่งหมาย
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และลักษณะวิธีสอน กล่าวคือ การวัดด้านการปฏิบตั ิและการวัดด้านเนื้ อหา จึงกล่าวได้วา่
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม ก็หมายถึง
คุณลักษณะ ความรู ้ความสามารถทางหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชี วติ ในสังคม ที่เกิด
จากการเรี ยนการสอนหรื อประสบการณ์จากการฝึ กอบรมซึ่ งวัดได้จากการแสดงออกของพฤติกรรม
ต่าง ๆ
5.2 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท สรุ ปได้
ดังนี้ (ทิวตั ถ์ มณี โชติ. 2549 : 68 -73 และ อนุวตั ิ คูณแก้ว. 2550 : 170)
5.2.1 แบบทดสอบปรนัย (Objective tests) แบบทดสอบปรนัย (ObjectiveTests)
แบ่งได้เป็ น 4 ชนิด ดังนี้
1) แบบถูก - ผิด (True - False Items) เป็ นแบบทดสอบที่ให้ผตู ้ อบตัดสิ นใจ
เลือกว่าแต่ละข้อนั้น ถูกหรื อผิด แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ ข้อคาถามเดี่ยว และข้อคาถามชุดจากสาระ
ที่กาหนด
2) แบบจับคู่ (Matching Items) แบบทดสอบประเภทนี้ เป็ นการหาความ
สัมพันธ์ระหว่าง 2 ข้อความ คือข้อความที่เป็ นคาถาม (Premises หรื อ Descriptions) กับข้อความ
ที่เป็ นคาตอบ
3) แบบเติมคา (Completion Items) เป็ นข้อสอบที่ตอ้ งการให้ผสู ้ อบเติมคาหรื อ
ข้อความสั้น ๆ ในส่ วนที่เว้นว่างไว้ ให้เป็ นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์
4) แบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) เป็ นแบบทดสอบที่นิยมใช้กนั มาก
สาหรับแบบทดสอบแบบปรนัย เพราะสามารถวัดได้ทุกระดับพฤติกรรมของการวัดศักยภาพทาง
สมอง ข้อสอบแบบเลือกตอบ เป็ นข้อสอบที่นิยมใช้มากในปั จจุบนั ทัว่ โลก
5.2.2 แบบอัตนัย
แบบทดสอบอัตนัย เป็ นแบบทดสอบที่ให้ผตู ้ อบได้แสดงความคิดเห็น จึงเหมาะ
สาหรับวัดความรู ้ข้ นั สู งกว่าความจาและความเข้าใจ ข้อสอบอัตนัยแบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1) แบบจากัดคาตอบ คือให้นกั เรี ยนตอบตามประเด็นที่ระบุไว้
2) แบบไม่จากัดคาตอบ คือให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
จากที่กล่าวมาแล้วสรุ ปได้วา่ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาสังคม
ศึกษาจะต้องวัดตามลาดับขั้นของบลูม และในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั ได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 คือ วัดความรู ้
ความสามารถทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความรู ้ความจา ด้านความเข้าใจ ด้านการนาไปใช้ โดยการพิจารณา
ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของรายวิชาสังคมศึกษา
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5.3 กำรวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ชวาล แพรัตกุล (2520 : 16) ได้กล่าวถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนว่า เป็ นการ
ตอบสนองความรู ้ ทักษะ และสมรรถภาพของสมองในด้านต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนได้จากการศึกษาอบรม
สั่งสอนของครู ส่ วนใหญ่จะให้นกั เรี ยนเขียนตอบในกระดาษ การวัดผลชนิ ดนี้มีความสาคัญมาก
ในวงการศึกษา เพราะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจะทาหน้าที่วดั ว่า เด็กเกิดการเรี ยนรู ้
มากน้อยเพียงใด โดยแบบทดสอบชนิดนี้ตอ้ งการวัดว่า ครู ได้ใช้วธิ ี เนื้ อหาวิชา ไปกระตุน้ สมอง
เด็กให้งอกงามตรงตามความมุ่งหมายของหลักสู ตรได้มากน้อยเพียงใด โดยใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ซึ่งหมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วดั ปริ มาณความรู ้
ความสามารถ ทักษะ เกี่ยวกับด้านวิชาการที่เด็กได้เรี ยนรู ้มาในอดีตว่า รับรู ้ไว้ได้มากน้อยเพียงใด
สมบูรณ์ ชิดพงศ์และคณะ (2540 : 6-7) ได้กล่าวว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
1. ความคิด (Cognitive Domain) เป็ นความสามารถของสมองในด้านการคิด
เกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่แยกย่อยเป็ น 6 ขั้น ดังนี้
1.1 ความรู ้ความจา (Memory) เป็ นความสามารถในการทรงไว้ รักษาไว้
ซึ่ งมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ที่รับรู ้มา
1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็ นความสามารถในการแปรความ ตีความ
และขยายความในเรื่ องราว และเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ที่ตอ้ งประสบ
1.3 การนาไปใช้ (Application) เป็ นความสามารถที่นาประสบการณ์ที่ได้รับมา
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใหม่
1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถในการจับใจความสาคัญและ
หาความสัมพันธ์ และหลักการของสิ่ งของเรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นความสามารถในการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เรื่ องราวต่าง ๆขึ้นมาใหม่ โดยใช้สิ่งเดิมมาดัดแปลงและปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าแต่ก่อน
1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็ นความสามารถในการตัดสิ นใจ ตีราคา
และลงสรุ ปในเรื่ องราวต่าง ๆ
2. ความรู ้สึก (Affective Domain) เป็ นท่าทีที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การรับรู ้ (Receiving) เป็ นความรู ้สึกฉับไวในการที่จะรับรู ้ในสิ่ งเร้าต่าง ๆ
การตอบสนอง (Responding) เป็ นการมีปฏิกิริยาต่อสิ่ งเร้าด้วยความรู ้สึกที่ยนิ ยอมเต็มใจและพอใจ
2.2 การสร้างคุณค่า (Valuing) เป็ นการแสดงออกซึ่ งความรู ้สึกมีส่วนร่ วม
ต่อสิ่ งต่าง ๆ ตั้งแต่การยอมรับ นิยมชมชอบ และเชื่อถือในสิ่ งนั้น

86
2.3 การจัดระบบ (Organization) เป็ นการสร้างความคิดรวบยอดของคุ ณค่า ให้
เกิดมีระบบโดยอาศัยความสัมพันธ์ของคุณค่าในสิ่ งที่ยดึ ถือ
2.4 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็ นการจัดคุณค่าที่มีอยูแ่ ล้ว ให้
เป็ นระบบและยึดถือเป็ นลักษณะนิสัยประจาตัวบุคคล
3. ทักษะ (Psycho-motor Domain) เป็ นทักษะในการปฏิบตั ิ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การเลียนแบบ (Imitation) เป็ นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ
3.2 การทาตามแบบ (Manipulation) เป็ นการลงมือทาตามแบบที่สนใจ
3.3 การหาความถูกต้อง (Precision) เป็ นการตัดสิ นใจเลือกทาตามแบบที่เห็น
ว่าถูกต้อง
3.4 การทาอย่างต่อเนื่ อง (Articulation) เป็ นการกระทาสิ่ งที่เห็นว่าถูกต้องนั้น
ได้อย่างเป็ นเรื่ องเป็ นราว
3.5 การทาโดยธรรมชาติ (Naturalization) เป็ นการทาจนเกิดทักษะสามารถทา
การปฏิบตั ิได้โดยอัตโนมัติจนเป็ นธรรมชาติ
5.4 ขั้นตอนกำรสร้ ำงแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2552 : 98) กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ไว้
ดังนี้
5.4.1 วิเคราะห์หลักสู ตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสู ตร
การสร้างแบบทดสอบควรเริ่ มต้นด้วยการวิเคราะห์หลักสู ตรและสร้างตาราง
วิเคราะห์หลักสู ตร เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระและพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด ตารางวิเคราะห์หลักสู ตร
จะใช้เป็ นกรอบในการออกข้อสอบ โดยระบุจานวนข้อสอบในแต่ละเรื่ องและพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
วัด
5.4.2 กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เป็ นพฤติกรรมที่เป็ นผลการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อนมุ่งหวังจะให้
เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูส้ อนจะต้องกาหนดไว้ล่วงหน้าสาหรับเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการ
สอน และการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
5.4.3 กาหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง
โดยการศึกษาตารางวิเคราะห์หลักสู ตรและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ผูอ้ อกข้อสอบ
ต้องพิจารณาและตัดสิ นใจเลือกชนิดของข้อสอบที่จะใช้วดั ว่าจะเป็ นแบบใด โดยต้องเลือกใช้ชนิด
ของข้อสอบที่จะใช้วดั ว่าเป็ นแบบใด โดยต้องเลือกให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และ
เหมาะสม กับวัยของผูเ้ รี ยน แล้วศึกษาวิธีเขียนข้อสอบชนิ ดนั้น ให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักและ
วิธีการเขียนข้อสอบ
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5.4.4 เขียนข้อสอบ
ผูอ้ อกข้อสอบลงมือเขียนข้อสอบตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในตารางวิเคราะห์
หลักสู ตร และให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียนข้อสอบ
5.4.5 ตรวจทานข้อสอบ
เพื่อให้ขอ้ สอบที่เขียนมีความถูกต้องตามหลักวิชา มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
รายละเอียดที่กาหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสู ตร ผูอ้ อกข้อสอบต้องพิจารณาทบทวนตรวจทาน
ข้อสอบอีกครั้งก่อนที่จะจัดพิมพ์และนาไปใช้ต่อไป
5.4.6 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง
เมื่อตรวจทานข้อสอบเสร็ จแล้วให้พิมพ์ขอ้ สอบทั้งหมด จัดทาแบบทดสอบฉบับ
ทดลอง โดยมีคาชี้ แจงหรื อคาอธิ บายวิธีตอบแบบทดสอบ (direction) และจัดวางรู ปแบบการพิมพ์
ให้เหมาะสม
5.4.7 ทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้ สอบ
การทดลองสอบและวิเคราะห์ขอ้ สอบเป็ นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบก่อนนาไปใช้จริ ง โดยนาแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับ
กลุ่ม ที่ตอ้ งการสอบจริ ง แล้วนาผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุ งข้อสอบให้มีคุณภาพ โดย
สภาพการปฏิบตั ิจริ งของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรี ยนมักไม่ค่อยมีการทดลองสอบและ
วิเคราะห์ขอ้ สอบ ส่ วนใหญ่นาแบบทดสอบไปใช้ทดสอบแล้ว จึงวิเคราะห์ขอ้ สอบเพื่อปรับปรุ ง
ข้อสอบและนาไปใช้ในครั้งต่อๆไป
5.4.8 จัดทาแบบทดสอบฉบับจริ ง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ สอบ หากพบว่าข้อสอบข้อใดไม่มีคุณภาพหรื อมีคุณภาพ
ไม่ดีพอ อาจจะต้องตัดทิง้ หรื อปรับปรุ งแก้ไขข้อสอบให้มีคุณภาพดีข้ ึน แล้วจึงจัดทาเป็ น
แบบทดสอบฉบับจริ งที่จะนาไปทดสอบกับกลุ่มเป้ าหมายต่อไป
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2553 : 178-179) กล่าวถึงขั้นตอนสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของการสอบให้อยูใ่ นรู ปของวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยระบุเป็ นข้อๆและให้วตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเหล่านั้นสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
ทั้งหมดที่จะทาการทดสอบด้วย
ขั้นที่ 2 กาหนดโครงเรื่ องของเนื้อหาสาระที่จะทาการทดสอบให้ครบถ้วน
ขั้นที่ 3 เตรี ยมตารางเฉพาะหรื อผังของแบบทดสอบเพื่อแสดงถึงน้ าหนักของ
เนื้อหาวิชาแต่ละส่ วน และพฤติกรรมต่างๆที่ตอ้ งการทดสอบให้เด่นชัด สั้นกะทัดรัด และมีความ
ชัดเจน
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ขั้นที่ 4 สร้างข้อกระทงทั้งหมดที่ตอ้ งการจะทดสอบให้เป็ นไปตามสัดส่ วนของ
น้ าหนัก ที่ระบุไว้ในตารางเฉพาะ
สรุ ปได้วา่ ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ควรดาเนินการ 8 ขั้นตอน ได้แก่
วิเคราะห์หลักสู ตร กาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กาหนดชนิดของข้อสอบและศึกษาวิธีสร้าง เขียน
ข้อสอบ ตรวจทานข้อสอบ จัดพิมพ์แบบทดสอบ วิเคราะห์ขอ้ สอบ และจัดทาแบบทดสอบฉบับจริ ง
5.5 งำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
นักวิชาการได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในลักษณะต่างๆ ไว้ดงั นี้
จีรภัสร์ บัวสุ วรรณ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน และเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนวิชาสังคม
ศึกษา โดยการใช้ชุดการเรี ยนสทอรี ไลน์ (Storyline) กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการสอนแบบ
โครงการ พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดการเรี ยนสทอรี ไลน์และนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการสอนแบบ
โครงการ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อรวรรณ หนูบุญเชื้ อ (2544 : บทคัดย่อ) ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน และพฤติกรรมประชาธิ ปไตยของนักเรี ยนในวิชา ท้องถิ่นของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่
สอนโดยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ที่สอนโดยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้วธิ ี สอนแบบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิลุบล สี เทพ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านและพฤติกรรมทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย จังหวัดอุทยั ธานี ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
หลังการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อานาจ จันทร์พางาม (2547 : บทคัดย่อ) ได้สร้างชุ ดการเรี ยนแบบกิจกรรมกลุ่ม
เรื่ อง การให้เหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนขุนรามวิทยา ภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2546 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศิรินทิพย์ คาพุทธ (2548 : บทคัดย่อ) ได้สร้างชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
แบบ STAD เรื่ อง แบบรู ปของความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
โรงเรี ยนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ปี การศึกษา 2547 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังจากที่ได้รับการสอนสู งกว่าก่อนสอนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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6. เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับเจตคติของนักเรียนทีม่ ีต่อรู ปแบบกำรบริหำร
จัดกำรชั้นเรียน
6.1 ควำมหมำยของเจตคติ
นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้ให้ความหมาย
ของคาว่า เจตคติ (Attitude) คือ
ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 235) ได้กาหนดความหมายของทัศนคติ หมายถึง ท่าที
หรื อความรู ้สึกของบุคคลต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Attitude ซึ่ งมาจากภาษาลาตินว่า
Aptus ซึ่ งแปลว่า ความเหมาะสม หรื อโน้มเอียง สาหรับคาว่า Attitude นี้ ภาษาไทยใช้คาว่า ทัศนคติ
แต่ปัจจุบนั คณะกรรมการบัญญัติศพั ท์ของกระทรวงศึกษาธิ การ โดยความเห็นชอบของกระทรวง
ศึกษาธิ การ และราชบัณฑิตยสถาน ให้ใช้คาว่า เจตคติ แทน กรมวิชาการ กระทรวง ศึกษาธิการ
ได้ใช้คานี้ตลอดมาจนปั จจุบนั
นิวแมน และนิวแมน (Newman & Newman. 1983 : 54 ) กล่าวว่า เจตคติเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงความรู ้สึกต่อเป้ าหมายที่กาหนด ทั้งในทางบวกและทางลบ
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 2) กล่าวว่า เจตคติเป็ นความรู ้สึกเชื่อ
ศรัทธาต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งพร้อมที่จะประพฤติปฏิบตั ิต่อสิ่ งนั้นได้
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 106) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคล อัน
เป็ นผลเนื่ องมาจากการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ และเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิ่ ง
ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจเป็ นไปในทางสนับสนุนหรื อคัดค้านก็ได้
แสงเดือน ทวีสิน (2545 : 67) ให้ความหมายของเจตคติวา่ ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ความรู ้สึกดังกล่าวอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่ งของ สภาพการณ์ เหตุการณ์ เป็ นต้น
เมื่อเกิดความรู ้สึก บุคคลนั้นจะมีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อมีปฏิกิริยาโต้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ตามความรู ้สึกของตนเอง
คากล่าวของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาดังกล่าว อาจสรุ ปได้วา่ เจตคติ หมายถึง
ความรู ้สึกภายในของบุคคลในด้านความคิด ความรู ้สึก อารมณ์ รวมกับความรู ้และประสบการณ์
ของตนเองที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งส่ งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะเห็นด้วย ชอบ
หรื อสนับสนุ นเรี ยกว่า ในทางบวก กับการไม่เห็นด้วย ไม่ชอบหรื อคัดค้านเรี ยกว่า ในทางลบ
6.2 หลักกำรสร้ ำงเจตคติทดี่ ีแก่เด็ก
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550 : 64-65) ได้กล่าวว่า ครู ผสู ้ อนเป็ นบุคคลสาคัญในการส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอน วิธีการส่ งเสริ มมีหลายวิธี ที่สาคัญมี 6 วิธี ดังนี้
1. ให้ขอ้ เท็จจริ งที่ถูกต้องแก่ผเู ้ รี ยนนาไปพิจารณาไตร่ ตรอง จนเกิดการยอมรับ
เจตคติน้ นั

90
2. ชักจูงให้ผเู ้ รี ยนเกิดการยอมรับโดยการให้คาแนะนา บอกเล่าหรื อให้ความรู ้
เพิ่มเติมจากที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้มา อาจให้ชมภาพยนตร์ หรื อฟังปาฐกถา เมื่อผูเ้ รี ยนเห็นประโยชน์และ
ความสาคัญก็จะยอมรับเจตคติน้ นั
3. จัดกิจกรรมที่เร้าใจให้เกิดการยอมรับ เช่น การให้ชมภาพยนตร์ ดูละครหรื อ
รู ปภาพ
4. ให้เข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ผูเ้ รี ยนได้พบ ได้สัมผัสด้วย
ตนเองย่อมเปลี่ยนเจตคติ หรื อยอมรับเจตคติใหม่ได้
5. สร้างความประทับใจแก่ผเู ้ รี ยน
6. การอ่านหนังสื อจะช่วยเปลี่ยนเจตคติได้บา้ ง เพราะผูอ้ ่านมักจะทาตนเอง เข้าไป
สวมบทบาทตัวเอกในเรื่ อง ทาให้คล้อยตามแนวความคิดต่าง ๆ ถ้าผูส้ อนจัดหนังสื อที่ดีให้ผเู ้ รี ยน
ได้อ่าน ผูเ้ รี ยนย่อมมีเจตคติที่ดีตามที่ตอ้ งการ
ครู ผสู ้ อนมีบทบาทสาคัญในการสร้างเจตคติให้กบั ผูเ้ รี ยน และเจตคติของผูเ้ รี ยน
จะดีได้ข้ ึนอยูก่ บั การจัดสภาพและสถานการณ์ในการเรี ยนที่ดีของครู ผสู ้ อน
6.3 กำรสร้ ำงเครื่ องมือวัดเจตคติ
การวัดเจตคติ ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ยากมาก เพราะเท่ากับวัดสิ่ งที่วดั ไม่ได้ ซึ่ งนักวิชาการ
ได้หาวิธีวดั โดยการสร้างเครื่ องวัดที่เรี ยกว่า สเกล ซึ่ งหมายความว่า เป็ นวิธีที่สร้างเครื่ องมือโดยใช้
ประเด็นต่างๆของแต่ละเรื่ องที่วดั มาชัง่ น้ าหนัก และให้คะแนนว่าข้อไหนควรจะมีคะแนนมากน้อย
กว่ากันอย่างไร พอสร้างเสร็ จแล้วก็ตรวจสอบความเชื่ อถือได้ แล้วก็ใช้วดั เจตคติน้ นั ๆกับกลุ่มคนที่
ต้องการศึกษา เจตคติในเรื่ องนั้นๆ ของบุคคลแต่ละบุคคลจะเป็ นอย่างไรขึ้นอยูก่ บั คะแนนที่ได้รับ
(นพมาศ ธีรเวคิน. 2542 : 94 ) ซึ่งรวีวรรณ อังคนุรักษ์พนั ธุ์ (2533: 17) เสนอวิธีวดั เจตคติวา่
สามารถวัดได้จากวิธีต่างๆ ดังนี้
1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
3. การใช้แบบสอบถาม
4. การรายงานตนเอง
5. การใช้โปรเจคทีฟเทคนิค
6. การใช้สังคมมิติ
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาจะใช้แบบทดสอบหรื อมาตรวัดประเภทนี้เพื่อวัด
เกี่ยวกับความรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยอาศัยกฎเกณฑ์แล้วนาไปวัดบุคคล เพื่อแปลความหมาย
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ตามกฎเกณฑ์ของเครื่ องมือนั้น แบบทดสอบ หรื อมาตรวัดที่นิยมใช้กนั ในการวิจยั มี 3 วิธี ดังนี้
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540 : 107)
1. วิธีการของเทอร์สโตน (Thurstone) กาหนดช่วงความรู ้สึกของคนที่มีต่อสิ่ งหนึ่ง
เป็ น 11ช่วง จากน้อยที่สุดถึงมากที่สุด แต่ละช่วงมีช่วงห่างเท่าๆกัน ข้อความที่บรรจุในมาตรวัด
จะต้องนาไปให้ผตู ้ ดั สิ นพิจารณาว่า ควรอยูใ่ นตาแหน่งใดของมาตร และแต่ละข้อความต้องหาค่า
ประจาข้อ scale value (S) หาค่ามัธยฐาน (medium) และหาค่า quartile deviation (Q) จานวนของ
ข้อความมีประมาณ 20 ข้อความ หรื อมากกว่าเล็กน้อย
2. วิธีการของลิเคิร์ท (Likert) กาหนดช่วงความรู ้สึกของคนเป็ น 5 ช่วง คือ เห็น
ด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ข้อความประกอบด้วยข้อความที่
แสดงความรู ้สึกต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดในทางที่ดี (ทางบวก) และทางไม่ดี (ทางลบ) จานวนพอๆกัน
ข้อความเหล่านี้อาจมีประมาณ 18-20 ข้อความ
3. วิธีการของออสกูด (Osgood) หรื อวิธีวดั โดยใช้ความหมายทางภาษาสเกล แบบ
นี้ใช้คุณศัพท์มาอธิ บายความหมายของสิ่ งเร้า โดยมีคุณศัพท์ตรงข้ามกับข้อความของมาตรวัด
ออสกูดใช้ สิ่ งเร้านี้วา่ สังกัป (concept) คาคุณศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของสิ่ งเร้านี้
สามารถอธิบายได้ 3 รู ปแบบ คือ องค์ประกอบด้านการประมาณค่า เช่น ดี-เลว จริ ง-เท็จ ฉลาด-โง่
องค์ประกอบด้านศักยภาพแสดงถึงกาลัง อานาจ เช่น แข็งแรง-อ่อนแอ หนัก-เบา หนา-บาง และ
องค์ประกอบด้านกิจกรรมแสดงถึงกิจกรรมลักษณะต่างๆ เช่น เร็ ว-ช้า เฉื่อยชา-กระตือรื อร้น
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เลือกใช้แบบทดสอบ หรื อมาตรวัดที่สร้างตามวิธีของ ลิเคิร์ต
(Renis Likert) ซึ่งปรมินทร์ อริ เดช (2547: 40) กล่าวว่า มาตรวัดเจตคติตามวิธีการของลิเคิร์ต มี
ข้อดีที่อานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้หลายประการ ดังนี้
1. สร้างง่าย สะดวกในการนาไปใช้ และวิเคราะห์ผล
2. ไม่ตอ้ งใช้กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญในการตัดสิ นเพื่อกาหนดค่าคะแนนประจาข้อ
3. ไม่ตอ้ งคานวณค่าประจาข้อ
4. สามารถวัดคุณลักษณะได้แน่นอนกว่ามาตรวัดของเทอร์ สโตน เพราะผูต้ อบ
ต้องตอบทุกข้อ ในขณะที่วธิ ีการของเทอร์สโตน ผูต้ อบสามารถเลือกตอบเพียงบางข้อ จึงมีโอกาส
บิดเบือนความจริ งได้มากกว่า
5. มีความเชื่อถือได้สูงมาก ใช้ขอ้ คาถามไม่กี่ขอ้ ก็มีความเชื่อถือได้สูงพอๆ กับ
วิธีการอื่นๆ ที่ใช้จานวนข้อมาก
6. สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการวัดเจตคติที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ สถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งยังสามารถวัดทิศทางและปริ มาณความมากน้อยของเจตคติได้อีกด้วย
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ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2526: 45-46) กล่าวว่า ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มีดงั นี้
1. พิจารณาว่า เราวัดเจตคติของใคร ที่มีต่ออะไร และให้ความหมายของเจตคติ
และสิ่ งที่ตอ้ งการวัดนั้นให้แน่นอน
2. เมื่อมีความหมายของสิ่ งที่จะวัดแน่นอนแล้ว ก็สร้างข้อความให้ครอบคลุม
เนื้อหา ในสิ่ งที่ตอ้ งการวัด โดยต้องคานึงหลักการในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
2.1 ข้อความที่ควรเขียนถึงความรู ้สึก ความเชื่อ หรื อความตั้งใจที่จะทาสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใดไม่ใช่เป็ นข้อเท็จจริ ง (Fact) เช่น ไม่ใช่ประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี ในประเทศไทย
มีประมาณร้อยละ 45
2.2 ข้อความที่บรรจุลงในสเกล (Scale) จะต้องประกอบด้วยข้อความที่เป็ นทั้ง
ด้านบวก (Positive) และลบ (Negative) คละกันไป
2.3 ข้อความแต่ละข้อความต้องสั้น เข้าใจง่าย ชัดเจน จานวนข้อความที่สร้าง
ขึ้นควรมีประมาณ 20- 25 ข้อความ ในแต่ละหัวข้อของสิ่ งที่จะวัด เมื่อได้ขอ้ ความเพียงพอแล้วก็
บรรจุลงในสเกล โดยให้มีขอ้ เลือก 5 ข้อ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
การให้คะแนนขึ้นอยูก่ บั ชนิดของข้อความเป็ นบวก (Positive) หรื อลบ (Negative)
ถ้าข้อความเป็ นด้านบวก (Positive Statement) การให้คะแนนจะเป็ น 5, 4 , 3, 2, 1 ตามลาดับ
ในกรณี ที่ขอ้ ความนั้นเป็ นลบ (Negative Statement) การให้คะแนนจะเป็ น 1, 2, 3, 4, 5 ตามลาดับ
สรุ ปได้วา่ การวัดเจตคติน้ นั สามารถที่จะวัดได้สองทิศทาง คือ เจตคติทางบวก และเจตคติทางลบ
ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ต้องการวัดเจตคติท้ งั สองทาง โดยสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรี ยน
ที่มีต่อการเรี ยนรู ้วชิ าสังคมศึกษา ที่ยดึ รู ปแบบของลิเคิร์ต (Likert) เพื่อวัดเจตคติของนักเรี ยนหลัง
สอนโดยใช้เทคนิค TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
6.4 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ ทำงปัญญำสั งคม
เกวลี นาควิโรจน์ และคณะ (2555 : 64 ) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางปัญญา
สังคม (social cognitive theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1989) ว่า แบนดูราเชื่ อว่า พฤติกรรม
(behavior) ของบุคคลนั้นเกิดจากการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสามารถเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ เนื่ องจากปัจจัย
ส่ วนบุคคล (person) และปัจจัยทางสภาพแวดล้อม (environment) ในลักษณะที่มีอิทธิ พลซึ่ งกันและ
กัน (reciprocal determinism) ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ ความคิด ความเชื่ อ ความรู ้สึก ซึ่ งก่อให้เกิด
ทัศนคติต่อการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ กล่าวคือ หากบุคคลมีความคิด ความรู ้สึกหรื อความเชื่อต่อ
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งแบบใด บุคคลก็มกั แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความคิด ความรู ้สึกหรื อความ
เชื่อนั้นๆ
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นอกจากนี้ พฤติกรรมส่ วนใหญ่ของบุคคลเกิดจากการเรี ยนรู ้ หรื อดูแบบอย่างการ
กระทาจากบุคคลอื่นภายใต้สภาพแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวของบุคคล ซึ่ งได้แก่ สภาพแวดล้อมใน
ครอบครัว กล่าวคือ หากบุคคลอยูใ่ นสภาพแวดล้อมตามรู ปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัวแบบใด
ประสบการณ์ส่งผลให้บุคคลมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังส่ งผลระยะยาวต่อความคิด ความเชื่ อ
ความรู ้สึก ทัศนคติ และการแสดงพฤติกรรมของบุคคล การที่บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้แล้วจะแสดง
พฤติกรรมหรื อไม่น้ นั ยังขึ้นอยูก่ บั การได้รับการเสริ มแรงอีกด้วย ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งจูงใจให้บุคคลได้มี
การแสดงของพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา โดยเฉพาะการได้รับการเสริ มแรงจากบุคคลที่สาคัญใน
ชีวติ เช่น ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
6.5 งำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับเจตคติ
ผลจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมและนาเสนอ ดังนี้
พิษณุ เดชโต (2540 : 85) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเจตคติต่อ
สิ่ งแวดล้อม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบบูรณาการ
ที่ใช้เทคนิคการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ผลปรากฏว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการสอนแบบบูรณาการที่ใช้เทคนิค
การพัฒนาแบบยัง่ ยืนกับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการสอนตามคู่มือการสอนของหน่วยศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษา มีเจตคติต่อสิ่ งแวดล้อมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จีรภัสร์ บัวสุ วรรณ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเจตคติของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 ที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา โดยการใช้ชุดการเรี ยนสทอรี ไลน์กบั นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการสอนแบบ
โครงการ ผลปรากฏว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดการเรี ยนสทอรี ไลน์กบั นักเรี ยนที่เรี ยน ด้วยการสอน
แบบโครงการ มีเจตคติต่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พรเทพ เสถียรนพเก้า (2543 : 68-73) ได้ทาการศึกษาผลการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาเจต
คติต่อการอนุรักษ์น้ า ของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาเจตคติต่อการอนุ รักษ์
น้ า มีเจตคติและพฤติกรรมการอนุ รักษ์น้ าสู งกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิภาวี แป้นเรื อง (2546 : 104 ) ได้ศึกษาเจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาไทย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับการสอนตามคู่มือครู
ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาไทยของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์กบั การสอนตามคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พรพรรณ ศรี โปฏก (2548 : 94 ) ได้ศึกษาเจตคติต่อการเรี ยนภาษาไทย ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ 4 MAT กับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อการเรี ยน
ภาษาไทยของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ 4 AT กับการจัด
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กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ดังนั้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการ
เรี ยนการสอนในวิชาต่าง ๆในโรงเรี ยนจะเห็นได้วา่ การที่นกั เรี ยนจะมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนได้น้ นั
จาเป็ นจะต้องได้รับการฝึ กฝนจากครู ผสู ้ อน ตลอดจนมีสื่อการสอน รู ปแบบการพัฒนากิจกรรมการ
เรี ยนการสอน เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามช่วงชั้นที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน และ
เวลาที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ การที่นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอน จะช่วยให้นกั เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดี ได้พฒั นาทักษะ และความสามารถของตนเอง ช่วยให้นกั เรี ยนประสบ
ความสาเร็ จทั้งการศึกษาและวิชาชีพในอนาคตได้

7. กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
นักวิจยั และนักการศึกษาหลายท่านกล่าวไว้ตรงกันว่า วิธีการที่ครู ใช้แก้ปัญหาและพัฒนา
การเรี ยนการสอนของตนเองด้วยการวิจยั เรี ยกว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนนั้น เป็ นวิธีการ
ที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามสภาพจริ งมากที่สุด ดังนั้นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยนจึงเป็ น
วิธีที่ช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้กา้ วหน้าต่อไปได้
7.1 ควำมหมำยกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) หรื อการวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
(Classroom Action Research) เป็ นคาที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาการสอนของครู ซึ่งมีผใู ้ ห้
ความหมายไว้ดงั นี้
ยาใจ พงษ์บริ บูรณ์ (2537 : 11-12) ได้นาเสนอความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ที่นกั การศึกษาที่สาคัญ ๆ ได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
1. คารร์ และเคมมิส (Carr and Kemmis. 1983 : 162) กล่าวว่า การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการเป็ นที่ยอมรับกันอย่างแพร่ หลาย เมื่อนามาใช้กบั การศึกษาจะช่วยให้เกิดการปรับปรุ ง
พัฒนาระบบโรงเรี ยน การเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
2. แมคทาคกาท (McTaggart. 1988) ให้ความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการว่า
เป็ นการวิจยั ที่ผวู ้ จิ ยั เข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการปฏิบตั ิ เพื่อแสวงหาวิธีการที่ถูกต้องในการ
ปรับปรุ งหรื อแก้ไขปั ญหาอย่างมีระบบ ยุติธรรม และเป็ นที่น่าพอใจ
ประกอบ มณี โรจน์ (2544 : 4 ) สรุ ปความหมายของการวิจยั ในชั้นเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับ
การเรี ยนการสอนของนักเรี ยนและโรงเรี ยนว่า การวิจยั ในชั้นเรี ยน คือ กระบวนการแสวงหาความรู ้
ความจริ งด้วยวิธีการที่เชื่ อถือได้ในเนื้ อหาที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อนาไปสู่ การ
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แก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ ชื่อการวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ใช้คา
ภาษาอังกฤษที่นิยมกันแพร่ หลายมีดงั นี้
1. Action Research
2. Classroom Action Research (CAR)
3. Classroom Research
4 . Teacher Research
ธูปทอง กว้างสวัสดิ์ (2549 : 189 ; อ้างอิงจาก Wallace, 1998) อธิ บายว่า การวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการเป็ นกระบวนการค้นหาคาตอบ (Inquiry) ด้วยตนเอง ต่อคาถามในการเรี ยน
การสอน
สุ พกั ตร์ พิบูลย์ (2549 : 21) ได้ให้นิยามไว้วา่ หมายถึง การวิจยั ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมุ่งจะทา
วิจยั เพื่อนาผลมาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่รับผิดชอบของตน เช่น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ต้องการรู ปแบบการจัดคาบกิจกรรมอิสระที่เหมาะสมกับนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่ตนรับผิดชอบ
เนื่องจากสภาพการจัดกิจกรรมคาบอิสระที่ดาเนินการอยูม่ ีปัญหา เกิดความวุน่ วายในการจัดการ จึง
ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบที่คิดขึ้น เป็ นต้น
พิชิต ฤทธิ์ จรู ญ (2551 : 4 ) ได้สรุ ปมโนทัศน์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนว่า การวิจยั
ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ เป็ นวิธีการที่ครู ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ รี ยน โดยดาเนินการให้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้หรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
จัดการเรี ยนการสอน ดังนั้นครู จึงเป็ นทั้งเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนและเป็ นนักวิจยั
พิศมัย ศรี อาไพ (2551 : 27 ; อ้างอิงจาก สุ วมิ ล ว่องวานิ ช, 2543) ได้สังเคราะห์นิยาม
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยนแล้วสรุ ปว่า การวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน หมายถึง การวิจยั
ที่จดั ทาโดยครู ผสู ้ อนในห้องเรี ยนเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน และนาผลมาใช้ในการ
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน เป็ นการวิจยั ที่ตอ้ งทาอย่างรวดเร็ ว
นาผลไปใช้ทนั ที และสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของตนเอง ให้ท้ งั ตนเองและกลุ่ม
เพื่อนร่ วมงานในโรงเรี ยนได้มีโอกาสอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางที่ได้ปฏิบตั ิและ
ผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนต่อไป
องอาจ นัยพัฒน์ (2551 : 289) ได้สรุ ปว่าการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ หมายถึง การวิจยั ที่
ดาเนินการโดยคณะวิจยั และบุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานองค์กรหรื อ
ชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อนาข้อสรุ ปผลของการวิจยั ที่คน้ พบหรื อสร้างสรรค์ข้ ึนไปใช้
ปรับปรุ งแก้ปัญหา หรื อพัฒนาคุณภาพของการปฏิบตั ิงานใดๆในหน่วยงานองค์กรหรื อชุมชนได้
อย่างทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับสภาพลักษณะและเงื่อนไขของปั ญหาที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข และ
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กลมกลืนกับโครงสร้างการบริ หารงานและบริ บททางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อม
หน่วยงานองค์กรหรื อชุมชนเหล่านั้น
จากนิยามและความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการสรุ ปได้วา่ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
หมายถึง กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้และนาผลมาใช้
ในการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับนักเรี ยน และเน้นการสะท้อนผล การ
ปฏิบตั ิการเป็ นวงจรย่อย
7.2 ลักษณะกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเป็ นการวิจยั ที่มีหลักการและวิธีการที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ทาให้ครู
มีบทบาทเป็ นนักวิจยั ในห้องเรี ยนเพื่อแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน ลักษณะของการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ มีดงั นี้
ยาใจ พงษ์บริ บูรณ์ (2537 : 12) ได้สรุ ปลักษณะสาคัญของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการไว้
ดังนี้
1. เป็ นการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมและมีการร่ วมมือ (Participation and Collabolation)
ใช้การทางานเป็ นกลุ่ม ผูร้ ่ วมวิจยั ทุกคนมีส่วนสาคัญและมีบทบาทเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการ
ทางานของการวิจยั ทั้งการเสนอความคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ตลอดจนการวางนโยบายการ
วิจยั
2. เน้นการปฏิบตั ิการ (Action Orientation) การวิจยั ชนิดนี้ใช้การปฏิบตั ิเป็ นวิธีทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และศึกษาผลของการปฏิบตั ิเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนา
3. ใช้การวิเคราะห์วจิ ารณ์ (Critical Function) การวิเคราะห์ การปฏิบตั ิอย่างลึกซึ้ ง
จากสิ่ งที่สังเกตได้ จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจที่สมเหตุสมผลเพื่อปรับแผนการปฏิบตั ิการ
4. ใช้วงจรการปฏิบตั ิ (The Action Research Spiral) ตามแนวคิดของเคมมิส
และแมคทาคกาท (Kemmis and McTaggart) คือ การวางแผน (Planing) การปฏิบตั ิ (Acting)
การสังเกต (Observing) การสะท้อนผลการปฏิบตั ิการ (Reflecting) ตลอดจนการปรับปรุ งผล
(Re – Planing) เพื่อนาไปปฏิบตั ิในวงจรต่อไป จนกว่าจะได้รูปแบบการปฏิบตั ิงานที่เป็ นที่พอใจ
และได้ขอ้ เสนอเชิงทฤษฎีเพื่อเผยแพร่ ต่อไป
ธูปทอง กว้างสวัสดิ์ (2549 : 189 ; อ้างอิงจาก สมอลล์, Small, 1995) อธิบายลักษณะ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการว่า เป็ นวิธีการวิจยั ที่ผสมผสาน (Mixed Method) ใช้ระเบียบวิจยั หลาย ๆ วิธี
เพื่อแก้ปัญหาที่กาลังเกิดขึ้นในขณะนั้น เครื่ องมือหรื อเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลอาจเปลี่ยนไป
เรื่ อย ๆ ในแต่ละวงจร ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพของปั ญหา การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการไม่มีรูปแบบ และ
วิธีการ ที่แน่นอนตายตัว เพราะว่าเป็ นการวิจยั ที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานเป็ นกรณี ไป
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การเลือกกลุ่มผูร้ ่ วมวิจยั จึงไม่ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่าง แต่เป็ นผูเ้ รี ยนทั้งหมดในชั้นเรี ยนหรื อกลุ่มที่
ต้องการแก้ปัญหา
พิศมัย ศรี อาไพ (2551 : 27 ; อ้างอิงจาก สุ วมิ ล ว่องวานิช, 2543) สรุ ปลักษณะสาคัญ
ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการไว้วา่ ต้องมีการดาเนินการเป็ นวงจรที่ต่อเนื่อง มีกระบวนการทางาน
แบบมีส่วนร่ วม และเป็ นกระบวนการที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการทางานปกติ เพื่อให้ได้ขอ้ ค้นพบ
เกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
จากแนวคิดดังกล่าวสรุ ปได้วา่ ลักษณะการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเป็ นการวิจยั เพื่อ
แก้ปัญหา ที่กาลังเกิดขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั หลาย ๆ วิธี เป็ นการวิจยั ที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การปฏิบตั ิงานกับผูเ้ รี ยนทั้งหมด มีลกั ษณะการปฏิบตั ิงานเป็ นวงจรต่อเนื่ องกันไปจนได้ขอ้ สรุ ปที่
สามารถแก้ปัญหาได้
7.3 รู ปแบบกำรวิจัยเชิ งปฏิบัติกำร
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน รู ปแบบวิจยั
จึงแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ดังต่อไปนี้
ประกอบ มณี โรจน์ (2544 : 4 ; อ้างอิงจาก ผ่อนพรรณ ตรัยมงคลกูล. 2543 : 66-67)
ได้แบ่งรู ปแบบการวิจยั ในชั้นเรี ยนตามกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ไว้ 3 แนวทางดังนี้
1. การวิจยั เชิงปริ มาณ สอดคล้องกับแนวคิดปฏิฐานนิยม รู ปแบบการวิจยั ได้แก่
การสารวจในชั้นเรี ยน (Class Survey) การวิเคราะห์พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยน
(Behavior and Interaction Analysis) การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ (Co Relational Analysis) และการ
ทดลอง เฉพาะราย/การทดลองรายกลุ่ม (Experiment)
2. การวิจยั คุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดปรากฏการณ์นิยม (นัยนิยม) รู ปแบบการ
วิจยั ได้แก่ การศึกษานักเรี ยนเฉพาะกรณี (Case Study) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การวิเคราะห์พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยน (Behavior and Interaction Analysis) และ
การศึกษานิเวศวิทยาในชั้นเรี ยน (Classroom Ethnographic Study)
3. การวิจยั เชิงผสมผสาน (เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณผสมผสานกัน) สอดคล้อง
กับแนวคิดปฏิรูป (วิพากษ์วทิ ยา) รู ปแบบการวิจยั ได้แก่ การวิเคราะห์/วิพากษ์หลักสู ตร
(Curriculum Analysis/Critique) และการวิจยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ (Critical Action Research)
ธูปทอง กว้างสวัสดิ์ (2549 : 191 ; อ้างอิงจาก คาร์ฮนั , Calhoun, 1993) ได้อธิบาย
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการตามจุดมุ่งหมายและผลการวิจยั ได้ 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. ร่ วมมือกับผูเ้ รี ยน รู ปแบบนี้เรี ยกว่า การวิจยั คนเดียว (Individual Teacher
Research) เป็ นการวิจยั ในงานของตนเองโดยร่ วมมือกับผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั การวิจยั คนเดียว มี
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จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาส่ วนย่อย ๆ เช่น การแก้ปัญหาในชั้นเรี ยน เทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
2. ร่ วมมือกับเพื่อนร่ วมงานหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ (Collaborative Action Research) เป็ น
การร่ วมมือกันทางานเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน เป็ นการทางาน
ตามวิถีประชาธิ ปไตยที่เน้นความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอน
สามารถสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตาม
แนวคิด จุดมุ่งหมายและผลการวิจยั การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อบริ หารจัดการชั้นเรี ยนโดยใช้เทคนิค
TUANCHAI ในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจยั คนเดียว เพื่อมุ่งหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และศึกษาเจตคติของนักเรี ยน ซึ่งผลการ
ปฏิบตั ิการมีท้ งั เชิงคุณภาพและปริ มาณ
7.4 ประเภทของแบบกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
เนื่องจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการพัฒนามาจากฐานคติความเชื่อที่มุ่งเน้นบูรณาการ
เชื่อมโยงความรู ้เชิงปฏิบตั ิการที่ได้จากการลงมือทาวิจยั กับการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นจริ งๆในสนาม
หรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานผสานเข้าด้วยกัน โดยอาศัยการสะท้อนความคิดไตร่ ตรองกลับไปมาเชิง
วิพากษ์ (Reflective thinking) ผลของการปฏิบตั ิงานที่ได้ลงมือกระทาไปตามแผนดาเนินการที่วาง
ไว้วา่ สามารถแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานได้สาเร็ จหรื อไม่อย่างไร รวมทั้งมีปัจจัยเกื้อหนุนและขัดขวาง
ความสาเร็ จในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานอะไรบ้าง และจะต้องลงมือดาเนินการด้วยวิธีอะไรและ
กระทาอย่างไรจึงจะบรรลุความสาเร็ จ ในปัจจุบนั “แบบวงจรการทาวิจยั ” ที่รู้จกั และได้รับความ
นิยมนามาใช้ออกแบบแสวงหาความรู ้เชิงปฏิบตั ิการที่อิงบริ บทศึกษาวิจยั ในศูนย์กลางการแสวงหา
มีดงั ต่อไปนี้ (องอาจ นัยพัฒน์. 2551 : 300-303)
1. แบบวงจรการทาวิจยั ของ Kemmis & McTaggart (1988) เป็ นแบบที่แสดง
ขั้นตอนหลักของกระบวนการแสวงหาความรู ้ดว้ ยการทาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ โดยมีรากฐานการ
พัฒนามาจากแนวคิดของ Lewin โดยเฉพาะการประยุกต์ในเรื่ องการกระทากิจกรรมหลัก (core
activities) ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ 3 ขั้นตอนสุ ดท้าย ดังที่ระบุไว้ขา้ งต้น โดย Kemmis &
McTaggart (1988) ได้จาแนกกิจกรรมการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการออกเป็ น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1.1 การวางแผน (planning) เป็ นการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิการไว้ก่อนล่วงหน้า
โดยอาศัยการคาดคะเนแนวโน้มของผลลัพธ์ที่คาดหมายว่า อาจเกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบตั ิการตาม
แผนที่วางไว้ กอปรกับการระลึกถึงเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหาที่
ต้องการแก้ไขตามประสบการณ์ทางตรงและอ้อมของผูว้ างแผน ภายใต้การตระหนักและไตร่ ตรอง
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ถึงปั จจัยสนับสนุนหรื อขัดขวางความสาเร็ จในการแก้ปัญหา รวมทั้งสภาวการณ์อนั เป็ นเงื่อนไข
อื่นๆ ที่แวดล้อมปั ญหาในเวลานั้น
1.2 การปฏิบตั ิการ (Action) เป็ นการลงมือดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้
อย่างระมัดระวังและควบคุมการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผน อย่างไรก็ตามในความ
เป็ นจริ งการปฏิบตั ิการตามแผนที่กาหนดไว้มีโอกาสเกิดการพลิกผันหรื อแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไข
และข้อจากัดในสภาวการณ์เวลานั้นได้ ด้วยเหตุน้ ี แผนปฏิบตั ิการที่ดีจะต้องมีลกั ษณะเป็ นเพียงแผน
ทดลองหรื อแผนชัว่ คราว ซึ่ งเปิ ดช่องทางให้ผปู ้ ฏิบตั ิการณ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขปัจจัย
ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
1.3 การสังเกตการณ์ (observation) เป็ นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานด้าน
กระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานที่ได้ลงมือกระทาไป (ทั้งที่ต้ งั ใจและไม่ต้ งั ใจ)
ตลอดจนการสังเกตการณ์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยขัดขวางการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ และ
ประเด็นปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างลงมือปฏิบตั ิการตามแผนว่า มีสภาพลักษณะเป็ นอย่างไร
โดยการสังเกตการณ์ที่ดีจะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างคร่ าวๆ โดยจะต้องมีขอบเขตไม่
แคบ (จากัด)หรื อมากจนเกินไป เพื่อจะได้ใช้เป็ นแนวทางสาหรับการสะท้อนกลับกระบวนการ และ
ผลการปฏิบตั ิ ที่จะเกิดขึ้นตามมา
ในขั้นสังเกตการณ์น้ ี เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธี ครู ผทู ้ าวิจยั
จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม พิจารณาข้อดีขอ้ เสี ยของเครื่ องมือแต่ละชนิด เพื่อรวบรวมข้อมูลให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้ (สมบัติ บุญประคม. 2545 : 38)
1.3.1 การบันทึกสนาม (Field note) เป็ นการจดบันทึกพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
ผูว้ จิ ยั บันทึกตามสภาพที่เห็น โดยไม่ได้แสดงความคิดเห็นส่ วนตัวหรื อการแปลความหมาย การ
บันทึกลักษณะนี้จะทาให้ได้พฤติกรรมตามสภาพการณ์ที่เป็ นจริ ง
1.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) เทคนิคการสัมภาษณ์ทาให้ใช้คาถามได้
ยืดหยุน่ มากกว่าการรวบรวมแบบสอบถาม การสัมภาษณ์สามารถดาเนินการได้ 3 ลักษณะ คือ แบบ
ไม่ได้วางแผน (Unplanned) คือ การสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการระหว่างครู กบั ครู ครู กบั นักเรี ยน
แบบวางแผนแต่ไม่มีโครงสร้าง (Planned but Unstructured) เปิ ดโอกาสให้คู่สนทนาเลือกหัวข้อที่
สนใจที่จะพูด ผูส้ ัมภาษณ์จะใช้คาถามอื่นประกอบเพื่อให้คาตอบที่ชดั เจนเข้าประเด็น แบบสุ ดท้าย
คือแบบมีโครงสร้าง (Structured) คือการสัมภาษณ์ที่เป็ นไปตามชุดของคาถามที่เตรี ยมการไว้
1.3.3 การใช้สังคมมิติ (Sociometric method) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
เชิงสังคมในกลุ่มนักเรี ยน โดยใช้คาถามว่า เขาชอบที่จะทางานหรื อไม่ทางานกับใคร เพื่อนที่ตนเอง
รักมากที่สุดคือใคร อยากจะทางานร่ วมกับใครมากที่สุด แล้วนาชื่อนักเรี ยนเหล่านั้นมาโยงความ
สัมพันธ์วา่ ใครเป็ นที่นิยมของกลุ่มหรื อใครถูกเพื่อนเพิกเฉย
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1.3.4 แบบสอบถาม (Questionaires) เป็ นแบบสอบถามที่ถามข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูต้ อบ เราสามารถใช้ได้ท้ งั แบบปลายเปิ ดและปลายปิ ด เลือกให้เหมาะสม
กับลักษณะของข้อมูลที่ตอ้ งการ ที่สาคัญผูว้ ิจยั จะต้องกาหนดหัวข้อของเรื่ องที่จะถามให้รัดกุมและ
ครอบคลุม
1.3.5 การใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) เพื่อให้การบันทึก
พฤติกรรม มีความเชื่อถือมากขึ้น ผูว้ จิ ยั อาจสร้างรายการแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรี ยน
แล้วใช้ประกอบการสังเกตโดยกาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไปตามรายการที่มีอยู่ เช่น การใช้คาถามของ
ครู การตอบของนักเรี ยน การถามของนักเรี ยน พฤติกรรมการเรี ยน การทาแบบทดสอบ เป็ นต้น
1.3.6 การบันทึกเสี ยง (Tape recording) การบันทึกเสี ยงเป็ นวิธีการที่สะดวก
และง่าย แต่ก็มีขอ้ ดีขอ้ ด้อยแตกต่างกัน ข้อดีคือสามารถนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างละเอียด
ข้อด้อยคือไม่สามารถบันทึกกิจกรรมที่นกั เรี ยนแสดงท่าทางได้
1.3.7 การใช้วดี ีทศั น์ (Video tape recorder) สามารถบันทึกพฤติกรรมได้ทุก
ขั้นตอน บันทึกได้ท้ งั ภาพและเสี ยง สามารถเห็นพฤติกรรมทั้งชั้น หรื อเลือกบันทึกรายการประเด็น
ที่สนใจ มีความเที่ยงตรงค่อนข้างสู ง
1.4 การสะท้อนกลับ (reflection) เป็ นการหวนระลึกถึงการกระทาตามที่บนั ทึก
ข้อมูลไว้ จากการสังเกตอย่างครุ่ นคิดไตร่ ตรองในเชิงวิพากษ์กระบวนการและผลการปฏิบตั ิงานตาม
แผนที่วางไว้ ตลอดจนการใคร่ ครวญเกี่ยวกับปั จจัยสนับสนุนและปั จจัยขัดขวางการพัฒนา รวมทั้ง
ประเด็นปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็ นไปตามที่พึงประสงค์หรื อไม่ กลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้
กระบวนการสะท้อนกลับเกิดขึ้นอย่างได้ผล ได้แก่ การอภิปรายซักถามในลักษณะวิพากษ์วจิ ารณ์
หรื อประเมินผลการปฏิบตั ิงานระหว่างบุคคลที่มีส่วนร่ วมในการวิจยั ภายใต้การยึดมัน่ ต่อเป้ าหมาย
ของกลุ่มเป็ นหลัก
7.5 ขั้นตอนกำรออกแบบกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
แม้วา่ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแต่ละประเภทและแบบ “วงจร” การวิจยั จะมีรายละเอียด
บางประการแตกต่างกันบ้างตามปั จจัยเกี่ยวข้อง เช่น กระบวนทัศน์ที่รองรับการพัฒนา บริ บทที่นา
การวิจยั ไปประยุกต์ใช้ และวิธีการที่ใช้รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักฐาน แต่เมื่อพิจารณา “แก่น
สาระ” ของการออกแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อแสวงหาความรู ้โดยรวมแล้ว จะพบว่า การ
ออกแบบของการวิจยั ประเภทนี้ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้ (องอาจ นัยพัฒน์. 2551 : 308-309)
1. ตัดสิ นใจออกแบบการวิจยั โดยเลือกใช้วธิ ีการวิจยั
2. กาหนดหัวข้อปั ญหา จุดมุ่งหมาย และคาถามการวิจยั
3. กาหนดขอบเขตของการวิจยั
4. ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องขั้นเบื้องต้น
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5. เลือกตัวอย่างผูเ้ ข้าร่ วมในการวิจยั
6. ระบุแหล่งและรู ปแบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจยั
7. เลือกวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักฐาน
8. ตระหนักต่อจรรยาบรรณการวิจยั
9. ประเมินคุณภาพขั้นเบื้องต้นของการออกแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
8. งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการครั้งนี้มีผลงานวิจยั ที่สอดคล้องกับเรื่ องที่ตอ้ งการวิจยั ดังนี้
ประทวน มูลหว้า (2551 : 15-16) ได้ศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั สมรรถนะการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยนของครู ระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู ประจาชั้นในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 จานวน 285 คน มีผลการวิจยั
มี ดังนี้ 1. สมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนของครู ระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับ
มากเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการกากับดูแลชั้นเรี ยน ด้านการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบรรยากาศการจัดการเรี ยนการสอน 2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบุคคล
กับสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนของครู ระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ทัศนคติของครู ต่อนักเรี ยน การเห็น
คุณค่าในตนเอง การนิเทศภายใน การส่ งเสริ มการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน บรรยากาศในโรงเรี ยนแบบ
ประสานสัมพันธ์ของงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับสมรรถนะการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยนทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์ทางลบใน
ระดับต่ากับสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 3. ตัวแปรที่มีผลต่อสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนของครู ระดับมัธยมศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1 ได้แก่ การ
เห็นคุณค่าในตนเอง บรรยากาศในโรงเรี ยนแบบมุ่งผลสาเร็ จของงาน ทัศนคติของครู ต่อนักเรี ยน
และการนิเทศภายในสามารถร่ วมกันอธิ บายต่อสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนโดยรวมได้ร้อย
ละ 41.10
ภัทราภรณ์ พิทกั ษ์ธรรม (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทา การวิจยั เรื่ อง การปรึ กษาการ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถด้านการคิด การวิเคราะห์ และเจตคติ ต่อวิชา
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สังคมศึกษา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้
กิจกรรมสร้างแผนภูมิ มโนทัศน์กบั การสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการ
สอนแบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้กิจกรรมสร้างแผนภูมิมโนทัศน์กบั การสอนตามคู่มือครู
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่างกัน โดยนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กิจกรรมสร้างแผนผังมโนทัศน์ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู
อภิญญา สิ งห์สมบัติ (2545 : ง) ได้ศึกษาวิจยั การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ องสิ ทธิและหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และศึกษาทักษะการทางานกลุ่มของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้และวิธีสอนตามแนวคู่มือครู
ผลการวิจยั พบว่า 1. ทักษะการทางานกลุ่ม ซึ่ งประเมินโดยครู พบว่า นักเรี ยนที่สอนด้วยวิธีสอนแบบ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ มีทกั ษะการทางานกลุ่มอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.10, S.D. = 0.52) ส่ วนนักเรี ยนที่
สอนด้วยวิธีสอนตามแนวคู่มือครู มีทกั ษะการทางานกลุ่มอยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.24 , S.D
= 0.67) และจากการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานกลุ่ม ประเมินโดยนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม พบว่า
นักเรี ยนที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ มีพฤติกรรมปฏิบตั ิงานกลุ่มบ่อยครั้ง คิดเป็ นร้อย
ละ 62.96 และนักเรี ยนที่สอนด้วยวิธีสอนตามแนวคู่มือครู มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานกลุ่มบ่อยครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 54.32 2. ความคิดเห็นต่อการสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้และด้วยวิธีสอน
ตามแนวคู่มือครู พบว่า ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนนักเรี ยนที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกัน
เรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นว่า นักเรี ยนมีส่วนร่ วม ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนและสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่กาหนดอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.81, S.D = 0.43) ในขณะที่
นักเรี ยนที่สอนด้วยวิธีสอนตามแนวคู่มือครู มีความคิดเห็นในเรื่ องเดียวกันอยูใ่ นระดับปานกลาง (
 = 3.20, S.D. = 0.80) ด้านบรรยากาศในการเรี ยนการสอน นักเรี ยนที่สอนด้วยวิธีแบบร่ วมมือ
กันเรี ยนรู ้มีความคิดเห็นว่าบรรยากาศในการเรี ยนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรี ยนที่มุ่งให้
นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น และกระตุน้ ให้นกั เรี ยนกระตือรื อร้นที่จะร่ วมกันเรี ยนรู ้เพื่อความสาเร็ จ
ของกลุ่มอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.26, S.D. = 0.64 ) ในขณะที่นกั เรี ยนที่สอนด้วยวิธีสอนตามแนว
คู่มือครู มีความคิดเห็นในเรื่ องเดียวกันอยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.26, S.D. = 0.79)
วิจกั ษณา หุตานนท์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประสานงานลักษณะ
เครื อข่ายระหว่างองค์การภาครัฐกับองค์การพัฒนาเอกชนต่อการดาเนินงานป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาเอดส์ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบที่ 1 การประสานงานลักษณะเครื อข่ายแบบทางเดียว พบว่า องค์การ
พัฒนาเอกชนที่ดาเนินการไม่มีสานักงาน บุคลากรประจาในพื้นที่ มีระยะเวลาดาเนินการเพียง 1 ปี
ทาให้ไม่พบความชัดเจนและความต่อเนื่ องของการประสานงานลักษณะเครื อข่าย ด้านแผน ด้าน
การดาเนินการและการติดตามประเมินผล รู ปแบบที่ 2 การประสานงานลักษณะเครื อข่ายแบบ
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คู่ขนาน พบว่า องค์การพัฒนาเอกชนที่ดาเนินการมีสานักงาน บุคลากรประจาในพื้นที่ มีแผนระยะ
ยาวรองรับ แต่ยงั ไม่พบความชัดเจน ความต่อเนื่ องของการประสานงานลักษณะเครื อข่ายด้านแผน
ด้านการดาเนินการ และการติดตามประเมินผล เนื่องจากแต่ละองค์การประสบปั ญหาด้านระบบการ
ประสานงานที่แตกต่างกัน ไม่มีระบบเครื อข่ายที่ชดั เจน และแผนขององค์การพัฒนาเอกชนยังไม่
ผนวกอยูใ่ นระดับบริ หารจังหวัด รู ปแบบที่ 3 การประสานงานลักษณะเครื อข่ายแบบสามประสาน
พบว่า มีความชัดเจนและความต่อเนื่องของการประสานงานลักษณะเครื อข่ายด้านแผน ด้านการ
ดาเนินการ และการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่ วมระหว่างองค์การภาครัฐและองค์การพัฒนา
เอกชน รู ปแบบที่ 4 การประสานงานลักษณะเครื อข่ายแบบเครื อข่ายองค์การพัฒนาเอกชนเป็ นหลัก
พบว่า องค์การพัฒนาเอกชนที่ดาเนินการมีลกั ษณะมีสานักงาน บุคลากรประจาในพื้นที่ มีแผนระยะ
ยาวรองรับ พบความชัดเจนและความต่อเนื่ องของการประสานงานลักษณะเครื อข่ายด้านแผน
รู ปแบบที่ 5 การประสานงานลักษณะเครื อข่ายแบบเครื อข่ายผูต้ ิดเชื้ อเป็ นหลัก พบว่า พบความ
ชัดเจนและความต่อเนื่ องในการประสานงาน
จุฬารัตน์ ต่อหิ รัญพฤกษ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทาศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการและการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 จานวน 90 คน โดยวิธีการ
สุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ห้องเรี ยนละ 45 คนผลการวิจยั พบว่า 1. นักเรี ยนที่ได้รับ
การจัด การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการและนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักเรี ยน
ที่ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการและนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พิชยั ศักดิ์ เจริ ญศรี (2552 : 92-95) ได้พฒั นาระบบการบริ หารการจัดการชั้นเรี ยน
สาหรับโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา พบว่า ความสามารถด้านระบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
สาหรับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่พฒั นาขึ้น เป็ นระบบที่สนับสนุนการทางานด้านต่าง ๆ เช่น การ
จัดการข้อมูลนักเรี ยน การจัดการข้อมูลระดับชั้น การจัดข้อมูลครู ประจาวิชา การจัดการข้อมูล
รายวิชา การจัดการข้อมูลตารางเรี ยน การจัดการข้อมูลคะแนนด้านต่าง ๆ การรายงานผลการ
ประเมินด้านต่าง ๆ การตรวจ สอบการเข้าเรี ยน โดยการทางานทั้งหมดผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
สามารถลดปัญหาการตรวจสอบ เวลาการเข้าเรี ยน การประเมินผลการเรี ยนและการประเมินด้าน
ต่าง ๆ สามารถกากับติดตามนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน และพบว่า การพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเชิงปริ มาณเท่ากับ 8.80 และผลการ
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ประเมินเชิงคุณภาพ เป็ นระบบ งานที่มีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับดี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ระบบงานของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาได้
อติกนั ต์ ภูดีทิพย์ (2552 : 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และ
พฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม พื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน หลังเรี ยน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.91 สู งกว่าเกณฑ์กาหนดที่ต้ งั คือ ร้อยละ 80
สัญญา ภัทรากร (2552 : 152) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้นที่มี
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เรื่ องความน่าจะเป็ น พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้น เรื่ องความน่าจะเป็ น
สู งกว่า ก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้น เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั จะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้น
(Active Learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้โดยที่ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมในห้องเรี ยนส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยน มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อนและเพื่อนในชั้นเรี ยนจนเกิดองค์ความรู ้ใหม่ข้ ึนมา ซึ่ งสอดคล้องกับ
หลักสู ตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ธงชาติ วงษ์สวรรค์ (2553 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาโดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม การวิจยั ครั้งนี้ ได้
ดาเนินการที่โรงเรี ยนวัดราชาธิ วาส โรงเรี ยนบางกะปิ และโรงเรี ยนวัดอินทาราม สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1,2 และ3 ตามลาดับ ในปี การศึกษา 2551-2552 กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องใน
งานวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูป้ กครอง
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่พฒั นาขึ้นมีชื่อ
ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม “PSSS” ประกอบด้วยระบบย่อยมี 4 ระบบ
ได้แก่ ระบบวางแผน (Plan) ระบบปฏิบตั ิการ (Act) ระบบตรวจสอบ (Observe) และระบบสะท้อน
ผล (Reflect) ทุกระบบ มีข้ นั ตอนการดาเนินงาน 4 ขั้นตอน คือขั้นวางแผน ขั้นปฏิบตั ิการ ขั้น
ตรวจสอบ และขั้นสะท้อนผล 2. ผลการทดลองใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแบบมีส่วนร่ วม
พบว่า ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน นักเรี ยนได้รู้จกั ตนเอง สามารถปรับตัวมีทกั ษะทางสังคมและ
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อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข โรงเรี ยนได้รับการยอมรับการสนับสนุนและการร่ วมมือจากผูป้ กครอง
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
อัญชลี อินสมพันธ์ (2555 : 47) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชา การ
ใช้โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ห้อง
TI201 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริ หารธุ รกิจ ผลการวิจยั พบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนของ
นักศึกษามีค่าเท่ากับ 8.59 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 42.88 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนของนักศึกษามีค่า
เท่ากับ 15.23 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 76.15 ซึ่ งคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน โดยมี
การพัฒนาการของคะแนนระหว่าง 2-11 คะแนน คิดเป็ นร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0055.00 2) แบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนการสอน เรื่ อง
การสร้างกราฟ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
อัจฉรา อินทร์นอ้ ย (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ผลการสอนโดย
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบแผนที่ความคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง เศรษฐศาสตร์ ที่ใช้
ในชีวติ ประจาวัน ของนักเรี ยนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบแผนที่
ความคิด (Mind Mapping) หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล (2555: 187) ได้ศึกษาการปลูกฝังค่านิยมที่เป็ นประชาธิ ปไตย
ต้องเริ่ มจากในห้องเรี ยน โดยต้องไม่ใช่แค่ที่เรี ยนการสอนในห้องเรี ยนหรื อกากบาทถูกผิดใน
ข้อสอบ หากแต่ตอ้ งเริ่ มจากการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็ นประชาธิ ปไตย เช่น การมีสิทธิ เสรี ภาพ
และหน้าที่ และสอนให้มีการนาอุดมการณ์แนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในชีวติ ของตนเอง โดยปลูกฝัง
ว่า แนวทางประชาธิปไตยเป็ นทางออกของปัญหาดีที่สุด ที่สาคัญคือต้องพัฒนาจิตสานึกในความ
เป็ นพลเมืองว่า ทุกคนเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม เป็ นเจ้าของสังคม และต้องรับผิดชอบต่อสังคม
มยุรี สารี บุตร (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารจานวน 375 คน ในโรงเรี ยนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั
พบว่า 1. สภาพปัจจัยความสาเร็ จ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและคุณภาพนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยระดับ
มาก 2. ปัจจัยความสาเร็ จของการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและคุณภาพนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยความสาเร็ จและการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ส่งผลต่อคุณภาพนักเรี ยน
โรงเรี ยนประถมศึกษาควรจัดให้มี 1) ความร่ วมมือจากผูป้ กครองและชุมชน 2) การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน 3) ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา 4 ) ความพอเพียงของทรัพยากร 5) ความพร้อมของ
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บุคลากร 6) การคัดกรองนักเรี ยน และ 7) การส่ งต่อนักเรี ยน โดยปั จจัยความสาเร็ จของการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน ส่ งผลต่อคุณภาพนักเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิ ทธิ์
การทานาย ร้อยละ 97.8
ฐิติยา เนตรวงษ์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การสอนโดยวิธีการไป
ทัศนศึกษาส่ งผลต่อความตระหนักในวัฒนธรรมไทย และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
หลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
นักศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนรายวิชา
การจัดการศูนย์บริ การสารสนเทศ จานวน 56 คน ตอนเรี ยน A1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ผล
การศึกษาพบว่า 1) การจัดการเรี ยนการสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษา สามารถเพิม่ ความตระหนักใน
วัฒนธรรมไทย และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ให้แก่นกั ศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2) ความตระหนักในวัฒนธรรมไทยหลังเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษา สู งกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน โดยวิธีการไปทัศนศึกษา สู งกว่าก่อน
เรี ยนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ธัญธัช วิภตั ภูมิประเทศ (2556 : 43-44 ) ได้ทาการศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในวิชาการศึกษา เพื่อสร้างพลเมืองที่มีต่อความตระหนักในความเป็ น
พลเมืองของนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่ผา่ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มี
ระดับความตระหนักในความเป็ นพลเมืองในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการพึ่งตนเองและ
รับผิดชอบตนเอง ด้านการเคารพสิ ทธิ ผอู ้ ื่น ด้านการเคารพความแตกต่าง ด้านการเคารพหลักความ
เสมอภาค ด้านการเคารพกติกากฎหมาย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
พงศ์เทพ นันตาบุญ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อน เพื่อพัฒนากระบวนการคิด เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั เป็ นไป
ตามสมมติฐาน การวิจยั ทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนสามารถพัฒนาได้ ถ้ามีการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิจยั หลายท่าน (มหาวิทยาลัย
สุ โขทัยธรรมาธิราช , 2550 : online ; นางจงจิต พัฒนสิ น, 2547: 1) มนุษย์เราจะมีความพร้อมด้วย
การฝึ กฝน คือ ได้รับการฝึ กฝนทักษะพื้นฐานหลายๆ ด้านจนทาให้เกิดทักษะขั้นสู ง อยูท่ ี่ความตั้งใจ
และทักษะของครู ในการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็ นภาษา และครู ตอ้ งมีการวางแผนก่อนที่จะ
ตัดสิ นใจว่าจะสอนอะไรแก่เด็กวัยไหน เนื้ อหาอะไร และข้อสาคัญคือ ต้องให้เด็กได้คน้ พบสิ่ งต่างๆ
ด้วยตนเอง จะช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้และมีความสามารถในการเรี ยนรู ้อย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุจุดประสงค์ของหลักสู ตร ทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ให้สูงขึ้นด้วย
ศุภชัย จันทร์งาม และคณะ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนและโรงเรี ยนในด้านการศึกษา กรณี โรงเรี ยนเทศบาล 4 (พระเจ้าใหญ่องค์ล้ือ) ในสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน 5 ด้านกิจกรรม พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญกับกิจกรรมด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของโรงเรี ยน
รองลงมาคือ กิจกรรมด้านการให้บริ การแก่ประชาชน กิจกรรมด้านการร่ วมกิจกรรมของชุมชน
กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น และกิจกรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน ตามลาดับ โดยมีกิจกรรมการเชิญผูป้ กครองและประชาชนในชุมชนเข้า
ร่ วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆที่โรงเรี ยนจัดขึ้น เป็ นกิจกรรมที่ผปู ้ กครองนักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้
ความสาคัญมากที่สุด ในขณะที่กิจกรรมการจัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า เป็ นกิจกรรมที่ผปู ้ กครอง
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญน้อยที่สุด
จริ ยา เกตุเกลี้ยง. (2557 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ด้วยการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 35 คน โรงเรี ยนการกุศลวัดบ้านก่อ อาเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เขต
1 ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ(Action
Research) ประกอบด้วยวงจรปฏิบตั ิการ 3 วงจร ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 80 และกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ร้อยละ 81.1 2) นักเรี ยนมีคะแนนความตั้งใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
(  = 2.88) โดยค่าเฉลี่ย ความตั้งใจในการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีค่า 3.0 ในขณะที่กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ มีค่า 2.75
สมบูรณ์ จารุ ณะ (2558 : 402) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม เรื่ อง พระพุทธศาสนาน่ารู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่
จัดการเรี ยนรู ้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ผลการวิจยั พบว่า 1. ความสามารถในการ
อภิปรายกลุ่มนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 2. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
แบบอภิปรายกลุ่ม โดยใช้สื่อโสตทัศน์ ในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
จารุ วรรณ ยิง่ ยงค์ (2559 : 1595) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวน
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โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า 1. พัฒนาการคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่างเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีพฒั นาการจากระดับปานกลางไปสู ง 2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
สื บสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด
เพ็ญพนอ พ่วงแพ (2559 : บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Social Media) ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจยั พบว่า
1. พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมี
ประสบการณ์ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 5 ปี เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่า 10 ครั้ง และ
มีระยะเวลาแต่ละครั้งนาน 5-7 ชัว่ โมง โดยใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงเวลา 18.01-24 .00 น.
ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์จากที่บา้ นหรื อหอพัก มีวตั ถุประสงค์ของการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อสามารถติดต่อสื่ อสารและใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยวิธีศึกษาด้วยตนเอง และพบว่า ส่ วน
ใหญ่นกั ศึกษาวิชาชีพครู เข้าใช้งานเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook มากที่สุด
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อการใช้ประโยชน์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Media) โดยภาพรวมพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้อยูใ่ นระดับมาก คือ
ด้านความบันเทิง มากที่สุด รองลงมาด้านการศึกษา และด้านการติดต่อสื่ อสาร ตามลาดับ
ภาสุ ดา ภาคาผล (2560 : 975) ได้ศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองใน
วิถีประชาธิ ปไตยควรเริ่ มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนกระทัง่ เรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย และปลูกฝัง
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน จนกระทัง่ เป็ นผูใ้ หญ่ โดยที่การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ น
พลเมืองในวิถีประชาธิ ปไตยนั้น มีหลากหลายวิธีการให้เลือกประยุกต์ใช้ ควรเลือกให้เหมาะกับ
บริ บทของสถานศึกษา ควรคานึงถึงศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็ นพลเมืองในวิถีประชาธิ ปไตยควรทาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงานโดย
ใช้กิจกรรมบริ การสังคม เป็ นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยก่อให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาของไทยเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้เพื่อผลิตพลเมืองไทย พลเมืองโลก และการจะส่ งเสริ มความเป็ นพลเมืองได้น้ นั
เป็ นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ ายที่จะช่วยส่ งเสริ มการจัดการศึกษา และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและ
เยาวชน เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
ปั ทมาศ ทองไสว (2560 : บทคัดย่อ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมีวนิ ยั และ
เจตคติต่อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
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โรงเรี ยนมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) และโรงเรี ยนสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ผลการวิจยั พบว่า 1) หลังการเรี ยนรู ้
ผ่านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายพบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 2) หลังเรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายพบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 ของแต่ละโรงเรี ยนมีความมีวนิ ยั สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และ 3) หลังเรี ยนรู ้ผา่ นระบบ
จัดการเรี ยนรู ้ บนเครื อข่ายพบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ทุกโรงเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายทั้งในด้าน
ระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชา
ภรณ์ศุมา ฤทธิไกรวรกุล (2560 : 1380) ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการทางานกลุ่ม เรื่ อง ภูมิศาสตร์ ทวีปยุโรปและแอฟริ กา ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับเทคนิคการใช้ผงั กราฟิ ก
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการทางานกลุ่ม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างเรี ยน
ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วม กับเทคนิคการใช้ผงั กราฟิ ก พบว่า คะแนน
ความสามารถในการทางานกลุ่มเพิ่มสู งขึ้น
ไพศาล บรรจุสุวรรณ (2561 : 1) ศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบเชิงรุ ก
(Active Learning) ในการยกระดับความรู ้สู่ความเข้าใจการเมืองและประชาธิ ปไตยในเชิง
เปรี ยบเทียบ ผลการวิจยั พบว่า สภาพการจัดการเรี ยนการสอนแบบเชิงรุ กทั้ง 4 รู ปแบบ ต่าง
สนับสนุนส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างประชาธิ ปไตยแบบไทย
กับประชาธิปไตยแบบสากล โดยรู ปแบบกรณี ศึกษาจากคลิปวิดีโอเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบเชิงรุ กที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดในการยกระดับความรู ้ความเข้าใจ สะท้อนให้เห็นจาก
การที่ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงเส้นแบ่งระหว่างประชาธิ ปไตยทั้งสองแบบได้ดี ซึ่ งจาแนกความแตกต่าง
ระหว่างประชาธิ ปไตยทั้งสองแบบด้วยแนวคิดเรื่ องการรัฐประหารกับการเลือกตั้ง
วอล์ฟแกงก์และคณะ (Wolfgangand other. 1986) ได้สังเกตพฤติกรรมครู มาหลายปี
และพบว่า วิธีการที่ครู นิยมนามาใช้ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กมี 7 วิธีการ ดังนี้
1. มองดูอยูเ่ งียบๆ โดยแสดงพฤติกรรม เช่น มองให้เด็กรู ้วา่ “ครู เห็นว่าเธอกาลังทา
อะไรอยู”่ สังเกตพฤติกรรม จ้องมอง และขมวดคิ้วให้เห็น
2. โต้ตอบโดยตรง เช่น พูดทันที “หยุดนะ” “กลับไปนัง่ ที่” “อย่าทาอีกนะ”
3. โต้ตอบทางอ้อม เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์อาจถามว่า “เธอกาลังโกรธหรื อ”
4. ให้แบบอย่างที่ดี เช่น ชี้เด็กที่มีความประพฤติดีดูเป็ นตัวอย่าง
5. ตั้งคาถามพูดกับเด็ก เช่น “เธอกาลังทาอะไรอยู”่ “ทาไมถึงทาแบบนั้น”
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6. ใช้การเสริ มแรง เช่น ให้รางวัล ชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ลงโทษ เมื่อมีพฤติกรรมไม่พึงปรารถนา
7. ใช้การแยกเด็กออกจากสถานการณ์ เช่น ให้อยูม่ ุมใดมุมหนึ่งของห้องเรี ยน
ซิน (Zin. 2003 : 4276 - A) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนกับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยต้องการทราบผลที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ในการสอน
2 กลุ่ม คือ กลุ่มใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาที่อาศัยแผนที่ชดั เจนเป็ นฐาน (SBT) และกลุ่มใช้กลยุทธ์
การสอนแบบใช้เหตุผลและประสบการณ์ทวั่ ไปแบบดั้งเดิม (TI) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ งมีความบกพร่ องทางความสามารถในการเรี ยนและมีปัญหาในการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนกลุ่มใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาที่อาศัยแผนที่ชดั เจน
เป็ นฐาน สามารถพรรณนาการแก้ปัญหา การใช้คาทางคณิ ตศาสตร์ การรักษาคาทางคณิ ตศาสตร์
และความคงทนในการเรี ยนรู ้ (หลังจากเรี ยนไปแล้ว 3 สัปดาห์) ได้ดีกว่านักเรี ยนกลุ่มใช้กลยุทธ์
การสอนแบบใช้เหตุผลและประสบการณ์ทวั่ ไปแบบดั้งเดิมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากงานวิจยั ข้างต้น จะเห็นว่า การศึกษาถึงวิธีการจัดการชั้นเรี ยนในรู ปแบบต่าง ๆ และ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน ทาให้ผวู ้ จิ ยั พบแนวลักษณะปัญหาของการจัดการเรี ยนการสอนใน
ห้องเรี ยน รู ปแบบและวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรี ยนในชั้นเรี ยนให้เกิดความร่ วมแรงร่ วมใจ มี
การทางานเป็ นทีม มีความเอื้ออาทรและมิตรไมตรี ต่อกัน สร้างความมีวนิ ยั ให้เกิดขึ้นในหมู่นกั เรี ยน
มีการลงมือปฏิบตั ิจริ งที่เป็ นรู ปธรรม รวมถึงได้แสดงความรู ้สึกถึงรู ปแบบการจัดการชั้นเรี ยนของ
ครู ทาให้เกิดเป็ นแนวคิดที่จะสร้างรู ปแบบในการจัดการชั้นเรี ยนรู ปแบบใหม่ ที่มีเทคนิคในการ
จัดการชั้นเรี ยนและส่ งเสริ มพฤติกรรมด้านการตั้งใจเรี ยนของนักเรี ยน จึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะศึกษา
ความหมาย ขั้นตอน และวิธีการของเทคนิคการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่เรี ยกว่าเทคนิค
TUANCHAI
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการและใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action
Research) โดยการนาหลักการและขั้นตอนการวิจยั ตามแนวคิดของเคมมิส และแมคทาคกาท
(Kemmis & McTaggart) ได้แก่ การวางแผน (Planning) การปฏิบตั ิการ (Action) การสังเกตการณ์
(Observation) และการสะท้อนกลับ (Reflection) โดยนาเทคนิค TUANCHAI มาใช้ในการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผ่านคู่มือการจัด
กิจกรรม การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 16 แผน ประกอบด้วย 8 เทคนิค
ได้แก่ การทางานเป็ นทีม (T = Team) การเรี ยนรู ้และเข้าใจ (U = Understanding) การเรี ยนรู ้ ด้วย
การปฏิบตั ิ (A = Active Learning) การสร้างเครื อข่าย (N = Networking) การประสานงาน
(C = Coordination) เพื่อนช่วยเพื่อน (H = Help) ค่านิยมที่ดี (A = Attitude) และการบูรณาการ
(I = Integration) ซึ่งการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การปฏิบตั ิการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำงทีศ่ ึกษำ
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 497 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 43 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีจานวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คู่มือการจัดกิจกรรม การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
แบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรี ยน และแบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยน ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประเภทเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน
60 ข้อ
2. คู่มือกำรจัดกิจกรรม กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI สู่
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบด้วยแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ จานวน 16 แผน ดังนี้
2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 สังคมประชาธิปไตย
2.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 พลเมืองดีในสังคมประชาธิ ปไตย
2.3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 สถานภาพ บทบาท สิ ทธิเสรี ภาพ หน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2.4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 การปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2.5 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 กระบวนการในการตรากฎหมาย
2.6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
2.7 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
2.8 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศชาติ
2.9 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9 เหตุการณ์สาคัญทางการเมืองการปกครองของไทย
2.10 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 10 วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองของไทย
2.11 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 11 การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
2.12 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 12 บทบาทและความสาคัญของสถาบันทางสังคม
2.13 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 13 ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
2.14 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 14 ที่มาของวัฒนธรรมไทย
2.15 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15 ลักษณะวัฒนธรรมไทย
2.16 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 16 เปรี ยบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ต่างชาติในภูมิภาคเอเชีย
3. แบบสอบถำมวัดเจตคติทมี่ ีต่อรู ปแบบกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยใช้เทคนิค
TUANCHAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 15 ข้อ ได้ใช้แบบมาตราส่ วนประมาณค่า
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(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Method) มี 5 ระดับ ทั้งนี้แบบวัดมีขอ้ คาถามที่มีการ
ประเมินใน 8 เทคนิค ดังนี้
เทคนิค 1 กำรทำงำนเป็ นทีม (T ย่อมาจาก Team) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อน
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั การปรับตัวเข้ากับเพื่อน
ในชั้นเรี ยน ได้วางแผนทางาน ได้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และในที่สุดก็จะประสบความสาเร็ จไป
ด้วยกัน
เทคนิค 2 กำรเรี ยนรู้ และเข้ ำใจ (U ย่อมาจาก Understanding) เป็ นเทคนิคที่
ครู ผสู ้ อนสร้างความเข้าใจซึ่ งกันและกันระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครองและชุมชน โดยการนา
ข้อมูลที่ได้จากการเยีย่ มบ้าน ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและชุมชนมาวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และจัดสภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่เอื้อต่อการอยูร่ ่ วมกันด้วยความรักและความเข้าใจ
เทคนิค 3 กำรเรี ยนรู้ ด้วยกำรปฏิบัติ (A ย่อมาจาก Active Learning) เป็ นเทคนิคที่
ครู ผสู ้ อนวางแผนจัดกิจกรรมที่เน้นการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการแบบต่างๆ
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย จัดนวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งความรู ้สอดคล้อง
กับกิจกรรมและความสนใจของผูเ้ รี ยน การนานักเรี ยนไปศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอก
ห้องเรี ยน นักเรี ยนได้มีโอกาสลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดองค์ความรู ้ที่
คงทน
เทคนิค 4 กำรสร้ ำงเครื อข่ ำย (N ย่อมาจาก Networking) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อน
จัดการเรี ยนรู ้โดยให้มีการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ระหว่างนักเรี ยนกับครู ผสู ้ อน รวมถึงมีการ
เผยแพร่ ผลงานการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์
เทคนิค 5 กำรประสำนงำน (C ย่อมาจาก Coordination) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน สามารถเลือกสื่ อ เลือกกิจกรรม เลือกปฏิบตั ิภาระชิ้นงานตามความถนัดและความ
สนใจ มีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
เทคนิค 6 เพื่อนช่ วยเพื่อน (H ย่อมาจาก Help) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนใช้เพื่อการ
ดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกันระหว่างคนเก่งช่วยเหลือคนอ่อนเป็ นคู่ และดูแลช่วยเหลือกันในกลุ่ม
ตลอดจนต่างกลุ่ม ต่างห้อง หรื อรุ่ นพี่ช่วยเหลือรุ่ นน้อง เป็ นบรรยากาศของการให้จึงเกิดขึ้นใน
ห้องเรี ยน ในโรงเรี ยน และกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนได้ปรากฏแผ่ขยายเป็ นวงกว้างออกไปเกิดเป็ น
การทาจิตอาสา ในรู ปแบบต่างๆ ทั้งในโรงเรี ยนและชุมชน
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เทคนิค 7 ค่ ำนิยมทีด่ ี (A ย่อมาจาก Attitude) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนใช้วธิ ีการสอน
เพื่อการปลูกฝังเจตคติ ค่านิยมที่ดี เกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมพื้นฐาน 8 ประการให้แก่ผเู ้ รี ยน
เทคนิค 8 กำรบูรณำกำร (I ย่อมาจาก Integration) เป็ นเทคนิคที่ครู ผสู ้ อนเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยนาศาสตร์ เนื้อหาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน มาผสมผสาน
เชื่อมโยงให้กลมกลืนเป็ นเรื่ องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจ
ในลักษณะที่เป็ นองค์รวมจากการปฏิบตั ิจริ ง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง และนาผลที่เกิด
จากการเรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. แบบบันทึกกำรสั งเกตพฤติกรรมของนักเรียน เป็ นการจัดระบบข้อมูลของการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่ได้จากการสังเกตของครู มีการสรุ ปบันทึกเป็ นระยะๆ โดยบันทึกจาก
พฤติกรรมนักเรี ยนในการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรม แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ในวงจรต่อไป
5. แบบบันทึกกำรสั มภำษณ์ นักเรียน เป็ นการสุ่ มตัวแทนนักเรี ยน 5 คน มาสัมภาษณ์
ด้วยคาถามหลักๆ ได้แก่ ตาแหน่งหน้าที่ของสมาชิกในทีม กิจกรรมที่ได้ร่วมทา ได้มีปฏิสัมพันธ์ใน
ทีม มีโอกาสค้นพบความรู ้จากเพื่อนในทีม ครู มีส่วนช่วยในการเรี ยนรู ้ ประโยชน์จากการเรี ยนรู ้
ข้อคิดเห็นที่ได้ร่วมเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค TUANCHAI สภาพพอใจกับการทางาน ปั ญหาที่เป็ น
อุปสรรคต่อความสาเร็ จ แล้วจดบันทึกคาพูดสาคัญของนักเรี ยน

กำรสร้ ำงเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
การสร้างเครื่ องมือสาหรับใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปั ญหา และอุปสรรคของการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน ของโรงเรี ยนแกลง“วิทยสถาวร”จากแบบประเมินการสอนของครู ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
2. ศึกษาแนวคิดหลักการเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน วิธีสร้างแบบทดสอบที่ดี แผนการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดเจตคติ การสังเกตพฤติกรรม
นักเรี ยน การสัมภาษณ์นกั เรี ยน เพื่อพัฒนารู ปแบบและรายการให้ครอบคลุมตรงตามเนื้ อหาของ
เรื่ องที่ทาการวิจยั
3. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการสร้าง
เทคนิคในการบริ หารชั้นเรี ยนในรู ปแบบใหม่ คือ เทคนิค TUANCHAI ประกอบด้วย 8 เทคนิค
ได้แก่ การทางานเป็ นทีม (T = Team) การเรี ยนรู ้และเข้าใจ (U = Understanding) การเรี ยนรู ้ดว้ ย
การปฏิบตั ิ (A = Active Learning) การสร้างเครื อข่าย (N = Networking) การประสานงาน
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(C = Coordination) เพื่อนช่วยเพื่อน (H = Help) ค่านิยมที่ดี (A = Attitude) และการบูรณาการ
(I = Integration)
4. ศึกษาหลักสู ตรและคู่มือการใช้หลักสู ตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
5. สร้างแบบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 60 ข้อ
ใช้เวลาทดสอบ 1 ชัว่ โมง สาหรับทดสอบก่อนและหลัง การใช้เอกสารประกอบการเรี ยนที่ผวู ้ จิ ยั
พัฒนาขึ้น ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ดังนี้
5.1 นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity)
5.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ (Index of Item Objective Congruence : IOC) นาข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านมาวิเคราะห์
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1 ไปเป็ นแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ปรับปรุ ง และคัดเลือกไว้จานวน 70 ข้อ เพื่อ
นาไปวิเคราะห์หาค่าความยาก และค่าอานาจจาแนก ในขั้นตอนต่อไป
5.3 นาแบบทดสอบที่ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองสอบกับ
นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนแกลง“วิทยสถาวร”ที่ได้ผา่ น
การเรี ยน เรื่ อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 4.0 จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรแต่ใช้วธิ ี
สอนแบบเดียวกัน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
5.4 นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) คัดเลือกแบบทดสอบที่มี
ค่าความยากง่ายอยูร่ ะหว่าง .20-.80 และค่าอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่ .20 ขึ้นปี (พวงรัตน์. 2543 : 130)
โดยได้คดั เลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพไว้ จานวน 60 ข้อ
5.5 นาแบบทดสอบที่ได้รับการคัดเลือกไว้ ไปหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ที่ใช้ในการคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 88) ผลปรากฏว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบชุดนี้
เท่ากับ 0.83
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5.6 นาแบบทดสอบที่วิเคราะห์หาคุณภาพและจัดพิมพ์เป็ นต้นฉบับ ตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ และนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 จานวน 43
คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” ต่อไป
6. สร้างคู่มือการจัดกิจกรรม การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด 16 แผน โดยมีการพัฒนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ มีรายละเอียดของเนื้ อหา/สาระการเรี ยนรู ้ เทคนิค TUANCHAI และการประเมินผล
ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 แสดงการนาการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI มาใช้จดั การเรี ยนรู ้
ที่

1

2

3

4

เนื้อหำ/สำระกำรเรียนรู้

เทคนิค TUANCHAI

ปฐมนิเทศ
-แจ้ งจุดประสงค์
-ทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ก่อนเรียน
-แนะนำเทคนิค TUANCHAI
T=Team
สั งคมประชำธิปไตย
การทางานเป็ นทีม
U=Understanding
การเรี ยนรู ้และเข้าใจ
คุณลักษณะพลเมืองดีในสั งคม A=Active Learning
การเรี ยนรู ้โดยการ
ประชำธิปไตย
ปฏิบตั ิ
N=Networking
การสร้างเครื อข่าย
สถำนภำพ บทบำท สิ ทธิเสรีภำพ C=Coordination
หน้ ำทีใ่ นฐำนะพลเมืองดีตำมวิถี การประสานงาน
H=Help
ประชำธิปไตย
เพื่อนช่วยเพื่อน
กำรปฏิบัติตนเป็ นพลเมืองดีตำม A=Attitude
ค่านิยมที่ดี
วิถีประชำธิปไตย
I=Integration
การบูรณาการ

กำรประเมินผล
-แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรี ยน
-ใบงาน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-ใบงาน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์

ใบงาน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-ใบงาน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-แบบทดสอบท้ายวงจรที่ 1
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ที่
5

6

เนื้อหำ/สำระกำรเรียนรู้
เทคนิค TUANCHAI
กระบวนกำรในกำรตรำกฎหมำย T=Team
การทางานเป็ นทีม
U=Understanding
การเรี ยนรู ้และเข้าใจ
A=Active Learning
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้ องกับตนเอง
การเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิ

7

8

9

N=Networking
การสร้างเครื อข่าย
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้ องกับครอบครัว C=Coordination
การประสานงาน
H=Help
เพื่อนช่วยเพื่อน
A=Attitude
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้ องกับชุ มชน
ค่านิยมที่ดี
และประเทศชำติ
I=Integration
การบูรณาการ
T=Team
เหตุกำรณ์ สำคัญทำงกำร
การทางานเป็ นทีม
เมืองไทย

10

วิเครำะห์ สถำนกำรณ์ ทำงกำร
เมืองไทย

U=Understanding
การเรี ยนรู ้และเข้าใจ

11

กำรเลือกรับข้ อมูลข่ ำวสำร

A=Active Learning
การเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิ

กำรประเมินผล
-ใบงาน
-แบบทดสอบก่อนเรี ยน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-ใบงาน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์

-ใบงาน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-ใบงาน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-แบบทดสอบท้ายวงจรที่ 2
-ใบงาน
-แบบทดสอบก่อนเรี ยน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-ใบงาน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-ใบงาน
-แบบทดสอบก่อนเรี ยน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
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ที่

เนื้อหำ/สำระกำรเรียนรู้

12

บทบำท และควำมสำคัญของ
สถำบันทำงสั งคม

N=Networking
การสร้างเครื อข่าย

13

ควำมสั มพันธ์ ของสถำบันทำง
สั งคม

C=Coordination
การประสานงาน

14

ทีม่ ำของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภำคเอเชี ย

H=Help
เพื่อนช่วยเพื่อน

15

ลักษณะของวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภำคเอเชี ย
ควำมคล้ำยคลึงและควำม
แตกต่ ำงระหว่ำงวัฒนธรรมไทย
กับวัฒนธรรมต่ ำงชำติในภูมิภำค
เอเชีย
ทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำร
เรียนหลังเรียน

A=Attitude
ค่านิยมที่ดี

16

เทคนิค TUANCHAI

I=Integration
การบูรณาการ

กำรประเมินผล
-ใบงาน
-แบบทดสอบก่อนเรี ยน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-ใบงาน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-ใบงาน
-แบบทดสอบก่อนเรี ยน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-ใบงาน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-ใบงาน
-แบบบันทึกพฤติกรรมทีม
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์
-แบบทดสอบท้ายวงจรที่ 3
-แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรี ยน

7. สร้างแบบสอบถำมวัดเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อรู ปแบบการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นตามระเบียบวิธี ดังนี้
7.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ กาหนดเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูล. 2545 : 258)
7.2 สร้างเครื่ องมือที่แสดงลักษณะของเจตคติต่อการใช้เทคนิค TUANCHAI กับการ
เรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษา ส22103 จานวน 20 ข้อ
7.3 นาแบบวัดที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ความ
ชัดเจนของภาษาที่ใช้ ความสอดคล้องของพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด และครอบคลุมขอบข่ายระหว่าง
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ข้อความกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมที่มีเจตคติต่อการใช้เทคนิค TUANCHAI กับการเรี ยนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา ส22103
7.4 เลือกข้อความที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาจัดเป็ นชุดของ
แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการใช้เทคนิค TUANCHAI กับการเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษา
ส21103 โดยกาหนดให้แต่ละข้อความมีช่องของการตอบสนอง 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
7.5 การให้คะแนนโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูล. 2545 :
261)
แบบวัดเป็ นข้อความทางบวก (Positive) การให้คะแนนเป็ น ดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
มีค่าน้ าหนัก
5
เห็นด้วย
มีค่าน้ าหนัก
4
ไม่แน่ใจ
มีค่าน้ าหนัก
3
ไม่เห็นด้วย
มีค่าน้ าหนัก
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
มีค่าน้ าหนัก
1
แบบวัดเป็ นข้อความทางลบ (Negative) การให้คะแนนเป็ น ดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
มีค่าน้ าหนัก
1
เห็นด้วย
มีค่าน้ าหนัก
2
ไม่แน่ใจ
มีค่าน้ าหนัก
3
ไม่เห็นด้วย
มีค่าน้ าหนัก
4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
มีค่าน้ าหนัก
5
นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์คะแนนระดับเจตคติไว้ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.01 - 5.00 หมายถึง มีความรู ้สึกที่ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง มีความรู ้สึกที่ดี
คะแนนเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง มีความรู ้สึกปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.01 - 2.00 หมายถึง มีความรู ้สึกที่ไม่ดี
คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.00 หมายถึง มีความรู ้สึกที่ไม่ดีมาก
7.6 นาแบบวัดเจตคติต่อการใช้เทคนิค TUANCHAI กับการเรี ยนการสอนวิชาสังคม
ศึกษา ส22103 ไปสอบกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนแกลง
“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง จานวน 10 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
7.7 นาผลการตรวจสอบให้คะแนนแบบสอบถามมาหาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อ
โดยแบ่งกลุ่มที่ได้คะแนนสู งกว่า 25% เป็ นกลุ่มสู ง และกลุ่มที่ได้คะแนนต่ากว่า 25% เป็ นกลุ่มต่า
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แล้วนามาเปรี ยบเทียบกันโดยใช้ t-distribution (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 215-217)
และเลือกมาจานวน 15 ข้อ ที่มีค่าอานาจจาแนกที่มีนยั สาคัญทางสถิติ .01 หรื อ ค่า t เท่ากับ 2.00 ขึ้น
ไป เป็ นแบบวัด
7.8 นาแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการใช้เทคนิค TUANCHAI กับการเรี ยนการสอน
วิชาสังคมศึกษา ส22103 ที่หาค่าอานาจจาแนกแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ในปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง จานวน 20 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัด โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (-Coefficient)
โดยใช้สูตรครอนบาค ซึ่ งเป็ นวิธีที่แบบวัดทุกข้อวัดเรื่ องเดียวกัน หรื อวัดองค์ประกอบร่ วมกัน
(Cronbach. n.d. ; อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 200-202) ในการศึกษาครั้งนี้
ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.78
7.9 จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็ นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บข้อมูลต่อไป
8. สร้างแบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน กาหนดเค้าโครงของแบบบันทึกสังเกต
พฤติกรรม เพื่อบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของนักเรี ยนที่สังเกตได้ต้ งั แต่ข้ นั ที่ 1 ขั้นการวางแผน ขั้นที่ 2
ขั้นปฏิบตั ิการ ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้นการบันทึก
ที่เป็ นจริ ง ชัดเจน และครบถ้วน
9. สร้างแบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยน กาหนดกรอบคาถามในการสัมภาษณ์ เพื่อ
บันทึกถึงปั ญหาระหว่างการเรี ยนรู ้ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับในด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นการบันทึก
คาพูดสาคัญ ของนักเรี ยนในทุกกระบวนการของการเรี ยนรู ้

กำรปฏิบัติกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้เทคนิคการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) ของเคมมิส
และแมคทาคกาท (Kemmis & McTaggart, 1988. ; อ้างถึงใน องอาจ นัยพัฒน์. 2551: 301-303)
ทาการสอนตามคู่มือการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง โดยกาหนดรู ปแบบในการวิจยั มีลาดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวำงแผน (Planning) เป็ นขั้นตอนของการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิการ การ
สารวจสภาพปัญหาและประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข รวมถึงปั จจัยสนับสนุนให้เกิดความสาเร็ จ
และปั จจัยขัดขวาง ระหว่างผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกาหนดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการแก้ไขปั ญหา และมี
ความสอดคล้องกับบริ บททางด้านสังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่น ได้แก่ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวติ หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง พลเมืองดีตามวิถีไทย 4.0 โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 16 แผน ทดลองสอนตามแผนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
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ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติกำร (Action) เป็ นขั้นตอนลงมือดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ใน
ขั้นที่ 1 และควบคุมการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในแผน ซึ่ งสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
ปั จจัยเงื่อนไขระหว่างปฏิบตั ิการ โดยเมื่อดาเนินการแล้วเกิดปั ญหา แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขใน
การปฏิบตั ิครั้งต่อไป
ขั้นที่ 3 ขั้นสั งเกตกำรณ์ (Observation) เป็ นขั้นตอนรวบรวมข้อมูลหลักฐานด้าน
กระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานที่ได้ลงมือกระทาลงไปและได้สังเกตขณะ
ปฏิบตั ิงาน ถึงผลข้อมูล เช่น การสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน การจดบันทึก การสัมภาษณ์ และการ
ทดสอบท้ายวงจรของการปฏิบตั ิ สภาพแวดล้อม ปั จจัยสนับสนุนและปัจจัยขัดขวางการดาเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้ และประเด็นปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างลงมือปฏิบตั ิการตามแผนโดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวม
ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนกลับ (Reflection) เป็ นขั้นตอนของการสังเกตอย่างไตร่ ตรองใน
เชิงวิพากษ์กระบวนการและผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้ และปั จจัยสนับสนุนและปัจจัย
ขัดขวางการพัฒนา รวมถึงประเด็นปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็ นไปตามที่พึงประสงค์หรื อไม่โดยการ
อภิปรายซักถามในลักษณะวิพากษ์วจิ ารณ์ หรื อประเมินผลการปฏิบตั ิงานระหว่างบุคคลที่มีส่วน
ร่ วมในการวิจยั ได้แก่ ประเมินตรวจสอบปั ญหาที่เกี่ยวเนื่องด้วยการอภิปรายเสนอข้อคิดเห็น โดย
นาข้อมูลจากการบันทึกทั้งหมดมาปรับปรุ ง เพื่อเป็ นข้อมูลที่จะนาไปปรับปรุ งวางแผนต่อไป
การวิจยั ครั้งนี้ มีกระบวนการปฏิบตั ิการวิจยั จานวน 3 วงรอบหรื อวงจร โดยในแต่ละ
วงรอบหรื อวงจรใช้เวลาสะท้อนผลเดือนละครั้ง ขั้นตอนการปฏิบตั ิการวิจยั มี ดังนี้
วงจรที่ 1
1. ขั้นวำงแผน (Planning)
1.1 สารวจสภาพปั ญหาและประเด็นปั ญหาต่างๆที่ตอ้ งการแก้ไข รวมถึงความ
ต้องการจาเป็ นในการพัฒนา เพื่อคัดเลือกปั ญหาที่จะไปดาเนินการแก้ไขต่อไป และกาหนดกิจกรรม
ที่ส่งผลต่อการแก้ไขปั ญหา
1.2 ศึกษาข้อมูลตามสภาพจริ งของห้องเรี ยน วิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของ
โรงเรี ยน และวิเคราะห์นกั เรี ยน
1.3 จัดประชุมนักเรี ยนเพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบตั ิงานวิจยั
2. ชั้นปฏิบัติกำร (Action)
2.1 จัดการเรี ยนการสอนตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-4 โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
3. ขั้นสั งเกตกำรณ์ (Observation)
3.1 บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในแต่ละวัน โดยบันทึกพฤติกรรม
ที่แสดงออกมากกว่า 3 ครั้งและสรุ ปผลเป็ นรายสัปดาห์นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักการสถิติ
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3.2 แปลความหมายและการสรุ ปผลซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ขอ้ มูลได้ผา่ นกระบวนการ
เรี ยบร้อย
3.3 บันทึกผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
4. ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection)
4.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนและการสัมภาษณ์
นักเรี ยน
4.2 นาข้อบกพร่ องที่ได้มาใช้เป็ นข้อมูลปรับปรุ งและแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สาหรับใช้ในวงจรที่ 2 ต่อไป
วงจรที่ 2
1. ขั้นวำงแผน (Planning)
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์นกั เรี ยน ศึกษาองค์ประกอบที่เป็ นอุปสรรคและส่ งเสริ มให้
มีการพัฒนา
1.2 จัดประชุมนักเรี ยนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในผลสะท้อนกลับของวงจรที่ 1
2. ขั้นปฏิบัติกำร (Action)
2.1 จัดการเรี ยนการสอนตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ ที่ 5-8 โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
3. ขั้นสั งเกตกำรณ์ (Observation)
3.1 บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในแต่ละวัน โดยบันทึกพฤติกรรม
ที่แสดงออกมากกว่า 3 ครั้งและสรุ ปผลเป็ นรายสัปดาห์ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักการสถิติ
3.2 แปลความหมายและการสรุ ปผลซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ขอ้ มูลได้ผา่ นกระบวนการ
เรี ยบร้อย
3.3 บันทึกผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
4. ขั้นสะท้ อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection)
4.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนและการสัมภาษณ์
นักเรี ยน
4.2 นาข้อบกพร่ องที่ได้มาใช้เป็ นข้อมูลปรับปรุ งและแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้
สาหรับใช้ในวงจรที่ 3 ต่อไป
วงจรที่ 3
1. ขั้นวำงแผน (Planning)
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์นกั เรี ยน ศึกษาองค์ประกอบที่เป็ นอุปสรรคและส่ งเสริ มให้
มีการพัฒนา
1.2 จัดประชุมนักเรี ยนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในผลสะท้อนกลับของวงจรที่ 2
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2. ขั้นปฏิบัติกำร (Action)
2.1 จัดการเรี ยนการสอนตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9-16 โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
3. ขั้นสั งเกตกำรณ์ (Observation)
3.1 บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนในแต่ละวัน โดยบันทึกพฤติกรรม
ที่แสดงออกมากกว่า 3 ครั้ง และสรุ ปผลเป็ นรายสัปดาห์นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักการสถิติ
3.2 แปลความหมายและการสรุ ปผลซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ขอ้ มูลได้ผา่ นกระบวนการ
เรี ยบร้อย
3.3 บันทึกผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
4. ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection)
4.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนและการสัมภาษณ์
นักเรี ยน
4.2 นาข้อบกพร่ องที่ได้ (ถ้ามี) มาใช้เป็ นข้อมูลสรุ ปผลการวิจยั ครั้งนี้

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เมื่อปรับปรุ งคู่มือการจัดกิจกรรม การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เสร็ จแล้ว ผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้นาไปใช้กบั
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 จานวน 43 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนแกลง
“วิทยสถาวร” โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสอนเอง ซึ่ งมีรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ชี้แจงให้นกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เป็ นกลุ่มประชากร ทราบถึงแนวทาง
ในการใช้การจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งนักเรี ยนจะได้ปฏิบตั ิตนในการเรี ยนได้อย่างถูกต้อง
2. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
4.0 จานวน 60 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ที่เป็ นกลุ่มประชากร โดยใช้เวลา
ในการทาแบบทดสอบ ประมาณ 60 นาที แล้วบันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้ เป็ น
คะแนนสอบก่อนเรี ยน (Pre-test)
3. ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามคู่มือการจัดกิจกรรม การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้
เทคนิค TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 จานวน 16 ชัว่ โมง
โดยแบ่งเป็ น วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-4 วงจรที่ 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5-8 และวงจร
ที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9-16 ตามลาดับ แล้วให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวงรอบละ 1 ครั้ง
(1 เดือน) จานวน 3 วงรอบหรื อ 3 ครั้ง
4. ครู สรุ ปแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง วงรอบละ 4 ครั้ง
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5. ครู จดั ทาสมุดคู่มือลงรหัสข้อมูลและทาการลงรหัสข้อมูลที่ได้รับ (Coding) เพื่อ
นาไปใช้ในการจัดกระทาข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
6. สรุ ปแบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยนจานวน 3 วงรอบหรื อ 3 ครั้ง
7. ทดสอบหลังเรี ยนกับกลุ่มประชากรอีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบคู่ขนานกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรี ยน และบันทึกผลการทดสอบให้เป็ นคะแนนหลังเรี ยน (Post-test)
8. ทาแบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาสังคม
ศึกษา ส22103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 และบันทึกคะแนนแบบวัดเจตคติของนักเรี ยนเก็บไว้
สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
9. ได้ดาเนินการทดลองด้วยตนเอง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 2561

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งในเชิงปริ มาณ และเชิง
คุณภาพจากการนาผลสะท้อนกลับที่ได้ ขณะลงมือปฏิบตั ิตามคู่มือการจัดกิจกรรมการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิ ค TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 ด้วยเครื่ องมือชนิดต่างๆ โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ อภิปรายผล แล้วสรุ ปผล เพื่อนาไปสู่ การ
ปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล เพื่ออภิปรำยผลและสรุ ปผลกำรวิจัย มีดังนี้
1. ข้ อมูลเชิ งคุณภำพ โดยนาข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยน แบบบันทึกการสัมภาษณ์ของนักเรี ยน มาเขียนสรุ ปความรายงานผลการศึกษาวิจยั
พรรณนาข้อค้นพบตามประเด็นของเนื้ อหา รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ข้ อมูลเชิ งปริมำณ นาข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
แบบวัดเจตคติของนักเรี ยน มารายงานผลการศึกษาวิจยั ที่พรรณนาข้อค้นพบตามตัวแปรและสถิติ
โดยการวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรี ยนรู ้ เรื่ อง พลเมืองดีตามวิถี
ไทย 4.0 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โรงเรี ยนแกลง“วิทยสถาวร”
2.2 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติของ
นักเรี ยนต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI กับการสอนวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โรงเรี ยนแกลง“วิทยสถาวร”
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สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. สถิติหำคุณภำพเครื่ องมือ
1.1 นาแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (บุญชม ศรี สะอาด และคณะ. 2550 : 89) ใช้สูตรดังนี้

1.2 การหาความตรงเชิงเนื้ อหา (สมนึก ภัททิยาธานี. 2546 : 167)
IOC

=

R
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับสาระการเรี ยนรู ้
R แทน ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
ถ้า IOC มีค่ามากกว่า หรื อเท่ากับ 0.5 แสดงว่า แบบทดสอบนั้นสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ หากค่า IOC มีค่าน้อยกว่า 0.5 ต้องปรับปรุ งแบบทดสอบข้อนั้นใหม่ หรื อ
ตัดทิง้ ไป
1.3 การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 81)
P

=

เมื่อ

R
N

P
แทน ร้อยละความยากง่าย
R
แทน จานวนผูต้ อบถูกทั้งหมด
N
แทน จานวนคนในกลุ่มสู งและกลุ่มต่า
ค่า P ที่เหมาะสมมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.20 – 0.80
1.4 การหาอานาจจาแนกของ Brennan (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 : 87–90)
r

=

U L

n1 n2
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เมื่อ r
แทน ค่าอานาจจาแนก
U
แทน จานวนผูส้ อบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูกต้อง
L
แทน จานวนผูส้ อนไม่ผา่ นเกณฑ์ที่ตอบถูกต้อง
n1
แทน จานวนผูท้ ี่สอบผ่านเกณฑ์
n2
แทน จานวนผูส้ อบไม่ผา่ นเกณฑ์
ข้อสอบที่มีค่าอานาจจาแนกที่เหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 0.20 – 1.00
1.5 การหาค่าความเชื่ อมัน่ (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้
สู ตร Kuder-Richardson สู ตร KR-20 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 : 198)
rtt 

k   pq 
1 2 
k  1 
S 

เมื่อ rtt
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
k
แทน จานวนข้อสอบ
p
แทน สัดส่ วนของผูต้ อบถูกในข้อหนึ่งๆ
q
แทน สัดส่ วนของผูต้ อบผิดในข้อหนึ่งๆ
S2
แทน ความแปรปรวนของคะแนน
1.6 หาค่าอานาจจาแนก (r) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson Product- Moment Correleation Coefficient) ของคะแนนของข้อคาถามกับคะแนนรวม
จากข้ออื่นๆ แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า r ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ใช้สูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2549: 84)
rxy 

เมื่อ rXY
N
X
Y

X
Y
 XY
 X2
 Y2

N X
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

N XY   X Y
2



 ( X) 2 N  Y 2  ( Y) 2



สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
จานวนผูต้ อบ
คะแนนรายข้อ
คะแนนรวม
ผลรวมของคะแนนรายข้อ
ผลรวมของคะแนนรวมของข้อที่เหลือ
ผลรวมของผลคูณของคะแนน X และคะแนน Y
ผลรวมของกาลังสองของคะแนน X
ผลรวมของกาลังสองของคะแนน Y
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1.7 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดเจตคติ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์
แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543 :
218)
2
n   St 
α
1 2
n  1 
St 

เมื่อ 
n
 S2t
S2t

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
จานวนข้อสอบของแบบสอบถาม
ผลรวมของความแปรปรวนรายข้อ
ความแปรปรวนของข้อสอบทั้งฉบับ

2. สถิติพืน้ ฐำน
2.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด และคณะ. 2550 : 29)

2.2 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด
และคณะ. 2550 : 46)
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บทที่ 4
ผลกำรวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เพื่อศึกษาพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการ
ชั้นเรี ยน และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2โรงเรี ยนแกลง“วิทยสถาวร” วิธีดาเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสอนเอง และสังเกตพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน และใช้แบบการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
การจัดการเรี ยนรู ้ตามคู่มือการจัดกิจกรรม การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค
TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 16 ชัว่ โมง โดย
แบ่งเป็ น วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 - 4 วงจรที่ 2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5- 8 และวงจรที่
3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9 - 16 ตามลาดับ แล้วให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวงรอบละ 1 ครั้ง (1
เดือน) จานวน 3 วงรอบหรื อ 3 ครั้ง ซึ่งได้ทาการวิจยั ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ทั้งนี้ในการ
นาเสนอผลการวิจยั ในแต่ละวงจรนั้น ก็เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรี ยนรู ้ตามคู่มือการจัด
กิจกรรมในแต่ละวงจร มาปรับปรุ งในการจัดการเรี ยนรู ้ในขั้นลาดับต่อไป ซึ่งจะได้นาเสนอ
ผลการวิจยั ตามลาดับขั้นต่อไปนี้
1. การดาเนิ นการก่อนการปฏิบตั ิการ
2. การสะท้อนผลการปฏิบตั ิการวงรอบที่ 1
3. การสะท้อนผลการปฏิบตั ิการวงรอบที่ 2
4. การสะท้อนผลการปฏิบตั ิการวงรอบที่ 3
5. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4
โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
6. ระดับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค
TUANCHAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4
7. สรุ ปผลการปฏิบตั ิการวิจยั
8. อภิปรายผลการวิจยั

กำรดำเนินกำรก่อนปฏิบัติกำร
1. การเตรี ยมตัวของผูว้ ิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้เตรี ยมเครื่ องมือประกอบการวิจยั ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิ ค TUANCHAI แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบย่อยในแต่ละ
วงจร แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน และแบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
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2. การปฐมนิ เทศนักเรี ยน
การปฐมนิ เทศนักเรี ยนในการประชุมชั้นเรี ยน (Classroom Meeting) เพื่อให้นกั เรี ยน
ทราบถึงความมุ่งหมายของการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ต่างๆตามลาดับขั้นตอน การปฏิบตั ิตนใน
การเรี ยนรู ้ รวมถึงทาแบบทดสอบย่อยเมื่อครบแต่ละวงจร ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
และทาแบบสอบถามวัดเจตคติ

กำรสะท้ อนผลกำรปฏิบัติกำรวงจรที่ 1
ผลการปฏิบตั ิในการดาเนินการวิจยั ในวงจรที่ 1 หลังจากได้ดาเนิ นการตามคู่มือการจัด
กิจกรรม การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI เมื่อใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-4
ครบแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ประเมินจากการสังเกตแล้ว จดบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยน และสัมภาษณ์ลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยน มีการสะท้อนผลการปฏิบตั ิการดังนี้
1. กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวงจรที่ 1 ตามคู่มือการจัดกิจกรรม มีแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่ 1-4 เนื้อหาที่นามาสอน คือ สังคมประชาธิปไตย พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
สถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย การปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายแนวทาง โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
เน้นให้ผเู ้ รี ยนทางานเป็ นทีม เรี ยนรู ้และเข้าใจ เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ มีการประสานงาน มีการสร้าง
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ให้มีการช่วยเหลือกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่านิยมที่ดี และมีการบูรณาการการ
เรี ยนการสอน ซึ่ งมีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1.1 ขั้นนำเสนอ เริ่ มจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนดูภาพกิจกรรม
ต่างๆของประชาชนชาวระยองมาให้นกั เรี ยนวิเคราะห์วา่ ภาพใดมีการกระทาที่เหมาะสม และภาพ
ใดมีการกระทาที่ไม่เหมาะสม ตามลักษณะของความเป็ นสังคมประชาธิ ปไตย แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 2 ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนดูภาพกิจกรรมการเลือกตั้ง มาร่ วมสนทนาและอภิปรายถึงคุณลักษณะ
ของผูท้ ี่สมควรได้รับการเลือกตั้ง แล้วให้นกั เรี ยนดู You Tube เรื่ อง ค่าของคน แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้อญั เชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงเน้นในเรื่ องการประสานงาน นักเรี ยนได้ฟังด้วยความตั้งใจ และได้
เชิญวิทยากรตารวจ พ.ต.ท.สาธิต สุ วรรณโชติ มาให้ความรู ้การปฏิบตั ิตามสถานภาพ บทบาท สิ ทธิ
เสรี ภาพ หน้าที่ของพลเมืองดี แล้วให้ชมวีดิทศั น์ เรื่ อง สิ ทธิของฉัน แล้วสนทนา ซักถาม แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่ชม และอภิปรายว่า ตัวละครในวีดิทศั น์ปฏิบตั ิตนตามสถานภาพ
บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ และหน้าที่ของพลเมืองดีหรื อไม่อย่างไร แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 ครู นา
ภาพข่าวจากอินเทอร์ เน็ต เรื่ อง ปราชญ์ของแผ่นดิน แล้วให้ดูภาพนักเรี ยนได้รับรางวัลวันเด็ก
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แห่งชาติ ให้นกั เรี ยนจาแนกการกระทาที่เหมาะสม และนาตัวอย่างภาพ หัวข่าวหนังสื อพิมพ์เกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีในสังคม มาเล่าให้นกั เรี ยนฟัง แล้วให้นกั เรี ยนพิจารณาการกระทาที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสม จากนั้นผูว้ จิ ยั และนักเรี ยนได้วางแผนร่ วมกันถึงวิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้
เทคนิค TUANCHAI ได้แก่ การทางานเป็ นทีม การเรี ยนรู ้และเข้าใจ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ การ
สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ การประสานงาน การช่วยเหลือกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ค่านิยมที่ดี และ
การบูรณาการการเรี ยนการสอน
1.2 ขั้นวำงแผน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนแบ่งทีม ทีมละ 9
คน ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสื บค้นหาความหมายคาว่า ประชาธิปไตย ผูว้ จิ ยั แนะนาให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
ด้วยการรู ้จกั สังเกต การพิจารณาทาความเข้าใจในสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ และนาวัตถุประสงค์มา
วางแผน กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ และการแสวงหาคาตอบจากแหล่งความรู ้ดว้ ยวิธีต่างๆ แล้วสรุ ป
ความคิดรวบยอดเป็ นผังมโนทัศน์ ส่ วนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 ได้เน้นให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ร่ วมกันสื บค้นหาคาตอบกับเพื่อน ร่ วมกันอภิปราย นาเสนอ และสรุ ปความคิดรวบ
ยอด นักเรี ยนเปลี่ยนจากผูฟ้ ังมาเป็ นผูร้ ่ วมกิจกรรม แสวงหาความรู ้ที่ผวู ้ ิจยั กาหนดให้ นอกจากนี้
ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนสร้างเครื อข่ายติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและร่ วมมือกันด้วยความสมัครใจ มี
การสนับสนุน และอานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในเครื อข่าย มีความสัมพันธ์ฉนั ท์เพื่อน และมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ระหว่างกัน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 ให้นกั เรี ยน
ตระหนักในเป้ าหมายร่ วมกัน และมีความสะดวกในการสื่ อสาร เพื่อเชื่ อมโยงงาน และมีข้ นั ตอนการ
ดาเนินงานที่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และให้ผปู ้ กครองและชุมชนมาร่ วมกิจกรรมในโรงเรี ยน
สม่าเสมอ อีกทั้งให้นกั เรี ยนร่ วมทีมทากิจกรรมช่วยเหลือกันระหว่างการเรี ยนรู ้ เพื่อศึกษาหาความรู ้
ใหม่ จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย นักเรี ยนได้ทาหน้าที่หมุนเวียนบทบาทกันภายในทีม นักเรี ยนได้
ช่วยเหลือกันเป็ นคู่ จนทั้งทีมประสบความสาเร็ จด้วยกันทุกคน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 ให้
นักเรี ยนพิจารณาจาแนก การกระทาที่เหมาะสม และการกระทาที่ไม่เหมาะสม สมาชิกในกลุ่ม
ร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ วิจารณ์การกระทาของบุคคลที่เหมาะสมและไม่
เหมาะสม นักเรี ยนได้ช่วยกันกาหนดแนวปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง โดยมีผวู ้ จิ ยั ร่ วมรับทราบกติกา
นอกจากนี้นกั เรี ยนได้มีโอกาสในการคิด การลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง เชื่อมโยงหลายวิชาเป็ น
เนื้อหาเดียวกัน นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในลักษณะองค์รวม นาผลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
1.3 ขั้นดำเนินกำร ในขั้นนี้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิตามแผนงานที่นกั เรี ยนและผูว้ ิจยั ได้
ร่ วมกันวางแผนไว้ พบว่า นักเรี ยนปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนดได้ดี มีการแบ่งทีมตั้งชื่อทีมได้
สอดคล้องกับเนื้ อหาการเรี ยนรู ้เรื่ อง สังคมประชาธิ ปไตย และได้นาหลักการทางานเป็ นทีมไปใช้
ปฏิบตั ิได้ครบถ้วน มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ นักเรี ยนทุกคนในทีมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน นักเรี ยน
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ส่ วนใหญ่สามารถสรุ ปลักษณะสาคัญของสังคมประชาธิ ปไตยได้ สามารถจาแนกพฤติกรรมของคน
ในสังคมประชาธิ ปไตยได้ ร่ วมกันเฉลยและสรุ ปองค์ความรู ้ ร่ วมกันเสริ มสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตย นักเรี ยนสร้างเครื อข่ายออนไลน์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่ งกัน
และกัน นักเรี ยนปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถีไทยและวิถีพุทธ ผูว้ จิ ยั คอยแนะนาให้นกั เรี ยนได้
ปฏิบตั ิตนตามสถานภาพ บทบาท สิ ทธิ เสรี ภาพ และหน้าที่ของตนในการเป็ นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย นักเรี ยนร่ วมกิจกรรมที่แสดงถึงการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิ ปไตย
ได้ดี
ผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยนพบว่า นักเรี ยนชอบกิจกรรมขั้นดาเนินการ ซึ่ งนักเรี ยนให้
เหตุผลว่าได้ร่วมกันทางานเป็ นทีมและได้ช่วยเหลือกัน มีส่วนร่ วมในการค้นหาความรู ้และลงมือ
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามความสนใจ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
1.4 ขั้นประเมินและปรับปรุ งแก้ ไข ขั้นนี้นกั เรี ยนนาข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
มาสรุ ปร่ วมกัน แล้วนาเสนอในรู ปแบบที่แตกต่างกันให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง หลังจากที่ได้ศึกษาค้นคว้า
แหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีต่างๆ พบว่า นักเรี ยนได้สรุ ปความคิดรวบยอดเป็ นผังมโนทัศน์ ทาใบงาน
ออกมานาเสนอผลงาน โดยมีการผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่ในกลุ่มตนเอง นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตน ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเล่าประสบการณ์ของตนเองแลกเปลี่ยนความรู ้ ทาให้
นักเรี ยนมีความรู ้มากขึ้น มีการสร้างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเอื้อประโยชน์ระหว่างกัน
ผลการสังเกตกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้วธิ ีการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
ในวงจรที่ 1 แล้วจดบันทึกลงในแบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน แบบการสัมภาษณ์
นักเรี ยน พบพฤติกรรมการสอนของผูว้ จิ ยั พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน ดังนี้
1) พฤติกรรมกำรสอนของผู้วจิ ัย
ผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยนด้านพฤติกรรมของผูว้ จิ ยั พบว่า ผูว้ จิ ยั ให้ความเป็ น
กันเอง ดูแลเอาใจใส่ ขณะนักเรี ยนทากิจกรรม คอยแนะนาและช่วยเสริ มการค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้
ทางอินเตอร์เน็ต ให้การเสริ มแรงสร้างขวัญและกาลังใจแก่นกั เรี ยน ทาให้นกั เรี ยนกล้าซักถามพูดคุย
กับเพื่อนในกลุ่ม จากการประเมินของผูว้ ิจยั ในพฤติกรรมของตนเอง พบว่า ผูว้ จิ ยั เองมีความ
กระตือรื อร้นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แต่ขาดการประสานงานติดต่อกับครู ผสู ้ อนในห้องเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ทาให้บางชัว่ โมงมีการใช้สื่อเทคโนโลยีล่าช้า ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขทาตารางแจ้ง
ครู ผสู ้ อนห้องคอมพิวเตอร์ ให้ทราบกาหนดการที่แน่นอนล่วงหน้าในวงจรที่ 2 ต่อไป
2) พฤติกรรมของนักเรียน
พฤติกรรมของนักเรี ยนในวงจรที่ 1 พบว่า นักเรี ยนมีส่วนร่ วมแสดงความ
คิดเห็นวางแผน ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทุกขั้นตอนเป็ นอย่างดี ผูเ้ รี ยนมีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออก
ทางานเป็ นทีม มีความกระตือรื อร้นในการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ทางอินเตอร์เน็ต นักเรี ยนได้
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แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม นักเรี ยนชอบกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
เพราะนักเรี ยนที่เรี ยนเก่งได้ให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนกว่า ทาให้ผลการเรี ยนใกล้เคียง
กัน นักเรี ยนมีความสุ ขและชอบไปเรี ยนรู ้ห้องคอมพิวเตอร์ มาก เพราะได้สืบค้นอินเตอร์เน็ต ทาให้
สื บค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ วเพิม่ ขึ้น สมาชิกทุกคนได้แบ่งงานกันทาหน้าที่ในทีม นักเรี ยนกล้า
แสดงออกในการนาเสนอผลงานกลุ่ม ส่ วนการสัมภาษณ์นกั เรี ยนโดยสุ่ มจากตัวแทนแต่ละกลุ่ม
จานวน 5 คน จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวงจรที่ 1 นักเรี ยนส่ วนมาก มีความชื่นชอบในวิธีการ
เรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ทาให้นกั เรี ยนได้คิดนอกกรอบ ทากิจกรรมอย่างหลากหลาย
ส่ วนการบูรณาการเนื้อหากับรายวิชาอื่นยังไม่ชดั เจน อยากให้ผวู ้ จิ ยั ช่วยอธิ บายเพิ่มเติม
2. สรุ ปปั ญหำทีพ่ บในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนวงจรที่ 1
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ในด้านพฤติกรรมการ
สอนของผูว้ ิจยั พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน นักเรี ยนให้ขอ้ คิดเห็นในสิ่ งที่เหมาะสม และสิ่ งที่
ควรปรับปรุ ง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนในครั้งต่อๆไป ดังนี้
1) สิ่ งทีเ่ หมำะสม
1. คู่มือการจัดกิจกรรมการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค
TUANCHAI มีกิจกรรมที่หลากหลาย
2. มีแหล่งเรี ยนรู ้อินเทอร์ เน็ต
3. ได้ฝึกวางแผนในการทางาน
4. ได้เรี ยนรู ้ระบบการทางานเป็ นทีม
5. ได้สร้างองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง
6. ได้เรี ยนรู ้ลงมือการปฏิบตั ิจริ ง
7. เรี ยนรู ้ดว้ ยการดูแลช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน
8. เรี ยนรู ้ดว้ ยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
9. ได้เรี ยนรู ้และมีทศั นคติที่ดีในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
10.ได้เรี ยนรู ้ในการปรับตัวให้เป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 4.0
11.ได้เรี ยนรู ้โดยได้รับขวัญกาลังใจจากครู และผูป้ กครอง
2) สิ่ งทีค่ วรปรับปรุ ง
1. ระบบอินเทอร์ เน็ตของโรงเรี ยนมีความล่าช้า
2. เนื้อหาบางเรื่ องมีขอ้ มูลกว้างละเอียดมาก นักเรี ยนสื บค้นมาไม่ได้สรุ ป
3. นักเรี ยนบางคนในกลุ่ม ไม่ช่วยทีมทางาน
4. การขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์มีกระบวนการที่ตอ้ งใช้เวลาประสานงาน
ซึ่งใช้ได้เฉพาะเวลาที่หอ้ งว่างตรงกับคาบวิชาเรี ยน
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5. วิธีการสื บค้นโดยใช้โทรศัพท์นกั เรี ยนบางคนไม่มีโทรศัพท์หรื อมีแต่ไม่มี
อินเทอร์ เน็ต ซึ่งเป็ นอุปสรรคในการสื บค้น
6. ครู ควรให้เวลาในการออกไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนมากกว่านี้
7. การที่นกั เรี ยนเชิญผูป้ กครองเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบ Real time
ผูป้ กครองบางทีมติดภารกิจอื่นไม่ได้เข้ามา
8. บางทีมส่ งผลงานล่าช้าเกินกว่ากาหนด
9. ผูป้ กครองเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กบั ทีมนักเรี ยนไม่ครบทุกทีม
3) แนวทำงกำรแก้ปัญหำ
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวงจรที่ 1ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
1. แจ้งงานคอมพิวเตอร์โรงเรี ยนในการพัฒนาปรับปรุ งระบบอินเทอร์ เน็ต
ให้รองรับกับการจัดการเรี ยนการสอนในยุค 4.0
2. ครู มอบหมายงานให้กระชับชัดเจนในสิ่ งที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนสื บค้น
กาหนดเนื้ อหา ความยาว เวลาที่ใช้โดยครู สอนวิธีสรุ ป เรี ยบเรี ยงความคิดรวบยอดให้ได้เนื้อหา
ครอบคลุม กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย
3. ชี้แนะให้ทีมมอบหมายงานให้แต่ละคน ตามความถนัด ความสามารถ
และมอบหมายงานให้ครบทุกคน
4. ประสานงานเปลี่ยนคาบเรี ยนในการขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ให้เป็ นคาบ
สุ ดท้ายที่นกั เรี ยนไม่ตอ้ งรี บไปเรี ยนในวิชาต่อไป
5. นักเรี ยนได้ดูแลช่วยเหลือกันเอง โดยการแชร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้
เพื่อนในทีมในการสื บค้นได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น หรื อให้ยมื โทรศัพท์เพื่อนใช้
6. ครู พานักเรี ยนออกไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน ชี้ แนะการร่ วมกิจกรรม
ชุมชนกับผูป้ กครอง ได้มอบหมายภาระงานที่สืบค้นจากแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนให้มากขึ้น
7. กระตุน้ ส่ งเสริ มขวัญกาลังใจตลอดเวลา ในการให้คะแนนพิเศษ ในการ
ดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
8. ขยายเวลาให้ผปู ้ กครองเข้ามาแสดงความคิดเห็น ภายหลังชัว่ โมงเรี ยน
เพื่อเพิ่มจานวนการเข้ามาแสดงความคิดเห็น ให้ได้ครบทุกทีม
4 ) ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เมื่อเรี ยนจบในวงจรที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบนักเรี ยนทั้ง 43 คน โดยใช้
แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-4 มีผลสรุ ปตามตารางที่ 2 ดังนี้
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ตำรำงที่ 2 แสดงผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ที่ผา่ นกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิค TUANCHAI กับการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ในแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-4
วงจรที่
1

จำนวน
นักเรียน
43

คะแนนเต็ม
10

คะแนน
สู งสุ ด
9

คะแนน
ต่ำสุ ด
5

คะแนน
เฉลีย่
7.12

คิดเป็ น
ร้ อยละ
71.40

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4
ที่ผา่ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิค TUANCHAI กับการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ส22103
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.12 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.40

กำรสะท้ อนผลกำรปฏิบัติกำรวงจรที่ 2
ผลการปฏิบตั ิการในการดาเนินการวิจยั ในวงจรที่ 2 ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ 5-8 ใช้เวลาเรี ยน 4 ชัว่ โมง ผลการปฏิบตั ิการในวงจรที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้ประเมินจากการสังเกตแล้ว
จดบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน และสัมภาษณ์ลงในแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์นกั เรี ยน มีรายละเอียดที่จะนาเสนอด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ในวงจรที่ 2 มีท้ งั หมด 4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
5-8 ซึ่ งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการในการตรากฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศชาติ ใช้เวลาเรี ยน 4 ชัว่ โมง ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนของการสอนโดยใช้เทคนิค TUANCHAI
ซึ่งในวงจรที่ 2 จะดาเนินการโดยปรับกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีปัญหาในวงจรที่ 1 ซึ่งได้จากผล
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน และการสัมภาษณ์นกั เรี ยนในวงจรที่ 1 มีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ดังนี้
1.1 ขั้นนำเสนอ ในขั้นนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้ทบทวนองค์ความรู ้และเสริ มสาระจุดมุ่งเน้นของ
เทคนิค TUANCHAI แล้วนาเสนอบทเรี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในการจัดการเรี ยนรู ้ แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 ได้นาเข้าสู่ บทเรี ยนด้วยการนาภาพมาให้นกั เรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์วา่ ภาพใดเป็ น
ภาพที่มีการกระทาที่ถูกกฎหมายหรื อผิดกฎหมาย ทาให้นกั เรี ยนมีความสนใจสามารถวิเคราะห์การ
กระทาของเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ถูกต้องและมีเหตุผลอ้างอิง นักเรี ยนสามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
ร้อยละ 75 ครู บรรยายโดยใช้ Power point เรื่ อง กระบวนการตรากฎหมาย แล้วครู สรุ ปโดยให้ดู
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วีดิทศั น์ เรื่ อง การใช้สิทธิ เลือกตั้งในท้องถิ่น นอกจากนี้ได้มอบหมายให้นกั เรี ยนแต่ละทีม ระดม
พลังสมองสื บค้นความรู ้ เรื่ อง กระบวนการในการตรากฎหมาย โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้และเข้าใจ
ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละทีมส่ งออกมาแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับความ
สามารถของผูเ้ ยาว์ ทาให้นกั เรี ยนมีความสนใจมากเพราะได้แสดงออก ทั้งนี้ให้นกั เรี ยนแต่ละทีม
แข่งขันในเครื อข่ายกลุ่มออนไลน์เรื่ อง กฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน ทีมใดเป็ นผูช้ นะจะได้
คะแนนมากที่สุด ครู ให้นกั เรี ยนชม You Tube ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมีพฤติกรรมส่ อไปในทางชูส้ าว
กับนักเรี ยน ม.2 ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 ครู ให้นกั เรี ยนดู Power point สรุ ปเรื่ อง กฎหมาย
ครอบครัว แล้วเปิ ดวีดิทศั น์ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบนั เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว และซักถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้นกั เรี ยนร้อยละ 70 ตอบคาถามได้ถูกต้อง นักเรี ยนวิเคราะห์
ผลของการปฏิบตั ิตนตามกฎหมายครอบครัวได้ถูกต้อง ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 8 ครู นาภาพการ
กระทาของบุคคลมาให้นกั เรี ยนดู แล้ววิเคราะห์วา่ การกระทาใดถูกกฎหมายและมีผลดีอย่างไร การ
กระทาใดผิดกฎหมายและมีผลเสี ยอย่างไร นักเรี ยนสามารถสรุ ปได้วา่ ประชาชนชาวไทยทุกคนต้อง
ปฏิบตั ิตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศชาติ ในการบูรณาการให้นกั เรี ยนนา เรื่ อง
การเลือกตั้งไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ทาให้นกั เรี ยนสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ จากแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ในวงจรที่ 2 นักเรี ยนสามารถทางานร่ วมกันเป็ นทีม เกิดกระบวนการกลุ่ม เกิดการ
เรี ยนรู ้และเข้าใจ มีความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ กล้านาเสนอ มีทศั นคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยนักเรี ยนได้นาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 5- 8 นักเรี ยนได้เสนอว่าอยากจัดทาสื่ อออนไลน์ You Tube เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบ
กับประชาชนและชุมชน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนระดับชั้นอื่นได้รู้และเข้าใจ
1.2 ขั้นวำงแผน ในวงจรที่ 2 ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนจัดทีมตามความสมัครใจ โดย
กาหนดให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกจานวน 5 - 6 คน และให้นกั เรี ยนได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบร่ วมกัน
ทางานทุกคนตามความถนัดและความสามารถ ทาให้การทางานของทีมประสบความสาเร็ จ ทุกคน
ในทีมเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็ จร่ วมกัน ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงานชุมชนเพื่อพานักเรี ยน
ออกไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน พร้อมชี้ แนะการร่ วมกิจกรรมชุมชนกับผูป้ กครอง จากการ
สังเกตและสัมภาษณ์นกั เรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่ วนมากมีความสามัคคีได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ
ภายในทีม ทาให้งานเสร็ จเร็ ว สมาชิกในทีมช่วยกันทางานในสิ่ งที่ตนถนัด ทาให้ในทีมมีความสนิท
สนมกันมากขึ้น ลดการเกิดปั ญหาได้ดี นักเรี ยนร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
วางแผน การทางานและได้ทางานเป็ นทีม ในการวางแผนสื บค้นข้อมูลนักเรี ยนร้อยละ 85 ได้สืบค้น
เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆมากขึ้น โดยผูว้ ิจยั ได้นาเสนอปัญหาจากวงจรที่ 1 ให้นกั เรี ยนฟัง เช่น
นักเรี ยนบางคนไม่มีโทรศัพท์ ในขณะที่เรี ยนรู ้ บางกลุ่มส่ งผลงานล่าช้ากว่ากาหนด บางคนยังไม่
รู ้จกั หน้าที่ ไม่ช่วยเหลือเพื่อนทางาน เล่นหยอกล้อกันในขณะทากิจกรรมกลุ่ม ทาให้ในวงจรที่ 2
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นักเรี ยนสามารถเตรี ยมโทรศัพท์มาใช้ในการเรี ยนได้ หากไม่มีก็สามารถยืมจากเพื่อนใช้ได้ รวมถึง
การแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เพื่อนในทีม นักเรี ยนมีความรับผิดชอบในการทางานเป็ นทีมเพิ่ม
มากขึ้น ทาให้สามารถดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนได้สาเร็ จ
1.3 ขั้นดำเนินกำร ในขั้นนี้นกั เรี ยนร้อยละ 85 มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยการทางาน
เป็ นทีม สามารถค้นพบข้อมูลด้วยตนเอง แสวงหาคาตอบด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง สร้างเครื อข่าย
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรี ยนรู ้ ประสานงานขอความร่ วมมือผูป้ กครองมาร่ วมจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ใช้วจิ ารณญาณจาแนกการกระทาที่เหมาะสมและไม่
เหมาะสมได้อย่างมีเหตุผล เชื่ อมโยงข้อมูลได้อย่างหลากหลาย สามารถทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมเป็ นอย่างดี ในวงจรที่ 2 พบว่า ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
5 เรื่ อง กระบวนการในการตรากฎหมาย นักเรี ยนสามารถอธิ บายขั้นตอนในการตรากฎหมายได้
อย่างถูกต้อง ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6 เรื่ อง กฎหมายเกี่ยวข้องกับตนเอง นักเรี ยนแสดงบทบาท
สมมติ และนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบบทบาทสมมติ ทาให้เพื่อนเกิดความสนใจ นอกจากนี้นกั เรี ยน
ได้สร้างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยความสมัครใจ ได้ใช้กลุ่มไลน์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทา
ให้เกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 7 เรื่ อง กฎหมายเกี่ยวข้องกับครอบครัว
นักเรี ยนได้สืบค้นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆมาใส่ ไว้ในไลน์กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ภายในทีม
โดยเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครอง วิทยากรท้องถิ่นมาช่วยบรรยายกฎหมายเกี่ยวข้องกับครอบครัว พบว่า
นักเรี ยนร้อยละ 90 ให้ความสนใจฟัง และจดบันทึกได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
8 เรื่ อง กฎหมายเกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศชาติ นักเรี ยนร่ วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการ
เคารพและปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย และระเบียบของสังคม รวมถึงเสริ มสร้างทัศนคติในการนา
ความรู ้ที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
1.4 ขั้นประเมินและปรับปรุ งแก้ ไข ในขั้นนี้นกั เรี ยนได้ร่วมกันระดมความคิด
เพื่อที่จะนาข้อมูลจากการเรี ยนรู ้ในแผนการเรี ยนรู ้ที่ 5-8 การสัมภาษณ์ และการสื บค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ มาสรุ ปจัดทาผังมโนทัศน์และpower pointนาเสนอผลงาน ตอบคาถาม และนาเสนอ
ผลงานของทีมตนเอง ซึ่งผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 ร่ วมกันสรุ ปและแสดงความคิดเห็นจัดทาผังมโนทัศน์
สรุ ปได้ดี นักเรี ยน ทุกคนสามารถออกมานาเสนอผลงานของตนเองและของกลุ่มได้ นักเรี ยนมี
ความสุ ขและภาคภูมิใจ ในผลงานของตนที่ได้ไปนาเสนอให้กบั นักเรี ยนในชั้นตนเองและชั้นอื่นๆ
ฟัง ซึ่งในวงจรที่ 2 พบว่า นักเรี ยนมีความพยายามตั้งใจจัดทาผังมโนทัศน์และpower point มากขึ้น
นักเรี ยนเข้าใจเนื้อหา และทาใบงานได้อย่างถูกต้องร้อยละ 85
จากการสังเกตกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ในวงจรที่ 2
แล้วจดบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน รวมถึงการสัมภาษณ์ความเห็น
ของนักเรี ยน พบพฤติกรรมการสอนของผูว้ จิ ยั และพฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน ดังนี้

137
1) พฤติกรรมกำรสอนของผู้วจิ ัย
จากการประเมินจากแบบสัมภาษณ์ผเู ้ รี ยน จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า
ในวงจรนี้ผวู ้ จิ ยั มีความกระตือรื อร้นในการนาแหล่งเรี ยนรู ้สื่อออนไลน์มาใช้กบั การจัดการเรี ยน การ
สอน มีการประสานงานผูป้ กครองและติดต่อวิทยากรท้องถิ่นมาบรรยาย เรื่ อง กฎหมายในชีวติ
ประจาวัน ผูว้ จิ ยั มีความเข้าใจและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ได้สอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน ผูว้ จิ ยั ลดบทบาทตนเองลง ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม และแสดงความคิดได้อย่างทัว่ ถึง กระตุน้ ให้นกั เรี ยนกล้าแสดงออก กล้าซักถามปั ญหา
และข้อสงสัย ใช้คาถามที่กระตุน้ นักเรี ยนให้เกิดความคิดพิจารณาประเด็นต่างๆได้เป็ นอิสระ
กระตุน้ ส่ งเสริ มขวัญกาลังใจตลอดเวลา ในการให้คะแนนพิเศษในการดาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
จัดชัว่ โมงเรี ยนในการเรี ยนรู ้ต่อเนื่อง ให้นกั เรี ยนมีเวลาในการทากิจกรรมตามความสนใจและ
ดาเนินกิจกรรมได้สาเร็ จทันเวลาไม่เร่ งรี บ
2) พฤติกรรมนักเรียน
ในวงจรที่ 2 พบว่า นักเรี ยนมีการเตรี ยมความพร้อม และเตรี ยมอุปกรณ์การ
เรี ยน และตั้งประเด็นปั ญหาได้เป็ นอย่างดี มีความคุน้ เคย ซักถาม และรู ้วธิ ี การจดบันทึกข้อมูลมาก
ขึ้น รู ้ลาดับขั้นตอนในการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค TUANCHAI รายเทคนิคต่างๆได้ดีข้ ึน สังเกตได้จาก
นักเรี ยนสามารถตอบคาถามและโต้ตอบทากิจกรรมในขั้นนาเสนอ ขั้นวางแผน ขั้นดาเนินการ และ
ขั้นประเมินปรับปรุ งแก้ไขได้เป็ นอย่างดี โดยนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
กาหนดประเด็นปั ญหาและสาเหตุ วิธีการสื บค้นข้อมูล แสวงหาคาตอบด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ งใน
วิธีการที่หลากหลาย สร้างเครื อข่ายติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกัน ผูป้ กครองและวิทยากรใน
ชุมชนร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน สามารถใช้วจิ ารณญาณจาแนกการ
กระทาได้ดีข้ ึน นักเรี ยนนาปั ญหาที่พบจากวงจรที่ 1 มาแก้ไขปรับปรุ งตนเอง เช่น เตรี ยมอุปกรณ์มา
ไม่ครบ ในขณะที่เรี ยนรู ้ เตรี ยมการวางแผนในการสร้างเครื อข่ายติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันและกัน รู ้จกั หน้าที่ตนเองช่วยเหลือเพื่อนทางาน ไม่เล่นหยอกล้อกันในขณะทากิจกรรมกลุ่ม
และมีความกระตือรื อร้นร่ วมมือทางานเป็ นทีม จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 5 - 8 ผูว้ จิ ยั สังเกตได้วา่ นักเรี ยนสามารถทางานเป็ นทีม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าร่ วม
กิจกรรมค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง แสวงหาคาตอบจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กัน มีทศั นคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย สามารถนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ดี
จากการสังเกต สัมภาษณ์ และสะท้อนผลของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนร่ วมมือใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้ความสนใจและมีความกระตือรื อร้นในการร่ วมกิจกรรม มีความ
สามัคคีและได้รับความรู ้มากขึ้น รู ้จกั แบ่งงาน ทาให้งานสาเร็ จเร็ ว ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง มีความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชามากยิง่ ขึ้น ได้ใช้กูเกิลในการสื บค้นข้อมูล ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายในการสื บค้น
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ข้อมูลมากขึ้น ร่ วมกันสร้างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ได้เพิ่มมากขึ้น ได้รับความรู ้จากวิทยากรที่
เชิญมาบรรยาย ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความสนิทสนม
กลมเกลียวกัน มีวนิ ยั และตรงต่อเวลา สามารถบูรณาการร่ วมกับวิชาอื่นๆได้ จึงมีความสนใจใฝ่ เรี ยน
ใฝ่ รู ้ เข้าร่ วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุ ขในการเรี ยน ไม่
อยากให้หมดเวลา นักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ กาหนดประเด็นปั ญหาที่จะ
ศึกษา มีการวางแผนปฏิบตั ิงาน ผูเ้ รี ยนได้มีการระดมสมอง กระตุน้ ความคิด เรี ยนรู ้ ระบบการทางาน
กับเพื่อนภายในทีม และได้แลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็นกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ทาให้นกั เรี ยนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กนั นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการทางานร่ วมกันมากขึ้น ทาให้สามารถปฏิบตั ิตนตาม
กฎหมายได้ถูกต้อง
2. สรุ ปปั ญหำทีพ่ บในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนวงจรที่ 2
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ในด้านพฤติกรรมการสอน
ของผูว้ จิ ยั พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน ในวงจรที่ 2 ได้ปรับปรุ งดีข้ ึน นักเรี ยนให้ขอ้ คิดเห็นใน
สิ่ งที่เหมาะสมและสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนในครั้งต่อๆไป ดังนี้
1) สิ่ งทีเ่ หมำะสม
1. ได้เรี ยนรู ้หลักการทางานเป็ นทีม ส่ งผลต่อความสาเร็ จ
2. ได้รับประสบการณ์ในการใช้วจิ ารณญาณเลือกแหล่งเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมมาใช้
3. ได้รับการฝึ กทักษะการสื บค้นและการรวบรวมความรู ้จากทีม
4. ได้รับความรัก ความเอาใจใส่ จากครู ที่คอยแนะนา จนทีมประสบผลสาเร็ จ
ในการเรี ยนรู ้
5. ได้รับความรักความอบอุ่น ตื่นเต้น และเร้าใจ เมื่อครู ได้เปิ ดโอกาสให้
ผูป้ กครองได้เข้ามาร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทั้งการเป็ นวิทยากร และให้ขอ้ คิดเห็นใน
เครื อข่ายกลุ่มไลน์ประจาทีม นับว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
6. ได้เรี ยนรู ้วธิ ี การตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่ การแสวงหาคาตอบ
7. ได้เรี ยนรู ้โดยวิธีช่วยกันคิด ช่วยกันทา พัฒนาชิ้นงานของทีมให้ออกมามี
คุณภาพดีที่สุด
8. ได้มีโอกาสเลือกรับมอบหมายหน้าที่หรื องานที่ตนถนัด งานจึงออกมามี
คุณภาพดี ทุกครั้ง
9. ได้มีโอกาสรายงานความก้าวหน้าในชิ้นงานหรื อภาระงานหน้าชั้นเรี ยนก่อน
งานสาเร็ จ ทาให้ได้รับข้อชี้แนะ ไปปรับและพัฒนางานให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
10. นาข้อชี้แนะการพัฒนาชิ้นงานของทีมอื่นๆ มาปรับใช้กบั การสร้างผลงาน
ของทีม จึงออกมาอยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก
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11. ได้รับการกระตุน้ ให้มีการทางานที่รวดเร็ ว ถูกต้อง และคุณภาพดี จากการที่
ครู เสริ มแรงให้คะแนนพิเศษ 3 ลาดับ (เสร็ จเร็ ว ถูกต้อง สวยงาม ลาดับ 1-2-3) ทุกครั้งในทุก
กิจกรรมที่ทา
12. ได้เรี ยนรู ้และมีทศั นคติที่ดีในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีในชีวิตประจาวัน
2) สิ่ งทีค่ วรปรับปรุ ง
1. ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสเลือกแหล่งเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม
2. มีบางทีมไม่มีความกระตือรื อร้นเท่าที่ควร การรวมทีมช้า ขาดการนาที่
เข้มแข็ง กิจกรรมทุกอย่างล่าช้า ส่ งผลงานไม่ทนั เวลา
3. พัฒนาคนอ่อนให้เก่ง คนเก่งช่วยคนอ่อน
4. พัฒนาทีมที่มีความเข้มแข็งให้เป็ นต้นแบบ ให้ช่วยเหลือทีมที่ความอ่อนแอ
กว่า จนสามารถนาไปสู่ การพัฒนาทุกทีมทั้งห้องเรี ยน
5. นักเรี ยนบางคนในบางทีมไม่ให้ความร่ วมมือในการพัฒนาทีม
6. บางทีมทาภารกิจไม่สาเร็ จไม่มีชิ้นงาน หรื อส่ งล่าช้ากว่าทีมอื่นๆ
7. ผูป้ กครองบางคนยังไม่ตระหนักเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่ วมกิจกรรม
การเรี ยนรู ้กบั โรงเรี ยน คิดว่าเป็ นหน้าที่ของครู เท่านั้น
8. บางทีมส่ งงานช้า เกิดทัศนคติทางลบ ค่านิยมในการเอาเปรี ยบทีมอื่น แข่งขัน
เพื่อเอาชนะ เพื่อให้ได้รับคะแนนเหนือทีมอื่น
3. แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวงจรที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
1. หลังมอบหมายงาน ผูว้ ิจยั ชี้แนะวิธีการเลือกแหล่งเรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
เลือกใช้ตามความเหมาะสม ตามศักยภาพของทีม และเวลาที่มี เช่น การใช้โทรศัพท์สืบค้น แทนการ
ไปใช้หอ้ งคอมพิวเตอร์ การไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ หรื อร่ วมประเพณี ชุมชนกับผูป้ กครอง ทดแทนครู
พาไป เป็ นต้น
2. ผูว้ จิ ยั สังเกตทีมที่ล่าช้าไม่กระตือรื อร้นในการช่วยเหลือ โดยการซักถามว่า ทา
ถึงไหน ติดตรงไหน ขาดอะไร ครู ช่วยดูช่วยประคับประคองต่องาน ให้ทีมสามารถดาเนินต่อไปทัน
ทีมอื่น
3. พัฒนาความเข้มแข็งของทีมจากภายใน ในทีมให้จบั คู่คนเก่งช่วยคนอ่อน จน
พบความสาเร็ จทุกคนในทีม
4. ผูว้ จิ ยั นาปั ญหาที่พบจากการบันทึกการสัมภาษณ์มาทาการแก้ไข กรณี พบการ
แจ้งของทีมว่า มีผไู ้ ม่ช่วยทีมทากิจกรรม ครู ได้ให้การช่วยเหลือเรี ยกมาพูดคุย สอบถามปั ญหาความ
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ต้องการ และมอบหมายในสิ่ งที่ผนู ้ ้ นั สามารถทาได้ตามความเหมาะสม ครู ติดตามรายงานจากทีม
ต่อไป
5. ผูว้ จิ ยั หาวิธีทาให้ทุกทีมได้ประสบความสาเร็ จในการใบงาน/ชิ้นงานส่ ง โดยการ
เดินตรวจการทางานทุกทีม และรายงานความก้าวหน้าของแต่ละทีมให้ทราบทัว่ กัน ให้นาข้อดี ของ
แต่ละทีมไปใช้ ชี้จุดแก้ไข ทีมที่ไม่เคยมีงานส่ ง จะค่อยๆทาขึ้นมา บางครั้งให้ตวั แทนทีมรายงาน
ความก้าวหน้าเอง เป็ นวิธีที่ได้ผลดีมากๆ
6. หลังจากผูว้ จิ ยั ให้ความรู ้ เรื่ อง ความสาคัญของสถาบันทางสังคม และการเข้ามา
มีส่วนร่ วมการเรี ยนรู ้ของผูป้ กครองและชุมชน ให้นกั เรี ยนเข้าใจและนาไปสื่ อสารเชิญชวน โดยครู
ฝึ กการใช้เทคนิคการประสานงาน (Coordination) กับผูป้ กครองและชุมชน ทีมใดสร้างความเข้าใจ
และประสานงานเชิญผูป้ กครองได้สาเร็ จ จะได้รับคะแนนพิเศษทุกทีม
7. ผูว้ จิ ยั นาความเข้าใจจากการใช้เทคนิคค่านิยมที่ดี (Attitude) ปลูกฝังให้นกั เรี ยน
นามาใช้ปฏิบตั ิตนในชีวิตประจาวัน ในการดูแลช่วยเหลือกันเป็ นคู่ เป็ นทีม และเป็ นห้อง มีความ
สมัครสมานสามัคคี ไม่เอาเปรี ยบแก่งแย่งกัน
8. ผูว้ จิ ยั หมัน่ สอบถามความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยมต่อสิ่ งต่างๆ ข่าวสารเหตุการณ์
ปั จจุบนั ถ้าพบว่าผูใ้ ดมีทศั นคติเชิงลบในเรื่ องใด ครู และเพื่อนช่วยกันอธิ บายแก้ไขให้ถูกต้อง
4 . ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เมื่อเรี ยนจบในวงจรที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบนักเรี ยนทั้ง 43 คน โดยใช้
แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5-8 มีผลสรุ ปตามตารางที่ 3ดังนี้
ตำรำงที่ 3 แสดงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ที่ผา่ นกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิค TUANCHAI กับการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ส22103
ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5-8
วงจรที่
2

จำนวน
นักเรียน
43

คะแนนเต็ม
20

คะแนน
สู งสุ ด
18

คะแนน
ต่ำสุ ด
12

คะแนน
เฉลีย่
16.13

คิดเป็ น
ร้ อยละ
80.70

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4
ที่ผา่ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิค TUANCHAI กับการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ส22103
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.13 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.70
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กำรสะท้ อนผลกำรปฏิบัติกำรวงจรที่ 3
ในการสะท้อนผลการปฏิบตั ิการในวงจรที่ 3 ซึ่ งเป็ นผลการสะท้อนการปฏิบตั ิการวงจร
วงสุ ดท้าย ในวงจรนี้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ผา่ นการปรับปรุ งและพัฒนามาโดยตลอด เป็ นการ
ปรับแผนของแต่ละวงจรและปรับแผนเมื่อสิ้ นสุ ดการทดสอบในแต่ละวงจร ฉะนั้นในวงจรสุ ดท้าย
นี้ปัญหาจึงลดน้อยลง มีเพียงรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ปรับแต่ละแผน
คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9-16 ในวงจร โดยใช้เครื่ องมือต่างๆที่สะท้อนผลในชัว่ โมงที่สอน ได้แก่
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน แบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยน แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบตั ิกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
ในวงจรนี้ผวู ้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9-16 เนื้ อหาที่ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ เหตุการณ์สาคัญทางการเมืองการปกครองของไทย วิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเมืองของไทย การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร บทบาทและความสาคัญของสถาบัน
ทางสังคม ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ที่มาของวัฒนธรรมไทย ลักษณะของวัฒนธรรมไทย
และเปรี ยบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ งมีข้ นั ตอนใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เหมือนกับวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
ใช้เทคนิค TUANCHAI มีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั นี้
1.1 ขั้นนำเสนอ ในขั้นนาเสนอของวงจรที่ 3 นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนองค์ความรู ้และ
เสริ มสาระจุดมุ่งเน้นของเทคนิค TUANCHAI แล้วนาเทคนิควิธีการที่หลากหลายมาจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ได้แก่ ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9 และ 10 ครู ได้ให้นกั เรี ยนทาชิ้นงาน วาดภาพ/ทาผังมโน
ทัศน์ ทาโมเดลอนุสาวรี ยป์ ระชาธิปไตย และจัดป้ายนิเทศ มีการนาเสนอกรณี ตวั อย่างแล้วให้
นักเรี ยนอภิปรายเกี่ยวกับกรณี ตวั อย่าง โดยครู นาภาพข่าวเหตุการณ์ทางการเมืองของจังหวัดระยอง
มาให้นกั เรี ยนดู แล้วตอบคาถามจากภาพ และพาไปชมนิทรรศการที่สานักงานกกต.จังหวัดระยอง
ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 12 และ 13 ให้นกั เรี ยนสารวจตนเองเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ทางสังคม ให้ดูภาพตัวอย่างบทบาทของบุคคลที่ทาประโยชน์ให้แก่สังคม ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ 14 และ 15 ให้นกั เรี ยนดูภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ให้ดูภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น ใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 16 ให้นกั เรี ยนดูวดี ิทศั น์เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน ในวงจรนี้ นกั เรี ยน
ติดตามข่าวเหตุการณ์ทางการเมืองของจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง ทาให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลต่อสังคมไทยในปั จจุบนั ได้ดี นักเรี ยนสามารถสรุ ปความรู ้
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันทางสังคม ทาให้สามารถปฏิบตั ิตนตามบทบาทหน้าที่ต่อ
สถาบันทางสังคมได้อย่างถูกต้อง นักเรี ยนรู ้จกั วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็ นอย่างดี ทาให้สามารถ
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สรุ ปคุณค่า ที่มา ลักษณะสาคัญของวัฒนธรรมไทยได้ การที่นกั เรี ยนได้ดูวดี ิทศั น์เกี่ยวกับวัฒนธรรม
อาเซียนทาให้บอกลักษณะวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียและวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ถูกต้อง
1.2 ขั้นวำงแผน ในขั้นนี้ผวู ้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนมีอิสระในการแบ่งทีมตามความสมัครใจ
นักเรี ยนสามารถเลือกทางานเป็ นทีมกับเพื่อนที่สนิทสนมกัน เพือ่ สะดวกในการทางานร่ วมกันเป็ น
ทีม เพื่อความสบายใจในการเลือกหัวหน้ากลุ่ม ในทีมเดียวกันให้มีการจับคู่กนั โดยคนเก่งช่วยคน
อ่อน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม การแบ่งกลุ่มโดยวิธีน้ ีนกั เรี ยนทุกคนมีความพึง
พอใจมาก และให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมกลุ่มเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนเลือกแหล่งเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม ผูเ้ รี ยนสามารถวางแผนกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ด้วยวิธีต่างๆได้เป็ นอย่างดี ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 12 และ 13 นักเรี ยนร้อยละ 96 ปฏิบตั ิตนเป็ น
ผูฟ้ ังที่ดีในการฟังวิทยากรของสานักงานกกต.จังหวัดระยองบรรยายให้ความรู ้ นักเรี ยนร้อยละ 80
สามารถจดบันทึกรายละเอียดข้อมูลจากการได้ฟังบรรยายจากวิทยากร วิทยากรได้แจกเอกสารที่
เกี่ยวข้องได้แก่ แผ่นพับ หนังสื อ ฯลฯ ให้แก่นกั เรี ยนให้มาค้นคว้าเพิ่มเติม
1.3 ขั้นดำเนินกำร ในขั้นนี้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมเป็ นอย่างดี
นักเรี ยนมีความสนใจกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แผนที่ 9 - 16
เป็ นอย่างมาก มีการเตรี ยมความพร้อมในการไปชมนิทรรศการ ในการฟังบรรยาย ผูว้ จิ ยั ได้เดิน
ตรวจการทางานของทุกทีม และให้รายงานความก้าวหน้าของแต่ละทีม นาข้อดีไปปรับใช้ นาข้อ
แก้ไขไปปรับแก้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 12 และ 13 เป็ นการชมนิทรรศการ และการฟัง
บรรยายจากวิทยากร พบว่า วิทยากรได้อธิ บายและยกตัวอย่างบทบาทของสถาบันทางสังคม ท่านได้
ให้ความรู ้ที่กระจ่างชัด ให้ความรู ้กบั นักเรี ยนได้เต็มเวลา โดยเฉพาะในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 13
ผูว้ จิ ยั ฝึ กการใช้เทคนิค การประสานงาน (Coordination) ในการเชิญชวนผูป้ กครองและชุมชนเข้า
มาร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 14 และ 15 นักเรี ยนดูภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้ว
ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือกันสรุ ปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับที่มาและลักษณะของวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง
นักเรี ยนสามารถบอกกิจกรรมที่นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
จังหวัดระยองได้เป็ นอย่างดี ทาให้นกั เรี ยนรู ้จกั รากเหง้าวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น และให้
ช่วยกันอนุ รักษ์สืบต่อไป โดยเฉพาะในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 15 ผูว้ จิ ยั ได้นาความรู ้เทคนิค
ค่านิยมที่ดี (Attitude) ปลูกฝังให้นกั เรี ยนใช้ในชีวิตประจาวัน โดยให้ช่วยเหลือกันเป็ นคู่ เป็ นทีม
เป็ นห้อง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 16 จากการที่นกั เรี ยนได้ดูวดี ิทศั น์ ทาให้นกั เรี ยนสามารถวิเคราะห์
ลักษณะความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย นักเรี ยนได้โต้วาทีในญัตติ “วัฒนธรรมไทยไฉไลกว่าต่างชาติ” ได้แสดงความคิดเชิง
สร้างสรรค์ ทาให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย และช่วยกันจรรโลง
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รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ให้ลูกหลานสื บไป นักเรี ยนนาเสนอชิ้นงาน “ภาษาระยองวัน
ละคา” เป็ นตัวอย่างวัฒนธรรมด้านภาษาประจาถิ่นจังหวัดระยอง ที่เป็ นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจ
ทาให้นกั เรี ยนพอใจและชื่นชมในผลงานของตนเป็ นอย่างมาก
1.4 ขั้นประเมินและปรับปรุ งแก้ ไข ในขั้นนี้สังเกตเห็นว่า นักเรี ยนให้ความร่ วมมือ
นาความรู ้ที่ได้มาเขียนผังมโนทัศน์ นักเรี ยนมีความมัน่ ใจเกิดความคิดรวบยอด สามารถออกมา
นาเสนอผลงานได้ดีมาก นักเรี ยนร้อยละ 95 มีความกล้าแสดงออก ใช้ลีลาท่วงทีในการโต้วาที
นาเสนอได้เป็ นอย่างดี สามารถจัดทาผลงานและนาเสนอได้อย่างหลากหลายรู ปแบบ และสามารถ
ออกมานาเสนอหลากหลายวิธี นอกจากนี้นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สามารถนาความความรู ้ที่ได้
ไปศึกษาค้นคว้ามาไปถ่ายทอดให้กบั เพื่อนๆในโรงเรี ยน และบุคคลอื่นได้ และได้นาผลงานไปจัด
ป้ ายนิเทศเผยแพร่ ความรู ้
ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ในวงจรที่ 3
แล้วจดบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน แบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
พบพฤติกรรมการสอนของผูว้ จิ ยั พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน ดังนี้
1) พฤติกรรมกำรสอนของผู้วจิ ัย
ในส่ วนการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนของผูว้ ิจยั เอง พบว่า ผูว้ จิ ยั พยามยามปรับปรุ ง
เทคนิควิธีการสอน และปรับเปลี่ยนวิธีสอนในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ผูว้ จิ ยั
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ชดั เจนดีข้ ึน
ลดบทบาทการเป็ นผูช้ ้ ี นาลง ให้นกั เรี ยนมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่ วมในการนาเสนอ วางแผน
ดาเนินการ และประเมินและสรุ ปผลการเรี ยนรู ้มากขึ้น ทาให้การดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นไป
ตามขั้นตอนที่กาหนด การดาเนินการแต่ละขั้นตอนมีประสิ ทธิภาพราบรื่ น และสนุกสนาน นักเรี ยน
มีความพึงพอใจในการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค TUANCHAI จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
พบว่า ผูว้ จิ ยั มีความหวังดี และมีความเมตตาช่วยเหลือนักเรี ยนให้สามารถลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งในและนอกชั้นเรี ยนด้วยความเต็มใจ กระตือรื อร้น เอาใจใส่ ดูแลขณะทากิจกรรมอย่าง
ใกล้ชิด ชี้แนะบอกขั้นตอนการเข้าถึงสื่ อออนไลน์ ให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ ว ผูว้ จิ ยั มีน้ าใจ มี
ความเอื้ออาทร หาของรางวัลและมอบเงินรางวัลให้นกั เรี ยนที่ทาผลงานและออกมานาเสนอผลงาน
ได้ดี ผูว้ จิ ยั ได้เสริ มแรงโดยให้คะแนนพิเศษแก่ทีมที่เชิญผูป้ กครองและชุมชนมาเข้าร่ วมกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ได้สาเร็ จ ผูว้ ิจยั มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจสอน ทาให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนด้วยเทคนิค TUANCHAI
แบบนี้อีก นักเรี ยนมีความประทับใจและศรัทธาครู ผสู ้ อนมากที่ได้ปรับปรุ งวิธีการสอนให้ตรงกับ
ความต้องการของนักเรี ยน
โดยสรุ ปพฤติกรรมของครู ผสู ้ อนเป็ นพฤติกรรมที่ดี ครู ผสู ้ อนต้องรักษามาตรฐาน
ในการสอนไว้ ถึงแม้วา่ ครู ผสู ้ อนจะใช้เทคนิค TUANCHAI ครู ผสู ้ อนควรเตรี ยมตัว เตรี ยมการสอน
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วางแผนการสอนให้ชดั เจน การดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ดว้ ยเทคนิค TUANCHAI จึงจะ
ประสบผลสาเร็ จ สิ่ งที่ครู ผสู ้ อนต้องปรับปรุ ง ได้แก่ สั่งงานมากเกินไป และให้ทางานหลายอย่าง
ให้เวลาทางานน้อย สั่งงานกระชั้นชิด
2) พฤติกรรมนักเรียน
จากการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ดว้ ยเทคนิค TUANCHAI ในวงจรที่ 3
พบว่า นักเรี ยนร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบ แบ่งหน้าที่กนั ทางาน มีความสามัคคีช่วยเหลือกัน
กระตือรื อร้น โดยดูจากการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม นักเรี ยนให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ได้ทุกขั้นตอน ซึ่ งสามารถสังเกตได้จากผูเ้ รี ยนสามารถกาหนดจุดประสงค์ในการเรี ยนรู ้ได้
อย่างถูกต้อง และร่ วมยกตัวอย่างบุคคลสาคัญในท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี ให้ความสนใจและมีความ
กระตือรื อร้นใน การร่ วมกิจกรรมการเรี ยน สังเกตได้จากการทางานเป็ นทีมในการนาเสนอผลงาน
จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนจานวน 10 คน พบว่า นักเรี ยนชอบเทคนิค TUANCHAI ตามลาดับคือ
เทคนิค Active Learning กำรเรี ยนรู้ ด้วยกำรปฏิบัติ เพราะนักเรี ยนเรี ยนรู ้และเข้าใจด้วยการลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง นักเรี ยนได้ร่วมสื บค้นหาคาตอบกับเพื่อน นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายนาเสนอและสรุ ป
ความคิดรวบยอดนักเรี ยนเปลี่ยนจากผูฟ้ ังมาเป็ นผูร้ ่ วมแสวงหาความรู ้ เทคนิค Help-เพื่อนช่ วย
เพื่อน เป็ นเพราะว่า การที่ครู ได้เสริ มแรงให้นกั เรี ยนมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน จะเกิดมิตรไมตรี
มีความเป็ นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน เกิดความสนุกและความสนใจใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้มากขึ้น เทคนิค Teamกำรทำงำนเป็ นทีม เป็ นเพราะ ว่าครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั นักเรี ยนรวมถึงผูป้ กครอง ทาให้มีความ
ร่ วมมือที่ดี เกิดความราบรื่ น ส่ งผลให้การทางานกลุ่มของนักเรี ยนมีการรวมตัวเป็ นทีมที่เหนียวแน่น
เกิดความมุ่งมัน่ ให้เกิดความสาเร็ จในผลของงานที่ได้รับมอบหมาย เทคนิค Net-working กำรสร้ ำง
เครื อข่ ำย เนื่ องจากนักเรี ยนได้ทากิจกรรมร่ วมกันโดยสมัครใจ มีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร มีความเอื้ออาทรซึ่ งกันและกันในกลุ่มเพื่อน รวมถึงเห็นประโยชน์ร่วมกันของเครื อข่าย ทา
ให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนนักเรี ยนด้วยกัน การเข้าถึงแหล่งความรู ้ ใช้เวลาน้อยลง
รวมถึงมีความพร้อมที่จะทากิจกรรมบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน จากการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
พบว่า นักเรี ยนร้อยละ 80 ชอบให้วทิ ยากรท้องถิ่นบรรยาย เพราะมีความเป็ นกันเองและมีมุขตลก
สนุกสนาน ทาให้ไม่น่าเบื่อ
2. สรุ ปปั ญหำทีพ่ บในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวงจรที่ 3
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ในด้านพฤติกรรมการสอน
ของผูว้ จิ ยั พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน ในวงจรที่ 3 มีการปรับปรุ งพัฒนาให้ดีข้ ึนตามลาดับ
นักเรี ยนให้ขอ้ คิดเห็นในสิ่ งที่เหมาะสมและสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการ
สอนในครั้งต่อๆไป ดังนี้
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1) สิ่ งทีเ่ หมำะสม
1. ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการทางานเป็ นทีมและนาไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนรู ้เป็ น
อย่างดี
2. ได้เรี ยนรู ้และศึกษาเทคนิคการประสานงานกับบุคคล หน่วยงานและฝ่ าย
ต่างๆได้
3. ได้เรี ยนรู ้ในการวางแผนการปฏิบตั ิงาน ในแต่ละครั้งที่มีการพัฒนาให้ดี
ยิง่ ขึ้นเรื่ อยๆ และมีการนาข้อบกพร่ องมาแก้ไขอยูต่ ลอดเวลา
4. ได้เรี ยนรู ้เทคนิคการสร้างภาระชิ้นงานให้ดีมีคุณภาพ จากตัวอย่างที่ครู นามา
ให้ดู และจากการรับฟังข้อเสนอที่แต่ละทีมได้รับ นามาปรับปรุ งพัฒนางานของทีมให้ดียงิ่ ขึ้นเรื่ อยๆ
5. ได้รับความภาคภูมิใจ เมื่อได้รับทราบว่าผลงานของทีมได้รับการนาเสนอ
เผยแพร่ เป็ นแบบอย่างแก่นกั เรี ยน โรงเรี ยน และชุมชน คณะประเมินโรงเรี ยน คณะที่มาศึกษาดูงาน
ของโรงเรี ยน
6. ได้เรี ยนรู ้โดยครู เป็ นแบบอย่างให้แก่นกั เรี ยน ในการเรี ยนรู ้เทคนิค
TUANCHAI ทั้ง 8 เทคนิค เป็ นปรากฏการณ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน สมบูรณ์ครบถ้วน
7. ได้รับการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้เทคนิ คทั้ง 8 เทคนิคเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จากการ
ให้ขอ้ ชี้แนะในการพัฒนาปรับปรุ งของครู จากการนาเสนอของแต่ละทีม
8. สร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นความสาคัญและนาไปสู่ เป้ าหมายร่ วมกัน
9. ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยความสามารถของตนเอง ในวิธีการที่ครู ช้ ี แนะ
10. เปิ ดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพที่มีในตัวตนอย่างเต็มที่
11.ได้รับการฝึ กทักษะการนาเสนอผลงานให้มีสาระ ความโดดเด่นประทับใจ
ผูฟ้ ัง
12. เกิดความภาคภูมิใจตนเองและทีม รักทีม ทีมเป็ นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน
กระตุน้ ให้ทุกคนมีพลังสร้างสรรค์ พร้อมเสี ยสละ ต่อสู ้ และพยายามนาทีมไปสู่ ความสาเร็ จ คือการ
เรี ยนรู ้ของทุกคน
13. ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการแปลกใหม่ สร้างความตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลา
14. ได้เรี ยนรู ้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่นกั เรี ยนชอบ เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
ในการนาไปใช้ปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน ให้เป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 4.0
2) สิ่ งทีค่ วรปรับปรุ ง
1. ฝึ กการประสานงานให้แก่นกั เรี ยนยังไม่คล่องสาหรับบางทีม ยังต้องมีการ
พัฒนาต่อไป
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2. เวลาในการเรี ยนรู ้มีจากัด กิจกรรมที่น่าสนใจจัดเตรี ยมไว้มีมาก แต่ไม่
สามารถจัดได้ครบถ้วน ด้วยข้อจากัดของเวลา
3. การสร้างทีมให้มีความเข้มแข็งมีคุณภาพ และประสบความสาเร็ จสู งสุ ดใน
การเรี ยนรู ้ยงั ไม่ครบทุกทีม ยังต้องใช้เวลาพัฒนาต่อไป
4. การพัฒนาการคิดแบบบูรณาการเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาความเข้าใจเพิ่มขึ้นสาหรับ
นักเรี ยน ยังต้องใช้เวลาฝึ กฝนการคิด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. นักเรี ยนบางคนยังมีทศั นคติ ค่านิยม ที่ไม่ถูกต้องในบางเรื่ องบางเหตุการณ์
6. กิจกรรมการสร้างเครื อข่าย (Networking) พบปั ญหาบางครั้งที่เรี ยน บางคน
ไม่ได้เอาโทรศัพท์มา หรื อไม่มีสัญญาณอินเทอร์ เน็ต จึงทาให้ขาดกิจกรรมการสื บค้นโดยใช้
โทรศัพท์ และไม่ผา่ นในกิจกรรมของเทคนิคการสร้างเครื อข่าย (Networking)
3. แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวงจรที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
1) หลังจากนักเรี ยนได้รับความรู ้เทคนิค การประสานงาน (Coordination) ได้ให้
นักเรี ยน ได้ทดลองนาไปใช้เชิญชวนผูป้ กครองและชุมชน เข้ามาร่ วมกิจกรรม ได้แก่ การประชุมชั้น
เรี ยน ร่ วมกิจกรรมวันสาคัญ การเป็ นวิทยากร และให้นกั เรี ยนทากิจกรรมสัมภาษณ์คนดีในชุมชนได้
สาเร็ จ
2) ผูว้ จิ ยั ปรับกิจกรรมที่นกั เรี ยนชื่นชอบ และเป็ นวิธีการที่ดี ประสบผลสาเร็ จ
นาไปปรับใช้กบั การศึกษาเรี ยนรู ้เรื่ องอื่นๆที่เหมาะสม เช่น เกมจิ๊กซอว์ การโต้วาที การแสดง
บทบาทสมมติ สามารถสร้างนาไปใช้สอนให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ที่มีความสนุก และมีความสุ ขได้ทุก
เรื่ อง
3) ผูว้ จิ ยั พยายามสร้างและพัฒนาให้ทีมมีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง เป็ นพื้นฐานที่
ช่วยให้สมาชิกในทีมประสบความสาเร็ จ และทีมก็จะประสบความสาเร็ จไปด้วยพร้อมกัน
4) ผูว้ จิ ยั ฝึ กการคิดแบบองค์รวมหรื อแบบบูรณาการ (Integration) บ่อยๆต่อเนื่ อง
โดยคิดจากสิ่ งรอบๆตัวในชี วิตประจาวัน นาไปสู่ องค์ความรู ้ และสามารถวางแผนทากิจกรรมบูรณา
การเรื่ องที่เรี ยน ด้วยการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆในหลากหลายวิชาที่เป็ นรู ปธรรม เช่น การแสดงบูรณา
การด้วยผังมโนทัศน์ การแสดงกิจกรรมด้วยเพลง การแสดงบทบาทสมมติ การโต้วาที ฯลฯ
5) ผูว้ จิ ยั ปรับแก้ทศั นคติ ค่านิ ยม ที่ไม่ถูกต้อง แก่นกั เรี ยนบางคน หมัน่ เรี ยกมา
พูดคุย ซักถามแนวความคิดเรื่ องอื่นๆ ปรับเปลี่ยนแนวความคิดโดยยกตัวอย่างและเหตุผลให้มีความ
เหมาะสม
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6) ในคาบเรี ยนที่นกั เรี ยนไม่มีโทรศัพท์ของตนเองที่พร้อมในการใช้สืบค้นใน
กิจกรรม การสร้างเครื อข่าย (Networking) อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ต่อจากเพื่อน เพื่อสื บค้นด้วย
ตนเองได้ ส่ งผลให้ทีมประสบความสาเร็ จในการมีงานสื บค้น ส่ งงานครบทุกคน
4 . ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เมื่อเรี ยนจบในวงจรที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบนักเรี ยนทั้ง 43 คน โดยใช้
แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9-16 มีผลสรุ ปตามตารางที่ 4 ดังนี้
ตำรำงที่ 4 แสดงผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ที่ผา่ นกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิค TUANCHAI กับการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ส22103
ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9-16
วงจรที่
3

จำนวน
นักเรียน
43

คะแนนเต็ม
30

คะแนน
สู งสุ ด
29

คะแนน
ต่ำสุ ด
19

คะแนน
เฉลีย่
26.49

คิดเป็ น
ร้ อยละ
88.29

จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4
ที่ผา่ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิค TUANCHAI กับการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ส22103
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.49 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.29
5. เสี ยงสะท้อนของนักเรียน
(1) ทาให้ได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน รู ้จกั ทางานทีเป็ นทีม แบ่งปั นความรู ้ เกิดความสามัคคี
กัน เข้าใจกันในทีมมากขึ้น
(2) ได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ได้ใช้ทรัพยากรการทากิจกรรม
ร่ วมกัน
(3) ได้เรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง เกิดความท้าทาย อยากเรี ยนอยากรู ้มากยิง่ ขึ้น
(4) ได้ติดต่อกันมีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนมากขึ้น มีการสร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงความรู ้
ขยายเครื อข่ายความรู ้แยกออกไปให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
(5) สานสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันรวมถึงผูป้ กครองและชุมชน ทาให้เกิดความสะดวก
ราบรื่ น ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกันมากยิง่ ขึ้น
(6) ได้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันระหว่างเพื่อน เกิดกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน
(7) มีค่านิยมและทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เกิดความมุ่งมัน่ ในการ
ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกันและเรี ยนรู ้ร่วมกัน
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(8) สามารถคิดวิเคราะห์ทาให้เกิดความรู ้แบบองค์รวม รวมถึงมีการบูรณาการ
ความรู ้ร่วมกับสาระความรู ้กบั วิชาอื่นๆ

ผลกำรเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน โดยใช้ เทคนิค TUANCHAI
ก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โดยใช้
เทคนิค TUANCHAI ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน รายวิชา สังคมศึกษา ส22103 ปรากฏผลการศึกษา
ตามตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โดยใช้
เทคนิค TUANCHAI ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน รายวิชาสังคมศึกษา ส22103
เลขที่

คะแนนสอบก่อนเรียน

คะแนนสอบหลังเรียน

D

D2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

43
24
44
38
36
37
45
43
44
47
42
44
49
32
37
38
38
44

53
55
56
53
51
53
54
57
57
56
57
56
53
47
57
53
53
55

10
31
22
15
15
16
9
14
13
9
15
12
4
15
20
15
15
11

100
961
484
225
225
256
81
196
169
81
225
144
16
225
400
225
225
121

149
เลขที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

คะแนนสอบก่อนเรียน
47
34
35
41
47
44
35
37
40
44
44
36
30
30
34
40
41
32
33
47
43
33
34
40
44
=1,690

คะแนนสอบหลังเรียน
57
56
55
56
55
54
54
54
55
54
53
55
53
52
53
54
56
56
55
57
53
55
56
52
53
=2,339

D
10
22
20
15
8
10
19
17
15
10
9
19
23
22
19
14
15
24
22
10
10
22
22
12
9
 D =649

D2

100
484
400
225
64
100
361
289
225
100
81
361
529
484
361
196
225
576
484
100
100
484
484
144
81
 D2

=11,057

150


S.D.
ร้อยละ

= 39.71
= 5.68
= 65.50

= 54.40
= 1.98
= 90.67

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 t = 18.058
จากตารางที่ 5 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2/4 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI รายวิชา สังคมศึกษา ส22103 พบว่า ใน
การทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 65.50 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.71 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5.68 และในการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนได้คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 90.67 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 54.40 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.98 ผลการเปรี ยบเทียบด้วย t-test ได้ค่า t ที่คานวณได้
ที่ระดับ .05 เท่ากับ 18.058 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้

ระดับเจตคติของนักเรียนต่ อกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยใช้ เทคนิค TUANCHAI
ระดับเจตคติของนักเรี ยนต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ในวงรอบที่ 3 ดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 แสดงผลการวัดระดับเจตคติของนักเรี ยนต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค
TUANCHAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 รายวิชาสังคมศึกษา ส22103
ในวงรอบที่ 3
รำยกำร
1. นักเรี ยนสนุกเมื่อได้ร่วมมือทากิจกรรมเป็ นกลุ่ม
2. นักเรี ยนทางานร่ วมกับคนอื่นๆได้
3. นักเรี ยนสังเกตพิจารณาทาความเข้าใจในสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้
4. นักเรี ยนแสวงหาหาคาตอบจากแหล่งความรู ้ดว้ ยวิธีต่างๆ
5. นักเรี ยนเรี ยนรู ้และเข้าใจด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
6. นักเรี ยนได้ร่วมสื บค้นหาคาตอบกับเพื่อน
7. มีการสร้างเครื อข่ายติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน
8. มีความสะดวกในการสื่ อสารเพื่อเชื่อมโยงงาน
9. มีการเชิญผูป้ กครองและชุมชนมาร่ วมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้



4.88
4.84
4.72
4.81
4.98
4.58
4.86
4.51
4.53

S.D.
0.22
0.24
0.31
0.25
0.08
0.37
0.23
0.38
0.37

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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รำยกำร
10. มีการรวมทีมทากิจกรรมช่วยเหลือการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
11. นักเรี ยนได้ช่วยเหลือดูแลกันระหว่างคนเก่งกับคนอ่อน
12. นักเรี ยนพิจารณาจาแนกการกระทาที่เหมาะสมและไม่
เหมาะสมได้
13. นักเรี ยนมีค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองดี
14. นักเรี ยนมีโอกาสในการคิด วางแผน และปฏิบตั ิกิจกรรม
ด้วยตนเอง
15. นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้แบบบูรณาการเชื่ อมโยงกับวิชาอื่น
รวมค่ ำเฉลีย่

4.95
4.63
4.79

S.D.
0.11
0.66
0.26

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.53

0.40

มากที่สุด

4.60

0.41

มากที่สุด

4.56
4.72

0.43
0.31

มากที่สุด
มากที่สุด



จากตาราง 6 พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 มีระดับเจตคติต่อการบริ หารจัดการ
ชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.72, S.D. = 0.31) และ
มีคะแนนอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกเทคนิค โดยเรี ยงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 4 ลาดับแรกคือ
ลาดับที่ 1 เทคนิค การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (Active Learning) “นักเรี ยนเรี ยนรู ้และ
เข้าใจด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง” (  = 4.98, S.D. = 0.08)
ลาดับที่ 2เทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อน (Help) “มีการรวมทีมทากิจกรรมช่วยเหลือการ
เรี ยนรู ้ระหว่างกัน” (  = 4.95, S.D. = 0.11)
ลาดับที่ 3 เทคนิค การทางานเป็ นทีม (Team) “นักเรี ยนสนุกเมื่อได้ร่วมมือทากิจกรรม
เป็ นกลุ่ม” (  = 4.88, S.D. = 0.22)
ลาดับที่ 4 เทคนิค การสร้างเครื อข่าย (Net-working) “มีการสร้างเครื อข่ายติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน” (  = 4.86, S.D. = 0.23)

สรุปผลกำรปฏิบัติกำรวิจัย
ในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI และใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ทั้ง 3 วงจร ซึ่ งมีผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี้
1. กิจกรรมกำรเรี ยนรู้
ในการวิจยั ครั้งนี้ได้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิ ค TUANCHAI ซึ่งมีแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด 16 แผน การจัดการเรี ยนรู ้ ใช้เวลาเรี ยน 16 ชัว่ โมง จากการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ท้ งั 3 วงจรที่ผา่ นมาพบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวงจรที่ 1 มีขอ้ บกพร่ องและพบปั ญหา
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มากกว่าวงจรอื่น เนื่องจากในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนแบ่งทีมๆ ละ 9 คน ให้
นักเรี ยนร่ วมกันสื บค้นหาความหมายคาว่า ประชาธิ ปไตย จากแหล่งความรู ้ต่างๆ ทาให้นกั เรี ยนส่ วน
ใหญ่ที่มีทกั ษะการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ต สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ ว จึงสรุ ปความรู ้ได้
กระชับครบถ้วนสมบูรณ์ดี ส่ วนนักเรี ยนที่ขาดทักษะการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ต ทาให้สรุ ปข้อมูลได้
น้อยและไม่ตรงประเด็น ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้แก้ปัญหาด้วยการให้คนเก่งที่มีทกั ษะการใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตดี
ได้ช่วยคนที่ยงั ขาดทักษะ ขณะที่นกั เรี ยนบางคนไม่มีโทรศัพท์ บางคนมีโทรศัพท์แต่ไม่มีสัญญาณ
อินเทอร์ เน็ต สามารถนาปั ญหานี้ไปแก้ไขต่อไป ด้านผูว้ ิจยั เองพบว่า ผูว้ จิ ยั มีความกระตือรื อร้น แต่
ขาดความรอบคอบในการอธิ บายเพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละเทคนิคอย่างชัดเจนก่อนสอน ทาให้
นักเรี ยนเกิดความสับสนในการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม ทาให้เกิดความล่าช้า ส่ วนแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 2 เน้นให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ร่ วมกันสื บค้นหาคาตอบกับเพื่อน ร่ วมกัน
อภิปราย นาเสนอ และสรุ ปความคิดรวบยอด นักเรี ยนบางกลุ่มขาดการวางแผนในการสร้าง
เครื อข่ายติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันและกัน ทาให้ได้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน ด้านผูว้ จิ ยั ได้ให้
นักเรี ยนสร้างกลุ่มไลน์และเชิ ญผูป้ กครองเข้ามาร่ วมในกลุ่มไลน์ แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เอื้อ
ประโยชน์ระหว่างกัน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 ให้นกั เรี ยนรวมทีมทากิจกรรมช่วยเหลือกัน
ระหว่างการเรี ยนรู ้ เพื่อศึกษาหาความรู ้ใหม่จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย นักเรี ยนได้ทาหน้าที่
หมุนเวียนบทบาทกันภายในทีม พบว่า นักเรี ยนบางคนขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย นักเรี ยนบางคนยังไม่รู้จกั หน้าที่ ไม่ช่วยเหลือเพื่อนทางาน เล่นหยอกล้อกันในขณะทา
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้เสริ มแรงโดยการให้รางวัลแก่กลุ่มที่ได้คะแนนสู ง และได้ช้ ีแนะ แก่กลุ่มที่
ได้คะแนนน้อย ทั้งให้มีการทบทวนแบ่งหน้าที่กนั ใหม่ จนทาให้ทุกกลุ่มทีมประสบความสาเร็ จใน
การทางานกลุ่มด้วยกันทุกคน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 ให้นกั เรี ยนพิจารณาจาแนกการกระทา
ที่เหมาะสม และการกระทาที่ไม่เหมาะสม สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ วิจารณ์ การกระทาของบุคคลที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม นักเรี ยนได้ช่วยกันกาหนดแนว
ปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง โดยมีผวู ้ จิ ยั ร่ วมรับทราบกติกา นอกจากนี้นกั เรี ยนได้มีโอกาสในการคิด
การลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง เชื่อมโยงหลายวิชาเป็ นเนื้ อหาเดียวกัน นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ใน
ลักษณะองค์รวม นาผลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน เครื อข่ายติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและร่ วมมือกันด้วยความสมัครใจ มีการสนับสนุน และอานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกใน
เครื อข่าย มีความสัมพันธ์ฉนั ท์เพื่อน ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5-8 ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนองค์ความรู ้
และเสริ มสาระจุดมุ่งเน้นของเทคนิค TUANCHAI แล้วแบ่งทีมโดยมุ่งเน้นให้ มีการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบร่ วมกันทุกคนตามความถนัดและความสามารถ และได้ติดต่อประสานงานชุ มชนเพื่อพา
นักเรี ยนออกไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน รวมถึงได้ช้ ีแนะการร่ วมกิจกรรมชุมชนกับผูป้ กครอง
นอกจากนี้มีการแก้ปัญหาจากวงจรที่ 1 โดยให้นกั เรี ยนที่ไม่มีโทรศัพท์สามารถยืมใช้จากเพื่อนได้
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และสามารถแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เพื่อนในทีม ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5-8 ผูว้ จิ ยั ได้
ทบทวน องค์ความรู ้และเสริ มสาระจุดมุ่งเน้นของเทคนิค TUANCHAI ได้นาเทคนิควิธีการที่
หลากหลายมาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ วาดภาพ/ทาผังมโนทัศน์ ทาโมเดลอนุสาวรี ย ์
ประชาธิ ปไตย จัดป้ ายนิเทศ พาไปชมนิทรรศการ ดูภาพตัวอย่าง ให้ดูวดิ ีทศั น์ ให้นกั เรี ยนได้มีอิสระ
ในการแบ่งทีมตามความสมัครใจ สามารถเลือกเพื่อนที่สนิ ทกันเป็ นสมาชิกทีม ในทีมให้จบั คู่โดย
คนเก่งช่วยคนอ่อน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเลือกแหล่งเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม ฝึ กใช้เทคนิค การ
ประสานงาน (Coordination) นาความรู ้เทคนิค ค่านิยมที่ดี (Attitude) ปลูกฝังให้นกั เรี ยนได้ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
ผลทีไ่ ด้ จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ โดยใช้เทคนิค TUANCHAI คือ นักเรี ยนได้
ทางานร่ วมกันเป็ นทีมเกิดความสามัคคีร่วมใจ มีการดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในกลุ่ม ได้ทา
กิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรร่ วมกัน มุ่งแสวงหาคาตอบจากแหล่งความรู ้ต่างๆ ที่หลากหลาย นักเรี ยนได้
ลงมือปฏิบตั ิจริ ง เกิดประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ ได้สัมผัสกับแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสถานที่จริ ง มีการ
ติดต่อสัมพันธ์เพื่อนเพื่อชักชวนให้ร่วมเป็ นเครื อข่าย มีการสานสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชนเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่ วมและเป็ นแบบอย่างของค่านิยมที่ดี มีการบูรณาการวิชาสังคมศึกษากับวิชาอื่นๆ
เกิดความรู ้เป็ นองค์รวม มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ที่ดี นักเรี ยนมีความสุ ขและเพลิดเพลินในการ
เรี ยน มีความกระตือรื อร้นใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้มากขึ้น ทาให้มีความขยันตั้งใจเรี ยนให้ความร่ วมมือในการทา
กิจกรรมเป็ นอย่างดี มีผลการเรี ยนรู ้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้กาหนดไว้
2. พฤติกรรมของผู้วจิ ัย ในวงจรที่ 1 ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนสร้างเครื อข่ายติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ขณะที่ขาดการวางแผนที่ดี ขาดการเตรี ยมความพร้อม ขาดการ
ประสานงานที่ดีกบั วิทยากร ทาให้วทิ ยากรผูบ้ รรยาย บุคคลที่ให้สัมภาษณ์เตรี ยมการไม่ทนั ซึ่ งใน
วงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาปรับปรุ งพฤติกรรมเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการประสานงานกับ
หน่วยงาน สานสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน เพิ่มความรอบคอบ และเพิ่มความกระตือรื อร้นให้
มากขึ้น สื บค้นข้อมูลเพิม่ เติมและปรับปรุ งตนเองอยูเ่ สมอ มีความอดทนพร้อมที่จะรับฟั งคาปรึ กษา
รวมทั้งมีการเสริ มสาระจุดมุ่งเน้นของเทคนิ ค TUANCHAI ทั้ง 8 เทคนิค เพื่อสร้างความเข้าใจให้ลุ่ม
ลึกมากขึ้น ผูว้ จิ ยั ได้ใคร่ ครวญไปมาจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนว่า การจัดการเรี ยนการ
สอนบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้เพียงไร จึงนาไปสู่ การปรับแผนจัดการเรี ยนรู ้ในวงจร
ถัดไป ทั้งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ได้รับรู ้สิ่งต่างๆที่นกั เรี ยนไม่ได้พูดถึงในการให้สัมภาษณ์ เกิด
มุมมองจากภายใน สามารถนาไปใช้ในการแปลความหมายในขั้นการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้เป็ นอย่างดี
ในการสัมภาษณ์นกั เรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ใช้ทกั ษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีการใช้คาพูดที่
เหมาะสม และใช้ทกั ษะการฟังอย่างตั้งใจ จนได้ขอ้ มูลที่มาจากการเปิ ดใจ เป็ นข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาแผนในขั้นต่อไป
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3. พฤติกรรมของนักเรียน นักเรี ยนร่ วมแรงร่ วมใจกันทางานกันเป็ นทีม มีความสนใจ
เรี ยน กระตือรื อร้นในการเรี ยนมากขึ้น มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง เอาใจใส่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่ม นักเรี ยนบางกลุ่มที่ขาดความรับผิดชอบทาให้ส่งงาน
ไม่ทนั เวลาทาให้ได้คะแนนน้อย เมื่อได้รับการเสริ มแรงจากครู แล้ว ก็มีกาลังใจและได้พยายาม
ปรับปรุ งตั้งใจค้นคว้าทางานมากขึ้น โดยดูได้จากการตรวจชิ้นงาน โครงงาน สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม นักเรี ยนช่วยเพื่อนทางานกลุ่มนอกเวลาเรี ยน มีการดูแลช่วยเหลือกันและกันอย่างเอื้อ
อาทร มีการจัดระเบียบการทางานของกลุ่ม นักเรี ยนได้สร้างสรรค์เครื อข่ายติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร มีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอน มีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนมากขึ้น มีความรับผิดชอบในหน้าที่
มากยิง่ ขึ้น ได้เรี ยนรู ้การประสานงานเชิญชวนผูป้ กครองและชุมชนมาร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้
เรี ยนรู ้และรู ้คุณค่าแบบอย่างของค่านิยมที่ดีจากผูป้ กครองและชุมชน เกิดความรู ้ในลักษณะองค์รวม
ในการบูรณาการการเรี ยนรู ้วิชาสังคมศึกษากับวิชาอื่นๆได้ มีความสุ ขในบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ที่
มีชีวติ ชีวา นักเรี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้จากห้องเรี ยนไปใช้ในชีวติ ประจาวันในครอบครัวของ
ตนเองและชุมชนได้เป็ นอย่างดี เกิดความตระหนักรู ้ที่จะปฏิบตั ิและดารงตนให้เป็ นพลเมืองดีของ
สังคม

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 2/4 รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบและอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สามารถพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีพฒั นาการที่ดีข้ ึน ปรากฏ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ผ่านคู่มือ
การจัดกิจกรรม การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 - 16 ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ปรากฏว่า หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05 ทั้งนี้ผลการวัดระดับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้
เทคนิค TUANCHAI ในภาพรวม เท่ากับ มากที่สุด (  = 4.72, S.D. = 0.31) เป็ นเพราะว่า ในแต่ละ
เทคนิคนั้นประกอบด้วยแนวทางการปฏิบตั ิที่ไม่ซบั ซ้อน นักเรี ยนสามารถนาไปใช้สู่การปฏิบตั ิได้
เป็ นอย่างดี เพียงแต่ใช้ความต่อเนื่ องและความสม่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนองค์ความรู ้ของ
เทคนิคเดิมและ เสริ มสาระจุดมุ่งเน้นในวงจรถัดไป ซึ่งจาเป็ นต้องมีการควบคุมการปฏิบตั ิการให้
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในแผน โดยมีการสะท้อนผลการปฏิบตั ิการในแต่ละขั้นตอนแต่ละวงจร ทาให้
ผูว้ จิ ยั ทราบผลการดาเนินงานในวงจรก่อน และหาทางแก้ไขปั ญหาเป็ นระยะ ๆ มีการร่ วมมือ
ระหว่างครู และนักเรี ยน ในการนาเสนอประเด็นปั ญหาไปสู่ กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็ นขั้นเป็ น
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ตอนและเป็ นระบบยิง่ ขึ้น นาไปสู่ การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในวงจรที่ 2 และ 3 ทาให้ผลการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI เกิดพัฒนาการในการจัดการเรี ยนการสอนที่ดี
ขึ้นเป็ นลาดับ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ทุกประการ ซึ่ งขั้นตอนและ
กระบวนการปฏิบตั ิการวิจยั เป็ นไปตามแนวคิดของเคมมิสและแมคทาคกาท (Kemmis &
McTaggart) และงานวิจยั ของธงชาติ วงษ์สวรรค์ (2558 : บทคัดย่อ) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ประทวน มูลหว้า (2551 : 15-16) ที่ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั สมรรถนะการบริ หารจัดการ
ชั้นเรี ยนของครู ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 1 มีผลการวิจยั มีดงั นี้ 1. สมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนของครู ระดับ
มัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1
โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการกากับดูแลชั้นเรี ยน
ด้านการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และด้านการจัดบรรยากาศการจัดการเรี ยนการสอน 2. การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบุคคลกับสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนของครู ระดับ
มัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1
พบว่า ทัศนคติของครู ต่อนักเรี ยน การเห็นคุณค่าในตนเอง การนิเทศภายใน การส่ งเสริ มการทาวิจยั
ในชั้นเรี ยน บรรยากาศในโรงเรี ยนแบบประสานสัมพันธ์ของงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับสมรรถนะการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยนทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และบุคลิกภาพมี
ความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ากับสมรรถนะการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนทั้งโดยภาพรวมและ
รายด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจยั ของพิชยั ศักดิ์ เจริ ญศรี (2552 : 92-95) ได้
พัฒนาระบบการบริ หารการจัดการชั้นเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา พบว่า ความสามารถ
ด้านระบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่พฒั นาขึ้น เป็ นระบบที่
สนับสนุนการทางานด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการข้อมูลนักเรี ยน การจัดการข้อมูลระดับชั้น การจัด
ข้อมูลครู ประจาวิชา การจัดการข้อมูลรายวิชา การจัดการข้อมูลตารางเรี ยน การจัดการข้อมูลคะแนน
ด้านต่างๆ การรายงานผลการประเมินด้านต่าง ๆ การตรวจสอบการเข้าเรี ยนโดยการทางานทั้งหมด
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต สามารถลดปัญหาการตรวจสอบ เวลาการเข้าเรี ยน การประเมินผล
การเรี ยน และการประเมินด้านต่างๆสามารถกากับติดตามนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน และพบว่า
การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนสาหรับโรงเรี ยนมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเชิง
ปริ มาณเท่ากับ 8.80 และผลการประเมินเชิงคุณภาพ เป็ นระบบงานที่มีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับดี
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในระบบงานของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาได้ และงานวิจยั ของซิน
(Zin. 2003 : 4276-A) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนกับการ
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พัฒนาการเรี ยนรู ้โดยต้องการทราบผลที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ในการสอน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มใช้กล
ยุทธ์การแก้ปัญหาที่อาศัยแผนที่ชดั เจนเป็ นฐาน (SBT) และกลุ่มใช้กลยุทธ์การสอนแบบใช้เหตุผล
และประสบการณ์ทวั่ ไปแบบดั้งเดิม (TI) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่ งมีความ
บกพร่ องทางความสามารถในการเรี ยน และมีปัญหาในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า
นักเรี ยนกลุ่มใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาที่อาศัยแผนที่ชดั เจนเป็ นฐาน สามารถพรรณนาการแก้ปัญหา
การใช้คาทางคณิ ตศาสตร์ การรักษาคาทางคณิ ตศาสตร์ และความคงทนในการเรี ยนรู ้ (หลังจาก
เรี ยนไปแล้ว 3 สัปดาห์) ได้ดีกว่านักเรี ยนกลุ่มใช้กลยุทธ์การสอนแบบใช้เหตุผลและประสบการณ์
ทัว่ ไปแบบดั้งเดิมอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติ
อนึ่งจากการอภิปรายผลการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนโดยใช้เทคนิค TUANCHAI ใน
ภาพรวม สามารถแจกแจงอภิปรายผลของการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 รายเทคนิค ตามลาดับดังนี้
1. เทคนิค 1 กำรทำงำนเป็ นทีม (T = Team) การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค
การทางานเป็ นทีม เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สามารถพัฒนาการเรี ยนการสอน
ที่พฒั นาขึ้นตามลาดับวงจร จากวงจรที่ 1 ถึงวงจรที่ 3 เพราะเมื่อครู แนะนาเทคนิคการทางานเป็ นทีม
แก่นกั เรี ยนในวงจรที่ 1 แล้ว จากนั้นครู ได้ทบทวนองค์ความรู ้เดิมและเสริ มสาระในจุดมุ่งเน้นของ
เทคนิคการทางานเป็ นทีมในวงจรที่ 2 และ 3 ตามลาดับ พร้อมมอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้
เทคนิคดังกล่าว ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิอย่างหลากหลายและต่อเนื่ อง ปรากฏในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 1, 5 และ 9 ทาให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึนในแต่ละวงจรถัดไป ซึ่งครู อาศัยการ
สังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และการกระทาของนักเรี ยนปรากฏในบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรี ยน และบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยนในวงจรที่ 1-3 อนึ่งจากสรุ ปปัญหาที่พบในวงจรที่
1-3 พบว่า สิ่ งที่เหมาะสมมีจานวนข้อเพิม่ มากขึ้น ขณะที่สิ่งที่ควรปรับปรุ งมีจานวนข้อลดน้อยลง
อย่างเห็นได้ชดั นาไปสู่ การสะท้อนผลของปั ญหา และบริ บทของปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไขเป็ น
ศูนย์กลาง โดยครู สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวมาปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละวงจรถัดไปได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น ปรากฏในแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในวงจรที่
1-3 ซึ่งผลการวัดระดับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิคการ
ทางานเป็ นทีม เท่ากับ มากที่สุด (  = 4.88, S.D. = 0.22) เป็ นเพราะว่า ครู ได้ใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการทางานเป็ นทีม มีการแบ่งนักเรี ยนในชั้นเรี ยนเป็ นทีมย่อย มีการกาหนดและแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ กาหนดวัตถุประสงค์ของทีมร่ วมกัน กาหนดเป้ าหมายเดียวกันต้องการให้งานสาเร็ จ
สร้างกติการ่ วมกันที่ดี มีการเปลี่ยนกันนาเสนอ เกิดความร่ วมมือที่ดีร่วมคิดร่ วมทา มีความสามัคคี
ในหมู่คณะแสดงถึงพลังของทีม มีความไว้วางใจกันเชื่ อมัน่ กันและกัน เกิดความราบรื่ นคล่องตัว
เกิดบรรยากาศที่ดีในการทางานร่ วมกัน มีการเสวนาของกลุ่มเพื่อแสวงหาความรู ้อย่างเป็ นอิสระ
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ขณะที่ครู คอยกระตุน้ ให้แต่ละทีมปฏิบตั ิกิจกรรมสื บค้นความรู ้ จึงส่ งผลให้การทางานกลุ่มของ
นักเรี ยนประสบความสาเร็ จที่วางไว้ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภรณ์ศุมา ฤทธิ ไกรวรกุล (2560 : 1380) ได้ทาการศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถ ในการทางานกลุ่ม เรื่ อง ภูมิศาสตร์ ทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริ กา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับ
เทคนิคการใช้ผงั กราฟิ ก ผลการวิจยั พบว่า 1. ความสามารถในการทางานกลุ่ม ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิคการใช้ผงั
กราฟิ ก พบว่า คะแนนความสามารถในการทางานกลุ่มเพิ่มสู งขึ้น 2. ความสามารถในการสร้างผัง
กราฟิ ก ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับ
เทคนิคการใช้ผงั กราฟิ ก สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ ร้อยละ 70 3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิคการใช้ผงั กราฟิ ก
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิคการใช้ผงั
กราฟิ ก ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้ ด้านบรรยากาศการเรี ยนรู ้ พบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิคการใช้ผงั กราฟิ ก เป็ นการจัดกิจกรรมที่ทาให้นกั เรี ยน
รู ้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น เพลิดเพลิน และเร้าใจ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับเทคนิคการใช้ผงั กราฟิ ก ช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น และงานวิจยั ของจารุ วรรณ ยิง่ ยงค์ (2559 : 1595) ได้ทาการศึกษาการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้วย
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า 1. พัฒนาการ
คุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ระหว่าง
เรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีพฒั นาการจากระดับปาน
กลางไปสู ง 2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวน โดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สืบสวนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด และงานวิจยั ของอภิญญา สิ งห์สมบัติ (2545 : ง) ได้ศึกษาวิจยั การ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง สิ ทธิและหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
และศึกษาทักษะการทางานกลุ่มของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือ
กันเรี ยนรู ้และวิธีสอนตามแนวคู่มือครู ผลการวิจยั พบว่า 1. ทักษะการทางานกลุ่ม ซึ่ งประเมินโดยครู
พบว่า นักเรี ยนที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ มีทกั ษะการทางานกลุ่ม อยูใ่ นระดับมาก
(  = 4.10, S.D. = 0.52) ส่ วนนักเรี ยนที่สอนด้วยวิธีสอนตามแนวคู่มือครู มีทกั ษะการทางานกลุ่ม
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อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.24 , S.D = 0.67) และจากการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานกลุ่ม
ประเมินโดยนักเรี ยนเป็ นกลุ่ม พบว่า นักเรี ยนที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ มีพฤติกรรม
ปฏิบตั ิงานกลุ่มบ่อยครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 62.96 และนักเรี ยนที่สอน ด้วยวิธีสอนตามแนวคู่มือครู มี
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานกลุ่มบ่อยครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 54.32 2. ความคิดเห็นต่อการสอนด้วยวิธี
สอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้และด้วยวิธีสอนตามแนวคู่มือครู พบว่า ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
นักเรี ยนที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นว่า นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่กาหนดอยูใ่ นระดับมากที่สุด
(  = 4.81, S.D = 0.43) ในขณะที่นกั เรี ยนที่สอนด้วยวิธีสอนตามแนวคู่มือครู มีความคิดเห็นใน
เรื่ องเดียวกันอยูใ่ นระดับปานกลาง(  = 3.20, S.D. = 0.80)ด้านบรรยากาศในการเรี ยนการสอน
นักเรี ยนที่สอนด้วยวิธีแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้มีความคิดเห็นว่าบรรยากาศในการเรี ยนการสอน
เหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรี ยนที่มุ่งให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น และกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
กระตือรื อร้นที่จะร่ วมกันเรี ยนรู ้ เพื่อความสาเร็ จของกลุ่มอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.26, S.D. = 0.64 )
ในขณะที่นกั เรี ยนที่สอนด้วยวิธีสอนตามแนวคู่มือครู มีความคิดเห็นในเรื่ องเดียวกันอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (  = 3.26, S.D. = 0.79)
2. เทคนิค 2 กำรเรี ยนรู้ และเข้ ำใจ (U = Understanding) การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้และเข้าใจ เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สามารถ
พัฒนาการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นตามลาดับวงจร จากวงจรที่ 1 ถึงวงจรที่ 3 เพราะเมื่อครู แนะนา
การใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้และเข้าใจแก่นกั เรี ยนในวงจรที่ 1 แล้ว จากนั้นครู ได้ทบทวนองค์ความรู ้เดิม
และเสริ มสาระในจุดมุ่งเน้นของเทคนิคการเรี ยนรู ้และเข้าใจในวงจรที่ 2 และ 3 ตามลาดับ พร้อมกับ
มอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้เทคนิ คดังกล่าว ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิอย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง ปรากฏในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1, 5 และ 10 ทาให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน
ในแต่วงจรถัดไป ซึ่ งครู อาศัยการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และการกระทาของนักเรี ยน
ปรากฏในบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน และบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยนในวงจรที่ 1-3
อนึ่งจากสรุ ปปั ญหาที่พบในวงจรที่ 1-3 พบว่า สิ่ งที่เหมาะสมมีจานวนข้อเพิม่ มากขึ้น ขณะที่สิ่งที่
ควรปรับปรุ งมีจานวนข้อลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั นาไปสู่ การสะท้อนผลของปั ญหาและบริ บท
ของปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไขเป็ นศูนย์กลาง โดยครู สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวมาปรับแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละวงจรถัดไปได้อย่าง มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น ปรากฏในแนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหาในวงจรที่ 1-3 ซึ่งผลการวัดระดับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารจัดการชั้น
เรี ยน โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้และเข้าใจ เท่ากับ มากที่สุด (  = 4.81, S.D. = 0.25) เป็ นเพราะว่า
นักเรี ยนรู ้จกั สังเกต พิจารณาทาความเข้าใจในสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ ช่วยกันตั้งประเด็นคาถามให้
ครอบคลุมและหลากหลาย นาคาถามมาตั้งเป็ นวัตถุประสงค์ แล้วนาวัตถุประสงค์มาประชุมวางแผน
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กาหนดแนวปฏิบตั ิ สื บค้นความรู ้และแสวงหาคาตอบจากแหล่งความรู ้ดว้ ยวิธีต่างๆ นักเรี ยนได้รับ
ประสบการณ์ตรงในเรื่ องที่เรี ยน ได้เรี ยนรู ้สภาพความเป็ นจริ ง สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ทาให้เกิดความเข้าใจและเกิดเจตคติที่ดีต่อผลการเรี ยนรู ้ จนสามารสรุ ปความคิดรวบยอดเป็ นผังมโน
ทัศน์ได้ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ฐิติยา เนตรวงษ์ (2556 : บทคัดย่อ)ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษาส่ งผล
ต่อความตระหนักในวัฒนธรรมไทย และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหลักสู ตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนรายวิชา การจัดการศูนย์บริ การ
สารสนเทศ จานวน 56 คน ตอนเรี ยน A1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ผลการศึกษาพบว่า 1)
การจัดการเรี ยนการสอนโดยวิธีการไปทัศนศึกษา สามารถเพิ่มความตระหนักในวัฒนธรรมไทย
และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ให้แก่นกั ศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2) ความตระหนัก
ในวัฒนธรรมไทยหลังเรี ยนโดยวิธีการไปทัศนศึกษา สู งกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน โดยวิธีการไปทัศนศึกษา สู งกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และงานวิจยั ของอัจฉรา อินทร์ นอ้ ย (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจยั
เรื่ อง ผลการสอนโดยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบแผนที่ความคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายประถม) ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
เศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ของนักเรี ยนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 3 ที่เรี ยนด้วยวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping)หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจยั ของภัทราภรณ์ พิทกั ษ์ธรรม (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
การศึกษาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสามารถด้านการคิด การวิเคราะห์ และ
เจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้
โดยใช้กิจกรรมสร้างแผนภูมิมโนทัศน์กบั การสอนตามคู่มือครู ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับ
การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้กิจกรรมสร้างแผนภูมิมโนทัศน์ กับการสอนตามคู่มือครู
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแตกต่างกัน โดยนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้กิจกรรมสร้างแผนผังมโนทัศน์ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้การสอนตามคู่มือครู
3. เทคนิค 3 กำรเรี ยนรู้ ด้วยกำรปฏิบัติ (A = Active Learning) การบริ หารจัดการชั้น
เรี ยน โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่
สามารถพัฒนาการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนให้พฒั นาขึ้นตามลาดับวงจร จากวงจรที่ 1 ถึงวงจรที่ 3
เพราะเมื่อครู แนะนาเทคนิคการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิแก่นกั เรี ยนในวงจรที่ 1 แล้ว จากนั้นครู ได้
ทบทวนองค์ความรู ้เดิมและเสริ มสาระในจุดมุ่งเน้นของเทคนิคการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิในวงจรที่ 2
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และ 3 ตามลาดับ พร้อมมอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้เทคนิคดังกล่าว ให้นกั เรี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิอย่างหลากหลายและต่อเนื่ อง ปรากฏในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2, 6 และ 11 ทาให้นกั เรี ยนมี
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึนในแต่วงจรถัดไป ซึ่ งครู อาศัยการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และ
การกระทาของนักเรี ยนปรากฏในบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน และบันทึ กการสัมภาษณ์
นักเรี ยนในวงจรที่ 1- 3 อนึ่งจากสรุ ปปัญหาที่พบในวงจรที่ 1-3 พบว่า สิ่ งที่เหมาะสมมีจานวนข้อ
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่สิ่งที่ควรปรับปรุ ง มีจานวนข้อลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั นาไปสู่ การสะท้อนผล
ของปั ญหาและบริ บทของปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไขเป็ นศูนย์กลาง โดยครู สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวมา
ปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละวงจรถัดไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
ปรากฏในแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในวงจรที่ 1-3 ซึ่งผลการวัดระดับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อ
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ เท่ากับ มากที่สุด (  = 4.98,
S.D. = 0.08) เป็ นเพราะว่า นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง มีการร่ วมกัน
อภิปรายนาเสนอและสรุ ปความคิดรวบยอด รวมถึงได้ร่วมกันสื บค้นหาคาตอบกับเพื่อน มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน นักเรี ยนได้เปลี่ยนจากผูฟ้ ังมาเป็ นผูร้ ่ วมกิจกรรม
แสวงหาความรู ้ ทาให้มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน เป็ นการกระตุน้ ความคิดที่จะใฝ่ แสวงหา
ความรู ้ ทาให้นกั เรี ยนสามารถจัดระบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มุ่งทางานที่ทา้ ทายความสามารถและมี
ความยุง่ ยาก สามารถคิดแก้ปัญหา นาเสนอความรู ้ประยุกต์ใช้หรื อลงมือปฏิบตั ิได้จริ ง ก่อให้เกิด
ความมีวนิ ยั ในการทางาน อย่างเป็ นระบบ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของไพศาล บรรจุสุวรรณ (2561 : 1) ได้ทาการศึกษารู ปแบบ การจัดการเรี ยนการสอนแบบเชิงรุ ก
(Active Learning) ยกระดับความรู ้สู่ความเข้าใจการเมืองและประชาธิ ปไตยในเชิงเปรี ยบเทียบ
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการจัดการเรี ยนการสอนแบบเชิงรุ กทั้ง 4 รู ปแบบ ต่างสนับสนุ น ส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างประชาธิ ปไตยแบบไทยกับประชาธิ ปไตย
แบบสากล โดยรู ปแบบกรณี ศึกษาจากคลิปวิดีโอเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบเชิงรุ กที่
มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด ในการยกระดับความรู ้ความเข้าใจ สะท้อนให้เห็นจากการที่ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
ถึงเส้นแบ่งระหว่างประชาธิ ปไตย ทั้งสองแบบได้ดี ซึ่ งจาแนกความแตกต่างระหว่างประชาธิ ปไตย
ทั้งสองแบบด้วยแนวคิดเรื่ องการรัฐประหารกับการเลือกตั้ง และงานวิจยั ของ สมบูรณ์ จารุ ณะ
(2558 : 402) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการอภิปรายกลุ่มเรื่ อง
พระพุทธศาสนาน่ารู ้ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อ
โสตทัศน์ ผลการวิจยั พบว่า 1. ความสามารถในการอภิปรายกลุ่ม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่จดั การเรี ยนรู ้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสตทัศน์ ในภาพรวมอยูด่ ว้ ยในระดับมาก 2. ความ
คิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อโสต
ทัศน์ ในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากที่สุด และงานวิจยั ของสัญญา ภัทรากร (2552 : 152) ได้ศึกษา
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ผลของการจัดการเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้นที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่ อสารทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เรื่ อง ความน่าจะเป็ น พบว่า ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้น เรื่ อง ความน่าจะเป็ น สู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้น เรื่ อง ความน่าจะเป็ น ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ขึ้นไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั จะเห็นได้
ว่า การจัดการเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้น (Active Learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้โดยที่ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมในห้องเรี ยน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อนและเพื่อนในชั้นเรี ยนจนเกิด
องค์ความรู ้ใหม่ข้ ึนมา ซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4. เทคนิค 4 กำรสร้ ำงเครื อข่ ำย (N = Networking) การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดย
ใช้เทคนิคการสร้างเครื อข่าย เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สามารถพัฒนาการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยนให้พฒั นาขึ้นตามลาดับวงจร จากวงจรที่ 1 ถึงวงจรที่ 3 เพราะเมื่อครู แนะนา
เทคนิคการสร้างเครื อข่ายแก่นกั เรี ยนในวงจรที่ 1 แล้ว จากนั้นครู ได้ทบทวนองค์ความรู ้เดิมและ
เสริ มสาระในจุดมุ่งเน้นของเทคนิคการสร้างเครื อข่ายในวงจรที่ 2 และ 3 ตามลาดับ พร้อมมอบ
กิจกรรมการเรี ยน การสอนที่ใช้เทคนิคดังกล่าว ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิอย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง ปรากฏในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2, 6 และ 12 ทาให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน
ในแต่วงจรถัดไป ซึ่ งครู อาศัยการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และการกระทาของนักเรี ยน
ปรากฏในบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน และบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยนในวงจรที่ 1-3
อนึ่งจากสรุ ปปั ญหาที่พบ ในวงจรที่ 1-3 พบว่า สิ่ งที่เหมาะสมมีจานวนข้อเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ สิ่ ง
ที่ควรปรับปรุ งมีจานวนข้อลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั นาไปสู่ การสะท้อนผลของปัญหาและบริ บท
ของปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไขเป็ นศูนย์กลาง โดยครู สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวมาปรับแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละวงจรถัดไปได้อย่าง มีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น ปรากฏในแนวทาง
ในการแก้ไขปั ญหาในวงจรที่ 1-3 ซึ่งผลการวัดระดับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารจัดการ
ชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิคการสร้างเครื อข่าย เท่ากับ มากที่สุด (  = 4.95, S.D. = 0.11) เป็ นเพราะว่า
นักเรี ยนได้ร่วมกันสร้างเครื อข่ายความรู ้โดยสมัครใจ มีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
กัน มีความเอื้ออาทรซึ่ งกันและกันในกลุ่มเพื่อน มีแนวทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีการ
สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้สมาชิกในเครื อข่าย ทั้งยังได้เชิญชวนผูป้ กครองเข้ากลุ่มไลน์
เพื่อจักได้แสดงความคิดเห็นในผลงานของนักเรี ยนและให้ขอชี้แนะที่เป็ นประโยชน์ ทาให้นกั เรี ยน
ตระหนักและเห็นประโยชน์ร่วมกันของเครื อข่าย ทาให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนนักเรี ยน
ด้วยกัน การเข้าถึงแหล่งความรู ้ใช้เวลาน้อยลง สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทาให้สามารถสั่งสมวิธีคิด
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ในการแก้ปัญหาได้ ได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข เกิดความเป็ นระเบียบวินยั ในการทางาน รวมถึงมี
ความพร้อมที่จะทากิจกรรมบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเพ็ญพนอ
พ่วงแพ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Media) ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจยั พบว่า 1.
พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยภาพรวมพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีประสบการณ์ในการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 5 ปี เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากกว่า 10 ครั้ง และมีระยะเวลาแต่ละครั้ง
นาน 5-7 ชัว่ โมง โดยใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์จากที่บา้ นหรื อหอพัก มีวตั ถุประสงค์ของการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อสามารถ
ติดต่อสื่ อสารและใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยวิธีศึกษาด้วยตนเอง และพบว่า ส่ วนใหญ่
นักศึกษาวิชาชีพครู เข้าใช้งานเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภท Facebook มากที่สุด
2. ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อการใช้ประโยชน์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Media) โดยภาพรวมพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้อยูใ่ นระดับมาก คือ
ด้านความบันเทิงมากที่สุด รองลงมาด้านการศึกษา และด้านการติดต่อสื่ อสารตามลาดับ และ
งานวิจยั ของปัทมาศ ทองไสว(2560 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความมี
วินยั และเจตคติต่อการเรี ยนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) และ
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ที่เรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย ผลการวิจยั พบว่า 1)
หลังการเรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดย
ภาพรวมทั้ง 6 โรงเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สู งขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) หลังเรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย พบว่า
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของแต่ละโรงเรี ยน มีความมีวนิ ยั สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และ
3) หลังเรี ยนรู ้ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่าย พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ทุกโรงเรี ยน
มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เรี ยนรู ้ ผา่ นระบบจัดการเรี ยนรู ้
บนเครื อข่ายทั้งในด้านระบบจัดการเรี ยนรู ้บนเครื อข่ายและด้านเว็บเพจรายวิชา
5. เทคนิค 5 กำรประสำนงำน (C = Coordination) การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้
เทคนิคการประสานงาน เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สามารถพัฒนาการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน ให้พฒั นาขึ้นตามลาดับวงจร จากวงจรที่ 1 ถึงวงจรที่ 3 เพราะเมื่อครู แนะนาเทคนิค
การประสานงานแก่นกั เรี ยนในวงจรที่ 1 แล้ว จากนั้นครู ได้ทบทวนองค์ความรู ้เดิมและเสริ มสาระ
ในจุดมุ่งเน้นของเทคนิคการประสานงานในวงจรที่ 2 และ 3 ตามลาดับ พร้อมมอบกิจกรรมการ
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เรี ยนการสอนที่ใช้เทคนิคดังกล่าว ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ปรากฏ
ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3, 7 และ 13 ทาให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึนในแต่ละวงจร
ถัดไป ซึ่งครู อาศัยการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และการกระทาของนักเรี ยนปรากฏใน
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน และบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยนในวงจรที่ 1-3 อนึ่งจาก
สรุ ปปัญหาที่พบ ในวงจรที่ 1-3 พบว่า สิ่ งที่เหมาะสมมีจานวนข้อเพิ่มมากขึ้น ขณะที่สิ่งที่ควร
ปรับปรุ งมีจานวนข้อลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั นาไปสู่ การสะท้อนผลของปั ญหาและบริ บทของ
ปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไขเป็ นศูนย์กลาง โดยครู สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวมาปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ในแต่ละวงจรถัดไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น ปรากฏในแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาในวงจรที่ 1-3 ซึ่งผลการวัดระดับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
โดยใช้เทคนิคการประสานงาน เท่ากับ มากที่สุด (  = 4.53, S.D. = 0.37) เป็ นเพราะว่า ครู ได้สาน
สัมพันธ์ความร่ วมมือกับผูป้ กครองและชุมชนอย่างสม่าเสมอจนเกิดความแน่นแฟ้นคุน้ เคย มีการ
เยีย่ มนักเรี ยนที่บา้ น ได้ทาความรู ้จกั พูดคุยปรึ กษาอย่างไม่เป็ นทางการกับผูป้ กครองนักเรี ยน ทาให้
ทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรี ยนมากยิง่ ขึ้น ทั้งผูป้ กครองยังฝากฝังให้ครู ช่วยดูแลนักเรี ยนเหมือน
เป็ นลูกเป็ นหลาน มีการเชิ ญผูป้ กครองมาประชุมและมาร่ วมกิจกรรมที่โรงเรี ยน ซึ่ งผูป้ กครองได้ให้
ความสาคัญและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ครู ได้เชิ ญชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการ
สอน และขอความร่ วมมือในการใช้ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ซึ่ งชุมชนให้ความสาคัญและสนับสนุน
กิจกรรมเป็ นอย่างดีตลอดมา มีการสื่ อสารและสร้างเครื อข่ายกันระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน และ
ผูป้ กครอง สร้างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
ช่วยลดปั ญหาที่พึงจะเกิดได้ เกิดความร่ วมแรงร่ วมใจอันดีระหว่างกัน ครู ได้เสริ มแรงนักเรี ยน เมื่อ
นักเรี ยนสามารถประสานเชิ ญผูป้ กครองและชุมชนมาร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้สาเร็ จซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของวิจกั ษณา หุตานนท์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การประสานงานลักษณะ
เครื อข่ายระหว่างองค์การภาครัฐกับองค์การพัฒนาเอกชน ต่อการดาเนิ นงานป้ องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบที่ 1 การประสานงานลักษณะเครื อข่ายแบบทางเดียว พบว่า องค์การ
พัฒนาเอกชนที่ดาเนินการไม่มีสานักงาน บุคลากรประจาในพื้นที่ มีระยะเวลาดาเนินการเพียง 1 ปี
ทาให้ไม่พบความชัดเจนและความต่อเนื่ องของการประสานงานลักษณะเครื อข่ายด้านแผน ด้านการ
ดาเนินการและการติดตามประเมินผล รู ปแบบที่ 2 การประสานงานลักษณะเครื อข่ายแบบคู่ขนาน
พบว่า องค์การพัฒนาเอกชนที่ดาเนินการมีสานักงาน บุคลากรประจาในพื้นที่มีแผนระยะยาวรองรับ
แต่ยงั ไม่พบความชัดเจน ความต่อเนื่องของการประสานงาน ลักษณะเครื อข่ายด้านแผน ด้านการ
ดาเนินการและการติดตามประเมินผล เนื่ องจากแต่ละองค์การประสบปัญหาด้านระบบการประสาน
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งานที่แตกต่างกัน ไม่มีระบบเครื อข่ายที่ชดั เจน และแผนขององค์การพัฒนาเอกชนยังไม่ผนวกอยูใ่ น
ระดับบริ หารจังหวัด รู ปแบบที่ 3 การประสานงานลักษณะเครื อข่ายแบบสามประสาน พบว่ามีความ
ชัดเจนและความต่อเนื่ องของการประสานงานลักษณะเครื อข่ายด้านแผน ด้านการดาเนินการและ
การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่ วมระหว่างองค์การภาครัฐและองค์การพัฒนาเอกชน รู ปแบบที่
4 การประสานงานลักษณะเครื อข่ายแบบเครื อข่ายองค์การพัฒนาเอกชนเป็ นหลัก พบว่า องค์การ
พัฒนาเอกชนที่ดาเนินการมีลกั ษณะมีสานักงาน บุคลากรประจาในพื้นที่ มีแผนระยะยาวรองรับ
พบความชัดเจนและความต่อเนื่องของการประสานงานลักษณะเครื อข่าย ด้านแผน รู ปแบบที่ 5
การประสานงานลักษณะเครื อข่าย แบบเครื อข่ายผูต้ ิดเชื้ อเป็ นหลัก พบว่า พบความชัดเจนและความ
ต่อเนื่องในการประสานงาน และงานวิจยั ของศุภชัย จันทร์ งาม และคณะ (2557 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรี ยนในด้านการศึกษา กรณี โรงเรี ยนเทศบาล 4
(พระเจ้าใหญ่องค์ล้ือ) ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูป้ กครองนักเรี ยน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน 5 ด้าน
กิจกรรม พบว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับกิจกรรมด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมของโรงเรี ยน รองลงมาคือ กิจกรรมด้านการให้บริ การแก่ประชาชน กิจกรรมด้านการ
ร่ วมกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและหน่วยงานอื่น และ
กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน ตามลาดับ โดยมีกิจกรรมการเชิ ญผูป้ กครอง และ
ประชาชนในชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ที่โรงเรี ยนจัดขึ้น เป็ นกิจกรรมที่ผปู ้ กครอง
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญมากที่สุด ในขณะที่กิจกรรมการจัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า
เป็ นกิจกรรมที่ผปู ้ กครองนักเรี ยนส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญน้อยที่สุด และงานวิจยั ของมยุรี สารี บุตร
(2555 : บทคัดย่อ)ได้ทาการศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถม
ศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารจานวน 375
คน ในโรงเรี ยนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพปัจจัยความ
สาเร็ จการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและคุณภาพนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 2. ปัจจัยความสาเร็ จของ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและคุณภาพนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก 3. แนวทางการพัฒนาปัจจัย
ความสาเร็ จและการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ส่งผลต่อคุณภาพนักเรี ยน โรงเรี ยนประถมศึกษาควร
จัดให้มี 1) ความร่ วมมือจากผูป้ กครองและชุมชน 2) การสนับสนุนจากหน่วยงาน 3) ด้านการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา 4) ความพอเพียงของทรัพยากร 5) ความพร้อมของบุคลากร 6) การคัด
กรองนักเรี ยน และ 7) การส่ งต่อนักเรี ยน โดยปั จจัยความสาเร็ จของการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ส่ งผลต่อคุณภาพนักเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การทานาย ร้อยละ
97.8
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6. เทคนิค 6 เพื่อนช่ วยเพื่อน (H = Help) การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค
เพื่อนช่ วยเพื่อน เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สามารถพัฒนาการบริ หารจัดการ
ชั้นเรี ยน ให้พฒั นาขึ้นตามลาดับวงจร จากวงจรที่ 1 ถึงวงจรที่ 3 เพราะเมื่อครู แนะนาเทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อนแก่นกั เรี ยนในวงจรที่ 1 แล้ว จากนั้นครู ได้ทบทวนองค์ความรู ้เดิมและเสริ มสาระในจุด
มุ่งเน้นของเทคนิ คเพื่อนช่วยเพื่อนในวงจรที่ 2 และ 3 ตามลาดับ พร้อมมอบกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่ใช้เทคนิคดังกล่าว ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ปรากฏใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3, 7 และ 14 ทาให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึนในแต่วงจรถัดไป
ซึ่งครู อาศัยการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และการกระทาของนักเรี ยนปรากฏในบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน และบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยนในวงจรที่ 1-3 อนึ่งจากสรุ ปปัญหาที่
พบในวงจรที่ 1-3 พบว่า สิ่ งที่เหมาะสมมีจานวนข้อเพิ่มมากขึ้น ขณะที่สิ่งที่ควรปรับปรุ งมีจานวน
ข้อลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั นาไปสู่ การสะท้อนผลของปั ญหาและบริ บทของปั ญหาที่ตอ้ งการ
แก้ไขเป็ นศูนย์กลาง โดยครู สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าว มาปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละวงจร
ถัดไป ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น ปรากฏในแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ในวงจรที่ 1-3 ซึ่งผลการวัดระดับเจตคติของนักเรี ยน ที่มีต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เท่ากับ มากที่สุด (  = 4.86, S.D. = 0.23) เป็ นเพราะว่า ครู ช้ ีแนะให้
นักเรี ยนได้รวมทีมทากิจกรรมช่วยเหลือการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ได้ศึกษาและค้นพบเนื้อหาใหม่จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆที่หลากหลาย ได้ทาหน้าที่หมุนเวียนบทบาทกันภายในทีม เกิดความรู ้สึกเต็มใจที่
จะรับผิดชอบการทางานนั้นๆอย่างมีความสุ ข มีการตรวจสอบที่ผดิ และขจัดข้อเสนอที่ไม่ถูกต้อง
นักเรี ยนได้ดูแลช่วยเหลือกันเป็ นคู่ เกิดบรรยากาศของความเอื้ออาทรระหว่างกัน สามารถรวมเอา
ผลงานของแต่ละคนเข้าด้วยกันจนทีมประสบความ สาเร็ จ และครู ได้มอบรางวัลแห่งความสาเร็ จนั้น
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัญชลี อินสมพันธ์ (2555 : 47) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.2 ห้องTI201 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริ หารธุ รกิจ ผลการวิจยั พบว่า 1)
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนของนักศึกษามีค่าเท่ากับ 8.59 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 42.88 และค่าคะแนนเฉลี่ย
หลังเรี ยนของนักศึกษา มีค่าเท่ากับ 15.23 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 76.15 ซึ่ งคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน โดยมีพฒั นาการของคะแนนระหว่าง 2-11 คะแนน คิดเป็ นร้อยละของ
คะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00-55.00 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนที่
มีต่อการเรี ยนการสอน เรื่ อง การสร้างกราฟ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และงานวิจยั ของ อติกนั ต์ ภูดีทิพย์ (2552 : 1) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
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ปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. พฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม พื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน หลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.91 สู งกว่าเกณฑ์กาหนดที่ต้ งั คือ ร้อยละ 80
และงานวิจยั ของพงศ์เทพ นันตาบุญ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วย
เพื่อน เพื่อพัฒนากระบวนการคิด เรื่ อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั เป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั ทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนสามารถพัฒนาได้ ถ้ามีการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสม เป็ นไปตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิจยั หลาย
ท่าน (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช , 2550 : online ; นางจงจิต พัฒนสิ น, 2547: 1) มนุษย์เราจะมี
ความพร้อมด้วยการฝึ กฝน คือ ได้รับการฝึ กฝนทักษะพื้นฐานหลายๆ ด้าน จนทาให้เกิดทักษะขั้นสู ง
อยูท่ ี่ความตั้งใจและทักษะของครู ในการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็ นภาษา และครู ตอ้ งมีการ
วางแผนก่อนที่จะตัดสิ นใจว่าจะสอนอะไรแก่เด็กวัยไหน เนื้อหาอะไร และข้อสาคัญคือ ต้องให้เด็ก
ได้คน้ พบสิ่ งต่างๆด้วยตนเอง จะช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้และมีความสามารถในการ
เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุจุดประสงค์ของหลักสู ตร ทาให้นกั เรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ให้สูงขึ้นด้วย
7. เทคนิค 7 ค่ ำนิยมทีด่ ี (A = Attitude) การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนโดยใช้เทคนิค
ค่ ำนิยมทีด่ ี เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สามารถพัฒนาการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
ให้พฒั นาขึ้นตามลาดับวงจร จากวงจรที่ 1 ถึงวงจรที่ 3 เพราะเมื่อครู แนะนาเทคนิคค่านิยมที่ดีแก่
นักเรี ยนในวงจรที่ 1 แล้ว จากนั้นครู ได้ทบทวนองค์ความรู ้เดิมและเสริ มสาระในจุดมุ่งเน้นของ
เทคนิคค่านิยม ที่ดีในวงจรที่ 2 และ 3 ตามลาดับ พร้อมมอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใช้เทคนิค
ดังกล่าว ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิอย่างหลากหลายและต่อเนื่ อง ปรากฏในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
4, 8 และ 15 ทาให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึนในแต่วงจรถัดไป ซึ่ งครู อาศัยการสังเกต
พฤติกรรม การแสดงออก และการกระทาของนักเรี ยนปรากฏในบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยน และบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยนในวงจรที่ 1-3 อนึ่งจากสรุ ปปัญหาที่พบในวงจรที่ 1-3
พบว่า สิ่ งที่เหมาะสมมีจานวนข้อเพิ่มมากขึ้น ขณะที่สิ่งที่ควรปรับปรุ งมีจานวนข้อลดน้อยลงอย่าง
เห็นได้ชดั นาไปสู่ การสะท้อนผลของปั ญหาและบริ บทของปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไขเป็ นศูนย์กลาง
โดยครู สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวมาปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละวงจรถัดไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น ปรากฏในแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในวงจรที่ 1-3 ซึ่ง
ผลการวัดระดับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนโดยใช้เทคนิคค่านิ ยมที่ดี
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เท่ากับมากที่สุด(  = 4.79, S.D. = 0.26) เป็ นเพราะว่า ครู ได้สอนให้นกั เรี ยนได้คิดวิเคราะห์
พิจารณาการกระทาที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมได้ สามารถสรุ ปสิ่ งต่างๆบนข้อเท็จจริ งที่ปรากฏได้
มีการรวมกลุ่มของสมาชิกในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ การกระทาของ
บุคคลที่เหมาะสมและ ไม่เหมาะสมได้อย่างมีวจิ ารณญาณ สามารถแสดงความเชื่อ และความพอใจ
ในการกระทาที่ควรกระทาในสถานการณ์ต่างๆพร้อมเหตุผล นักเรี ยนได้ช่วยกันกาหนดแนวปฏิบตั ิ
ในสถานการณ์จริ ง โดยมีครู ร่วมรับทราบกติกา พร้อมชี้แนะให้นกั เรี ยนใช้ความคิดพิจารณาเลือก
ค่านิยมของตนเองโดยอิงเหตุผล ให้พิจารณาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้ออ้างและข้อสรุ ป ครู
ได้สร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดีแก่นกั เรี ยนโดยเชิ ญผูป้ กครองมาร่ วมเป็ นตัวอย่างที่ดีในการปลูกฝังค่านิยมที่
ดีแก่นกั เรี ยน มีการเสริ มแรงระหว่างการปฏิบตั ิ นักเรี ยนตระหนักถึงการเป็ นธุ ระเอาใจใส่ เรื่ องของ
ส่ วนรวม รวมถึงได้ช้ ีแจงให้นกั เรี ยนได้ใช้การใคร่ ครวญ ไตร่ ตรองในทุกประเด็นให้มีความกระจ่าง
ชัดให้มาก นักเรี ยนจึงมีความชื่นชมยินดี และเห็นคุณค่าของค่านิยมตนเอง สามารถนาไปปฏิบตั ิใน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัญธัช วิภตั ภูมิประเทศ (2556
: 43-44 )ได้ทาการศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานในวิชาการศึกษา
เพื่อสร้างพลเมืองที่มีต่อความตระหนักในความเป็ นพลเมืองของนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
นักศึกษาที่ผา่ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน มีระดับความตระหนักในความเป็ น
พลเมืองในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการพึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเอง ด้านการเคารพสิ ทธิ
ผูอ้ ื่น ด้านการเคารพความแตกต่าง ด้านการเคารพหลักความเสมอภาค ด้านการเคารพกติกากฎหมาย
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 และบทความวิชาการของปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล (2555 : 187) กล่าวถึงการปลูกฝังค่านิยมที่
เป็ นประชาธิ ปไตยต้องเริ่ มจากในห้องเรี ยน โดยต้องไม่ใช่แค่ที่เรี ยนการสอนในห้องเรี ยนหรื อ
กากบาทถูกผิดในข้อสอบ หากแต่ตอ้ งเริ่ มจากการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็ นประชาธิ ปไตย เช่น
การมีสิทธิ เสรี ภาพและหน้าที่ และสอนให้มีการนาอุดมการณ์แนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในชีวติ ของ
ตนเอง โดยปลูกฝังว่าแนวทางประชาธิ ปไตยเป็ นทางออกของปั ญหาดีที่สุด ที่สาคัญคือต้องพัฒนา
จิตสานึกในความเป็ นพลเมืองว่า ทุกคนเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม เป็ นเจ้าของสังคม และต้อง
รับผิดชอบต่อสังคม (สมชาย เสี ยงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,อภิปราย, 23 มีนาคม 2556) และ
บทความวิชาการของภาสุ ดา ภาคาผล (2560 : 975) ได้ศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ น
พลเมืองในวิถีประชาธิ ปไตยควรเริ่ มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนกระทัง่ เรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย
และปลูกฝังในการดาเนินชีวิตประจาวัน จนกระทัง่ เป็ นผูใ้ หญ่ โดยที่การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความ
เป็ นพลเมืองในวิถีประชาธิ ปไตยนั้น มีหลากหลายวิธีการให้เลือกประยุกต์ใช้ ควรเลือกให้เหมาะ
กับบริ บทของสถานศึกษา ควรคานึงถึงศักยภาพของผูเ้ รี ยน เป็ นสาคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็ นพลเมืองในวิถีประชาธิ ปไตยควรทาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน

168
โดยใช้กิจกรรมบริ การสังคม เป็ นอีกหนึ่งวิธี ที่จะช่วยก่อให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาของไทย
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้เพื่อผลิตพลเมืองไทย พลเมืองโลก และการจะส่ งเสริ มความเป็ น
พลเมืองได้น้ นั เป็ นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ ายที่จะช่วยส่ งเสริ มการจัดการศึกษาและเป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
8. เทคนิค 8 กำรบูรณำกำร (I = Integration) การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้
เทคนิคกำรบูรณำกำร เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สามารถพัฒนาการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน ให้พฒั นาขึ้นตามลาดับวงจร จากวงจรที่ 1 ถึงวงจรที่ 3 เพราะเมื่อครู แนะนาเทคนิค
การบูรณาการแก่นกั เรี ยนในวงจรที่ 1 แล้ว จากนั้นครู ได้ทบทวนองค์ความรู ้เดิมและเสริ มสาระใน
จุดมุ่งเน้นของเทคนิคการบูรณาการในวงจรที่ 2 และ 3 ตามลาดับ พร้อมมอบกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่ใช้เทคนิคดังกล่าว ให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ปรากฏใน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4, 8 และ 16 ทาให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึนในแต่วงจรถัดไป
ซึ่งครู อาศัยการสังเกต พฤติกรรม การแสดงออก และการกระทาของนักเรี ยนปรากฏในบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนและบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยนในวงจรที่ 1-3 อนึ่งจากสรุ ปปัญหาที่
พบในวงจรที่ 1-3 พบว่า สิ่ งที่เหมาะสมมีจานวนข้อเพิ่มมากขึ้น ขณะที่สิ่งที่ควรปรับปรุ งมีจานวน
ข้อลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั นาไปสู่ การสะท้อนผลของปั ญหาและบริ บทของปั ญหาที่ตอ้ งการ
แก้ไขเป็ นศูนย์กลาง โดยครู สามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวมาปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละวงจร
ถัดไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น ปรากฏในแนวทางในการแก้ไขปั ญหาใน
วงจรที่ 1-3 ซึ่งผลการวัดระดับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค
การบูรณาการ เท่ากับ มากที่สุด (  = 4.56, S.D. = 0.43) เป็ นเพราะว่า นักเรี ยนมีโอกาสในการคิด
วางแผน และปฏิบตั ิกิจกรรมจริ งด้วยตนเอง สามารถกาหนดประเด็นหัวข้อบูรณาการและนาเสนอ
องค์ความรู ้ที่เลือกบูรณาการนั้น ได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิกิจกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงหลายวิชา
ทาให้เกิดความรู ้ในลักษณะองค์รวม ที่เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้
เรี ยนรู ้นาไปปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจาวันได้ สามารถพัฒนาตนเองในเรื่ องรอบ ๆ ตัวได้ สามารถ
ประเมินและสรุ ปสิ่ งต่างๆบนข้อเท็จจริ งที่ปรากฏและสามารถแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง จึงช่วยพัฒนา
ค่านิยมวินยั ในตนเอง ส่ งเสริ มความสามารถในการทางาน และควบคุมอารมณ์ของนักเรี ยนได้เป็ น
อย่างดี รวมถึงสามารถจัดการกับชีวติ อย่างสร้างสรรค์ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนหลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจุฬารัตน์ ต่อหิ รัญพฤกษ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทา
ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการและการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
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2551 จานวน 90 คน โดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ห้องเรี ยนละ 45 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการและนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการและนักเรี ยนที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจยั ของจริ ยา เกตุเกลี้ยง. (2557 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและ
เทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 35 คน โรงเรี ยนการกุศลวัดบ้านก่อ อาเภอ
ศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ใช้รูปแบบการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ (Action Research) ประกอบด้วยวงจรปฏิบตั ิการ 3 วงจร ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ
80 และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 81.1 2) นักเรี ยนมีคะแนนความตั้งใจในภาพรวม
อยูใ่ นระดับดี (  = 2.88) โดยค่าเฉลี่ยความตั้งใจในการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มีค่า 3.0 ในขณะที่กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ มีค่า 2.75
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรำยผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการชั้นเรี ยน การเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และวัดระดับเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้
เทคนิค TUANCHAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง“วิทยสถาวร”จานวน 43 คน
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ สามารถสรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. สมมติฐานในการวิจยั
2. ขอบเขตของการวิจยั
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. การปฏิบตั ิการวิจยั
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
8. การสรุ ปผลการวิจยั
9. ข้อเสนอแนะ

สมมติฐำนในกำรวิจัย
1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนมีเจตคติต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 อยูใ่ นระดับดีมาก

ขอบเขตของวิจัยกำร
1. ประชำกร
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 497 คน
2. กลุ่มตัวอย่ ำง
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/4 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 43 คน
3. ระยะเวลำในกำรวิจัย
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ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีจานวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คู่มือการจัดกิจกรรมการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI แบบวัด
เจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน และแบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยน ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประเภทเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน
60 ข้อ
2. คู่มือกำรจัดกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรชั้ นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI สู่
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบด้วยแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ จานวน 16 แผน
3. แบบวัดเจตคติของนักเรียนทีม่ ีต่อกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยใช้เทคนิค
TUANCHAI ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 15 ข้อ ได้ใช้แบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert’s Method) มี 5 ระดับ ทั้งนี้แบบวัดมีขอ้ คาถามที่มีการ
ประเมินเทคนิค TUANCHAI ใน 8 เทคนิค
4. แบบบันทึกกำรสั งเกตพฤติกรรมของนักเรียน เป็ นการจัดระบบข้อมูลของการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่ได้จากการสังเกตของครู มีการสรุ ปบันทึกเป็ นระยะๆ โดยบันทึกจาก
พฤติกรรมนักเรี ยนในการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรม แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ในวงจรต่อไป
5. แบบบันทึกกำรสั มภำษณ์นักเรียน เป็ นการสุ่ มตัวแทนนักเรี ยน 5 คน มาสัมภาษณ์
ด้วยคาถามหลักๆ ได้แก่ ตาแหน่งหน้าที่ของสมาชิกในทีม กิจกรรมที่ได้ร่วมทา ได้มีปฏิสัมพันธ์ใน
ทีมได้มีโอกาสค้นพบความรู ้จากเพื่อนในทีม ครู มีส่วนช่วยในการเรี ยนรู ้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เรี ยนรู ้ ข้อคิดเห็นที่ได้ร่วมเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค TUANCHAI สภาพพอใจกับการทางาน ปั ญหาที่
เป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็ จ แล้วจดบันทึกคาพูดสาคัญของนักเรี ยน

กำรสร้ ำงเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คู่มือการจัดกิจกรรม การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI แบบสอบถามวัด
เจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI แบบบันทึกการ
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สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน แบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยน ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน การดาเนินการในการสร้างเครื่ องมือใน
ขั้นตอนนี้เป็ นการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์เนื้อหาสาระ และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของบทเรี ยน
แล้วจึงสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ โดยนา
แบบทดสอบ เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ และความชัดเจนทางภาษา แล้วจึงคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC
ระหว่าง 0.67-1.00 ไว้จานวน 70 ข้อ นาแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแล้วเพื่อหาคุณภาพ นาไปทดลอง
กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 30 คน นาแบบทดสอบหาค่าอานาจจาแนก (r) และค่า
ความยากง่าย (p) แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพ จานวน 60 ข้อ แล้วนาไปทดลองกับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และนาแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ จึงจัดพิมพ์และนาไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
2. คู่มือกำรจัดกิจกรรมกำรบริ หำรจัดกำรชั้ นเรียน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI การ
ดาเนินการสร้างเครื่ องมือในขั้นตอนนี้เป็ นการศึกษาเอกสาร หลักสู ตร รู ปแบบการบริ หารจัดการ
ชั้นเรี ยน และเทคนิค TUANCHAI 8 เทคนิค ได้แก่ การทางานเป็ นทีม (T = Team) การเรี ยนรู ้และ
เข้าใจ (U = Understanding) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิ (A = Active Learning) การสร้างเครื อข่าย (N
= Networking) การประสานงาน (C = Coordination) เพื่อนช่วยเพื่อน (H = Help) ค่านิ ยมที่ดี (A =
Attitude) และการบูรณาการ (I = Integration) เพื่อสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หน่วยการเรี ยนรู ้
เรื่ อง พลเมืองดีตามวิถีไทย 4.0 สาหรับนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มีท้ งั หมด 16 แผน แล้ว
ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้น เสนอให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้องของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ จากนั้นดาเนินการแก้ไขปรับปรุ ง เพื่อที่จะนาไปสอนเพื่อเก็บข้อมูล และใช้ขอ้ มูลจากผลการ
สะท้อนมาปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแผนที่จะใช้ในวงจรต่อไป
3. แบบสอบถำมวัดเจตคติของนักเรียน การดาเนินการสร้างเครื่ องมือในขั้นตอนนี้
เป็ นการศึกษาเอกสาร สาหรับกาหนดเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) เพื่อสร้างแบบสอบถามจานวน 15 ข้อ แล้วนาแบบวัดที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษาที่ใช้ความสอดคล้องของพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
และความครอบคลุมขอบข่าย เลือกข้อความที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาจัดเป็ น
ชุดของแบบวัดเจตคติ จากนั้นนาแบบวัดเจตคติไปสอบถามกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” จานวน 10 คน นาผลการตรวจสอบให้คะแนนแบบสอบถามมาหาค่า
อานาจจาแนกเป็ นรายข้อ และเลือกมาจานวน 15 ข้อ จากนั้นนาแบบวัดไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้น
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มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร” จานวน 20 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความ
เชื่อมัน่ ของแบบวัด แล้วจัดพิมพ์และนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. แบบบันทึกกำรสั งเกตพฤติกรรมของนักเรียน กาหนดเค้าโครงของแบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม เพื่อบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของนักเรี ยนที่สังเกตได้ต้ งั แต่ข้ นั ที่ 1 ขั้นการวางแผน
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบตั ิการ ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ และขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้นการ
บันทึกที่เป็ นจริ ง ชัดเจน และครบถ้วน จนครบทั้ง 3 วงจร
5. แบบบันทึกกำรสั มภำษณ์นักเรียน กาหนดกรอบคาถามในการสัมภาษณ์ เพื่อ
บันทึกถึงปั ญหาระหว่างการเรี ยนรู ้ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับในด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นการบันทึก
คาพูดสาคัญของนักเรี ยนในทุกกระบวนการของการเรี ยนรู ้

กำรปฏิบัติกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีกระบวนการปฏิบตั ิการวิจยั จานวน 3 วงรอบหรื อวงจร โดยในแต่ละ
วงรอบหรื อวงจรใช้เวลาสะท้อนผลเดือนละครั้ง ขั้นตอนการปฏิบตั ิการวิจยั มี ดังนี้
วงจรที่ 1
1. ขั้นวำงแผน (Planning) ได้แก่ สารวจสภาพปั ญหาและประเด็นปั ญหาต่างๆที่
ต้องการแก้ไข รวมถึงความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา เพื่อคัดเลือกปั ญหาที่จะไปดาเนินการแก้ไข
ต่อไป และกาหนดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการแก้ไขปั ญหา ศึกษาข้อมูลตามสภาพจริ งของห้องเรี ยน
วิเคราะห์จุดเด่น และจุดด้อยของโรงเรี ยน แล้ววิเคราะห์นกั เรี ยน และจัดประชุมนักเรี ยนเพื่อแจ้ง
แนวทางในการปฏิบตั ิงานวิจยั
2. ชั้นปฏิบัติกำร (Action) ได้แก่ จัดการเรี ยนการสอนตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-4
โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
3. ขั้นสั งเกตกำรณ์ (Observation) ได้แก่ บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยนในแต่ละวัน โดยบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกมากกว่า 3 ครั้งและสรุ ปผลเป็ นรายสัปดาห์
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักการสถิติ แล้วนามาแปลความหมายและการสรุ ปผลซึ่งเป็ น
ขั้นตอนที่ขอ้ มูลได้ผา่ นกระบวนการเรี ยบร้อย และบันทึกผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
4. ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection) ได้แก่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปผลการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนและการสัมภาษณ์นกั เรี ยน แล้วนานาข้อบกพร่ องที่ได้มาใช้เป็ นข้อมูล
ปรับปรุ งและแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับใช้ในวงจรที่ 2 ต่อไป
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วงจรที่ 2
1. ขั้นวำงแผน (Planning) ได้แก่ ศึกษาและวิเคราะห์นกั เรี ยน ศึกษาองค์ประกอบ
ที่เป็ นอุปสรรคและส่ งเสริ มให้มีการพัฒนา และจัดประชุมนักเรี ยนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในผล
สะท้อนกลับของวงจรที่ 1
2. ชั้นปฏิบัติกำร (Action) ได้แก่ จัดการเรี ยนการสอนตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5-8
โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
3. ขั้นสั งเกตกำรณ์ (Observation) ได้แก่ บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยนในแต่ละวัน โดยบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกมากกว่า 3 ครั้ง และสรุ ปผลเป็ นรายสัปดาห์
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักการสถิติ แล้วนามาแปลความหมายและการสรุ ปผลซึ่งเป็ น
ขั้นตอนที่ขอ้ มูลได้ผา่ นกระบวนการเรี ยบร้อย และบันทึกผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
4. ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection) ได้แก่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปผลการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนและการสัมภาษณ์นกั เรี ยน แล้วนาข้อบกพร่ องที่ได้มาใช้เป็ นข้อมูล
ปรับปรุ งและแก้ไขแผนการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับใช้ในวงจรที่ 3 ต่อไป
วงจรที่ 3
1. ขั้นวำงแผน (Planning) ได้แก่ ศึกษาและวิเคราะห์นกั เรี ยน ศึกษาองค์ประกอบ
ที่เป็ นอุปสรรคและส่ งเสริ มให้มีการพัฒนา และจัดประชุมนักเรี ยนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในผล
สะท้อนกลับของวงจรที่ 2
2. ชั้นปฏิบัติกำร (Action) ได้แก่ จัดการเรี ยนการสอนตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ที่ 916 โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
3. ขั้นสั งเกตกำรณ์ (Observation) ได้แก่ บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยนในแต่ละวัน โดยบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกมากกว่า 3 ครั้ง และสรุ ปผลเป็ นรายสัปดาห์
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักการสถิติ แล้วนามาแปลความหมายและการสรุ ปผลซึ่งเป็ น
ขั้นตอนที่ขอ้ มูลได้ผา่ นกระบวนการเรี ยบร้อย และบันทึกผลการสัมภาษณ์นกั เรี ยน
4. ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (Reflection) ได้แก่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุ ปผลการ
สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนและการสัมภาษณ์นกั เรี ยน แล้วนาข้อบกพร่ องที่ได้ (ถ้ามี) มาใช้เป็ นข้อมูล
สรุ ปผลการวิจยั ครั้งนี้

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เมื่อปรับปรุ งคู่มือการจัดกิจกรรมการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เสร็ จแล้ว ผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้นาไปใช้กบั
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นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 43 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนแกลง
“วิทยสถาวร”โดยผูว้ ิจยั ดาเนินการสอนเองระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 ซึ่งมี
รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ ชี้แจงให้นกั เรี ยนระดับชั้นดังกล่าว ที่เป็ นกลุ่มประชากร
ทราบถึงแนวทางในการใช้เทคนิค TUANCHAI ในการจัดการเรี ยนรู ้ แล้วนาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิ ปไตย 4.0 จานวน 60 ข้อ ไปทดสอบกับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เป็ นกลุ่มประชากร โดยใช้เวลาในการทาแบบทดสอบ ประมาณ 60
นาที แล้วบันทึกคะแนนที่ได้ จากการทดสอบครั้งนี้ เป็ นคะแนนสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) ขั้นตอน
ต่อมาได้ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ตามคู่มือการจัดกิจกรรมการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค
TUANCHAI จานวน 16 ชัว่ โมง โดยแบ่งเป็ น วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-4 วงจรที่ 2
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 – 8 และวงจรที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9-16 ตามลาดับ แล้วให้
นักเรี ยนทาแบบทดสอบวงรอบละ 1 ครั้ง (1 เดือน) จานวน 3 วงรอบหรื อ 3 ครั้ง ซึ่งครู ได้สรุ ปแบบ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง วงรอบละ 4 ครั้ง ต่อมาครู จดั ทาสมุดคู่มือ
ลงรหัสข้อมูล และทาการลงรหัสข้อมูลที่ได้รับ (Coding) เพื่อนาไปใช้ในการจัดกระทาข้อมูลและ
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป สรุ ปแบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยนจานวน 3 วงรอบ หรื อ 3 ครั้ง ใน
ขั้นตอนสุ ดท้ายได้ทดสอบหลังเรี ยนกับกลุ่มประชากรอีกครั้ง โดยใช้แบบทดสอบคู่ขนานกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรี ยน และบันทึกผลการทดสอบให้เป็ นคะแนนหลังเรี ยน (Post-test) และทาแบบ
สอบถามวัดเจตคติของนักเรี ยนที่มีต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และบันทึกคะแนน
แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรี ยนเก็บไว้สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งในเชิงปริ มาณ และเชิง
คุณภาพจากการนาผลสะท้อนกลับที่ได้ ขณะลงมือปฏิบตั ิตามคู่มือการจัดกิจกรรมการบริ หาร
จัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 โรงเรี ยนแกลง “วิทยสถาวร”ด้วยเครื่ องมือชนิ ดต่างๆ เพื่ออภิปรายผลและสรุ ปผลการวิจยั มีดงั นี้
1. ข้ อมูลเชิ งคุณภำพ โดยนาข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยน แบบบันทึกการสัมภาษณ์นกั เรี ยน มาเขียนสรุ ปความรายงานผลการศึกษาวิจยั พรรณนา
ข้อค้นพบตามประเด็นของเนื้ อหา รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ข้ อมูลเชิ งปริมำณ นาข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรี ยน มารายงานผลการศึกษาวิจยั ที่คน้ พบตามตัวแปรและสถิติ โดย
การวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี้
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2.1 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
2.2 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติของ
นักเรี ยนต่อการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI

กำรสรุปผลกำรวิจัย
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI เป็ นเทคนิคที่นามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ผา่ นคู่มือการจัดกิจกรรม การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ข้ ึน จานวน 16 แผน ใช้เวลาสอนทั้งหมด 16 ชัว่ โมง แบ่งการเรี ยนการสอนเป็ น 3 วงจร
วงจรที่ 1 ปฏิบตั ิตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-4 วงจรที่ 2 ปฏิบตั ิตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5-8
วงจรที่ 3 ปฏิบตั ิตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ที่ 9-16 ซึ่ งการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั มีข้ นั ตอนการ
ดาเนินการดังนี้
1. ขั้นดำเนินกำรก่อนกำรทดลอง เป็ นขั้นตอนที่ผวู ้ ิจยั ดาเนิ นการเลือกเทคนิคการสอน
โดยใช้เทคนิค TUANCHAI แล้วจัดสร้างและเตรี ยมเครื่ องมือประกอบการวิจยั ได้แก่ แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบวัดเจตคติของนักเรี ยน และสร้างสื่ อการ
เรี ยนรู ้ เช่น Power Point วีดิทศั น์ภาพข่าวจากอินเทอร์ เน็ต ต่อจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ปฐมนิเทศ และชี้แจง
ทาความเข้าใจกับผูเ้ รี ยนถึงขั้นตอนและวิธีการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค TUANCHAI
2. ขั้นสะท้อนผลกำรปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้มีผลการปฏิบตั ิในการดาเนินการวิจยั ใน
วงจรที่ 1-3 หลังจากใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 16 แผน ครบแล้วตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
2.1 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ ตามเนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั โดยได้จดั กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลายโดยใช้เทคนิค TUANCHAI เน้นให้นกั เรี ยนทางานเป็ นทีม เรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง มีการดูแลช่วยเหลือกันและกัน ร่ วมกันศึกษาค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ มีการประสานงานที่ดี ส่ งเสริ มการปลูกฝังค่านิยมที่ดี และ
บูรณาการ การเรี ยนรู ้วชิ าสังคมศึกษากับวิชาอื่นๆ และได้ดาเนินการปรับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่พบปัญหาในวงจรที่ 2 และ 3 ซึ่ งมีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั นี้
2.1.1. ขั้นนำเสนอ ในวงจรที่ 1 และ 2 ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอสื่ อที่น่าสนใจ ได้แก่
ภาพกิจกรรมของประชาชน ภาพข่าวหนังสื อพิมพ์ ตัวอย่างข่าวจากอินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ ส้ นั วีดี
ทัศน์ Power point You Tube เป็ นต้น แล้วถามนักเรี ยนในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับสื่ อ ให้นกั เรี ยนได้
วิเคราะห์ อภิปราย และวางแผนร่ วมกันถึงวิธีการหาความรู ้ เข้าถึงสื่ อได้ง่าย โดยในวงจรที่ 2
นักเรี ยน ได้นาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ วีดิทศั น์ Power point You tube ที่ครู นามาให้มีความ
ทันสมัยน่าสนใจ เกี่ยวข้องการดาเนินชีวิตประจาวันของนักเรี ยน โดยผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาและผลิตสื่ อ
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เพื่อเตรี ยมการ และวางแผนจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ในวงจรที่ 2 และ
3 ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนองค์ความรู ้และจุดมุ่งเน้นของเทคนิค TUANCHAI สาหรับในวงจรที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้
นาเทคนิควิธีการที่หลากหลายมาจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ พาไปชมนิทรรศการ การฟังบรรยาย
โต้วาที ต่อภาพจิกซอว์ เล่นเกมทายภาพใบ้คา ดูวดิ ีทศั น์ เป็ นต้น ในวงจรนี้นกั เรี ยนมีความถนัด
เข้าถึงสื่ อออนไลน์ สื่ อทางอินเตอร์ เน็ตได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้มีนกั เรี ยนบางคนสามารถผลิตเกม
ผลิตสื่ อออนไลน์มานาเสนอผลงานของกลุ่ม สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็ นอย่างดี ทาให้กลุ่ม
อื่นๆสามารถเข้ามาศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยนได้ง่ายและสะดวก
2.1.2 ขั้นวำงแผน ในวงจรที่ 1 ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุ่ม
ให้นกั เรี ยนทางานเป็ นทีม แนะนาให้นาวัตถุประสงค์มาวางแผน กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ แล้วสรุ ป
ความคิดรวบยอดเป็ นผังมโนทัศน์ ซึ่ งนับตั้งแต่วงจรที่ 2 เป็ นต้นไป ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั เรี ยนจัดทีมตาม
ความสมัครใจ จากการสังเกตและสัมภาษณ์นกั เรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่ วนมากมีความพอใจในการ
ทางานกลุ่ม มีการให้ความร่ วมมือกันดี มีการแบ่งหน้าที่กนั ทางานตามความถนัดและความสามารถ
และร่ วมกันวางแผนไปทากิจกรรมในวงจรที่ 2 และเพิ่มมากขึ้นในวงจรที่ 3 นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ได้
แก้ปัญหาจากวงจรที่ 1 ทาให้ในวงจรที่ 2 นักเรี ยนสามารถวางแผนในการทากิจกรรมได้ดี และ
จัดเตรี ยมโทรศัพท์มา บางคนไม่มีก็สามารถยืมเพื่อนใช้ได้ รวมถึงการแชร์ สัญญาณอินเทอร์ เน็ต
แบ่งปั นกัน ในวงจรที่ 3 ผูว้ จิ ยั ให้แบ่งกลุ่มโดยให้เลือกทางานเป็ นทีมกับเพื่อนที่สนิทกัน ทาให้
นักเรี ยนทุกคนมีความพึงพอใจมาก และให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมกลุ่มเป็ นอย่างดี สามารถ
วางแผนกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีต่างๆได้เป็ นอย่างดี
2.1.3 ขั้นดำเนินกำร ในวงจรที่ 1 นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิตามแผนงานที่นกั เรี ยน
และผูว้ จิ ยั ได้ร่วมกันวางแผนไว้ได้ดี มีการแบ่งหน้าที่กนั ทา สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ้
กันในกลุ่มได้ดี ร่ วมกันเสริ มสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมประชาธิ ปไตย ร่ วมสร้าง
เครื อข่ายออนไลน์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่ งกันและกัน ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถีไทยและ
วิถีพุทธ ในวงจรที่ 2 นักเรี ยนส่ วนมากปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย มี
ส่ วนร่ วมในการทากิจกรรมเป็ นอย่างดี แสวงหาคาตอบด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง สร้างเครื อข่าย
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสานงานขอความร่ วมมือผูป้ กครองมาร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้
ความสาคัญในการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการทากิจกรรมทุกครั้ง ร่ วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นในการเคารพและปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย และระเบียบของสังคม รวมถึงมีทศั นคติที่ดีในการ
นาความรู ้เรื่ อง กฎหมาย ที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน สาหรับในวงจรที่ 3นักเรี ยนทุกคนมี
ส่ วนร่ วมในการทากิจกรรมเป็ นอย่างดี มีการเตรี ยมความพร้อมในการไปชมนิทรรศการ การฟัง
บรรยาย ผูป้ กครองให้ความร่ วมมือในกิจกรรมการเรี ยนการสอนดีมาก และขอให้นกั เรี ยนช่วยกัน
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อนุรักษ์และสื บทอดวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นจังหวัดระยอง สามารถดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันอย่าง
สันติสุขซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างราบรื่ น
2.1.4 ขั้นประเมินและปรับปรุ งแก้ ไข ในวงจรที่ 1 นักเรี ยนได้ร่วมกันสรุ ป
ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า มาสรุ ปความคิดรวบยอด ทาใบงาน และนาเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง
โดยมีการผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่ในกลุ่มตนเอง สร้างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ใน
วงจรที่ 2 นักเรี ยนส่ วนมากได้ร่วมกันระดมความคิด เพื่อที่จะนาข้อมูลจากการทากิจกรรม มาสรุ ป
การจัดทาผังมโนทัศน์และPower point นาเสนอผลงาน ตอบคาถาม และนาเสนอผลงานของทีม
ตนเอง ร่ วมกันสรุ ปและแสดงความคิดเห็นจัดทาผังมโนทัศน์ แผนผังความคิด ตอบคาถามและ
นาเสนอผลงานของกลุ่มตนเอง ในขั้นตอนนี้นกั เรี ยนทุกคนสามารถออกมานาเสนอผลงานของ
ตนเอง และของกลุ่มได้ สาหรับในวงจรที่ 3 นักเรี ยนออกมานาเสนอผลงานได้ดีมาก นักเรี ยนเกือบ
ร้อยละร้อย มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกเป็ นอย่างดี สามารถจัดทาผลงานและนาเสนอผลงานได้
อย่างหลากหลายรู ปแบบ โดยสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้า ไปถ่ายทอดให้กบั นักเรี ยนรุ่ น
น้อง รวมถึงได้นาผลงานไปจัดป้ ายนิเทศเผยแพร่ ความรู ้แสดงต่อนักเรี ยนคนอื่นๆ
2.2 สรุ ปปั ญหำทีพ่ บในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ในด้านพฤติกรรมการ
สอนของผูว้ ิจยั พฤติกรรมการเรี ยนของนักเรี ยน นักเรี ยนได้ให้ขอ้ คิดเห็นเป็ นเสี ยงสะท้อนของ
นักเรี ยน ได้แก่ ได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน รู ้จกั ทางานเป็ นทีม แบ่งปั นความรู ้ เกิดความสามัคคีกนั เข้าใจกัน
ในทีมมากขึ้นได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ได้เรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ทา
ให้เกิดความท้าทาย อยากเรี ยนรู ้มากขึ้น ได้ติดต่อปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนมากขึ้น มีการสร้างเครื อข่าย
เชื่อมโยงความรู ้ ได้สานสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน เกิดความสะดวกราบรื่ นในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เกิดกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มีค่านิยมและทัศนคติที่ดี
งาม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เกิดความมุ่งมัน่ ในการใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน สามารถคิดวิเคราะห์ทาให้เกิด
ความรู ้แบบองค์รวม รวมถึงมีการบูรณาการความรู ้ร่วมกับสาระความรู ้วชิ าอื่นๆ
2.3 แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละวงจร ผูว้ ิจยั
ได้ปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอน ในวงจรที่ 1 ได้แก่ ผูว้ จิ ยั ได้แจ้งงาน
คอมพิวเตอร์ในการปรับปรุ งระบบอินเทอร์เน็ตให้รองรับการเรี ยนการสอนยุค 4.0 ได้ช้ ีแนะให้ทีม
มอบหมายงานตามความถนัดและความสามารถ ให้นกั เรี ยนยืมโทรศัพท์กนั ได้ รวมถึงการแชร์
สัญญาณอินเทอร์ เน็ตแก่กนั ประสานงานชุมชนในการพานักเรี ยนออกไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ใน
ชุมชน ซึ่งได้ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ ในวงจรที่ 2 ได้แก่ผวู ้ จิ ยั ได้ช้ ีแนะวิธีการเลือกแหล่งเรี ยนรู ้
ที่เหมาะสม การไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้หรื อร่ วมประเพณี ชุมชนกับผูป้ กครอง พัฒนาความเข้มแข็ง
ของทีม ให้จบั คู่คนเก่งช่วยคนอ่อนหาวิธีให้ทีมประสบความสาเร็ จ โดยตรวจการทางานของทุกทีม
และให้รายงานความก้าวหน้าของแต่ละทีม ฝึ กนักเรี ยนใช้เทคนิค การประสานงาน (Coordination)
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กับผูป้ กครองและชุมชน นาความเข้าใจในการใช้เทคนิค ค่านิยมที่ดี (Attitude) ปลูกฝังให้นกั เรี ยน
นามาใช้ในชีวติ ประจาวัน ซึ่ งได้ดาเนิ นงานตามที่กาหนดไว้ ในวงจรที่ 3 ได้แก่ ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทา
กิจกรรมสัมภาษณ์คนดีในชุมชน นากิจกรรมกิจกรรมที่นกั เรี ยนชื่นชอบไปปรับใช้กบั การเรี ยนรู ้
เรื่ องอื่นๆ เช่น เกมจิ๊กซอว์ การโต้วาที การแสดงบทบาทสมมติ ฝึ กการคิดแบบองค์รวมด้วยการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในหลากหลายวิชา เช่น ผังมโนทัศน์ กิจกรรมเพลง ได้ปรับแก้ทศั นคติ ค่านิยม
ที่ไม่ถูกต้อง แก่นกั เรี ยนบางคน โดยเรี ยกมาพูดคุยให้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดด้วยเหตุผล
3. ขั้นสรุ ปผลปฏิบัติกำรวิจัย ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 วงจร มีแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด 16 แผน ได้ขอ้ สรุ ปถึงผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ พฤติกรรมของ
ผูว้ จิ ยั และพฤติกรรมของนักเรี ยน ดังนี้
ผลทีไ่ ด้ จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้ โดยใช้เทคนิค TUANCHAI คือ นักเรี ยน
ได้ร่วมกันทางานเป็ นทีมเกิดความสามัคคีร่วมใจ มีการดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกันอย่างเอื้ออาทร
ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง เกิดประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ ได้สัมผัสกับแหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสถานที่จริ ง ได้
ติดต่อสัมพันธ์เพื่อนเพื่อร่ วมเป็ นเครื อข่าย มีการสานสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชนในการเป็ น
แบบอย่างของค่านิยมที่ดี มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ที่ดี มีการบูรณาการวิชาสังคมศึกษากับวิชา
อื่นๆเกิดความรู ้เป็ นองค์รวม นักเรี ยนมีความสุ ขและเพลิดเพลินในการเรี ยน มีความกระตือรื อร้น
ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้มากขึ้น มีผลการเรี ยนรู ้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
พฤติกรรมของผู้วจิ ัย ในวงจรที่ 1 ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนสร้างเครื อข่ายการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ขณะที่ขาดการวางแผนที่ดี ขาดการเตรี ยมความพร้อม ขาดการประสาน
งานที่ดี ทาให้วทิ ยากรและบุคคลที่ให้สัมภาษณ์เตรี ยมการไม่ทนั ซึ่งในวงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ผูว้ จิ ยั
ได้พฒั นาปรับปรุ งพฤติกรรม เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการประสานงาน เพิ่มความรอบคอบและเพิ่ม
ความกระตือรื อร้นให้มากขึ้น ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนองค์ความรู ้ และเสริ มสาระจุดมุ่งเน้นของเทคนิค
TUANCHAI ในการสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนผูว้ จิ ยั ได้ใคร่ ครวญว่า การจัดการเรี ยนการสอนได้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เพียงใด นาไปสู่ การปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในวงจรถัดไป ในการ
สัมภาษณ์นกั เรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ใช้ทกั ษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ จนได้ขอ้ มูลที่มาจากการเปิ ดใจ เป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาแผนในขั้นต่อไป
พฤติกรรมของนักเรียน นักเรี ยนร่ วมแรงร่ วมใจกันทางานเป็ นทีม มีความสนใจ
เรี ยน กระตือรื อร้นในการเรี ยนมากขึ้น เอาใจใส่ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่ม
นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่าเมื่อได้รับการเสริ มแรงจากครู ได้พยายามปรับปรุ งตั้งใจค้นคว้าทางาน
มากขึ้น โดยดูได้จากการตรวจชิ้นงาน โครงงาน สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม นักเรี ยนได้
สร้างสรรค์เครื อข่ายติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร นักเรี ยนมีจิตวิญญาณที่จะช่วยเหลือกันและกัน
อย่างเอื้ออาทร รู ้คุณค่าแบบอย่างของค่านิยมที่ดีจากผูป้ กครองและชุมชน มีความรู ้ในลักษณะองค์
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รวม มีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอน สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันในครอบครัวและชุมชน
ได้เป็ นอย่างดี
4. ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน เมื่อนักเรี ยนเรี ยนจบในแต่ละวงจร ผูว้ ิจยั ได้
ทาการทดสอบนักเรี ยนจานวน 43 คน โดยใช้แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรทั้ง 3 วงจร พบว่า ในวงจร
ที่ 1 นักเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.12 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 71.40 ในวงจร
ที่ 2 นักเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.13 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 80.70 ในวงจร
ที่ 3 นักเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.49 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 88.29 สาหรับ
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ปรากฏว่า หลังเรี ยน
(ร้อยละ 90.67) สู งกว่าก่อนเรี ยน (ร้อยละ 65.50) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. กำรศึกษำระดับเจตคติของนักเรียนต่ อกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน โดยใช้ เทคนิค
TUANCHAI เมื่อนักเรี ยนเรี ยนจบครบทุกแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-16 แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ให้นกั เรี ยนทา
แบบสอบถามวัดเจตคติ ผลการประเมินพบว่า นักเรี ยนมีเจตคติต่อการการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
โดยใช้เทคนิค TUANCHAI ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.72)

ข้ อเสนอแนะ
ผลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1.ข้ อเสนอแนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.1 การพัฒนาการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI รายวิชา
สังคมศึกษา ส22103 ผูส้ อนควรเสริ มทักษะการสื่ อสารของนักเรี ยน ในการอธิบายความรู ้ที่ตนได้
ศึกษาคว้าให้เพื่อนเข้าใจ และทักษะการแสวงหาความรู ้ของผูเ้ รี ยน ในการปรับปรุ งแก้ไขผลการ
เรี ยนรู ้ โดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
1.2 การให้คาแนะนาของผูส้ อนในการทากิจกรรมต่างๆ ของนักเรี ยน ควรเป็ น
คาแนะนาและข้อมูลป้อนกลับที่อยูใ่ นขอบเขตความสามารถของนักเรี ยน ไม่ควรเป็ นภาคทฤษฎี
เกินไปหรื อเหนือความควบคุมจะเป็ นเรื่ องทาให้เสี ยเวลา
1.3 ผูส้ อนควรมีมาตรการในการเพิ่มแรงจูงใจเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจแก่นกั เรี ยน
ที่ทากิจกรรมได้ครบถ้วน และมีผลการเรี ยนรู ้ที่ดี เช่น ให้คาชมเชยหรื อประกาศเกียรติคุณ
1.4 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยนโดยใช้เทคนิค TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา
ส22103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ทาให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และระดับเจตคติต่อการ
บริ หารจัดการชั้นเรี ยนสู งขึ้น จึงควรนารู ปแบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนดังกล่าวไปปรับใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้กบั สาระเรี ยนรู ้อื่นๆ ที่สามารถปรับใช้ได้
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1.5 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา
ส22103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ครู ผสู ้ อนควรเตรี ยมความพร้อมด้วยตนเอง โดยศึกษาเนื้ อหา
และรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องที่สอน จัดเตรี ยมอุปกรณ์ สื่ อการเรี ยน และความพร้อมของนักเรี ยน
โดยอธิ บายให้นกั เรี ยนได้มีความรู ้และเข้าใจในการทากิจกรรม และวางข้อตกลงในการใช้
1.6 ผูส้ อนควรมีการเตรี ยมความพร้อมให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนของการทากิจกรรม แต่ละขั้นอย่าง
ละเอียด เพื่อประสิ ทธิ ภาพและผลสัมฤทธิ์ สูงสุ ดที่จะเกิดขึ้นกับนักเรี ยน
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค TUANCHAI กับ
สาระการเรี ยนรู ้อื่น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงที่มีประโยชน์สามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
2.2 ควรมีการทาวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิค
TUANCHAI รายวิชาสังคมศึกษา ส22103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคงทนในการเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความเชื่ออานาจในตน
เป็ นต้น
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